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سفر قالیباف بی مطالعه بود
ســازمان اطالعات روســیه یک ســازمانی است که با ســازمان های 
اطالعاتی ســیا در آمریکا و اینتلیجنت سرویس در انگلیس و موساد 
در ســرزمین  های اشغالی شانه به شــانه رقابت دارد. این امر که شما 
ســفیر روســیه در ایران را احضار کنید و از او بخواهید برای شما با 
رئیس جمهور این کشــور مالقات بگیرد در چشم بهم زدنی به مسکو 
مخابره میشود و دستوری که بر آن مستولی می گردد مبنی بر این که 
اهداف سفر شما را ردیابی نمایند. بالفاصله سازمان اطالعاتی با منابع 
خود در ایران بکار مشــغول و در می یابند که احتماال رئیس مجلس 
ایران قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ 
را دارد و این سفر محتمل برای ساخت پلی سیاسی از مالقات با پوتین 
بــرای ایجاد جاذبه در ایران طراحی، که صد البته پوتین بدان رضایت 
نمیدهد. ســپس گمانه بر این حدس میــرود که وقتی این تقاضا کار 
گر نمی افتد، نقشــه ای طراحی میشود که از محل و اعتبار محبوبیت 
رهبر جمهوری اســالمی ایران نزد پوتین بار سیاسی و عاطفی سفر را 
افزوده و زمینه انســداد راه برای مالقات با پوتین را به گشایش تبدیل 
کننــد. این خطای راهبردی را ملت بزرگ ایران هرگز و تا ابد نخواهد 
بخشید. اینجا هم قرار بوده برای اهداف احتماال انتخاباتی، پوتین خرج 
شــود و هم نامه رهبری خرج شده که راستی آزمایی از آن اهداف به 
مراتب واجب مینماید تا بطور کامل روشن کنند موضوع سفر چه بوده 
و با چه هدفی از رهبر معظم انقالب نامه دریافت شــده است؟ تاریخ 
نشان داده که اساسا سفر به مسکو برای کاندیداهای ریاست جمهوری 
شــگون آفرین نبوده است. یادم هســت جناب شیخ علی اکبر ناطق 
نوری هم در ســال ۱۳۷۵ در زمان ریاست مجلس سفری به روسیه 
داشتند و متاسفانه این سفر تاثیر شگرفی در افزایش اخذ آرای مردمی 
نداشــت و ســیدمحمد خاتمی در یک رقابت نابرابر انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۱۳۷۶ را که به ۲ خرداد مشــهور شد، برد. ای کاش 
محمدباقر قالیباف بر این اشــتر نمی نشست و زخم زین را با خود به 
 بازتاب های بعد از سفر نمی آورد این رفتار بزعم حقیر ناشیانه بسیار بد 
گل و بد قواره لو رفت و این امر موجب شد افکار عمومی از ماجرا مطلع 
و زمینه هــای پنهان این تصمیمات بازگو شــوند. فلذا به حدس واثق 
مدیرمسئول کیهان انتخاب شد تا به شبکه افق در سیمای جمهوری 
اســالمی آمده و موضوع را موجز و تا حدی سربســته تشریح نماید و 
از راه دور به هیات مســافر مسکو برساند که با اصرار نابجا موضوع را 
از آن که شــد، خرابتر نکنند. چرا که اصل سفر آقای قالیباف ریاست 
محترم مجلس ربطی به نامه رهبری نداشته است و صد البته اگر بیت 
رهبری میدانستند که ریاست جمهوری روسیه بنای دیدار با ریاست 
مجلس ایران را ندارد موضوعی به عنوان نامه رهبری مطرح نمیشــد. 
رجانیوز هم روز قبل از مصاحبه حســین شریتمداری در مقاله ای از 
»ذوق زدگی و دستپاچگی اطرافیان« دکتر محمدباقر قالیباف نوشته 
بود. نویســنده تاکید داشت که تیم آقای قالیباف »با خرج کردن نامه 
رهبری برای کشور هزینه  تراشیده است«. در این مقاله رجانیوز تیم 
قالیباف را متهم میکند که با این کار به نظام ضربه زده اند و در بخشی 
از آن نوشــته اند: »حاشیه سازی های رسانه ای نزدیکان رئیس مجلس 
در نهایت منجر به دیدار با رئیس جمهور روســیه نشد و باعث شد تا 
جریان های معاند و ضدانقالب از این اتفاق حتی به عنوان بی احترامی 
به رهبرانقالب و جمهوری اسالمی بهره برداری سوء داشته باشند. این 
اتفاقات نشان میدهند جناب دکتر قالیباف از نیروهای مجربی بهره مند 
نبوده و نیســت. فراموش نشده که ایشــان در جریان اداره شهرداری 
تهران از عنصری به نام » عیسی شریفی « استفاده نمود که بنا داشت 
از کشور به سوئد بگریزد و پس از دستگیری و تفهیم اتهام و محاکمه 
۲۰ سال زندان بگیرد که خوشبختانه هیچ کجا در پرونده پای قالیباف 
را به میان نکشــید. همه تایید میکنند، قائم مقامی که بدون دستور 
مافوق مرتکب خطاهایی تا این حد شود که مستوجب ۲۰ سال زندان 
میشود بدون تردید انتخاب مطلوبی برای همکاری نبوده است. اینجا 
هم این سایت »رجانیوز« اطرافیان قالیباف را افرادی معرفی می کند 
که با »ولع« بســیار به دنبال دیدار قالیباف و پوتین بوده اند. در جای 
دیگری نتیجه این »ذوق زدگی« را »احســاس حقارت« خوانده می 
نویسند: »این رفتارها و ذوق زدگی یاران قالیباف باعث شده تا اکنون 
و پس از عدم تدارک دیدار مســتقیم با پوتین، احســاس حقارت به 
طرفداران رئیس مجلس دست بدهد«. مصطفی میرسلیم هم که بعد 
از انتخابــات مجلس یازدهم همواره قالیباف را متهم ردیف اول بذل و 
بخشــش زمین های نجومی میدانست، قالیباف را متهم به جاه طلبی 
کرده و نوشته اســت: »مقامات ارشد کشور موظفند قبل از سفرهای 
رسمی خود تمام بررسی های تشریفاتی را بکنند تا اعتبار نظام، هزینه 
تبلیغات جاه طلبانه نشود«. واقعیت ماجرا همان است که پیشتر نیز در 
رسانه ها به آن اشاره رفت. متاسفانه دکتر محمدباقر قالیباف از سه ماه 
قبل از ســفر با مالقات های مکرر سفیر روسیه در تهران، اصرار داشت 
تا با رئیس جمهور روســیه دیدار کند تا شاید و احتماال از این مساله 
برای خود »دســتاورد« انتخاباتی بسازد. شبهه ای که ایجاد شده این 
است که تیم او با نشر خبر از اینکه »قالیباف حامل پیامی تاریخ ساز« 
بوده، ســعی در بزرگ نمایی او در قامت »معتمد نظام« کرده اند. این 
موضوع را نیز سعی کردند با هشتگ »معتمد نظام« در فضای توئیتری 
پخش کنند که خروجی پروژه آنها نیز موفقیت آمیز نبود. انسان را به 
یاد رفتارهای کاندیداتوری ابوالحسن بنی صدر با امام ) ره ( می انداخت 
و نتیجه اینکه حســین شریعتمداری با حضور در شبکه افق و تشریح 
خبرهای باز گو نشــده بگوید که: »با اطالع میگویــم، اینطور نبوده 
 که فقط رئیس مجلس می توانســته این پیغام را برای مســکو ببرد«. 
دکتر قالیباف باید ازقبل میدانســت که کاظم جاللی سفیر ایران در 
مسکو معتمد علی الریجانی و از عوامل تابع و متهم به جریان ظریف 
و واعظی است و طبعا اگر می خواست زمینه را برای بهتر انجام شدن 
سفر فراهم کند انجام داده بود. ای کاش این سفر در این مقطع با این 
ترفند صورت نمی پذیرفت تا برای برخی در محاسبات سیاسی خطای 

راهبردی قلمداد نشود. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان اینکه بدون رفع تحریم ها، برجام برای 
ما هیچ ارزشــی ندارد، گفت: برای راستی آزمایی باید تأثیر رفع تحریم ها 
در عمل مشــاهده شــود. رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی 
و پدافند ارتش )۱۹/۱۱/۹۹( درباره سیاســت جمهوری اسالمی در مورد 
برجام فرمودند: »آن طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط معّین 
کند ایران است. علّت هم این است که ایران از اّول به تمام تعّهدات برجامی 
خودش عمل کرد، جمهوری اسالمی به تمامی تعّهدات برجامی عمل کرد؛ 
آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط 
را هم گذاشــتیم و گفتیم و هیچکس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و آن 
این اســت که اگر می خواهند ایران به تعّهدات برجامی -که چند تعّهد آن 
را لغو کرده- برگــردد، باید آمریکا تحریم ها را کاّل لغو بکند؛ آن هم نه به 
زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایســتی در عمل تحریم ها را 
لغو کنند و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو 
شــده، آن وقت ما هم به این تعّهدات برجامی برمی گردیم؛ این سیاست 
قطعی جمهوری اسالمی است و مورد اتّفاق مسئوالن کشور هم هست و از 
این سیاست بر نخواهیم گشت.«پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در گفت وگو با سید عباس عراقچی معاون وزیر 
امور خارجه و عضو ارشــد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با کشورهای 

۱+۵ به بررسی تحریم ها و برجام پرداخت.

جناب عالی به عنوان یکی از مســئولین ارشــد وزارت خارجه و 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، موضع قطعی جمهوری اسالمی 
درخصوص تحریم ها و برجام را برای رؤسا و مسئولین حوزه های 

وزارت خارجه سایر کشورها چگونه تبیین و تشریح می کنید؟
درخصوص برجام و بازگشت آمریکا به برجام، آنچه که برای ما اهمیت دارد، 
تعهداتی است که این کشورها در برجام به طور مشخص برای رفع تحریم ها 
داشته و دارند. برجام بر دو پایه قرار دارد؛ یک پایه اقدامات هسته ای ایران 
است که در یک دوره زمانی مشخص صورت می گیرد و دیگری تحریم های 
علیه ایران اســت که طرف مقابل باید برمی گرداند. طبیعتاً هر کدام از این 
دو پایه وجود نداشته باشد، برجام موضوعیت خودش را از دست می دهد. 
بنابراین، بازگشت آمریکا به برجام برای ما زمانی اهمیت دارد که منجر به 
رفع تحریم ها شود. وقتی می گوئیم رفع تحریم ها، منظور همه تحریم هایی 
است که هم در برجام پیش بینی شده و بعد از خروج آمریکا از برجام دوباره 
وضع شــده و هم تحریم هایی که جدیداً وضع شده و عنوانش عوض شده 
اســت. این موضع کاماًل منطقی اســت. آنچه که ما اآلن داریم در کاهش 
تعهداتمان انجام می دهیم، عکس العمل به اقداماتی است که آمریکا انجام 
داده اســت. بنابراین، اگر آمریکا می خواهد کــه به برجام برگردد و برجام 
دوباره شکل اصلی خودش را پیدا بکند، طبیعی است که آن ها باید برگردند 
و تحریم های خودشان را بردارند. همان طوری که رهبر معظم انقالب هم 
فرمودند راستی آزمایی شــود و ما مطمئن بشویم، بعد دوباره به تعهدات 
خودمان باز خواهیم گشــت.در صحبت هایتان به انواع تحریم ها با عناوین 
جدید اشــاره کردید که به ملت ایران تحمیل شــده است. این تحریم ها 
چیســت؟ تحریم های هسته ای و تحریم های بعد از خروج آمریکا از برجام 
به چه نحوی هســتند؟ رهبر انقالب گفتند که اگر آمریکایی ها بدون رفع 
تحریم ها بخواهند به برجام برگردند، ممکن است برای ما ضرر هم داشته 
باشــد. این مسئله را هم برای ما تبیین کنید.ببینید اگر آمریکا بدون رفع 
تحریم ها بخواهد به برجام برگردد، اصاًل برای ما موضوعیتی ندارد. برجامی 
که رفع تحریم ها در آن نباشــد، اصاًل برای ما هیچ ارزشی ندارد که آمریکا 
برگردد یا برنگــردد. به طور طبیعی اگر آمریکا می خواهد دوباره عضوی از 
برجام باشد، این عضویت باید با همه تعهداتش باشد؛ یعنی وقتی عضویتش 
معنا پیدا می کند که به تعهدات خودش به عنوان یک عضو عمل بکند. اگر 

قرار باشد برگردد و به تعهداتش عمل نکند، از نظر ما اساساً برنگشته است و 
عضویتش محقق نشده است.اّما رفع تحریم ها شامل همه تحریم هایی است 
که اوالً در برجام پیش بینی شده و باید آمریکا برمی داشت، ثانیاً تحریم هایی 
است که بعد از خروج آمریکا از برجام جدیداً وضع شدند و ثالثاً تحریم هایی 
اســت که با ترفند حقوقی ســعی کردند عناوینش را عوض کنند و شکل 
جدیــدی بدهند. خب. می دانید در توافق برجــام تمامی تحریم هایی که 
)تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، آمریکا، دستورات اجرایی رئیس 
جمهور و قوانین کنگره( به خاطر برنامه هسته ای علیه ما وضع شده بود باید 
برداشته می شد. این قانون برجام است و در توافقنامه هم پیش بینی شده 
است. بنابراین، همه این تحریم ها باید برداشته شود؛ اّما بعد از خروج آمریکا 
از برجام یک سری تحریم های جدیدتری گذاشته شد که از نظر ما همه این 
تحریم ها مشمول همین خواهد شد و باید برداشته شود.بعضی از تحریم ها 
را هم سعی کردند که عنوان جدیدی بدهند که ربطی به هسته ای ندارد، 
بلکه به دالیل دیگری اســت که از نظر ما قابل پذیرش نیســت؛ لذا معیار 
ما خیلی روشن است و باید وضعیت تحریم ها دقیقاً به ژانویه سال ۲۰۱۷ 
برگــردد؛ یعنی هر تحریمی که در آن تاریخ نبوده، اآلن هم نباید باشــد. 
این معیار کاماًل روشــنی اســت. اگر این چنین شد، بعد از راستی آزمایی، 

جمهوری اسالمی به تعهداتش برمی گردد.

آمریکا در یک مقطعی از برجام به شــکل موقت تحریم ها را رفع 
کرد، اّما نقض عهد کرد و بعد حتی تحریم ها را هم چند برابر کرد. 
اگر ما بخواهیم برای رفع تحریم ها راستی آزمایی کنیم، از جهت 
فنی، حقوقی و سیاسی چه اقداماتی را می توانیم انجام بدهیم که 

راستی آزمایی شکل بگیرد؟
برای راســتی آزمایی باید تأثیر رفع تحریم ها در عمل مشــاهده شود. طبق 
برجام آن ها موظف اند تحریم های خودشــان را رفــع کنند، حاال بعضی از 
تحریم هــا لغو و بعضی به دلیل ویژگی های فنی که دارد متوقف می شــود و 
روی کاغذ انجام می شــود؛ یعنی دســتوری است که رئیس جمهوری امضا 
می کند که این یک بحث اســت؛اّما اینکه در عمل چــه تأثیری می گذارد 
بحث بعدی است. آنچه که برای ما اهمیت دارد، تأثیر رفع تحریم هاست نه 
لزوماً رفع تحریم ها. رفع تحریم ها یک امضا روی کاغذ است، ولی تأثیر رفع 
تحریم ها در میدان اتفاق می افتد. برای ما مهم نیست که آمریکا امضا می کند 
که ایران بتواند نفت بفروشــد یا تحریم خودش را بر نفت ایران برمی دارد یا 
متوقف می کند، بلکه مهم این است که نفت ما فروش برود و مشکالت مربوط 
به حمل ونقل، بیمه و همه ی مســائل جانبی اش حل بشود. در واقع نفت ما 
به دست خریدار برسد و مبلغش از طریق بانک به دست ما برسد. این تأثیر 
رفع تحریم هاســت که در عمل باید خودش را نشان بدهد. اگر این پروسه 
اتفاق بیفتد، ما می توانیم بگوییم که تحریم ها واقعاً برداشته شده است.بعضی 
از تحریم ها هم در عمل آثار فوری دارند. مثاًل مبادالت بانکی ســریع انجام 
می شود. اگر این چنین باشد، معلوم می شود که تحریم برداشته شده است؛ 
شــرکت ها برای سرمایه گذاری مطالعاتی دارند و چند ماه باید مطالعه کنند 
و شــریک ایرانی پیدا بکنند و به تفاهم و قرارداد برســند، بعد سرمایه شان 
منتقل شود.راســتی آزمایی به لحاظ فنی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی، کار 
آســانی نیست و ویژگی های خودش را دارد. بعضی از موارد احتیاج به زمان 
دارد و بعضی از موارد سریع تر انجام می شود؛ ولی ما باید آثار رفع تحریم ها 
را در عمل مشاهده کنیم تا مطمئن بشویم که تحریم ها برداشته شده است.

با توجه به اینکه اشــاره کردید برای ما آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد 
مهم است، ولی آمریکایی ها حتی در دولت باراک اوباما هم عدم پایبندی به 
جسم و روح برجام را نشان دادند؛ یعنی اگرچه یک سری اقدامات شکلی یا 

موقت را داشتند، اّما همان موقع هم سعی می کردند....
ادامه در صفحه دوم

در شدیدترین کسری بودجه:

خروج الیحه اصالح قانون مالیات از دستور کار دولت!
معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

آغاز پرداخت وام به دارندگان 
سهام عدالت

ریسک جدید در کمین تولید نفت ایران

معــاون وزیر اقتصاد ضمــن اعالم آخرین وضعیت واگذاری اموال بانک های زیر مجموعــه وزارت اقتصاد، از آغاز 
پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت خبر داد و گفت: بانک های ملی و تجارت آمادگی دارند به شکل الکترونیکی 
و بدون مراجعه به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند 
که مدت زمان بازپرداخت این تســهیالت سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز 
نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد. عباس معمارنژاد دیروز )شنبه( در نشستی خبری گفت: توسط 

نظام بانکی در ۱۰ ماهه اول امسال....

 مجلس مهر تایید بر امضاهای طالیی
 در فوالد خواهد زد؟

وزیر بهداشت:

ویروس جهش یافته در کشور چرخیده است
وزیر بهداشــت با اشاره به موارد ویروس جهش یافته کرونا، خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی، 
گفت: روزهای ســختی دارد برایمان آغاز می شــود و باید خودتان را برای مبارزه با چموش ترین ویروس 
موتاسیون یافته ای که متاسفانه دارد مملکت را گرفتار می کند، آماده کنید.دکتر سعید نمکی در اجالس 
روســای دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: در شرایطی که جهان دچار مشکالت زیادی در زمینه ویروس 
کرونا بود، توانســتیم به مرگ های زیر ۶۰ نفر برســیم. امروز عزیزان را جمع کردم تا بگویم شاید یکی از 

سخت ترین ایام مدیریتی ما در زمینه کووید-۱۹ شروع شد.

پیش بینی کرده بودم که اگر در رعایت پروتکلها تنها بمانیم، ممکن است همه را گرفتار کند
وی افزود: من در تاریخ ۱۰ دی ماه به حضرات نامه ای نوشــتم و خواستم برخی اتفاقات را دنبال کنید و 
عرض کردم که پیش بینی من ورود به یک خیز بســیار بسیار سهمگین و سنگینی است که اگر رعایت 
برخی اصول را نداشته باشند و اگر ما را در رعایت پروتکل ها تنها بگذارند، ممکن است همه ما را گرفتار 
کند. پیش بینی کرده بودم از ورود ویروس موتاسیون یافته که علی رغم اینکه انگلیس ها به دروغ در روزهای 
اول گفتند که فقط ۳۰ تا ۷۰ درصد ممکن اســت قدرت سرایتش باال رفته باشد، بنده به صراحت اعالم 
کردم که قطعا هم قدرت ســرایت چند برابر اســت و هم قدرت بیماری زایی و مرگ و میر این ویروس 

به مراتب بیش از چیزی است که انگلیس ها اعالم می کنند. متاسفانه تازه به این موضوع اقرار کرده  اند.

ویروس موتاسیون یافته تقریبا در کشور چرخیده است
نمکی ادامه داد: تمام تالش ما در مکاتباتی که با شما داشتم، این بود که مرزها را بیشتر بپاییم، به مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی در همه اســتان ها دقت داشته باشید و حتی اعالم کردم که موارد غیرقانونی که 
جنس برای محل های فروش می آورند، حتما تســت کنید. پریروز خبری دریافت کردم و هفته قبل هم 
خبری مبنی بر مرگ یک خانم ۷۱ ساله در خیابان وحدت اسالمی را دریافت کردم که هیچ مسافرتی به 
هیچ جا نداشت و اتفاقی که در آبیک و بیمارستان هشتگرد افتاد، اثبات کرد که ویروس موتاسیون یافته 
تقریبا در کشور چرخیده و ما باید همه جا فکر کنیم که زیر پوست هر شهری هر روستایی و هر خانواده ای 
ممکن اســت این ویروس پیدا شــود و این یکی از زنگ خطرهای جدی در مدیریت کرونا است که آغاز 
شــده است.وی افزود:  سخت ترین آخر هفته ای که در این ۱۳ ماه بر من گذشت، دو روز گذشته بود که 
بسیار سخت و دردناک بود. زیرا من ملوانی این کشتی طوفان زده را بر عهده دارم و در این مدت دیدم که 

متاسفانه فرازونشیب ها چطور می تواند ما را گرفتار کند.

روزهای سختی دارد آغاز می شود
وزیر بهداشــت گفت: این ویروس یکی از بااقتدارترین نظام های بهداشتی و درمانی دنیا را در اروپا به زانو 
درآورد. البته این را نمی گویم که دل مدافعان سالمت و سرداران نظام سالمت را خالی کنم، اما روزهای 
سختی دارد برایمان آغاز می شود و باید خودتان را برای مبارزه با چموش ترین ویروس موتاسیون یافته 
ای که متاســفانه دارد مملکت را گرفتار می کند، آماده کنیــد.وی ادامه داد: ما هر چه التماس کردیم و 
خواهش کردیم و هر چه گفتیم و در هفته های گذشــته مرتب در صحبت هایی که با مردم و مسئوالن 
داشتم، خواهش کردم که رعایت کنید. روش مبارزه با ویروس جدید، فرقی با ویروس قدیم ندارد و روشش 
تشــدیدی فاصله گذاتری ها و مراقبت هاست و رعایت بیشتر پروتکل هاست. متاسفانه در خوزستان که 
شــادگان اولین کانون آلودگی ماست، رعایت پروتکل ها به زیر ۱۰ درصد و حتی صفر رسیده بود و ما به 
همین میزان آسیب دیدیم. هر جا که رعایت پروتکل ها ضعیف شد، نقطه آسیب پذیری ما آغاز می شود.

ویروس جدید؛ ویروسی سرکش با قابلیت سرایت و بیماری زایی باال
نمکی توصیه هایی اضطراری را خطاب به روسای دانشگاه ها مطرح کرد و گفت: به هر حال این ویروس 
جدید، ویروسی مهاجم، سرکش و با قابلیت سرایت و بیماری زایی باال و همچنین مرگ و میر به مراتب 

باالتر از ویروس های قبلی است و باید فکر کنید که این ویروس همه جا چرخیده است.

ویروس ها پاسپورت نمی خواهند
وی افزود: روزی گفتم که ویروس ها پاسپورت نمی خواهند. همانطور که ویروس ووهان توانست قطب جنوب را 
تسخیر کند، ویروس موتاسیون یافته انگلیسی و آفریقایی هم می تواند در دورترین نقاط این سرزمین خودش 
را نشان دهد. بر این اساس اولین گامی که باید برداریم، تست های بیشتر است. باید مرتب مقدار تست ها را 
افزایش دهیم و در کنار تست های رپید، حتما PCR را به صحنه آوریم. حتما اگر بیمار عالمت داری دیدید و 
هر دو تست رپید و  PCR برایش منفی بود، باز هم او را رها نکنید و حتما مجددا بیمار را تست کنید و حتما 
نمونه هایی را برای NGS برای سه مرکزی که قبال اعالم کرده بودیم، یعنی دانشکده بهداشت، انستیتو پاستور و 

معاونت تحقیقات و فناوری بفرستید و ارائه کنید تا بتوانیم اولین اثرات موتاسیون را بررسی کنیم.

عراقچی:

بدون رفع تحریم ها، برجام برای ما هیچ ارزشی ندارد
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سرلشکر سالمی: گزیده خبر

هیچ صحنه ای برای سپاه بن بست ندارد
فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه هیچ صحنه ای برای سپاه 
بن بست ندارد، گفت: هنر سپاه شکستن قدرت های استکباری 
است.به گزارش سپاه نیوز، همزمان با ایام سالروز عملیات غرور 
آفرین والفجر 8 و روز حفاظت اطالعات، ســردار سرلشــکر 
پاســدار حسین سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با فرماندهان نیروها، سپاه 
های اســتانی و سازمان حفاظت اطالعات سپاه رسالت اصلی 
انقالب اسالمی را وراثت مستضعفان، غلبه آنها بر مستکبران و 
تشکیل حاکمیت الهی روی زمین عنوان و اظهار کرد: به دلیل 
افق بلند وآرمان های انقالب اسالمی که حاکمیت مستضعفان 
و محو استکبار  را در خود داشت  قدرت های عالم تمام جبروت 
و شوکت شیطانی خود را به کار گرفتند تا از ظهور این قدرت 
جدید و  الگو و مدل الهام بخش جلوگیری کنند.فرمانده کل 
سپاه انقالب اسالمی ایران را تجلی نور الهی بر زمین و طلوع 
مجددی از خورشید اســالم توصیف و تصریح کرد: فرازهای 
ســختی را پشت سر گذاشته ایم؛ از گردنه های سختی عبور 
کرده ایم که تمامی آنها در نابرابر ترین شکل توازن قدرت اتفاق 
افتاده و تا این لحظه به اذن خداوند توام با پیروزی برای ما بوده 
است.سرلشکر سالمی عملیات پرافتخار و پیروزمند والفجر 8 
را از افتخارات و ابتکارات مهم ســپاه  در دوران دفاع مقدس 
دانســت و گفت: در این عملیات پیچیده و راهبردی  حماسه 
ای بــی نظیر در تاریخ نبردهای عالــم رقم خورد که نمونه و 
مصداق روشــنی از وعده نصرت الهی بر مومنان و مجاهدان 
راه خدا بود.وی افزود: باوجود آماده سازی  های زمین و تسلط 
بصری دشــمن بر گستره جبهه ای که قرار بود عملیات از آن 
آغاز شود، اما به دلیل نقشی که حفاظت اطالعات در موفقیت 
آن عملیات داشــت و  حفاظت اطالعات و  تدابیر و خالقیت 

فرماندهان و رعایت آن توسط همه رزمندگان توانستند دشمن 
را کاماًل غافلگیر کنند.سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه سپاه  
در آفرینش پیروزی ها و دســتاوردهای بزرگ انقالب و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی نقش ممتاز و برجسته ای ایفا کرده 
است،گفت: آنچه در این گردنه های سخت، یاری گرسپاه بوده 
تا بتواند بر دشــمنان بزرگ  غلبه کند و نه تنها راه های غلبه 

آنهــا را به اذن الهی ببندد بلکه راه های غلبه بر آنان را مفتوح  
کند، دمیدن روح الهی اسالم و ایمان بر قلب پاسداران انقالب 
اسالمی است.فرمانده کل سپاه  با تاکید بر اینکه هیچ صحنه 
ای برای سپاه بن بست ندارد، گفت:  هنر سپاه شکستن قدرت 
های استکباری است. ســپاه در دامنه قله ای است که از آن 
قلــه ولی فقیه با تدابیر نورانی خود چشــمه های حکمت را 

جــاری می کند و فرمولهای غلبه را می آموزاند، با این منطق 
ســپاه  در هیچ صحنه ای شکست نمیخورد.وی افزود: جنگ 
های  بزرگ ما باقی اســت ؛ دشــمن همچنان وجود دارد و 
هرچند پژمرده شــده اســت اما هنوز خطرناک بوده و  نمی 
خواهد شکســت را بپذیرد و سپاه همچنان باید در مرکز این 
میدان بدرخشد و صیانت از  عناصر اصیل شکل دهنده سپاه 
رسالت خطیر حفاظت اطالعات به عنوان مقوم روح و معنای 
سپاه است.سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه سپاه خود را خادم 
ملت ایران می داند و پیشگام برای رفع مشکالت مردم است، 
گفت: مردم عزیز ما نیزدر  تمام صحنه های ســخت ســپاه را 
تنها نگذاشتند؛ از همدلی و حضور ایثارگرانه در سالهای ایثار 
و مقاومت در دوران دفاع مقدس تا بدرقه فرمانده دالور سپاه 
و ســردار دلهای ملت ایران این همدلی و همراهی به وضوح 
به چشــم می خورد و مادامی که ارتباط ســپاه ، مردم و امام 
امت برقرار اســت هیچ قدرتی قادر نیست ما را شکست دهد.

فرمانده کل ســپاه در پایان اطالعات را حیاتی ترین سرمایه  
نهاد قدرتمندی مانند سپاه توصیف و با قدردانی از تالش ها و 
مجاهدت های فرماندهان و کارکنان سازمان حفاظت اطالعات 
سپاه و تصریح کرد: دشمن نباید کرانه های قدرت ما را ببیند 
؛ ابهام سازی برای دشمن بخشی از قدرت ما است. اگر امروز  
قدرت نیروهای هوافضا، دریایی و زمینی ما دست نخورده باقی 
مانده و دشمن نمیتواند اجزا و ارکان و گسترش این قدرت را 
ببیند ،محصول این است که بین فرماندهی، حفاظت و تک تک 
پاسداران عزم و اراده جدی در صیانت از سپاه  وجود دارد؛ هر 
چند گاهی برای ایجاد بازدارندگی و دقیق کردن محاســبات 
دشمن در رزمایش ها یا مصاحبه ها  بخش هایی از قدرت مان 

را نشان می دهیم.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:
اعالم خطر ورود به موج چهارم کرونا

رئیس جمهور با بیان اینکه برای جلوگیری از موج چهارم کرونا، باید همه 
دســت به دست هم دهیم، گفت: هنوز معلوم نیســت که واکسن کرونا 
چقدر موثر است و تا چه مدت ایمنی ایجاد می کند. حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )شــنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا ضمن تبریک حلول ماه رجب و میالدهای پیش رو، اظهار داشــت: 
این ماه، ماه پر برکتی اســت. ان شاءاهلل همه شرها از ملت ما و مسلمانان 
دفع شود و همه خیرات و برکات بر مردم عزیز ما و همه مردم جهان نازل 
شود. در ابتدای دعای رجب، کنار ایمان امنیت و در کنار اسالم سالمت و 
تندرستی را ذکر می کند. این اهمیتی است که اسالم به امنیت و سالمت 
می دهد.وی عنوان کرد: ضمن اینکه از همه روزهای ویژه این ماه استفاده 
می کنیم، ان شــاءاهلل تمام پروتکل های بهداشتی را هم مراعات کنیم که 
ثواب آن ایام و دعاها و هم ثواب اجرای پروتکل های بهداشتی توأم با هم 
شود. تقریبا یک سال از ورود کرونا به کشور ما گذشته است و اگر بخواهیم 
قمری حساب کنیم بیش از یک سال از آن می گذرد و از نظر شمسی پایان 
هفته به سالروز مواجهه ما با این معضل می رسیم.رئیس جمهور بیان کرد: 
در همــه دنیا و حتی عالمان ما هیچ کدام چنین پیش بینی نمی کردند و 
فکر می کردند از پاندمی عبور کردند. فکر می کردند با پیشــرفتی که در 
بهداشــت داشتیم و آگاهی که به مردم دادند تصور اینکه بعد از صد سال 
با یک مصیبت بزرگ در طول قرن مواجه شــوند را نمی کردند.وی گفت: 
فکر نمی کردند کرونا پاندمی باشد که پولدار، فقیر و ابرقدرت، آنهایی که 
در علم و دانش پیشرفت دارند یا آنهایی که در فکر این هستند که مردم 
خود را به ُکرات دیگر بفرستند یا ُکرات دیگر را تصرف کنند، از آن عاجز 
شــوند. این همه تحوالتی که در یک قرن گذشــته در دنیا شاهد بودیم، 
دنیای دیجیتالی، دنیای ربات ها و هوش مصنوعی فکر نمی کردند در قرن 
بیست و یکم گرفتار چنین مشکل و معضل بزرگی شوند. هنوز هم درگیر 
و گرفتار این بیماری هستیم. ده ها میلیون نفر گرفتار این بیماری شدند 
و صدها هزار نفر جان باختند.روحانی افزود: این بیماری هر روز به شکل 
جدیدی خودش را نشــان می دهــد و جهش های خاصی از این ویروس 
مشاهده می کنیم. همه آرزوها این بود که بشر بتواند به دارو برسد. دنبال 
داروهایی هم رفتند و به دست آوردند و گفتند موثر است و بعضی داروها 
در بازار قیمت گزافی پیدا کردند اما در نهایت مشــخص شــد هیچ کدام 
از داروهــای اعالمی درمان دقیق و موثری ندارد و بشــر در طول بیش از 

یکسال هنوز نتوانسته است درمانی را برای این بیماری پیدا کند.
وی تصریح کرد: همه امیدها در پی واکســن بود تا بتوانند واکسن مورد 
نیاز را تامین کنند. همه هم می دانســتند دوران تهیه واکســن با ۶ ماه و 
یکسال ممکن نیست. واکسن دو، چهار، پنج و گاهی ۱۰ سال زمان الزم 
دارد تا به یک نقطه کامال مطلوب برسد و همه آثارش را ببینند و نواقصش 
را برطرف کنند. ناچار شدند راه اضطرار را انتخاب کنند و در طول کمتر 
از یک سال مجوز تزریق عمومی بدهند و این از سر ناچاری بود. چاره ای 
نبــود زیرا مرگ و میر رو به افزایش بود. در اینکه این واکســن چه اندازه 
موثر است و یا چه اندازه ایمنی ایجاد می کند، هنوز کامال مشخص نیست. 
آمار و ارقام مختلفی ذکر می شود.رئیس جمهور ادامه داد: اینکه این واکسن 
تا چه مدت ایمنی ایجاد می کند هم هنوز کامال روشــن نیست و اینکه 
کدام واکســن موثرتر است نیز کامل روشن نیست و اینکه این واکسن ها 
در برابــر ویروس های جهش یافته مقــاوم و موثر خواهند بود، نیز کامال 
مشخص نیســت. پس در واکسن هم ما مسائل فراوانی داریم اما چاره ای 
جز رفتن به سمت واکسن نیســت. دنیا به سمت واکسن رفته ما هم به 
همین صورت واکسیناسیون را آغاز کردیم و به ترتیب اولویت ستاد، آن را 
انجام می دهیم.روحانی خاطرنشان کرد: تقابل علم و دانش و تجربه بشری 
در رابطه با مقابله با این ویروس همچنان ادامه دارد. حاال اینکه چه زمانی 
علم موفق می شــود که به صورت کامل این بیماری را به زانو در بیاورد، 
برای ما کامال مشــخص نیست اما تجربه تاریخ بشر نشان داده در نهایت 
بشــر پیروز می شود اما این واقعیت هم روشن شد که دانش بشر هرچند 
هم پیشــرفت کند، در برابر علمی که باید در این جهان حاصل شود باز 
هم مقدار کم و اندکی اســت.رئیس جمهور ادامه داد: چاره چیست؟ چاره 
همچنان مراعات تمام دســتور العمل های بهداشــتی است. یعنی همان 
هایی که یک سال پیش گفته می شد تکرار می شود. یعنی همان شستن 
دست، ماسک، فاصله گذاری ها تکرار می شود و حداقل شدن ترددها باید 
ادامه پیدا کند. همه توصیه ها راه اصلی است تا رسیدن به مرحله ای که 
مرحله عبور از این بیماری باشــد.وی گفت: کار دیگر که باید انجام شود 
واکسیناسیون است که این کار را شروع کردیم و این کار به این مسأله که 
جامعه و افراد را ایمن ســازی کنیم تا هم مرگ و میر کاهش داده شود و 
هم زنجیره قطع شود. دیروز در جلسه ما باز هم تاکید شد مراقبت نسبت 
به ورودی ها از خارج به داخل مخصوصا کشــورهایی که به ویروس های 
جدید آلوده هســتند، باز هم باید با دقت و تالش بیشــتر پیگیری شود. 
مقرارت باید به صورت کامل از سوی صدا و سیما، روزنامه ها، هواپیمایی 
ها اعالم و تکرار شود و به طور کامل باید آن را مراعات کنند. هرکس وارد 
کشور می شــود باید قوانین مربوط به تست و قرنطینه را کامل مراعات 
کند و این موردی نیســت که قابل گذشت باشد زیرا مسأله جان میلیون 

ها انسان در میان است.
رئیس جمهور اضافه کرد: شناســایی زود هنــگام مخصوصا در خصوص 
ویروس جهش یافته خیلی ضرورت دارد. به هر حال فردی که وارد استان 
یا شهرستان می شود، فرماندار و بخشدار و بسیج باید مراقبت کنند. همه 
باید برای جلوگیری از خیز چهارم دســت به دســت هم دهیم. نزدیک 
عید نوروز هســتیم و ایام برای مردم اهمیت دارد.روحانی تاکید کرد: هم 
بــرای کســب و کار و هم برای خرید و فــروش و نظافت منزل ها و هم 
ســفر اگر می خواهیم عید بسیار خوبی داشــته باشیم باید از حاال شروع 
کنیم و مراقبت کنیم. اگر مراقبت ها از امروز شــروع نشود شرایط سخت 
خواهد شد. ما هفته گذشــته وضعیت قرمز نداشتیم و وضعیت نارنجی، 
زرد و اکثرا آبی بود اما امروز متاسفانه باز دیدیم برخی از شهرهای استان 
خوزستان قرمز و یا جاهای دیگری که زرد بودند نارنجی شدند. این یک 
اعالم خطر برای همه ماســت و به معنای حرکت به سمت جهش چهارم 
ویروس هستیم.وی در پایان تصریح کرد: همه باید مراقبت کنیم وارد خیز 
چهارم نشویم و شرایط را مهار کنیم. باید بدانیم حتی اگر واکسیناسیون 
به صورت فراوان هم انجام شود و همه تجهیزات هم آماده باشد تا یکسال 
دیگر باید حواسمان جمع باشد و مراقبت کنیم. اصل این است که سبک 
زندگی را به گذشــته برنگردانیم و حداقل تا یکســال دیگر ادامه دهیم.

رئیس جمهور گفت: ماه بعدی، ماه عروسی ها است که خیلی باید مراقبت 
کنند تا این مجالس، به مجالس عزا تبدیل نشوند. فاصله ها و همه اصول 
بهداشتی را مراقبت کنند تا پایان سال، روزهای خوبی برای مردم داشته 
باشیم و آغاز ۱۴۰۰ سال مناسب تری از ۱۳۹۹ باشد که در طول این سال 

گرفتار بیماری بودیم.

فرهنگی: 
وزارت خارجه نتوانست هماهنگی  الزم برای تحویل پیام رهبر انقالب را انجام دهد

ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت خارجه نتوانســت هماهنگی های الزم را انجام دهد و پیام رهبر انقالب به رئیس 
دومای روسیه تحویل داده شد.، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در نشست خبری دیروز خود با اشاره به 
ابهام های سفر قالیباف رئیس مجلس یازدهم به روسیه، گفت: این سفر و دعوت از روز های آغازین پارلمان یازدهم برنامه ریزی شده بود و بر اساس 
زمان بندی اتفاق افتاد.وی ادامه داد: آنچه رخداد جدید به شمار می رفت، ارسال نامه مقام معظم رهبری در شرایط ویژه کنونی، با توجه به وضعیت 
برجام، ارتباط با شرق و مسائل مربوط به منافع ملی بود که صالح ندانستند با تأخیر انجام شود.نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه وزارت امور 
خارجه هماهنگی مناســب را ایجاد نکرد و در نتیجه مســائلی درباره سفر رئیس مجلس اتفاق افتاد، گفت: تحویل نامه رهبری به رئیس مجلس 
دومای روسیه با هماهنگی قبلی انجام شد، اما حاشیه های رسانه ها و فضای مجازی نادرست بود.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در 
این سفر مقرر شد بخشی از برنامه ها پس از سفر قالیباف به روسیه در ایران ادامه یابد اظهار کرد: رئیس پارلمان مجموعاً ۹ نشست با مسئوالن 
روســی و ســرمایه گذاران روسی و ایرانی انجام داد. در این ســفر هدف، اصالح نگاه صرف به غرب بود که در نتیجه آن باید نگاه به غرب و شرق 
همزمان شکل گیرد و مانند برجام نباشد که متوجه شدیم قرارداد هایمان با شرق نادیده گرفته شده است و البته طرف های شرقی دلخور هم شدند.

وی افزود: با این سفر اعالم کردیم نگاه به شرق باید ادامه یابد و از رسانه ها می خواهیم خارج از واقعیت اظهار نظر نکنند.

نماینده مجلس: 
 غربی ها تا سوم اسفند فرصت دارند به تعهداتشان 

در برجام عمل کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،گفت:طبق قانون مصوب مجلس فرصتی به کشورهای 
اروپایی و آمریکا داده شده است تا از آن استفاده کنند و به تعهدات خود در برجام عمل کنند.حسین نوش آبادی 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقالب درباره 
اینکه شــرط بازگشت آمریکا به برجام رفع و تحریم ها و راستی آزمایی از سوی جمهوری اسالمی ایران است، 
گفت:کشوری که در برجام به تعهداتش عمل کرد ایران بود آمریکایی ها بر خالف حقوق بین الملل از برجام خارج 
شدند و اروپایی ها نیز اقدام عملی برای احیای برجام انجام ندادند که این شرط گذاری از سوی رهبر انقالب و 
منطقی و حکیمانه است.وی با بیان اینکه مجلس نیز قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرده 
که الزم االجرا است: ادامه داد :در این قانون فرصتی کشورهای اروپایی و آمریکا داده شده است تا از آن استفاده 
کنند و به تعهدات خود عمل کنند که امیدواریم آنها هر چه ســریعتر به تعهدات خود پایبند باشــند و مواضع 

شفاف خود را در برجام اعالم کنند.

ادامه از صفحه اول
ایران  در  اقتصادی  شــرکت های  سرمایه گذاری  در 
اختالل ایجاد کنند و شرکت های اروپایی را بترسانند. 

نظر شما در این باره چیست؟
این یک واقعیتی است که آمریکایی ها به تحریم کردن معتاد 
شده اند؛ یعنی تحریم به ابزار اصلی شان در مراودات جهانی 
تبدیل شــده اســت. فقط هم علیه ایران نیست، بلکه علیه 
همه به کار می گیرند. تحریم ابزاری در دســت سیاســت 
خارجی آمریکا برای رســیدن به اهدافش است و این ابزار 
را به آســانی از دست نمی دهد. آمریکایی ها در برجام قبول 
کردند که خیلی از تحریم ها برداشته شود. اما آمریکایی ها در 
عمل شــروع به یک سری کارشکنی هایی کردند که مزایای 
استفاده ی ایران از برجام را حتی االمکان کم بکنند؛ حتی در 
دوره اوباما هم این اتفاق افتاد. اگر خاطرتان باشد اعمال ویزا 
علیه افرادی بود که به ایران ســفر می کردند؛ یعنی تعدادی 
از کشــورها با آمریکا قراردادی دارند کــه اتباع آن ها فکر 
می کنم تا نود روز می توانند بدون ویزا سفر کنند. کنگره یک 
قانونی تصویب کرد که اگر کســی به ایران رفته باشد، دیگر 
از این مزیت برخوردار نیســت و باید ویزا بگیرد و به آمریکا 
برگردد. این اعمال تحریم در ظاهر علیه ایران نبود، بلکه در 
باطن ترساندن کسانی بود که برای همکاری های اقتصادی 
و تجاری می خواستند به ایران بیایند؛ چون می ترسیدند با 
آمــدن به ایران و برای رفتن به آمریــکا دیگر ویزا به آن ها 
ندهند.این کار در واقع کارشــکنی و تحریم مخفی بود که 
با روح برجام تعارض داشــت. بــا روح برجامی که قرار بود 
تحریم ها را بردارد و همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران 
به حالت عادی برگــردد. آن موقع ما همین بحث را مطرح 
کردیــم و به اینکه آمریکا کارشــکنی و موانع در راه اجرای 
دقیق رفع تحریم ها و عادی شدن همکاری های اقتصادی با 
ایران ایجاد می کند، اعتراض کردیم. این کار در دوره ی اوباما 
اتفاق افتاد و در دوره ی ترامپ هم همه چیز تمام شد. البته 
در مجموع بین دولت دموکرات یا جمهوری خواه خیلی فرقی 
نیست و تحریم به ابزاری در سیاست خارجی آمریکا تبدیل 
شده اســت و کار اصولی و اساسی که ما باید انجام بدهیم، 

گرفتن این ابزار از دست آمریکاست.

اخیراً مجلس و دولت در کاهش بخشــی از تعهدات 
برجامی جمهوری اسالمی و شروع مجدد غنی سازی 
بیست درصد اقداماتی انجام دادند. یکی از موضوعاتی 
هم که رهبر معظم انقالب به آن اشــاره کردند بحث 
»تعهــد در مقابل تعهد« و اقدامات متناظر اســت. 
به نظر شــما این اقدامات چه کمکی می تواند به تیم 
دیپلماسی و تأمین منافع ملی ما بکند و ما از این ابزار 

قدرت به چه نحوی می توانیم استفاده کنیم؟
کاهش تعهدات عین منافع ملی اســت و لزوماً برای اینکه 

ابزاری در دســت مذاکره کنندگان باشد، نیست. منافع ملی 
ما اقتضا می کرد که ایــن کار را انجام بدهیم. وقتی آمریکا 
از برجام خارج شــد و تحریم های خودش را برگرداند، ما بنا 
به دالیلی تا یک ســال صبر کردیم و به دیگر اعضای برجام 
فرصت دادیم که به قول های خودشــان برای جبران نبودن 
آمریکا در برجام عمل کننــد، ولی در راه حل های عملیاتی 
که قول داده بودند، ناتــوان ماندند. بنابراین، منافع ملی ما 
اقتضا می کرد که ما تعهداتمان را در مقابل بازگشت مجدد 
تحریم هــا کاهش بدهیم. برای ما ضمانت اجرای برجام این 
است که هر موقع احســاس کردیم طرف مقابل تکالیف و 
تعهدات خودش را انجام نمی دهد، ما هم تعهدات خودمان 
را کنار بگذاریم.ماده ی ۳۶ برجام این اختیار را به ما می دهد 
که به صورت کلی یا جزئی تعهدات خودمان را کاهش بدهیم. 
ما هم از این ســازوکار استفاده کردیم و تصمیم گرفتیم که 
تعهدات خودمــان را پله پله کاهش بدهیم و در پنج مرحله 
به غیر از بحث نظارتی این کار را کردیم؛ یعنی در بحث های 
اجرایی ما همه ی تعهدات خودمان را در حوزه ی غنی سازی 
و غیره کنار گذاشتیم و فقط قسمت تعهدات نظارتی ما در 
برجام باقی مانده است که این هم طبق قانون مجلس، اگر 
خواسته های قانون برآورده نشود، متأثر می شود. به نظر من 
این کار عین منافع ملی بود و باید هم انجام می شد. اآلن هم 
که آمریکا به بازگشت به برجام تمایل پیدا کرده، اگر ما این 
کار را انجام نمی دادیم، قطعاً در شــرایط بسیار سختی قرار 

می گرفتیم و آمریکا در موضع زیاده طلبی اش باقی می ماند.

منظورتان از بازگشــت آمریکا، بازگشت به برجام به 
همراه رفع تحریم هاست؟

ببینید وقتی ما می گوئیم بازگشــت آمریکا؛ یعنی بازگشت 
به انجام تعهدات در برجام. اصاًل بازگشت آمریکا بدون رفع 
تحریم ها معنی و موضوعیت ندارد. بعضی ها فکر می کنند که 
ما به دنبال بازگشت آمریکا بدون رفع تحریم هستیم، اصاًل 
نمی شود این چنین تصور کرد. وقتی بازگشت آمریکا معنی 
پیدا می کند که تعهدات خودش را در برجام انجام داده باشد. 

همان تعهداتی که رفع تحریم هاست و باید انجام بدهد.

ممکن است آمریکایی ها بخواهند به اقدامات صوری 
دست بزنند. مثاًل تحریم بعضی از اشخاص را بردارند و 

بگویند ما تحریم ها را برداشتیم یا بعضی از امتیازات 
مالی را دوباره به جمهوری اسالمی بدهند و بعضی ها 
خیال کنند که تحریم ها رفع شــده است. آیا شما 

چنین احتمالی می دهید؟
احتمالش هست. آن طوری که ما مطلع هستیم، آمریکا هنوز 
به سیاســت جدیدش در رابطه با ایران نرســیده و موضعی 
اعالم نکرده اســت. بایدن هم که هفته پیش در وزارت امور 
خارجــه در مورد ایران صحبت کرد، حرفی نزد. بنابراین، به 
نظر می رسد که آن ها هنوز به جمع بندی نرسیدند که چگونه 
می خواهند رفتار کنند. ممکن است که به چنین تعابیری که 

شما فرمودید برسند.

با توجه به ســابقه بدعهدی های آمریکا و عدم انجام 
تعهــدات اروپایی ها، خســاراتی در ایــن مدت به 
جمهوری اسالمی و مردم وارد شــد. اساساً وزارت 
خارجه چه برنامــه و رویکردی برای مطالبه گری این 

خسارات خصوصاً از نظر اقتصادی دارد؟
بحث خساراتی که مربوط به برجام است، در مذاکرات آتی 
یک بحث جدی خواهد بود. به این مورد خواهیم پرداخت. 
کمیسیون مشــترک برجام مســائل پیش آمده را بررسی 
می کند و ما حتماً این دو موضوع خســارات و سوءاستفاده 
آمریکا از ســازوکار اســنپ بک را در کمیســیون پیگیری 
خواهیم کرد. ســازوکار حل اختالف در برجام به اسنپ بک 
مشهور اســت و آمریکایی ها ســعی کردند از این سازوکار 
در شــورای امنیت سوءاســتفاده کنند که شورای امنیت، 
کشورهای عضو برجام و جامعه ی بین الملل جلویش ایستاد 
و اجازه نــداد که آمریکا در این کار موفق شــود؛ ولی باید 
تضمینی وجود داشته باشد که آمریکا بعداً از این مکانیسم 

سوءاستفاده ای نخواهد کرد.

یک نکته ای که در صحبت های شــما هم بود، ما باید 
سیاســت اصولی مان را بر بی اثرسازی تحریم ها قرار 
بدهیم. رهبر انقالب هم تأکید کردند که این سیاست 
بر مســئله رفع تحریم اولویت دارد، به خاطر اینکه 
خنثی ســازی تحریم ها به خود مــا برمی گردد و در 
اختیارمان است و رفع تحریم به دیگران برمی گردد. 
به نظر شــما اقدامات ما برای اولویــت دادن به این 

سیاست چه باید باشد؟
آنچــه که رهبر معظــم انقالب به عنوان سیاســت اصولی 
فرمودند، خنثی ســازی تحریم هاســت، و اینکــه ما از رفع 
تحریم ها استقبال می کنیم و اگر بردارند، یک ساعت را هم 
تلف نمی کنیم. یک چنین تعبیــری فرمودند. ما در وزارت 
امور خارجه موظف هســتیم که سیاســت رفع تحریم ها را 
دنبال کنیم؛ نیافتد. در حالت ایده آل اقتصاد ما باید به چنین 
نقطه ای برسد. اقتصادی که در مقابل فشارهای خارجی اعم 
از تحریم و بحران های مالی بین المللی مقاوم باشــد. از نظر 
بنده خنثی ســازی از دو مســیر محقق می شود. البته فقط 
وظیفه ی وزارت امور خارجه نیســت و وظیفه ی مجموعه ی 
نظام است. یکی اســتفاده از توانمندی های داخلی کشور و 
تقویت کردن و شــکوفاکردن توانمندی های داخلی کشور 
اســت در همین رابطه ایجاد علقه هــا و گره های اقتصادی 
راهبردی با کشــورهای همســایه و پیرامونی به گونه ای که 
جنبه ی بازدارندگی در برابر تحریم ایجاد کند هم راهگشــا 
خواهد بود. وقتی پروژه های قوی اقتصادی با کشورهای دیگر 
داشته باشیم، خودبه خود این کشورها مدافع رفع تحریم ها 
علیه شما خواهند شــد. یک نمونه اش را من مثال بزنم. ما 
با کشــور عراق پروژه ای داریم و برق این کشــور را تأمین 
می کنیم. وقتی تحریم های آمریکا برقرار شد، آمریکایی ها به 
این نتیجه رسیدند که نمی توانند مانع شوند و ناچاراً صادرات 
بــرق ایران به عراق را مســتثناء کردند. مثال دیگرش بندر 
چابهار اســت. آمریکایی ها به خاطر سرمایه گذاری هندی ها 
ناچار شــدند که پــروژه ی چابهار را از تحریم ها مســتثناء 
کننــد. ما باید از مزیت های ترانزیتــی، انرژی و جغرافیایی 
خود استفاده کنیم و گره های محکم اقتصادی را در منطقه 

برقرار کنیم.

در این ســال هایی که در سطوح ارشد دیپلماسی و 
مذاکرات حضور داشــتید، طبیعتاً رفت وبرگشت ها 
و تعامالتــی با رهبر انقالب داشــتید. اگر خاطره یا 
روایتی از توصیه ها، نکات و حمایت های ایشان از تیم 
دیپلماسی و نگاه ایشان به موضوع مذاکره و تعامل با 

دنیا دارید بفرمائید؟
مهم ترین و شــیرین ترین خاطره من از حمایت هایی است 
کــه رهبر معظم انقالب در طول دوران مذاکرات داشــتند. 
ایشــان هیچ گاه نســبت به مذاکره و نیت طرف های مقابل 
خوش بین نبودند و از روز با بدبینی و عدم اعتماد نســبت 
به طــرف مقابل مذاکره کنید و ما هم روی همین مســیر 
حرکت کردیم، ولی در عین حال همیشــه از نفس مذاکره 
و تیم مذاکره کننده حمایــت کردند. رهبر انقالب در طول 
مذاکــرات، به اصول کلی، خطــوط قرمز و کلیات مذاکرات 
اشراف داشتند و رهبری می کردند، ولی در جزئیات دخالتی 

نداشتند و خودشان هم بارها فرمودند.

عراقچی:

 بدون رفع تحریم ها، برجام برای ما 
هیچ ارزشی ندارد
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استانها در شدیدترین کسری بودجه:

خروج الیحه اصالح قانون مالیات از دستور کار دولت!
دولتی کــه می گوید به دلیل کاهش درآمد با کســری بودجــه تاریخی مواجه 
است،مهم ترین الیحه مالیاتی که با جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر به ایجاد 
درآمدهای پایدار می شــود را از دستور کار خارج کرده است.کلیات بودجه ۱۴۰۰ 
هفته گذشته در صحن علنی مجلس رد و برای اصالح به دولت عودت داده شد. 
سخنان محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در صحن علنی 
دفاع از بودجه ۱۴۰۰ در حالی که امســال، سومین سال فرمان اصالح ساختاری 
بودجه است، حاوی نکات قابل تأملی است.وی در ابتدای سخنانش افزایش سقف 
بودجه در کمیسیون تلفیق را مورد حمله قرار داد و گفت: »منابع عمومی دولت 
در سال آینده ۸۴۱ هزار میلیارد تومان )مندرج در الیحه دولت( بود اما این رقم 
)در کمیســیون تلفیق( به ۱,۱۲۰ هزار میلیارد تومان رســیده و ۴۷ درصد رشد 
داشته است. سوال ملت ایران این است که اگر انتقادی به این رقم و رشد زیاد این 
منابع وجود داشته چرا نمایندگان آن را اصالح نکردند و این رقم را افزایش دادند. 
مگر گفتید که باید اصالح ساختار بودجه عملیاتی شود؟!«.این اظهار محمد باقر 
نوبخت در حالی است که وی بخوبی می داند علت افزایش سقف بودجه، نه ناشی 
از ایجاد مصارف جدید بلکه ناشی از شفاف کردن هزینه های مندرج در تبصره های 
الیحه دولت بوده است. یعنی کمیسیون تلفیق صرفاً برخی از مصارفی که سازمان 
برنامه و بودجــه به جای درج در جداول، در تبصره ها گنجانده بود را از تبصره ها 
حذف و به جداول بودجه منتقل کرد.اما هزینه های پنهان شــده در تبصره های 
الیحه بودجه شــامل چه مواردی بود که کمیســیون تلفیق آنها را با آوردن در 
جداول بودجه شــفاف کرد؟ دولت در بند )و( تبصره )۲( الیحه بودجه مبلغ ۹۰ 
هزار میلیارد تومان را برای رد دیون خود پیش بینی کرده بود اما آن را در جداول 
نیاورده بود؛ به همین دلیل نیز در سرجمع منابع بودجه این رقم نیامده بود. عالوه 
بر این، ۳۰ هزار میلیارد تومان که در تبصره ۵ الیحه بودجه تحت عنوان اســناد 
تســویه پیش بینی شده بود، از داخل تبصره به جداول منتقل شد.سومین رقمی 
که پس از آمدن الیحه به کمیســیون تلفیق، به سرجمع بودجه افزوده شد، ۹۳ 
هزار میلیاردتومانی بود که با نامه رهبر انقالب و مخالفت ایشان با اضافه برداشت 
از سهم صندوق توسط دولت، خارج از اختیار و تصمیم کمیسیون تلفیق به بودجه 
اضافه شد که با نامه ریاست جمهوری به مجلس ۵۳ هزار میلیارد تومان به سقف 
فروش اوراق بدهی ایجاد شــد و ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از جهت صرفه 
جویی در هزینه ها.با شفاف شــدن این سه ردیف، سرجمع بودجه دولت از ۸۴۱ 
هــزار میلیارد تومان به ۱,۰۱۴ هزار میلیارد تومــان افزایش یافت.بنابراین منابع 
عمومی بودجه ســال ۱۴۰۰ طبق الیحه دولت رقمی حدود ۱,۰۱۴ هزار میلیارد 
تومان اســت که با این حساب، کمیسیون تلفیق چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان به ســقف بودجه اضافه کرده که این افزایش در حدود ۱۰ درصد اســت.

شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق و وزیر اسبق اقتصاد نیز در جلسه 
مجلس در پاسخ به این بیانات نوبخت، گفت: آیا شما در بند )و( تبصره )۲( مبلغ 
۹۰ هزار میلیارد تومان نگذاشــتید و آیا اگر کمیســیون تلفیق این عدد را از دل 
تبصره ها به جدول اضافه کرد، اســم آن شفاف سازی یا تأیید کردن الیحه ای که 

مخفی کاری داشته، است؟

فرار رو به جلوی محمد باقر نوبخت / انتظار داشتیم مجلس بودجه را اصالح 
ساختاری کند!

وی در ادامه با فراری رو به جلو که کاری سابقه دار نیز بوده است، بیان کرد: ساختار 
بودجه را مدون و کامل به رئیس مجلس و نمایندگان دادیم و انتظار داشــتیم که 
اصالح ســاختار بودجه توسط مجلس انجام شــود.این ادعای نوبخت برای بار اول 
نیست که مطرح می شود وی بارها اعالم کرده است که برنامه اصالح ساختار بودجه 
را به شورای سران و مجلس شورای اسالمی ارائه کرده است، گویی باید راه اصالح 
ساختار از مسیری غیر از سازمان برنامه و بودجه و بدنه دولت بگذرد. نوبخت که در 
سومین ســال ارائه بودجه پس از فرمان اصالح ساختار رهبر انقالب به سر می برد 
تالش می کند تا از این مسئولیت شانه خالی کند. نکته جالب آنجاست که ریاست 
جمهوری بارها اعالم کرد که تغییر شاکله بودجه توسط مجلس خالف قانون اساسی 
است! پس باید روشن شود راه اصالح ساختار بودجه در دولت است یا مجلسی که 
حق تغییر شاکله بودجه را ندارد!ریاست جمهوری بارها اعالم کرد که تغییر شاکله 
بودجه توســط مجلس خالف قانون اساسی اســت پس باید روشن شود راه اصالح 
ســاختار بودجه در دولت است یا مجلسی که حق تغییر شاکله بودجه را ندارد!۱۸ 
خرداد ۹۹ نیز که رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش اصالح ساختار خود را برای 
بار دوم به مجلس ارائه کرد، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
بیان کرد: به نظر بنده مســتندی که سازمان برنامه و بودجه ۱۷ خرداد به مجلس 
ارسال کرد به هیچ وجه برای اصالح ساختار بودجه کشور سند گره گشایی نیست 
چون اگر کافی بود در الیحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می شد و باید رد 
پای آن را در الیحه بودجه ۹۹ می دیدیم. این ســند از جنس سیاستگذاری نیست 
بلکه ســندی کارشناسی مشــتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو 
دسته راهبردهای اساسی در مورد اصالحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصالحات 
مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.جالب تر آنکه معاون رئیس جمهور 
در مرداد ماه امسال درپاسخ به این سوال که چرا ساختار بودجه هنوز اصالح نشده 
اســت، هیچ جایگاهی برای سازمان برنامه و دولت نمی بیند و می گوید: این اصالح 
یک جراحی بزرگ اســت که بر این اســاس، امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم 
در این موضوع مصمم است، اصالح ساختار بودجه، قانونی و اجرایی شود ما هم در 
دولت کمک می کنیم و حتی اگر مجلس این طرح اصالح ســاختار را برای بودجه 

۱۴۰۰ هم به عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

اصالح مالیاتی از مهم ترین اصالحات مورد نیاز بودجه
بر کسی پوشیده نیست که اصالحات مالیاتی از جمله مهم ترین الزامات اصالحات 
ساختاری بودجه است و بهترین راه تأمین دائمی بودجه ساالنه کشور، جلوگیری از 
فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت های مالیاتی، کاراتر کردن دریافت مالیات، افزایش 
عدالت مالیاتی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی با تاکید بر فشــار نیامدن به اقشــار 
ضعیف و اقداماتی از این قبیل اســت و به جهت بدنه کارشناســی دولت، بهترین 
راه برای اصالح آنها لوایح دولتی اســت. امری که خود مســئوالن دولتی نیز بر آن 

اذعان دارند.

نوبخت پیش تر، درباره بودجه ســال ۹۹ با بیان اینکه عمده کار ما برای جایگزینی 
نفت، دریافت مالیات اســت، گفته بود: بر اســاس طرح ما، مالیات کلیه بنگاه های 
تولیدی تقلیل پیدا می کند اما ما پایه های جدیدی چون عایدی ســرمایه را تعریف 
کرده ایم که بر اســاس آن می توانیم مالیات بیشــتر و متناسب تری داشته باشیم. 
همچنین در بســیاری از جاها معافیت هایی در مالیات وجود دارد که با بخشــی از 
این منبع هم می توانیم عدم وابســتگی به نفــت را جبران کنیم.با این وجود هیچ 
حرکت مثبتی از ســمت دولت در راستای اصالح قوانین مالیاتی دیده نمی شود و 
اثر قابل توجهی نیز در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده است. لوایحی که این موارد 
را اصالح می کند نیز در جلسه هیئت دولت متوقف شده اند از جمله مهم ترین این 
لوایح، الیحه اصالح قانون مالیات های مســتقیم است که اصالحات بزرگی از جمله 
مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت های مالیاتی 
و… در آن دیده شده است. این الیحه پس از حدود ۳ سال که از زمان اعالم شدن 
آن می گذرد در مهر ماه وارد هیئت دولت شد و چند جلسه هم در دستور کار بود 

اما به نظر می رسد که فرایند آن متوقف شده است.

وزیر اقتصاد: الیحه اصالح قانون مالیات از دســتور کار دولت خارج شده 
است!

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان بررسی الیحه اصالح قانون 
مالیات های خبر داد: این الیحه به هیئت دولت آمد اما به دلیل همزمانی با بودجه 
از دولت خارج شــد. باید دوباره تالش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار 
قرار گیرد.دولتی که مهم ترین الیحه برای اصالح ساختار بودجه را به جای سرعت 
بخشیدن به آن با تعلل همراه می کند، چگونه دم از اصالح ساختار بودجه می زند؟ 
زمانی که از یک سو مهم ترین طرح ها برای بودجه در هیئت دولت می ماند و خارج 
نمی شــود و از سویی دیگر ادعا می شود در شرایط جنگ اقتصادی درآمد کشور از 
بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر در ســال به چند میلیارد دالر رســیده است، تناقض به 
وجود آمده، آدمی را به یاد این ضرب المثل می اندازد که »دم خروس را باور کنیم 

یا قسم حضرت عباس«!

۲۵ پروژه راهسازی در سطح استان 
اصفهان فعال است

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن تبریک ایام 
اهلل دهه مبارک فجر در خصوص اقدامات این اداره کل در زمینه راهســازی 
استان با وجود شرایط تحریم و کرونا تشریح کرد؛ از اواخر سال گذشته که 
کشور دچار این مشکل اساسی )بیماری کرونا( شد بنظر می رسید به اجرای 
پروژه ها لطمه وارد شود اما خوشبختانه با تصمیمات سریع و مدیریت بحران 
در استان این ویروس نتوانســت حتی لحظه ای از اجرای پروژه ها کاسته و 
کندی آنها را باعث گردد.وی افزود: برای اجرای پروژه های مختلف در سطح 
اســتان شرایط بهداشــتی محیطی و فردی را ایجاد کردیم و به لطف خدا 
اکنون شاهد تکمیل برخی برنامه ها هستیم اما نمی شود از پیامدهای منفی 
شیوع کرونا بر برخی فعالیت ها غافل بود لذا امیدواریم این معضل از جهان 
ریشــه کن شود تا بتوانیم در کشور عزیزمان و در مجموعه راه و شهرسازی 
استان اقدامات جاری و ساری را با کیفیت بهتر به تکمیل برسانیم.مدیرکل 
راه و شهرســازی استان اصفهان با بیان اینکه شهروندان عزیز اصفهانی حق 
دارنــد از روند اقدامات ایــن اداره کل آگاه شــوند توضیحاتی در خصوص 
پروژه های حوزه راهســازی این اداره کل ارائه داد و گفت: استان اصفهان با 
مساحت تقریبی ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع،  ۲۵ هزار کیلومتر راه همسنگ، 
بیش از چهار هزار کیلومتر راه با نقش ملی و ترانزیت، همجواری با ۹ استان 
و دارا بودن ۱۰۷ شهر از اهمیت بسیار باالیی در زمینه حمل و نقل و حوزه 
شــهری برخوردار است.قاری قرآن بیان داشت: در سال جاری علی رغم همه 
مشــکالت وارده، با همه تالشی که پرسنل اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان داشــتند موفق شدیم پروژه های مختلف راهسازی را در بخش های 

مختلف فعال نگه داریم و پروژه های اولویت دار را در رأس امور قرار دادیم.

همزمان با ایام اهلل دهه فجر؛
۲ پروژه حوزه بهداشت و درمان مازندران 

به بهره برداری رسید
در هفدهمین پویش "ره ســالمت" با حضور ویدئو 
کنفرانسی و به دستور رییس جمهوری طرح توسعه 
بیمارستان های بوعلی ســینا ساری و ۱۷ شهریور 
آمــل با اعتبار ۲هزار و ۲۵۰ میلیــارد ریال به بهره 
برداری رسید.دکتر سید عباس موسوی در این آیین 

افتتــاح افزود: در دولت تدبیر و امید در مجموع ۳۵۱ هزار متر مربع فضای 
بهداشتی و درمانی به مساحت فضاهای موجود استان اضافه شده است.وی 
با اعالم این که در حال حاضر نیز ۹۵ طرح بهداشــتی و درمانی به مساحت 
۳۸ هزار متر مربع در مازندران در حال اجرا است ، گفت که ۴۴ طرح از این 
تعداد مربوط به حوزه بهداشتی و ۵۱ طرح دیگر نیز در حوزه درمانی است.

موســوی از توسعه اورژانس و بیمارستان نوشهر و تنکابن به عنوان دو طرح 
مهم در دست اجرا یاد کرد و افزود که این طرح ها نیز تا پایان دوره فعالیت 
دولت دوازدهم به بهره برداری می رسد.وی ادامه داد : هم اکنون هم تعدادی 
طرح بیمارستانی در سطح استان آماده بهره برداری است که با برنامه ریزی 
وزارت بهداشــت در قالب پویش سالمت  افتتاح خواهد شد.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران همچنین گفت: پیش از این در سال جاری بیمارستان 
۲۲۰ تختخوابی خاتم االنبیاء شهرستان بهشهر به بهره برداری رسید که از 
طرح های بهداشتی و درمانی مهم استان بود.دکتر موسوی همچنین گفت: 
از آغاز شــیوع کرونا در مازندران تاکنون ۷۷۴ تخت بیمارســتانی جدید به 
ظرفیت بستری استان اضافه شد تا مورد استفاده بیماران کرونایی قرار گیرد.

وی با اشــاره به گذر مازندران از پیک موج ســوم کرونا ، افزود : میزان ابتال 
به بیماری کووید ۱۹ در پیک موج ســوم نسبت به دو موج قبلی ۵۰ درصد 
کمتر بود و در این دوره تنها ۵۰ درصد از تخت های اختصاصی برای بیماران 

کرونایی اشغال شد.

شهردار کرج
 توسعه سرانه  ورزشی مناطق کم 

برخوردار پیگیری شده است
شــهردار کرج با اشــاره به افتتاح ســالن چند 
منظوره  شــهید »محســن فخری زاده«، گفت: 
توسعه سرانه های ورزشی در مناطق کم برخوردار 
پیگیری شــده اســت.علی کمالی زاده عصر سه 
شنبه در مراسم افتتاح سالن چند منظوره ای که 

به نام شهید محســن فخری زاده مزین شده و در منطقه دو شهرداری 
کرج واقع اســت، گفت: توسعه سرانه های ورزشــی با رویکرد توجه به 
مناطق کم برخوردار انجام شــده است.وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی 
این پروژه ۱۲۰ میلیارد ریال اســت، گفت: مساحت این پروژه سه هزار 
و ۵۰۰ متر مربع اســت که دارای تجهیزات مطلوب ورزشی و مدیریت 
بحران است.شــهردار کرج با بیان اینکه این سالن در نقطه محروم شهر 
و در بافت فرســوده که نیاز به بازآفرینی دارد احداث شده است، افزود: 
اینگونه پروژه ها نقش بسزایی در ارتقای سرانه های خدماتی بافت های 
فرسوده و بازآفرینی شــهری دارد.کمالی زاده گفت: این پروژه سومین 
ســالن چند منظوره ای اســت که در زمان فعالیت شورای پنجم مورد 
بهره برداری قرار گرفته است.وی گفت: شورای پنجم عملکرد متفاوتی 
نسبت به شوراهای پیشین داشته و بیشتر فعالیت های شورای این دوره 
زیر بنایی بوده است.شــهردار کرج با اشــاره به اقدامات مطلوب شورای 
پنجم، گفت: احداث کلکتورهــا و چاه های جذبی به منظور جذب آب 
های سطحی و جلوگیری از آب گرفتگی که طی سال های گذشته برای 
شــهروندان مشــکل ایجاد می کرد، از اقدامات زیربنایی یاد شده است.

کمالی زاده به پیشرفت قابل مالحظه متروی کرج که با حمایت شورای 
پنجم پس از چهار سال از سر گرفته شد، اشاره کرد و گفت: افتتاح این 
پروژه به توســعه حمل و نقل عمومی در کالن شهر کرج کمک می کند 

که با شورای پنجم به سرانجام خواهد رسید.

سخنگوی سهام عدالت خبر داد؛
سود سال ۹۸ سهام عدالت چه زمانی 

پرداخت می شود؟
سخنگوی ســهام عدالت عنوان کرد: زمان واریز سود سهام عدالت سال ۹۸ 
بســتگی به فعالیت شــرکت ها دارد، در صورت انجام اقدامات الزم از سوی 

شرکت های مربوطه، سود سهامداران را تا پایان سال پرداخت می کنیم.
به گزارش بازار سرمایه، حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت درباره زمان 
واریز سود سال ۹۸ سهام عدالت گفت: امکان واریز سود سهام عدالت افرادی 
که روش ســرمایه گذاری غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند از سوی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: هر کدام از ۳۶ شرکت 
ســرمایه گذاری استانی و ناشران بورسی که برای واریز سود مشموالن سهام 
عدالت، شرکت سپرده گذاری مرکزی را انتخاب کرده باشند این سود براساس 
شماره حساب اعالم شده در سجام واریز خواهد شد.فهیمی اظهار داشت: اگر 
چنانچه مشمول سهام عدالت بخواهد سود خود را به صورت متمرکز دریافت 
کند و خود به دنبال سود شرکت ها نرود تنها راه این اقدام، ثبت نام در سامانه 

سجام است تا از این طریق قادر باشیم سود سهامداران را پرداخت کنیم.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
سود سهام عدالت تا پایان سال جاری به حساب سهامداران پرداخت می شود 
یا خیر؟ گفت: این موضوع بســتگی به فعالیت شــرکت ها دارد، هر کدام از 
شــرکت های سهام عدالت که برای پرداخت ســود، شرکت سپرده گذاری را 
انتخاب کنند و اقدامات الزم را برای این فعالیت انجام دهند، سود سهامداران 
را تا پایان سال پرداخت می کنیم.فهیمی خاطرنشان کرد: اکنون بالغ بر ۱۲۰ 
شرکت حاضر در بورس، ســود خود را از طریق شرکت سپرده گذاری برای 
ســهامداران واریز کرده اند و امســال بالغ بر ۲۷ میلیون نفر از طریق سامانه 
جامع توزیع سود، سود ساالنه را دریافت کرده اند.براساس این گزارش، چندی 
پیش، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: تاکنون در ســه مرحله 
سود سهام عدالت به حساب سهامداران پرداخت شد که رقم کلی آن حدود 
۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.وی اظهار داشت: مشموالن سهام عدالت 
که روش غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند باید 
هرچه زودتر نسبت به ثبت نام در سجام اقدام کنند.معاون وزیر اقتصاد به ثبت 
نام ۶۵ تا ۷۳ درصد از سهامداران غیرمستقیم سهام عدالت در سامانه سجام 
در ســه استان کرمان، فارس و یزد اشــاره کرد و افزود: در ۱۰ استان دیگر، 
این میزان ۶۰ تا ۷۳ درصد و در ۱۲ اســتان، ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. در 
عین حال، در هشت استان میزان ثبت نام از ۳۲ تا زیر ۵۰ درصد بوده است. 

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جام پالست
شماره ثبت 626 – شناسه ملی 10660019410

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت جام پالست )سهامی خاص( دعوت میشود که در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت مذکور که در راس ساعت هشت صبح روز شنبه نهم اسفند نودونه 

در محل شرکت در شهرصنعتی کرمانشاه خیابان دهخدا تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- تصویب تراز و عملکرد سال 1398 شرکت  2- انتخاب بازرس اصلی و علی الدبل
3- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار 4- اعالم گزارش وضعیت موجود و اتخاذ تصمیم در مورد خط مشــی 
آینده شرکت  5- بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه مسائلی که درصالحیت مجمع باشد.

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

 شركت آلیاژ صنعت )سهامی خاص(
  در حال تصفیه 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت که رأس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/12/10 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1398/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1398/12/29 
3- تمدید مدیر تصفیه

4- بررسی اعالم ختم تصفیه
5- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

است.

به شماره ثبت 88706 و شناسه ملی 10101330948

مدیر تصفیه- اکبر فرجاد
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ریسک جدید در کمین تولید نفت ایراناستانها
تحلیلگران غربی در تحلیل جدیدی ارزیابی کردند در حالی که تحریمهای نفتی آمریکا 
علیه ایران ادامه دارد، با توجه به شــتاب گرفتن گذار به انرژی کم کربن، ذخایر نفت 
ایران در معرض ریسک تبدیل شدن به داراییهای کم ارزش قرار دارند. ایران چهارمین 
ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد و به درآمدهای نفتی وابسته است اما تحریمها 
از ســال ۲۰۱۸ ظرفیت تولید این کشور را متاثر کرده است.تحریمها در دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ تشــدید شدند و اگرچه جو بایدن، رییس جمهور فعلی آمریکا 
لحن آشــتی جویانه ای داشته است اما مقامات ارشد دولتش اعالم کرده اند واشنگتن 
درباره توافق با ایران تصمیم ســریعی نخواهد گرفت.ســرعت گرفتن روند گذار انرژی 
جهانی به سمت سوختهای کم کربن به همراه تاثیر پاندمی کووید ۱۹ روی تقاضا برای 
انرژی، پیش بینی ها درباره زمان پیک تقاضای جهانی برای نفت که پس از آن مصرف 
نفت به صورت دائمی کاهش پیدا خواهد کرد را جلو انداخته اســت.برخی از مقامات 
ایرانی از جمله بیژن زنگنه، وزیر نفت مکررا اعالم کرده اند پیش از این که تقاضا برای 
نفت ناپدید شــود و تولیدکنندگان رقیب آنچه که از ســهم بازار مانده است را تصرف 
کنند، تهران سریعا به حداکثر کردن ظرفیت تولیدش نیاز دارد. با این حال جناحهایی 
که چنین اقدامی را خیانت به نسلهای آینده می دانند با چنین ایده ای مخالفت کرده 
اند.ایمان ناصری، مدیرکل بخش خاورمیانه شــرکت مشاوره انرژی FGE در این باره به 
رویترز گفت: روایت غالب همچنان بهینه نگه داشــتن تولید در بلندمدت و اجتناب از 
صادرات نفت به عنوان ماده خام است بدون این که درک شود زمان در حال از دست 
رفتن اســت و کسب و کار پاالیش نفت ممکن اســت در بلندمدت دیگر کسب و کار 

ســودمندی نباشــد.پس از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، دولت ایران در دسامبر 
به وزارت نفت دســتور داد ظرف مدت سه ماه تاسیساتش را برای تولید و فروش نفت 
در ظرفیت کامل آماده کند.تحلیلگران می گویند به شــرط این که تحریمها برداشته 
شــوند، ایران می تواند در مدت چند ماه تولیدش را از ۲.۱ میلیون بشکه در روز فعلی 
به سطح ۳.۸ میلیون بشکه در روز سطح تولید پیش از تحریمها افزایش دهد.اما الیحه 
بودجه ســال آینده که بر مبنای تولید ۲.۳ میلیون بشــکه در روز نفت تهیه شده بود، 
هفته گذشــته در مجلس پذیرفته نشد زیرا قانونگذاران درباره تسهیل فوری تحریمها 

تردید نشان دادند.

رقیبان ایران
در حالی که چندین دهه تحریمها، ظرفیت تولید نفت ایران را متاثر کرده اســت، آمار 
اوپک نشان می دهد اکثر تولیدکنندگان رقیب منطقه ای از جمله امارات متحده عربی، 
عراق و عربستان سعودی در ۲۰ سال گذشته یک تا دو میلیون بشکه در روز به ظرفیت 
تولیدشــان افزوده اند و ظرفیت تولید مازاد ایجاد کرده اند. حتی پیش از تحریمهای 
جدید در ســال ۲۰۱۸، تحریمهای گذشته تولید نفت ایران را در پایین شش میلیون 
بشکه در روز که ســطح تولید پیش از انقالب اسالمی بود، نگه داشته بودند.زنگنه در 
دســامبر طرحی را برای افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۶.۵ میلیون بشکه در روز تا 
ســال ۲۰۴۰ رونمایی کرد اما تحلیلگران غربی چنیــن طرحی را غیرواقع گرایانه می 
دانند.ایمان ناصری در این باره گفت: مطمئنا ظرفیت تولید از اواسط سال ۲۰۱۸ کاهش 

پیدا کرده و تحریمها آسیبهایی را به همراه داشتند. ایران می تواند تولیدش را در ظرف 
چند ماه به سطح پیش از تحریمها برگرداند اما افزایش بیشتر تولید به زمان و سرمایه 
گذاری قابل توجه نیاز دارد.یک منبع صنعتی آگاه به رویترز گفت: عدم دسترســی به 
منابع مالی کافی و کاهش صادرات، شرکتهای انرژی ایرانی را وادار کرد شمار چاههای 
حفاری نفت جدید را از ۳۰۰ حلقه در سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰ حلقه در سال ۲۰۲۰ کاهش 
دهند.امسال با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، مقامات ایران می گویند صادرات 
نفت به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده اســت و برخی از خریداران تمایل دارند 
برای خرید نفت ایران ریســک کنند. یک نماینده آمار صادرات را ۹۰۰ هزار بشکه در 
روز ذکر کرده است.موسسه تحقیقاتی ریستاد انرژی پیش بینی می کند اگر تحریمها 
برداشــته شوند، سطح تولید نفت ایران تا ســال ۲۰۲۳ از چهار میلیون بشکه در روز 
فراتر خواهد رفت.موسســه FGE هم انتظار دارد تولید نفت ایران تا سال ۲۰۲۵ از مرز 
چهار میلیون بشکه در روز عبور کند و در حدود پنج میلیون بشکه در روز ثابت بماند 
و سپس در سال ۲۰۳۷ رو به کاهش بگذارد.اما نفت ایران عمدتا نفت سنگین و ترشی 
است که آالیندگی بیشتری نسبت به گریدهای نفتی سبکتر دارد و هزینه های پاالیش 
آن برای عمل به اســتانداردهای محیط زیستی که هر روز سخت گیرانه تر می شوند، 
باالتر است.بر اساس گزارش رویترز، سارا وخشوری، موسس و رئیس شرکت SVB انرژی 
اینترنشنال به رویترز گفت: عربستان سعودی، روسیه، آمریکا و شرکتهای بزرگ انرژی 
در حال حاضر جلوتر از ایران هســتند و ســهم بزرگی از بازار نفت را در میان مدت و 

بلندمدت برای خود تضمین کرده اند.

تقدیر از خانواده های شهدای انقالب،8 سال 
دفاع مقدس و سالمت در استان اصفهان

رضا اردکانیان در دیدار ویدئو کنفرانسی با خانواده های 
شهدای صنعت آب و برق ضمن گرامیداشت مقام شامخ 
شهدای انقالب اسالمی، با اشاره به مسئولیت سنگین 
وزارت نیرو در تامین دو کاالی اساسی آب و برق اظهار 
داشت: برای بنده افتخار است در این دوره، مسئولیت 
وزارتخانه ای را عهده دار هســتم که در کنار وظیفه ســنگین تامین و عرضه دو 
کاالی اساســی آب و برق در شرایط خاص کشــور، از مجموعه وسیعی حدود 
۲۰ هزار نفر از ایثارگران در پهنه این دســتگاه بهره مند است.وزیر نیرو با اشاره 
به مقام شامخ خانواده های شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: نقش ویژه شهدا و 
خانواده های آنها در حفظ و پایداری اصول انقالب و فضای ایثارگری بسیار حائز 
اهمیت اســت، چرا که شهدا صاحبان اصلی و باغبانان این انقالب هستند. نهال 
این انقالب ۴۲ سال پیش با خون پاک آنها آبیاری شده و امروز به درختی تنومند 
تبدیل شــده و همه ما، فرزندان و نســل های آتی در سایه این درخت تنومند 
آسایش خواهند داشت.اردکانیان با بیان اینکه حق توفیق خدمت به مردم توفیق 
کمی نیست، یادآور شد: اینکه ما افتخار داریم در مجموعه ای خدمت کنیم که با 
اصلی ترین عناصر آسایش و امنیت خاطر مردم و توسعه عمرانی کشور سر و کار 
دارد افتخار کمی نیست. قدردانی از این نعمت، با تالش، فعالیت، انگیزه باال در 
خدمت رسانی وسیع، اجرای طرح ها، برنامه ها، تسهیل امور، کم کردن پیچیدگی 

کارهای اداری و به ثمر رساندن پروژه ها انشااهلل به طور شایسته انجام می شود.

 گازرسانی به 5 روستای شهرستان گرمی 
در دهه مبارک فجر 

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل : به مناسبت دهه مبارک  
فجر ، با افتتاح پروژه گازرسانی به ۵ روستای شهرستان گرمی با حضور فرماندار 
، مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل، بخشــدار ، جمعی از مسئولین ادارات 
شهرستان ، رئیس اداره گاز شهرستان گرمی  و اهالی محترم روستای های تپه، 
شــاون سفلی ، جملو کندی، دومولی و مسجدلو از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شدند.  در این مراسم، ســردار اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی ، دفاع مقدس و مدافعین 
حرم  اظهار داشت : گازرسانی به روستاهای استان با توجه به موقعیت جغرافیایی 
از سنگین ترین طرحهای گازرســانی از نظر اجرایی در سطح شرکت ملی گاز 
ایران می باشد که با تالش بی وقفه کارکنان و عوامل اجرائی شرکت گاز استان 
اردبیل گازرســانی به روستاها با ســرعت ادامه دارد.وی در ادامه گفت : پروژه 
گازرسانی ۵ روستای شهرستان گرمی  در قالب ۲ پروژه گازرسانی  و با اعتباری 
بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال  به بهره برداری رسید که با افتتاح این پروژه گازرسانی 
بیش از ۲۲۰  خانوار روســتایی شهرستان گرمی تحت پوشش گاز طبیعی قرار 
گرفتند.  اســماعیلی می افزاید: ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش روستایی در 
شهرستان گرمی با افتتاح پروژه های گازرسانی به ۵ روستای مذکور از ۹۷ درصد 
به ۹۸/۵ درصد رسید که با توجه به شاخصهای گازرسانی این شهرستان در زمره 

شهرهای سبز استان قرار می گیرد.

رئیس آتش نشانی پاالیشگاه گاز ایالم:
آتش نشانان پاالیشگاه گاز ایالم آمادگی 
مقابله با هر گونه حوادث احتمالی را دارند

رئیس آتش نشانی شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به 
اینکه آتش نشــانان این واحد صنعتی  آمادگی مقابله 
بــا هر گونه حوادث احتمالــی را دارند، گفت: آمادگی 
جسمانی برای مقابله با حوادث گوناگون از اهداف اصلی 
واحد آتش نشانی این شرکت می باشد.به گزارش روابط 
عمومی ، "عباس بدری منش" با بیان اینکه آتش نشــانان این پاالیشگاه با باال 
نگه داشــتن سطح آمادگی جسمانی خود، با فعالیتهای مستمر ورزشی در همه 
حال آمادگی مقابله با هر گونه حادثه  را دارند، اظهار داشــت: از مشــخصات و 
خصوصیات اصلی آتش نشانان این شرکت داشتن شرایط آمادگی جسمانی باال 
در سطح شرکت ملی گاز بوده که همین امر باعث کسب مقام اول ارزیابی عملی 
و آمادگی جسمانی در بین پاالیشگاه های گاز کشور در سال ۹۸ شده است.وی 
از اعزام تیم آتش نشــانی این شرکت به المپیاد آتش نشانان شرکت ملی گاز و 
کسب چند مقام کشوری در سال های گذشته خبر داد و اظهار داشت: آموزش 
 های تخصصی برای این همکاران باعث شده که این واحد آتش نشانی در مواجه 
با حوادث گوناگون از آمادگی جســمانی باال و تجربه کافی برخوردار باشد واین 
آمادگی در مانورهای عملی برگزار شده در سطح شرکت و المپیادهای کشوری 
بوضوح رویت گردیده است.رئیس آتش نشانی شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره 
به اینکه آتش نشانان این پاالیشــگاه آموزش های تخصصی را فرا گرفته و هم 
اکنون به عنوان آتش نشانان حرفه ای  شناخته شده و برای مهار بحران تجربه 
کافی را دارند،گفت: آتش نشانان این واحد صنعتی در چندین مرحله در راستای 
مســئولیت های اجتماعی در مهار حریق در جنگل های پیرامون پاالیشــگاه و  
کمک به شــرکت های همجوار  در کنترل حوادث حضور فعالی داشــته و در 

کمترین زمان ممکن نسبت به مهار آتش اقدام نموده اند.

افتتاح ۶ پروژه آب و فاضالب شهرستان 
الهیجان به مناسبت دهه مبارک فجر

گیالن_محمدپــور؛ در نهمین روز از دهه مبارک فجــر ۶ پروژه آب و فاضالب 
شهرســتان الهیجان با حضور معاون سیاســی- امنیتی استاندار گیالن افتتاح 
شد.به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ معاون 
بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب گیالن در آئین افتتاح این 
پروژه ها گفت: آبرســانی به ۷ روســتا با جمعیت بهره مند ۳ هزار و ۵۰۰ نفر، 
اصالح و توسعه شــبکه فاضالب شهر الهیجان، ساخت ایستگاه پمپاژ فاضالب 
نخجیری، تکمیل خطوط اصلی فاضالب و شــبکه های متصل به آن و اتصال ۹ 
مورد شبکه فاضالب ســنتی به خطوط انتقال، به شکل رسمی به بهره برداری 
رسید. علیرضا غیاثی، اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها را بیش از ۱۴۷ 
میلیارد ریال ذکر کرد.وی همچنین در خصوص احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب 
نخجیری گفت: از ۱۱ نقطه ای که فاضالبشــان وارد نهر نخجیرکالیه می شود 
۹ نقطه به تصفیه خانه فاضالب متصل شــده است که با اجرای این پروژه، انهار 
پایین دست از فاضالب پاک شده اند.وی افزود: همچنین امکان واگذاری ۵ هزار 
انشعاب خانگی فاضالب فراهم شد.بنابراین گزارش؛ در مراسم افتتاح پروژه های 
آب و فاضالب الهیجان، نماینده شهرستان های الهیجان و سیاهکل در مجلس 
شــورای اسالمی، فرماندار، مدیر امور آب و فاضالب و جمعی از مسئوالن محلی 

شهرستان الهیجان حضور داشتند.

آژانس بین المللی انرژی:
افزایش تولید نفت اوپک پالس سرعت می گیرد

آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشــی پیش بینی کرد با کاهش ســریع ســطح ذخایر جهانی نفت، تولیدکنندگان اوپک پالس محدودیت عرضه شان را به میزان بیشتری 
تسهیل خواهند کرد.، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد اگرچه روند بازیابی تعادل بازار نفت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ همچنان شکننده به نظر می رسد اما انتظار می رود 
سطح ذخایر جهانی نفت در نیمه دوم سال با رشد تقاضا، به سرعت کاهش پیدا کند و زمینه را برای تسهیل محدودیت عرضه اوپک پالس فراهم کند حتی اگر قیمتهای باالتر 
تولیدکنندگان خارج از این گروه را به افزایش تولید ترغیب کند.این آژانس در گزارش بازار نفت برای فوریه پیش بینی کرد که تقاضای جهانی برای نفت امسال ۵.۴ میلیون بشکه 
در روز در مقایسه با سال ۲۰۲۰ رشد خواهد کرد. برآورد اخیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ژانویه است که آژانس بین المللی انرژی رشد تقاضای ساالنه را ۵.۵ میلیون 
بشــکه در روز برآورد کرده بود.برآورد اخیر نشــان می دهد مجموع تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ به ۹۶.۴ میلیون بشکه در روز می رسد و نشان دهنده احیای حدود 
۶۰ درصد از تقاضایی است که بر اثر شیوع همه گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ از بین رفته بود.برآورد آژانس بین المللی انرژی تا حدودی زیادی مطابق با برآورد بسیاری از 
تحلیلگران و سایر موسسات پیش بینی کننده است که انتظار دارند تقاضا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ ضعیف بماند اما در نیمه دوم سال با افزایش نرخ واکسیناسیون و کاهش 
محدودیتهای سفر، اوج بگیرد.در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است: اگرچه انتظار می رود تقاضا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش 
پیدا کند اما دورنمای اقتصادی مطلوبتر از تقاضای قویتر در نیمه دوم سال پشتیبانی خواهد کرد.این آژانس خاطرنشان کرد تولیدکنندگان در خارج از اتحاد اوپک پالس به افزایش 
قیمتهای نفت واکنش نشان داده اند. نرخ حفاری و تکمیل چاههای نفت در آمریکا طی ماههای اخیر رشد مداومی داشته است.طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، عرضه نفت 
تولیدکنندگان غیراوپک پالس در سال ۲۰۲۱ به میزان ۸۳۰ هزار بشکه در روز رشد می کند در حالی که در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد تولید نفت آمریکا پس از این که سال گذشته ۹۴۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، امسال تا حدود زیادی ثابت 
مانده و به ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز برسد. اما کانادا در نرخ باالیی نفت تولید می کند و همه حجم تولیدی که در اوج بحران سقوط تقاضا در سال گذشته متوقف کرده بود را 

احیا کرده است.

 بهره برداری از 5 طرح آب و فاضالب
 در ساری

به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقــالب اســالمی بهره بــرداری از ۴ طرح 
آبرسانی و یک طرح فاصالب با بهره مندی 
بیش از ۸۰۷ خانوار و جمعیتی حدود۲۸۳۰ 
نفر با اعتباری بالغ بــر ۵۴ میلیارد ریال به 

بهره برداری رســید.در مراســم افتتاح طرحهــای آب و فاضالب در 
شهرســتان ســاری، احمد توکلی مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی 
اســتانداری مازندران، علی اصغر علیپور قائم مقام شرکت آبفا استان 
،رضایی فرماندار و معاون فرماندار شهرستان ساری و جمعی از مدیران 
و روسای ادارات حضور داشتند.ابتدا مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی 
استانداری مازندران ضمن گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی و ابراز خرسندی از خدمات دولت در این 
دهه و بهره مندی مردم از نعمت آب آشامیدنی به عنوان مایه حیات 
گفت: خدا را شــاکریم که در این ۴۲ سال پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی خدمات ارزشمندی در راستای رفاه و امنیت مردم از 
سوی نظام ارائه شــد و مردم از  این خدمات راضی هستند.در ادامه 
قائم مقام شرکت آب و فاضالب مازندارن با تبریک دهه مبارک فجر 
اظهار داشت: طرح آبرسانی به روستاهای تاکام، میدانک، زرین آباد و 
نوکنده شهرستان ساری با هدف تامین آب شرب بهداشتی پایدار با 
فشار مناسب،ایجاد ذخیره مطمئن برای مواقع پیک مصرف با صرف 

اعتباری حدود ۳۸ میلیارد ریال به اتمام رسید.

همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور استاندار قم
بهره برداری  از17 پروژه آب و فاضالب 

قم با 250 میلیارد ریال اعتبار
همزمــان با ایــام دهه مبــارک فجر انقالب اســالمی ۱۷ پروژه 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قم با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال و 
با حضور اســتاندار قم افتتاح و به بهره برداری رســید.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان قم، دکتر سرمست 
اســتاندار قم در آییــن افتتاح و بهره بــرداری از پروژه های آب و 
فاضالب اســتان قم ابتدا به شرکت دانش بنیان پورمندی رفت و 
از پروژه های بومی ســازی تکنولوژی تجهیزات فاضالب رونمایی 
کرد.به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان این پروژه ها 
شــامل طراحی و ساخت اسکروپمپ فاضالبی، طراحی و ساخت 
آشــغال گیر در خط لجن و طراحی و ساخت آشغال گیر مکانیکی 
ریزدانه می شود که به طور کامل می تواند وابستگی به خارج کشور 
را در زمینه تولید این دستگاه ها قطع کند.دکتر علی جان صادق 
پور با بیان اینکه دانش ســاخت این تجهیزات انحصاراً در اختیار 
کشــورهای اروپایی بود، یادآور شد: در حال حاضر دانش ساخت 
این تجهیزات در استان قم بومی سازی شده و آمادگی تولید انبوه 
برای صنعت فاضالب کشور وجود دارد.وی بومی سازی تکنولوژی، 
ایجاد اشتغال، ارز آوری، اقتصادی کردن پروژه، حمایت از تحقیق 
و پژوهش و تقویت شــرکت های دانش بنیــان را از جمله اهداف 
بومی سازی تکنولوژی تجهیزات فاضالبی عنوان و خاطرنشان کرد: 
این دســتگاه ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال به 

مرحله بهره برداری رسیده است.

قیمت نفــت روز جمعه با امیدواری بــازار به رونق گرفتن 
اقتصاد و تقاضا برای ســوخت تحت تاثیر اقدامات محرک 
مالی آمریکا و محدودیت عرضه تولیدکنندگان بزرگ، بیش 
از دو درصد صعود کرد.بهای معامالت نفت برنت یک دالر و 
۲۹ سنت معادل ۲.۱ درصد افزایش یافت و در ۶۲ دالر و ۴۳ 
سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که اواسط معامالت تا 
مرز ۶۲ دالر و ۸۳ سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت 
از ۲۲ ژانویه ســال ۲۰۲۰ بود.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۲۳ ســنت معادل ۲.۱ درصد 
افزایش یافت و در ۵۹ دالر و ۴۷ ســنت در هر بشکه بسته 
شد در حالی که اواسط معامالت تا مرز ۵۹ دالر و ۸۲ سنت 
پیش رفته بود که باالترین قیمت از نهم ژانویه سال ۲۰۲۰ 
بود.شاخص نفت آمریکا برای کل هفته حدود ۴.۷ درصد و 
نفت برنت ۵.۳ درصد رشد داشت.جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا در تالش برای به تصویب رساندن بسته کمک مالی 
کرونایی ۱.۹ تریلیون دالری به منظور رونق بخشــیدن به 
رشد اقتصادی و کمک به میلیونها شهروند بیکار، با گروهی 
از شهرداران و فرمانداران دو حزب دیدار خواهد کرد.هر سه 

شاخص بزرگ سهام آمریکا دومین رشد هفتگی متوالی را به 
ثبت رساندند و کاهش چشمگیر موارد ابتال به ویروس کرونا 
و بستری شدن در بیمارستان، امیدها به بازگشت به وضعیت 
عادی را تقویت کرد.جیم ریتربوش، رییس شرکت ریتربوش 
و آسوشــیتس در ایلینویز اظهار کرد: انتظارات برای بسته 
کمک کرونایی و پیشرفت واکسیناسیون احتماال تقاضا برای 
داراییهای پرریســک را حفظ کرده و از بازار نفت پشتیبانی 
خواهد کرد.قیمتهای نفــت در هفته های اخیر تحت تاثیر 
محدودیت عرضه اوپک و متحدانش روند افزایشــی داشته 
است.تحلیلگران شرکت کپیتال اکونومیکس در یادداشتی 
نوشتند: قیمت نفت هفته گذشته رشد اخیرش را تحت تاثیر 
نشانه های کاهش سطح ذخایر نفت به خصوص در آمریکا 
حفظ کرد. انتظار داریم با احیای تقاضا برای سوخت حمل و 
نقل که همسو با کاهش محدودیتهای کرونایی روی خواهد 
داد، ذخایر نفت در سال میالدی جاری کاهش بیشتری پیدا 

کند.طبــق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت 
این کشور هفته گذشته بیش از شش میلیون بشکه کاهش 
پیدا کرد در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز رشد 
ذخایر به میزان حدود یک میلیون بشکه را پیش بینی کرده 
بودند. اما ذخایر بنزین ۴.۳ میلیون بشکه رشد کرد که بسیار 
باالتر از پیش بینی رشد ذخایر بنزین به میزان ۱.۸ میلیون 
بشکه از ســوی تحلیلگران بود. تقاضا برای بنزین در چهار 
هفته گذشته ۱۰ درصد پایینتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۰ 
بوده اســت.اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه اش که روز 
پنج شنبه منتشر شد، برآوردش از رشد تقاضای جهانی برای 
نفت در ســال ۲۰۲۱ را ۱۱۰ هزار بشــکه در روز نسبت به 
پیش بینی قبلی خود کاهش داد و ۵.۷۹ میلیون بشکه در 
روز اعالم کرد. آژانس بین المللی انرژی هم اعالم کرد عرضه 
نفت همچنان باالتر از تقاضا مانده اســت با این حال انتظار 
می رود واکســنهای کووید ۱۹ از احیای تقاضا پشــتیبانی 

کنند.به گفته تحلیلگران کومرس بانک، گزارش آژانس بین 
المللی انرژی تصویر بدبینانه تری از آنچه فعاالن بازار با توجه 
به قیمتهای باالی فعلی در نظر گرفته بودند، ترسیم کرد.آمار 
تقاضا در چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، 
تیره مانده است. شمار افرادی که در آستانه تعطیالت سال 
نوی چینی در این کشور به تعطیالت رفتند، ۷۰ درصد در 
مقایسه با دو سال پیش کاهش داشت که نشان دهنده تاثیر 
محدودیتهای کرونایی بر ســفرهای داخلی در چین است.

تحلیلگران و معامله گران هشدار دادند اگر تولید نفت آمریکا 
رشــد کند، موانعی بیشتری برای روند تعادل مجدد بازار به 
وجود می آورد.بر اساس گزارش رویترز، آمار شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته 
گذشته شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی را برای 
دوازدهمین هفته متوالی افزایش دادند که طوالنیترین روند 
رشد شمار دکلها از ژوئن ســال ۲۰۱۷ به این طرف است. 
شــمار دکلهای حفاری نفــت و گاز در هفته منتهی به ۱۲ 
فوریه با پنج حلقه افزایش، به ۳۹۷ حلقه رسید که باالترین 

میزان از ماه مه سال گذشته به شمار می رود.

قیمت نفت اوج بیشتری گرفت
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گزیده خبر مجلس مهر تایید بر امضاهای طالیی در فوالد خواهد زد؟
طرح فوالدی مجلس که در کمیســیون صنایــع نهایی و در 
نوبت رســیدگی صحن قرار گرفته پیش بینی کرده کمیته ای 
جهت تعیین سهمیه عرضه در بورس و صادرات تشکیل شود 
که بیم احیای امضاهای طالیی را ایجاد کرده اســت. آخرین 
پیگیری های خبرنگار مهر از طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد مجلس نشان می دهد که در کمیسیون صنایع اصالحاتی 
بر روی این طرح انجام شــده است که از جمله مهم ترین این 
اصالحات باید به تشــکیل کمیته ای جهت تعیین ســهمیه 
کارنجــات برای عرضــه محصول در بورس و صادرات اشــاره 
کرد. آنطور که ســخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
به خبرنگار مهر گفت مقرر شــده یــک کمیته رصد و پایش 
بازار به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده دادستانی، عضو 
ناظر مجلس و نماینده بورس تشــکیل شــود؛ در این کمیته، 
محصوالت فوالدی هر تولیدکننده به دو دسته تقسیم می شود؛ 
یک دسته محصوالتی که سهمیه عرضه در بورس می گیرند و 
دسته دیگر محصوالتی که سهمیه صادرات می گیرند؛ یعنی هر 
کارخانه فوالدی بخشــی از محصوالت خود را به بورس عرضه 
می کند و بخشی دیگر را هم صادر می کند که میزان هر کدام 
هم مشــخص خواهد شد.طبق گفته فیروزی پیش بینی شده 
کــه همین کمیته رصد و پایش، کــف قیمتی را تعیین کند 
و ســقف قیمت نیز در رقابت مشــخص خواهد شد. از دیگر 
اختیاراتی که به کمیته مذکور داده شده این است که در مورد 

قیمت انرژی واحدها تصمیم گیری شود.

مجلس زمینه امضاهای طالیی را فراهم کرد
به گزارش خبرنگار مهر، اعطای اختیار تعیین »سهمیه عرضه 
در بورس« و »ســهمیه صادرات« کارخانجــات فوالد به این 

کمیته در حالی اســت که بیم امضاهــای طالیی و باز کردن 
درهای پشــتی برای توزیع رانت بیش از گذشته وجود دارد؛ 
اگرچه فیروزی در پاســخ به این ابهــام به خبرنگار مهر گفت 
کــه »با توجه به حضور دادســتان در این کمیته، زمینه بروز 
امضاهای طالیی از بین می رود«؛ اما تجربیات مشــابه گذشته 
نشــان می دهد این کمیته ها بعد از مدتی با تبدیل شــدن به 

یک روال عادی اداری، در ســطح پایین تری تشکیل و زمینه 
برای بروز فساد و شکل گیری امضاهای طالیی ایجاد می شود.

دخالت فرد در تعیین سهمیه فسادزاست
در این رابطه رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در گفتگــو با خبرنگار مهر گفت: این کمیته خود محلی برای 

امضاهای طالیی می شــود؛ هر دخالتی که به افراد بر می گردد 
زمینــه بروز رانت را فراهم می کنــد.وی افزود: در حال حاضر 
آمار دقیق تولید و مصرف و نســبت بین ایــن دو وجود دارد 
و انتظار می رود مکانیزم به گونه ای اصالح شــود که متکی بر 
فرد یا افراد خاص نباشد؛ بلکه از طریق سیستم و فرایندی که 
تعریف می شود، ظرفیت سنجی از میزان تولید و مصرف در کل 
زنجیره فوالد صورت بگیرد و بر اساس آن تکلیف هر کارخانه 
فوالدی برای میزان عرضه در بورس و صادرات مشخص شود.

شهرســتانی گفت: اینکه قرار باشــد کمیته ای تشکیل شود 
وافراد وضعیت را بررســی و میزان عرضه در بورس و صادرات 
را تعیین کنند، زمینه بروز فساد را فراهم می کند.عضو انجمن 
تولیدکننــدگان فوالد در مورد تأثیر حضور دادســتان در این 
کمیته بر جلوگیری از بــروز رانت، تصریح کرد: صنعت فوالد 
یک صنعت تخصصی است و دادســتان و مجلس نمی توانند 
کمکــی به بهبود زنجیره فوالد و یــا از بین بردن رانت کنند؛ 
وزارت صمــت به عنوان یک دســتگاه تخصصی می تواند آمار 
دقیــق تولید را جمع آوری کند و ســپس از طریق همکاری 
با انجمن ها و سندیکاها برنامه را تعیین کنند.وی افزود: اینکه 
بخواهند در کمیته ای غیرتخصصی که در جریان کار نیستند 
در مورد زنجیــره فوالد تصمیم گیری کنند هم در صادرات و 
هم در قیمت ایجاد مشکل می کند.شهرستانی تاکید کرد: حتی 
اگر دخالتی در قیمت ها هم نکنند اما همین که تصمیم بگیرند 
عرضه در بورس بیشــتر از نیاز باشد قیمت ها کاهشی و روی 
کف معامله می شود که این مساله در نهایت به کل زنجیره زیان 
وارد می کند.عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: با مجلس 
در مورد این طرح نامه نگاری و درخواست کردیم بررسی طرح 

متوقف شود اما هنوز هیچ پاسخی به ما نداده اند.

برای نخستین بار در کشور:
  خودکفایی ملی با اجرای طرح تولید 

سدیم سیانید
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران، مریم کارگر 
راضی؛ مشــاور مدیرعامل شرکت در امور پژوهشی و عضو هیات علمی دانشگاه 
با بیا این مطلب گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طرح تولید سدیم 
سیانید را از طریق مزایده در سال ۱۳۹۸ به صورت فراخوان اعالم کرد و در نهایت 
شرکت ارس به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان برنده مزایده برای 
تولید ساالنه ۶ هزار تن سدیم سیانید به روش گاز آمونیاکی اعالم شد.وی در ادامه 
افزود: با اجرای طرح تولید سدیم سیانید خلوص ۹۸ درصد به صورت قرص برای 
نخستین بار خواهیم توانست کارخانه های فرآوری طالی داخل کشور را نسبت 
به این ماده معدنی بی نیاز کنیم.کارگر راضی خاطر نشــان کرد: سرمایه گذاری 
اولیــه این طرح ۲۰ میلیون یورو خواهد بود و تکنولوژی و دانش فنی خارجی و 
ساخت تجهیزات، مهندسی و نصب داخلی و با نظارت شرکت های خارجی خواهد 
بود.این عضو هیات علمی دانشگاه با برشمردن مزایای اجرای طرح تولید سدیم 
سیانید گفت: اشتغال زایی ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳ هزار نفر به صورت غیر 

مستقیم در آینده ای نزدیک صورت می گیرد.

عرضه 250 هزار تن سنگ آهن برای تامین 
نیاز واحدهای فوالدی در بورس کاال 

مهنــدس ناصر تقی زاده مدیرعامل شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو در نشســت مشترک رییس سازمان 
بورس و اوراق بهــادار، نماینده وزارت صمت و مدیران 
شرکت های بزرگ فوالدی کشور که در بورس کاال  ایران 
برگزار شد بود اعالم کرد : چادرملو ۲5۰ هزار تن سنگ 

آهن برای تامین نیاز واحدهای فوالدی به ویژه ذوب آهن اصفهان  به صورت حراج 
بــاز در بورس کاال عرضه خواهد کــرد وی افزود: چادرملو  ذخایر خوبی در حال 
اکتشاف دارد که به محض قطعی شدن، جزئیات  بیشتر آن به اطالع سهامداران 
خواهد رسید.مدیر عامل و عضو هیات مدیره چادرملو با اشاره به اینکه، این شرکت 
همواره در جهت حفظ سرمایه های سهامداران و ایجاد ارزش در دارایی آنها  خود 
را متعهد می داند تصریح کرد:  در تصمیم گیری ها باید یک تعامل همه جانبه 
میان وزارت صمت، سازمان بورس و شرکت های تولیدکننده شکل بگیرد تا عالوه 
بر حل و فصل مسائل و مشکالت مصرف کنندگان محصوالت، منافع سهامداران 
نیز در نظر گرفته شــود  .مهندس تقی زاده تاکید کرد: چادرملو برای همکاری 
بیشــتر با مجموعه بازار ســرمایه و بورس کاال آمادگی کامل دارد و از هر گونه 
اقدامی که به حمایت از ســرمایه های مردم در بورس منتهی شود دریغ نخواهد 
کرد.  وی با بیان اینکه ، تحریمها و کرونا نه تنها  در روند تولید و برنامه های توسعه 
این شرکت توقف ایجاد نکرده و تنها بخشی از هزینه ها را افزایش داده است بلکه 

امسال تولیدات چادرملو فراتر از برنامه پیش بینی شده خواهد بود. 

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیست:

سازمان محیط زیست از پروژه ملی 
 شاهین در چارچوب قوانین 

حمایت می کند
دبیر کارگــروه ملی کاهش آلودگی 
محیط  حفاظــت  ســازمان  هوای 
زیســت گفت: برخي از تست های 
اولیه زیست محیطی خودرو شاهین 
در زمینــه هــوای پاک و مســایل 
زیست محیطی موفقیت آمیز بوده 
و این خودرو روند اخذ مجوز شماره گذاری را طی خواهد کرد.به 
گزارش سایپانیوز، سید محمد مهدی میرزایی قمی درباره شماره 
گذاری خودروی شاهین و روندی که این خودرو در پالک گذاری 
خواهد داشــت، تصریح کرد: اساساً اینکه گفته می شود سازمان 
حفاظت محیط زیست با پالک گذاری خودروی شاهین مخالف 
اســت، صحت ندارد و اشتباه است.رئیس مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: روند اخذ مجوز 
زیست محیطی هر مدل خودرو توسط شرکت های خودروسازی 
این گونه است که بر اساس دستورالعمل ها، تست ها و آزمون های 
زیســت محیطی را انجــام می دهند و مدارک مــورد نیاز را به 
شــرکت های بازرسی که مورد وثوق ســازمان حفاظت محیط 
زیســت هستند، ارســال می کنند.وی افزود: بعد از بررسی هاي 
فني و تطابق با استانداردهاي زیست محیطي توسط شرکت های 
بازرســی، گزارش ها به ســازمان حفاظت محیط زیست ارسال 
می شــود و در صورت تایید رویه ها، طی نامه ای به پلیس راهور، 
پالک گذاری بالمانع اعالم می شــود.دبیر کارگروه ملی کاهش 
آلودگی هوای ســازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: 
تمام گزارش های فنی و مدارک مربوط به مسایل زیست محیطی 
خودروی شــاهین قرار است هفته آتی به سازمان محیط زیست 
ارسال شود تا بررســی های الزم صورت گیرد.وی گفت: با توجه 
به اینکه در نتایج برخي از آزمون اولیه زیست محیطی خودروی 
شــاهین که به صورت غیر رسمي دریافت شده، مشکل خاصي 
مشاهده نشده، به نظر می رسد، مجوزهای نهایی نیز برای پالک 
گذاری صادر شــود؛ قطعا اگر مشــکلی هم وجود داشته باشد، 

پیگیری شده و حل می شود.

عملیاتی شدن مذاکرات با کره جنوبی 
تا یک ماه دیگر

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره و جنوبی اظهار کرد: 
االن در کره جنوبی تعطیالت عید شروع می شود بنابراین با پشت 
سر گذاشتن تعطیالت، دست کم عملیاتی شدن مذاکرات با کره 
جنوبی حدود یک ماه طول می کشدحسین تنهایی در مورد روند 
مذاکــرات با کره جنوبی در مورد پول های بلوکه شــده ایران در 
این کشــور اظهار داشت: صحبت ها و مذاکرات با کره جنوبی در 
همان مرحله قبلی است و کره ای ها اظهار تمایل بر حل مشکالت 
داشــته اند. ما می گوییــم این صحبت ها در صحنــه عمل باید 
نشــان داده شود چون هنوز از نظر اجرایی اتفاقی نیافتاده است. 
امیدواریــم که نتیجه این مذاکرات مثبت شــود و نتیجه خوبی 
بگیریم.رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره و جنوبی در 
پاســخ به سوالی در مورد برآورد زمانی در به نتیجه رسیدن این 
مذاکرات گفت: االن در کره جنوبی تعطیالت عید شروع می شود 
بنابراین با پشت سر گذاشتن تعطیالت، دست کم عملیاتی شدن 
مذاکرات با کره جنوبی حدود یک ماه طول می کشــد.وی افزود: 
کره ای ها برای به نتیجه رســیدن مذاکرات ایران اظهار ارادت و 
تمایل زیادی نشان می دهند اما آنچه اهمیت دارد این است که 
در عمل چه اتفاقی رخ دهد.  پیشتر؛ تنهایی با اشاره به جلسات 
برگزار شده بین مقامات کره ای و ایرانی مانند عبدالناصر همتی و 
اسحاق جهانگیری، از روند مثبت مذاکرات برای تهاتر در مقابل 
پول های بلوکه  شــده ایران در کره جنوبی اطالع داده بود. ایران 

۸.5 میلیارد دالر پول بلوکه شده در کره جنوبی دارد.

مدیر کل عملیات بازرگانی خارجی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران گفت: کاالهای اساسی 
این شــرکت بــا اعمال ســختگیرانه ترین 
اســتانداردها وارد کشور می شوند و پس از 
دریافت گواهی های سالمت ملّی و بین المللی 
به مصرف می رسند.به گزارش وزارت صمت، 
سید مسعود آزادگان افزود: کاالهای اساسی 
با استانداردهای ملی که توسط سازمان ملی 
اســتاندارد و با همکاری سازمان غذا و دارو 
تدوین و تعریف شــده اند، به کشور وارد و 
عالوه بــر آن گواهی بازرســی بین المللی 
ورود کاال را نیز دریافت می کنند.وی افزود: 
سیســتم واردات کاالهای اساسی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران به گونه ای اســت که 
از ابتدایی ترین مرحله تولید در کشورِ مبدا 
تا زمان رسیدن کاال به سفره مصرف کننده 
تحت دقیق ترین نظارت های ســالمت کاال 
قرار می گیرد. پیش از واردات، این شــرکت 
وارداتی  تولیدکننده محصول  موظف است 
خود را به ســازمان غــذا و دارو معرفی تا 
بررســی های الزم در خصــوص آن صورت 
پذیرد. ســازمان غذا و دارو ضمن بررســی 
ســوابق تولیدکننده ی مذکور، با اســتفاده 
از بازرســان خود و یا بازرســان منتخب به 
بررســی مزرعه و یا خط تولید آن شرکت 
اقدام می کند و در صورت تایید نســبت به 
صدور گواهی ثبت منبع و ارائه مجوز واردات 
می نماید.آزادگان ادامــه داد: پس از تایید 

اولیه، شرکت بازرگانی دولتی به تعیین یکی 
از بازرســان بین المللی مورد تأیید سازمان 
ملی اســتاندارد که صاحــب صالحیت در 
خصوص بازرســی محصوالت کشــاورزی 
تشخیص داده شده، اقدام می نماید و بازرس 
منتخــب بالفاصله کار خود را در کارخانه و 
بنادر فروشنده آغاز و از تمامی محموله های 
ارائه شده وفق معیارهای بازرسی نمونه اخذ 
می نماید. نمونه ها در آزمایشگاه های معتبر 
کشور مبدأ به صورت ناشناس مورد آزمون 
قرار گرفته و مطابقت آنها با استانداردهای 
تعیین شــده که همان استانداردهای ملی 
می باشند مورد ســنجش قرار می گیرد.وی 
تصریح کرد: در خصوص کاالهای حســاس 
مانند برنج که مســتقیما بر سر سفره مردم 
قرار می گیرد، معیارهای ســختگیرانه تری 
هم به کار گرفته می شــود، از جمله آن که 
نمونه ها عــالوه بر آزمایشــگاه های معتبر 

محلــی، باید برای آزمایشــگاه صاحب نام 
»یوروفین« در کشور آلمان که معتبرترین 
آزمایشگاه ســنجش موا دغذایی در جهان 
می باشد نیز ارسال شوند. در نهایت بازرس 
پس از اعالم نظر آزمایشــگاه های محلی و 
یوروفین، نســبت به تأیید و یا رد محموله 
اقدام نمــوده و در صورت تأیید، کاال مورد 
ایران  بازرگانی دولتــی  پذیرش شــرکت 
قرار می گیــرد.آزادگان اضافه کرد: در واقع 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران برای صدور 
با ســخت گیری بسیار  تأییدیه ســالمت 
زیاد و علیرغم صرف هزینــه و زمان قابل 
توجهی، نمونه های خود را به پیشرفته ترین 
آزمایشگاه های موجود مواد غذایی در جهان 
ارســال می کند و ســپس کاال اجازه ورود 
به کشــور را پیدا می کند.مدیرکل عملیات 
بازرگانــی خارجی بازرگانــی دولتی ادامه 
داد: اما این پایان راه بازرســی محموله های 

وارداتی این شــرکت نیســت. پس از ورود 
کاال بــه بنادر ایران و تخلیه آن، بازرســان 
دانشــگاه های علوم پزشکی اســتان ها به 
نمایندگی از سازمان غذا و دارو و همچنین 
بازرســان ادارات کل اســتاندارِد استان به 
نمایندگی از سازمان ملی استاندارد، اقدام 
بــه نمونه برداری از محموله هــای وارداتی 
نموده و برای بررسی سالمت کاال، نمونه ها 
به چند آزمایشگاه صاحب صالحیت ارسال 
می شــوند و تنها در صورت تأیید صحت و 
سالمت کاال توسط این مرجع نظارتی است 
که امکان دریافت مجوز ترخیص و مصرف 
فراهم می گــرددآزادگان تصریح  این کاال 
کــرد: عالوه بر این ها، خــود ما از کاالهای 
وارداتــی نمونه گیری هایی انجــام داده تا 
توسط بازرسان منتخب در آزمایشگاه های 
معتبر کشــور مورد آزمایش قرارگیرند تا 
مطمئن شویم که فرآیند انجام آزمایشات 
در بنــدر بارگیــری و همچنیــن انجــام 
آزمایشــاتی که در داخل کشور انجام شده 
همه بر طبق اصول و موازین تعیین شــده 
از ســوی نهادهای نظارتی مثل استاندارد 
و ســازمان غذا دارو بوده باشــد.مدیر کل 
تأکید کرد:  بازرگانی خارجــی  عملیــات 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران تالش دارد 
کاالهای وارداتی خود را باکیفیت مطلوب 
و در چارچوب اســتاندارد های بین المللی و 

ملی تامین نماید.

مدیر کل عملیات بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد:

تأمین و واردات کاالهای اساسی با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
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معاون وزیر اقتصاد اعالم کردگزیده خبر

آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت
معــاون وزیر اقتصاد ضمن اعالم آخرین وضعیت واگذاری اموال بانک های زیر مجموعه 
وزارت اقتصاد، از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت خبر داد و گفت: بانک های 
ملی و تجارت از امروز آمادگی دارند به شــکل الکترونیکی و بدون مراجعه به دارندگان 
سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند که 
مدت زمان بازپرداخت این تســهیالت سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر 
از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد. عباس معمارنژاد 
دیروز )شــنبه( در نشســتی خبری گفت: توســط نظام بانکی در ۱۰ ماهه اول امسال 
معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل 
معادل ۲۵ درصد رشــد داشته است. حدود هفت درصد آن به بخش کشاورزی، معادل 
۳۰ درصد بخش صنعت و معادل ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخته شده است. وی 
افزود: معادل ۲۵ درصد تســهیالت اعطایی نظام بانکی برای سرمایه گذاری های جدید 

پرداخت شده داده است. 

وضعیت واگذاری اموال بانک ها 
معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری امالک و ســهام بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد 
گفت: واگذاری امالک و سهام بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از ابتدای امسال تا ۱۰ 
ماهه سال جاری معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این بانک ها ۳۱۰۰ میلیارد 
تومان ســهام فروخته اند. اگر شرایط بورس به ابتدای سال برگرد و به ثبات برسد، میزان 
واگذاری سهم بانک ها بیشتر می شد. در دو مقطع دو شرکت بزرگ گروه سرمایه گذاری 
امید و توسعه مالی در بورس عرضه شد و با توجه به شرایط بورس نتواستیم این سهام ها 
را به صورت بلوکی بفروشــیم که منتظر شرایط مساعد و با ثبات در بورس هستیم. وی 
افزود: در مورد بانک کشــاورزی شرکت سیمرغ و آذرآب آماده عرضه هستند اما شرایط 
بورس باید به ثبات برسد. از ۱۰ ماه سال ۹۶ تا ۱۰ ماهه سال ۹۹ فروش سهام و امالک 
بانک ها معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده اســت که ۱۱ هزار میلیارد تومان در امسال 
محقق شده است. شعب نظام بانکی در کشور حدود ۲۲ هزار شعبه است درحالیکه نیاز 
کشور حدود ۱۲ هزار شعبه بانکی و شعبی که اضافه هستند مربوط به بانک های دولتی و 
نیمه دولتی است. اگر در یک شهری یک شعبه بانکی داریم آن را نخواهیم بست زیرا باید 
به مردم خدمت ارائه کنیم. معمارنژاد در ادامه از توسعه استراتژی »فراگیری مالی«  خبر 
داد و گفت: در این طرح به دنبال این هستیم تا برای خدمات مالی شامل خدمات بانکی، 
بیمه و بورس به تمام مردم کشور در تمام نقاط کشور دسترسی ایجاد کنیم. با توجه به 
ادغام بانک های نظامی این مسولیت را برعهده بانک سپه گذاشتیم که اگر در منطقه ای 
شعب بانکی وجود نداشته باشد، این بانک با جا به جایی شعب بانکی خودش این امکان را 
فراهم کند. در سال جاری برنامه کاهش ۷۲۵ شعبه بانکی داشتیم که تا آذر ماه سالجاری  
۳۴۴ شعبه کم شــده است که دلیل اصلی  آن فراگیری مالی است. برای سال ۱۳۴۰۰ 

معادل ۱۳۹۵ شعبه به تفکیک بانک ها باید تعدیل شوند. 

92 درصد تراکنش ها غیرحضوری است
وی ادامه داد: در ســال گذشــته در بانک ملی ۸۲ درصد تراکنش های بانکی به صورت 
الکترونیکی بوده اســت اما اکنــون ۹۲ درصد تراکنش ها غیرحضوری اســت و مابقی 
حضوری است . تا قبل از خرداد سال آینده نسخه اجرایی بانکداری دیجیتال در بانک های 

زیر مجموعه وزارت اقتصاد عملیاتی شود.

هیچ زندانی به خاطر خسارت حوادث رانندگی نداریم
طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، با ایجاد صندوق خســارت های بدنی اکنون هیچ زندانی 
در زندان به خاطر خســارت مرتبط به حوادث رانندگی نداریم و تمام کسانی که بیمه 
نداشــتند سعی شــده از طریق صندوق خسارت بدنی خســارت آن ها پرداخت شود. 
معمارنژاد افزود: معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ ماهه امسال خسارت پرداخته شده 
است که ۱۴ درصد رشد داشته است. صندوق جدیدی که بیمه حوادث همگانی بالیای 
طبیعی است در گذشته اگر در یک استان یا چند استان بالیای طبیعی رخ می داد، در 
صورت داشتن بیمه، بیمه پرداخت می کرد یا دولت تامین مالی کرد اما حاال با راه اندازی 
این صندوق، این خسارات پرداخت می شود و در قانون بودجه سال آینده درنظر گرفته 
شده است که بخشی از این حق بیمه را مردم و بخش دیگر را دولت تامین می کند.وی 
افزود: سهامداران بانک های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح 
تقســیم شده اند که در مورد غیروابسته ها که شامل حقیقی ها و حقوقی ها می شوند، بر 
اساس ارزش گذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط 
تورمی تمام مبالغ پرداخت شــده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و 
حقوقی نداریم.به گفته معمارنژاد، برخی از سهامداران صبر کردند تا ارزش گذاری صورت 
گیرد؛ بنابراین اشخاص غیروابسته کال تسویه شده است ولی در وابسته ها، ارزش گذاری 
کانون رســمی دادگستری هم اکنون از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام است و 
منتظر هســتیم که این کار نهایی شود.وی اظهار کرد: ارزش گذاری هر پنج بانک باید 
روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانک ها 

تسویه حساب صورت گیرد.

وجود 424 شرکت دولتی
وی گفت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و 
۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت 
در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها ســهم دارند که دولتی تلقی نمی شوند ولی دولت در 
آنها سهم دارد.معمارنژاد با بیان اینکه اگر ۱۰ شرکت عمده دولتی را پایش خوبی کنیم، 
۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ۱۰ شرکت کنترل خواهیم کرد، از 
تدوین الیحه نظام شرکت داری بخش عمومی خبر داد و گفت: این الیحه در کمیسیون 
اقتصادی دولت در حال بررســی اســت و این برای دولت در ابتدای سال جاری ارسال 

شده که امیدواریم این الیحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و 
مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکت های دولتی را تعیین کنیم.

ارزش اموال مازاد بانک ها 90 هزار میلیارد تومان است
معمارنژاد با بیان اینکه ارزش اموال بانکها روز به روز در حال تغییر اســت ولی برآوردها 
حکایــت از آن دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان در بانک های زیرمجموعه دولت اموال و 
دارایی دارند، گفت: ارزش گذاری ها هر شــش ماه یکبار به روز می شود که این برآورد 
۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یکســال قبل است و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن 
به فروش رفته اســت که تحقق ۳۶ درصدی را نشــان می دهــد.وی افزود: برای مابقی 
بانک ها و شــرکت های زیرمجموعه آگهی صادر شده است؛ در حالی که اگر بانک آگهی 
کند و مشــتری وجود نداشته باشد، تکلیف از عهده او ساقط است؛ این در حالی است 
که بانک سپه تاکنون سه بار شرکت سرمایه گذاری امید را عرضه کرده است ولی برای 
آن مشــتری وجود نداشته است. بنابراین عددی که در این رابطه در خصوص واگذاری 
دارایی های مازاد اعالم می شود، عددی است که ممکن است بیش از آن عرضه شده باشد 
ولی مشتری نداشته باشد.معمارنژاد گفت: نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار 
است و دولت برای تعیین نرخ سود برنامه ای ندارد و برنامه باید از سوی شورای پول و 

اعتبار نقش آفرینی کند.

آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت
به گفته وی، بانک های ملی و تجارت از امروز آمادگی دارند به شکل الکترونیکی و بدون 
مراجعه به دارندگان ســهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری 
به مردم ارائه دهند.وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این تســهیالت ســه ساله است و 
هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این 
وام خواهد شد.در ادامه اعضای هیئت مدیره بانک تجارت و ملی به جزئیات اعطای کارت 
اعتباری سهام عدالت پرداختند که فرید موسوی - یک عضو هیئت مدیره بانک ملی - 
گفت: بانک ملی به صورت آزمایشی از مردادماه امسال پرداخت تسهیالت به سهامداران 
عدالت را شــروع کرده است و از امروز آماده هستیم از بستر الکترونیکی برای پرداخت 
این تسهیالت استفاده کنیم که نیازی به مراجعه به بانک ندارد. وی افزود: مردم در این 
زمینه تنها مدارک خود در سامانه ایوا ارسال می کنند و در کمترین زمان ممکن کارت 
اعتباری برای دارندگان سهام عدالت صادر می شود. این تسهیالت سه ساله است و نیاز 
به مدرکی و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در یازده یک ماهه این تســهیالت را تسویه 
کنند هیج گونه کارمزدی از آن ها دریافت نمی شــود. در ادامه اشرف نژاد - عضو هیئت 
مدیره بانک تجارت- نیز توضیح داد: در سامانه زمرد بانک تجارت به صورت غیرحضوری 
ثبت نام برای دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت انجام می شود و نیازی به حضور در 

شعب بانک تجارت نیست.

پرداخت 700 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
روستایی در مازندران

عضو هئیت مدیره در ســفر به مازندران خبر داد:بانک 
توســعه تعاون بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال تســهیالت 
اشتغال روســتایی در مازندران پرداخت کرده استامیر 
هوشــنگ عصار زاده در سفر به استان مازندران ضمن 
بازدید از طرح های تولیدی و تعاونی این استان تاکید 
کرد: بانک توســعه تعاون با حمایت از تعاونی های بزرگ و کوچک در اســتان 
مازندران، عزم جدی در ارتقای اقتصاد کشــور و اســتان دارد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه تعاون، امیر هوشنگ عصارزاده، عضو هیئت مدیره این بانک 
در آســتانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی، همراه با هیئتی از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی وارد استان مازندران شد تا ضمن بازدید از طرح های تولیدی و 
تعاونی در این استان، از نزدیک در جریان پیشرفت امور و مسائل پیش روی این 
واحدهای اقتصادی قرار گیرد.عصار زاده در این ســفر یک روزه در جلسه ای که 
با حضور استاندار استان مازندران و معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در استانداری مازندران تشکیل شد، ضمن استماع مسائل تعاونی های استان، با 
تأکید بر نســبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در مازندران و مقایسه این 
رقم با متوسط شــبکه بانکی گفت: نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون 
استان مازندران که بالغ بر دوبرابر نسبت متوسط در شبکه بانکی کشور است، به 
خوبی بیانگر توجه بانک به زیرساخت های اقتصاد تعاون و انجام وظایف توسعه 
ای در اســتان مازندران است.وی تاکید کرد: تا کنون بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از سوی بانک توسعه 
تعاون در استان مازندران پرداخت شده است که بر اساس اطالعات سامانه کارا 
این میزان تســهیالت موجب ایجاد بیش از ۱۵۰۰ اشتغال جدید در این استان 

بوده است.

نرگس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه 
صادرات ایران شد

خانم نرگس نجفی با صدور حکمی از ســوی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی و رییــس مجمع عمومی بانکها به 
ســمت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران 
منصوب شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
صادرات، در بخشــی از این حکم آمده است: »نظر به 
تعهد، تخصص و تجربه سرکار عالی به مدت دوسال به سمت عضو هیات مدیره 
بانک توســعه صادرات ایران منصوب می شوید امیدوارم با همفکری .و همدلی 
کارکنان کوشــای بانک توســعه صادرات ایران و همکاری با نهادهای تخصصی 
مرتبط، درنیل به اهداف و برنامه های آن بانک و پیشــرفت و تعالی همه جانبه 
مادی و معنوی دولت تدبیر و امید پیروز و سربلند باشید.نرگس نجفی پیش از 
این مسوولیت سخنگویی ســازمان هدفمندی یارانه ها را برعهده داشته است.

همچنین در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی از خدمات سرکار 
خانم تانیا یغمایی عضو پیشــین هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران تشکر 

و قدردانی شده است.

 مدیرعامل بانک دی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با شرکت ملی پست ایران:

گسترش دسترسی جامعه به خدمات بانک دی 
را دنبال می کنیم

به منظور افزایش سرعت و کیفیت خدمات به مشتریان 
بانک، مدیران عامل بانک دی و شرکت ملی پست ایران 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در مراسم 
امضای این تفاهم نامه بر لزوم اســتفاده از ظرفیت های 
شبکه پستی در گسترش ارائه خدمات بانکی به مشتریان تأکید کرد.وی گفت: 
امروزه مدیریت هزینه های ســازمان از طریق برون سپاری برخی از خدمات، به 
یک هدف اســتراتژیک تبدیل شده اســت که نقش مهمی در کاهش هزینه ها 
و تســریع در ارائه خدمات به مشــتریان دارد.کریمی افزود: در بانک دی نیز با 
توجه به شبکه محدود شعب در سراســر کشور و لزوم خدمت رسانی باکیفیت 
به مشــتریان در سریع ترین زمان ممکن در اقصی نقاط میهن عزیز اسالمی، در 
کنار توسعه و تجهیز زیرساخت های بانکداری الکترونیک، برون سپاری برخی از 
خدمات مشــتریان به یک الزام عملیاتی و کارکردی تبدیل شده است که انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی پست ایران در همین راستا صورت می گیرد.

مدیرعامل بانک دی گستردگی نقاط تماس، ایجاد دسترسی عمومی و همچنین 
پایین بودن هزینه خدمات شــرکت ملی پست ایران را از بزرگ ترین مزیت های 
این شرکت برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم انعقاد این تفاهم نامه، ضمن گسترش 
دسترســی جامعه هدف بانک در سراسر کشــور به خدمات بانک، زمینه ارائه 

خدمات متمایز به مشتریان و افزایش رضایت آن ها را فراهم کند.

افتتاح دفتر بانکداری اختصاصی بانک سامان 
در اصفهان و قم

دفاتر بانکداری اختصاصی بانک سامان در شهر اصفهان 
و قم افتتاح و خدمت رســانی به مشتریان ویژه در این 
شهرها آغاز شد.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان ر 
راستای ارائه خدمات متفاوت به مشتریان خاص خود، 
دفتر بانکداری اختصاصی را در شهرهای اصفهان و قم 
راه اندازی کرد.بر این اساس تمامی مشــتریانی که مجموع سپرده گذاری آن ها 
)ریالی و ارزی( نزد بانک سامان بیش از ۳۵ میلیارد ریال باشد، می توانند خدمات 
بانکی و مشاوره ای خود را بدون پرداخت هزینه و کارمزد از طریق دفاتر بانکداری 
اختصاصی دریافت کنند.بر این اساس، مشتریان خاص بانک سامان می توانند از 
طریق این دفاتر خدماتی شــامل دسترسی آسان و راحت به بانکدار اختصاصی، 
انجام امور بانکی و سایر خدمات )بیمه و سرمایه گذاری( بدون نیاز به حضور در 
شعب و در محل مورد تقاضای مشتریان، ارائه پیشنهادات مالی و سرمایه گذاری 
به مشــتریان و مدیریت سپرده های مشتری حسب شــرایط موجود را دریافت 
کنند.الزم به ذکر است که هم اکنون دفتر بانکداری اختصاصی اصفهان در نشانی 
اصفهان - خیابان توحید جنوبی - بعد از چهارراه پلیس - ساختمان ژیوار - طبقه 
پنجم - واحد ۵۰۱- شــماره تلفن ۰۳۱۳۱۳۲۲۴۴۷ و همچنین دفتر بانکداری 
اختصاصی قم در نشــانی قم - بلوار امین - نبش کوچه ۴۱ - ســاختمان بانک 
ســامان - طبقه دوم- شــماره تلفن ۳-۰۲۵۳۲۴۰۰۴۴۱ آماده ارائه خدمت به 
مشــتریان است.همچنین مرکز سامان ارتباط با شــماره ۰۲۱۶۴۲۲ در تمامی 

ساعات شبانه روز به سؤاالت مختلف مشتریان پاسخ می دهد.

رییس کل بانک مرکزی؛
دولت تصمیمی برای حذف ارز۴۲00 ندارد

درحالــی دولــت طی هفته جاری الیحه اصالحیه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تقدیم خواهد کرد که رییس کل بانک مرکزی از عدم تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کاالهای اساســی در این 
اصالحیه خبر داد. عبدالناصر همتی درخصوص تصمیم دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی در اصالحیه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: درخصوص بودجه حتما مسئولین محترم سازمان برنامه 
و بودجه اطالعات الزم را منتشر می کنند ولی درحدی که بنده درجریان هستم نکات اصلی و کلیدی الیحه بودجه در چارچوب الیحه قبلی امروز با حضور و مشارکت تیم اقتصادی دولت 
بررسی شد.وی درباره جمع بندی نهایی بودجه ۱۴۰۰ در دولت، گفت: بنظرم تا فردا الیحه بودجه در دولت نهایی بشود.به گفته رییس کل بانک مرکزی، تصمیمی برای تغییر ارز ۴۲۰۰ 
دارو و کاالهای اساسی، در اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اتخاذ نشده است. الیحه بودجه ۱۴۰۰ که آذرماه به مجلس رفته بود، بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق و اعمال برخی 
تغییرات اساسی از جمله حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی، در صحن علنی مجلس رد شد.بعد از رد کلیات الیحه بودجه در صحن علنی مجلس، دولت موظف شد تا در اسرع وقت اصالحیه های 
الزم را در الیحــه بودجــه اعمال کند و مجدداً بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کند.از مهمترین اختالفات دولت و مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کاالهای 
اساسی بود، مجلسی ها ادامه پرداخت این نوع ارز را باعث افزایش رانت  و فساد می دانند و دولت معتقد است االن زمان حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست چراکه اثر مستقیم در قیمت 

سایر کاالها خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی بانک ملت:
تجربه ای متمایز«، شعار جدید و 
راهبرد اساسی بانک ملت است

مدیرامــور اداره کل دفتر مدیریت و روابط 
عمومی بانک ملت، درباره شعار جدید این 
بانک، توضیحاتی را ارایــه کرد. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، این بانک به تازگی 
در تبلیغات خود از شعار جدید«تجربه ای 

متمایز« استفاده می کند.علی اکبر صابریان، مدیرامور اداره کل دفتر 
مدیریت و روابط عمومی بانک ملت درباره طراحی و انتخاب این شعار 
گفت: شعار جدید بانک روی دو عنصر اساسی تجربه و متمایز بودن 
تمرکز کرده است. تجربه مجموعه تعامالت ذینفعان با بانک است که 
این حس خوشایند باعث می شود تا مشتریان از بانک با دید و ذهنیت 
مثبت صحبت کنند.وی افزود: امروزه، تجربه مشــتری به ویژه برای 
شــرکت های خدمت محور مثل بانک در اولویت تمرکز قرار دارد و 
میتوان گفت، رقابت شرکت ها حول محور تجربه مشتری صورت می 
گیرد.این مقام مسوول در بانک ملت تاکید کرد: اراده و عمل مدیریت 
ارشد بانک و کارکنان آن این است که همواره تجربه ای به یادماندنی 
برای مشتریان خلق و حس خاصی برای آنان ایجاد کنیم.صابریان در 
پاسخ به این سوال که علت طراحی و تغییر شعار چه بوده است گفت: 
سازمان ها هم مانند موجودات زنده در طول زمان در حال رشد، نمو 
و تغییر هســتند و بانک ملت تحوالت مختلفی را در دوران فعالیت 
خــود تجربه کرده تا به یک برند مقبــول، مورد اعتماد و صاحب نام 
در صنعت بانکداری کشور تبدیل شده است و بنابر مقتضیات زمانی، 
اهداف، استراتژی ها، ارزش های برند و...  شعار و عناصر برند ممکن 

است نیازمند تغییر باشد.

اهدای 1800 بسته معیشتی به ایتام 
و نیازمندان از سوی بانک سینا

در راســتای رزمایش مواســات، همدلی و 
کمک مومنانه و حمایت از اقشار کم درآمد 
جامعه، دومین مرحله کمک های بانک سینا 
شامل ۱۸۰۰ بسته معیشتی به نیازمندان و 
ایتام اهدا شد.به گزارش روابط عمومی بانک 

سینا، در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای رزمایش 
مواسات، همدلی و کمک مومنانه به منظور تامین هزینه مایحتاج اولیه 
زندگی اقشــار نیازمند و ایتام، دومین مرحله از کمک های بانک سینا 
شامل ۱۸۰۰ بسته معیشتی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال شامل برنج ایرانی، 
روغن، چای، خرما، پنیر، ماکارونی، حبوبات، مرغ، گوشت و قند و شکر 
تهیه و با همکاری بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تهران 
بزرگ در بین نیازمندان توزیع شد.گفتنی است بانک سینا پیشتر نیز 
در جهت همراهی با رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه، تعداد 
۲۰۰۰ بسته معیشتی را از محل کمک های کارکنان به قیمت بیش 
از ۸ میلیارد ریال تهیه و بین نیازمنــدان توزیع کرده بود.این بانک با 
توجه به شرایط خاص ایجاد شده ناشی از کرونا در کشور اقدامات قابل 
توجهی را انجام داده که کمک ۵۰ میلیارد ریالی به مددجویان کمیته 
امداد حضرت امام)ره( در ۷ استان کشور، اهدای ۳۰۰ دستگاه تبلت به 
دانش آموزان مددجوی سازمان بهزیستی، اهدای ۵۱ دستگاه آمبوالنس 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز بهداشت مناطق کم 
برخوردار و همچنین اعطای وام قرض الحسنه به کسب و کارهای آسیب 

دیده کرونا از اهم این اقدامات در سال جاری است.
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گزیده خبر
 واکنش ظریف به بیانیه طلبکارانه

 تروئیکای اروپایی
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه اخیر تروئیکای اروپایی )انگلیس، 
فرانســه و آلمان( که طی آن ایران به نقض تعهدات برجامی خود متهم شــده 
اســت، این ســؤال را مطرح کرد که آیا طرف های اروپایی هرگز بند ۳۶ برجام 
و نامه هــای ایران در این خصوص را خوانده انــد؟  محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی عضو 
برجام )انگلیس، فرانســه و آلمان(، آنهــا را به خواندن بند ۳۶ برجام و نامه های 
متعدد ایــران در این رابطه دعوت کرد.ظریــف روز جمعه در واکنش به بیانیه  
طرف های اروپایی برجام که طی آن ایران بار دیگر به نقض تعهدات هســته ای 
خود ذیل برجام متهم شده است، در توئیتر نوشت: »ایا سه کشور اروپایی شریک 
مــا ]در برجام[ هرگز بنــد ۳۶ برجام و نامه های متعدد ایــران بر مبنای آن را 
خوانده اند؟«وی افزود: »بر اســاس چه منطقی ایران وظیفــه دارد که اقدامات 
جبرانی خود که یک سال کامل پس از خروج آمریکا از برجام -و تداوم نقض آن 
توسط این کشور- اتخاذ کرده است را متوقف کند؟ سه کشور اروپایی چه کاری 

در راستای عمل به وظایفشان انجام داده اند؟«

بلینکن اعالم کرد
 انصاراهلل سه شنبه از فهرست 

»تروریستی« آمریکا خارج می شود
وزیــر خارجه دولت جدید آمریکا اعالم کرد تصمیم خــارج کردن نام انصاراهلل 
از فهرســت »تروریسم« از روز سه شــنبه ۱۶ فوریه اجرایی می شود.به گزارش 
روسیا الیوم، آنتونی بلینکن،  وزیر امور خارجه آمریکا از نهایی شدن این تصمیم 
و اجرایی شــدن آن از روز سه شــنبه خبر داد.وی در بیانیه ای که وزارت امور 
خارجه این کشور جمعه شب منتشــر کرد گفت که این تصمیم نتیجه اوضاع 
وخیم انســانی در یمن و همچنین هشدارهای اتحادیه اروپا، سازمان ملل ملل ، 
ســازمانهای امدادی و اعضای کنگره در مورد تأثیر تصمیم طبقه بندی انصاراهلل 
در فهرســت سازمان های »تروریستی« است.دونالد ترامپ، رئس جمهور سابق 
آمریکا در آخرین روز ریاست جمهوری طی اقدامی جنبش مردمی انصاراهلل را به 
فهرست سازمان های »تروریستی« اضافه کرد.بلینکن اما اعالم کرد که واشنگتن 
تحریم های اعمال شده علیه رهبران ارشد انصاراهلل از جمله عبدالملک الحوثی، 
عبدالخالق بدرالدین الحوثی و عبداهلل یحیی الحکیم، را ادامه خواهد داد.رئیس 
دستگاه دیپلماســی آمریکا، عزم ایاالت متحده را برای کمک به متحدان عرب 
خــود در حوزه خلیج فارس اعالم کرد و نســبت به »تالش مضاعف« آمریکا با 
همکاری ســازمان ملل و ســایر احزاب ، برای پایان دادن به جنگ یمن متعهد 
شد.ســازمان های امدادی و بشردوســتانه در پی این تصمیم بارها هشدار داده 
بودند که قرار گرفتن نام انصاراهلل در فهرســت »تروریسم« عمال کار آنها را برای 
ارسال مواد اولیه مورد نیاز شهروندان یمنی از جمله غذا و دارو به صورت کامل 
مختل می کند. عالوه بر این در صورتی که نام انصاراهلل در فهرست سازمان های 

»تروریستی« باقی بماند عمال هر فرد یا گروهی که با آنها وارد معامله و داد.

چه کسی امنیت منطقه را تهدید می کند؟
 عبــری ها یک ضرب المثل معروف دارند که می گوید »مرد مهربان پیش از اینکه 
خودش شــام بخورد به گربه اش غذا می دهد«، حاال این شده حکایت این روزهای 
رژیم اسرائیل و دلسوزی های سران صهیونیست برای متحدان جدیدشان در منطقه!

صهیونیســت ها، این روزها یک بار دیگر با نگرانی که از تیم جدید در کاخ ســفید 
دارند، به ایران هراســی روی آورده اند و خبرسازی هایی با هدف ایجاد بی ثباتی و 
آشوب در منطقه را در دستور کار خود قرار داده اند.آنها مثال نگران منطقه هستند، 
بطوری که گویی ایرانی ها بزودی بمب اتم خواهند ساخت و امنیت همه را به خطر 
می اندازند، آن هم در شرایطی که تمام فعالیت های ایران تا امروز تحت نظر آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است.

اما راستی چه کسی منطقه را تهدید می کند؟
اوال، صهیونیســت ها فعالیت های اتمی مخفیانــه دارند و عضو هیچ یک از پادمان 
های بین المللی نیستند و در عین حال رژیم صهیونیستی یک زرادخانه اتمی دارد 
که هیچ نظارتی برآن نیســت.این رژیم درحالی خــود را نگران منطقه قلمداد می 
کند که تعداد زیادی قطعنامه های شــورای امنیت را بابت اشغالگری سرزمین های 

فلســطینیان علیه خود در کارنامه دارد و در نقض قطعنامه ها و قوانین بین المللی 
یکه تاز است.در حال حاضر رژیم صهیونیستی تنها رژیم غیرقانونی منطقه است که 
بیشــترین اراضی دیگران را طی ۷۰ سال گذشته اشغال کرده است؛ ازبلندی های 
جوالن سوریه تا خاک اردن در کرانه باختری!دوم اینکه صهیونیست ها باید برای این 
سوال که »سالح ارتش اسرائیل از ۲۰۱۱ علیه چه کسانی بکار رفته است؟ » پاسخی 
داشته باشــند.طی این همه سال، تروریست های تکفیری تا نزدیکی های مرزهای 
سوریه با اسرائیل هم رسیدند، اما آیا هرگز یک گلوله میان دو طرف رد و بدل شد؟

سوال دیگر اینکه، تمامی عملیات انجام شده ارتش رژیم صهیونیستی و گلوله های 
شلیک شده آن در منطقه طی این سال ها به سمت چه نیروهایی بوده است؟. 

حال سوال از دولت های غربی و آمریکایی این است که آیا داعش و گروه هایی مانند 
النصره و تحریر الشام وابسته به القاعده را گروه هایی تروریستی می دانند یا نه؟

اگر قبول ندارند که این گروه ها تروریســتی هســتند، پس پیروزی بر تروریسم در 
منطقه که مدعی آن هســتند به چه معناست؟ به معنای دیگر نباید از مبارزه علیه 
تروریســم حرف بزنند و اما اگر قبول دارند، پس به این ســوال پاسخ دهند که راز 
شــلیک نکردن اسرائیلی ها طی این همه ســال، به این گروه ها )طی دستکم ۱۰ 

سال گذشــته( چیست؟ صهیونیست ها نه تنها در ظاهر هم که شده یک گلوله به 
سمت داعش و یا دیگر گروه های تروریستی در سوریه شلیک نکردند، بلکه گزارش 
هــای زیادی مبنی بر حمایت های مختلــف از جمله معالجه مجروحان گروه های 
تروریســتی در شهرهای اسرائیل در رســانه های بین المللی و منطقه منتشر شده 
است.در مقابل اما رژیم اسرائیل طی حداقل سه سال گذشته بارها مواضع نیروهای 
مقاومت اسالمی را که در نبرد مستقیم و تن به تن با تروریست ها قرار دارند، همواره 
بمباران کرده اســت.این حمالت علیه نیروهای ضدتروریستی که با حمالت ارتش 
آمریکا نیز همزمان شــده بود، باعث شــد، گروه تروریستی داعش بعد از دو سال با 
تجدید قوا،  دوباره جرات کند علیه نیروهای عراقی و سوری دست به حمله بزند.  با 
این دو نکته، حاال این ســوال را باید پرسید که »اکنون چه کسی امنیت منطقه را 
تهدید می کند؟ » با این ســابقه کثیف آیا اسرائیلی ها صالحیت اظهار نطر درباره 
برجام و امنیت منطقه را دارند؟ البته سخن درباره متحدان جدید اسرائیل در منطقه 
هم بسیار است؛ همانها که تشت آبرویشان با عادی سازی روابط با تل آویو این روزها 
از بام منطقه فرو افتاده است؛ همانها که در دوره جنگ علیه تروریسم از گروه های 

مختلف تروریستی حمایت کردند؛ هم مالی و تسلیحاتی و هم تبلیغاتی و سیاسی!

مرکل به سوءمدیریتش در مهار کرونا اعتراف کرد
 آنــگال مــرکل صدراعظم آلمان تاییــد کرد که در واکنش به افزایــش ابتال به کرونا و آماده نبــودن آلمان در برنامه 
واکسیناسیون اشتباه کرده است.به گزارش شبکه خبری بلومبرگ نوشت: مرکل در مصاحبه با تلویزیون »زِد دی اف« 
آلمان  گفت: واکنش به این همه گیری در پاییز گذشــته »بســیار تردیدآمیز« بوده و دولت در اولین موج همه گیری 
در تامین نیاز به ماســک صورت بسیار ُکند عمل کرده اســت.مرکل با این حال از راهبرد خود در خرید واکسن های 
کووید-۱۹ از اتحادیه اروپا دفاع کرد اما تایید کرد که باید در این زمینه توضیح بهتری می داد.مرکل گفت: نمی خواهم 
از اصل قضیه خارج شوم و به حواشی بپردازم، این تصمیم شاید ناامیدکننده باشد. اما حقیقت این است که ابتدا فکر می 
کردم که می توانیم کمتر از یک سال واکسن را در اختیار داشته باشیم. این یک دستاورد بزرگ است اما نمی توان روی آن حساب کرد.مرکل تاکید 
کرد که اتحادیه اروپا دستور داده به اندازه کافی از واکسن خریداری شود و آلمان به اندازه کافی دوز واکسن دارد.هرچند مصاحبه های تلویزیونی از 
مرکل در گذشته کمتر مرسوم بوده است اما صدراعظم آلمان در هفته های اخیر با مردم خسته از همه گیری به طور مستقیم گفت و گو کرده است 
به ویژه این که روند کند بازگشایی ها و برنامه واکسیناسیون در این کشور او را تحت فشار قرار داده است.مقام های آلمانی هفته گذشته با کاهش 
برخی از محدودیت های کرونایی موافقت و بعد از چند ماه محدودیت شــدید، امکان بازگشــت به شرایط عادی را فراهم کردند. با نزدیک شدن به 
موعد انتخابات آلمان و پایان دوران صدراعظمی مرکل، موضع گیری های سیاسی در تالش های آلمان برای مهار این بیماری اهمیت یافته است.

روند بازگشایی ها به نرخ مبتالیان به کرونا در آلمان بستگی دارد که درهفته های اخیر روند یکنواختی را پیدا کرده است اما باز هم باالتر از سطحی 
است که به اعتقاد دولت می توان آن را مدیریت کرد. برای کاستن از بار فشار مردم خسته از تعطیلی ها، مدارس آلمان از این ماه و آرایشگاه ها از 
اول مارس بازگشایی می شوند.مرکل و رهبران منطقه ای مالک هایی را برای آغاز فعالیت مشاغل غیرضروری تعیین کرده اند.صدراعظم آلمان در 
تازه ترین مصاحبه خود بار دیگر درباره سرعت عمل در احیای اقتصاد اروپا هشدار داد و گفت: احیای اقتصادی اروپا به ما و اقدامات ما برای بازگشایی 
هوشــمندانه بســتگی دارد  اما بدون موج سوم هم می توان این همه گیری را را کنترل کرد.کرونا تاکنون بیش از دو میلیون نفر را در آلمان مبتال 
کرده است که از این تعداد ۶۵ هزار و ۳۶ نفر جان خود را از دست داده اند.مرکل پیشتر در مصاحبه دیگری گفته بود که می توان از واکسن روسی 
»اسپوتنیک وی«  برای حفاظت از مردم اتحادیه اروپا استفاده کرد به شرط آنکه سازمان داروی این قاره آن را تائید کرده باشد.وی افزود، با والدیمیر 

پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره این موضوع گفت وگو کرده  است.

دفاع وکالی ترامپ در محکمه سنا پایان یافت
احتمال رای گیری در روز شنبه

 وکالی »دونالد ترامپ« رییس جمهوری پیشین آمریکا در چهارمین 
روز محکمه ســنا، دفاعیات خود را در کمتر از مدت پیش بینی شده 
به پایان بردند و نوبت به پرســش و پاســخ سناتورها رسید. محاکمه 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا که به اتهام »تحریک برای 
شــورش« از روز سه شنبه آغاز شد، روز جمعه به دفاعیات وکالی وی 
رسید که حق داشتند به مدت ۱۶ ساعت در ۲ روز ارائه دهند.اما این 
وکال، دفاعیات خود را در حدود چهار ساعت انجام دادند و به این ترتیب نوبت به سناتورها به عنوان 
هیات منصفه رســید تا پرســش های خود را از دو طرف دعوا مطرح کنند.با پایان یافتن مدت این 
پرسش و پاســخ انتظار می رود، سنا روز شنبه که یک روز تعطیل است از ساعت ۱۰ صبح تشکیل 
جلســه دهد و رای گیری نهایی در ســاعت ۳ بعدازظهر به وقت محلی انجام شود.هنوز ممکن است 
تغییراتی در این برنامه ایجاد شــود.تمرکز وکالی ترامپ بر ایــن بود که اثبات کنند بین یورش به 
کنگره در ۱۷ دی ماه که توسط هواداران او انجام شد و سخنرانی او ارتباطی وجود ندارد و او نقشی در 
این حادثه نداشته است.در مقابل، ۹ مدیر استیضاح منتخب مجلس نمایندگان که نقش دادستان را 
داشتند، کوشیدند تا با ارائه ادله، تصاویر شورش و اظهارات و توئیت های ترامپ، نقش او را در بروز این 
حادثه برجسته سازند.برای مجرم شناخته شدن رئیس جمهوری سابق آمریکا که در مدت چهار سال، 
۲ بار اســتیضاح شد به رای مثبت ۶۷ نماینده نیاز است که با توجه به برابر بودن تعداد کرسی های 
دو حزب، ۱۷ رای جمهوری خواه ضروری است.در رای گیری اولیه برای قانونی دانستن این محاکمه، 
تنها ۶ جمهوری خواه رای مثبت دادند که با احتساب آن، هنوز به ۱۱ جمهوری خواه دیگر نیاز است. 

موضوعی که احتمال آن بسیار ضعیف دانسته می شود.
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نتایج به  دست آمده از یک پژوهش نشان داد که میزان خودکارآمدی 
و شــاخص توده بدنی )BMI( مادر، اهمیت ویژه ای در اضافه وزن 
کودک دارد و می تواند شاخص توده بدنی کودک را پیش بینی کند. 
چاقی دوران کودکی در کشورهای توسعه یافته به سطح همه گیری 
رســیده و در ۲۰ سال گذشته، شیوع چاقی افزایش سریعی داشته 
اســت. چاقی و اضافه وزن یک مشکل چند علیتی است و عالوه بر 
اینکه عوامل ژنتیکی در بروز آن نقش دارد، به عوامل فرهنگی مثل 
محیط خانواده، غذا خوردن و فعالیت نیز نسبت داده شده است. بروز 
این مشــکل در دوران کودکی تاثیر قابل توجهی بر سالمت جسمی 
و روانی دارد. برای مثال اضافه وزن و چاقی با باالرفتن چربی خون، 

فشار خون باال، مشکالت قند خون و ناباروری همراه است.

یافته های یک مطالعه نشــان داد که شــانس ابتال به عوارض دیابت؛ با 
محل ســکونت، تحصیالت، فعالیت بدنی، فشار خون سیستولیک باال، 
 )HbA1C( و هموگلوبین گلیکولیزه )LDL( لیپوپروتئین با چگالی پایین
مرتبط است. دیابت یکی از شایع ترین بیمای های غدد در سراسر جهان 
است. امروزه حدود 11.۵ درصد از جمعیت ایران به دیابت مبتال هستند. 
بنا بر برآورد ســازمان جهانی بهداشــت در صورتی که اقدامات موثر به 
منظور کنترل و پیشــگیری این بیماری صــورت نگیرد، این میزان به 
حدود هفت میلیون افزایش یافته و بر این اساس نرخ رشد ساالنه دیابت 
در ایران به رتبه دوم خاورمیانه خواهد رســید. افزایش شیوع دیابت با 
عواملی مثل افزایش سن و پیر شدن جمعیت، تغییر سبک زندگی، عدم 

تحرک و افزایش چاقی مرتبط است. 

پژوهشــگران انگلیسی در بررســی جدید خود، به بررسی عملکرد 
پروتئینی پرداختند که می تواند در بروز پارکینســون نقش داشته 
باشد. یک پژوهش جدید، شواهدی را در مورد آنچه که پروتئین مهم 
موسوم به "آلفا سینوکلئین" )Alpha-synuclein( در نورون های 
مغز انجام می دهد، به نمایش می گذارد. شــاید این پژوهش بتواند 
اطالعات بیشــتری را در مورد بیماری پارکینســون ارائه دهد. اگر 
بخواهیم پارکینسون را درمان کنیم، ابتدا باید به درک عملکرد آلفا 
ســینوکلئین بپردازیم که در مغز همه افراد وجود دارد. پژوهش ما، 
یک گام مهم به ســوی تحقق این هدف به شــمار می رود. بیماری 
پارکینسون، یک اختالل عصبی پیش رونده است که به ضعیف شدن 

یا مرگ سلول های عصبی مغز منجر می شود.

نقشی که مادران در اضافه وزن 
کودکان دارند

عواملی که باعث بروز عوارض 
بیماری دیابت می شود

پروتئین اسرارآمیزی که می تواند 
عامل بروز پارکینسون باشد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کارگاه تولید عود در اندونزی

اشاره نیسان به همکاری احتمالی با اپل!
پروژه خودروی اپل شاید به انتهای راه نرسیده باشد. نیسان عالقه بالقوه خود به همکاری با این غول تکنولوژی را اعالم کرده است. البته 
این همکاری فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد. اطالعات مربوط به همکاری با اپل را نیسان در ارائه نتایج مالی خود اعالم کرده است. ماکوتو 
اوچیدا مدیر اجرایی این برند ژاپنی گفته نیسان به دنبال همکاری با کمپانی هایی است که دارای تجربه خوبی هستند و در تجارت آگاه 
هستند. اگرچه اظهارات اوچیدا مبهم بوده اما خب حداقل نشان دهنده عالقه نیسان به همکاری است. اپل ظاهراً گفت وگوهایی با چندین 
کمپانی ژاپنی درباره همکاری احتمالی داشــته است. میو کاتو تحلیلگر بازار خودرو پیش بینی می کند نیسان محتمل ترین گزینه برای 
گفت وگوهای جدی با اپل می باشد. با توجه به گستردگی عملیات جهانی رنو-نیسان-میتسوبیشی، این خودروساز می تواند باعث دسترسی 
ســریع اپل به بازارهای متنوع شود. به همین منوال اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی نیز در فاز بازسازی قرار داشته و پروژه هایی همچون 
همکاری با اپل می تواند تضمینی برای آینده این خودروســاز باشد. اپل در حال حاضر از همکاری با یک خودروساز برای پروژه خودروی 
خودش اســتقبال می کند اما گفت وگوها با گروه هیوندای را در این زمینه متوقف کرده اســت. ظاهراً هیوندای به خاطر نگرانی ها درباره 

تبدیل شدن به سازنده قراردادی برای اپل از این گفت وگوها کنار کشیده و پس از آن نیز شاهد افت سنگین ارزش بازار خود بوده است.

برای ورزشکاران به 20.000 دوز واکسن کرونا نیاز داریم
رییس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون ورزشکاران، اعالم کرد: حداقل ۲۰ هزار دوز برای 1۰ هزار ورزشکار در حوزه قهرمانی 
نیاز داریم. سیدرضا صالحی امیری با بیان به اینکه از فدراسیون پزشکی ورزشی تقاضا دارد سال 1۴۰۰ را ویژه ببیند، اظهار کرد: انتظار ما این 
است که فدراسیون پزشکی ورزشی با همکاری کمیته ملی المپیک برنامه منظمی برای کل کاروان در شش رویداد آینده تهیه کند چراکه 
ژاپن پروتکل های سختی را برای برگزاری المپیک اعمال خواهد کرد، بنابراین باید این پروتکل ها در داخل اجرا شوند تا در رویدادهای آینده 
به مشکل برنخوریم. وی بر اهمیت مبارزه با دوپینگ تاکید کرد و گفت: دوپینگ به اعتبار ملی ما لطمه می زند. IOC و کمیته ملی المپیک به 
این موضوع حساس هستند و همان طور که مالحظه کردید سهمیه وزنه  برداری کاهش یافته است. رییس کمیته ملی المپیک افزود: مبارزه 
با دوپینگ باید اولویت فدراسیون پزشکی باشد و هر گونه انعطاف در این رابطه، ظلم به کشور است چراکه دوپینگ به یک نفر لطمه نمی زند 
بلکه آسیب به اعتبار کشور وارد خواهد شد. صالحی امیری همچنین در رابطه با واکسیناسیون ورزشکاران خاطرنشان کرد: جلسه  ای با وزیر 
ورزش برای واکسن داشتیم و می توانیم برای ورزشکاران واکسن تهیه کنیم. نظر این بود که با چینی ها مذاکره کرده و با توجه به برگزاری 
سه رویداد در چین، از این کشور واکسن تهیه کنیم و باید بدانیم که حداقل ۲۰ هزار دوز برای 1۰ هزار ورزشکار در حوزه قهرمانی نیاز داریم.

چون نبود اندر خور باران رحمت دشمنت
ب ن سَقَررب سرش بارید شمشیر تو باران عذا ن گالبروح بی  جسمش معّذب شد هب  زندا جسم بی روحش مُنَقَّط شد هب دندا

نش جرابرد زهیمت شد کسی بیچاره و مسکین بماند نیزه رد دستش عصا گشت و امکندا
مت خورد و عمرش اوفتاد اندر نهیب معصیت رد کین توست و طاعت اندر مهر تواو زهیمت  گشت و مالش اوفتاد اندر نهاباو ندا

آنکه رد اعجاز رفتارش بود عجز دَوابآفرین رب بارهٔ آهو تک شبرنگ تودوستانت را ثواب و دشمنانت را عقاب

پیشنهاد

چهره روز

حجره شماره دو
کتاب »حجره شــماره دو« روایتی است از یک انقالبی 
مبارز که در بســیاری از مقاطع حساس تاریخ انقالب و 
دفاع مقدس حضور داشــته و نقش آفرینی کرده  است. 
کتاب »حجره شماره دو« شامل خاطرات حجت االسالم 
ابوالقاسم اقبالیان نوشــته رضا یزدانی است، این کتاب، 
اثری در حوزه تاریخ شفاهی انقالب و دفاع مقدس استان 
قم است. حجت االسالم ابوالقاسم اقبالیان یکی از شاهدان 
عینی است که در بسیاری از مقاطع حساس تاریخ انقالب 
و دفاع مقدس حضور داشــته و نقش آفرینی کرده  است. 
وی همچنین با شخصیت های مهم تاریخ انقالب ارتباط 
داشته و خاطرات دســت اول و شنیده نشده  فراوانی از 
آن ها دارد که تاکنون نقل نشده  و برای نخستین بار است 
که در کتابی منتشر می شود. »حجره شماره دو« تنها خاطرات شخصی یک مبارز انقالبی نیست، بلکه 
خالصه ای است از تاریخ انقالب و دفاع مقدس قم. زیرا راوی این کتاب در بیشتر اتفاقات مهِم انقالب در 
قم نقش مؤثر داشته و بعضی از روایت های او مکمل روایت های ناقصی است که پیش از این دیگران نقل 
کرده اند. با کنار هم قرار دادن این برش های تاریخی، مخاطبان به روایتی کامل دســت خواهند یافت. 
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: زمزمه آمدن امام به ایران، نور امیدی در دل هایمان انداخت. بعد از 
این همه انتظار لحظه های دیدار داشــت از دیوار نگرانی هایمان سرک می کشید. خروشی در دل مردم 
راه افتاده بود و ســر هر کوی و برزن خبرهایی از آمدن امام به گوش می رسید. نزدیک دو هفته ای بود 
که مملکت بدون شاه روزگار می گذراند. روزهای اّول بهمن سال 1۳۵۷ بود که خبر رسید امام خمینی 
می خواهد به ایران بیاید اّما دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را بسته است. به همین خاطر جمع زیادی از 

طالب و روحانیون انقالبی در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند. 

عبدالحسین زرین کوب
عبدالحسین زرین کوب خوانســاری ادیب، تاریخ نگار، 
منتقد ادبی، نویسنده، و مترجم برجستهٔ ایران معاصر 
بود. آثار او به عنــوان مرجع عمده در مطالعات تصوف 
و مولوی شناســی شناخته می شود. وی از تاریخ نگاران 
برجســتهٔ ایران اســت و آثار معروفی در تاریخ ایران و 
نیز تاریخ اســالم دارد. این آثار به دلیــل بیان ادبی و 
حماسی تاریخ از آثار پرفروش در میان ایرانیان هستند. 
زرین کوب بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران، ادبیات 
فارســی، تاریخ اسالم و تاریخ ایران تدریس کرد و پس 
از انقالب، با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی همکاری 
کــرد، از جمله این کــه ۶۵۰۰ کتــاب و مجله را به 
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی اهدا کرد. در سال 1۳۲۴، 
پس از آن که در امتحان ورودِی »دانشــکدهٔ علوم معقول و منقول« و »دانشکدهٔ ادبیات« حائز رتبهٔ 
اول شــده بود، وارد رشتهٔ ادبیات فارسی دانشگاه تهران شــد. در سال 1۳۲۷، دورهٔ لیسانس ادبیات 
فارسی را با رتبهٔ اول به پایان رساند، و سال بعد وارد دورهٔ دکتری رشتهٔ ادبیات دانشگاه تهران شد. 
در ســال 1۳۳۴ از رسالهٔ دکترِی خود با عنوان نقدالشعر، تاریخ و اصول آن، که زیرنظر بدیع الزمان 
فروزانفر تألیف شــده بود، با موفقیت دفاع کرد. زرین کوب در سال 1۳۳۰ در کنار عده ای از فضالی 
عصر، همچون محمد معین، پرویز ناتل خانلری، غالمحســین صدیقی و عباس زریاب خویی برای 
مشارکت در طرح ترجمهٔ مقاالت دائرةالمعارف اسالم )طبع هلند( دعوت شد. از سال 1۳۳۵ با رتبهٔ 
دانشیاری کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و عهده دار تدریس تاریخ اسالم، تاریخ ادیان، تاریخ 
کالم و تاریخ تصوف در دانشکده های ادبیات و الهیات شد. زرین کوب چندی نیز در »دانشسرای عالی 

تهران« و »دانشکدهٔ هنرهای دراماتیک« به تدریس پرداخت.

فرهنگ

در این 1۵ سال گاهی با حاشیه هایی مواجه شده و گاه 
بی سر و صدا آمده و رفته؛ اما هرچه هست ظاهرا هنوز 
نتوانسته مقبولیت عام پیدا کند و طیف های مختلف 
شــاعران را با خود همراه سازد. جشنواره شعر »فجر« 
در گریز از حاشیه نیز گاه با انتقاداتی همراه شده که آن 
را به حاشیه می کشاند. چرا برای جشنواره فیلم »فجر« 
هرساله این همه قیل و قال برپا می شود ولی جشنواره 
شعر »فجر« آهسته می آید و آهسته می رود؟ )تا مبادا 
گوشه آستینش به کسی بگیرد؟ کسی نمی داند انگار!( 
چرا به قولی برای جشــنواره فیلم، تئاتر و موســیقی 
»فجر« فرش قرمز می اندازند و عکاسان و خبرنگاران 
امــان به خالی ماندن صحنه برگــزاری نمی دهند اما 
جشــنواره شعر »فجر« در گوشــه ای از رسانه ها به کار خود پایان می دهد؟ چرا خبرهای جشنواره 
شــعر »فجر« حتی به اندازه لباس فالن بازیگر یا رفتار فالن هنرمند در جشنواره فیلم رسانه ای و 
دیده نمی شود؟ این ها سواالتی است که هنوز برای عده ای از دست اندرکاران جشنواره شعر »فجر« 
هم بی پاسخ است چه برسد به شاعران و مخاطبان! سال گذشته در گفت وگویی غیررسمی با یکی 
از دســت اندرکاران برگزاری این جشنواره شاهد گله و همین پرسش های بی پاسخ بودیم، می گفت 
پخش زنده مراسم پایانی جشنواره از یکی از شبکه های تلویزیونی در حالی به سختی میسر می شود 
که همه رسانه ها متوجه جشنواره فیلم هستند، می گفت همه حواس ها به جشنواره فیلم است و شعر 
دیده نمی شود. اما به راستی از آغاز چنین بود یا چنین شد؟ برگزارکنندگان و سیاست گذاران این 
جشنواره خودشان خواستند تا در سال های اخیر بی حاشیه بیایند و کم حاشیه بروند یا این جشنواره 

از آغاز بی سروصدا می آمد و می رفت؟ 

حاشیه های یک جشنواره
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