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رهبر انقاب اســامی به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقاب اســامی،با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند.، به 
مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقاب اسامی، حضرت آیت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و ۸۴۰ نفر از محکوماِن محاکم 
عمومی و انقاب، ســازمان قضایی نیروهای مســلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.حجت االسام والمســلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه به مناسبت 
فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقاب اسامی در نامه ای به رهبر انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی 
کمیســیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص داده شــده اند، ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون 

اساسی مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.
www.sobh-eqtesad.ir

به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی انجام شد؛

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

info@sobh-eqtesad.ir

چرا فقرزدایی مهم است
انقاب اسامی اگر چه یک انقاب اقتصادی نبوده و در آستانه ورود به 
چهل و سومین بهار انقاب مردم ایران در یک شرایط سخت معیشتی 
بسر میبرند اما این امر متوجه مدیریت هایی است که تا حدی بر گرده 
رأی مردم سوار شده و با دلفریبی از بخشی از مردم البته در هر دوره ای 
به نحوی خود را بر کرسی قدرت سوار نموده نکردند آنچه در تبلیغات 
خود بدان شــعار داده بودند. ۸ حکومت قبل از احمدی نژاد کشــور را 
بــا رمز آریا اداره کردند و احمدی نژاد هم بــا رمز مهر و البته روحانی 
هــر دو را به تدبیر و امیــد تغییر داده و همه در کنــار هم آریامهر و 
تدبیر و امیدش را القا نموده اند. اکنون با آسیب شناسی انقاب اسامی 
ایران بر اســاس مطالعات و بررسی های محققان زبده و دلسوزان نظام 
اسامی، جمهوری اسامی ایران می تواند زمینه ای مهم بر پیشرفت های 
بیشــتر و اعتای ایران اســامی بر طبق ابتکارات خود داشته  باشد. 
در چهار دهه، حیات انقاب اســامی ایران، با کارشکنی های دشمنان 
انقاب و دسیسه ها و توطئه های فتنه گران برخی از آرمان های انقاب 
اســامی بر زمین مانده اســت و رفع تبعیــض و فقرزدایی از جمله 
آنهاست. انقاب اســامی ایران تحت زعامت امام امت خمینی کبیر 
رحمت اهلل علیه فصل جدیدی را در تاریخ  هزاران ســال ایران زمین 
رقم زد. ملت دلداده به پیام الهی و شــیفته زعیم و امام خود شــدند 
و از جان و مال خود در راه رســیدن به اســتقال و آزادی و جمهوری 
اسامی در همه این ۴۲ سال دریغ نورزیدند. بنابراین، انقاب اسامی 
ایــران ثمره خون های پاک و جان های وارســته ای اســت که خود را 
 صادقانه و عاشــقانه فدای آرمان های انقــاب به رهبری امام خمینی 
)رضوان اهلل تعالی علیه( کردند. پاســداری از کیان انقاب اسامی به 
پاسداری از مرزهای کشور ختم نمی شود. پاسداری از انقاب اسامی، 
پاســداری از آرمان های بلند امام امت و ملت انقابی ایران اسامی نیز 
هست. در طول چهار دهه از حیات انقاب اسامی، علیرغم دشمنی های 
جبهه استکبار، دستاوردهای درخشانی در کارنامه ملت ایران ثبت شده 
اســت. با این حال، مشکات عدیده دیگری نیز گریبانگیر کشور است 
که بخشــی از آن، حاصل دوری برخی از مدیران از آرمان های انقاب 
اســامی و فراموشی روحیه جهاد در راه خدا و مردم است. فقر و تضاد 
طبقاتی یکی از واقعیت  هایی اســت که نمی توان وجود آن را در کشور 
نادیده گرفت. رهبر معظم انقاب اسامی در دیدارهای متعدد خود با 
مسئوالن از ضرورت به کارگیری تمام امکانات کشور برای فقرزدایی و 
کم کردن فاصله طبقاتی و رفع تبعیض و فساد ستیزی تأکید کرده اند. 
گرایش برخی مدیران و مسئوالن به زندگی اشرافی یکی از آسیب های 
جدی در حوزه حاکمیت است که نیاز است که با نگاهی آسیب شناسانه 
به آن پرداخته شــود. تأکید رهبری بر حضور مدیران جوان انقابی و 
جهادگر در عرصه اجرایی کشــور ریشه در رویکردهای مأیوس کننده 
برخی از مدیران داشــته اســت. در کام رهبر معظم انقاب اسامی، 
»اشرافی گری و بی توجهی به مستضعفان، ارتجاع و حرکات ضدانقابی 
است«. برقراری »قسط و عدل« یکی از آرمان های بزرگ انقاب اسامی 
ایران اســت و توجه به آن به عنوان اولویت اصلی مدیریت کشــور در 
اسناد باالدستی مورد تأکید قرار گرفته است. درک حقیقی نگاه قرآن 
واهل بیت علیهم الســام به عنوان دو منبع اصلی و پشتوانه ی ایجاد 
و بقاء این انقاب اســت. از این منظر و به داللت صریح صدها آیه ی 
قرآن وهزاران روایت باید هم از آغاز و هم در تداوم انقاب اســامی از 
ســال اول پیروزی و به عبارتی سال ۱۳۵۷ تحقق قسط و عدل اولین 
و بدیهی ترین دغدغه مسئوالن می بود وادامه داشت و تداوم هم داشته 
باشد. اجرای قسط، گستره ی گسترده ای دارد، اما بارزترین مصادیق آن، 
توزیع عدالت با زدودن فقر یا نیاز در سطح نیازهای مادی و سپس توزیع 
عدالت در ســطح رفع نیازهای معنوی انسان است. رفع نیازهای مادی 
زندگی انسان نخست در شش حوزه هایی مانند خوراک )غذا،آب وهوا( 
و پوشاک، مسکن و سرپناه و بهداشت و درمان، ازدواج و از همه مهمتر 
امنیت چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی و آینده داری و چه 
در حوزه اشتغال  به عنوان لوازم حیات مادی هر انسان است. چرا که  به 
لحاظ توجه به سیره ی عقا وهم از منظر قرآن و روایات، هر تفکری اعم 
از دینی و غیر دینی در مقام حکمرانی باید به این نیازهای بدیهی توجه 
نماید و عدم توجه به این نیازها، دیر یا زود محکوم به شکســت نحوه 
حکمرانــی و تفکری غیر از حکومت مردم بر مردم می گردد. نیازهای 
معنوی همچون محبت دیدن و یا دیده شدن، تعالی یافتن، جستجوی 
معنایی برای زندگی، خدا جویی، پرســش از سرنوشت پس از مرگ، 
آزادیخواهــی ،تفریح و... یا برای تامین این نیازها بروز می نماید یا پس 
از تامین این نیازها سربر می آورد. بر همین اساس است که تأمین این 
نیازهــا یا رفع موانع تأمین آن، دغدغــه ی اولیه همه مصلحان اعم از 
پیامبران و اولیاء الهی وانقابیون بوده و هســت. لذا جمهوری اسامی 
ایــران حتی برای بقای خود و البته برای تحقق منویات ذاتی دین باید 
به این امور بیش از دیگر حکومت ها بیاندیشد و در صدد انجام و پیاده 
کردن آن برآید. در طلیعه انتخابات ۱۴۰۰ کشــور باید این اصول را در 
ســرلوحه تعهدات کاندیداها قرار داده و مطالبات آنها را از طرف مردم 

واجب التعین بینگارد.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا دیگر چهره یک قدرت فائقه جهانی را ندارد و قوای پیشران قدرت او توسط انقاب اسامی چه در ایران عزیز و 
چه در سایر باد اسامی، فرسوده شده است.به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح 
دیروز )دوشــنبه( در آیین الحاق شناورهای رزمی به نیروی دریایی سپاه در بندرعباس، اظهار داشت: ما از وادی ظلمت به سرزمین نور هدایت 
شدیم؛ ایرانی که جال و شوکت و شکوهت در شوکت شیطانی امپراتوری غرب ادغام شده بود، بر اثر انقاب اسامی مجد و عظمت فراموش شده 
خود را بازیافت و اسام به حاکمیت رسید و تشکیل قدرت داد.وی گفت: ما از تحریم و پیامدهای آن عبور کرده ایم و معماران آن را شکست داده 
ایم.فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: پیشرفت های ما در زمان تحریم بسیار قوی تر، درخشان تر و مدرن تر از فضای غیر تحریم 
بوده اســت.فرمانده کل ســپاه  افزود: قدرت های بزرگ در برابر روح آسمانی این انقاب شکوهند ایستاده اند.واکنش های سرسخت استکبار در 
دفاع مقدس، برای بازگشت دوباره و به دست گرفتن سرنوشت ملت ایران صورت گرفت.ملت ما تجربه های سختی در تاریخ گذشته از ساطین 

و حاکمان دیده بود و تجربه های دردناک از صدر اسام در حافظه خود داشت.
سردار سامی گفت: این بار ایران عزیز سرافراز در مقابل همه توطئه های جهانی ایستاد.حجم تهاجمات در این ۴۲ سال کاما جهانی بود و همه 
قدرت های جهان با هم متحد بودند.دشمن تمام زوایای ملت بزرگ ایران از جمله عرصه های روانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را 
به جغرافیای جنگ تبدیل کرد.فرمانده کل ســپاه  تصریح کرد: در تمام فرازهای ســخت ملت عزیز ایران و سایر ملت های همراه ایران اسامی 
درخشیدند و در هیچ صحنه ای عقب ننشستند و تسلیم نشدند.تا امروز که ۴۲ سال از این انقاب ناب میگذرد، جال و جبروت شیطانی دشمنان 
در هم شکسته شده است.آمریکا دیگر چهره یک قدرت فاتح جهانی را ندارد و قادر نیست در هر نقطه دلخواه، سیاست های خود را پیش ببرد.

قوای پیشران او توسط انقاب اسامی چه در ایران و یا سایر باد اسامی فرسوده شده است.سردار سامی با بیان اینکه ملت ایران استقالش 
را با تحریم عوض نمی کند گفت: در عرصه جنگ اقتصادی دشمن، امروز ما بسیار قوی تر از آغاز این جنگ هستیم. مقاومت جواب داده است و 
قوی شدن مسیر قطعی ماست. در دنیای امروز باید قوی بود و یا تسلیم شد.ما با تجربه های زیاد از این ۴۲ سال، دریافته ایم در هر نقطه ای که 
دشمنان متمرکز شده اند، ما ایستاده ایم و آنجا قوی تر شده ایم. رهبر بزرگ انقاب اسامی و ملت عزیز با هم در یک جبهه واحد برای ایستادگی 
اراده کرده اند و این ایستادن واقعیت پیدا کرده است.وی افزود: تصور دشمنان این بود که می توانند با فشار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارعاب 
نظامی، تهاجم رسانه ای و جنگ نیابتی ملت شریف ایران را از نظام و رهبری عزیز جدا کنند.دشمن تصور می کرد می تواند ملت را به ستوه بیاورد 
و آن ها را در مســیر تســلیم قرار دهند.ما فهمیده ایم باید در اقتصاد به ظرفیت های خود تکیه کنیم. فشار حداکثری و معمار آن، با هم از ملت 
ایران شکست خورده اند و امروز با یک دشمن شکست خورده روبرو هستیم.وی گفت: ما باید قوی باشیم، این راهی است که رهبر عزیزمان فرا 
روی ما گشوده اند و ملت عزیز ما پشتیبان آن بوده اند و باید در اینجا از ملت سرافراز، نجیب، آگاه و هوشمند تشکر کنیم. دشمنان را اگر رها 
کنیم، آن ها رها نمی کنند و این سفارش قرآن است.باید دشمن را تعقیب کنیم و اجازه ساماندهی نظامی و سیاسی به آن ها ندهیم. امروز برخی 
رژیم های مرتجع، سرزمین های اسام را میزبان سیاست های صهیونیست ها کرده اند.صهیونیست ها شجره ملعونه هستند که در هر سرزمینی رشد 
می کنند ارمغانی جز آتش ندارند.سردار حسین سامی افزود: اجازه به صهیونیست ها در سرزمین اسامی چیزی جز دشمنی با مسلمانان نیست.

در دوستی با صهیونیست ها افراط نکنید و این ازدواج نامبارک هر دوی شما را در آتش قرار می دهد.مسلمانان چنین رفتارهایی را از حاکمانشان 
نمی پذیرند.سردار سامی خطاب به آمریکایی ها افزود: شما در میدان فشار علیه ملت ایران شکست خورده اید و سیاست های شکست خورده را 
تکرار نکنید.دریا یکی از جبهه های دفاعی ما است که به وسعت تمام آب های جهان گسترش یافته است.این برای دفاع از منافع این ملت عزیز، 
جمال و شوکت الهی ایران بزرگ است.نیروی مسلح، ارتش و سپاه قهرمان در حال متراکم سازی قدرت خود هستند.وی گفت: این چهارمین 
مرحله گســترش کمی و کیفی قدرت در نیروی دریایی ســپاه است.از ابتدای ســال تاکنون حدود صد فروند شناور دریایی، ۲۰۰ فروند پهپاد 
تهاجمی، اعزام شــناور اقیانوس پیما و امروز صدها فروند شــناور رزمی، نشان دهنده بخشی از تاش گسترده همه خادمان، طراحان و مجریان 
سیاست های دفاعی و قدرتمند ایران عزیز است.سردار سامی افزود: نیروی دریایی ما در ارتفاع قدرتمند است و سیستم های پرتابگر از هوا برای 
مقابله با شناورهای دشمن مجهیز می شود. ملت ایران استقالش را با تحریم عوض نمی کند ؛روی سطح، افق های بلندی برای نیروها طراحی شده 
است و باز هم گسترش می یابد.در زیرسطح در موضوع کشف و مقابله با دشمن، پدیده جدیدی در سپاه شکل گرفته و توسعه می یابد.سرافرازی 
از آن ملت ماست و در همه ارکان دفاعی، رویش قدرت بر مبنای فن آوری های مدرن که از ذهن جوانان خاق ما سرچشمه می گیرد وجود دارد.

وی از همه مهندسان، تکنسین ها و کارگران شریف، وزارت دفاع و بخصوص نیروی دریایی و فرماندهان که با این حرکت، ناکارآمدی دشمن را 
رقم زدند و آرامش را به قلب های مردم این سرزمین آوردند، قدردانی کرد.

۶۷ فوتی جدید کرونا در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷۳۲۱ مورد جدید کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.، 
دکتر سیماسادات الری گفت: تا دیروز ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۳۲۱ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۰۷ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: بر این اساس 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۷۵۶ نفر رسید.الری ادامه داد: متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۵۸ هزار و ۵۳۶ نفر رسید.وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۵ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند، گفت: ۳۷۷۸ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تا کنون ۹ 
میلیون و ۷۲۲ هزار و ۹۶۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس آخرین 
تحلیل ها، ۳۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۴ شهرستان نیز در وضعیت 
آبی قرار دارند.به گفته الری، شهرستان های عجبشیر در آذربایجان شرقی، اردستان در اصفهان، اسفراین در 
خراسان شمالی، گرمسار در سمنان، بافت در کرمان، پاوه در کرمانشاه، بندرگز و کردکوی در گلستان، آستانه 
اشرفیه، بندرانزلی، رشت، رودبار، رودسر، صومعه سرا و الهیجان در گیان، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، 
جویبار، رامسر، ساری، سوادکوه، قائمهشر، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر در مازندران، بستک، بندرلنگه و قشم در 

هرمزگان، بهار، تویسرکان و رزن در همدان و ابرکوه در یزد در وضعیت نارنجی قرار دارند.

خطیب زاده:

برجام نیازی به میانجی گر ندارد
همتی خبر داد:

 موبایل جایگزین کارت بانکی می شود

با تصمیم بانک مرکزی ابالغ شد

اخذ مابه التفاوت ارزی از کاالهای وارداتی

دالیل رد کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق

رئیس کل بانک مرکزی در مراســم رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV )کهربا(، گفت:با 
این روش، بســاط تقلب، پولشــویی و شــرط بندی جمع می شــود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این 
زمینه ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می شوند. عبدالناصر همتی 
در این مراســم با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت ســه هدف اصلی را 
دنبال می کند، گفت: »افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم«، »امنیت تراکنش ها« و »مقابله با جرم و 
پولشویی« سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.وی افزود: خوشبختانه 
با تاش های همکاران بخش فناوری های نوین بانک مرکزی و شــرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم 

این خدمت نوین ....

وزیر صمت:

 با مداخله مستقیم دولت در بازار مخالفم
سردار حاجی زاده:

ارتش و سپاه در کنار هم هویت پیدا می کنند
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه دشمن 
به دنبال تهاجم است البته نه فقط تهاجم نظامی، 
گفت: امروز مساله ما با امریکا یک مساله راهبردی، 
ریشه ای و قابل حل نیست. سردار امیرعلی حاجی 
زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران در 
جمع فرماندهان، مسئوالن و کارکنان ستاد نیروی 
زمینی ارتش، ضمــن تبریک ایام اهلل دهه مبارک 
فجر و روز نیروی هوایی، گفت: وحدت، یکپارچگی 
و تعامل بین ارتش و ســپاه ریشــه ای است و این 
دو بازوی دفاعی کشــور در کنار هم هویت پیدا می کنند.وی افزود: شهید سپهبد صیاد شیرازی و سردار 
شــهید تهرانی مقدم از همان اوائل تشکیل یگان توپخانه سپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس، تعامل 
بسیار خوبی داشتند و اگر همکاری نیروی زمینی ارتش نبود تشکیل یگان توپخانه سپاه به راحتی میسر 
نمی شد.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با بیان اینکه وحدت، یکپارچگی و هماهنگی بین نیروها ارزشمند 
اســت، ادامه داد: یکپارچگی و تعامل بین ارتش و سپاه می تواند به عنوان یک الگو و مصداق باشد.سردار 
حاجی زاده به دشمنی اســتکبار جهانی با نظام مقدس جمهوری اسامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: 
اگر بخواهیم درســت به دشمنی استکبار جهانی نسبت به ایران تمرکز کنیم، شاهد هستیم که امریکا از 
سال های دور برای کشور ایران برنامه داشته است، امروز مساله ما با امریکا یک مساله راهبردی، ریشه ای 
و قابل حل نیســت.وی تاکید کرد؛ پس از پیروزی شــکوهمند انقاب اسامی آمریکایی ها با نا امنی های 
کردستان، تقویت و به وجود آوردن منافقین، کودتا، ترور، جنگ عراق علیه ایران، جنگ رسانه ای، جنگ 
روانی و مهم تر از همه نفوذ و تقویت غرب گرایی در صدد بودند تا بتوانند هم دشــمنی را نسبت به ایران 
ثابت کنند و هم به خواسته های خود دست یابند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: در جاهایی 
که آمریکا را دشــمن دانسته ایم و به آنها اعتماد نکرده ایم به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کردیم، 
دشــمن به هر اقدامی دست زد تا ما رشد و پیشرفت نکنیم.ســردار حاجی زاده ادامه داد: امروز در همه 
بخش ها و زیر مجموعه ها الحمدهلل تحت فشــارهای استکبار جهانی، تولید داخلی و بومی را افزایش و به 
خودکفایی رسیده ایم.وی در خصوص مخالفت فرمانده کل قوا نسبت به خرید تجهیزات نظامی، خاطرنشان 
کرد: فرمانده معظم کل قوا بارها تاکید فرمودند تجهیزات نظامی خریداری نشــود، چون می دانستند اگر 
به دنبال خرید تجهیزات نظامی برویم از تولید داخلی غافل خواهیم شــد، امروز با درایت و هوشــیاری 
معظم له هرچیزی که به ذهن برسد که باید طراحی و تولید شود قابل طراحی و دستیابی است.فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: باید بپذیریم که آمریکا دشمن ما است و به دنبال آن است که جلوی 
توانمندی ها و پیشرفت های ما را از ما بگیرد، ایستا بودن و ثبات سازمانی قطعاً مشکل ایجاد خواهد کرد، 
نیروی زمینی ارتش نیز در این راســتا در خصوص تیپ های واکنش سریع اقدامات خوبی را انجام داد که 
قابل تحسین است.سردار حاجی زاده به موضوع تهاجم دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن به دنبال تهاجم 

است البته نه فقط تهاجم نظامی، اما ما به عنوان نیروهای نظامی باید طرح و برنامه داشته باشیم.

سرلشکر سالمی خطاب به دولتمردان آمریکایی:

سیاست های شکست خورده خود را تکرار نکنید
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فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: با افتخار اعام 
می کنم که دیروز ۳۴۰ فروند شــناور دیگر هم به نیروی 
دریایی ســپاه الحاق خواهد شد و بنده و همرزمانم امروز 
مفتخریم که فرموده فرمانده کل قوا را برای قوی شــدن 
عملی کــرده ایم.به گزارش از بندرعباس، دریادار علیرضا 
تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در مراسم الحاق 
۳۴۰ فروند شــناور هجومی و رزمی سپاه در گزارشی با 
اشاره به بخشی از دستاوردهای نیروی دریایی سپاه گفت: 
این مراسم چهارمین مراسم الحاق است که نخستین آن 
در خرداد امســال بوده و ۱۱۲ فروند شناور موشک انداز 
وارد ســازمان رزم شد و در مهرماه هم ۱۸۸ فروند پهپاد 
»شناســایی از دور« به این نیرو ملحق شــده بود.وی با 

اشاره به اینکه در آبان ماه هم شناور رودکی نیز به نیروی 
دریایی ملحق شده است، افزود: با افتخار اعام می کنم که 
دیروز ۳۴۰ فروند شناور دیگر هم به نیروی دریایی سپاه 
الحاق خواهد  شد و بنده و همرزمانم امروز مفتخریم که 
فرموده فرمانده کل قوا را برای قوی شــدن عملی کرده 
ایم.فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: تولید بالغ بر ۱۰۰ 
فروند شناور در یک شرکت دانش بنیان خصوصی و بیش 
از ۳۰ فروند شــناور موشک انداز امسال آماده شده است. 
همچنین تولید ۳۵ فروند شناور از شناور های مختلف در 
یک شــرکت دانش بنیان کوچک انجام شده و ۱۰ فروند 
شناور کاس عاشورا نیز تولید شده است.این شناورها در 
۶ کاس عاشــورا، ذوالفقار، طارق، قادر ، ناصر و گشــتی 

ساخته شده اند که به رده های نیروی دریایی پیوستند.این 
شناورها توسط توان متخصصان داخلی کشور در سازمان 
صنایع دریایی وزارت دفاع، مراکز صنعتی ســپاه و بخش 

خصوصی ساخته شده است.

جزئیات الحاق 
شناورهای رزمی 
به نیروی دریایی 
سپاه از زبان دریادار 
تنگسیری

گرامی باد
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در نشست خبری روسای مجالس ایران و روسیه مطرح شدگزیده خبر

تاکید قالیباف بر طراحی ساختارهای جدید برای روابط اقتصادی مسکو - تهران
رئیس مجلس شــورای اســامی از برگزاری سومین نشست 
کمیسیون عالی مشترک پارلمان های ایران و روسیه در سال 
آینده در تهران خبر داد و با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور 
گفت: تحکیم روابط تهران و مسکو باید با ساختارهای جدید و 
تقویت ساختارهای گذشته انجام شود. محمدباقر قالیباف  ظهر 
دیروز با ویچساو والودین رئیس مجلس دومای روسیه دیدار و 
گفت وگو کرد و بعد از این نشست همراه با همتای روسی خود 
در جمع خبرنگاران حضور یافت.رئیس مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه روســیه اولین مقصد سفر خارجی من به عنوان 
رئیس مجلس شورای اسامی است، گفت: مهم ترین موضوع 
در این سفر پیام رهبر معظم انقاب اسامی برای آقای پوتین 
رئیس جمهور روسیه بود که در این پیام بر استحکام، راهبردی 
و مســتمر بودن روابط ایران و روسیه تاکید شده است و هیچ 
تغییر سیاسی در دنیا و نگاه های یکجانبه گرایانه هم تاثیری 
بر این رابطه نخواهد داشت.وی با بیان اینکه در نشست درباره 
مســائل دوجانبه ای، منطقه ای، جهانی و مباحث مشــترک 
بحث و بررسی انجام شد، افزود: قالب های فراوان و مشترکی 
وجود دارد که باید با ساختارهای جدید و تقویت ساختارهای 
گذشــته در حوزه مســائل اقتصادی، فرهنگی، فنی، انرژی، 
صنعتی، گردشگری، اقتصادی، کشاورزی، علمی و دانشگاهی 
پیش برود.قالیباف با بیان این که ایران و روســیه مشترکات 
فراوانی درباره مســائل منطقه ای و صلح در منطقه دارند که 
این موضوع الزمه اتخاذ تصمیمات جدید و ساختارهای جدید 
است گفت: تهران و مسکو همچنین در موضوع امنیت و صلح 
منطقــه ای و جهانی و مبارزه با تحریم های ظالمانه علیه دو 
کشور مسائل و موضوعات مشترک دارند.وی تصریح کرد: در 
نشست دیروز هماهنگ و توافق شد که در فصل بهار سومین 
کمیسیون عالی مشترک پارلمان های ایران و روسیه در کنار 
نمایشــگاه اقتصادی و تجاری میان تجار ایران و روســیه در 
تهران برگزار شــود و ما میزبان رئیس مجلس دومای روسیه 
خواهیم بود.قالیباف در پایان تاکید کرد: امیدواریم این ســفر 
آغاز تحول جدیدی در بحث های سیاسی، اقتصادی، علمی و 
فرهنگی میان دو کشور باشد و ما شاهد شکل گیری سرمایه 

گذاری ها بین دو کشور باشیم.

والودین: روســیه  به دنبال فرمت های جدیدی برای 
گسترش ارتباط با ایران است

رئیس مجلس دومای روسیه نیز ضمن تشکر از قالیباف برای 
انتخاب روسیه به عنوان اولین کشور خارجی برای سفر خود، 
گفت: امیدوارم گفت وگوها و ماقات ها در این ســفر شــما 

مبنای خوبی برای توســعه کارآمد روابــط پارلمانی میان دو 
کشور ایران و روسیه و همچنین در عرصه های دیگر شود.

والودین با بیان این که روســیه به دنبال فرمت های جدیدی 

برای گسترش ارتباطات خود و ایران است تاکید کرد: پاندمی 
کرونا جهان را تغییــر داده و باید به دنبال فرمت های جدید 
برای توسعه روابط میان دو کشور باشیم.وی تاکید کرد: هدف 

ما از گفت وگوها این است که بتوانیم به نتایج واقعی و توسعه 
روابط میان ایران و روســیه در زمینه های انرژی، کشاورزی و 
حمل و نقل برسیم و شرایطی فراهم شود که روابط تجاری و 
اقتصادی دو کشور گسترش یابد و به پروژه های جدیدی در 
نتیجه دســت پیدا کنیم.رئیس مجلس دومای روسیه با بیان 
اینکه برگزاری این نشست ها باید به متولد شدن پروژه های 
جدید بینجامد، بیان کرد: ما در نشست دیروز توافق کردیم که 
کار را از دیروز آغاز کنیم و اواسط سال میادی )بهار 1400( 
به دعوت رئیس مجلس شورای اسامی به تهران خواهیم آمد 
و از محافــل اقتصادی و اجرایی روســیه هم برای حضور در 
تهران دعوت می کنیم تا این نشست نه تنها منجر به توسعه 
ابعاد پارلمانی دو کشــور شود بلکه تحرک جدیدی به روابط 
میان ما بدهد.وی با بیان اینکه روابط ایران و روســیه از نظر 
تاریخی یک حالت ویــژه ای دارد، گفت: ما و ایران با تحریم 
ها و جنگ های تجاری و اســتانداردهای دوگانه، که نه تنها 
علیه ما بلکه علیه چین و کره شمالی اعمال شده، یک مبارزه 

مشترک  داریم.
والودین تصریح کرد: این جنگ های تجاری از ســوی آمریکا 
علیه روســیه و ایران به صورت علنی انجام شــده و یا تحت 
عنوان حفاظــت از بازارهای اروپایی انجام می شــود. رئیس 
مجلس دومای روســیه تاکید کرد: در نشست دیروز با دکتر 
قالیباف درباره برگزاری کنفرانس همکاری منطقه ای و امنیت 
صحبت هایی را داشــتیم، کشــورهای ایران، روسیه، چین، 
ترکیه، افغانستان و پاکستان در این کنفرانس شرکت می کنند 
و جلسات این کنفرانس به نوبت هر سال در یک کشور برگزار 
می شود.والودین افزود: اولین نشست در اسام آباد پاکستان و 
سپس در تهران و ترکیه برگزار شد و اکنون نوبت مسکو است 
و ما برای برگزاری این کنفرانس در اواخر سال اعام آمادگی 

کرده ایم و از هم اکنون مقدمات آن در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه برخی کشــورها تاش می کنند کمک 
های درمانی و بهداشتی به سایر مردم ارسال نشود، بیان کرد: 
آمریکا و اتحادیه اروپا تاش می کنند واکسن خودشان را پیش 
ببرند و مانع پیشبرد واکسن سایر کشورها می شوند در صورتی 
که مشخص نیست تا چه حد دارو و واکسن های آن ها مفید 
است.رئیس مجلس دومای روسیه همچنین با اشاره به ارسال 
واکسن کرونا از سوی روسیه به ایران، اظهار کرد: همکاری ها 
و گفت وگوها میان ایران و روسیه در عرصه مسائل بهداشتی و 
درمانی و کمک به اتباع دو کشور برای فائق آمدن برای پاندمی 
کرونا در حال انجام اســت و باید شرایطی فراهم کرد تا دیگر 

کشورها هم به واکسن کرونا دسترسی پیدا کنند.

سرلشکر باقری: 
  سپاه در دوران تحریم ایران

 را قدرتمندتر کرد
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت:   نیروی دریایی سپاه توانسته است مسئولیت 
امنیت منطقه به ویژه در تنگه هرمز را به خوبی اجرا کند.، با حضور سردار سرلشکر 
پاســدار محمد باقری رئیس ســتادکل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی 
از فرماندهان ارشــد سپاه 340 فروند انواع شناور های تندروی هجومی با قابلیت 
حمل و شلیک انواع موشک و راکت و پشتیبانی عملیات غواصی دیروز به سازمان 
رزم نیروی دریایی سپاه ملحق شد.  رئیس ستادکل نیروهای مسلح در این مراسم 
با بیان اینکه   وجود بیش از دوسوم ذخایر انرژی فسیلی جهان و عبور 20 درصد 
این انرژی از تنگه هرمز موجب شده است امنیت مردم و ساحل نشینان از اهمیت 
باالیی برخوردار باشد، اظهار داشت:   نیروی دریایی سپاه توانسته است مسئولیت 
امنیت منطقه را به خوبی اجرا کند. سرلشکر  باقری گفت: اهمیت خلیج فارس قابل 
توجه است و در جهت امنیت آن بایستی تاش چشمگیری صورت بگیرد و نیروی 
دریایی سپاه توانسته است این امنیت را حفظ کند.وی با ابراز اینکه شناور تندرو 
با چابکی، قدرت مانور باال، رادارگریزی در حد امکان و... نقش بی بدیلی در صحنه 
دریا به عهده دارد، ادامه داد: در دوران اوج تحریم چنین قدرتی ایجاد شده است.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسامی ایران گفت: نیروی دریایی در 
سپاه بدور از اینکه بخواهد تکرار و تقلید نیروی دریایی باشد که ما در کشورمان 
داشــته ایم و عزیزان نیروی دریایی ارتش مسئولیت خود را به عنوان یک نیروی 
دریایی نظامی به انجام می رسانده اند با درپیش گرفتن راهبردی جدید رویکردی 
انقابی و نامتقارن روی به ســاح ها و تجهیزات جدیدی آورد.سرلشکر باقری با 
تصریح به اینکه برادری با نیروی دریایی ارتش هم یکی از کارهای  نیروی دریایی 
ســپاه است، گفت: این دو نیرو با کمک و هم افزایی کامل مأموریت ها را به انجام 
می رسانند.وی تأکید کرد: اینکه ما در یک سال شاهد 4 مراسم برای الحاق شناور 
فقط در نیروی دریایی سپاه و چندین مراسم در ارتش باشیم نشان می دهد که از 
این تحریم ها فرصتی ساخته شده است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه اتکای نیروی دریایی سپاه به شناور رزمی تندرو تنها یک مسئله تجهیزاتی 
نیست، گفت: عاملی که این شناور کوچک را به یک قدرت بی بدیل تبدیل می کند 
آن انســان شایسته ای است که در این شــناور عهده دار دفاع و تهاجم به دشمن 
می شود.وی با بیان اینکه نیروی دریایی وظیفه خود را با در پیش گرفتن راهبردی 
جدید و رویکردی انقابی ادامه می دهد، اظهار داشــت: ارتش و ســپاه با تاش 
و به کارگیری نیرو های انقابی و در تراز انقاب توانســته اند به تولید ساح های 
جدیدی روی بیاورند که یکی از این موارد تولید شــناور های تندرو است.رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح از نیروی دریایی سپاه به عنوان مولود دفاع مقدس یاد 
کرد و گفت: در سال 64 و در اوج دفاع مقدس و به امر امام راحل بزرگوار و از آن 
روز که در نبرد با آمریکای حامی صدام ملعون در دریا نبرد خود را آغاز کرد، روز 
به روز در حال رشــد و ارتقای توان خود بوده است.سرلشکر باقری درباره اتکای 
نیروی دریایی ســپاه به شناورهای رزمی تندرو نیز عنوان کرد: این موضوع تنها 
یک مساله تجهیزاتی نیست. نیروی دریایی در سپاه به دور از این که بخواهد تکرار 
و تقلید یک نیروی دریایی از دیگر کشــورها باشد، یک نیروی بالنده با اتکای به 
ظرفیت های درون زای خویش اســت.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: 
شناور تندرو یک فرهنگ است که عامل اصلی تحرک و کارآمدی آن انسان مومن 
و شــجاع و ایثارگری است که اگر آن انســان این ویژگی ها را نداشته باشد، این 
شناور هیچ گونه کارآمدی نخواهد داشت.ساختن و بکارگیری یک شناور تندرو 
چیزی نیســت که از سایر کشورها بر نیاید اما عاملی که این شناور کوچک را به 
یک عامل قدرت بی بدیل تبدیل می کند، آن انســان شایسته ای است که در این 
شناور عهده دار دفاع و تهاجم به دشمن می شود.وی با تجلیل از شهدای دالوری 
همچون شهید مهدوی ها و شــهید رودکی ها و ... که این صحنه ها را فرماندهی 
کردند و شهدای زنده ای که امروز این صحنه ها را می آفرینند و فرماندهی می کنند 
و همه رزمندگان دالور و شجاع امروز نیروی دریایی سپاه، خاطرنشان کرد: همت 
بلند آنان و سلحشوری آنان است که می تواند یک عامل بی نظیر در نبرد دریایی 
از این وســیله بسازد.سردار لشکر باقری در پایان خاطرنشان کرد:  شناور تندرو با 
ویژگی هایی مانند چابکی، قدرت مانور و آتش باال که نیروی دریایی برای آن فراهم 
کرده، رادار گریزی تا حد ممکن و بسیاری ویژگی های دیگر، نقش بی بدیلی در 
صحنه نبرد در دریا بر عهده می گیرد. البته نیروی دریایی عاوه بر این شناورها، 
در نبرد موشکی، نبرد در رزم مین، نبرد در زیرسطح و باالی سطح در حال رشد 
و پیشــرفت قابل ماحظه است که به خاطر تمام این نعمات شکرگزار پروردگار 
عالم هســتیم که در اوج تحریم، چنین قدرتی را برای رزمندگان ما ایجاد کرده 
است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: این امر فرمانده کل قوای ماست که 
چنانچه بخواهیم در دنیای امروز اهداف و آرمان های مقدس نظام الهی را تعقیب 
کنیم چاره ای و راهی جز قوی شدن نداریم و در قوی شدن نیرو های مسلح یکی 
از بازوان ارزشمند کشور و قدرت ملی هستند که در اجرای امر معظم له این مسیر 
را به نحو احسن در دریا، هوا، زمین و پدافند هوایی و چه در سایر ابعاد آنچه که 
باعث شــده ما به چنین توانی برســیم یکی از عواملش این است که هم صنعت 
دریایی وزارت دفاع ما با تمام توان در این صحنه در حال تاش است و هم بخش 
خودکفایی، جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه و عاوه بر این دو مجموعه های 
متعدد بخش خصوصی و شــرکت هایی که عزیزان دلسوز نظام در آن ها در حال 
فعالیت هستند دست در دست همدیگر برای عبور از تحریم ها تاش می کنند و 
شناور ها و تسلیحات و تجهیزات در لبه فناوری جهانی را به تعداد انبوه و به نحو 

کارآمد ایجاد می کنند که روز به روز در حال مشاهده آن هستیم.

تقدیم پیام رهبر انقالب به دولت روسیه
رئیس مجلس شورای اسامی گفت: تغییر و جابه جایی در کاخ سفید در نگاه راهبردی ما به مناسبات تهران–مسکو اثری 
ندارد.  رئیس مجلس شــورای اســامی پیام رهبر معظم انقاب خطاب به »والدیمیر پوتین« را به »ویچساو والودین« 
رئیس مجلس دومای روسیه تقدیم کرد.قالیباف هنگام تقدیم این پیام به رئیس دومای روسیه با اباغ سام رهبر انقاب 
به این کشور، تاکید کرد: همانگونه که وجود ایران مستقل به نفع روسیه است، وجود روسیه مقتدر نیز به نفع ایران است.

وی با تاکید بر بازتعریف روابط پایدار، دراز مدت و راهبردی میان دو کشــور، گفت: تغییر و جابه جایی در کاخ سفید در 
نگاه راهبردی ما به مناســبات تهران – مســکو اثری ندارد.رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به مداخات آمریکا در 
منطقه از جمله در تحوالت عراق، ســوریه و… تاکید کرد: نقشــه های بلند مدت آمریکا به جز ضرر و زیان برای منطقه و 
به ویژه برای ایران و روســیه اثری ندارد.در این جلسه همچنین »ویچساو والودین« ضمن اشاره به اهمیت روابط میان 
دو کشور و با قدردانی از اهتمام ویژه رهبرمعظم انقاب برای تحکیم و تقویت روابط دوجانبه، تاکید کرد: اینجانب مکلف 
شده ام که پیام رهبر عالی مقام ایران را دریافت و سریعاً به رئیس جمهور منتقل کنم و لذا به محض اتمام این جلسه، پیام 
آیت اهلل خامنه ای را به دست آقای پوتین خواهم رساند.رئیس دومای روسیه با بیان اینکه اهمیت ویژه این سفر را به خوبی 
درک می کنیم، گفت: همه تاش خود را برای این ســفر مهم که دارای این پیام مهم هست انجام داده ایم.وی با اشاره به 
تحریم های آمریکا علیه ایران به خصوص در شرایط کرونا، اظهار داشت: برخی دولت ها از حقوق بشر حرف می زنند اما در 
این شرایط سخت بحران کرونا سیاست اعمال تحریم را دنبال می کنند و درواقع به جای کمک به درمان بیماری کرونا، 
کیفیت زندگی مردم را کاهش می دهند.والودین تاکید کرد: ایران و روســیه برای غلبه بر چالش های منطقه ای و جهانی 

باید همگرایی خود را همچنان تقویت کنند.
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گزیده خبر سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛

دالیل رد کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق
سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: دولت با توزیع قیر رایگان مخالف است، زیرا از 
مصادیق عینی زمینه ساز فساد به شــمار می رود.، سازمان برنامه بودجه کشور در پاسخ 
به ادعاهای مطرح شــده در گزارشی که با عنوان »یک اقتصاددان: ۲۲ برابر یارانه نقدی، 
یارانه به نورچشــمی ها داده می شود/ اعتراض نوبخت به بودجه بسیار فاجعه بار بود« در 
برخی از رسانه ها منتشر شده است اعالم کرد: رد کلیات الیحه بودجه کمیسیون تلفیق، 
صرفاً به خاطر اختالف نظر دولت و کمیســیون مزبور در تعیین نرخ تســعیر ارز نبود و 
موضوعات مهم دیگری از جمله میزان وابســتگی بودجه به نفت، افزایش سهم اعتبارات 
هدفمندی، افزایش مالیات ها اعم از مالیات مستقیم، غیرمستقیم و حقوق گمرکی، نقض 
برخی از قوانین و احکام دائمی و قوانین استخدامی و برهم خوردن شاکله تنظیم بودجه 
سنواتی مطرح بوده است که در گزارش منتشر شده در رسانه ها تنها یک عامل را دلیل رد 
کلیات ذکر شده است.همچنین در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: »مالحظه 
بیان شــده توسط رییس این ســازمان درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناظر بر مخالفت با 
حذف نرخ یادشده نبود است که با این برداشت ناصحیح، اینگونه عنوان شود که وی قصد 
حمایت از گیرندگان ارز مذکور را دارند؛ بلکه مالحظه وی در زمینه بیان واقعیت اجرایی 

موضوع و ضرورت مدیریت آن و فراهم کردن زیرســاختارهای توزیع مناسب یارانه های 
آزادشده توسط دولت بود که ضمن صحبت های بیان شده موضوع به سیمان و فوالد نیز 
تعمیم داده شد که اساساً این موارد در ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی از اعراب ندارند.«سازمان 
برنامه در این گزارش خاطرنشــان می کند: نکته اساســی در این باره، توجه به اقدامات 
اجرایی و پلکانی دولت در حذف تدریجی نرخ ترجیحی ارز از کاالها و نهاده های مختلف 
و محدود شدن آن به صرفاً پنج قلم نهاده شامل کنجاله، جو،   ذرت، دانه روغنی و کاالی 
روغن خام است نه اقالم و موارد دیگری که به ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط شده اند. مالحظه 
اصلی دولت، ایراد به اعالم و اعمال بی موقع نرخ ارز به میزان ۱۷۵۰۰ تومان، بدون توجه 
بــه آثار و تبعات تورم انتظاری آن در جامعــه و احتماالً احتکار و کمبود کاال در بازار به 
خصوص در ایام حساس پایان ســال و بالفاصله شروع ماه مبارک رمضان است.سازمان 
برنامه و بودجه یادآور می شــود: در گزارش یاد شــده اعالم شده است، اعتراض رییس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور به توزیع یارانه نقدی از محل مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومان تا ۱۷۵۰۰ تومان اســت. الزم به توضیح است که اعتراض رییس سازمان برنامه و 
بودجــه به عدم تکافوی مابه التفاوت ریالی حاصلــه برابر با ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی، در 

مقایسه با افزایش قیمت مســتقیم کاالهای مشمول و غیرمستقیم سایر کاالها و نحوه 
توزیع آن بود. در گزارش کمیسیون تلفیق، اعتبار مزبور صرفاً به صورت افزایش دو برابری 
یارانــه نقدی تمامی یارانه بگیران فعلی )۴۵ هزار تومــان و ۹۰ هزار تومان( و دو برابری 
یارانه معیشتی و بخشی هم بابت رفع فقر مطلق و خانوارهای تحت پوشش، توزیع شده 
اســت که بدیهی اســت رقم ۴۵ هزار تومان قابلیت جبران آثار تورمی انتظاری و واقعی 
تغییر نرخ ارز را نخواهد داشــت و واضح است که توزیع نقدی یارانه ها به شیوه فعلی آن 
هم برای تمامی دهک های درآمدی به دور از عدالت و فاقد اثربخشــی مطلوب است. لذا 
موضوع اعتراض دولت، اساســاً آن چیزی که در آن مطلب، اعالم شده، نبوده و متاسفانه 
بدون توجه به جنبه های مختلف موضوع، مالحظات اساســی یادشده، فاجعه بار خوانده 
شده است.سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است: در مطلب منتشر شده در رسانه ها، 
همچنین موضوع قیر رایگان مطرح شــده که الزم به توضیح است اساساً دولت با توزیع 
قیر رایگان که از مصادیق عینی زمینه ساز فساد و اختصاص منابع نفتی به مصارف خاصی 
غیر از موارد موردنظر )نظیر آسفالت راه روستایی، مالچ پاشی و غیره( مخالف است. درعین 

حال که وابستگی بودجه را به نوعی به منابع نفتی افزایش می دهد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج:
منطقه ۴ ظرفیت توسعه زیرساخت های 

حمل ونقل پاک را دارد
معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری کرج گفت: 
منطقه چهــار ظرفیت باالیی برای ایجاد زیرســاخت 
اســتفاده از مدل های حمل ونقل پاک نظیر دوچرخه 
برخوردار اســت.محمدرضا احمدی نژاد در نشست با 
شهردار منطقه چهار پیرامون بررسی طرح و مشکالت 

ترافیکی این محدوده، ضمن گرامیداشــت فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر، 
اظهــار کرد: رضایت و ایمنی شــهروندان از مهم ترین اولویت هایی اســت که 
متولیان و دســتگاه های مرتبط با موضوع ترافیک در مجموعه مدیریت شهری 
کرج بر انجام آن تاکید دارند و این مهم در ســطح شــهر نیــز با جدیت تمام 
پیگیری می شود.وی با تاکید بر اینکه نشست های دوره ای با شهرداران و روسای 
ادارات ترافیکــی مناطق ده گانه به موجــب بهبود وضعیت ترافیکی معابر درون 
شهری انجام می شود، افزود: اجرای عملیات ترافیکی معابر در سطح شهر و رفع 
مشــکالت این حوزه عامل موثری در نظم دهی بــه ترافیک و کاهش تصادفات 
محسوب می شود.به گفته احمدی نژاد سفرهای بدون هدف شهروندان مشکالت 
عدیده ای را برای این منطقه به وجود آورده اســت که درصدد هســتیم با آمار 
بــرداری دقیق از حجم تردد در تقاطعات واقع در بلوار شــهرداری اقدام الزم و 
مناسب ترافیکی برای برون رفت از مشکالت یاد شده انجام پذیرد.معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری کرج اجرای طرح مناسب سازی و ایمن سازی مسیر 
عابرین پیاده در بلوار دانش را مطلوب اعالم کرد و گفت: بدون شــک بهسازی و 
استانداردسازی پیاده روها و گذرگاه های عابر پیاده امنیت و آرامش شهروندان را 
بیش از پیش تامین می کند.وی با تاکید بر اینکه طرح هوشمندسازی تقاطعات 
کرج بر اساس اولویت و حجم تردد وسایل نقلیه اجرا می شود، گفت: اگر رویکرد 
مدیران مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر در آینده نیز بر این اساس باشد 
طی دوسال آینده تمام چراغ های شهر کرج هوشمندسازی خواهد شد.احمدی 
نژاد تصریح کرد: مهرشــهر از ظرفیت باالیی برای ایجاد زیر ساخت استفاده از 
مدل های حمل و نقل پاک نظیر دوچرخه برخوردار است که با همکاری همگانی 
دستگاه های مربوطه می توان نسبت به تحقق این مهم در این منطقه اقدام کرد.

ارتقای سطح علمی دانشجویان با درگیر کردن 
آنها در پروژه های صنعتی

رئیس دانشگاه صنعتی قم: یک اصل مهم در مدیریت 
سازمان، هم ترازی و هم سو کردن بخش های مختلف 
سازمان که اهداف و برنامه مشترک را دنبال می کنند، 
اســت که این امر با محوریت نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه صنعتی قم صورت گرفت.به گزارش روابط 

عمومی دانشــگاه؛ دکتر جالل رضایی نور، رئیس دانشگاه صنعتی قم، در وبینار 
کارگروه ستاد بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی، ضمن تبریک دهه فجرعنوان 
کرد: دانشگاه صنعتی قم در سال۱۳۸۷با دو رشته مهندسی کامپیوترو مهندسی 
صنایع شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر بیش از دو هزار دانشجو درهشت 
رشــته کارشناسی و ۱۶ رشته کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.وی 
در خصوص اهداف و فلسفه تاسیس دانشگاه صنعتی قم بیان کرد: شهر قم بین 
شهرهای صنعتی اراک، ساوه، تهران و ...واقع شده است و نیاز به تامین مصنوعات 
و محصوالت در صنایع پایین دستی پتروشیمی، کانی و غیر فلزی، قطعه سازی 
و ... برای تزریق به شهرهای صنعتی همجوار وجود داشت که برای پوشش این 
خال و تامین نیروی متخصص در این صنایع دانشــگاه صنعتی قم در استان قم 
تاسیس شد و باتوجه به اینکه استان قم بین هشت شهرک صنعتی و چهار ناحیه 
صنعتی واقع شده است نیاز به فارغ التحصیالن رشته های صنعتی روبه افزایش 
است.وی با اشاره به اینکه در گزارش طرح پایش۹۹، معاونت پژوهش و فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی با ۸۲ درصد اشتغال موفق به 
کسب رتبه اول اشتغال در مقطع کارشناسی را در بین دانشگاه های کشور شد، 
اظهارکرد: این دستاورد در شرایطی بدست آمده است که سرانه میانگین بودجه 
تخصیص یافته به دانشگاه درسطح منطقه و دانشگاه های صنعتی ۱۳ میلیون به 
ازای هر دانشجو بوده و این سرانه در دانشگاه صنعتی قم ۱۰ میلیون است.رضائی 
نور ادامه داد: در قالب طرح همیار صنعت دانشــجویانی که باید طرح کارورزی 
بگذرانند درتیم های چهار نفره به همراه یک استاد به شرکت های معرفی شده 
توسط سازمان صمت مراجعه می کنند و نیازها و مشکالت صنعتی شرکت ها را 
براساس مطالعات میدانی پیدا و بررسی می کنند و راه حل هایی نیز به شرکت 
ها ارائه می دهند که این طرح ســبب هدف مندی دوره کارآموزی دانشجویان و 

جذب شدن شان توسط شرکت ها شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای عرضه ETF ها در حال برنامه ریزی هستیم 
تا نوســانات آن این صندوق ها به ســهامدار کمتر ضرر برساند. فرهاد دژپسند به 
مناســبت دهه مبارک فجر با حضور به ســؤاالت این برنامه در خصوص عملکرد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی پاســخ داد و گفت: با آزادسازی سهام عدالت توزیع 
مالکیت صورت گرفت. برای برگزاری انتخابات مدیریت شرکت های سهام عدالت 
انسانی در دور اول مجامع الکترونیکی را تجربه کردیم اما چون رسمیت پیدا نکرد 
ناچار شــدیم که مجامع دور دوم را برگزار کنیــم و از ۱۳ رجب تا ۲۷ دور دوم را 
برگزار می کنیم که مهم ترین کار آن انتخاب هیئت مدیره شرکت های سهام عدالت 
استانی است. وی افزود: ما شاخص های مختلفی برای تحول در بازار سرمایه داریم 
که یکی از آن ها شاخص بورس، تعداد کدهای بورسی و عمق بازار است. برای اینکه 
بورس عمق بیشتری پیدا کند، پذیرش شرکت ها را تسهیل کردیم و در این زمینه 
اکنون اگر شرکتی مدارکش کامل باشد، حداکثر ظرف یک ماه پذیرش می گیرد اما 
فاصله پذیرش تا زمان عرضه اولیه به شرایط بازار بستگی دارد.وزیر اقتصاد ادامه داد: 
همچنین، تسهیالتی را برای افزایش سرمایه، تسهیالت مالیاتی ایجاد و ابزارهای 
مالی نیز چه در بازار بدهی و چه در بازار سرمایه تعریف کردیم. اکنون بازگردان های 
این بازار از ۱۷۵ در فروردین ســالجاری به ۵۳۰ رسیده است.  در عرضه پاالیشی 
یکم و دارا یکم، میزان کسانی که خرید کردند، از عرضه اولیه ها خیلی کمتر بود. در 
حال حاضر آخرین عرضه اولیه معادل ۳ میلیون  و ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند و  

خوشبختانه فرهنگ سرمایه داری دارد جا می افتد. ظرفیت یک میلیون و خرده ای 
برای گرفتن کد بورسی شکل گرفته است و ما مجوز برگزاری مجمع الکترونیک را 
در بورس گرفتیم. طبق گفته دژپسند، سهامداری دو مزیت دارد که ناشی از ارزش 
و سود سهام است و دارایی های دیگر چون سکه و ارز این مزیت را ندارند. با کسانی 
که به اطالعات بازار ســرمایه دسترســی دارند و تالش می کنند که طوری سهام 
بخرند و قیمت ها را دســتکاری کنند تا سود ببرند، اگر به ما گزارش شود محکم 
برخورد می کنیم. نوسانات بازار ناشی از فضای بیرونی بود و سیاستمداران با موضع 
گیری هایشان به بورس ضرر رساندند و هنوز شرایط ابن بازار را درک نکرده اند.وی 
با بیان اینکه برای ETF ها داریم به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که نوسانات آن به 
ســهامدار کمتر ضرر برساند، گفت:  از جمله بخش هایی که رشد مثبت اقتصادی 
دارند شامل بخش کشاورزی، مناطق آزاد و شرکت های دانش بنیان است که معاف 
مالیات هســتند و باید معاف باشند بنابراین معادل ۴۰ درصد ارزش افزوده معاف 
از مالیات هستند. وقتی رشد هزینه ۴۷ درصد است رشد ۲۵ درصدی درآمدهای 
مالیاتی در ســال آینده کافی نیست اما اگر رشد هزینه ها هم ۲۵ درصد بود، رشد 
۲۵ درصدی مالیات ها هم کافی بود. دژپسند دلیل محقق شدن درآمدهای مالیاتی 
را در بستن مجاری فرار مالیاتی دانست و افزود: این امر زمانی صورت می گیرد که 
مالیات هوشمند شکل بگیرد و اکنون در مراحل پایانی مالیات الکترونیک هستیم و 
گام های اصلی مالیات هوشمند نیز در حال شکل گیری است. وزیر اقتصاد در پایان 
درباره الیحه اصالح نظام بانکی که در دولت مانده اســت، گفت: این امر ناشی از 
پیچیدگی اصالح نظام بانکی است و در دوره جدید کار جدی در این زمینه صورت 
نگرفته است. اصالح نظام بانکی باید از طریق الیحه انجام شود نه طرح  و الزامات 

آن به دقت زیادی احتیاج دارد که در این راستا نباید دقت را فدای سرعت کنیم.

مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی خبر داد؛
احراز هویت در سجام رایگان شد 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکز از احراز رایگان شدن احراز هویت در سامانه سجام 
خبر داد و گفت:مشموالن سهام عدالت برای ثبت نام و احراز هویت نیازی به مراجعه به 
دفاتر پیشــخوان و کارگزاری ها ندارند. حسین فهیمی صبح دیروز در نشست خبری با 
هدف تشریح وضعیت ســهام عدالت که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
اقتصاد، رئیس ســازمان خصوصی سازی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در محل 
وزارت اقتصاد برگزار شــد، گفت: برای تسهیل شرایط، امکان ثبت نام رایگان در سامانه 
ســجام فراهم کرده ایم.وی توضیح داد: همه هموطنان به ویژه مشــمولین سهام عدالت 
می توانند از طریق وبسایت سجام وارد شوند و ثبت نام و احراز هویت رایگان شوند و نیازی 
به مراجعه به دفاتر کارگزاری و دفاتر پیشــخوان نیســت.فهیمی گفت: آزادسازی سهام 
عدالت به این معنی اســت که این سهام از مالکیت دولت، خارج و به بورس سپرده شده 
است. توصیه ما همواره عدم فروش بوده و است. چرا که وقتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در 
بازار ریخته می شود، قطعاً آن بازار را به هم خواهد ریخت.وی ادامه داد: امروز در آستانه 
برگزاری مجامع عمومی هستیم که پس از آزادسازی برای اولین بار رخ می دهد. در حال 
حاضر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان در اختیار هموطنانمان در اســتان ها است که خودشان 
می توانند رأساً این شرکت ها را مدیریت کنند.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در 
پاسخ به این سوال که با توجه به قول ریاست جمهوری، آیا ۴۰ درصد مابقی سهام عدالت 
در ۲۲ بهمن آزادســازی شــده و قابل فروش خواهد بود؟ گفت: با توجه به شرایط قبلی 
بازار، قولی داده شد اما اکنون شاهد هستیم که بازار به سمت دیگری رفته است. اولویت 
اول این نیســت که ۴۰ درصد باقی مانده به هر قیمتی آزاد شود، بلکه اولویت اول تالش 
برای حفظ دارایی ها است.فهیمی افزود: در شرایط فعلی امکان فروش ۴۰ درصد باقی مانده 
وجود ندارد اما کســانی که ۶۰ درصد سهام آزادشــده خود را نفروخته اند، می توانند از 
تسهیالتی که برای تحریک تقاضا ارائه می شود، استفاده کنند. با مذاکره ای که با بانک ها 
انجام شــده، قرار است ۶۰ درصد سهام عدالت، کارت اعتباری داده شود. اگر تعهدات تا 
آخر ماه تسویه شود، این وام به صورت قرض الحسنه خواهد بود اما اگر بازپرداخت نشود، 
به صورت وام سه ساله تلقی خواهد شد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتقال سهام 
عدالت فوت شــدگان به کجا رســید؟ گفت: در حال حاضر ۲.۵ میلیون فوت شده دارای 
ســهام عدالت بوده اند که این افراد ۱۰ میلیون وراث دارند. در شرایط عادی، برای انتقال 
سهام فوت شدگان باید وراث به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند اما با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، تالش کردیم که مراجعات حضوری به حداقل رسیده و انتقال به صورت الکترونیکی 
باشد.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: در حال حاضر سازمان هایی مانند 
خصوصی ســازی برای ارائه سوابق و قوه قضائیه از جهت مباحث مربوط به حذف وراثت، 
باید هماهنگی های الزم را انجام دهند.فهیمی افزود: در طول ۱۰ سال تنها ۱۴۰ هزار نفر 
از فوت شدگان تعیین تکلیف شده و در حال حاضر ۲.۵ میلیون نفر باقی مانده اند؛ هفته ای 

نیست که تسریع این عملیات در دستور کار نباشد.

دانشــگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد امالک و مســتغالت مازاد تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.ir  و با شماره مزایده 2099003454000005 به صورت الکترونیکی 

به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1399/11/21 ساعت 8 صبح

تاریخ بازدید : 1399/11/21 لغایت 1399/11/29 ) به غیر از پنج شنبه و جمعه (  از ساعت 10 لغایت 14 با مراجعه به ستاد رفاهی کارکنان 
دانشگاه واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه.

مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 1399/11/21 لغایت ساعت 14 مورخ 1399/12/04 .
تاریخ بازگشایی : 1399/12/05 ساعت 8 صبح.

تاریخ اعالم به برنده : 1399/12/06 ساعت 9 صبح.
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال 

پیشنهاد قیمت و اعالم به برنده مزایده از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه setadiran.ir  بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگـهی مـزایده عمـومی
 فروش امالک و مستغالت 

جدیدترین برنامه وزارت 
اقتصاد برای ETF ها
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وزیر نیرو:استانها

صادرات برق توسط بخش خصوصی منطق قوی ندارد
وزیــر نیرو گفت: درآمــد حاصل از صادرات برق بین همــه تولید کنندگان این صنعت 
تقسیم می شود در حالی که اگر بخش خصوصی این کار را انجام دهد، چنین نیست. رضا 
اردکانیان وزیر نیرو دیروز در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره تأثیر اصالح تعرفه 
برق در کاهش مصرف آن، گفت: اصالح تعرفه می تواند بر مدیریت مصرف اثرگذار باشد 
اما این تنها یک ابزار برای مدیریت مصرف اســت و زمانی کارآمد است که در کنار سایر 
ابزار قرار گیرد اما قطعاً نقش بســزایی در مدیریت و کاهش مصرف برق دارد.وی در این 
خصوص ادامه داد: یکی از روش هایی که توانست مصرف برق را مدیریت کند، طرح برق 
امید بود که در نتیجه اجرای آن از ابتدای آبان ماه ســال جاری، میزان کم مصرف های 
برق ۲.۳ درصد افزایش، میزان خوش مصرف ها ۵ درصد افزایش و میزان پرمصرف ها ۷.۳ 
درصد کاهش یافت.به گفته این مقام مسئول باید به سمتی حرکت کنیم تا نرخ برق به 
سمت حقیقی شدن سوق پیدا کند و در این راستا باید به طور پلکانی و به مرور زمان اما 
به صورت منظم نرخ تعرفه را اصالح کرد تا مصرف کنندگان بزرگ که بخشی از محصول 
نهایی خود را صادر می کنند، به جای پرداخت یارانه به کشور مقصد، قیمت حقیقی انرژی 
مصرفی خود را بپردازند.اردکانیان در پاسخ به پرسشی درباره امکان ارائه طرحی از سوی 
وزارت نیرو به مجلس شــورای اسالمی مبنی بر اجازه صادرات برق به بخش خصوصی، 
تصریح کرد: طی سالهای اخیر سرمایه گذاری مناسبی برای انتقال برق کرده ایم که قطعاً 
ثمردهی آنها موجب می شود تا ظرفیت انتقال، صادرات و تجارت برق در سالهای آینده به 
طور قابل توجهی افزایش یابد. از سوی دیگر باید توجه کنیم که بازارهای صادراتی برق در 
منطقه توسط شرکت های برق دولتی آن کشور مدیریت می شود و در حقیقت قراردادهای 
صادرات برق بین دولت ها اتفاق می افتد.وزیر نیرو ادامه داد: درآمد ارزی ای که وزارت نیرو 
از محل صادرات برق دارد، بین قابل توجهی از تولید کنندگان که شامل بخش نیروگاهی، 
مهندســی، تجهیزات و غیره می شود، تقسیم می شود اما اگر مجوز صادرات را به بخش 
خصوصی بدهیم از آنجایی که منبع درآمد ارزی دیگری نداریم، درآمد صادراتی معطوف 
به چند نیروگاه و شرکت خواهد شد و سایر تولید کنندگان از آن بی بهره اند.اردکانیان 
افزود: ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی به عقیده بسیاری از کارشناسان و دولت 
منطق قوی ای ندارد.وی در پاســخ به ســوالی که میزان صرفه جویی ایجاد شده برق از 
محل اصالح تعرفه چه میزان بوده اســت؟ توضیح داد: اصالح تعرفه همواره در قالب های 
مختلف انجام می شــود اما به طور مثال پاداشی که به مصرف کنندگان برق در تابستان 
سال جاری زمان جابجایی مصرف برقشان به زمانی غیر از پیک مصرف پرداخت کردیم، 

حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بود که از محل برق امید، تأمین شد.

برگزاری جلسه با افغانستان و آلمان برای استفاده از ظرفیت های انرژی بادی

وزیر نیرو با تاکید بر این که ظرفیت باالی ایران در حوزه نیروگاه های تجدید پذیر گفت: 
۳۰ هــزار مگاوات ظرفیت بالقوه نیروگاه های بــادی در ایراتن وجود دارد که یکی از این 
تونل ها در مرز ایران و افغانســتان است. در همین راستا به مقامات افغانستان پیشنهاد 
داده ایم که کار مشترکی را آغاز کنیم و این ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم 
و این مســاله را با ســایر کشــورها مطرح کرده ایم و در ماه فوریه قرار است یک جلسه 
هماهنگی بین ایران، افغانستان و جمهوری فدرال آلمان به عنوان یکی از کشورهایی که 
هم می تواند ســرمایه گذاری کند و هم دانش خوبــی در این زمینه دارند برگزار خواهد 
شــد و ســایر راه ها را نیز به کار خواهیم بســت.وزیر نیرو گفت: از ابتدای فعالیت دولت 
تدبیــر و امید تاکنــون در مجموع ۱۷ هزار و ۳۳۸ مــگاوات افزایش ظرفیت تولید برق 
داشــتیم که تا نیمه ســال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید.، اردکانیان 
اظهار کرد: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید به طور متوســط ســاالنه ۲۵۰۰ مگاوات 
به ظرفیت نیروگاهی کشــور اضافه شده، در حالی که تولید ساالنه پیش از دولت کنونی 
حدود ۱۸۰۰ مگاوات بوده اســت.وی همچنین با اشــاره به طرح های پویش #هر هفته 
الف ب_ایران گفت: با احتســاب پروژه هایی که افتتاح می شــود تاکنون ۵۰ سد مخزنی 
ملی به بهره برداری رســیده که به طور متوســط هر دو ماه یک سد در مدار بهره برداری 
قرار گرفته اســت.وزیر نیرو به بهره برداری حدود ۳۳۵ هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و 
زهکشی و ۷۸ تصفیه خانه فاضالب شهری در قالب این پویش اشاره کرد و گفت: به طور 
متوسط هر ۳۴ روز در طول فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون یک تصفیه خانه فاضالب 
به بهره برداری رســیده که پایان دولت این زمان به ۳۰ روز کاهش می یابد.وی یادآوری 
کرد: در ابتدای انقالب چهار تصفیه خانه فاضالب در کشــور وجود داشت که ۸.۵ درصد 
جمعیت شــهری در آن زمان با حدود یک و نیم میلیون نفر را پوشش  می داد.اردکانیان 
افزود: در ابتدای دولت یازدهم تعداد تصفیه خانه های فاضالب شهری ۱۶۸ واحد بود که 
۳۹ درصد جمعیت شهری با جمعیت افزون بر ۲۱ میلیون نفر را پوشش می داد. اکنون 
تعداد این تصفیه خانه ها به ۲۴۸ واحد رســیده و ۵۳ درصد جمعیت کشور با حدود ۴۴ 
میلیون نفر را پوشش می دهد.وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال تصفیه خانه فیروز بهرام 
که یکی از بزرگترین تصفیه خانه های فاضالب است برای جمعیت ۲.۵ میلیون نفری در 
غرب و جنوب غرب تهران افتتاح می شود که با اعتبارات بانک توسعه اسالمی احداث شده 
است.اردکانیان اضافه کرد: از فاضالب تصفیه شده این تصفیه خانه ۵۰ میلیون متر مکعب 
برای کشاورزی استفاده و همزمان ۱۱۷ حلقه چاه در میدان محمدیه مسدود می شود.وی 
همچنین افزود: در دولت تدبیر و امید ۴۴ تصفیه خانه آب شهری به بهره برداری رسیده 
که به طور متوســط هر دو ماه یک واحد بوده اســت.وزیر نیرو درباره میزان بارش ها هم 
گفت: بارش ها از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون حدود ۸۹ میلیمتر بوده که نسبت به 

سال گذشته ۴۱ درصد و در مقایسه با بلندمدت ۲۸ درصد کاهش دارد، اما خوشبختانه 
حجم آب موجود در مخازن سدها به نسبت سال گذشته فقط دو درصد کاهش دارد که 
به مدیریت صورت گرفته بر اساس پیش بینی ها از وضعیت بارش ها برمی گردد.اردکانیان 
اظهار کرد: در شــرایطی قرار داریم که امیدواریم تا پایان امســال وضعیت بهتری از نظر 
نزوالت جوی داشــته باشیم، اما این آمادگی هم وجود دارد که با مدیریت منابع آبی در 
تابســتان و فصل گرم مشکل جدی نداشته باشیم و متکی به همراهی و همکاری مردم 
هستیم که امید است وضعیت قابل کنترلی باشد.وی همچنین با اشاره به بهره برداری از 
طرح های پویش هفته چهلم #هرهفته الف ب_ایران در روز سه شنبه در استان های اردبیل 
و فارس اعم از واحد بخار نیروگاه ترکیبی ســبالن با ظرفیــت ۱۶۰ مگاوات گفت: این 
نیروگاه بزرگ شامل ۶ واحد گاز و ۳ واحد بخار است که واحدهای گازی آن در سال های 
قبل به مدار آمده و فردا نخستین واحد بخار آن بهره برداری می شود.اردکانیان اظهار کرد: 
بخش برق از محل احداث حدود ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی تاکنون به میزان 
قابل مالحظه ای سوخت صرفه جویی کرده که قرار است از محل این سوخت صرفه جویی 
شده منابعی به حکم قانون بودجه در اختیار صنعت برای توسعه این طرح ها قرار گیرد.وی 
همچنین با اشاره به سنکرون واحد بخار نیروگاه سبالن در روز شنبه با شبکه سراسری 
گفت: این واحد امروز سه شنبه رسما افتتاح می شود.وزیر نیرو اضافه کرد: در استان فارس 
هم سد تنظیمی مالصدرا، سد تنگه خمار،  یک تصفیه خانه فاضالب، یک تصفیه خانه آب 
و طرح های خورشــیدی با مجموع ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در روز سه شنبه افتتاح 
می شود که با احتســاب این ها، مجموع پروژه های پویش در سال ۹۹ که به بهره برداری 
می رســد به ۲۲۷ پروژه با سرمایه گذاری ۶۴ هزار میلیارد تومان می رسد.وی گفت: وعده 
ما ۲۵۰ پروژه است که تا پایان سال از این رقم هم عبور خواهیم کرد؛ این پروژه ها شامل 

۲۰۰ پروژه ساخت و سازی و ۵۰ پروژه ساز و کاری است.

به زودی پرونده جدیدی به نام فاضالب روستایی را باز می کنیم
وی با اشــاره به یکپارچگی شــرکت های آب و فاضالب روســتایی گفت: در نتیجه این 
یکپارچگی، آبرسانی به روســتاها به سرعت در حال شکل گیری است و به زودی پرونده 
جدیدی به نام فاضالب روســتایی را باز می کنیم.وی در عین حال گفت: گام دوم یکی 
کردن معاونت آب وزارت نیرو و شــرکت مدیریت منابــع آب بود که نوعی تمرکززدایی 
بود و اختیارات ستاد وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب و بخشی از اختیارات این 
شرکت به شــرکت های آب منطقه ای استان ها محول شد.اردکانیان افزود: ۲۴ اختیار به 
شرکت های آب منطقه ای استان ها اضافه شد و ساختار جید مدیریت منابع آب بر اساس 

حوضه های آبریز شکل داده شده است.

تجلیل از فعاالن برگزاری مراسم افتتاحیه 
پروژه های شرکت آب منطقه ای کردستان

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان طی مراســمی از فعاالن برگزاری 
مراســم افتتاحیه پروژه های شــرکت آب منطقه ای کردستان در قالب پویش 
هر هفته الف_ب_ایران، تجلیل بعمل آورد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردستان، مهندس آرش آریا نژاد در جلسه تجلیل از فعاالن برگزاری 
مراسم افتتاحیه پروژه های این شرکت در قالب پویش هر هفته الف_ب_ایران، 
ضمن تشکر و قدردانی از کلیه همکارانی که در برگزاری هرچه بهتر مراسم این 
پویش خالصانه و صادقانه همت گمارده اند، اظهار داشــت: خوشبختانه با تالش 
عوامل اجرایی برگزاری مراسم افتتاحیه طرح های این شرکت، مراسم با کیفیت 

چشمگیری برگزار گردید.

 غیرحضوری شدن ارائه خدمات
 مشترکین برق اصفهان

معاون فروش و خدمات مشترکین برق اصفهان درباره نتایج غیرحضوری شدن 
ارائه خدمات تاکید کرد: در یک ســال گذشــته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد 
شــهری حذف شــد که این امر موجب ۱۰ میلیارد تومان ذخیره سوختی شد؛ 
همچنیــن حذف فرم های کاغذی باعث جلوگیری از قطع ۱۲۰ درخت و حذف 
صورتحســاب ها و قبض ها موجب حذف ۱۰ میلیون برگ کاغذ یعنی جلوگیری 
از قطع ۱۲۰۰ درخت شــد.وی بابیان اینکه در زمینه زمان انجام خدمات برای 
مشــتریان رتبه اول در کشور را داریم تاکیدک رد: شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان برای ششمین ســال متوالی در جشنواره شهید رجایی میان رتبه های 
برتــر جای دارد.در ادامه حمیدرضا بقایی درباره اقداماتی که برای رســیدن به 
خاموشی زیر ۳۰ دقیقه برای هر مشــترک در سال صورت گرفته است، گفت: 
مجهز شــدن ۶۰۰ نقطه به کلید قطع برق از راه دور، رؤیت پذیری بیش از ۲۰ 
هزار نقطه در شبکه فشار متوسط و ضعیف با نصب تجهیزات و کنتورهای فعال، 
استفاده از خط گرم و انجام عملیات بازسازی و تعمیرات شبکه بدون قطعی برق، 
رؤیت پذیــری کامل خودروهای عملیاتی و اعزام گروه ها از نزدیک ترین فاصله ها 
به محل حوادث، اســتفاده از دیزل ژنراتورها و برنامه ریزی برای اجرای به هنگام 

تعمیرات شبکه طبق زمان بندی مشخص از جمله این اقدامات بوده است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:
از ظرفیت بانوان در پست های میانی و پایه 

بیشتر استفاده می شود
مدیرعامل شرکت آّبفا استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن عنوان کرد: 
از بانوان فرهیخته شــرکت انتظار می رود با ارائه ایده های جدید در راســتای 
وظایف ذاتی شرکت، زمینه خدمات رسانی را گسترش دهند تا هیچگاه شرکت 
دچار رخوت و یکنواختی نگردد.هاشــم امینی به نقش بانوان شاغل در صنعت 
پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸ درصد بانوان  شــاغل در آبفای 
استان اصفهان دارای پست های میانی و پایه هستند و ازآنجا که بانوان با دقت 
و حساسیت ویژه ای وظایف محوله را دنبال می کنند درصدد هستیم از ظرفیت 
بانوان در پســت های میانی و پایه بیش از پیش استفاده شود.وی با بیان اینکه 
بانوان باید با تبعیت از ســیره حضرت فاطمه زهرا )س( به نقش خود در جامعه 
بپردازند بیان داشت: ضروری اســت که بانوان با پیروی از حضرت فاطمه زهرا 
)س( به نقش اجتماعی، ســازمانی و خانوادگی  بپردازند و با الگو برداری از این 

بانوی بزرگ  اسالم به بهترین شکل وظایف خود را انجام دهند.

آغاز عملیات اجرایی 3 پروژه گازرسانی 
شهرستان مراوه تپه استان گلستان

دکتر طالبی مدیرعامل شــرکت گازاستان گلســتان از آغاز عملیات اجرایی  ۳  
پروژه  گازرسانی شهرستان مراوه تپه  خبر داد.وی با تشریح جزئیات این پروژه 
ها گفت:این پروژه ها شــامل ۳ روســتای قرناق،میدان جیق و آق تقه گلی داغ   
بهمراه بافت قدیم عرب الله گون و ســایت جدید قرناوه ســفلی می باشد که با 
حضور  امام جمعه ،ضمیر فرماندار ،بخشــدار و تنی چند از مسئولین شهرستان 
،در محل   روســتای عرب الله گون کلنگ زنی قرار گرفت  .   ایشــان در ادامه 
تصریــح کرد:بــرای این پروژه ها  بالغ بر ۵۵ میلیارد ریــال از محل پروژه های 
عمرانی هزینه برآورد شده است که در همین راستا تعداد ۴۷۲ خانوار شهرستان 

از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.   

در ایام ا... دهه مبارک فجر
 41 پروژه آب و فاضالب 

افتتاح شد
گیالن – محمدپور:  ۴۱ پروژه 
حوزه آب و فاضالب با حضور 
از طریق  اســتاندار گیــالن 
ارتباط تصویری با شهرستانها 
، به صورت تجمیعی در شهر 

بندرانزلی افتتاح و به بهره برداری رســید.به گزارش 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب 
و فاضالب اســتان گیالن؛ مدیرعامل این شرکت در 
آئین افتتاح این پروژه ها گفت: اعتباری بیش از ۵۹۸ 
میلیارد ریال برای اجرای این ۴۱ پروژه هزینه شد که 
تعــداد ۲۵ پروژه در بخش آب و ۱۶ پروژه در بخش 
فاضالب است.سید محسن حســینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
گیالن، با اشــاره به اینکه اجرای پــروژه های آب و 
فاضالب در افزایش کیفیت زندگی مردم نقش مهمی 
دارد، ساماندهی فاضالب نقاط مختلف استان به ویژه 
شهرستان بندرانزلی را بسیار حائز اهمیت برشمرد.

وی بــا بیان اینکه در حال حاضــر ۷ پروژه فاضالب 
در بندرانزلی در دست اجراست، گفت: این پروژه ها 
شامل اجرای ۵ شبکه جمع آوری فاضالب و احداث 
۲ باب ایســتگاه پمپاژ فاضالب در منطقه غازیان و 

شهر انزلی است.

مدیر منطقه چالوس خبر داد:
کشف دپوی سوخت قاچاق در 

منطقه چالوس
مدیر منطقه چالوس از کشــف 
حــدود ۱۲هزار  دپــوی  محل 
لیتــر نفت ســفید قاچاق خبر 
داد.تــورج امانــي مدیر منطقه  
در تشــریح جزئیــات این خبر 

گفت: درپی کســب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی 
ســوخت قاچاق در یک دامداري در یکي از  روســتاهاي 
بخش کجور شهرســتان نوشهر  ، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار حراســت و بازرگاني  منطقه قرار گرفت.

اســالمي منش رئیس حراســت منطقه نیز  دراین مورد 
افزود:  بعد از شناسایي  و حصول اطمینان از محل دپوي 
ســوخت قاچاق  با استمداد از عوامل انتظامي  شهرستان 
وهمچنین اخذ دستور قضایي  به محل مورد نظر عزیمت 
و تمامي محموله مکشوفه  نفت سفید قاچاق جهت تخلیه 
به تاسیســات انبار نفت منطقه منتقــل و مراحل بعدي 
تشــکیل پرونده ضائي مالک محموله مکشوفه در دست 
اقدام مي باشــد.تورج اماني مدیر منطقه با تأکید بر اینکه 
قاچاق سوخت و کاال ضربه مهلکی را بر اقتصاد کشور وارد 
می کند از شهروندان خواست به منظور برخورد با هرگونه 
قاچاق سوخت در ســطح خرد و کالن، اخبار و اطالعات 
خود را در این خصوص، در اختیاراین شــرکت وهمچنین 

نیروي انتظامي قرار دهند .

ساختارسازی در روابط عمومی 
ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس

مدیــر روابــط عمومــی و امور 
نفــت  شــرکت  بین الملــل 
ســتاره خلیج فــارس نحــوه ی 
ابداعات صورت  و  ساختارسازی 
گرفته در این اداره را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
در عصر دیجیتال، با گســترش علم ارتباطات و همه گیر 
شدن فنون و ابزارهای اطالع رسانی مواجهیم و به تبع آن 
مردم و مسئوالن نیز بیش ازپیش اهمیت و جایگاه روابط 
عمومی ها را درک کرده اند و این مسئله توقعات را نیز از 
روابط عمومی ها باالتر برده است چراکه روابط عمومی ها 
زبان، چشــم و گوش سازمان ها هستند و اگر این جوارح 
وظیفه ی خود را به خوبی ایفا نکنند، شاهد اختالل در کل 
سیستم خواهیم بود و مسیر ارتباطی مخاطبان با سازمان 
قطع خواهد شد و تبعات سنگینی برای هر دو سوی این 
ارتباط در پی خواهد داشت. با در نظر داشتن این موضوع، 
سختی های کار روابط عمومی ها بیشتر قابل درک می شود 
و بهتر می توان اهمیت اقدامات این حوزه را درک کرد.اما 
کار کــردن در حوزه ی روابط عمومی آنگاه که به صنعت، 
آن هم صنعت حیاتی و حســاس نفت گــره می خورد، 
دشــواری های کار را بیشتر می کند و چالش های فراوانی 
را در پیش  رو قرار می دهد و نیاز است که با ظرافت، صبر 

و دقت بیشتری امور پیگیری شود.

در ایام ا... دهه مبارک فجر
افتتاح و کلنگ زنی 5 پروژه 

گازرسانی شهرستان مراوه تپه 
گازرسانی به پروژه  ۵ روستایی شهرستان مراوه تپه 
بصورت متمرکز طی آیینی با حضور دکتر امید معاونت 
توسعه روســتایی مناطق محروم ریاست جمهور  ، 
دکتر آریان پور نماینده مجلس شــورای اســالمی 
،غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی  استاندار، امام 
جمعه شهرســتان ،ضمیر فرماندار ،بخشدار ، دکتر 
طالبی مدیرعامل شرکت گاز  و تنی چند از مسئولین 
اســتان و شهرســتان مورد بهره بــرداری و کلنگ 
زنی قــرار گرفت.در این مراســم دکتر امید معاونت 
توسعه روســتایی مناطق محروم ریاست جمهور  با 
گرامیداشت دهه مبارک فجر، از خدمات دولت تدبیر 
و امید بویژه در بخش روستایی و محروم و همچنین 
خدمات شرکت گاز استان گلستان در راستای توسعه 
گاز رسانی در این شهرستان تقدیر نمود.      در این 
مراسم همچنین دکتر طالبی مدیرعامل شرکت گاز 
استان گلستان نیز با تبریک سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی به تشــریح پروژه های فوق گفت: این پروژه 
ها شامل  افتتاح گاز ۲ روستای بالکور ،آق تقه قدیم  
و همچنین کلنگ زنی ۳ روستای قرناق،میدان جیق 
و آق تقــه گلی داغ ( بهمراه بافــت قدیم عرب الله 
گون و سایت جدید قرناوه سفلی می باشد که بصورت 

متمرکز انجام گرفت.  
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گزیده خبر با تصمیم بانک مرکزی ابالغ شد

اخذ مابه التفاوت ارزی از کاالهای وارداتی
بانــک مرکزی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کاالهای وارداتی را ابالغ کرد که بر مبنای آن، 
ترخیــص کاالها منوط به پرداخت مابه التفــاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ 
تومانی شده است.، دریافت مابه التفاوت از نرخ ارز همواره موضوعی پرچالش میان بانک 
مرکزی و واردکنندگان بوده اســت؛ به نحوی که برخی واردکنندگان معتقدند که وقتی 
کاالهای خود را با شــرایط تعیین شــده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با 
آنچه که وزارتخانه های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده اســت، چرا پس از گذشــت 
ماه ها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می شود و مابه 
التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می شــود.اکنون هم بانک مرکزی در بخشنامه ای که 
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ اعالم کرده و به شــعب ارزی بانک های عامل ابالغ شده، برای سال ۹۷ 
مجدد ضوابط جدیدی در دریافت مابه التفاوت ارزی در نظر گرفته شــده است که البته 
بخشی از آن برای واردات سال ۹۹ هم هست. اما به هر حال در نظر گرفتن مبالغی برای 
پرداخت آن هم بعد از گذشت ماه ها همواره مورد انتقاد بوده است.بر اساس این بخشنامه، 
اعتبارات یا بروات اسنادی که تعرفه کاالهایی آنها که مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر اســت، در صورت ترخیص کاال در ســال ۹۷ 
مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر در نظر گرفته شده و 
در صورت ترخیص کاال در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹، مابه التفاوت نرخ 
ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر در نظر گرفته شده است.همچنین در 
این بخشنامه، در صورت ترخیص کاال از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه التفاوت نرخ 
ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم) نرخ اعالمی در سامانه معامالت 
الکترونیکی ارز ETS( از واردکننده دریافت می شــود.بر مبنای این بخشنامه، در صورت 
ترخیص کاال در ســال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مابه التفاوت نرخ ارز به 
میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر و در صورت ترخیص کاال از تاریخ ۱۸ بهمن 
۱۳۹۹ بــه بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمیــن تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم) 
نرخ اعالمی در سامانه معامالت الکترونیکی ارز ETS( از واردکننده دریافت و واریز گردد.

اداره سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابه التفاوت ارزی 
را به شعب ارزی بانک های عامل ابالغ کرد. بر اساس بخشنامه ای که به امضای سیدعلی 

شــعیبی و علی قاسمی از اداره سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعالم 
شده است: ترخیص کاالها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و 
۲۰۰۰ تومانی شده است.در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل 
از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ تأمین ارز تمام یا بخشــی از مبالغ آنها با نرخ رسمی )معادل ۴۲,۰۰۰ 
ریال به ازای هر دالر( و یا کمتر از طریق بانک یا ســامانه نیما انجام شــده باشد و تعرفه 
کاالی مربوطه مشــمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کاالیی از 
۱ به ۲ نگردد، صدور اعالمیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی عالوه بر ارائه پروانه گمرکی 
مطابق از نظر کمی و کیفی، با شــرایط ثبت ســفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۱۶/۵/۹۷ با اخذ تعهدنامه و 
وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور 

نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:
الف( در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کاالهایی آنها به استناد نامه عمومی 
شماره ۹۷/۱۸۸۹۳۱ مورخ ۳/۶/۹۷ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر می باشند، در صورت ترخیص کاال در سال 
۹۷ مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر در صورت ترخیص 
کاال در ســال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومــی، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 
معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر و در صورت ترخیص کاال از تاریخ این نامه عمومی 
بــه بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمیــن ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم) نرخ 
اعالمی در سامانه معامالت الکترونیکی ارز ETS( از واردکننده دریافت و واریز گردد.ب( د 
ر ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کاالهای آنها به استناد نامه عمومی شماره 
۹۷/۱۸۸۹۳۱ مــورخ ۳/۶/۱۳۹۷ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز بــه میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر می باشــند؛ چنانچه تعرفه کاالیی مربوطه 
در جداول شــماره )۱(، )۲(، )۳(، )۴( و )۵( از نامه عمومی شــماره ۹۸/۳۶۳۲۰۲ مورخ 
۲۱/۱۰/۱۳۹۸ درج نگردیــده اســت، در صورت ترخیص کاال در ســال ۱۳۹۷ معاف از 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر می باشند.  در 
صورت ترخیص کاال در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مابه التفاوت نرخ 

ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر و در صورت ترخیص کاال از تاریخ ۱۸ 
بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم) 
نرخ اعالمی در سامانه معامالت الکترونیکی ارز ETS( از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ج( ماشــین آالت، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت های تولیدی وارده از 
محل اعتبارات / بروات اســنادی و حواله های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول 
سررســید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ســاخت 
توســط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ 

ارز معاف خواهند بود.
د( در ارتباط با کاالهای مربوط به آن دسته از حواله های ارزی موضوع بندهای )۴( و )۵( 
از نامه عمومی ۹۸/۳۶۳۲۰۲ مورخ ۲۱/۱۰/۹۸ و تبصره )۱( ذیل بند )۴( از نامه عمومی 
۹۹/۱۲۹۸۸۲ مــورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، 
مابه التفاوت نــرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ) نرخ اعالمی در 
سامانه معامالت الکترونیکی ارز ETS( از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.

۲- در موارد مشــمول پرداخت مابه التفاوت نــرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه 
کاالیی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص 
قطعی کاال به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در 
مواردی که کاالهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید 
مالی از درب گمرک خارج گردیده اســت، تاریخ خروج کاال از درب گمرک، حسب تائید 
گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کاال از محل اســناد ارائه شده به آن بانک به 

عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.
۳- تبصره )۱(، ذیل بند )۱( از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۲/۴/۹۹ کان لم 
یکن تلقی می گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کاال ترخیص و رفع تعهد 
ارزی با اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دالر صورت پذیرفته 
باشــد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت ســفارش، شماره و تاریخ پروانه 
گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

اعالم نماید.

وزیر صمت:
 با مداخله مستقیم دولت در بازار مخالفم

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه با مدیریت بازار موافق هســتم، اما 
به دنبال مداخله مســتقیم و دستوری نیســتم. علیرضا رزم حسینی در نشست 
با فراکســیون اصناف و اشتغال مجلس شورای اسالمی و تشکل ها و انجمن های 
صنفــی، افزود: به عنوان نمونه در حوزه کنتــرل قیمت ها معتقدم که کار باید 
در دست خود بازاریان باشــد، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و 
اعتقاد دارم که بایــد از ابزار های بازار مانند تعرفه های وارداتی و حقوق گمرکی 
برای تنظیم بازار اســتفاده کرد.وی، تســهیل در امر واردات و ارتقاء صادرات را 
از اولویت های این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانســت و اضافه کرد: به دنبال 
فراوانی کاال در بازار برای کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع 
نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود که در این زمینه 
همراهی و مشارکت مجلس شورای اسالمی و فراکسیون تخصصی اصناف مثمر 
ثمر اســت.رزم حسینی با اشاره به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار با استفاده 
از ظرفیت شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور، گفت: در حوزه اصناف نیز 
باید از این گونه مدل های تجربه شده برای توسعه استفاده شود و بسته حمایت 
مالی همانند بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در این حوزه نیز تعریف 
شــود.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید خیران توســعه توسط اصناف و 
بازاریان تشکیل شــود و از بازرگانان و اصناف شرافتمند برای مشارکت در این 
تشــکل مردمی دعوت به عمل آید.رزم حسینی با اشاره به اینکه دنیا به سمت 
فروشگاه های بزرگ رفته اســت، یادآوری کرد: البته راه اندازی این فروشگاه ها 
باید با ساختار شهرســازی و نوع هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.وی 
همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس را برای تدبیر و تغییرات الزم و مورد 
نیاز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جایی ضرورت دارد، 

تغییراتی که به مصلحت صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.

استفاده بیشتر از ظرفیت های صنوف در این شرایط حساس کنونی
رزم حسینی همچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت های صنوف در این 
شــرایط حساس کنونی، افزود: هر جا کار به اهلش سپرده شده به درستی جلو 
رفته اســت که در حوزه بازار نیز باید اینگونه باشــد و وزارت صمت در راستای 
وظایف ذاتی خود همواره یکی از دســتگاه های حامی بازار اســت.در این جلسه 
جمعی از اعضای فراکسیون اصناف و تشکل های صنفی به بیان مهمترین نقطه 
نظر های خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند.نظارت بر قیمت ها، تقویت عملی 
شبکه توزیع، حمایت واقعی از اصناف آسیب دیده بر اثر کرونا، ساماندهی فعالیت 
همزمان اتحادیه های موازی، تسهیل فرایند های صدور جواز های کسب، آموزش 
اصناف، استفاده از ظرفیت اصناف برای اعتماد آفرینی در جامعه، اصالح برخی 
قوانین انتخابات اصناف، تغییر ضوابط اولیه تاسیس فروشگاه زنجیره ای از جمله 
زیربنایی، تجاری و جانمایی، توســعه ظرفیت نظام صنفی برای توزیع تولیدات 
داخلــی و مواد اولیه، صادر کردن کاال ها توســط واســطه های غیر صنفی غیر 
ایرانی و فشار بر صنوف کشورمان در این حوزه، از مهمترین دیدگاه های اعضای 

فراکسیون اصناف و تشکل های صنفی در این نشست بوده است.

همزمان با ایام دهه فجر، بهره برداری از معدن سرب و روی قلعه 
کوهبنان واقع در استان کرمان صورت گرفت.به گزارش روابط 
عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مراسم افتتاحیه 
معدن ســرب و روي کوه قلعه  کوهبنان کرمان با مشــارکت 
بخش خصوصی )شرکت آریا جنوب ایرانیان( روز گذشته برگزار 

شــد.معدن ســرب و روی کوه قلعه  با پروانه بهــره برداری به 
ظرفیت۱۲۰ هزار تن در ایام اهلل دهه فجر انقالب و سال جهش 
تولید  با حضور معاونت اســتانداری کرمان، فرماندار کوهبنان، 
ائمه جمعه کوهبنان و پابدانا ، معاونت معدنی ســازمان صمت 
اســتان،  مجری طرح های اکتشافی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران در اســتان کرمان  و جمعی از مسئولین کوهبنان 
افتتاح شد.بر اســاس این گزارش پیش بینی می شود با انجام 
اکتشافات تکمیلی در زمان بهره برداری میزان ماده معدنی در 
ایــن معدن به ۴۰۰هزار تن افزایش یابد.با ارســال ۹۲۸ هزارو 
۸۳ تن ماده معدنی در ده ماهه سال جاری، رکورد ارسال ماده 

معدنی این مجتمع شکست شد.امید فالح؛ مدیر مجتمع سرب 
و روی انگــوران با بیان الین مطلب گفت: ارســال ماده معدنی 
ده ماهه ســالجاری نســبت به باالترین ارسال ده سال گذشته 
) ســال ۱۳۹۴ به تناژ ۹۲۰٫۴۳۶ تن ( یک در صد ، نسبت به 
ارســال ســال ۱۳۹۸ )۶۵۹٫۰۹۰ تن ( ۴۱ در صد و نسبت به 
مدت مشابه ده ماهه ســال۱۳۹۸ )۵۲۰٫۰۷۲ تن( ۷۸ درصد 
رشد داشته اســت .فالح خاطر نشان کرد: کسب این موفقیت 
ارزشمند همزمان با سال جهش تولید و در سایه الطاف خداوند 
متعال و پشتکار و تالش  مجموعه مدیران، کارکنان و کارگران 
سخت کوش فنی ستادی در خانواده شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران – مجتمع معدنی سرب و روی انگوران، پیمانکاران 
و مشاوران می باشد که با کاهش ساعات توقف ماهانه، افزایش 
راندمان تولید و انگیزه بخشی، به منظور تالش بیشتر در شرایط 
سخت مبارزه با بیماری کرونا، شرایط جوی و…..محقق شده 
است.وی در ادامه افزود: ماده معدنی ارسالی این مجتمع تامین 
کننده بخشی از نیاز ۶۲ کارخانه فرآوری و تولید شمش سرب و 
روی استان زنجان و۳۴ کارخانه فرآوری خارج استان می باشد 
که شمش تولید شده عالوه برتامین نیاز کشور، بخش عمده آن 
به خارج از کشور صادر ودر شرایط سخت تحریم ارزآوری قابل 

توجه ای دارد.

همزمان با دهه فجر انجام شد: 

بهره برداری از معدن سرب 
و روی قلعه کوهبنان
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همتی خبر داد:گزیده خبر

موبایلجایگزینکارتبانکیمیشود
رئیــس کل بانک مرکزی در مراســم رونمایــی از پروژه 
پرداخــت موبایلــی مبتنی بر EMV )کهربــا(، گفت:با این 
روش، بســاط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع می شود 
و ۵۰۰ هــزار کارت بانکی کــه در این زمینه ها فعال بودند 
با همکاری دســتگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف 
می شــوند. عبدالناصر همتی در این مراســم با بیان اینکه 
بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه 
هدف اصلی را دنبال می کند، گفت: »افزایش رفاه و تسهیل 
دسترسی مردم«، »امنیت تراکنش ها« و »مقابله با جرم و 
پولشویی« سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه 
خدمات پرداخت است.وی افزود: خوشبختانه با تالش های 
همکاران بخش فناوری های نوین بانک مرکزی و شــرکت 
خدمات انفورماتیک موفق شــدیم این خدمت نوین را در 
شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت 
نکات بهداشــتی اهمیت یافته اســت،  اجرایی کنیم.رئیس 
شورای پول و اعتبار بانک ها و PSP ها را به حضور در رقابت 
برای ارایه این فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، 
راحتی و امنیت مناسبی را دراختیار مردم قرار خواهد داد و 
مردم هم به استفاده از خدمات بانک ها و موسساتی که این 

خدمت را ارایه می کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.
همتی بــا تاکید بر اینکه بانک مرکــزی در برخود با جرم 
و پولشــویی بســیار جدی اســت، افزود: در زمینه امنیت 
زیرساخت ها اقدامات خوبی انجام شده است و بانک مرکزی 
در مبارزه با شــرط بندی و قمار نیز دســتاوردهای خوبی 
داشته است. وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه بیش 
از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار اســتفاده می شد، 
شناسایی شــده اند. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز 
شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و 
پیگیری قضایی با دارندگان حساب ها برخورد شود. همتی 
با بیان اینکه بیش از 1۰ هزار نفر در شــبکه پرداخت نظام 
بانکی کشور فعال هســتند، گفت: خدمت نوینی که امروز 
رونمایی می شــود حاصل دســترنج این افراد طی سال ها 

تالش، به ویژه در دوران تحریم است.

امکان پرداخت موبایلی از طریق 4 بانک تا پایان سال

معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی از راه اندازی امکان 
اســتفاده از موبایل به جای کارت در فروشــگاه ها توسط 
۴ بانــک تا پایان ســال خبر داد.مهــران محرمیان، درباره 
رونمایــی از طــرح پرداخت موبایلی مبتنی بر اســتاندارد 
EMV اظهار داشت: در طرح کهربا یا کارت هوشمند همراه 

بانکی برای پرداخت هایی که در فروشگاه ها انجام می شود، 
تســهیالتی را فراهم کردیم که مردم بتوانند فیزیک کارت 
را در داخــل تلفــن همــراه بیاورنــد و در نهایت با کمک 
تکنولوژی های موجود با نزدیک کردن گوشــی موبایل به 
دســتگاه کارتخوان تراکنش را انجام دهند.وی افزود: این 
کار مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی اســت که در دنیا 
چند سالی اســت  که حرکت به سمت آن شروع شده، اما 
ما به دلیل مســائل تحریم مشکالتی در این حوزه داشتیم 
که با تالش مهندســین ایرانی این کار انجام شد. در عین 

حال ما کار دیگری نیز انجام دادیم.محرمیان ادامه داد: اگر 
می خواســتیم راه دنیا را در این حوزه برویم باید تغییرات 
ســخت افزاری بســیار زیادی در شــبکه پرداخت و شبکه 
بانکــی و ۵۰۰ میلیون کارتی که دســت مــردم بود انجام 
می شد که این کار بســیار هزینه بر و زمان بر بود؛ بنابراین 
با استفاده از گوشــی موبایل این کار را انجام دادیم که در 
دست همه مردم وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد گوشی ها 
تکنولوژی NFC را پشــتیبانی می کنند.معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی تصریح کرد: مردم با کمک اپلیکیشن ها، 
کارت های بانکی را در گوشــی خود وارد می کنند و هنگام 
خرید کافیســت که منوی مربوطه را در دستگاه کارتخوان 
انتخاب کرده و موبایل را به دستگاه کارتخوان نزدیک کنند 
تا تراکنش انجام شــود.محرمیان تاکید کرد: راه اندازی این 
قابلیت به هیچ عنوان نافی وضعیت فعلی نیســت و نگرانی 

برای حذف کارت ها و نداشــتن گوشی تلفن همراه مناسب 
وجــود ندارد، چراکه همزمان دســتگاه های کارتخوانی که 
این تکنولوژی را پشــتیبانی می کنند به همان روش قبلی 
هم قابلیت انجــام کار را دارند.وی با بیــان اینکه این کار 
بــه هیچ عنوان اجباری نیســت، گفت: رونــد دنیا به این 
ســمت حرکت کرده اما در ســایر نقاط دنیا فیزیک کارت 
حذف نشــده و اســتفاده از این تکنولوژی اختیاری است، 
اما در دوران کرونا این قضیه نمود بیشــتری دارد چرا که 
نگرانی هایی درباره اســتفاده از دستگاه های کارت خوان و 
انتقــال ویروس در بین مردم وجود دارد و این تکنولوژی با 
توجه به اینکه نیاز به تمــاس فیزیکی ندارد، می تواند این 
قضیــه را به خوبی مدیریت کند.معــاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر یکی از شرکت های 
psp و یکی از بانک ها این تکنولوژی را راه اندازی کرده اند و 

با فاصله زمانی کمی حداقل ســه بانک بزرگ به این طرح 
اضافه می شــوند و با اضافه شــدن هر بانک می توان کارت 
آن بانک را به اپلیکیشــن اضافه کــرد. همچنین تنها یک 
اپلیکیشــن وجود نخواهد داشت و اپلیکیشن های دیگر نیز 
اضافه خواهد شــد که تنوع خوبی وجود خواهد داشــت و 
مردم می توانند انتخاب کنند که از کدام اپلیکیشن یا بانک 
اســتفاده کنند.محرمیات تاکید کرد: ایــن برنامه از امروز 
عملیاتی می شــود و مردم می تواننــد به صورت محدود به 
دلیل محدودیت در تعداد دســتگاه های کارتخوانی که این 
تکنولوژی را پشــتیبانی می کنند، از آن استفاده کنند و تا 
انتهای سال پیش بینی می کنیم که بیش از چند هزار نقطه 
مختلف به این سیســتم مجهز شود و در نهایت رشد اصلی 
را در ســال آینده خواهیم داشــت و نقاط بسیاری به این 
سیستم مجهز می شود و مردم می توانند استفاده کنند.وی 
درباره کمک این طرح بــه کاهش کالهبرداری های بانکی 
نیز گفت: این طرح در حوزه اســکیمینگ تاثیر مستقیم و 
شفافی خواهد داشــت و کالهبرداری ها در این حوزه را به 
صورت جدی کاهش خواهد داد، بنابراین سطح امنیت کار 
بســیار باال خواهد رفت و در عیــن اینکه امنیت را افزایش 
می دهد، سختی نیز برای مردم ایجاد نخواهد شد و برعکس 

مردم سهولت بیشتری برای پرداخت خواهند داشت.

 رییس کل بیمه مرکزی در آیین اعطای پروانه کارگزاری های
 آنالین صنعت بیمه:

 صنعت بیمه با خدمات آنالین به
 جذابیت های جدیدی دست پیدا می کند

 تنوع محصوالت بیمه ای و امکان دسترسی آنالین به 
آنها یک روش میانبر در توســعه صنعت بیمه به شمار 
مــی رود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا ســلیمانی که در 
آیین اعطای پروانه کارگزاری های آنالین و در حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: 
صنعت بیمه ماموریت پوشش ریســک و کاهش هزینه های مبادله را بر عهده 
دارد و بهره گیری از  فناوری های نوین انجام این مســئولیت ها را تسریع می 
کند.رئیــس کل بیمه مرکزی با تبریک دهه فجر انقالب اســالمی و قدردانی از 
حضور دکتر ســورنا ستاری بر اهمیت تعامل صنایع کشــور و فن آوران تاکید 
کرد و گفت: صنعتی که در مســیر توسعه حرکت می کند، رفتارهای سنتی را 
برنمــی تابد و باید جای خود را به رویکردهای نوین بدهد.وی از صدور کد یکتا 
برای چند رشــته بیمه ای خبر داد و خاطرنشان کرد: ارائه خدمات غیرحضوری 
در مراحل مختلف از صدور تا پرداخت خســارت در باالرفتن ضریب نفوذ بیمه 
تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشــت.رییس شورای عالی بیمه با تشریح فعالیت 
ها و دستاوردهای صنعت بیمه در دولت دوازدهم و مقایسه آن با استانداردهای 
بین المللی، اظهار داشت: ایران به لحاظ ضریب نفوذ بیمه در منطقه از وضعیت 
مطلوبی برخوردار است و در صورت شتاب بیشتر برای توسعه بیمه های زندگی، 
دســتیابی به هدفگذاری هفت درصدی، دور از دسترس نخواهد بود.وی افزود: 
برای تسریع در تحول گرایی و تحول در سرعت بخشی به فرایندهای بیمه ای به 

خدمات شرکت های دانش بنیان، نیاز جدی داریم.

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی:
توجه به نیروهای جوان و متخصص، اولویت 

اول بانک ایران زمین است
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک ایران زمین، در روز پنجشنبه 16 
بهمن 1399 با حضور در جمع داوطلبین آزمون استخدامی این بانک در دانشگاه 
عالمه طباطبائی با اشاره به اهمیت حضور جوانان در حوزه های مختلف گفت: 
رویکرد حوزه ســرمایه انسانی در بانک ایران زمین توجه به جوانان و استفاده از 
نیروهای متخصص و کارآزموده در بخش های مختلف اســت.به گزارش روابط 
عمومــی بانک ایران زمین، آزمون اســتخدامی این بانک در هفته گذشــته در 
ایام والدت حضرت فاطمه )ع( در ۵ حوزه امتحانی در شــهرهای تهران، اهواز، 
شــیراز، یزد و کرمان با حضور بیش از 2۵۰۰ نفر داوطلب که حدود 6۰ درصد 
آنها را بانوان بودند، برگزار شد.علیرضا دمیرچی معاون توسعه سرمایه انسانی و 
پشتیبانی ضمن بازدید از محل برگزاری آزمون گفت: بانک ایران زمین از سالهای 
گذشته چشم انداز خود را پیاده سازی بانکداری دیجیتال قرار داده است، که این 
امر مستلزم استفاده از جوانان متخصص با دانش به روز است.وی افزود: در همین 
راستا حوزه آموزش بانک خود را آماده تحول کرده است و این تحول با استفاده از 
جوانان و با رویکرد شایسته ساالری ممکن می شود.معاون توسعه سرمایه انسانی 
و پشــتیبانی بانک ایران زمین با اشاره به آزمون استخدامی بانک گفت: اولویت 
ما توجه به جوانان اســت و در این راستا در آینده نزدیک مجدداً اقدام به جذب 
نیروهای جوان در حوزه های فناوری اطالعات و مرتبط با بانکداری نوین خواهیم 
نمود.دمیرچــی در پایان اظهار امیدواری کرد که همکارانی که به خانواده بزرگ 
بانک ایران زمین می پیوندند بتوانند همراه و همگام با سایر همکاران در جهت 

اهداف عالیه بانک تالش کنند.

سپرده گذاری سودآور در بانک توسعه تعاون 
با امکان دریافت تسهیالت ویژه

بانک توســعه تعاون در راســتای ارج نهادن به مشــتریان خود و تقویت رابطه 
ماندگار با آن ها، امکان پرداخت تســهیالت ویژه ای را در قالب »طرح توســکا« 
)تســهیالت و ســپرده های کارگشــا( با نرخ های 2، ۴ و 7 درصد فراهم آورده 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، برخی مشتریان منابع مازاد 
خود را در قالب های متوســط یا ارزان قیمت نزد بانک نگهداری می کنند. اگرچه 
این مشتریان بر اســاس اعتماد به بانک و با اهداف اقتصادی این اقدام را انجام 
می دهند اما بانک توسعه تعاون نیز خود را موظف می داند در راستای تکریم این 
مشــتریان و افزایش حس اعتماد و ماندگاری آنان خدماتی را به این گروه ارائه 
کند.بر همین اساس، تسهیالت تازه ای در قالب »طرح توسکا« تعریف شده که بر 
مبنای آن تسهیالت ویژه ای در اختیار آن دسته از مشتریانی که منابع مالی خود 
را به صورت ارزان قیمت و متمرکز در بانک توسعه تعاون سپرده گذاری کرده اند، 
قرار خواهد گرفت؛ این مشتریان در مواقعی که عالوه بر منابع موجود خود نیاز 
به منابع دیگری داشته باشــند، می توانند از تسهیالت ارزان قیمت طرح توسکا 
بهره مند شوند.تســهیالت طرح توسکا با سه نرخ 2 درصد، ۴ درصد و 7 درصد 
و بر اساس میانگین ایجادشده در سپرده مشتریان اختصاص می یابد به گونه ای 
که مقدار هر وام و نرخ سود آن بر اساس نرخ سود سپرده یا سپرده هایی که در 
بانک تودیع کرده اند، تعیین خواهد شد.مشتریان می توانند برای آگاهی بیشتر از 
جزئیات و نرخ های تسهیالت ثابت و جاری بر مبنای عقود مبادله ای و نیز عقود 

مشارکتی به شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور مراجعه کنند.

مدیرعامل بانک دی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام)ره(:
گفتمان انقالب اسالمی، الهام بخش تمام 

آزادگان جهان است
مدیرعامل بانک دی در مراســم تجدید میثاق مدیــران و کارکنان این بانک با 
آرمان هــای امام راحل)ره( در چهل و دومین طلوع فجر، انقالب اســالمی ایران 
را مدینه منبع الهام آزادگان جهان دانســت.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ 
همزمان با ایــام اهلل دهه فجر، مدیرعامل، معاونین، مدیران و جمعی از کارکنان 
بانک دی و همچنین مدیران و کارکنان گروه مالی دی با حضور در مرقد مطهر 
حضرت امام خمینی)ره( با آرمان های امام راحل)ره( تجدید میثاق کردند. برات 
کریمی در حاشــیه این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایران و شــهدای انقالب و تبریک چهلمین و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی ایران گفت: دهه فجر انقالب اسالمی ایران، یادآور رهنمودهای 
انقالبــی و حیات بخش رهبر کبیر انقالب  اســالمی، حضرت امام خمینی)ره( و 
فداکاری های ملت بزرگ ایران اســت.وی افــزود: این ایام مبارک و غرور آفرین، 
تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که فریاد خداخواهی، معنویت، 
آزادی و اســتقالل را در گوش و جان جهانیان طنین  انداز کرد و با رهبری امام 

خویش، مسیر کشور را در طریق استقالل و آزادگی تغییر داد.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
ارتقای کیفیت فناوری اطالعات و ارتباطات اگزیم 

بانک در سال 99
 مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توســعه صادرات ایران در آستانه چهل و دومین 
ســالگرد انقالب اســالمی عملکرد ده ماهه این معاونت را تشــریح کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، عشرت عدالت اظهار داشت: این معاونت از آغاز سال 
جــاری تا کنون محورهای ذیــل را در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توســعه 

صادرات دنبال کرده است:
API توسعه بانکداری باز با تاکید بر مدل های کسب وکار مبتنی بر

آغاز استقرار سامانه جامع بهداشت و درمان
آغاز اســتقرار سامانه پیشخوان اینترنتی مشــتریان به منظور جایگزینی اینترنت بانک و 
موبایل بانک و فراهم نمودن زیرســاخت ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان در بخش 
های تســهیالتی و ارزی مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات ایران در 
ادامه بر اجرای پروژه های ابالغی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: 
یکی از این ســامانه ها »سامانه سیاح« است که با دریافت اتوماتیک کد رهگیری، افتتاح 
حساب برای مشتریان بانک توسعه صادرات انجام می شود.وی افزود: سامانه سماچک نیز 
که مربوط به تکمیل اطالعات چک های برگشتی توسط بانک هاست در این بانک در حال 
پیاده سازی می باشد.به گفته عدالت همچنین زیر ساختها و ابزارهای اجرای پروژهای فوق 
الذکر و نیز اجرای طرح دورکاری و برگزاری جلســات و آموزشهای غیر حضوری در بانک 

توسعه صادرات در بخش زیر ساخت به نحومطلوب پیاده سازی و عملیاتی شده است .

 رشد ده درصدی سپرده های بلندمدت
 دوساله بانک کارآفرین

بررســی میزان سپرده های دی ماه بانک کارآفرین نشــان می دهد که در طی یک ماه 
گذشــته میزان سپرده های بلند مدت دو ساله این بانک بیشترین رشد را در بین سپرده 
های بانک داشــته و با رشد 1۰ درصدی به 7۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک کارآفرین، در طی دی ماه سال جاری سپرده های بلند مدت دو ساله 7 
هزار میلیارد ریال رشد داشته اند. همچنین سپرده های کوتاه مدت با رشد تقریبی 3هزار 
میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد.روند جذب سپرده ها همچنین نشان می دهد که در 
1۰ ماهه سال جاری، سپرده های بانک با رشد ۵6 درصدی به بیش از 3۰1 هزار میلیارد 

ریال رسیده که این رشد برای دی ماه یک درصد بوده است.

ارائه طرح های ابتکاری بانک مهر ایران در مجمع 
جهانی بانک هاي کشورهاي اسالمي

دکتر مرتضی اکبری با اشاره به دو طرح همیاران مهر و کاالکارت اعالم کرد: این طرح ها 
به عنوان تنها طرح هاي انتخاب شــده توسط بانک هاي ایران در مجمع جهاني بانک هاي 
کشورهاي اسالمي معرفي شده اند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
در نشستی که مدیرعامل بانک مهر ایران با کارکنان این بانک در استان کرمانشاه داشت، 
گفت: طرح ابتکاري همیاران مهر به عنوان یک صدقه جاري و خیر ابدي و همچنین طرح 
کاالکارت با فلسفه فروش اقساطي اجناس با قیمت نقد و با هدف تامین مالي خرد براي 
نیازمندان، به عنوان دو طرح جدید و موفق در سیســتم بانکي ایران براي ارائه به مجمع 
جهاني بانک هاي کشورهاي اسالمي فرستاده شده است.وی ادامه داد: با توجه به ماهیت 
اسالمی این دو طرح، احتمال موفقیت و انتخاب این طرح ها توسط این مجمع بسیار زیاد 
است.اکبری با اشاره به اهمیت باالی طرح همیاران مهر گفت: صدقه نزد مسلمانان بسیار 
ارزشــمند است، اما اگر بتوانیم روشي ابداع کنیم که با یک بار صدقه دادن، بارها و بارها 
به دیگران کمک کرده و همواره از ثواب آن بهره ببریم، یقیناً ارزشــمند خواهد بود. بانک 
مهر ایران با جلسات کارشناسي متعدد و با استفاده از عقد صلح هبه امکان استفاده از این 
نوع صدقه را ایجاد کرده است؛ به این صورت که با جمع آوري صدقات مردم در این طرح 
و پرداخت وام قرض الحســنه به نیازمندان و بازگشت اقساط آن به صندوق این طرح یک 

چرخه ابدي احسان و نیکوکاري به وجود مي آید.

تسهیل دریافت خدمات بیمه تعاون با 
استفاده  از اپلیکیشن آپ

یمه تعاون، به منظور آشــنایی هرچه بیشتر مشتریان با خدمات این شرکت 
در بســتر فناوری های نوین، امکانات ارائه شــده در اپلیکیشن آپ را معرفی 
کرد.بر این اســاس، کاربران می توانند، در خصوص بیمه های اتومبیل، از بیمه 
شخص ثالث با بازپرداخت خسارت از 11 تا 3۰ میلیون تومان بهره مند شوند.

از دیگر ســو، بیمه تعاون در رشــته بیمه درمان تکمیلی، طرح های »کوشا«، 
»مزدا«، »پویا«، »پارسا« و »واال« را ارائه کرده که بر اساس آن کاربر می تواند 
از خدماتی چون »بســتری عمومی، بستری تخصصی، پاراکلینیکی، خدمات 
آزمایشگاهی، آمبوالنس، ویزیت و دارو و خدمات اورژانس، آتشسوزی، حادثه، 
زایمان و دندانپزشکی« بهره مند شــود.همچنین، کاربران می توانند در رشته 
بیمه زلزله و آتش ســوزی منازل مســکونی از یکی از چهار طرح »اقتصادی، 
برنزی، نقره ای یا طالیی« بیمه تعاون ثبت نام کرده و در زمینه »ساختمان و 
تأسیسات، اثاثیه و لوازم منزل و هزینه اسکان موقت« خسارت دریافت کنند. از 
دیگر سو، صاحبان مشاغل نیز می توانند از خدمات بیمه تعاون در زمینه آتش 

سوزی واحد صنفی خود نیز بهره مند شود.

خدمات تیم اختصاصی بانک سامان به فعاالن 
حوزه فناوری اطالعات

بانک ســامان با اختصاص یک تیم بانکداری اختصاصی، اقدام به ارائه خدمات 
بانکی به فعاالن حوزه فناوری اطالعات اســت.به گزارش سامان رسانه، بانک 
سامان باهدف حمایت از فعاالن حوزه فناوری اطالعات اقدام به ارائه خدمات به 
فعاالن صنعت فناوری اطالعات به منظور تأمین سرمایه در گردش و همچنین 
تأمین مالی برای واردات قطعات و تجهیزات فنی همچون storage و سرور، 
فراهم کردن بستر اینترنتی و همچنین زیرساخت های فناوری اطالعات، کرده 
است.همچنین این گروه از مشــتریان می توانند از خدمات مشاوره تخصصی 
این بانک درزمینهٔ راهکارهای موجود برای دریافت و پرداخت های ارزی بهره 
ببرند. مشــتریان بانک ســامان در حوزه فناوری اطالعات که در حوزه تولید 
سخت افزار و نرم افزار فعال هستند، همچنین به طور عمده از تسهیالت سرمایه 
در گردش و تأمیــن مالی برای خرید ارز به منظور واردات تجهیزات به صورت 
یکجا به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز، صدور انواع ضمانت نامه 
بابــت قراردادهای منعقده و خدمــات ارزی در حوزه پرداخت های بین المللی 

استفاده می کنند.

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره  ۹۹/1۳1۲ خانم حیات سهرابی 
5رزند عبداله به کدملی ۳۸5۸۷۹۰۳۹۷ نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 55۰1 متر مربع به شماره پالک 1۲۶۷۸ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 
1۴ دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عبداله ســهرابی ۲- برابر رای شماره ۹۹/1۳1۰ آقای انور سهرابی فرزند عبداله به کدملی ۳۸5۸۷۹۰۳۸۹ نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 55۰1 متر مربع به شماره پالک 1۲۶۷۸ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداله سهرابی ۳-برابر رای 
شماره ۹۹/1۴۰۰ آقای محمد مهربان فرزند قیطولب به کدملی ۳۸5۹۲۷۲۳5۷ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کونا چالکه به مساحت ۷۳5۰۹ 
متر مربع به شماره پالک 1۲ فرعی از ۲۴ اصلی واقع در بخش 1۴دیواندره قریع سیر سفلی خریداری از مالک رسمی آقای علی رضایی ۴- برابر رای شماره ۹۹/15۲۸ آقای صالح گل 
محمدی فرزند عبدالرحمن به کدملی ۳۸5۹۳۸1۸۹1 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 11۲/5۰ متر مربع به شماره پالک 1۲۶۹۲ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 
1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 5-برابر رای شماره ۹۹/15۲5 آقای سیروس شاه محمدی فرزند عبداهلل به کدملی ۳۸5۰۰۶5۳۰۸ نسبت به ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 1۰۸/۴۰ متر مربع به شماره پالک 1۲۶۹1 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداهلل فتحی ۶-برابر رای 
شماره۹۹/1۴۶۰ آقای فرهاد کریمی فرزند شمس اله به کدملی ۳۷۳۲55۳۰۶1 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳5 متر مربع به شماره پالک 1۲۶۸۸ فرعی از 
5۸ اصلیواقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی ۷- برابر رای شماره ۹۹/1۳۹۲ خانم خاور شکری فرزند فتاح به کدملی ۳۸5۹۷۲۶5۷۹ نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷1/۹1 متر مربع به شماره پالک 1۲۶۸5 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا 
دارابی ۸- برابر رای شماره ۹۹/1۳۹۴ آقای صدیق عزیزی فرزند علیخان به کدملی ۳۸5۹۷1۶۴51 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷1/۹1 متر 
مربع به شماره پالک 1۲۶۸5 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی ۹-برابر رای شماره ۹۹/1۳۹۷ آقای هیوا کریمیان فرزند محمد 
شریف به کدملی ۳۸5۹۷۶۳۲۲۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی روح عیسی مرده به مساحت ۴۴۴۸۶ متر مربع به شماره پالک 1۴5 فرعی از 
۴۳ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه زکی بیگ علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمد صالح شیخی 1۰- برابر رای شماره ۹۹/15۳۸ آقای سهیل شمسی فرزند حبیب اهلل 
به شماره ملی ۳۸5۰۲۷۷5۸5 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی چال آو به مساحت ۸۳55۰/۸5 متر مربع به شماره پالک ۷۲5 
فرعی از 1۳ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی آقای احمد شمسی 11- برابر رای شماره ۹۹/15۳۷ آقای محمد رئوف شمسی فرزند حبیب 
اهلل به کدملی ۳۸5۹۸۸۸۸۳۸ نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی چال آو به مساحت ۸۳55۰/۸5 متر مربع به شماره پالک ۷۲5 
فرعی از 1۳ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی آقای احمد شمسی 1۲- برابر رای شماره ۹۹/15۳۳ آقای سهیل شمسی فرزند حبیب اهلل به 
کدملی ۳۸5۰۲۷۷5۸5 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۸۳1۹۳ متر مربع به شماره پالک ۷۲۶ فرعی از 1۳ اصلی واقع در بخش 1۴ 
دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی احمد شمسی 1۳- برابر رای شماره ۹۹/15۳۶ آقای محمد رئوف شمسی فرزند حبیب اهلل به کد ملی ۳۸5۹۸۸۸۸۳۸ نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۸۳1۹۳ متر مربع به شماره پالک ۷۲۶ فرعی از 1۳ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره قریه رشید آباد خریداری از 
مالک رسمی احمد شمسی 1۴- برابر رای شماره ۹۹/15۲۳ آقای محمد محمودی فرزند نصراله به کدملی ۳۸5۰۰۴۲۷5۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۸۶/۷۶ 
متر مربع به شماره پالک 1۲۶۹۰ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 15-برابر رای شماره ۹۹/1۴۶۴ آقای حسن صیادی فرزند 
محمود به کدملی ۳۸5۹51۰551 نســبت به ۷1/5۹۲ شــعیر از ۹۶ شعیر ششدانگ عرصه یک قطعه باغ مثمر به مساحت 15۷۳۲/۶5 متر مربع به شماره پالک 5۹۹ فرعی از ۷5 
اصلی واقع در بخش 1۳ دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمود صیادی 1۶-برابر رای شماره ۹۹/15۰5 آقای محمد رئوف صیادی فرزند محمود به کدملی 
۳۸5۹51۲۸۲1 نسبت به ۲۴/۴۰۸ شعیر از ۹۶ شعیر ششدانگ عرصه یک قطعه باغ مثمر به مساحت 15۷۳۲/۶5 متر مربع به شماره پالک 5۹۹ فرعی از ۷5 اصلی واقع در بخش 
1۳ دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمود صیادی 1۷-برابر رای شماره ۹۹/1۴۰۶ آقای محمد صدیق فتحی فرزند صالح به کدملی ۳۸5۹1۰۴۰۰۴ نسبت 
به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۹1۴۶ متر مربع به شماره پالک 1۹۶ فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره قریه جعفر آباد خریداری از مالک رسمی فاطمه خانم شیخ 

مرادی و ابراهیم و محمد صدیق و مهپاره فتحی.  بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1399/11/21 و تاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه 1399/12/۰۶ 

احمدی کفیل اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) م الف۴۵1(
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گزیده خبر
بر خالف سخنان پیشین خود؛

 »بایدن« برای لغو تحریم های ضدایرانی 
شرط گذاشت

رییس جمهور آمریکا بر خالف ســخنانش حین برگزاری کارزار انتخاباتی خود، 
برای رفع تحریم های ضدایرانی شرط گذاشت.»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
بر خالف ســخنانش حین برگــزاری کارزار انتخاباتی خود برای رفع تحریم های 
ضدایرانی شرط گذاشــت.رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
»سی بی اس« در این خصوص مدعی شد: ایاالت متحده برای آغاز دوباره مذاکرات 
تحریم ها را بر نخواهد داشت!وی در ادامه بدون اشاره به اینکه کشورش در سال 
۲۰۱۸ میالدی با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل به صورت 
یکجانبه از برجام خارج شــد، ادامه داد: ایران ابتدا باید غنی ســازی اورانیوم را 
متوقف کند.جو بایدن در اشاره به چین نیز در این مصاحبه گفت: زمانی که معاون 
رئیس جمهور آمریکا بودم، زمان زیادی را با رئیس جمهور چین گذراندم. او را به 
خوبی می شناسم. او خیلی باهوش و سرسخت است.... من به او گفتم که ما نباید 
منازعه ای با یکدیگر داشــته باشیم.چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا ادامه 
داد: البته رقابت بسیار زیادی وجود خواهد داشت. من به شیوه ای که او می داند، 
نمی خواهم این کار را انجام بدهم؛ چرا که او نیز در حال ارسال عالیمی در همین 
راســتا است. من این کار را به شــیوه ترامپ انجام نمی دهم.این در حالیست که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا ۸ ماه مارس ســال ۲۰۱۸ میالدی 
)۱۸ اردیبهشت ســال ۱۳۹۷( به بهانه های واهی و به صورت یکجانبه قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت ســازمان ملل را نقض کرد و از توافق هسته ای کشورهای 
۱+۵ با ایران خارج شد.واشــنگتن ســپس تهدید کرد که تحریم های خود علیه 
تهران که بر اساس توافق مذکور در زمان دولت قبلی این کشور تعلیق شده بود 

را بازمی گرداند.

 سعد الحریری به فرانسه می رود
منابع لبنانی اعالم کردند که فرانســه مقصد بعدی ســعد الحریری برای جلب 
حمایت های خارجی در پرونده تشکیل دولت است.به گزارش روزنامه الجمهوریه، 
منابع آگاه سیاســی لبنان گزارش دادند که »سعد الحریری« نخست وزیر مکلف 
این کشور پس از قاهره و ابوظبی به فرانسه می رود تا با »امانوئل ماکرون« رئیس 
جمهوری این کشــور دیدار کند.منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری لبنان نیز 
گزارش دادند که برای رســیدگی به پرونده تشکیل دولت باید منتظر بازگشت 
حریری و نتایج رایزنی های وی باشیم.ســعد الحریری که از اواخر دسامبر ۲۰۲۰ 
ســفرهای خارجی خود به کشورهای عربی و نیز ترکیه و فرانسه را آغاز کرده در 

صدد جلب حمایت های خارجی برای حل بحران سیاسی لبنان است.

خطیب زاده:

برجام نیازی به میانجی گر ندارد
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: »برجــام« نیازی به میانجی گر ندارد، این توافق 
به صورت کامل نوشته شــده و نیازی به میانجی ندارد.سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه دیروز در نشســت خبری ضمن تبریک چهل و دومین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی و با اشــاره به تحوالت سیاست خارجی در یک هفته اخیر، 
اظهار داشــت: سه شنبه هفته گذشته وزیر امور خارجه با »سی ان ان« مصاحبه کرد و 
مواضع ایران در برخی از حوزه ها را تببین کردند، همچنین چهارشــنبه گذشته وزیر 
امور خارجه عراق به تهران ســفر کرد و برخی توافقات در این سفر پیگیری شد.  وی 
پیگیری روند قضایی آمرین و عاملین ســپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش را یکی 
دیگر از موضوعات مطرح شده در سفر وزیر امور خارجه عراق به کشورمان اعالم کرد 
و گفت: توافقاتی هم میان روســای بانک های مرکزی دو کشور انجام شد. همان روز 
شاهد حکم دادگاه الهه به سود ایران بودیم که یکی از پیروزی های حقوقی ایران در 
عرصه بین المللی بود و دیوان رای به صالحیت خود برای  بررســی این پرونده صادر 
کرد.  ســخنگویی وزارت امور خارجه با بیان اینکه امیدواریم مســیر بررسی حقوقی 
دیوان الهه به ســود ایران ادامه یابد، تصریح کرد: روز جمعه وزرای امور خارجه ایران 
و تایلند در این باره رایزنی کردند. دیروز هم رئیس مجلس به مسکو سفر کرد و شب 
گذشــته هم وزیر امور خارجه با صداوسیما مصاحبه کرد. وزیر امور خارجه هم اکنون 
در حال دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن هستند.  خطیب زاده تاکید 
کرد: سفر وزیر امور خارجه عراق در ادامه رایزنی های دو کشور صورت گرفت و بحث 
اقتصادی، مراودات مرزی و پیگیری ترور سردار سلیمانی، دستورکار این سفر بودند که 
در این موارد مالقات های خوبی انجام شــد. همچنین ادامه همکاری ها در کمیسیون 
مشترک مورد بررســی قرار گرفت.وی در ادامه درباره سخنان شب گذشته وزیر امور 
خارجه که گفته بود عجله ای در »برجام« نداریم، گفت: ما ضمن اینکه باید به روابط 
خارجی خود تنوع ببخشیم اما پاسخ اصلی ما به مشکالت اقتصادی در داخل و توجه 
به ظرفیت های داخلی است.ســخنگوی وزارت امور خارجــه  افزود آمریکا اگر عاقل 
شــود ما جلوی آن را نخواهیم گرفت اما همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ما 
منتظر اقدام عملی آمریکا هستیم. ما عضو برجام هستیم و برجام و مذاکرات را ترک 
نکرده ایم،  آنها باید به برجام برگردند و به تعهدات خود عمل کنند.خطیب زاده گفت: 
اروپایــی ها وظایفی در برجام دارد و وزیر امور خارجه از آنها خواســت که به وظایف 
خود عمل کنند، ما با طرف های اروپایی در ارتباط هســتیم و فکر می کنیم اروپا می 
تواند با بازگشت به تعهدات خود عمل و نقش مثبتی داشته باشند.وی درباره مسائل 
مطرح شده در خصوص سفر رئیس مجلس شورای اسالم به روسیه نیز، گفت: حیف 
اســت که سفر به این مهمی انجام شده را برخی با اهداف جناحی زیر سوال ببرند، از 
ابتدا دیداری با »پوتین« برنامه ریزی نشده بود، البته شرایط کرونایی اگر نبود امکان 

دیدار وجود داشــت، وزارت امور خارجه حد اکثر همکاری و همراهی را داشته و طرح 
این گونه مسائل درست نیست.  قوا روابط خوبی باهم دارند و به دنبال حل مشکالت 
مردم هستند.ســخنگوی وزارت امور خارجه  در ادامه با اشاره به سفر آیت اهلل رئیسی 
رئیس قوه قضاییه به عراق، افزود: این ســفر بســیار مهم و راهبردی است.  البته این 
سفر از مدت ها قبل طرح ریزی شده بود و مسائل مختلفی در این سفر مورد گفتگو و 
رایزنی قرار خواهد گرفت.خطیب زاده همچنین درباره روابط ایران و افغانستان، تاکید 
کرد: گفتگو ها درباره ســند همکاری دوجانبه در حال ادامه است و این سند می تواند 
راهگشا باشد، ما در سطح دو کشور این موضوع را دنبال می کنیم و امیدواریم به جمع 
بندی نهایی و امضا تفاهم نامه نهایی برسیم.وی درباره حکم صادره توسط دادگاهی در 
بلژیک علیه »اسداهلل اسدی« دیپلمات ایرانی، گفت: این فرآیند از روز اول یک فرآیند 
بیمار و مســموم بود و یک عملیات فریب بود که متاسفانه برخی جهات سوم در آن 
دخیل بودند و یک نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک و بدعت اشتباهی توسط یکی دو 
پایتخت اروپایی گذاشته شد. یک مقابله با نهاد دیپلماسی توسط برخی کوته بینان در 
برخی پایتخت های اروپایی شکل گرفته است.سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان 
کرد: ایران نه تنها حق خود را برای پاسخگویی محفوظ می داند بلکه از همه ابزارهای 
سیاســی و حقوقی استفاده کرده که حقوق آقای اسدی تامین شود. ما نه رای دادگاه 
را به رسمیت شناختیم نه خود دادگاه را به رسمیت می شناسیم. آن چه را به صورت 
خودخوانده بیان کردند به رسمیت نمی شناسیم.خطیب زاده درباره اظهارات یک مقام 
کره  جنوبی که گفته بود گفتگوها با آمریکا برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل از 
طریق پول مسدود شده ایران به مراحل نهایی رسیده است، گفت: متاسفانه دولت قبلی 
آمریکا این پول را بلوکه کرد، بعدا بانکی را از آمریکا به عنوان واسط معرفی می کردند 
که به خاطر رفتارهای آمریکا اقدام نکردیم. این موضوع به طرف کره ای مرتبط است، 
البته شنیدیم گشایش هایی رخ داده و امیدواریم اتفاق بیفتد.وی با بیان اینکه بیش از 
حد الزم کندی در طرف کره ای دیدیم. گفت: صحبت های »عراقچی« با طرف کره ای 
در تهران و هم در گفتگوی تلفنی مسائل مطرح شده است از این رو امیدواریم دولت 
کره به صورت موثر عمل کند.سخنگوی وزارت خارجه درباره مسائل یمن، گفت: اگر 
دولت عربستان سعودی مســیر محاصره و بمباران را متوقف کند فردای آن روز می 
تواند گفت وگوهای یمنی - یمنی صورت بگیرد. پایان درد و رنج مردم یمن پایان یک 
تراژدی بزرگ است و امیدواریم هرچه زودتر این جنایات متوقف شود.خطیب زاده در 
ادامه تمام فعالیت های هسته ای ایران زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست 
و گفت: ما پرونده ای داشتیم که مختومه شد، آژانس برای دو مورد درخواست داشت 
که در مســیر فنی پرســیده شده و در مســیر فنی جواب داده می شود.  وی با بیان 
اینکه آمریکا باید به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ برگردد، اظهار داشــت: تحریم ها 

باید برداشــته شود و مبادالت بانکی و تحریم  نفت قطعا یکی از آنها است.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی درباره عجله نداشتن ایران برای بازگشت آمریکا به »برجام« و تاثیر 
این مسئله بر معیشت مردم، گفت : همانگونه که گفتم راه حل بخشی از مشکالت در 
درون کشور است. البته ضمن تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی خارجی،  باید روابط 
خود را با کشــورهای مختلف در سطح متوازن قرار دهیم.خطیب زاده پیرامون رایزنی 
ایران و اروپا درباره برجام گفت: ســه کشــور اروپایی شریک نقض تعهدات آمریکا در 
برجام هســتند و نتوانستند به تعهداتشــان عمل کنند. اما »بورل« و اتحادیه اروپا به 
عنوان هماهنگ کننده برجام نیز هستند. آنچه وزیر امور خارجه درباره نقش »بورل« 
گفت، یادآور نقش تسهیل کننده اتحادیه اروپا در مسیر برجام است.  وی با تاکید اینکه 
نمایندگی ایران در بلژیک با مسئوالن اروپایی از جمله بورل در ارتباط هستند، گفت: 
اروپا می تواند سازنده باشد و مسیر غلطی که داشته را جبران کند.  سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پاســخ به سوالی درباره اینکه برخی از نمایندگان لغو دیدار قالیباف و 
»پوتین« را ناشی از کم کاری وزارت امور خارجه، دانستند، گفت: حیف است این سفر 
با اهمیت و سازنده را که توسط رئیس مجلس انجام شده و ایشان حامل پیام رهبری 
هستند، تحت حاشیه قرار گیرد.خطیب زاده ادامه داد: برخی از آنهایی که نمی دانند و 
می خواهند از هر مسئله برای برخوردهای جناحی استفاده کنند  و ماهی گیری کنند 
و منافع ملی را تحت تاثیر قرار دهند.  وی گفت: در شــرایط ویژه ای هستیم و نفس 
این ســفر در این شرایط با توجه به روابط دو کشــور، با اهمیت است. آقای قالیباف 
مالقات های مهمی با مقامات روســی و همتای خود دارند و از ابتدا هم در در جریان 
این مسائل بودند.  سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رئیس مجلس که جای 
خود را دارد، گفت: حتی اگر یک تاجر هم بخواهد سفری برود و از ما کمک بخواهد، 
وزارت امور خارجه تمام تســهیالت را فراهم می کند. در این سفر حداکثر همراهی و 
همکاری بین مجلس و وزارت امور خارجه بود.خطیب زاده در پاسخ به سوالی، درباره 
اظهارات رئیس جمهور فرانسه که اعالم کرد »می خواهد میانجی صادقی میان ایران و 
آمریکا باشد، آیا ایران این میانجی گری را می پذیرد؟«، تصریح کرد:  »برجام« نیازی به 
میانجی گر ندارد، این توافق به صورت کامل نوشته شده و نیازی به میانجی ندارد.وی 
افزود:  اروپا و دولت فعلی آمریکا یا باید از گذشته به صورت جدی فاصله بگیرند و نشان 
دهند طرف قابل اعتمادی در برجام هســتند، چون این اعتماد کامال مخدوش شده 
اســت و ما عدم پایبندی آنها را دیدیم یا بخواهند ادامه مسیر گذشته را ادامه بدهند 
که پاسخ ما در باالترین سطح توسط مقام معظم رهبری بیان شد. سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی با بیان اینکه ما به حرف اهمیت نمی دهیم،افزود: مبنای قضاوت و عمل ما 
اقدام اســت. چارچوب آن را برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص کرده است. آمریکا باید 

به »برجام« و تعهداتش عمل کنند. 

ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه دوم 
ســیمای جمهوری اســالمی ایران حضور یافت. محمدجواد ظریــف وزیر امور 
خارجه کشورمان سیمای جمهوری اسالمی ایران حضور یافت.وی گفت: رهبری 
کاماًل صریح مشــخص کردند که توپ در زمین ایران نیست. ایران در چارچوب 
برجام تعهدات خود را کاهــش داد.وزیر امور خارجه افزود: در موضوعات منطقه 
و تســلیحات ما مدعی هستیم و متهم نیستیم. این آمریکاست که ساالنه صدها 
میلیارد دالر سالح وارد منطقه می کند. چگونه سعودی ۷۰ میلیارد هزینه خرید 
تســلیحات می کند؟ظریف در ادامه گفت: اگر قرار اســت روزی درباره منطقه و 
تسلیحات صحبت می شد کسی که باید پاسخگو می بود غربی ها بودند.وی اضافه 
کرد: برجام با توجه به عدم موافقت با ســایر موضوعات نهایی شد و دوباره درباره 

آن بحث نمی کنیم. برخی برای پوشــاندن بدهکاری خــود طلبکاری می کنند. 
اروپایی ها نشــان دادند نه تنها قدرتی در برابر شــرکتهای خود ندارند؛ بلکه این 
شرکتها به واشنگتن گوش می کنند.وزیر امور خارجه گفت: دوست داریم آمریکا به 
برجام بازگردد. طرفی که خارج شده آمریکاست، طرفی که نقض کرده اروپاست.

ظریف گفت: بایدن وارث یک بدنامی است. ترامپ قرار است سه شنبه در کنگره 
محاکمه شود و احتمال دارد در این فضاحت هم به جایی نرسند. در داخل آمریکا 
اختالف بین ایالتهای قرمز و آبی اختالف اساسی است. راجع به جدا شدن ایالت 
تگزاس بحث وجود دارد.وی با بیان اینکه »ما عجله ای برای بازگشــت به برجام 
نداریم« گفت: مردم ما چهار سال این موضوع را تحمل کردند، آمریکایی ها دیرتر 
یا زودتر ناگزیرند به برجام بازگردند، توافق بهتری نصیبشان نخواهد شد. مقامات 
ارشد وزارت خارجه آنها در مذاکره بوده اند و می دانند این بحث ها جای بازگشت 
مجدد ندارد. مجلس مصوبه روشــنی ندارد یعنی هرگاه آمریکا به تعهدات خود 
بازگردد ما هم بازمی گردیم. روز ســوم اســفند اتفاقاتی می افتد؛ بازرسان آژانس 
کمتر می شوند و تعداد بازرســی ها کمتر خواهد شد. امکان معکوس کردن این 
روند هســت. آنها می توانند زودتر عمل کنند و زودتر تصمیم خود را بگیرند. آنها 
دلشــان می خواهند برگردند اما هنوز نتوانستند تصمیم بگیرند.وزیر امور خارجه 
درباره گمانه زنی های رســانه ای گفت: حتماً ایران قبل از آمریکا به تعهدات خود 

بازنمی گردد. آمریکا باید بداند کشوری که نقض کرده این کشور بوده است و باید 
آنها را اجرا کند. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند بازگشــت ایران طبق 
ماده ۳6 برجام هرگاه طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد ما هم از تعهد خود 
بازمی گردیم.ظریف درباره اظهارات ماکرون رئیس جمهور فرانسه در خصوص وارد 
کردن عربســتان به مذاکرات گفت: ما اصاًل مذاکره ای نداریم که در آن سعودی 
باشــد یا نباشد. برجام مذاکره ای اســت که ۱۵۰ صفحه سند است.وی افزود: ما 
درباره منطقه می خواهیم با عربســتان مذاکره کنیم شــما )فرانسه( جایی برای 
مذاکره در این باره ندارید.وزیر امور خارجه ادامه داد: آمادگی داریم با همسایگان 
رابطه همســایگی داشته باشــیم. به دولت ســعودی، امارات و بحرین پیشنهاد 
می کنم دور یک میز بنشینیم، هشت کشــور نیاز به قیم و مدعی ندارند.ظریف 
درباره خســارتهای برجامی گفت: راستی آزمایی بازگشت آمریکا به برجام دشوار 
نیســت این مرحله اول است. باید قبل از پیوستن به برجام مشخص شود چگونه 
دوباره این تجربه )خروج از برجام( تکرار نشــود. ما باید مطمئن شــویم تعهدات 
برجامی انجام شــود. خسارتهای مردم ایران باید پرداخت شود.وی درباره حضور 
نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در تهران گفت: آمدن گریفیث ارتباطی به 
موضع گیری اخیر دولت بایدن ندارد. در فروردین ۹4 که جنگ یمن شــروع شد 
ایران پیشنهاد 4ماده ای پایان جنگ را ارائه داد. فکر می کنم همین امروز هم اگر 

قرار باشد راه حلی وجود داشته باشد همین موارد باید رعایت شود.ظریف در پاسخ 
به ســؤالی درباره حضور ایران در منطقه قفقاز گفت: فشارهایی که آمریکایی ها 
آوردند یک واقعیت اســت. برخی سیاست های سختگیرانه ما در گذشته نیز یک 
واقعیت است. شــاید این درست باشد که کم کم داشتند ما را دور می زدند. اآلن 
در توافق ۲۵ســاله با چین، فعاًل در پیشنهاد دو طرف این است که ایران باید در 
خطوط ترانزیتی باشد که ان شــاءاهلل بازمی گردد.وزیر امور خارجه ادامه داد: باید 
به دنبال بازی بردـ  برد باشیم و همسایگان ما نیز باید به دنبال همین باشند. اآلن 
این امکان را داریم که با یک کنسرسیوم در منطقه قفقار مسیری را ایجاد کنیم 
که آرامش ایجاد شــود. نگاه راهبردی ما به منطقه باید نگاه فراگیر باشد نه نگاه 
حذفی. ایران از این منطقه قابل حذف نیست. کسی نمی تواند ایران را از معادالت 
منطقه حذف کند.ظریف در خصوص آخرین تحوالت مربوط به توافق ۲۵ســاله 
ایرانـ  چین گفت: در سفر اخیر وانگ یی وزیر خارجه چین گفتند در حال نهایی 
کردن پیشــنهاد هستند، فکر می کنم فاصله زیادی با نهایی کردن توافق نداریم.

وزیر امور خارجه درباره وضعیت قره باغ گفت: امیدواریم با مشــارکت 6 کشور در 
کنسرسیوم زمینه ای ایجاد شود که بازگشت به گذشته ممکن نباشد.وی درباره 
مذاکرات آستانه گفت: متأسفانه مذاکرات در ژنو توفیق زیادی نداشت، احتماالً در 

سوچی در حد نمایندگان ویژه طرف ها برگزار خواهد شد.

ظریف:
 فاصله زیادی با نهایی کردن 
توافق 25ساله با چین نداریم
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مشاهدات یک مطالعه نشان داد که میزان پروتئین »اینتفرون گاما« 
در افراد مبتال به آفت به طور معناداری بیشتر از افراد سالم است. با 
مطالعات بیشتر می توان از این یافته برای درمان آفت دهان استفاده 
کرد. »اســتوماتیت آفتی راجعه« یا آفت دهان؛ اختاللی اســت که 
با زخم های عودکننده در دهان مشــخص می شــود. بیماران مبتال 
به آفت دهان، هیچ نشــانه دیگری از بیماری در قسمت های دیگر 
بدن ندارند. بررسی ها نشــان داده که تقریبا ۲۰ درصد از جمعیت 
درگیر آفت دهان می شــوند. علت ایجاد زخم های آفتی نامشخص 
اســت و متغیرهای زیادی مثل عوامل ژنتیکی، مشــکالت خونی و 
ایمونولوژیک و یا مصرف دخانیات، مسائل هورمونی، عوامل میکروبی 

و... برای آن مطرح شده است. 

محققان کشور در پژوهشی که اخیراً نتایج آن منتشر شده است، تأکید 
کرده اند که با اســتفاده از برخی آزمون ها، می توان موارد دائم یا موقت 
کم کاری تیروئید را شناســایی کرده و گام بلندی در جهت ســالمت 
سیســتم عصبی و ذهنی کودکان برداشــت. کم کاری تیروئید نوزادان، 
شــایع ترین اختالل مادرزادی غدد درون ریز اســت که در صورت عدم 
شناسایی و درمان به موقع صدمات شــدید و جبران ناپذیری به تکامل 
عصبی نوزاد وارد می کند. این اختالل در کشورهای غربی یک مورد در 
هر ســه الی چهار هزار تولد را در برمی گیرد، ولی در برخی کشورهای 
خاورمیانه و ازجمله ایران، از هر هزار نوزاد یکی به آن مبتال می شود. این 
تفاوت ناشی از تفاوت نژاد، روش انجام غربالگری و فاکتورهای محیطی 

نظیر وضعیت ید منطقه و مشخصات تولد و بارداری است.

پژوهشگران فنالندی در بررســی جدیدی دریافته اند که استرس دوره 
کودکی پدر می تواند بر رشــد مغزی کودک اثر داشته باشد. پژوهشی 
نشان می دهد استرسی که پدر در کودکی تجربه می کند، با رشد مجاری 
ماده ســفید مغز کودک مرتبط اســت. این که آیا این ارتباط از طریق 
وراثت اپی ژنتیک منتقل می شــود یا خیر، به پژوهش های بیشتری نیاز 
دارد. شواهد به دست آمده از چندین پژوهش حیوانی نشان می دهند که 
تغییر عملکرد ژن تحت تاثیر محیط می تواند با وراثت به نسل های بعدی 
منتقل شود. این موضوع ثابت شده است که تغذیه و استرس، به این نوع 
تغییرات منجر می شــوند. در هر حال، این موارد، توالی اسید نوکلئیک 
DNA را تغییر نمی دهند. به نظر می رسد که محیط، عملکرد ژن ها را به 

واسطه مکانیسم های موسوم به اپی ژنتیک تغییر می دهد. 

 تاثیر یک پروتئین 
بر آفت دهان

اهمیت تشخیص موارد دائم و 
موقت کم کاری تیروئید در نوزادان

استرس پدر، رشد مغزی کودک 
را تحت تاثیر قرار می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات جهانی اسکی پرش زنان در اتریش

افزایش ناگهانی فروش تویوتا لندکروزر!
تویوتا اواخر ماه دسامبر به خبری که مدت ها انتظارش را داشتیم اشاره کرد. مدل فعلی لندکروزر آخرین مدلی از شاسی بلند مشهور تویوتاست 
که در آمریکا عرضه خواهد شد. نسل بعدی این خودرو در آینده ای نزدیک معرفی می شود اما فعالً مشخص نیست که لندکروزر جدید در 
آمریکا نیز عرضه خواهد شد یا خیر. چیزی که می دانیم این است که دیگر خبری از پیشرانه ۸ سیلندر ۵.۷ لیتری تنفس طبیعی ۳۸۱ اسبی 
لندکروزر فعلی نخواهد بود و بجای آن یک پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۵ لیتری توئین توربو انجام وظیفه خواهد کرد. واضح است که زمان خداحافظی 
آمریکایی ها با لندکروزر ۸ سیلندر فرا رسیده است. احتماالً به همین خاطر است که فروش لندکروزر در ماه پیش به باالترین میزان در طول 
۱۰ سال رسیده است. در واقع در ژانویه ۲۰۲۱ تعداد ۶۸۹ دستگاه از این شاسی بلند مشهور در آمریکا فروخته شده است. شاید این رقم خیلی 
چشمگیر به نظر نرسد اما این آمار نشان دهنده رشد ۲۲۱ درصدی نسبت به فروش ژانویه ۲۰۲۰ است. دومین ماه پرفروش برای لندکروزر 
دسامبر ۲۰۲۰ با آمار فروش ۶۰۶ دستگاهی بوده است. تویوتا می گوید این تغییر در فروش لندکروزر مستقیماً به تصمیمش در خاتمه عرضه 
لندکروزر پس از مدل سال جاری ارتباط دارد. در نظر داشته باشید که لندکروزر خودروی ارزانی نیست و قیمت پایه حدود ۸۶ هزار دالری 

دارد. برادر لوکس تر لندکروزر یعنی لکسس LX قیمت ۸۷ هزار دالری داشته و آن هم در آینده روانه موزه خواهد شد.

تا المپیک دخالتی در تیم ملی ندارم
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک با تاکید بر اینکه تا المپیک توکیو دخالتی در مباحث فنی تیم ملی کشتی فرنگی ندارد، گفت: 
محمد بنا بزرگ ماست و خود را در جایگاهی نمی بینم که در کار او دخالت کنم. امید نوروزی درباره دریافت حکم مشاور عالی رییس 
فدراسیون کشتی از سوی علیرضا دبیر، اظهار کرد: دکتر دبیر و حمید سوریان به من لطف داشتند و از من خواستند به عنوان مشاور 
در خدمت فدراسیون کشتی باشم. دبیر و سوریان از دوستان بسیار خوب من و از مفاخر کشتی هستند. من هم به عنوان عضو کوچکی 
از جامعه بزرگ کشتی سعی می کنم با تمام توان در خدمت کشتی باشم و امیدوارم حضورم در فدراسیون کشتی مفید و پرثمر باشد. 
تمام تالشــم را می کنم تا پیشــنهادات خوب و سازنده ای را در مباحث مختلف به مدیریت فدراسیون کشتی ارائه بدهم. دارنده مدال 
های طالی جهان و المپیک در رشــته کشتی فرنگی، در پاسخ به این سوال که شرح وظایفش به عنوان مشاور عالی رییس فدراسیون 
کشــتی، در چه حوزه هایی است، خاطرنشــان کرد: وظیفه دارم اتفاقات و مشکالت موجود در بخش های مختلف مثل تیم های ملی، 
کشتی شهرستان ها، مربیان سازنده، برنامه های تمرینی، معیشت مربیان و کشتی گیران و ...را بررسی کنم و ضمن انتقال آن به رییس 

فدراسیون، راهکارهای حل آن ها را به مدیریت فدراسیون کشتی در جلسات ارائه بدهم. 

چون  زمین  و چون  سُها و چون گوزن و چون سرابزانکه چرخ و شمس و شعر و بحر رد جنب تو اندوین سخن رهگز نباشد دلپذری از چیه باباین صفت رهگز نباشد دلپسند از چیه روی
گاه ربق از بهر جود تو بخندد رب سحابگاه رعد از بهر تیغ تو زند رب ربق بانگ رعد با تیغ تو گویی ربق را گوید متابربق با جود تو گویی ارب را گوید مبار پیل نتواند بی کش و شیر نتواند هب انبآنچه رد هیجا تو کردستی هب شمشیر و هب تیر

ذکر تو منسوخ کرد افساهنٔ افراسیابانم تو مد روس کرد آوازهٔ اسفندیار

پیشنهاد

چهره روز

رضانام تا رضاخان
کتاب »رضانام تــا رضاخان« )زندگی نامه رضاشــاه 
پهلوی از ۱۲۵۶ تا ۱۲۹۹( نوشته هدایت اهلل بهبودی 
رونمایی می شــود. مراســم رونمایی از این کتاب به 
همراه آیین ســپاس از هدایــت اهلل بهبودی با حضور 
شخصیت های سیاسی، فرهنگی و نویسندگان در روز 
دوشنبه )۲۰ بهمن ماه( ساعت ۱۵ توسط خانه شعر و 
ادبیات و با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاســی در خانه شــعر و ادبیات برگزار می شود. در 
معرفی کتاب »رضانام تا رضاخان« عنوان شده است: 
این کتاب به زاویه کمتر شناخته شده پهلوی اول یعنی 
ســال های قبل از قدرت او پرداخته و پس از بررسی 
چگونگی آن، با وقوع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ پایان 
می یابد. در این کتاب، عالوه بر زندگی رضانام - رضاخان بعدی - تا حدی زمانه او هم مورد بحث و 
نظر قرار می گیرد. آثار انقالب اکتبر روسیه بر ایران، پایان جنگ جهانی اول، قرارداد ۱۹۱۹، ارتقای 
بریگاد قزاق به دیویزیون، ســرازیری مستشاران نظامی و مالی بریتانیا به ایران، استحاله قزاقخانه 
روســی به انگلیسی و سیاست انگلستان در ایران بین دو جنگ جهانی از موضوعات اشاره شده در 

این کتاب است.

هدایت اهلل بهبودی کلهری
هدایت اهلل بهبودی کلهــری )زاده ۱۳۳۹، تبریز( که 
به »هدایت اهلل بهبودی« مشــهور است، نویسنده و 
خبرنگار شیعهٔ آذری ایرانی است که مدیر دفتر ادبیات 
انقالب اســالمی حوزه هنری، و عضو فرهنگســتان 
زبان و ادبیات فارســی می باشــد. دیگر ســوابق وی 
شامل مسئولیت در دفتر روزنامه جمهوری اسالمی، 
)خبرنــگار( روزنامه تهــران تایمز، دفتــر ادبیات و 
حوزه مقاومت، روزنامه ایران، دفتر ادبیات اســالمی، 
و مواردی دیگر می باشــد. بهبودی کــه پس از تولد 
در شهر تبریز، در ســال ۱۳۴۳ به همراه خانواده به 
تهران رفت، در ســال ۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی، از 
دانشگاه تهران --رشــته تاریخ-- فارغ التحصیل شد. 
وی همزمان با شــروع جنگ ایران-عراق بعنوان خبرنگار فعالیت نمود که قبل از آن نیز در واحد 
امور خارجه دفتر حزب جمهوری اســالمی مشغول بود. این پژوهشگر که تحت عنوان »تاریخ نگار 
انقالب اســالمی« نیز شناخته می شود، در سال ۱۳۶۲ به خبرنگاری روزنامه تهران تایمز درآمد و 
پس از سه سال )سال ۱۳۶۵( در دفتر روزنامه جمهوری اسالمی مشغول گردید و فعالیتش را در 
مقام مسئول صفحهٔ »جبهه و جنگ« ادامه داد. بهبودی در سال ۱۳۶۷ به همراه مرتضی سرهنگی 
راهی حوزه هنری شد و دفتر »ادبیات و هنر مقاومت« را تأسیس نمود. هدایت اهلل بهبودی کلهری 
برای دوره ای نیز در ِسمِت سردبیری سرویس فرهنگی روزنامه ایران فعالیت داشت. وی همچنین 
بعد از گذشــت ۵ سال، از دفتر »ادبیات و هنر مقاومت« خداحافظی نمود و دفتر »ادبیات انقالب 
اسالمی« را در سال ۱۳۷۲ )در حوزه هنری( ایجاد نمود. این مولِف ایرانی در زمستان سال ۱۳۸۲ 

سردبیر فصلنامه مطالعات تاریخی شد.

فرهنگ

یک تهیه کننده تلویزیون از دشواری های برنامه سازی در 
دوران گفت و در این زمینه یادآور شد که اغلب مهمانان 
و ســوژه ها در ارتباط با یک تیم برنامه سازی، از انتقال 
احتمالی بیمــاری هراس دارند. عبــاس موزون ـ تهیه 
کننده و مجری گفت: طبقه اول مشــکالتی است که در 
ارتباِط پروژه با مردم پیش می آید. دومی هم مشکالتی 
اســت که در ارتبــاِط پروژه با قوانیــن و مقررات پیش 
می آید؛ یکســری موارد هم مربوط به مسایل و موانعی 
اســت که کرونا در ارتباط بین خود ما )عوامل تولید( با 
پروژه ایجاد می کند. مهمانان و سوژه ها در ارتباط با یک 
تیم برنامه سازی از انتقال احتمالی بیماری هراس دارند 
و گاهی حاضر به مصاحبه نمی شوند. گاهی هم وقتی به 
مصاحبه راضی می شوند، خیلی با احتیاط این کار را می کنند؛ مثال قبول نمی کنند که ما در منزل یا 
محل کارشــان با ایشان مصاحبه کنیم. از سوی دیگر خودشان هم به استودیوی ضبط ما تشریف نمی 
آورند؛ تا حدی که برخی حتی برای بســتن یک میکروفن یقه ای هم اســترس دارند. البته از طرفی 
برخی عزیزان هم برعکس این بودند و به شکلی افراطی اصال رعایت نمی کردند و این بار عوامل تولید 
که همیشه ماسک می زدند از آن ها می ترسیدند. این برنامه ساز به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و 
خاطرنشان کرد: در یکی از روستاها، مصاحبه شوندگان و میزباناِن خونگرم، هیچکدام ماسک نمی زدند 
و خیلی هم مهمان نواز و مهربان بودند. عوامل را بغل می کردند و از حضورشان خوشحال بودند. در این 
شــرایط عوامل برنامه بابت تبادل احتمالی ویروس نگران بودند. موزون درباره ابتالی عوامل برنامه به 
کرونا گفت: من و خانواده ام همین چند ماه پیش همگی به کرونا مبتال و قرنطینه شدیم و به لطف خدا 
از ســر گذراندیم. یکی دیگر از مشکالت، ترک هرازگاه کار توسط عوامل بود. برای مثال یکی از عوامل 
اصلی ما قبول نکرد که با ما به شهرستان ها بیاید و ناگزیر شخص دیگری را جایگزین کردیم که ایشان 
هم مشکوک به کرونا شد و ما چند روز کار را تعطیل کردیم. البته درباره ایشان پس از انجام آزمایش و 

قرنطینه  احتیاطی بعد از ۱۲ روز اعالم شد که آنفوالنزا بوده و خوشبختانه کرونا نداشتند.

 حقایقی درباره ترس های برنامه سازی
 در دوران کرونا
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