
۶۲ فوتی و ۷۳۹۰ مبتالی جدید کرونا 
ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه در طول ۲۴ ســاعته 
گذشته ۶۲ بیمار مبتال به کرونا جان باختند، گفت: بر این اساس 
مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۵۸ هزار و ۹۴۵ نفر 
رسید. دکتر سیما سادات الری، گفت: تا دیروز ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۳۹۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۶۸ نفر از آنها بستری شدند.

وی افزود: بر این اســاس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک 
میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۶۳ نفر رســید.الری ادامه داد: متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۶۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیمــاری به ۵۸ هزار و ۹۴۵ نفر 
رســید.وی گفت: خوشــبختانه تا کنون یک میلیون و ۲۹۸ هزار و 

۲۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: رزمایش دریایی مشترک با کشور روسیه بیانگر اقتدار دریایی نیروهای مسلح ایران است که به منظور برقراری امنیت در شمال 
اقیانوس هند برگزار می شود.به گزارش ارتش، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در جشنواره ایده پردازی شهید نامجو که صبح دیروز در 
ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش برگزار شد، گفت: امروز سرمایه هر سازمانی، نیروی انسانی کارآمد و با کیفیت آن نیرو یا سازمان است که باید برای داشتن 
چنین نیروی کیفیت محوری تالش کنیم.وی با بیان اینکه به هر میزانی که کیفیت نیروی انسانی باالتر باشد به همان نسبت رشد خواهیم داشت، افزود: نیروی 

انسانی کارآمد و کیفیت محور، بسترهای رشد و بالندگی را در هر سازمانی ایجاد می کنند.

www.sobh-eqtesad.ir

امیر سیاری خبر داد:
برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه در اقیانوس هند

info@sobh-eqtesad.ir

اروپا درمانده، ناگزیر از فرار بجلو 
فرانســه، انگلیس و آلمان روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۹۹ در بیانیه ای 
مشــترک ایران را متهم کردند که با نقض تعهدات خود در توافق 
هسته ای سال ۲۰۱۵ روند دیپلماسی را به »مخاطره« انداخته است. 
این بیانیه بقدری خنده دار است که انسان نگران میشود که از خنده 
روده انسان نترکد. البته این اتفاق افتاده بود که کشورهای اروپایی 
در مذاکــرات و در اقدامات عملــی بهانه جویی و جر زنی کنند اما 
اینکه ۳ کشور بدون انجام و برداشتن حتی یک قدم بعد از اجرای 
تعهدات ایران و متهم شــدن دولت و عناصر مذاکره کننده ایرانی 
در برجام به مــزدوری و جیره خواری دشــمن در ایران با تعطیل 
کردن بخش های مهمی از صنعت هسته ای و بتون ریزی در چرخه 
آب ســنگین اراک، بیانیه ای مضحک و خنده دار صادر نموده و در 
آن ایران را به اقدام علیه روند دیپلماســی متهم کنند، بدون شک 
بی شباهت به سناریوهای خیمه شب بازی نبود. ماجرا اینقدر شور 
بود و از مغزهای شــیرین تراوش یافته بــود که حتی محمدجواد 
ظریف که خود متهم برجامی در ایران اســت، در واکنش توییتری 
به بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی در متهم کردن ایران به نقض 
 توافق هســته ای و مخاطره ایجاد کردن برای دیپلماســی، نوشت: 
»آیا شــرکای ما در تروئیکای اروپایی بند۳۶ برجام و بســیاری از 
نامه  های ایران را بر این اساس خوانده اند؟ با کدام منطق مسئولیت 
متوقف کردن اقدامات اصالحی ایران پس از گذشــت یک ســال 
کامل از خروج آمریکا از برجام و نقض آن با ایران است؟ سه کشور 
اروپایی برای انجام وظایف خود چه کاری انجام داده است؟« در یک 
نگاه ساده و بی پیرایه به نظرات کارشناسی ۳ نویسنده و کارشناس 
سیاسی در زمانی که هنوز انتخابات آمریکا رئیس جمهور این کشور 
را انتخاب نکرده بــود اروپایی ها را در یک دلهره تعریف می کردند 
که از نگاه اروپا معاهده اتمی با ایران به ذره بینی تبدیل شده است 
که از طریــق آن اروپا می تواند عدم حاکمیــت اقتصادی خود در 
برابر آمریکا را به وضوح مشــاهده کند. آنها اظهار می دارند جدایی 
و گســل بین اروپا و آمریکا با انتخاب مجــدد ترامپ ادامه خواهد 
یافت. یادداشت ۳۵ صفحه ای این نویسندگان در آن زمان  به تغییر 
جایگاه امریکا و اروپای امروز مبدل شده است. در این یادداشت که 
توســط »دیوید جاللی وند«، »آخیم ورگت« و »سیگمار گابریل« 
ویراستاری شده است نویســندگان با فرض پیروزی جو بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر به بررسی و تحلیل 
وضعیت آینده روابــط اروپا، ایران و آمریکا در برابر برجام پرداخته 
بودند. این مجموعه در اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده بود. در مقدمه این 
یادداشــت حتی با تمهیدات محافظه کارانه ۳ نویسنده، می خوانیم 
که: » جو بایدن گفته است در صورت پیروزی در انتخابات تنش با 
ایران را کاهش داده و به شرط پایبندی ایران به تعهداتش به برجام 
بازخواهد گشــت. بایدن هنگامی که معاون اوباما بود نقش مهمی 
در تصویب برجام داشــته است. به گفته نویسندگان این یادداشت 
ایران نیز در پی بازگشت آمریکا خواهان کاهش تحریم ها و دریافت 
غرامت بابت صدمات اقتصادی خروج آمریکا از برجام خواهد شــد 
و اروپــا اعتقاد دارد که برجام فقط می تواند با همکاری مشــترک 
آمریکا و اروپا معتبر باشــد. به عقیده نویسندگان این یادداشت در 
این حالت اروپا باید به سرعت رابطه خود با آمریکا را تصحیح کرده 
و به جای تالش برای حفظ برجام هر جوری شــده  به آمریکا در 
آغاز مذاکراتش با ایران کمــک کند. آنها می گویند ایران و آمریکا 
بایــد کاهش تنش را گام به گام جلو برده و مســائل پیچیده تر را 
بــه بعد موکول کنند. به اعتقاد این ۳ نویســنده دو موضوع یعنی 
خــروج تدریجی ترامپ از خاورمیانه و خروج آمریکا از برجام باعث 
شــده اســت که در منطقه خاورمیانه یک خأل قدرت پدید آمده و 
مورد سوء استفاده قدرتهایی مانند روسیه قرار بگیرد. در این فاصله 
امضاء کنندگان اروپایی برجام فقط تالش کردند که از فروپاشــی 
کامل آن جلوگیری کنند. آنها همچنین می نویســند اتحادیه اروپا 
به خاطر تصمیم آمریکا نتوانست به ایران کمک اقتصادی کرده یا 
همکاری تجاری داشته باشد«. حال و با این بیانیه مشاهده میشود 
که اروپایی ها بجای ترامپ نشسته و بایدن نقش اروپا را بازی میکند. 
واقعا باید دیــد اروپا در کجای تاریخ این مقــدار وقیح، مضحک، 
بی منطق و جر زن بوده اســت؟ بنظر تحلیل گران سیاسی در ایران 
برجام در مسیر مرگ و دفن حرکت میکند مگر اینکه اروپا و امریکا 
با هم به این نتیجه رســیده که به منطق دیپلماسی برگشته قصور 
خود را جبران و اقدامات عقب افتاده را از سر گرفته و خسار ت های 
ایران را پرداخته و منویات راستی آزمایی در منظور و مقصود مقام 
معظم رهبری ایران را با پروتکلی که ایران تعیین میکند، طی کنند، 
تا شــاید این بیمار ) برجام ( رو به احتضار را بتوان در یک فضای 

پشیمانی غرب از عملکرد متقلبانه خود، نیمه جانی بخشید. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وضعیت شیوع ویروس انگلیسی در ایران
تاکنون ۹ نفر مبتال شده اند

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به شناسایی ۹ بیمار مبتال به ویروس 
انگلیســی در کشــور، بر ضرورت رعایت دقیــق پروتکل ها تاکید کــرد. علیرضا 
رئیسی،گفت: پیش بینی این است که تا پایان اسفند ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را که 
شــامل کادر درمان و افراد آسیب پذیر هستند، واکسینه کنیم.سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، ۳ تا ۴ ماه طول می کشد تا اولین واکسن ما 
که واکسن پاستور است به تولید برسد که با ورود به تولید صنعتی و تولید ۱۰ تا ۱۵ 
میلیون دوز در ماه، امکان صادرات آن هم فراهم می شود.رئیسی با بیان اینکه برای 
واکسیناسیون ۷۰ درصد جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد دوز واکسن نیاز است، گفت: 
واکسیناسیون همگانی در دنیا بیشتر از یکسال طول خواهد کشید برای اینکه امکان 
تولید این میزان واکســن و تزریق آن کار زمان بری است برای همین همچنان باید 
پروتکل ها را به دقت رعایت کنیم.وی با اشــاره به موفقیت آمیز بودن اجرای مرحله 
اول طرح شهید سلیمانی و رعایت حداکثری پروتکل ها، افزود: تا االن ۹ نفر که مبتال 
به ویروس جهش یافته انگلیسی بودند در کشور شناسایی شده اند که ۷ نفر از آنها 
در تهران و یک نفر در اهواز و یک نفر هم در آبیک قزوین بود.رئیســی با اشــاره به 
احتمال شیوع ویروس انگلیسی در کشور، گفت: ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار 
ســرایت پذیر اســت و افراد با سن پایین را هم مبتال می کند و تنها راه مقابله با آن 
رعایت دقیق پروتکل ها است، دیدیم که این ویروس کشور انگلیس را که زیرساخت 
بهداشــتی خوبی هم دارد زمین گیر کرد و نخست وزیر آن کشور مجبور به اعمال 
تعطیلی و محدودیت های گسترده شد.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: ما 
قبل از اینکه به دنبال نوع ویروس و رفتار آن باشیم باید مراقب رفتار خود باشیم، در 
خوزستان این خیزی که به وجود آمده ناشی از کاهش رعایت پروتکل ها به ۲۰ درصد 
است.رئیسی با اشاره به افزایش شمار شهرهای نارنجی به ۳۹ شهر، گفت: اگر رعایت 

پروتکل ها کاهش پیدا کند پیک چهارم قطعاً اتفاق خواهد افتاد.

موسوی:
ستاد انتخابات کشور به صورت رسمی تشکیل شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از تشکیل رسمی ستاد انتخابات در وزارت کشور 
خبر داد و گفت: در اســفند امســال هیئت مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت 
کشور تشکیل می دهیم. سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور 
در رابطه با برنامه ریزی برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در سال آینده، گفت: 
سه شــنبه هفته گذشته ستاد انتخابات کشــور با احکامی که وزیر کشور صادر 
کرد، رسماً تشکیل شد و معاون سیاسی وزیر نیز به عنوان رئیس ستاد انتخابات 
کشور انتخاب و منصوب شــد که این امر سبب انسجام و سازماندهی بهتر برای 
برگزاری انتخابات خواهد بود.وی افزود: در اســفند امســال باید هیئت مرکزی 
اجرایی انتخابات را در وزارت کشــور تشــکیل دهیم که این هیئت از معتمدین 
مردم و تعدادی از مقامات کشــور از جمله وزیر کشــور، وزیر اطالعات، دادستان 
کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تشکیل می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص ثبت نام داوطلبین ریاست جمهوری 
هم بیان کرد: این فرآیند از ۲۱ اردیبهشــت ماه انجام خواهد شد و در این زمینه 
وزارت کشور مقدمات کار را فراهم کرده است. کسانی که واجد شرایط هستند و 
این توانایی را در خودشــان مشاهده می کنند با مراجعه به وزارت کشور، در ثبت 
نام انتخابات شرکت کنند.موســوی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون انتخابات 
تغییر کرده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به اصالح قانون 
انتخابات ورود کرده اند اما به دلیل ابهامات و ایراداتی که شــورای نگهبان از این 
طرح گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت هایی با ابالغ های رهبر 
معظم انقالب تشخیص داد، طرح مذکور به مجلس برگشت خورد و بنابراین طرح 

تغییر قانون انتخابات نهایی و تصویب نشده است.

تهدید تورم بیخ گوش سرمایه  گذاران
 بازار منتظر

 معرفی متخلفان بورسی

تغییرات نرخ کاالهای اساسی در یک سال گذشته

هنوز علت ســقوط شاخص بورس از مردادمشخص نیست و فهرستی از متخلفان بورسی از سوی سازمان بورس 
به قوه قضاییه ارسال نشده و فعاالن بازار همچنان منتظر معرفی متخلفان بورسی هستند. بیشتر از سه ماه قبل 
بود که عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس از رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا فهرست 
حقوقی های متخلف در بازار سرمایه را به قوه قضائیه معرفی نماید. ۲۱ آبان سال جاری بود که محسن علیزاده، 
عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس از ارســال نامه ای به حسن قالیباف اصل، رئیس وقت سازمان بورس و 
اوراق بهادار خبر داد که بر مبنای آن، از وی خواســته شــده بود تا سهامداران حقوقی را که بر خالف قانون عمل 
کرده و بازارگردانی را به خوبی انجام نمی دهند، به قوه قضائیه و مجلس معرفی کند. روزهای متمادی سپری شد 

و بازار چشم انتظار اقداماتی از سوی سازمان بورس....

بازگشت دومین مشتری بزرگ نفت ایران

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

اصلی ترین کاالی وارداتی ایران
معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ابعاد مختلف سفر آیت اهلل رئیسی به کشور عراق را تشریح کرد

 انتقال پیام شفاهی مقام معظم رهبری
 به دولت عراق
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امیر سیاری خبر داد:گزیده خبر

برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه در اقیانوس هند
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: رزمایش دریایی مشــترک با کشــور روسیه بیانگر 
اقتدار دریایی نیروهای مسلح ایران است که به منظور برقراری امنیت در شمال اقیانوس 
هند برگزار می شــود.به گزارش ارتش، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ 
کننده ارتش در جشــنواره ایده پردازی شهید نامجو که صبح دیروز در ستاد فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش برگزار شد، گفت: امروز سرمایه هر سازمانی، نیروی انسانی کارآمد 
و با کیفیت آن نیرو یا سازمان است که باید برای داشتن چنین نیروی کیفیت محوری 
تالش کنیم.وی با بیان اینکه به هر میزانی که کیفیت نیروی انسانی باالتر باشد به همان 
نســبت رشد خواهیم داشت، افزود: نیروی انســانی کارآمد و کیفیت محور، بسترهای 
رشــد و بالندگی را در هر ســازمانی ایجاد می کنند و البته فرماندهــان ما نیز باید در 
باالترین ســطح کیفی قرار داشته باشند تا شاهد تحول مثبت و مطلوب باشیم.سیاری 
با تاکید بــر رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر اینکه ارتش باید نو شــود، 
خاطرنشــان کرد: ما باید عمق این ســخن اندیشمندانه را درک کنیم، نو شدن در نگاه 
بــه آینده، در نوع تفکر، در ایده پردازی، در خالقیــت و نوآوری باید صورت گیرد و در 
صدر کارهایمان قرار داده شود.معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه ایده های 
متعالی باید عملیاتی شــوند، افزود: ایده، اگر عملیاتی نشود ما به جایی نخواهیم رسید؛ 
لذا ایده ها باید از حالت تئوریک خارج شــده و عملیاتی شوند تا شاهد حرکت تحول زا 
و تغییرات مطلوب باشــیم.وی با بیان اینکه تجربه ثابت کرده است همواره پیاده سازی 
ایده های نو با مقاومت مواجه می شــود، گفت: این موضوع همواره جاری اســت منتهی 
ما نباید عقب بکشــیم و اگر تالش کنیم مطمئنــاً می توانیم ایده های مطلوب و علمی 
خــود را به منصه ظهور برسانیم.ســیاری با تاکید بر اینکه یــک ایده منطقی و علمی 
می تواند مقاومت در برابر تغییر را خنثی کند، تصریح کرد: ما باید در حوزه های مختلف 
دانشی از جمله، تجهیزات، تاکتیک، تکنیک، آموزش، ساختار، سازمان و… صاحب ایده 
و اندیشه نو باشیم و در این رابطه باید از ظرفیت و نیروی انسانی مستعد استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه جنگ های آینده متفاوت است، گفت: باید برای جنگ های آن روز 
و جنگ های آینده برنامه داشــته باشیم چراکه اگر بخواهیم به تجربیات گذشته اکتفا 
کنیم، قطعاً در جنگ های آینده غافلگیر خواهیم شــد. پس باید ضمن حفظ تجربیات 
گذشــته، بر مدار علم و دانش روز حرکت کنیم و مطابق با نیازهای عملیاتی روز کار را 
پیش ببریم و تاکتیک های جدید خلق کنیم. امروز یکی از ملزومات ایده پردازی شناخت 
صحیح محیط و ســطوح مختلف تهدیدات است.سیاری همچنین در جمع خبرنگاران، 
در خصوص برگزاری رزمایش مشــترک دریایی میان کشــورهای ایران و روسیه گفت: 
این رزمایش دومین رزمایش کشــورهای ایران و روســیه در جنوب کشور است که به 
منظور برقراری امنیت در شــمال اقیانوس هند برگزار خواهد شد.وی افزود: هنگامی که 
نیروی دریایی قدرتمند کشور روسیه با نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسالمی و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی رزمایش برگزار می کند، این رزمایش حاوی پیام روشنی است 
که نیروی دریایی جمهوری اســالمی ایران از لحاظ تجهیزات، نیروی انسانی، تکنیک و 
تاکتیک، هدایت و فرماندهی و کنترل، ارتباطات و دست یابی به تجهیزات نوین در سطح 
مقیاس قدرت های جهانی دریایی قرار گرفته است.معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه 
با اشاره به تهدیدات مختلف کشورهای فرامنطقه ای از اول انقالب تا امروز گفت: کشور 
ما از روزهای نخستین پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با تهدیدهای متعددی مواجه بوده 
و دشمنان در این رابطه طرح های مختلفی مطرح کردند که همه با شکست مواجه شده 
است.ســیاری علت شکست طرح های دشمنان را اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران و توان بازدارندگی نیروی مســلح عنوان کرد و افزود: باید در راســتای ارتقای این 
توان همواره بکوشیم و با ایده پردازی و تحقیقات علمی بر مدار دانش روز حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به ویژه ارتش با توجه به 
ماموریت هایش که حفظ تمامیت ارضی و استقالل است، به اقتدار و عزتی دست یافته 

که در مقابل تهدیدات امروز و آینده قطعاً جوابگو خواهد بود.

مصباحی مقدم: 
در حمایت از رئیسی تردیدی نداریم

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز برنامه های این تشکل سیاسی را برای انتخابات 
و وحدت اصولگرایان تشــریح کرد.به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان مستقل، چهارمین نشست »جمهور« این تشکل دانشجویی 
با حضور حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت 

مبارز، برگزار شد.

جامعه روحانیت میزبان کاندیدای وحدت
وی در بخشــی از سخنان خود در این نشست درباره سیاست جامعه روحانیت 
مبارز در انتخابات 1400 اظهار داشــت: جامعه روحانیت مبارز نمی خواهد خود 
کاندیدا داشــته باشد؛ بلکه می خواهد میزبانی کند، همه احزاب را جمع کند تا 
احزاب اصولگرا اجماع کنند و با انتخاب خودشــان و با راه اندازی تشکیالتی که 
جامعه روحانیت هم در آن فعال است، بگویند که چه می خواهند انجام دهند.وی 
با بیان اینکه »درصدد فعال کردن وحدت بین مجموعه هســتیم«، افزود: برای 
همین هم جامعه روحانیت شورای عالی وحدت را  شکل داد تا وحدت بر مجموعه 
حاکم شــود. طبق بحث های اخیر ممکن است در صورت اجماع، یک مجموعه 
واحدی شکل بگیرد که تحت عنوانی مثل شورای وحدت و ائتالف باشد، احتماالً 

هیئت های اجرایی دو شورا در هم ادغام شود.

به دنبال وحدت حداکثری اصول گرایان هستیم
مصباحی مقدم ادامه داد: از تشــکل های زنان و زنان فعال در حوزه سیاست هم  
برای شــرکت در شــورای عالی وحدت دعوت کردیم، از تشکل های جوانان هم 
دعوت کردیم که نماینده خود را معرفی کنند. از جریان هیئت رزمندگان سپاه 
و از تشکل اساتید دانشگاه هم دعوت شده است. به طور کلی شورای عالی وحدتی 
شکل گرفته است و به دنبال آن هستیم که از ائتالف هم  به این شورا بپیوندند، 
این ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد اما اگر هم به وحدت نرسیدیم همدیگر 

را تخریب نخواهیم کرد.

 تردیدی در حمایت از رئیسی نداریم
ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره مصادیــق و کاندیداها برای انتخابات 
1400 نیز گفت: هیچ گونه بحثــی در مورد آقای الریجانی در جامعه روحانیت 
مبارز صورت نگرفته اســت. این که جامعه روحانیت در پی روی کار آمدن آقای 
الریجانی است و دیگران به دنبال آقای رئیسی  هستند، یک القا از سوی دیگران 
است. آقای رئیسی خود عضو جامعه روحانیت مبارز است و هیچ گاه از عضویت 
جامعه کنار نرفته است.  در انتخابات گذشته نیز به ایشان رأی دادیم و هیچ گونه 

تردیدی در حمایت از آقای رئیسی نداریم.

تفاوت چندانی بین بایدن و ترامپ نمی بینم
وی درباره روی کار آمدن بایدن در آمریکا و تغییر سیاســت وی در قبال ایران 
نیز گفت: تفاوت چندانی بین بایدن و جریان مقابل وی نمی بینم، چرا که آمریکا 
مبانی و اصول مدنظر خود را دارد و رویکرد خود را  طی 42 سال گذشته  نشان 
داده اســت، گمان نمی کنم  بعد از 42  سال، چرخشی در مواضع آمریکا نسبت 

به جمهوری اسالمی ایران رخ داده باشد.

مذاکره مشروط
وی اضافه کــرد: اگر دولت آمریکا می خواهد به برجــام برگردد، همان طور که 
رهبری فرمودند، نقطۀ اول حذف تمام تحریم ها اســت، این اتفاق در واقع یک 
تغییر رفتار از ناحیه  آمریکا است.مصباحی مقدم با ابراز اینکه »عملکرد دولت در 
زمینه برجام مورد قبول ما نیست«، تصریح کرد: عملکرد دولت غلط بود زیرا هر 
آنچه را ما در ظرفیت های غنی سازی خود داشتیم به  عنوان امکانات موجود ما به 
طــرف مقابل تحویل داد و چیزی هم تحویل نگرفت، حال آنکه حضرت آقا قید 
کرده بودند که این حرکت باید پله پله و طبق موازین انجام بگیرد، چون چنین 

روندی انجام نگرفته است، این اقدامات مورد قبول ما نیست.

قرارداد 25ساله با چین و روسیه یک فرصت است
وی ادامــه داد: اصوالً اگر ما بتوانیم قرارداد 25ســاله را برای همکاری اقتصادی 
و احیاناً چندجانبه برای ایران و چین و ایران و روســیه داشــته باشــیم، اقدام 
بسیار خوبی است و موجب کاهش تنگناها و مشکالت اقتصادی است که بر اثر 

تحریم های آمریکا در کشور پدید آمده است.

احمدی نژاد کاندیدای اصولگرایان نبود
وی درباره حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد نیز گفت: احمدی نژاد به عنوان یک 
کاندیدای مستقل وارد شد و نباید هزینه رفتار وی را به عهده اصولگرایان دانست، 
به عالوه هیچ یک از انتخابات ها حزبی نبوده است و به این خاطر احزاب مسئولیت 
به عهده نمی گیرند که  این یک اشــکال اســت، باید از این شیوه که احزاب به 
میدان بیایند و مسئولیت انتخابات را به عهده نگیرند پرهیز کنیم.مصباحی مقدم 
یادآور شد: در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، مورد حمایت جریان 
اصولگرایی قرار گرفت و جریان اصولگرایی به محض مشــاهده انحراف او، به طور 
رســمی اعالم کرد که دیگر حمایتی از وی نخواهد کرد، این به معنای درستی 
موضع است، این طور نبود که با وجود کج روی های احمدی نژاد، هم چنان حمایت 

ادامه داشته باشد.

امیری:
الیحه اصالحی بودجه ۱۴۰۰ تا پایان هفته 

جمع بندی می شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تالش ما بر این است که تا اواخر هفته 
جاری با مجلس شــورای اسالمی به یک جمع بندی مشترکی در خصوص 
الیحه بودجه سال 1400 کل کشور برسیم.به گزارش صداوسیما، حسینعلی 
امیــری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره کیفیت الیحه اصالحی بودجه 
گفت: نظر رســمی دولت درباره بودجه 1400 همان اســت که هفته پیش 
در نامه رســمی به رئیس و هیئت رئیســه مجلس اعالم شد؛ اما، چون در 
شــرایطی هستیم که نیاز به همدلی و اتحاد داریم و نباید کشور سال آینده 
بــدون قانون بودجه باقی بماند، رئیس جمهور دســتور داد با مجلس برای 
رســیدن به نظر مشــترک درباره بودجه همکاری کنیم.وی افزود: با اینکه 
دولت معتقــد بود که آنچه در صحن علنی مجلس رد شــد الیحه بودجه 
نبود؛ بلکه مصوبه کمیسیون تلفیق بود؛ اما برای همدلی، همراهی و اجرای 
دستور رئیس جمهور در حال مشاوره و تعامل با مجلس هستیم تا به نقطه 
نظر و جمع بندی مشــترک در خصوص بودجه 1400 برسیم. معاون امور 
مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: دولت معتقد است در الیحه بودجه 1400 
کاالهای اساسی نباید با افزایش قیمت مواجه شود، بودجه نباید تورم زا باشد 

و مشکالت معیشتی برای مردم ایجاد نشود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این که موشــک هوشمند 
300 کیلومتری نزاجا در حال  تســت عملیاتی اســت، گفت: 
نیروی زمینی با بهره گیری از ظرفیت های فکری و ایده پردازان 
نخبه خود، متناســب با نیاز عملیاتی امــروز تالش می کند تا 
یگان ها را از تحرک و کارآمدی الزم برای مقابله با تهدیدات نوین 
آماده کند.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
دومین جشــنواره ملی ایده پردازی شهید نامجو نزاجا که صبح 
دیروز )یکشنبه( در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، گفت: 
امروز در نیروی زمینی ارتــش 2۸ طرح لبیک را که هر کدام 
جامعه هدف خود را مد نظر دارد، در دســتور کار قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در راستای حرکت بر مرز 
علم و دانش و رســیدن به جایگاه دانش بنیانی تالش می کند، 
گفت: این جشنواره توسط دفتر مطالعات و تحقیقات راهبردی 

نیروی زمینی در راســتای تقدیر از نخبگان و ایده پردازان این 
نیرو برگزار شده است.فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی 
زمینی بــا بهره گیری از ظرفیت های فکری و ایده پردازان نخبه 
خود، متناسب با نیاز عملیاتی امروز تالش می کند تا یگان ها را 
از تحــرک و کارآمدی الزم برای مقابله با تهدیدات نوین آماده 
کند.امیر کیومرث حیدری همچنین در حاشــیه این جشنواره 
با اشــاره به توانمندی نیروی زمینــی ارتش در حوزه توپخانه، 
راکت اندازها و راکت ها از تســت موشــک با برد 300 کیلومتر 

توســط یگان موشکی نزاجا، هم زمان با برگزاری این جشنواره 
در یکی از مناطق کشــور خبر داد.وی افزود: این موشــک در 
رده برد متوســط نیروی زمینی ارتش است که امروز به لحاظ 
دقــت و قدرت این اندازه گیری انجام می شــود.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در خصوص مختصات عملیاتی این موشک گفت: 
این موشــک از قابلیت های نقطه زنی، هوشمندی و اتوماسیون 
برخوردار اســت و آمادگی دفاع از مرز و بوم جمهوری اسالمی 
ایران را در شرایط جوی مختلف دارد.امیر حیدری تصریح کرد: 

تالش می کنیم تا تسلیحات  ما در این حوزه، هوشمند، برخوردار 
از قابلیت اتوماسیون و نقطه زن باشند.وی در ادامه گفت: ما به 
جنــگ به عنوان یک علم و هنر نگاه می کنیم، برای جنگیدن و 
دفاع اثربخش از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، باید عالِم 
شده و به انواع علوم مجهز شــویم؛ لذا در نیروی زمینی طبق 
یکــی از طرح های لبیک توجه ویــژه ای به کارکنانی که دارای 
ایده های نو و مخترع و منشا حرکات جدیدی هستند، کرده ایم.

امیر سرتیپ حیدری ادامه داد: در کنار آن با دانشگاه های کشور 
ارتباط علمی برقرار کرده ایم و امروز در جشنواره شهید نامجو 
به تکریم از تمام کســانی که در بعد علم و اختراعات با نیروی 
زمینی همکاری داشتند، پرداختیم.فرمانده نیروی زمین ارتش 
در پایــان گفت: ما دو هزار و ۸60 مقاله در زمینه علوم نظری، 
صنعتــی تحقیقاتی و فناوری که همه در لبه دانش بودند را در 

این جشنواره جمع آوری کردیم.

علی باقری  کنی، معاون بین الملل و دبیر ســتاد حقوق بشر 
قوه قضائیه ابعاد مختلف سفر آیت اهلل رئیسی به کشور عراق 
را تشریح کرد. علی باقری  کنی در آغاز سخنانش درباره سفر 
رئیس قوه قضائیه به کشــور عراق گفت: در طول یک سال 
گذشته درگیر شیوع بیماری کرونا بودیم و در حالی که این 
بیماری هنوز وجود دارد، رئیس قوه قضائیه به کشــور عراق 
سفر کرد، همچنین از نظر زمانی یکی از نکات مهم این سفر 
این بود که بعد از شهادت شهید سلیمانی، اولین سفر مقام 

عالی رتبه جمهوری اسالمی ایرانی بود.

حجم مبادالت مالی ایران و عراق 10میلیارد دالر است
وی افزود: مقصد ســفر هم مهم بود، از این جهت که عراق 
کشوری است که ایران بیشترین تعامالت اقتصادی و تجاری 
را با آن دارد که بیش از 10 میلیارد دالر در ســال اســت. 
همچنین بیشــترین تردد شــهروندان به دو کشور در حال 
انجام است که شامل بیش از 7 میلیون تردد می شود. وجود 
چنین حجمــی از تبادالت اقتصادی و حجم باالیی از تردد 
شهروندان، می تواند زمینه ساز بروز مسایل و مشکالتی شود 
که حتی برخی از آنها می تواند ابعاد حقوقی داشته باشد که 
اگر رسیدگی نشود ممکن است به ابعاد قضائی منتهی شود.

پیام شفاهی مقام معظم رهبری به دولت عراق منتقل 
شد

وی ادامه داد: این سفر عالوه بر مباحث قضائی، ابعاد دیگری 
هم داشــت که در رأس آن انتقال پیام شفاهی مقام معظم 
رهبــری به دولت عراق بود. نکته بعدی ســفر، اســتقبال 
مردمی باشــکوه از رئیس دستگاه قضائی به عنوان یک مقام 
عالی رتبه ایرانی در عراق بود. همچنین شروع سفر از محل 
عروج شهیدان سردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس بود. 
آمریکایی ها زمانی که دست به این جنایت زدند می خواستند 
خــط پایانی بر خط مقاومت در عراق و منطقه بکشــند اما 
به برکت خون شــهدا، سفر مقام رســمی ایران به عراق از 

نقطه ای آغاز شد که محل عروج آنها بود.

دعوت از آیت اهلل رئیسی برای سفر به اقلیم کردستان
باقری  کنــی افزود: موضــوع مهم دیگر این ســفر، دیدار 
شــخصیت های مختلف سیاسی و مذهبی و فرهنگی عراق 
از طوایف مختلف شیعه و سنی و کرد با آیت اهلل رئیسی بود. 
طرف های عراقی در این دیدارها به دنبال آن بودند تا آخرین 
دیدگاه هــای ایران در عرصه موضوعات مختلف به آنها ارائه 
شود. دیدار با خانواده معزز شهدا هم در این سفر انجام شد 
که کم نظیر بود؛ از جمله دیدار با مادر شهیدی که 10 فرزند 
خود را در راه شهادت تقدیم کرده است.معاون بین الملل قوه 
قضائیه با بیان اینکه ســفر آیت اهلل رئیسی به عراق از بغداد 
شروع شــد و پایان یافت، گفت:  برنامه ریزی سفر تنها برای 
بغداد بود و ســفر به دیگر نقاط عراق انجام نشد، به همین 
دلیل مسئوالن اقلیم کردستان از آیت اهلل رئیسی به صورت 
رسمی دعوت کردند تا به آن منطقه سفر کند. همچنین در 
این سفر دیدار با رهبران و رؤسای عشایر مؤثر بر جریان های 

سیاسی و فرهنگی عراق هم انجام شد.

استقبال مردمی از آیت اهلل رئیسی خودجوش بود
عضو شورای عالی قضائی در بخش دیگری از سخنانش درباره 
اســتقبال از آیت اهلل رئیسی علی رغم جریان سازی دشمنان 
اتحاد دو ملت در عراق، گفت: دشمنان دو ملت ایران و عراق 
در عرصه هــای مختلف فعالیت خود را انجام می دهند تا در 
فضاهای متشنج ماهی منافع خود را صید کنند؛ اما در این 
سفر نشان داده شد که ســرمایه گذاری سنگین اینها برای 
اینکه تفاوت های ایــران و عراق را به اختالف و نزاع تبدیل 
کنند، نقش بر آب شــد و آورده ای برای ســرمایه گذارانش 
نداشت.وی تأکید کرد: فعالیت کاربران در فضای مجازی در 
قبل و حین سفر و نیز جلوه استقبال مردمی خودجوش در 
زمان زیارت هیئت ایرانی از مرقد امامین جوادین، نشان داد 
که پایگاه و جایگاه ایران میان توده های مختلف مردم عراق 
جایگاه رفیعی اســت و از آیت اهلل رئیسی به عنوان نماینده 
ایران به طور شایســته ای استقبال کردند.باقری  کنی اضافه 
کــرد: مهمتر از آن اعتماد و اطمینان ما به امنیت عراق بود 
کــه یک مقام عالی رتبه این گونه میان مردم حضور می یابد. 
کدام مقام کشور غربی جرئت دارد که در سطح شهر و حتی 
در منطقه ســبز بغداد حرکت کند؟ این مانور قدرت ملت 

ایران و عراق بود که در عراق ظهور و بروز پیدا کرد.

پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی
دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اســالمی ایران در بخش 
دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت پرونده شهید 
ســردار سلیمانی گفت: یکی از سرفصل های مهم این سفر، 
موضوع پیگیری جنایت ترور سردار شهید سلیمانی بود. این 
موضوع در دو بعد پیگیری شــد؛ بُعد قضائی و بُعد حقوقی 
که هر دو مهم است. در بُعد قضائی بعد از انجام این جنایت 
توســط آمریکایی ها، هــم در ایران و هــم در عراق پرونده 
تشــکیل شــد. از ابتدا تعامالتی بین دو طرف وجود داشت 
و همان سال گذشته هیئتی از عراق به ایران آمد و هیئتی 
از ایران هم به عراق رفت و تعامالت کتبی برای ارائه اســناد 
دو طرف برقرار شــد تا پرونده جدی تر جلو برود.وی با بیان 
اینکه این اقدامات در ایران منتهی شــد به صدور قرار برای 
46 متهم و در عراق هم حکم جلب ترامپ، صادر شد،  اظهار 
کرد: در این سفر بر پیگیری روند قضائی و ارتقای همکاری ها 
برای فعال شــدن کمیته تحقیق و بررســی ابعاد مختلف 
جنایت از ســوی دو طرف، تأکید شد. همچنین باید عنوان 
کرد که پیگیری حقوقی ترور ســردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس هم اهمیت باالیی دارد؛ چون سرنوشت پیگیری 
قضائی، مجازات آمران و عامالن و مباشران ترور است، اما با 

پیگیری حقوقی می توان انتقام سخت را محقق کرد.
ایجاد هســته امنیت زا از ســوی ایران و عراق برای 

اخراج آمریکایی ها از منطقه
وی افزود: مقام معظم رهبری ایران پس از ترور شهید سردار 
سلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس در پیامی که دادند 
انتقام سخت را مطرح و بعد تصریح کردند که جلوه های بارز 
انتقام سخت، اخراج آمریکایی ها از عراق و منطقه است. در این 
سفر مقدمات پیگیری حقوقی انتقام سخت چیده شد.باقری  
کنی ادامه داد: اخراج گاهی به شکل فیزیکی است که توسط 
گروه های مقاومت انجام می شود. اما از یک بعد دیگر نیازمند 
پیگیری حقوقی اســت. آمریکا از اختالف کشورهای منطقه 
در تروریست دانستن و تروریست ندانستن گروه های مسلح 
سوءاستفاده می کند و می آید و دخالت می کند. در این سفر 
زیرســاخت درک مشترک مفهوم ناامنی که جلوه اصلی آن 
تروریسم است و مصداق آن بین طرفین تعریف شد، حاال بعد 
از اینکه ایران و عراق به درک مشترکی از ناامنی برسند و در 
قبال مصادیق تروریسم با هم همکاری کنند، می توانند هسته 
امنیت درون زا را ایجاد کنند که برتر از امنیت برون زایی است 

که بیگانگان می خواهند برای منطقه بیاورند.

سفر آیت اهلل رئیسی به عراق دارای پیام های راهبردی 
امنیتی بلند مدت بود

وی با بیان اینکه این سفر دارای پیام های راهبردی امنیتی 
بلند مدت اســت، تأکید کرد: تا اآلن کاری که سردار شهید 
ســلیمانی و یاران و همراهان این شــهید انجام دادند این 
بود که؛ امنیت را با ابزارهای ســخت افزاری ایجاد کنیم، اما 
اقدام حقوقی می تواند ایجاد بســتر نرم افزاری کند تا زیربنا 
و زیرســاخت حقوقی برای اســتحکام جریان مقاومت در 
منطقه شکل بگیرد. این زیربنا در این سفر شکل گرفت و در 
گام های بعدی از کشورهای دیگر می توانیم دعوت کنیم تا به 
این هسته و سلول سالم بپیوندند تا دیگر جایی برای حضور 

آمریکایی ها در منطقه وجود نداشته باشد.

دادگاه های رســیدگی به مسایل اقتصادی و تجاری 
ایران و عراق تأسیس می شود

عضو شورای عالی قضائی در ادامه درباره اقدامات بلندمدت 
درباره شــهروندان دو کشــور که در جریان سفر با مسایل 
حقوقی و قضائی مواجه می شــوند، گفــت: بندهای 6 و 7 
یادداشت تفاهم امضاشده در این سفر، مشرف به این قضیه 
اســت که هم اطالع رســانی و آموزش شهروندان چه زائر و 
چه فعال اقتصادی صورت بگیرد که یک اقدام پیشــگیرانه 
است. نکته دوم، جلوگیری از تبدیل شدن مشکالت حقوقی 
به یک مســئله قضائی اســت. در بند 9 یادداشت تفاهم به 
این موضوع اشــاره شده است که با حل وفصل مشکالت در 
چارچوب های حقوقی از تبدیل آن به مسئله قضائی ممانعت 

شود.وی افزود: موضوع سوم این است که اگر مسئله حقوقی 
تبدیل به یک مسئله قضائی شد، اجازه ندهیم که این مسئله 
به یک مســیر طوالنی رسیدگی قضائی مبدل شود. بند 15 
یادداشت تفاهم بر این است که دو طرف توافق کردند که در 
پایتخت ها و استان های مرزی دو کشور دادگاه های تخصصی 
رسیدگی به مسایل اقتصادی و تجاری دو کشور ایجاد شود 
که اثرش روی فعاالن اقتصادی بســیار مثبت است.باقری  
کنی ادامه داد: ســرفصل مهم دیگر این سفر، آغاز عملیاتی 
شدن مفاد یادداشــت تفاهم از خود این سفر بود؛ یکی در 
مورد ترور شهید سلیمانی که در این نشست روی آن تأکید 
شــد و دیگری اعطای عفو به زندانیان بود که در بند سوم 

یادداشت تفاهم به آن اشاره شده بود.

ایرانیان محکوم در عراق یا عفو می شوند یا محکومیت 
خود را در کشورمان می گذرانند

وی افزود: قبل از انجام ســفر، فهرســتی از زندانیان عراقی 
در ایران که قابلیت عفو بر اساس قوانین جمهوری اسالمی 
ایران را داشتند تهیه شــده بود و عفو آنها از سوی آیت اهلل 
رئیسی به مقام معظم رهبری پیشنهاد شد که مورد موافقت 
ایشــان قرار گرفت. طرف عراقی هم با استقبال از این عفو 
مقرر کرد که سازوکار عفو ایرانیان در بند زندان های عراقی 
را ایجاد کند و بر اســاس قوانین آن کشور لیستی به رئیس 
جمهور عراق ارائه شــود تا او هم بــا آزادی ایرانیان زندانی 
موافقت کند.معاون بین الملل قوه قضائیه ادامه داد: موضوع 
بعدی انتقال محکومان و اســترداد مجرمان بین دو کشور 
بود. طرف عراقی از این پیشنهاد استقبال کرد و در آینده ای 
خیلی نزدیک امیدوار هستیم که زندانیان ایرانی به کشورمان 
منتقل خواهند شد تا باقی مانده دوران محکومیت خود را در 
ایران ســپری کنند و در این صورت خانواده ها می توانند به 
مالقات آنها بروند. همچنین بحث همکاری های دو کشــور 
در ســاحت بین الملل را در دستور کار قرار دادیم، یعنی دو 
کشــور در موضوعاتی با هم توافق جامع و کامل دارند؛ که 
شامل تعقیب عوامل و حامیان تروریسم و حمایت از قربانیان 
تروریســم در عرصه های بین المللی و نیز، پیگیری دعاوی 

بین المللی می شود.

اسناد مشارکت شــرکت های غیرآمریکایی در ترور 
شهید سلیمانی در دست عراقی ها است

باقری کنی در پایان ســخنان خود در پاسخ به سؤال مجری 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه 2 سیما درباره نتایج 
اقدامات عراق در خصوص نقش شرکت های خارجی همکار 
در ترور ســردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: در 
نشســت با طرف عراقی، درباره دخالت عوامل غیرآمریکایی 
در ترور ناجوانمردانه بحث شد که طرف عراقی تصریح کرد؛  
با کشــورهای دیگر وارد تعامل و مکاتبه شده است تا از آنها 
اطالعات و مســتندات دخالت شرکت های غیرآمریکایی را 
جمع آوری کند. برخی کشورها اطالعات را داده اند و برخی 
در حال ارائه اطالعات هستند. ما هم پیش از این بخشی از 
اطالعات مبنی بر دخالــت غیرآمریکایی ها را با طرف عراق 

مبادله کرده بودیم و برخی دیگر را مبادله خواهیم کرد.

معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ابعاد مختلف سفر آیت اهلل رئیسی به کشور عراق را تشریح کرد

 انتقال پیام شفاهی مقام معظم رهبری
 به دولت عراق

امیر سرتیپ کیومرث حیدری:

موشک هوشمند 300 کیلومتری نزاجا در حال 
تست عملیاتی است
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گزیده خبر راهکارهای دستیابی به تورم هدف در خرداد ۱۴۰۰
یک اقتصاددان با اشاره به مارپیچ تورم - نقدینگی، گفت: برای 
کنترل تورم، باید ابتدا در سیاست های مدیریت بازار سرمایه، 
نقدینگی بانک ها و بودجه نویسی بازنگری کنیم.، بانک مرکزی 
در هدفگذاری تورمی خود پیش بینی کرده که تا خرداد ۱۴۰۰ 
به تــورم هدف ۲۲ درصد با دامنه نوســان مثبت و منفی ۲ 
درصد برســد. اقدامی که در ماه های اخیر با کاهش انتظارات 
تورمی، این نهاد را به هدف خود یک گام نزدیک تر کرده است. 
اما در این بین، بانک مرکزی با چالش هایی مواجه است که اگر 
این چالش ها برطرف نشود، اگر تورم هم به صورت کوتاه مدت 
کنترل شــود، اما نمی توان امیدوار بود که شــرایط اقتصادی 
کشور پایدار بماند تا زمانی که مشکالت در الیه های عمیق تر 
مرتفع نشــود. به طوری که کارشناســان اقتصادی، استقالل 
عمل بانک مرکزی، نظارت دســتگاه قضائی، حمایت اصولی 
مجلس و رویکرد واقع گرایانه دولت در اتخاذ تدابیر اقتصادی را 

از جمله راه های برون رفت از شراط کنونی می دانند.
اما در شرایط کنونی و در آستانه سال ۱۴۰۰، چه قدر می توان 
به بهبود اوضاع اقتصادی کشور خوشبین بود و به راستی، سهم 
هر یک از بخش های اقتصادی و سیاستی کشور به چه میزان 
است؟ و سرانجام اینکه پرسشی که همواره باید در جستجوی 
آن بود، این اســت که آیا در سال آینده شاهد بازگشت ارزش 
به پول ملی که یکی از نشانه های رونق اقتصادی است خواهیم 
بود یا خیر؟فتح اهلل تاری، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه عالمه 
طباطبایــی درباره این موضوع به خبرنگار ایِبنا گفت: یکی از 
وظایف اصلی بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور، حفظ 
ارزش پول ملی اســت که  مدیریت این امر با توجه به رشــد 

تولید و در مقایسه با رشد نقدینگی امکان پذیر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، رشد نقدینگی بیش از رشد تولید 
است، بنابراین به طور طبیعی ما شاهد کاهش ارزش پول ملی 
هستیم که اثر آن هم در افزایش نرخ ارز دیده می شود و نتیجه 
آن هم در همه کاالها حتی در محصوالت کشــاورزی داخلی 
به خاطر استفاده از نهاده های دامی وارداتی نمود پیدا می کند.

ضرورت نگاه واقع بینانه به بودجه
تاری با اشاره به اینکه افزایش انتظارات تورمی و رشد قیمت ها 
بــه مارپیچ تورم-نقدینگــی دامن می زند، افزود: بخشــی از 
نقدینگی مربوط به پایه پولی اســت کــه تا آنجا که به چاپ 
اسکناس و انتشار مســکوکات مرتبط است به بانک مرکزی 
بازمی گــردد. اما بخش مهم تر مربوط به بودجه ای اســت که 
نمایندگان محترم مجلس تصویــب می کنند. به صورتی که 
درآمدهایــی که در بودجه در نظر می گیرند، در طول ســال، 
معموال قابل وصول و حصول نیســت.این اقتصاددان تصریح 
کــرد: بنابراین مجلس نســبت به حجمی که بــرای درآمد 

پیش بینی می کند، هزینه  و مصــارف متعدد لحاظ می کند. 
هزینه هایــی که به نوعی تعهد ایجــاد می کند و وقتی که در 
مقابل آن، درآمد الزم تامین نشــود، در نهایت به اســتقراض 
دولت از سیستم بانکی منجر می شود که یکی از عوامل تورم 

است.

مقاومت بانک مرکزی در برابر تصمیمات غیر اصولی
وی دربــاره اینکــه اوراق بدهی دولتی چه قــدر می تواند در 
کســری بودجه موثر باشد؟ اظهار کرد: انتشار اوراق مشارکت 
هم دیگر جاذبه چندانی ندارد و به فروش نمی رود و همین کار 

بانک مرکزی را دشــوار می کند.تاری اضافه کرد: بنابراین، در 
این میان بخشی از کار دست بانک مرکزی است که در مقابل 
جبران کسری بودجه از راه های غیرعلمی مقاومت کرده و این 

امر را مدیریت کند.

تیغ دو لبه سود بانکی
این اســتاد دانشــگاه یادآور شــد: در حالی که در بسیاری از 
کشورهای دیگر سود بانکی مثبت اســت، در ایران دامنه سود 
بانکی منفی اســت و در نتیجه، نقدینگی به سمت سفته بازی، 
داللی و دیگر بازارهای خرید کاال، خرید ارز، خرید سکه و مسکن 
و نظایر آن می رود که نتیجه این نقدینگی سرگردان دامن زدن 
به تورم کاذب اســت.تاری در این باره تاکید کرد: اگر قرار باشد 
نرخ سود برای حمایت از تولیدکننده پایین نگه داشته شود، به 
نظر سیاست درستی است که معموال در دیگر کشورها از طریق 
بانک های حمایتی و توسعه ای که وجود دارد، صورت می گیرد. 
در مقابل، عمده بانک های تجاری تســهیالت خود را به بخش 
تجاری می دهند که سود بیش تری در آن نهفته است.وی ادامه 
داد: اما وقتی ما نرخ ســود بانکی را برای همه پایین می آوریم، 
هر چند بخش تجاری در تسهیالت از آن بهره مند می شود اما از 
طرف دیگر، سپرده گذاران و صاحبان سرمایه انگیزه ای ندارند که 
پــول خود را در بانک نگه دارند؛ در نتیجه این افراد رو به خرید 
دارایی هایی می آورند که در اثر تورم می توانند ارزش خود را باال 

ببرند و در نتیجه ای امر همچنان ادامه پیدا می کند.

راه حل خروج از مارپیچ تورم-نقدینگی
تاری خاطرنشان کرد: به طور کلی برای حل این مارپیچ تورم-

نقدینگی، باید در ابتدا، در سیاست های حاکم بر مدیریت بازار 
ســرمایه، مدیریت نقدینگی بانک ها و مدیریت بودجه نویسی 
بازنگری شــود تا بتوان به کنترل نرخ تــورم کمک کرد و ما 
شاهد رسیدن به نرخ هدفگذاری شده برای تورم سال ۱۴۰۰ 

باشیم.

 وزیر اقتصاد برای توضیح درباره بورس 
به مجلس نیامد

یک نماینده مجلس با اعالم امتناع وزیر اقتصاد از حضور در صحن و پاســخ به 
ســئوال نمایندگان درباره وضعیت بورس اعالم کرد: وزیر ناکارآمد برای مجلس 
شــاخ و شانه می کشد! احمد نادری، نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی 
خود در توییتر اعالم کرد: قرار بود سه شنبه سوال حاجی دلیگانی از وزیر اقتصاد 
درباره بورس در صحن مطرح شود. از هیات رییسه مجلس با معاون وزیر تماس 
گرفته شــده گفته: من و وزیر نخواهیم آمد.دوســتانی که جلوی شــروع روند 
اســتیضاح وزیر را گرفته اند، کاله را باالتر بگذارنــد. وزیر ناکارآمد برای مجلس 

شاخ و شانه می کشد.

ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران   
ازنظر اقتصاد کالن و منظر اقتصادی نرخ بهره عبارت 
است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول 
پرداخت شده در حال حاضر و دریافت آن در آینده ، 
که به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم از وام گیرنده 
دریافت می شود یا به عبارت دیگر بهای است که برای 
دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا در منظر 

دیگر آن را هزینه اجاره پول بیان می کنند. از دیدگاه اقتصاد خانواده  می توان 
گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف اســت. در این حالت نرخ بهره 
نشــان دهنده نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت 
خرید آینده مبادله کند. منظور از ارز هر ابزاری  است که به صورت اسکناس، 
حواله یا چک در داد ســتد های خارجی جهت پرداخت ها استفاده می شود. 
همچنین میتوان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی 
دانست. به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول ملی 
یک کشور را نرخ ارز می گویند. سیاست گذاران پولی دریافته اند که سیاست 
های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره 
در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می شود و پایین آمدن 
نرخ بهره به افت ارزش پول کشــور منجر می شود. بدین ترتیب قیمت دارایی 
ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد.در ادامه به نظام ارزی متداول در اقتصاد 
کشــور های مختلف می پردازیم . مطابق ادبیات اقتصادی درحالت معمول ، 
نظام های ارزی به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقه بندی می شود. در برخی از 
کشورها و در برخی از دوره های زمانی ممکن است نظام ارزی حالتی بین این 
دو حالت باشد و به عنوان نظام ارزی مدیریت شده، انتخاب شود. در نظام ارزی 
شناور، نرخ ارز ازطریق مکانیزم عرضه و تقاضای ارز و بدون دخالت دولت ها در 
بازار ارز تعیین می شود. در این بازار بخشی از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان 
واقعی )صادر کنندگان و وارد کنندگان( و بخشــی غیر واقعی هستند )که به 
خاطر تقاضای سفته بازی در مواقعی از جمله زمان بی ثباتی برای استفاده از 
فرصت های ســودآور وارد بازار می شــوند(. پس در نظام ارزی شناور بازار ارز 
وجود دارد و عرضه کننــدگان و تقاضاکنندگان بدون دخالت دولت قیمت را 
تعیین می کنند. در این حالت انتظار می رود که اگر تراز تجاری مثبت باشــد 
نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه ارز کاهش یابد و اگر تراز تجاری منفی باشد مازاد 
تقاضای ارز منجر به افزایش نرخ ارز می گردد.در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ 
ارز با بانک مرکزی اســت، بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از پیش 
تعیین شــده برای نرخ ارز تعیین کرده و بــا دخالت خود در بازار ارز از طریق 
خرید و فروش ارز سعی می کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف 
خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده، تغییرات تراز تجاری 
بر دارایی های خارجی بانک مرکزی مؤثر اســت. در این شــرایط اگر نرخ ارز 
از ســطح مورد هدف افزایش یاید، بانک مرکزی به دلیل پاسخگویی به مازاد 
تقاضای ارز، از محل دارایی های خارجی خود ارز برداشت کرده و در بازار می 
فروشــد و برعکس اگر نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد بانک مرکزی باید 
ایــن بار ارز مازاد را از بازار جمع کرده و آن را به دارایی های خارجی خود می 
افزاید. در این حالت مشاهده می شود که میزان دخالت بانک مرکزی بستگی 
به سطح دارایی های خارجی بانک مرکزی دارد. بنابراین یادآوری می شود که 
در نظام ارزی ثابت نیز بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای ارز وجود دارد اما یکی 
از عامالن مهم این بازار، بانک مرکزی است که با تغییرات دارایی های خارجی 
خود امکان دخالت در بازار را دارد. بدین جهت گفته می شود که در نظام ارزی 
ثابت و یا مدیریت شده، بانک مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست زیرا 
عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می کند.به طور کلی افزایش 
نرخ بهره سیاستی است که باعث کاهش تورم می شود و نشان از این دارد که 
بانک مرکزی عموم جامعه را تشویق به ایجاد سپرده در بانک می کند و از این 
طریق نقدینگی در سطح جامعه کم شده و باعث کاهش تورم می شود و تاثیر 
زیادی در ارزش پول ملی دارد و باعث افزایش قدرت پول ملی می شــود زیرا 
سرمایه گذاران در بخش های ارز، طال، کاال، بورس و … با دید اینکه نرخ بهره 
بانکی در حال افزایش می باشــد در جهت دریافت کسب سود بیشتر دارایی 
های خود را نقد و سپرده می کنند. حال با کاهش نرخ بهره، انتظارات از افزایش 
نرخ تورم افزایش یافته و باعث این می شود که سپرده گذاران بانکی با انتظار 
کسب سود بیشتر، موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری بهتر همچون طال، ارز، 
کاال، بورس و … مد نظر قرار دهند و ســرمایه های خود را به بازار های دیگر 
هدایت کنند و تاثیر این رخداد هم باعث افزایش سطح نقدینگی در جامعه و 
افزایش تورم می گردد و تورم ناشی از سرمایه گذاری بر روی ارز و طال، باعث 
افزایش رقابت در تقاضا و کم ارزش شــدن پول ملی می شود.حال با توجه به 
انچه گفته شد در اقتصاد ایران نرخ بهره به طور مستقیم بر نرخ ارز تاثیر گذار 
است بدین صورت که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضا در بازار های موازی 
می شــود که یکی از این بازار های بازار ارز است و عکس این عمل هم صادق 
است البته این در صورتی که دیگر مولفه اقتصادی را ثابت فرض کنیم و البته 
تصمیم سیاســت گذاران اقتصادی کشور در این امر بسیار حایز اهمیت است 
بطوری که در دوره های زمانی  که درآمدهای ارزی کشــور که عمدا از طریق 
فروش نفت فراوان و در دسترس دولت قرار دارد با استفاده از این اهرم نرخ ارز 
را به راحتی کنترل می کنند و در واقع اثر نرخ بهره بر نرخ ارز ناچیز خواهد بود 
و امــا دوره زمانی که به علت کاهش تقاضا خرید نفت و یا تحریم دولت ارز به 
میزان کافی در اختیار ندارد اثر نرخ بهره مشهود تر است. در حال حاضر دولت 
نرخ ارز را در حالت بین شناور و ثابت یعنی مدیریت شده کنترل می کنند در 
گذشته به دلیل وجود منابع ارزی بانک مرکزی نظام ثابت ارزی در پیش گرفته 
بود اما با افزایش فشار های تحریم و خارج شدن منابع ارزی از دسترس بانک 
مرکزی به ناچار تغییر رویه داده است تا بتواند ضمن کنترل تورم منابع ارزی 

خود را بیشتر حفظ کند.
سامان الطافی
دانشجو دکترا رشته روابط بین الملل

نگـــاه

یک مقام مسئول:
سود سهامداران عدالت به چه کسانی 

پرداخت می شود؟
مدیرعامل شرکت سپره گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: در 
صورت انجام اقدامات الزم از ســوی شــرکت های مربوطه، سود سهامداران 
سهام عدالت تا پایان سال پرداخت می شود.به گزارش سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســین فهیمی درباره زمان واریز سود سال ۹۸ سهام عدالت افزود: 
امکان واریز ســود سهام عدالت افرادی که روش سرمایه گذاری غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند، از ســوی شرکت ســپرده گذاری مرکزی وجود دارد.وی 
خاطرنشــان کرد: هر کدام از ۳۶ شرکت ســرمایه گذاری استانی و ناشران 
بورســی که برای واریز سود مشموالن ســهام عدالت، شرکت سپرده گذاری 
مرکزی را انتخاب کرده باشند، این سود بر اساس شماره حساب اعالم شده 
در ســجام واریز خواهد شد.فهیمی اظهار داشت: اگر چنانچه مشمول سهام 
عدالت بخواهد ســود خود را به صورت متمرکز دریافت کند و خود به دنبال 
سود شــرکت 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 بستگی به فعالیت شرکت ها دارد، هر کدام از شرکت های سهام عدالت 
که برای پرداخت سود، شرکت سپرده گذاری را انتخاب کنند و اقدامات الزم 
را برای این فعالیت انجام دهند، ســود ســهامداران 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 سهامداران واریز کرده اند 
و امســال بالغ بر ۲۷ میلیون نفر از طریق ســامانه جامع توزیع سود، سود 
ساالنه را دریافت کرده اند.وی اظهار داشت: مشموالن سهام عدالت که روش 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، باید هرچه زودتر 

نسبت به ثبت نام در سجام اقدام کنند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
تأمین کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست 

دولت تا پایان خواهد بود
تأمین کاالهای اساســی با نرخ ترجیحی، سیاست دولت تا پایان خواهد بود/  وقفه 
در تصویب بودجه به معیشــت مردم آســیب می زندرییس جمهور گفت: دولت تا 
روز آخر خدمت خود، حراســت از معیشــت مردم را وظیفه نخست خود می داند 
و تأمین کاالهای اساســی با نرخ ترجیحی، سیاســت قطعی دولت تا پایان خواهد 
بود. حســن روحانی رییس جمهور صبح دیروز )یکشــنبه( در دویست و سومین 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصالحیه الیحه بودجه بر اساس 
شــرایط و مقتضیات کنونی کشــور و با رویکرد همگرایــی و همچنین با تکیه بر 
دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه 
سیاست زدگی می تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.در ابتدای 
این جلســه، اصالحات الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس 
شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.بر اساس گزارش ارائه شده از سوی 
سازمان برنامه و بودجه اصالحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله 
کلی الیحه بودجه انجام شده است. بر این اساس تأمین کاالهای اساسی و ضروری 
مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع الزم برای حوزه های توسعه ای کشور، مورد 
توجه قرار گرفته اســت.رییس جمهور پس از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت 
تصویب هر چه سریع تر الیحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید 
بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی ثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی پیام 
ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز 
کشــور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل گذاری صحیح 
مســیر آینده اقتصاد است، اظهار داشــت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه ای در 
تصویب بودجه کشــور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم تر معیشت و زندگی 
مردم آســیب وارد کند.در این جلســه با توجه به تحوالت بین المللی و تغییرات 
احتمالی در تعامالت جهانی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشــور، انتظارات 

عمومی، به ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهردار شهر کوشک 
 5ملیارد تومان هزینه تملک اراضی

 شهر کوشک 
شهرداری شهر کوشک از شش ماه دوم سال ۱۳۹۶ تا بهمن ماه ۱۳۹۹ توانسته 
۶۷۰۰ متر مربع آزادسازی اراضی در مسیر پروژه های عمرانی داشته باشد.مجید 
قربانی رنانی شهردار شهر کوشک با بیان اینکه این شهرداری با هدف تالش برای 
رفاه حال شهروندان ورفع گره های ترافیکی توانسته آزادسازی های بسیار خوبی 
در سطح شهر داشته باشد که می توان اشاره ای  به پروزه های  تعریض خیابان 
سلمان فارسی ، خیابان آزادگان ، خیابان یخچال و خیابان کارگر شمالی داشت.

وی ادامه داد در شش ماهه دوم ۱۳۹۶ تا کنون ) بهمن ماه ۱۳۹۹( این شهرداری 
با مشارکت اعضای شورای شهر و همدلی و همراهی مردم شهید پرور شهرکوشک  
توانســته ۶۷۰۰ مترمربع آزادســازی اراضی و امالک واقع در طرح های عمرانی 
شــهرداری با هزینه ای بالغ بر 5۰ ملیارد ریال داشــته باشد که این امر موجب 
کاهش تصادفات ، رفع گره های ترافیکی و نقاط حادثه خیز و... شده است.قربانی 
رنانی با اشــاره به انجام هفت پروژه تاثیر گذاز شهری افزود: امید داریم با تالش 
فراوان بتوانیم تا پایان دوره پروژه های نیمه تمام شــهری را به پایان برسانیم  تا 
توانسته باشیم خدمت کوچکی به شهروندان شهر کوشک در راستای اعتالی شهر 

و پیشرفت شهری انجام داده باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان:
 وجود 50 هزار نفر مددجوی بهزیستی

 در همدان 
همدان- محبوبه یادگاری: مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به وجود 5۰ 
هزار مددجوی بهزیستی در استان مطرح کرد: بهزیستی ۱۸۰ فعالیت و خدمت 
را در ســه حوزه تخصصی اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری ارائه می کند و واحد 
مشارکت های مردمی نیز پشتیبان این حوزه ها است. در مورد بحث مشارکت ها 
بنابر صحبت های مقام معظم رهبری وظایف ســازمان بهزیســتی فقط بر عهده 
دولت نیســت و مردم هم باید مشارکت داشته باشند به همین علت ما قسمت 
مشــارکت های مردمی را فعال تر کردیم. وی با بیان اینکه در بســیاری از موارد 
می توانیم از وقوع خودکشــی پیشــگیری کنیم چراکه عالئم خودکشی در فرد 
مشخص است، اعالم کرد: مسئله خودکشی فقط برای بهزیستی نیست و دانشگاه 
علوم پزشــکی هم در این مسئله دخیل است بنابراین ما با همکاری دانشگاه به 
دنبال تهیه اطلس خودکشی هستیم.مهدی دیناری در جمع خبرنگاران، تصریح 
کرد: اقدام به خودکشی از قبل قابل پیش بینی و شناسایی است و در این زمینه 
اورژانس اجتماعی بهزیستی بسیار تأثیرگذار است بنابراین با اقداماتی می توانیم 
آمار خودکشی را کم کنیم چراکه وقتی کسی تصمیم به خودکشی می گیرد از 
قبل عالئمی دارد.دیناری افزود: اورژانس اجتماعی، پتانسیل و ظرفیت خوبی برای 
حل و فصل مشکالتی که در عرصه خشونت های خانوادگی، خودکشی و اعتیاد 
اســت، دارد و مردم می توانند با شماره ۱۲۳ تماس گرفته و از خدمات اورژانس 

اجتماعی بهره مند شوند.

ملت ایران وفادار به خونهای شهداست
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: ملت ایران در طول چهل و دو 
ســال وفادار به خونهای شهدا بر سر ارزشهای اسالمی ایستادگی     کرده اند.به 
گزارش ایثار واحد استان قم، دکتر امیر آبادی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اســتان قم در دیدار با خانواده شهید مهدی قانع عزآبادی افزود: عزت، 
عظمت، اقتدار، امنیت و پیشرفت های امروز را مدیون خونهای جوانان این مرز و 
بوم هستیم.وی اضافه کرد: امروز به برکت همین خونها و ایثارگری ها و مقاومت 
ها پرچم جمهوری اســالمی بر بلندای قله های عزت و افتخار به اهتزاز درآمده 
و دشــمنان زبون و شکست خورده و درمانده هستند.مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان قم نیز با گرامی داشت ایام و آغاز چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی تاکید کرد: ۶۰۰۰شهید، ۱۲هزار جانباز و ۶۰۰آزاده پرچم های 
عزت، آزادگی و افتخار در استان قم هستند.حجت االسالم حسن هنرمند افزود: 
خانواده معظم شــهدا و یادگاران هشت سال دفاع مقدس الگوهای صبر وایثار و 
مقاومت هستند، ملت ایران با ایستادگی پای ارزشها، قدردان این ایثارگری هاست.

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی با اشاره به 
پیش بینی هزینه ســبد معیشت خانوارهای کارگری 
گفت: هرگونه اعالم یا پیشــنهاد در خصوص افزایش 
درصــد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی 
ســبد هزینه زندگــی کارگران در کمیته دســتمزد 
شــورای عالی کار صورت گیرد.فتح اله بیات، با اشاره 
به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش 
۳5 درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار 
برای دســتمزد ۱۴۰۰ گفت: از کسانی که در مجلس 
به فکر کارگران هستند، دلسوزی می کنند و با دولت 
جلســه می گذارند تشکر می کنیم ولی توجه داشته 
باشیم که حقوق و دســتمزد کارگران توسط شورای 
عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شــود 
و نماینــده کارگر، کارفرما و دولت ســه ضلع اصلی و 
شرکای اجتماعی هســتند که باید در خصوص سبد 
معیشت به جمع بندی برسند.وی افزود: بدون تردید 
در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ 
که به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد 
توجه قرار گیرد لذا اینکه برخی افزایش ۴۰ درصدی 
یا ۳5 درصدی را برای دســتمزد سال آینده کارگران 
متصور می شــوند قابل اتکا نیســت و باید دید سبد 

معیشت کارگران چه زمانی نهایی می شود.

افزایش حقوق کارگران منوط به نهایی شدن رقم 
سبد معیشت 

به گفته این مقام مســئول کارگــری وقتی هزینه 
ماهانه معیشت کارگران نهایی شد و اعضای کمیته 
مزد به جمع بندی رســیدند باز هم درصد افزایش 
حقوق توسط اعضای شــورای عالی کار صورت می 
گیرد ولی چنانچه بخش خصوصی و دولتی متفاوت 
از نظــر و دیدگاه نمایندگان کارگری عمل کردند از 
مجلس و کمیسیون اجتماعی استمداد می طلبیم 
که کمک حال ما باشــند و ما از تدبیر و پیشــنهاد 
آنها استقبال می کنیم.بیات با تاکید بر رعایت ماده 
۴۱ قانون کار در مذاکرات دستمزد اظهار کرد: امروز 
در پیشــگاه قانون مسئولیم و نباید فراتر از قانون یا 
خــارج از چارچوب قانون حرفــی بزنیم که نتوانیم 
جوابگوی آن باشــیم لذا معتقدیم که قانون کار در 
ماده ۴۱ مالک تعیین حداقل مزد را مشخص کرده 
و بر مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران تصمیم 

گیری کرد.

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران حدود 10 
میلیون تومان 

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی در عین 
حــال درباره آخرین رقم هزینه معیشــت خانوارهای 
کارگری، گفت: بر اســاس اعالم نمایندگان کارگری 
پیش بینی اولیه در خصوص رقم معیشــت حدود ۹ 
میلیون تومان بود که اگر کالن شهرهایی مثل تهران 
را حســاب کنیم هزینه معیشــت خانوار ۱۱ میلیون 

تومان تخمین زده می شــود ولــی چنانچه میانگین 
بگیریم، هزینه ماهانه ســبد معیشت کارگران حدود 
۱۰ میلیون تومان خواهد شــد.بیات ادامه داد: تاکید 
جامعه کارگری این اســت که کارگران قدرت خرید 
داشــته باشــند و هرگز به دنبــال افزایش درصدی 
دســتمزد نبوده اند.اگر افزایشی که در اقالم اساسی و 
مورد مصرف جامعه کارگری دیده می شــود در سبد 
معیشت کارگران تثبیت شود، قدرت خرید آنها حفظ 
می شــود.وی گفت: بحث ما بحث حداقل ها است و 
دنبال رفاهیات نیســتیم.انتظار داریم که حداقل های 
زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را حســاب کنند 
و بر مبنای آن به کارگــر حقوق بدهند.اگر بخواهیم 
ســطح رفاه کارگران را در نظر بگیریم به ۱۱ میلیون 
تومان می رسد که همین رقم هم هزینه های زندگی 
یک خانوار را به طور کامل پوشش نمی دهد بنابر این 
از اعضای شــورای عالی کار تقاضا داریم که با دیدی 
بازتر و ســخاوتمندانه تر نســبت به موضوع دستمزد 
نگاه کنند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
افزود: در حال حاضر بیش از 5۲ درصد جمعیت کشور 
را کارگران تشــکیل می دهند که تولیدات داخلی را 
مصرف مــی کنند و قدرت خریــد کاالی خارجی و 
لوکس را ندارند.آنها با خرید محصوالت ایرانی به رونق 
تولید و توســعه اقتصاد کمک می کنند بنابر این باید 
کاری کنیم که قدرت خرید کارگران و بازنشســتگان 

هم افزایش یابد.

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران 11 میلیون تومان!
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بازگشت دومین مشتری بزرگ نفت ایراناستانها
مدتی اســت که هند اعالم کرده که اگــر آمریکا تحریم ها 
علیه ایران را تســهیل کند، پاالیشگاه های هندی واردات 
نفت ایران را از سرخواهند گرفت که طبق گفته کارشناسان 
انرژی این مســاله به نفع هر دو کشور خواهد بود. هند که 
پس از چین دومین مشــتری بزرگ نفت ایران بود، واردات 
نفت ایران را از اواسط سال ۲۰۱۹ پس از تشدید تحریمها 
از سوی دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا متوقف 
کرد. ام کی سورانا، رییس هیات مدیره شرکت هندوستان 
پترولیوم در یــک کنفرانس مطبوعاتی اظهــار کرد: نفت 
ایران در ســبد واردات پاالیشــگاه های هنــدی بوده و ما 
خوشــحال خواهیم شــد که این نفت را زمانی که شرایط 
فراهم شــد، خریداری کنیم.به گفته وی ایران پیش از این 
شرایط مطلوبی برای پرداخت و تخفیف حمل بار عرضه می 
کرد که خرید نفت ایران را نسبت به گریدهای نفتی دیگر 
گزینــه ممتازی می کرد. پس از توقــف خرید نفت ایران، 
پاالیشــگاه های هندی واردات نفتشــان را متنوع کردند. 
پــس از تحریمها، گزینه های جدید اضافه شــدند و نفت 
آمریکا به هند وارد شد. پاالیشگاه ها گزینه های موجود در 
بازار و ارزشــی که در درآمد حداکثری آنها دارند را ارزیابی 
می کنند اما اگر نفت ایران در بازار موجود باشــد، قطعا به 
عنوان گزینه خرید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.دارمندرا 

پرادهان، وزیر نفت هند اواخر سال گذشته اظهار کرده بود 
هند که ســومین واردکننده بزرگ نفت جهان است، مایل 
است واردات نفتش را متنوع کند و وارداتش شامل واردات 

نفت ایران و ونزوئال باشد.

توسعه روابط هند و ایران به نفع هر دو کشور است
در این باره محمد خطیبی -نماینده سابق ایران در اوپک گفت: 
هند جز مشــتریان ســنتی نفت ایران است و مدتی طوالنی 
خریــدار نفت ایران بود حتی در زمــان تحریم دوره قبل نیز 

خرید خود را قطع نکرده بود و علی رغم تهدیدهایی که وجود 
داشت نفت را از ایران خریداری می کرد اما در تحریم های دو 
سال اخیر ظاهرا خرید خود را قطع کرده است اما با این حال 
این کشور جزو مشتریان سنتی ایران است و تجارت گسترده 
ای با ایران دارد.وی با تاکید بر اینکه چنانچه هند از ایران نفت 
خریداری کند وارداتی را از این کشور خواهیم داشت و در کل 
این مســاله به نفع هر دو کشور است و این تجارت می تواند 
مفید باشد، تصریح کرد: شر این مساله این است که ابتدا هند 
از ایــران نفت خریداری کند و بعد از آن ایران نیز کاالهایی را 
از آن کشور خریداری خواهد کرد.نماینده سابق ایران در اوپک 
با اشــاره به اهمیت حفظ روابط ایران و هند، گفت: نباید به 
خاطر تحریم روابط دو کشور قطع شود چراکه این روابط بسیار 
عمیق اســت و نباید تحریم ها در آن تاثیر بگذارد با این حال 
به نظر می رسد که افزایش روابط تجاری بین ایران و هند می 
تواند برای هر دو کشور مفید باشد و در واقع یک بازی برد-برد 
بین ایران و هند خواهد بود.به گفته خطیبی گسترش روابط 
هند و ایران مفید اســت به ویژه اینکه هند جزو5 کشورهایی 
اســت که تقاضای آن برای نفت و گاز رو به رشد است و می 
تواند روی یک منبع مطمئن همچون ایران حساب باز کند و 
باید گفت که این موضوع به نفع هر دو کشــور است و تحقق 

آن نیز چندان دور از ذهن نیست.

از نفرات برتر سیزدهمین دوره مسابقات 
قرآنی مرحله استانی تقدیر شد

با حضور مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان از برگزیدگان مسابقات 
قرآنی مرحله استانی این شرکت تقدیر بعمل آمد.ه گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردستان، مهندس آرش آریانژاد در مراسم تجلیل از برگزیدگان 
ســیزدهمین دوره مســابقات قرآنی کشوری در سطح اســتان ویژه کارکنان و 
خانواده همکاران این شــرکت، اظهار داشت: دین زمانی کامل میشود که التزام 
عملی درآن پدیدار باشــد.وی ادامه داد: داشــتن التزام عملی در دین موجبات 
بهبود اخالقیات و رفتار مناسب در بین همکاران، خانواده و کل جامعه را فراهم 
می ســازد و این مهم نباید بدست فراموشی سپرده شود.مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای کردســتان در ادامه خاطر نشان کرد: انسان مترقی و متفکر اسالمی 
می داند که تکنولوژی مبنای رشــد جوانان امروزی بــوده و باید آموزش های 
دینی را به ســمت بروزرســانی موازی با پیشرفت تکنولوژی، سوق دهد تا موثر 
واقع شــود.مهندس آریانژاد با اشــاره به اهمیت آموزش صحیح و علمی قرآن، 
افزود: ان شــاءاهلل این شــرکت در آینده با برگزاری دوره های آموزشــی قرآن 
کریم ویژه همکاران و خانواده های کارکنان ســعی در ترویج بیش از پیش این 
فرهنگ حسنه را خواهد داشت.مدیر روابط عمومی و مشاور فرهنگی شرکت آب 
منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه مشارکت موثر و فعال کارکنان در سال های 
اخیر، این شرکت را در جایگاه و رتبه های باالیی در سطح کشور قرارداده است، 
اظهار داشــت: بدون شک کسانی که در زمینه های دینی فعالیت دارند از رفتار 
و ارتباطات ســالم و مناسبی برخوردارند و آنها می توانند بعنوان مبلغان دین در 

جوانان و همکاران خود تأثیرات بسزایی داشته باشند.

نشست هم اندیشی بانوان با مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان زنجان

مدیرعامل توزیع برق زنجان در این نشت گفت: افزایش مشارکت زنان در عرصه 
کار و فعالیت، زمینه سازتوســعه استان اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان، نشست هم اندیشی بانوان شاغل در این شرکت 
با حضــور علیرضا علیزاده رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل توزیع برق زنجان 
برگزار شــد.علیزاده ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست هایی، نقطه 
نظرات و دیدگاه های ارائه شــده در اینگونه نشست ها را راهگشای بسیاری از 
مسائل عنوان نمود و افزود: افزایش مشارکت زنان در عرصه کار و فعالیت، زمینه 
سازتوسعه استان اســت.مدیرعامل با اشاره به ضرورت مشارکت زنان درسطوح 
مختلف ســازمان اظهارداشت: استفاده حداکثري ازپتانســیل بانوان به عنوان 
قشري با درایت، دقیق و با تعهد مضاعف مي تواند سرعت رشد و توسعه شرکت 
را افزایــش دهد.علیزاده با دعوت ازبانوان شــرکت براي حضورپررنگ در عرصه 
کار و فعالیت جهت رفع مشــکالت اظهارداشــت: دقت نظر و حساسیت بانوان 
درانجام امورمحوله، عامل مهم کمک به برون رفت ازمشکالت سازماني است .وی 
دربخش دیگري از سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش ورزش درارتقاي روحیه 
و توانمندي زنان گفت: شــناخت عوامل ارتقاي جســم و روح شروط اساسي و 
مهم داشتن انسان سالم در جامعه و محیط کار است و در این میان ورزش یکي 
ازجمله ارکاني اســت که اگر در برنامه هاي روزانه قرارگیرد به ارتقاي جسمي و 
روحي بانوان کمک  مي کند.در ادامه حاضرین در نشست ضمن تشکر از اقدامات 
و فعالیت های مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان ، پیشنهادات و دیدگاه های 

خود را بیان نمودند.

طی ایام اهلل دهه فجر؛
22   طرح آب و فاضالب در مازندران به 

بهره برداری رسید
۲۱  طرح آبرســانی با اســتفاده از ردیف های اعتباری 
اســتانی، ملی و یک طرح فاضــالب، طی دهه فجر به 
بهره برداری رســید و بیش از 6۱ هزار و ۲۹4 خانوار از 
مزایای این طرح ها بهره مند شــده اند. مجید عبدالهی، 
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب مازنــدران اظهار 
داشــت: ۲۱ طرح آبرســانی از ردیف های اعتباری استانی، ملی از شرق تا غرب 
اســتان مازندارن در دهه فجر با حضور نماینــدگان مردم مازندران در مجلس، 
معاونان اســتاندار، جمعی از مســئوالن شهرستانی، خانواده شــهدا و مردم به 
بهره برداری رسید.وی افزود: این طرح ها شامل آبرسانی به روستاهای پرکال و فت 
کش بهشهر، 4 روســتای تاکام-میدانک-زرین آباد و نوکنده شهرستان ساری، 
3 روستای شارقلت-مرزیدره و گالشکال شهرستان سوادکوه شمالی، روستاهای 
لرزنه و ســرخکالتپه شهرستان سوادکوه، 4 روســتای صورت-باال مرزناک- اله 
چال و نجارکال شهرســتان بابل همچنین آبرســانی به ایزد شــهر نور-خشت 
سرمحمودآباد و روستاهای میرخمند و میچکا خونی شهرستان نور، روستاهای 
عالیدره-تسکاتک نوشهر، آبرسانی به شهر چالوس و روستاهای باندرعلیا و سفلی 
و یک طرح فاضالب مســکن مهر میارکال ساری بوده است که با صرف اعتباری 
بالغ 8۱7 هزار و ۹۰4 میلیون ریال اجرا شد.عبدالهی ادامه داد: برای بهره برداری 
از ایــن پروژه ها حفر و تجهیز 7 حلقه چاه بــا آبدهی 78 لیتر در ثانیه، احداث 
مخــزن زمینی و هوایی به حجم ۲4۰۰ متر مکعــب، اجرای خط انتقال آب به 
طول 35 هزار و ۲5۰ متر، اصالح شــبکه آبرسانی به طول 7۱ هزار متر، توسعه 
شبکه آبرسانی به طول ۱3۲ هزار متر همچنین بهسازی 6 دهنه چشمه با دبی 
38 لیتر در ثانیه ، تهیه و نصب 6 دستگاه فیلتر جهت ارتقای کیفیت آب، احداث 

تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز انجام شد.

حضور مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
درسامانه سامد 111

  مدیرعامل شــرکت  گاز استان گلستان  بهمراه رئیس  بهره برداری  گاز مرکز 
استان  با حضور در محل سامانه سامد  پاسخگوی سواالت و تماس های مردمی  
شدند.طی اطالع رســانی قبلی ، صبح امروز دکتر علی طالبی  بهمراه حامد ا... 
مقصودلو با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( و از طریق 
تلفن ۱۱۱  به مدت دو ســاعت بصورت مستقیم پاسخگوی سواالت و مشکالت 
مطرح شده از سوی شهروندان در حوزه  خدمات و فعالیتهای شرکت گاز بودند.

مدیرعامل شرکت  گاز استان گلستان در این رابطه گفت: این برنامه در راستای 
اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بسترسامد و تبیین اهداف دولت 
خدمتگذار و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکید  بر استمرار تعامل مردم و 
دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکالت هموطنان و ایجاد فرصتی یکسان 
برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه 
های اجرایی انجام شــده است.طالبی، با تشــکر از دست اندرکاران و هماهنگ 
کنندگان این سامانه گفت:سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ) سامد( پل 

ارتباطی ارزشمندی برای مدیران و مردم است .

در ماه ژانویه رقم خورد؛
افزایش روزانه بیش از یک میلیون بشکه ای 

واردات نفت چین
واردات نفــت خام چین در ماه ژانویه بــا ۱8 درصد افزایش به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ 
هزار بشــکه در روز رسید.به گزارش اویل پرایس، واردات ماه ژانویه نفت خام چین 
با ۱8 درصد )یک میلیون و 74۰ هزار بشکه در روز( افزایش نسبت به ماه دسامبر 
۲۰۲۰، به میانگین روزانه ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه رسید.تحلیلگران مؤسسه 
تحقیقــات انرژی اویل اکس اعالم کردند که پاالیش نفت خام این کشــور در ماه 
ژانویــه برای هشــتمین ماه پیاپی به طور میانگین بیش از ۱4 میلیون بشــکه در 
روز بوده اســت.از زمان آغاز شیوع ویروس همه گیری جهانی کووید -۱۹ )کرونا(، 
تقاضای نفت خام چین تنها عامل امیدوارکننده برای قیمت های جهانی این کاالی 
راهبردی بوده اســت، با توجه به بهبود سریع اقتصادی چین، این کشور به عنوان 
بزرگ ترین واردکننده نفت خام دنیا، نقش مهمی در بهبود قیمت نفت داشته است.

پاالیشگاه های مســتقل چین با جذب واردات محموله های جدید سهم بزرگی در 
مجموع واردات نفت چین داشــته اند. با آغاز سال جاری میالدی - پس از کاهش 
فعالیت این پاالیشگاه ها در پایان ۲۰۲۰ به دلیل پایانی سهمیه جاری وارداتی - بار 
دیگر مجموع واردات نفت خام چین با تخصیص سهمیه های جدید افزایش یافته 
اســت.مجموع ذخیره سازی نفت چین در ابتدای ماه فوریه سال جاری میالدی به 
۹۹۰ میلیون بشــکه رسید. این رقم در مدت مشابه پارسال 856 میلیون بشکه و 
در ســپتامبر ۲۰۲۰ یک میلیارد بشکه بود.چین سال گذشته میالدی بزرگ ترین 
خریدار نفت جهان بود و ســعی کرد مخازن ذخیره سازی نفت خود را در بحبوحه 
بحران کرونا با نفت ارزان قیمت پر کند. نفت پاالیش شده چین هم در سال گذشته 
میــالدی با آغاز به کار تأسیســات جدید به طور بی ســابقه ای افزایش یافت.حجم 
باالی خرید نفت خام ازســوی چین، وجود قیمت های باالی نفت و روند کاهشی 
ذخیره سازی های نفت خام این کشور آسیایی خبر خوبی برای تولیدکنندگان نفت 

در سراسر جهان است.

یک مقام مسوول اعالم کرد؛
افزایش درآمد پتروشیمی ها با اجرای ۳ 

مگاپروژه خوراک ترکیبی
مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آغاز عملیات 
اجرایی سه مگاپروژه خوراک ترکیبی الفینی - آروماتیکی در آینده نزدیک 
خبر داد.به گزارش شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، حســن عباس زاده، 
گفت: به منظور توســعه زنجیره ارزش و تنوع سبد محصوالت پتروشیمی، 
پنج زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، بنزن و اوره انتخاب و راهبرد توســعه 
صنعت پتروشــیمی براساس توسعه این زنجیره ها تنظیم شده است.وی با 
بیان اینکه هم اکنون میانگین قیمت محصوالت نهایی پتروشیمی در هر تن 
5۰۰ دالر اســت، ادامه داد: توسعه این پنج زنجیره به تولید محصوالت با 
ارزش تر منجر می شــود که قیمت این محصوالت حدود ۱5۰۰ دالر در هر 
تن است.مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
به اینکه به منظور تکمیل زنجیــره ارزش، برنامه اجرای طرح های پلیمری 
در دســتور کار این شرکت اســت، افزود: هم اکنون ظرفیت تولید پلیمرها 
در صنعت پتروشــیمی ساالنه ۹ میلیون تن اســت که با تعریف و اجرای 
پروژه هــای جدید این ظرفیت در افق ۱4۰4 به بیش از ۲۰ میلیون تن در 
ســال افزایش می یابد.عباس زاده با اشاره به اینکه در مسیر توسعه صنعت 
پتروشــیمی، رویکرد اجرای طرح ها بر پایه خوراک ترکیبی مورد تأکید و 
اولویت است، اظهار کرد: اجرای سه طرح خوراک ترکیبی با ظرفیت تولید 
ساالنه حدود ۱۲.4 میلیون تن به منظور استفاده از اتان مازادی که به مقدار 
حدود 4 میلیون تن در باالدست وجود دارد، تعریف و مجوز اجرای آنها نیز 
صادر شده است.به گفته عباس زاده، تکمیل زنجیره به این مفهوم است که 
محصوالتــی مانند متانول و اتیلن را که به عنوان محصوالت پایه و به مقدار 
زیاد تولید می شــود به عنوان خوراک در طرح های پایین دست آنها وارد و 

محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید کنیم.

سخنگوی صنعت برق خبر داد
آسیب دیدگی سیم های شبکه برق میان 

ایران و افغانستان در انفجار اخیر
سخنگوی صنعت برق با اشاره به انفجارهای صورت گرفته در گمرک اسالم قلعه 
افغانستان، تاکید کرد: براساس اطالعات واصله، براثر این انفجار، سیم های برق 
در خاک افغانستان آسیب دیده است. مصطفی رجبی مشهدی تصریح کرد: روند 
صدور برق به این کشــور براساس قراردادهای فی مابین پس از بازسازی شبکه 
های آسیب دیده، انجام خواهد شد.رجبی مشهدی همچین با بیان اینکه پس از 
اطفا حریق و امکان دسترسی به شبکه آماده هرگونه همکاری در بازسازی شبکه 
ها هستیم، خاطرنشان کرد: همدردی خود را با ملت افغانستان اعالم می کنیم 
و امیدواریم که در آینده نزدیک شــاهد ثبات بیشتر در این کشور باشیم.بر پایه 
این گزارش انفجاری  در گمرک »اســالم قلعه« والیت  هرات افغانستان، باعث 
آتش گرفتن تاسیسات این گمرک و جان باخته و زخمی شدن تعدادی از مردم 

حاضر در آن منطقه شد.

 خدمات برقی 1۰۰ درصد غیرحضوری
 می شود

معاون توزیع شــرکت توانیر از انجام 7۲ درصد خدمات شرکت های توزیع برق 
بصورت غیرحضوری در کشــور خبرداد و گفت: تا پایان سال ۱3۹۹, صددرصد 
خدمات صنعت برق بصورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.، غالمعلی رخشانی مهر 
با اشاره به اجرای طرح ارائه خدمات غیرحضوری از پایان آذر سال جاری افزود: 
این طرح با هدف رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در خصوص کرونا، کاهش 
ترددها، موضوع سوخت و موارد زیست محیطی اجرا شده که تاکنون 7۲ درصد 
خدمات پس از اجرای این طرح غیرحضوری ارائه می شود.وی گفت: مشترکین 
در اصفهان، مشــهد، تهران و شیراز و بسیاری از شهر های بزرگ دیگر، استقبال 
قابل توجهی در خصوص دریافت خدمات برق بصورت غیرحضوری داشــته اند.

معاون توزیع شــرکت توانیر افزود: با توجه به فراهم شــدن زیرساخت هایی از 
جمله اپلیکیشن برق من، خدمات رسانی ۲4 ساعته تلفن گویای ۱5۲۱ و ۱۲۱ 
مــردم می توانند خدمات مورد نیاز خــود را بصورت غیرحضوری دریافت کنند.

رخشانی مهر گفت: تا پایان سال ۱3۹۹, صددرصد خدمات صنعت برق بصورت 
غیرحضوری ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشوراعالم کرد:
اجرای طرح های آبرسانی و فاضالب در ۷ شهر 

و 2۴۰ روستای خوزستان
 مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با اشــاره به تأمین مالی 
طرح های آب و فاضالب خوزســتان به ارزش ۲۱ هــزار و ۹۰۰ میلیارد ریال، 
گفت: اجرای طرح های آبرســانی و فاضالب در هفت شــهر و ۲4۰ روســتای 
این اســتان در دستورکار قرار دارد.به گزارش وزارت نیرو، »حمیدرضا جانباز« 
افزود: براســاس برنامه دولت برای توسعه زیرســاخت های استان خوزستان، 
تفاهم نامه هایی در زمینه تامین منابع مالی بوسیله شیوه کاری بر مبنای موضوع 
ماده )56( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 
با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر نیرو، اســتاندار خوزســتان و روسای 
بانک های ملی، صادرات، پارسیان، رفاه، ملت، پاسارگاد، تجارت و سپه تنظیم 
شــد.وی  خاطرنشــان کرد: این تفاهم نامه ها برای هفت شهر و ۲4۰ روستا با 
اعتبار ۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به منظور توسعه زیرساخت های فاضالب در 
شهرهای آبادان، مسجدسلیمان، بندرامام، ماهشهر، خرمشهر، دشت آزادگان، 
شادگان و آبرسانی به ۲4۰ روستای دارای تنش آبی با جمعیت ۱۰5 هزار نفر 
مبادله شــد.جانباز افزود: اجرای این طرح ها 5۲5 کیلومتر شبکه جمع آوری 
اصلــی و فرعی فاضالب، 43 باب ایســتگاه پمپاژ، 4 پکیج تصفیه فاضالب هر 
یک به ظرفیت هزار مترمکعب در شبانه روز و بهسازی تصفیه خانه های هویزه و 

سوسنگرد انجام و ۲4۰ روستا آبرسانی خواهد شد.

انتظــار می رود مزارع بــادی که وعده 
کربن صفر می دهند، تا ســال ۲۰3۰ 
از شمار دکلهای حفاری نفت در آبهای 
انگلیس سبقت بگیرند. غول های نفتی 
در حال متنوع کردن تولید انرژی برای 
همگام ماندن با تغییرات زمانه هستند. 
شــرکتهای بریتیش پترولیــوم )BP( و 
توتال به اســتراتژیهای خود برای تولید 
انرژی بادی در انگلیس اشــاره کرده اند 
و شــرکت BP حدود ۹۲4 میلیون پوند 
در توسعه دو پایگاه بادی سرمایه گذاری 
کرده است.شــرکت BP در سال ۲۰۲۰ 
اعالم کرد که قصــد دارد آالیندگیهای 
کربن ناشــی از فعالیتهایش را تا سال 
۲۰5۰ به صفر برساند. به نظر می رسد 
این پروژه بادی فراســاحلی بلندپروازانه 
همان هدفی است که این شرکت درباره 
آن صحبت کرده اســت. شرکت BP با 
شرکت آلمانی »انرژی بادن وئرتمبرگ« 
برای ســاخت این پایگاههــا در دریای 
ایرلند پیمان شراکت بسته است.بمحض 
این که این مزارع بادی عملیاتی شــوند 
مــی تواند به انــدازه تامیــن برق 3.4 
میلیون خانه در انگلیس نیرو تولید کنند 
که به طرح دولــت انگلیس برای تولید 
4۰ گیگاوات برق تا سال ۲۰3۰ و تامین 
برق همه خانه های کشور با نیروی بادی 

 BP کمک موثری می کند.اخیرا شرکت
با شرکت اکوئینور برای ساخت نیروگاه 
بادی فراساحلی در آمریکا با هزینه ۱.۱ 
میلیــارد دالر همکاری مــی کند. این 
شرکت در ســپتامبر ۲۰۲۰ طرحهایی 
را برای توســعه یک پــروژه اعالم کرد 
که انتظــار می رود 5۰ گیگاوات نیروی 
تجدیدپذیر تا سال ۲۰3۰ تولید کند که 
برای تامین برق بیش از دو میلیون خانه 
کافی خواهد بود.برنارد لونی، مدیرعامل 
شرکت BP در این باره گفته است: انرژی 
بادی فراساحلی نرخ رشد ساالنه حدود 
۲۰ درصد در ســطح جهانی دارد و به 
عنوان بخش مهمــی از عمل به هدف 
جهان  آالیندگیهــای  کــردن  محدود 
دیده می شــود.این دو پــروژه بادی در 
راستای وعده شــرکت BP برای هزینه 
پنج میلیارد دالر در ســال در سرمایه 
گذاریهای دارای آالیندگی اندک و تحت 
استراتژی نیروی تجدیدپذیر این شرکت 
اجرا می شــوند.با این حال انتقادهایی 
از قیمت باال در مناقصــه مزرعه بادی 

BP وجود داشــته و کارشناســان می 

بازگســت ســرمایه گذاری در  گویند 
تجدیدپذیرها ممکن اســت اندک باشد 
و ایــن امر به ضرر مصــرف کنندگانی 
خواهد بود که مجبورند صورتحسابهای 
باالتری پرداخت کنند.غول نفتی توتال 
فرانســه هم در مناقصه برنده شده و با 
گروه ســرمایه گذاری سبز مک کواری 
بــرای یــک پــروژه ۱.5 گیگاواتی در 
ساحل ایســت انگلیا همکاری می کند. 
به این ترتیب انگلیس همه بخشــهای 
مناسب خط ســاحلی خود را به تولید 
بادی اختصاص می دهد.شــرکت شل 
هم سرگرم همکاری با شرکت هلندی 
انکو برای توسعه انرژی بادی فراساحلی 
است و انتظار می رود تحت این شراکت، 
مزارع بــادی در ســواحل هلند ایجاد 
شوند.متنوع ســازی تولید انرژی باعث 
ترقــی چشــمگیر غول هــای نفتی در 
بازارهای سهام شــده و شرکتهایی که 
پروژه های انرژی تجدیدپذیر قوی دارند، 
عملکرد به مراتب بهتری از شــرکتهای 

نفتی با ســرمایه گذاریهــای اندک در 
حوزه تجدیدپذیرها داشــته اند.سرمایه 
گذاری جدید شرکت BP امیدبخش به 
نظر می رسد زیرا پس از برنده شدن در 
مناقصه بادی روز دوشنبه، قیمت سهام 
این شــرکت روز جمعه برای پنجمین 
روز متوالــی صعود کرد و بــه ۲۰.75 
دالر رسید.غول های نفتی در پروژه های 
فراساحلی سرمایه گذاری می کنند زیرا 
حوزه آشنایی برای آنهاست. شرکتهای 
نفت و گاز تجربه گسترده ای در ساخت 
و اداره تاسیسات روی آب دارند و تجربه 
مذکور چنین پــروژه هایی را برای آنها 
کم ریسکتر می کند.انگلیس فضای ایده 
آلی برای سرمایه گذاری در انرژی بادی 
فراهم می کند و در دسامبر به هدف 4۰ 
درصد تولید برق از نیروی بادی رسید و 
۱7.3 گیگاوات برق تولید کند. خطوط 
ســاحلی انگلیس برای بادهای شدیدی 
که دارند شــناخته شده و این مزیت به 

تولید انرژی بادی کمک می کند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، بهبود 
تقاضا برای نفت به غول های نفتی برای 
صعــود از رکورد پایین خود در ســال 
۲۰۲۰ کمک می کند و متنوع ســازی 
داراییهای انرژی از هر جهت به سود آنها 

تمام می شود.

غول های نفتی سرمدار 
انقالب انرژی بادی شدند

میزان بارندگی های کشــور از ابتدای ســال آبی جاری)ابتدای مهرماه( تا هفته ســوم 
بهمن ماه از وضعیت نامناســب بارندگی ها در نیمه جنوبی کشور در این مدت حکایت 
داشــته اســت.به گزارش وزارت نیرو، نگاهی به وضعیت بارندگی های مناطق مختلف 
کشــور نشــان می دهد که در این بازه زمانی اســتان های گیالن با 453.7 میلی متر، 

کهگیلویه وبویراحمــد با 388.3 میلی متر و مازندران بــا ۲6۰.4 میلی متر بارندگی به 
ترتیب پربارش ترین استان های کشور بوده اند.در حال حاضر ۲4 استان کشور بارش های 
کمتری را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده اند که در این میان استان سیستان 
و بلوچستان با 5.۱ میلی متر، هرمزگان با ۱6.۲ میلی متر و خراسان جنوبی نیز با 3۲.۲۹ 
میلی متر بارندگی به ترتیب سه استان کم بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری تا هفته 
سوم بهمن ماه بوده اند.طبق این آمار، میزان بارندگی استان های سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان نســبت به متوسط بلندمدت )5۲ ساله( به ترتیب ۹۱ و 84 درصد کاهش 
داشــته است، همچنین میزان بارندگی اســتان های قزوین و آذربایجان شرقی نیز در 
مقایسه با میانگین بلندمدت )5۲ ساله( به ترتیب دارای ۱8 و ۱5 درصد افزایش است.

میزان بارندگی های کشــور از ابتدای ســال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا هفته سوم 
بهمن ماه به 88.6 میلی متر رســیده اســت که این رقم در مقایسه با بارش های مدت 

مشابه سال گذشته کاهش 4۱ درصدی و در مقایسه با میانگین 5۲ ساله کاهش ۲8 
درصدی را نشان می دهد.

از ابتدای سال جاری آبی تاکنون ثبت شد؛

وضعیت نامناسب بارندگی ها در 
نیمه جنوبی کشور
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گزیده خبر تهدید تورم بیخ گوش سرمایه  گذاران
معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از پیگیری برای کســب 
معافیت و اختیارات برای ۱۰۰ شرکت برتر تولیدی از هیئت دولت خبر داد وگفت: خالص 
نرخ رشــد تشکیل سرمایه در ســال های اخیر منفی بوده که دلیل اصلی آن تورم است. 
ســعید زرندی در بیست و سومین همایش شرکت های برتر ایران، از رشد بیش از ۱۰۰ 
درصدی ۸۶ شرکت بزرگ و رشد بیش از ۲۰ درصدی ۳۱۹ شرکت در ۱۰ ماهه نخست 
سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر نگاه ما به حفظ تولید است که هیچکس مانع 
آن نیست، اما اگر نتوانیم به سمت توسعه سرمایه گذاری حرکت کنیم آینده تولید را به 
خطر انداخته ایم.به گفته وی باال بودن اســتهالک و تورم در اقتصاد ایران رشد تشکیل 
سرمایه را منفی کرده، به طوری که نرخ تشکیل سرمایه اسمی ساالنه رشد می کند اما اگر 
به قیمت ثابت محاســبه شود، شرایط منفی است که دلیل اصلی آن تورم است. به طور 
متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ از ۱.۲ درصد باالتر نرفته، این درحالیست 

که هدفگذاری برای رقم هشت درصد بوده است.

صنایع کوچک محور توسعه اند یا بزرگ؟
این مقام مسئول عوامل برونزا از جمله تحریم را نیز در رشد منفی سرمایه گذاری موثر 
دانست و درباره دوگانگی توسعه بر اساس شرکت های کوچک یا بزرگ گفت: این سوال 
که در حوزه تولید، محور باید شرکت بزرگ باشند یا شرکت های کوچک از اساس انحرافی 
اســت، چراکه لوکوموتیو اقتصادی هر کشور شرکت های بزرگ و بین المللی هستند، اما 

صنایع کوچک هم باید برای تکمیل زنجیره در پشت این لوکوموتیو حرکت کنند.وی با 
تاکید بر اینکه باید در یک بازه ده ساله در قرن جدید و در برتامه هفتم توسعه به سمت 
شــرکت های بزرگ حرکت کنیم، تصریح کرد: مطالعات جهانی نشان می دهد نوآوری، 
اشــتغال پایدار، نرخ بهره و پتانســیل صادراتی که می توانند اقتصاد را جهش دهند در 
شــرکت های بزرگ یافت می شــود. هرچند نرخ ایجاد اشتغال در صنایع کوچک بیشتر 
است. در ســال ۱۹۶۰ کتاب به عنوان کوچک زیباست، صنایع کوچک را محور توسعه 
قرار داد، اما اخیراً در سال ۲۰۱۸ دانشگاه ام آی تی کتابی با عنوان بزرگ زیباست منتشر 
کرده که می گویداقتصادهای بزرگ براســاس شرکت های بزرگ شناخته می شود و ایت 

اصلی جهان شمول است.

فعالیت کمتر از 4000 هزار شرکت بزرگ در کشور
زرندی با اشاره به فعالیت کمتر از ۴۰۰۰ شرکت باالی ۱۰۰ نفر کارکن در کشور که حدود 
۳.۸ درصد صنعت را تشکیل می دهد، گفت: در مدل طراحی شده برای توسعه صنعتی 
کشور هم به این جمع بندی رسیدیم که توسعه اقتصادی باید مبتنی بر شرکت های بزرگ 
باشد. در حال حاضر ۱۱ شرکت بزرگ زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت حدود 
یک چهارم ارزش بورس ایران را به خود اختصاص داده اســت.وی با تاکید بر اینکه باید 
تولید جذابتر از سایر بازارهای موازی باشد تا سرمایه مردم را به خود جذب کند، تصریح 
کرد: مقرر شده فهرست بیش از ۲۰۰ کاالی مورد نیاز کشور که در لیست ساخت داخل 

قرار گرفته به ۱۰۰ شــرکت برتر تولیدی از بین شرکت برتری که امروز معرفی می شود 
برای سرمایه گذاری ارائه شود. همچنین این شرکت ها می توانند پیشنهادهای خود را برای 
سرمایه گذاری ارائه کنند تا طی جلساتی درباره تعهدات وزارت صمت به آنها تصمیم گیری 
کنیم.به گفته وی بر اساس یکی از تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس، برای جبران افت 
سرمایه گذاری در کشور الزم است  شش سال سرمایه گذاری باال در کشور انجام شود، اما 

به نظر می رسد همین ۱۰۰ شرکت بتوانند اقتصاد کشور را نجات دهند.

استقبال بیش از 400 شرکت برای ورود به بورس
 این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد که برای تشویق شرکت های بزرگ به حضور در 
بازار سرمایه، مالیات  شــرکت هایی که در سال جاری وارد بازار سرمایه شدند بررسی 
نمی شود. بنابراین تعداد متقاضیان برای پیوستن به بازار سرمایه از کمتر از ۲۰ شرکت 
در سال گذشته به بیش از ۴۰۰ شرکت باالی ۱۰۰ نفر کارکن در سال جاری رسید و 
تاکنون ۲۰۰ قرارداد با نهادهای مالی برای حضور در بازار بورس بســته شده است.وی 
همچنین از پیگیری برای کســب معافیت و اختیارات برای ۱۰۰ شرکت برتر تولیدی 
از هیئت دولت خبر داد و گفت: در بخش تامین ســرمایه از بازار ســرمایه شرکت های 
بزرگ بدون ضامن و بر اســاس اعتبارشان انتشار اوراق داشتند که پیش بینی می شود 
این انتشــار اوراق از ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۱۵ هزار میلیارد 

تومان در سال جاری برسد.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اعالم کرد:
اقدامات ایمیدرو در انقالب صنعتی چهارم

 اقدامات ایمیدرو در انقــالب صنعتی چهارم دنیای معدن - مدیر آموزش، 
پژوهش و فناوری ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان با همکاری سازمان آموزش 
فنی حرفه ای کشور، طی ۲ سال اخیر )۹۸ و ۹۹(، ۶۰۴ دوره آموزشی برای 
فعاالن معادن بخش خصوصی برگزار کرده است.  به گزارش دنیای معدن، 
غالمرضا مالطاهری در جلسه پایش بخش آموزش، پژوهش و فناوری با بیان 
این مطلب گفت: ایمیدرو طی پارســال و امسال، در زمینه آموزش معادن 
بخش خصوصی، دوره هایی برای ســطوح کارگری و کارشناســی، معادن 
زیرزمینی زغال ســنگ، رانندگان معادن و آموزش های مهارتی تکنسین 
معدن برای ۱۰ هزار و ۲۶۲ نفر برگزار کرد.وی افزود: این سازمان، ۶۲ دوره 
آموزشی )حضوری و غیر حضوری( برای همکاران ستاد ایمیدرو و کارکنان 
مجتمع ها، شرکت ها و طرح های تابعه برگزار کرد که مشتمل بر ۵۲۲ ساعت 
بــرای ۶۸۶۶ نفر فراگیر و با هزینه ای حــدود ۲۸۶ میلیون تومان بود.مدیر 
آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان اینکه طی ۲ سال اخیر پروژه های 
پژوهشی، تقاضا محور بوده و سیاست پیش رو بر همین منوال است، گفت: 
ایمیدرو طی سال های ۹۸ و ۹۹، تعداد ۵۲ پروژه پژوهشی و »تقاضا محور« 
در قالــب قرارداد و موافقتنامه به ارزش حدود ۳۲ میلیارد تومان امضا کرده 
اســت.وی افزود: طی ســال های ۹۸ و ۹۹، حدود ۲۲۱ قرارداد پژوهشی با 
سرمایه گذاری ۸۸ میلیارد تومان بین ایمیدرو و شرکت های تابعه و وابسته 
با دانشگاه ها منعقد شده است. از این میزان، بیشترین رقم قراداد پژوهشی 
مربــوط به فوالد مبارکــه )۵۳ پروژه با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان( و ســپس 

ایمیدرو )۳۸ پروژه با مبلغ ۱۶.۴میلیارد تومان( بوده است.

صنعت فوالد کشور برگرفته از 
 تجربه،اندیشه و تخصص ذوب 

آهنی ها است
منصور یزدی زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه 
گفت : ذوب آهن اصفهــان در بخش ارائه خدمات 
فنی مهندسی به کشور،اشتغالزایی،مسئولیت های 
اجتماعی و ... افتخاری برای کشــور محســوب می 
شــود.می توان گفت صنعت فوالد کشور برگرفته از 

تجربه،اندیشه و تخصص ذوب آهنی ها است.وی افزود: بیش از پنجاه سال 
از عمــر ذوب آهن اصفهان می گذرد و تولید فوالد امروز در کشــور از ۳۰ 
میلیون تن عبور کرده است. این صنعت مادر با نامالیماتی در طول عمرش 
مواجه بوده که به برخی اشاره می کنم .طرح سبا به ذوب آهن تعلق داشت 
و زمانی که این کارخانه دولتی بود و سهام آن را وگذار نکرده بودند این طرح 
از کارخانه جدا شــد.فوالد خراسان را نیز ذوب آهن اصفهان ساخت اما بعد 
جدا شد. اگر این دو طرح بزرگ را از ذوب آهن جدا نکرده بودند امروز تولید 
ما بیش از ۵ میلیون تن بود.متاســفانه معادن هم از ذوب آهن جدا کردند 
و به عنوان آخرین شــرکت در بورس عرضه شد.مدیرعامل شرکت تصریح 
کرد : با وجود این چالش ها،امروز ذوب آهن اصفهان در مســیر خوبی قرار 
گرفته است.مجموعه افتخاراتی که امروز در ذوب آهن اصفهان شاهد هستیم 
مرهون تالش و کوشــش تک تک پرســنل در بخش های مختلف،حمایت 
های هیات مدیره و هلدینگ صدر تامین بوده است.منصور یزدی زاده گفت : 
ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل در غرب آسیا به شمار می رود و به 
لطف خداوند و تالش کارکنان موفق شد گواهینامه این محصول استراتژیک 
را نیز دریافت کند و قرارداد صادرات آن نیز به کشور افغانستان منعقد شد.

قدردانی معاون وزیر صمت از مدیرعامل 
مجتمع فوالد خراسان

رییس هیات عامل »سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران« 
)ایمیدرو( از مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان برای »حمایت از بومی سازی 
و اســتفاده از توانمندی و ظرفیت های داخل کشــور« توسط این مجتمع 
قدردانــی کرد.وجیه اله جعفری، »معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت« در 
نامه ای به کســری غفوری، مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان و نیز مدیران 
عامل شرکت های فوالد مبارکه، ذوب اهن اصفهان و فوالد هرمزگان ضمن 
قدردانی از حمایت شایسته شرکت از تالش های صورت گرفته برای بومی 
سازی قطعات و تقویت توانمندی سازندگان داخلی، از کمک های شایسته 
مجتمع فوالد خراسان در راه اندازی »سامانه بومی سازی« زنجیره ی صنعت 
فوالد  خبر داد.به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، از زمان راه اندازی بانک 
جامع اطالعات بومی ســازی در ایمیدرو، تا کنون اطالعات حدود ۲۲۰۰۰ 
قلم کاال و تجهیز بومی سازی شده توسط شرکت ها و صنایع معدنی و نیز 
توانمندی های بومی سازی شده توسط ســازندگان داخلی در این سامانه 
بارگذاری شده است که در این میان مجتمع فوالد خراسان حمایت ارزنده 
ای از تقویت توان »ســاخت داخل« و بومی ســازی زنجیره ی تولید فوالد 
و تقویت شــرکت های دانش بنیان در این زمینه داشــته است.مدیرعامل 
»مجتمع فوالد خراســان« با بیان این که این شــرکت به عنوان بزرگترین 
قطب تولید فوالد شرق کشور، در سال های اخیر به تشکیل دپارتمانی ویژه 
و اهتمام به امر بومی سازی اقدام کرده است، افزود: نهضت و شعار »ما می 
توانیم« تنها متاثر از فشــارهای بیرونی که به قصد زمین گیر کردن صنعت 
این مرز و بوم اعمال می شــود، نیســت بلکه توانمندسازی اقتصاد کشور و 

کاهش ارزبری تولید، از نیازهای همواره کشور و از راهبردهایی است.

استاندار سیستان و بلوچستان: 
 چادرملو شرکت قدرتمند در صنعت فوالد 

کشور است      
    مهندس موهبتــی در بازدید از غرفه چادرملو و 
اطالع از طرح ها و برنامه های توسعه بخش آن که 
با مدیریت جدید، گستردگی و سرعت  قابل توجهی 
یافته اســت، با تقدیر و تشکر  از حضور این شرکت  
در نمایشــگاه معدن و صنایع معدنی زاهدان اظهار 

امیدواری کرد: چادرملو  با توانمندی های فنی و تخصصی قابل توجهی که 
در اختیار دارد به موضوع اکتشــاف و سرمایه گذاری در این منطقه غنی از 
منابع معدنی ورود پیدا کند و منشــاء رشــد و توسعه این استان  گردد .در 
این بازدید دکتر دانش جعفری از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
مهندس بهرامن رییس خانه معــدن ایران،مهندس صالحی نیا معاون وزیر 
صمت و دکتر نبئی رییس ســازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز حضور 

داشتند.

در ده ماهه سالجاری با رمز جلوگیری از خام فروشی صورت گرفت :
 تخلیه ۴۵ هزار واگن مواد معدنی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي خلیج فارس از  تخلیه ۴۵هزار واگن از محصوالت کنسانتره و گندله در این منطقه عظیم اقتصادی خبر 
داد و گفت: خام فروشي مواد معدني تقریباً به صفر رسیده و بیشتر عملیات تخلیه و بارگیري مربوط به کارخانجات داخلي است.به گزارش روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي خلیج فارس، »حسن خلج طهرانی« این منطقه عظیم اقتصادی با بیان این که در حال حاضر یکي از قطب هاي تأثیرگذار 
ســرمایه گذاری در کشور تبدیل شده اســت، گفت: اهمیت منطقه ویژه اقتصادي خلیج فارس در بازتعریف تسهیالت کالن سرمایه گذاری به خصوص در بخش 
زمین، انرژي و تعرفه های گمرکي است که با توسعه آن، ظرفیت سرمایه گذاری در داخل کشور بیش ازپیش افزایش می یابد.وی با اشاره به این که بهره برداری در 
منطقه ویژه خلیج فارس به مثابه تخلیه و بارگیري مواد فله معدني تعریف می شود، افزود: تسهیل شرایط تحقق آن، در راستاي بهره شرکت های تابعه و مستقر 
در مجموعه، از اهمیت بسیاري برخوردار است.خلج طهرانی تصریح کرد:  طي ده  ماهه  سالجاری ، عملیات تخلیه ۴۵ هزار واگن از محصوالت کنسانتره و گندله 
براي شرکت های فوالدسازي شامل فوالد هرمزگان، فوالد کاوه، صبا فوالد و ماکوش نیز صادرات صورت گرفت .مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادي خلیج فارس اضافه 
کرد: از نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ تاکنون، با ایجاد تعرفه بر صادرات مواد معدني از طرف دولت به منظور جلوگیري از خام فروشــي مواد معدني، صادرات در منطقه 

ویژه خلیج فارس تقریباً به صفر رسید.

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد
اصلی ترین کاالی وارداتی ایران چیست؟

رئیس ســازمان توســعه تجارت می گوید امروز می توان با قاطعیت اعالم کرد که دیگر در ایران واردات بی رویه ای صورت نمی گیرد. 
حمید زادبوم با اشاره به محدودیت های اعمال شده بر مسیر واردات در سال های گذشته، اظهار کرد: با توجه به محدودیت های اعمال 
شــده در سال های گذشته، می توان اعالم کرد که در ســال ۱۳۹۹ عمال دیگر واردات بی رویه ای صورت نمی گیرد و وقتی جزییات 
کاالهای ورودی به ایران را بررسی می کنیم، می بینیم که یا واسطه ای و سرمایه ای هستند یا کاالهای مصرفی که نیاز قطعی مردم 
به شمار می روند.وی ادامه داد: کاالهای واسطه ای و سرمایه ای حدود ۸۷ درصد از کل واردات ایران را تشکیل می دهند. این کاالها 
به عنوان مواد اولیه یا مورد نیاز به واحدهای تولیدی تحویل می شــوند و یعنی نه تنها برای اقتصاد ایران زیان ده نیســتند که حتی 
نرسیدنشــان می تواند به تولید آســیب بزند. از این رو نه تنها نگرانی در رابطه با این کاالها نیست که می توان با ارائه تسهیالتی به 
وارداتشان نیز کمک کرد تا خطوط تولیدی برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نشوند.رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه 
۱۳ درصد باقی مانده از واردات ایران را نیز کاالهای مصرفی که نیاز جدی مردم هستند تشکیل می دهند، توضیح داد: بعضی از این 
کاالها برای تامین کامل نیاز جامعه به ایران وارد می شــوند، مثال برنج وارداتی یکی از این کاالهاســت که برای تنظیم بازار و تامین 
نیاز مردم وارد می شود. یکی دیگر از این کاالها را گوشی تلفن همراه تشکیل می دهد که باز هم نیاز جامعه است و نمی توان توقع 
داشت که واردات آن متوقف شود.زادبوم اضافه کرد: با وجود اینکه واردات بی رویه کنار رفته اما آمار واردات ما سال گذشته در مرز 
۴۳ میلیارد دالر قرار داشت و امسال نیز همین روند ادامه دارد. با توجه به اینکه اصلی ترین محل تامین ارز موردنیاز واردات، صادرات 
غیرنفتی کشور است، افزایش فعالیت ها در این حوزه نیز اهمیت فراونی خواهد داشت و ما باید تالش کنیم تراز تجاری کشور را بار 
دیگر مثبت کنیم.به گفته وی، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ ،تراز تجاری ایران حدودا منفی ۱.۲ میلیارد دالر بوده که سازمان توسعه تجارت 

امیدوار است این عدد تا پایان سال قابل جبران باشد.

تغییرات نرخ کاالهای اساسی در یک سال گذشته
بررسی قیمت کاالهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، شکر و مرغ نشان می دهد که قیمت این کاالها در 
دی ماه امســال نسبت به مدت مشابه پارســال بین ۳۱ تا ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.، آمار ارائه شده از 
سوی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی در دی ماه نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی 
باســماتی درجه یک با ۱۲۳ درصد افزایش از ۱۰ هزار و ۹۱۶ تومــان در دی ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۳۹۶ 
تومان در دی ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در دی ۱۳۹۹ نسبت به دی 
۱۳۹۸ با ۱۲۹ درصد افزایش از ۷ هزار و ۶۵۶ تومان به ۱۷ هزار و ۵۶۲ تومان افزایش یافته است.همچنین 
قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال دی ۱۳۹۹ نسبت به دی ۱۳۹۸، ۴۷ درصد افزایش داشته و از ۲۲ هزار و 
۸۹۳ تومان در دی ۹۸ به ۳۳ هزار و ۷۰۳ تومان در دی ۱۳۹۹ رسید.قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه 
یک نیز طی مدت یاد شده ۴۵ درصد افزایش یافته و از ۲۲ هزار و ۷۰۹ تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۴۷ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۲۱۳ تومان در دی ۱۳۹۸ به ۸ هزار 
و ۷۶۲ در دی ۱۳۹۹ افزایش یافته اســت.قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی نیز در مدت یاد شده ۵۴ درصد 
افزایش یافته و از ۵ هزار و ۵۸۲ تومان به ۸ هزار و ۶۲۴ تومان است.قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز 
در دی ماه ۱۳۹۹ نســبت به دی ماه ۱۳۹۸ به میزان ۳۱ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۴ هزار تومان به 
۹۷ هزار و ۲۹۵ تومان ریال رسیده است.قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۲۷ درصد افزایش یافته و از 
۸۷ هزار و ۲۵۸ تومان در دی ۹۸ به ۱۱۰ هزار تومان در دی ماه ۹۹ افزایش یافته است.قیمت هر کیلوگرم 
گوشــت مرغ تازه نیز در دی ماه ۱۳۹۹ نســبت به دی ماه ۱۳۹۸ به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته و از هر 

کیلوگرم ۱۲ هزار و ۶۲۳ تومان به ۲۰ هزار و ۴۹۰ تومان رسید.

 اولین کراس اوور از مگاپلت فرم ایرانی 
وارد خط تولید شد

 C ســایپا آریا اولین کراس اوور از یک مگاپلت فرم ملی شــناخته می شــود که در کالس
خودروها قرار می گیرد و از پلتفرم ملی SP۱۰۰ در آن اســتفاده شــده اســت.به گزارش 
سایپانیوز، این خودرو که در مرداد ۹۹ رونمایی شد، در کمتر از ۶ ماه وارد خط تولید شده 
و فرایند مونتاژ اولیه را تجربه می کند.با آغاز تولید اولیه آریا، رکورد کمترین فاصله زمانی از 
رونمایی تا ورود به خط تولید به نام این کراس اوور سایپایی ثبت شد. پیش از این بسیاری 
از خودروهای داخلی با فاصله زمانی ۸ ماه تا ۲ سال از رونمایی، وارد خط تولید آزمایشی 
شــده بودند.از چند روز قبل اجزای بدنه کراس اوور آریا وارد خط بدنه خانواده SP۱۰۰ در 
کارخانه سایپا شده و ساخت اتاق این خودرو آغاز شده است.تولید بدنه سایپا آریا فرایندی 
مشابه به ساخت اتاق شاهین را دارد و این کراس اوور هم از متریال ها و فرایندهای ساخت 
جدید در سازه خود بهره می برد. از سویی با توجه به اینکه آریا و شاهین بر روی مگاپلتفرم 
SP۱۰۰ طراحی شــده اند، اجزای مشابهی را در بخش های مختلف دارند و همین مسئله 
باعث شده تا فرایند تولید اولیه آریا با سرعت بیشتری طی شود.در حال حاضر اولین کراس 
اوور از مگاپلت فــرم ملی فرایند تولید خودروهای نمونه را طی می کند و در این مرحله با 
تولید ۲۶ دستگاه آریا در خط تولید، کارکنان خط هماهنگی الزم را برای مونتاژ این خودرو 

به مناســبت گرامیداشــت ایام مبارک پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به دست می آورند و چیدمان خط با توجه به این خودرو سازگار می شود.
شرکتهای فرآوری و ساخت و پایاکالچ از هلدینگ قطعات خودرو عظام اقدام 
به برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای خود در راستای تحقق جهش تولید 
و خودکفائی نمودند که مورد اســتقبال مسئولین استانی و فعالین صنعت 
خودرو قرار گرفت .    درحاشیه این نمایشگاه با همکاری سپاه قدس گیالن 
و حضور مسئولین و مدیران استانی میز خدمتی جهت حمایت از شرکتهای 
مذکور و رفع موانع احتمالی تولید برگزار گردید .    در این رابطه ســرهنگ 
عباس حسینی رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه قدس گیالن با 
اشاره به منویات رهبر معظم انقالب و شعار سال جهش تولید ، گفت : برای 
گردش چرخ اقتصادی اســتان و کمک به رفع مشکالت خط تولید کارخانه 
ها، از مدیران و مسئوالن اجرایی گیالن دعوت کردیم تا ضمن بازدید از روند 
ســاخت قطعات خودرو با مشکالت این کارخانه از نزدیک آشنا شوند و قرار 
است این مشکالت ان شاهلل بزودی حل گردند. در این میز خدمت تخصصی 
، مسئوالن شرکت توزیع برق ، اداره کل امور مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی 
و بانک های رفاه ، انصار و سپه  پای درد دل مسئوالن شرکتهای فرآوری و 
ســاخت قطعات خودرو ایران و پایاکالچ نشستند.    در شرایطی که صنعت 
خودروسازی ایران از نخستین صنایعی بود که مورد تحریم ظالمانه دشمنان 
قرار گرفت و با آغاز تحریم ها فرآیند تامین مواد اولیه و قطعات با مشکالت 

شــدید مواجه گردید و از ســوی دیگر کاهش سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی و افزایش نرخ ارز ،  موجب تعطیلی بســیاری از صنایع قطعه سازی 
در کشور گردید به طوریکه براساس گزارش نهادهای صنعتی ۱۸۰ هزار نفر 
از ۳۰۰ هزار نفر شاغل در صنعت قطعه سازی بیکار شدند و به تبع آن تولید 
خودرو سازها هم به شــرکت کاهش یافت ، شرکت های فرآوری و ساخت 
و پایــاکالچ با التزام عملی به منویات مقام معظم رهبری ضمن گســترش 
زنجیره تامین داخلی و عمق داخلی سازی اقدام به افزایش قابل توجه تولید 
در ســال  جهش تولید نموده و عالوه بر ایجاد ۱۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم 
موفق به ایجاد حدود ۲۰ هزار نفر اشــتغال غیرمستقیم از طریق گسترش 
زنجیره تامین گردیدند.    همچنین شرکت فرآوری و ساخت اقدام به احداث 
فــاز ۲ کارخانه تولید کمک فنر نموده که با اتمام آن این شــرکت با تولید 
ســاالنه ۱۲ میلیون کمک فنر ضمن ایجاد ۶۰۰نفر اشتغال جدید ، تبدیل 
به بزرگترین کارخانه کمک فنر ســازی خاورمیانه خواهد گردید.شرکتهای 
پایاکالچ و فرآوری وســاخت زیرمجموعه هلدینگ قطعات خودرو عظام به 
مالکیت »عباس ایروانی« پدر صنعت قطعه ســازی نوین ایران می باشند . 
عباس ایروانی مالک شــرکت سرمایه گذاری عظام اخیرا گفته بود : با وجود 
همه سختی ها و نامالیمات، سد تحریم ها را شکستیم و مسیر گروه عظام 

در تولید دانش و بومی سازی فناوری با قدرت ادامه می یابد.
    گروه قطعه سازی عظام با در اختیار داشتن ۱۰ شرکت و ۱۲ کارخانه زیر 
مجموعه عالوه بر اینکه در زمینه بومی ســازی تولید اقدامات موثری انجام 
شــده و از طرف دیگر حدود  ۵ هزار نفر به طور مســتقیم در بخش قطعه 
ســازی خودرویی و غیرخودرویی عظام در نقاط مختلف کشور از جمله در 
تهران و دیگر اســتان هاي آذربایجان شرقي، گیالن، البرز و اصفهان مشغول 
فعالیت هستند و ۲۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم )به روایتی ۳۰ تا ۴۰ 
هزار نفر( اشتغال شان وابسته به این شرکت است که گامی در جهت سیاست 
های اشتغالی کشور طبق برنامه ششم توسعه بوده است.    کارخانجات گروه 
قطعات خودرو عظام با تولید محصوالت با کیفیت و در سطح استانداردهای 
روز دنیا اقدام به صادرات تولیدات خود به سایرکشــورها از قبیل روســیه ، 
ترکیه ، عراق ، سوریه ، ایتالیا نموده و همچنین با گسترش تولید داخلی از 

خروج ساالنه صدها میلیون دالر منابع ارزی جلوگیری نموده است.

 همکاری و حمایت سپاه قدس گیالن از کارخانجات تولیدی
 گروه قطعات خودرو عظام
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بازار منتظر معرفی متخلفان بورسیگزیده خبر
هنوز علت سقوط شاخص بورس از مردادمشخص نیست و فهرستی از متخلفان بورسی 
از سوی سازمان بورس به قوه قضاییه ارسال نشده و فعاالن بازار همچنان منتظر معرفی 
متخلفان بورسی هستند. بیشتر از سه ماه قبل بود که عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
بورس از رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا فهرست حقوقی های متخلف 
در بازار سرمایه را به قوه قضائیه معرفی نماید. ۲۱ آبان سال جاری بود که محسن علیزاده، 
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از ارسال نامه ای به حسن قالیباف اصل، رئیس 
وقت ســازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که بر مبنای آن، از وی خواســته شده بود 
تا ســهامداران حقوقی را که بر خالف قانون عمل کرده و بازارگردانی را به خوبی انجام 

نمی دهند، به قوه قضائیه و مجلس معرفی کند.

بازار چشم انتظار برخورد با متخلفان بورسی
روزهای متمادی سپری شد و بازار چشــم انتظار اقداماتی از سوی سازمان بورس بود تا 
بتواند افت و خیزهای تند را مدیریت کرده و به روند طبیعی خود بازگردد و اگرچه ظاهراً 
اقداماتی انجام شد اما مشخص نشد چه کسانی نقش اصلی را در صعود و سقوط تاریخی 
بازار سهام ایفا کردند. کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه بر این باور بودند که سازمان بورس 
از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب 
استفاده نکرده و دامنه نوسان و حجم مبنا را به خوبی در زمان مناسب تغییر نداده است. 
به باور برخی کارشناسان، اگرچه در شورای عالی بورس مصوب شده تا همه سهامداران 
حقوقی ملزم به بازارگردانی شــوند، اما این اتفاق به درستی رخ نداده؛ تا جایی که حتی 
کار هم به قوه قضائیه کشیده شده و از سازمان بورس خواسته شده تا اسامی حقوقی های 
متخلــف را به مجلس ارائه کند؛ موضوعی که تا این لحظه یا به ســرانجام نرســیده یا 
اطالع رسانی کافی از سوی سازمان بورس در خصوص معرفی متخلفان و ارسال فهرستی 

به قوه قضائیه صورت نگرفته است.

حقوقی های خصولتی؛ متهمان ردیف اول برهم زدن بازار
نکته حائز اهمیت در این میان به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورسی، تعلل 
سازمان بورس در مواجهه با متخلفانی است که عموماً مرتبط با شرکتهای دولتی هستند. 

برخی فعاالن بازار در گفتگو با خبرنگار مهر می گویند، ســازمان بورس حاضر نیســت 
حقوقی های متخلفی را که در بازار دســتکاری کرده یا به خوبــی عملیات بازارگردانی 
را انجام نداده اند، به قوه قضائیه معرفی کند؛ چراکه هیأت مدیره شــرکتهای بورسی در 
خصوص کیفیت بازارگردانی مقصر هســتند و بازارگردان نیــز مصوبات هیأت مدیره را 
اجرایی می کند، در حالی که بزرگترین شــرکتهای بورسی و اثرگذارترین آنها شرکتهای 
دولتــی یا کارگزاری های مرتبط با بانک ها، نهادهای دولتی و یا ســازمان هایی همچون 
شستا یا صندوق های بازنشستگی هستند که دولتی بوده و معرفی آنها برای دولت تبعات 
سنگینی دارد؛ ضمن اینکه جایگاه قانونی هم برای رسیدگی به تخلفات آنها وجود ندارد.

اینجا اســت که به زعم بسیاری از کارشناســان و تحلیلگران بورسی، شرکتهای بورسی 
حقوقی در اوضاع و احوال امسال بورس، ۱۴ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج کردند 
و نه تنها این کار آنها امکان جرم انگاری ندارد بلکه رسیدگی به اینچنین مسائلی توسط 

سازمان بورس محمل قانونی نداشته و امکانپذیر نیست.

ضعف قانون، عامل فرار سازمان بورس از معرفی متخلفان؟
شاهین احمدی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص 
تعلل ســازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به معرفی متخلفان بازار گفت: نکته اصلی که 
در حال حاضر این ســوال را ناتمام می گذارد که چرا ســازمان بــورس و اوراق بهادار به 
درخواست مجلس برای ارسال فهرست متخلفان بورسی به قوه قضائیه اقدام نکرده است، 
بــه دو موضوع برمی گردد، اول اینکه باید دو مفهوم جرم و تخلف را از یکدیگر جدا کرد؛ 
به این معنا که برای رسیدگی به جرم، یک فرد باید دادگاه برود و به پرونده آن رسیدگی 
شود؛ اما آنچه که این روزها بیشتر در رابطه با آن صحبت به میان آورده می شود، تخلف 
اســت که طبق قانون بازار، باید در هیأت تخلفات بورس به آن رسیدگی شود.وی افزود: 
تخلفات شــرکتهای بورســی به دبیرخانه هیأت تخلفات ارجاع داده می شود تا در آنجا 
بررســی و نسبت به آن رسیدگی شود تا به جرم انگاری نزدیک شود؛ پس حتماً باید در 
این خصوص مصادیق جرم اتفاق افتاده باشد تا بتوان پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد؛ 
پس اینکه برخی از شرکتهای بورســی، بازارگردانی را به خوبی انجام نمی دهند، تخلف 
است؛ پس اینجا یک گیر قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.احمدی گفت: مصادیق 

جرم برخی شــرکتها و فعاالن بورسی باید در قانون تعریف شده باشد تا بتوان شکایت را 
نزد قوه قضائیه طرح و فرد را بر اســاس ضوابط، مجرم شناخت؛ اینجا است که انتظاری 
که بازار از سازمان بورس دارد، محقق نمی شود؛ چراکه مراجع رسیدگی به تخلف و جرم، 

مجرم و متخلف کاماًل متفاوت است.

5 هزار میلیارد تومان صف خرید برای سه سهم!
برخی دیگر از تحلیلگران بورسی بر این باورند که ضابطه گذاری که سازمان بورس برای 
بازارگردانان ارائه کرده است، از ابتدا اشتباه بوده و جلوی نفوذ برخی از شرکتهای حقوقی 
بزرگ به دســتکاری شاخص را نمی گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر، اشتباه سازمان بورس 
در انتقال معامالت برخی نمادها از صبح به عصر به دلیل عدم کشش هسته بورس بود که 
منجر به این شد که معامالت برخی نمادها به ساعات عصر منتقل شود و صبح ها اگرچه 
بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان صف خرید روی ۷۸۰ ســهم وجود داشــت، اما عصرها ۵ هزار 
میلیارد تومان صف خرید تنها روی سه سهم متمرکز می شد.پس ساختار خراب بازار نیز 
این موضوع را دیکته می کند؛ ضمن اینکه اقدامات دیگری همچون تعیین دامنه نوسان 
نیز منجر به آشــفتگی در بازار شد؛ این در حالی است که برآیند تصمیمات حاکمیتی و 
عدم اجرای برخی اقدامات صحیح از ســوی سازمان بورس به وضعیت کنونی دامن زده 
اســت که به هر حال باید تصمیم گیران، مشوقان مردم و برخی متخلفان را مورد پیگرد 
قرار داد.همچنین یک تحلیلگر بازار سرمایه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به 
خبرنگار مهر گفت: ســازمان بورس و اوراق بهادار می تواند برای آن دسته از فعاالن بازار 
سرمایه که سیگنال فروشی کرده یا جریان هایی همچون صفوف خرید و صفوف فروش 
را به نفع خود صورت می دهند، تشــکیل پرونده داده و آنها را به قوه قضائیه و دادسرای 
مفاســد اقتصادی معرفی نمایند.وی افزود: این موضوعات اگر از ســوی افراد حقیقی یا 
حقوقی صورت گیرد، می تواند قابل پیگیری باشد؛ اما به هر حال معاونت حقوقی سازمان 
بورس و اوراق بهادار باید پاســخگوی عدم ارســال این پرونده ها به قوه قضائیه باشد.این 
تحلیلگر بازار ســرمایه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار باید این موضوعات را پیگیری 
کند و باید در این رابطه پاســخگو باشد؛ اما اکنون سازمان بورس سیاست یک بام و دو 

هوا را در پیش گرفته است.

تقدیر مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران از 
رؤسای موفق شعب بانک آینده

در یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های 
کشور، شماری از رؤســای شعب بانک آینده نیز تقدیر 
شدند.در این گردهمایی آن الین که با عنوان »مدیریت 
شعب در دوران شــیوع ویروس کرونا« و با رویکردهای 
مهندســی مجدد فرآیندهــا، برنامه ریــزی اقتضایی، 
دستورالعمل های بهداشــتی، فن آوری های نوین، حمایت و هم دلی و دورکاری با 
حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ج.ا.ایران، فرشاد حیدری، رئیس 
مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و شاهین فرهنگ، پژوهشگر حوزه روان شناسی 
برگزار شد؛ از ۱۰ رئیس شعبه موفق بانک آینده نیز، تقدیر شد.در این مراسم آن الین 
کــه مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران بانک آینده هم 
حضور داشــتند؛ از مژگان تأثری، شعبه پل رومی، )کد3۲۰(، ولی اهلل درویشی نیا، 
شعبه ساری – امیرمازندرانی، )کد ۷۲۱۲(، محمدرضا کاشانی، شعبه زعفرانیه – 
آصف )کد ۲۱۰(، الهام برادران نقشینه، شعبه اصفهان – بلوار کشاورز )کد ۲633(، 
سیروس سلیمانی متین، شعبه آیةاهلل کاشانی – چهارراه شاهین، )کد ۲6۱(، محسن 
سعیدی مقدم، شعبه ظفر شرقی، )کد 3۰۵(، محسن بهروش، شعبه مشهد – بلوار 
سجاد، )کد ۱۰۰۱(، محمد نیک خواه، شعبه نوبنیاد، )کد 3۱3(، راحله عظامی، شعبه 
ولی عصر – ســاعی، )کد 3۲9( و علی طاهرخانی، شعبه قزوین – نوروزیان، )کد 

۱3۰۵(، به عنوان رؤسای موفق شعب بانک آینده، تجلیل شد.

بر فراز بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین؛ 7 
دقیقه ای وام بگیرید

بر فراز بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین؛ ۷ دقیقه ای 
وام بگیرید؛ غیر حضوری احراز هویت شــوید؛ بانکداری 
ویدئویــی را تجربه کنیــد و از مزایای پلتفرم تخصصی 
بانکــداری دیجیتال بهره مند شــوید، انتظار می رود تا 
پایان ســال آینده خدمات بانکی به طور کامل توســط 
بانک ایران زمین دیجیتالی و ساده سازی شود.حدود یک 
مــاه پیش بانک ایران زمین از »فراز« رونمایی کرد. فراز مخفف عبارات فناوری روز 
ایران زمین و عنوان نخســتین پلتفرم دیجیتال این بانک است که در حال حاضر 
به صورت آزمایشــی در اختیار شــماری ازکارکنان و مشتریان آن قرار گرفته، اما 
بانک ایران زمین بر آن اســت تا حداکثر یک سال دیگر این پلتفرم را در دسترس 
همه مشــتریانش قرار دهد تا به گفته مدیــران آن انقالبی دیگر پس از بانکداری 
الکترونیک در صنعت بانکداری کشور بیافریند؛ این تمام اطالعاتی است که تاکنون 
از فراز منتشرشده اما با این تفاسیر دانستن جزئیات بیشتر از این پلتفرم می تواند 
جالب توجه باشد. به همین منظور با فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات بانک 
ایران زمین گفت وگویی انجام دادیم.اینالویی در صحبت از فراز پا را فراتر می گذارد و 

آن را نخستین پلتفرم بانکداری دیجیتال کشور معرفی می کند.

در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور اعالم شد:
 پنج شعبه اگزیم بانک در جمع شعب

 برتر بانک های کشور
پنج رئیس شــعبه از شــعب بانک توســعه صادرات به 
عنوان روسای شعب منتخب بر اساس کیفیت مدیریت 
در دوران اشــاعه ویروس کرونا در یازدهمین گردهمایی 
روسای موفق بانک های کشور معرفی شدند.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در یازدهمین 
گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور که صبح امروز یکشنبه ۲6 بهمن 
ماه 99 با حضور اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و فرشــاد حیدری رئیس 
موسسه آموزش عالی بانکداری به صورت مجازی برگزار شد، آقایان سعید نیکنام، 
رئیس وقت شعبه مرکزی، سعید رضایی رئیس شعبه اراک، صولت امینی شلمزاری 
رئیس وقت شعبه شــهرکرد، نیما بزرگمهر رئیس شعبه اصفهان و فرید کامیابی 
رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران به عنوان روسای برتربانک های کشور 
معرفی شدند.فرآیند انتخاب شعب برتر بر مبنای حجم عملیات و رشد شاخص های 
عملکردی مختلفی همچون تسهیالت پرداختی، سپرده ها، ضمانتنامه های صادره، 
بروات و اعتبارات اسنادی، اعتبارات اسنادی داخلی، حوالجات ارزی، خرید و فروش 
ارز و کاهش معوقات، فعالیت های بازاریابی و جذب مشــتریان جدید و همچنین 

سایر عملیات شعب با توجه به تعداد نیروهای انسانی موجود انجام پذیرفته است .

 رونمایی از ارزش کارت با حضور 
مدیرعامل بانک ملت

خدمت جدید شرکت ارزش آفرین اطلس با عنوان کارت 
اعتباری ارزش کارت با حضور مدیرعامل بانک ملت، عضو 
هیات مدیره، معاونان مدیرعامل و تعدادی از مدیران ارشد 
این بانک به صورت رسمی رونمایی شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک 
ملت در این مراسم که مرتضی نجف عضو هیات مدیره، عزیز آخوندی اصل، محمود 
اخالقی، محسن خوارزمی، سیدابوطالب دیبایی، مجتبی کحالی و عباس جعفرلو 
معاونان مدیرعامل، ســیدکاظم چاوشی و علی اکبر صابریان مدیران امور، مجتبی 
توکلی رییس اداره کل بانکداری شرکتی، علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل گروه مالی 
ملت و تعدادی از مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه حضور داشتند، از دست 
اندرکاران طراحی و عملیاتی کردن ارزش کارت به عنوان محصول جدید این بانک 

قدردانی کرد.

برگزاری یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق 
شعب بانک های کشور

یازدهمین گردهمایی رؤسای شعب موفق بانک های کشور 
با محوریت »مدیریت شــعب در دوران اشــاعه ویروس 
کرونا« با حضور مدیران ارشــد بانک مرکزی ج.ا.ایران و 
مدیران عامل بانک ها به صورت مجازی در بیست و ششم 
بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در این همایش از 
۱۰ رئیس شعبه برگزیده پست بانک ایران ازنظر شاخص های عملکردی، اثربخشی 
و تحقق اهداف بانکی نیز تقدیر خواهد شــد.  به گزارش روابط عمومی پست بانک 
ایران: پس از پایان گردهمایی مذکور، نشســتی با حضور دکتر شیری مدیرعامل، 
معاونین، مدیران امور و سه رئیس شعبه برگزیده به همراه حضور آنالین دیگر روسای 
شعب منتخب، مدیریت شعب استان ها و مناطق برگزار و از تالش های آن ها تجلیل 

خواهد شد.

مدیرعامل بیمه تعاون در گفتگوی آنالین مطرح کرد:
مدیریت دانش، راهکاری برای توسعه فروش بیمه

 مدیرعامل بیمه تعاون، اتخاذ سیاست جذب نیرو بر اساس مدیریت دانش از سوی 

منابع انسانی شــرکت های بیمه را عاملی برای توسعه فروش سازمانی دانست. به 
گزارش روابــط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومــی، مدیرعامل بیمه تعاون، در 
گفتگوی آنالین با کارشناس مسائل کوچینگ که با موضوع »ارتباط توسعه فردی و 
مهارت ها با افزایش فروش و رونق کسب و کار« برگزار شد، از صنعت بیمه به عنوان 
یک دانش چندرشته ای یاد کرد و گفت: مهارت های مدیر بیمه ای، تنها با آگاهی به ماهیت بیمه تکمیل 
نشده و با توجه به چندرشته ای بودن صنعت بیمه، نیاز است تا مهارت هایی در زمینه مدیریت و حسابداری 
مالی، منابع انسانی، فروش و حقوق آموخته شود. مدیرعامل بیمه تعاون همچنین فروش موفق بیمه را با اثر 
گلوله برفی مقایســه کرد و بیان کرد: در صنعت بیمه برای اینکه گلوله های برفی بزرگ تر شوند و فرایند 
جذب بهتر صورت پذیرد، نیاز است که افراد برانگیخته شوند؛ برخی افراد هم البته از ابتدا خودبرانگیختگی 
دارند ولی برای برانگیخته کردن افراد، الزم هســت جلسات مداومی با فرد برگزار شود و او را ترغیب کرد. 

وی افزود: بر این اســاس مدیریت دانش ســازمانی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت های بیمه در عصر 
اطالعات و شــرایط رقابتی کنونی است و سازمانی موفق خواهد بود که در مدیریت منابع انسانی، شاخص 
های مدیریت دانش همچون شناســایی، گزینش، سازماندهی، توزیع و انتقال اطالعات را در کنار تخصص 
گرایی لحاظ کرده و موجبات یک مکتب دانشی را فراهم کند.مظلومی در ادامه به مقاله ارائه شده خود در 
خصوص تأثیر مدیریت منابع انســانی شرکت های بیمه در موفقیت فروش اشاره کرد و مطرح کرد: منابع 
انسانی در سازمان ها، تولید کننده دانش ضمنی هستند و برای استخراج این دانش، سازمان ها به بازنگری 

در فرهنگ و ساختار سازمانی خود نیازمندند. 

آغاز مرحله سوم و اعالم اسامی 
برندگان مرحله دوم طرح »پایش 

۱۴۰۰« بانک ملی ایران
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
این مرحله از طرح به منظور ســنجش 
بازخورد فعالیت ها در حوزه »وب سایت 
بانک« عملیاتی می شــود.مرحله ســوم 
طرح »پایش ۱۴۰۰« طی ۱۴ روز پیش 
رو و از طریق ســایت بانک انجام می شــود. نتایج این نظرسنجی 
در طراحــی محصوالت و تهیه نقشــه راه روابط عمومی بانک در 
ســال آینده به کار گرفته خواهد شد.همچنین به منظور تشویق 
مخاطبان به شرکت در نظرسنجی، در هر دوره به قید قرعه به ۱۴ 
نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی جایزه ای به مبلغ سه میلیون 
ریال اهدا خواهد شد.در نخستین مرحله طرح با محور شبکه های 
اجتماعی، بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر مشارکت کردند که پس از 
قرعه کشی، جوایز برندگان به آنها اهدا شد.در مرحله دوم طرح با 
محور فرهنگ سازی در حوزه کودک و نوجوان نیز بیش از هشتصد 
نفر مشارکت داشتند که پس از قرعه کشی، اسامی برندگان مطابق 

فهرست زیر مشخص شد.

تقویت بازار تعاونی ها
رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون بر 
اهمیت گســترش همکاری های این بانک 
و مرکز منتا در راســتای تقویت بازارهای 
تعاونی هــا تأکید ورزید.ســید باقر فتاحی 
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 

جلسه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران، منتا اظهار داشت: موضوع 
حمایت از کســب وکارهای نوآورانه جایگاه ویژه ای در اساســنامه و 
اسناد راهبردی بانک داشته اســت.وی افزود: این بانک از سال های 
نخستین فعالیت، از بانک های پیشرو در انعقاد تفاهم نامه  با معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور بوده است و طی این سال ها تسهیالت 
متنوعی به تعاونی های دانش بنیان و کســب وکارهای نوظهور اعطا 
نموده است.فتاحی با اشاره به این که بانک توسعه تعاون از بانک های 
پیشگام در انعقاد تفاهم با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بوده است 
خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق های خطرپذیر از راهکارهای مطرح 
و پذیرفته شــده جهت تأمین مالی ایده های خالقانه و فعالیت های 
نوآورانه اســت که جدی شدن ســازوکار آن در کشور، می تواند در 

حمایت مالی از این فعالیت ها مؤثر واقع گردد.

 امکان افزایش اقساط کاالکارت 
بانک مهر ایران

امکان افزایش اقساط کاالکارت های 6ماهه 
بانــک مهر ایران به ۱۲ ماه فراهم شــد.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران، افراد معرفی شــده از ســوی 
اشخاص حقوقي مي توانند با تودیع مبلغي 

در ســپرده معرفي شــده نزد بانک نســبت به افزایش بازپرداخت 
کاالکارت هاي 6ماهه اقدام کنند. این افزایش متناسب با مدت زمان 
و مبلغ تودیع شــده است.بر همین اساس امکان پرداخت تسهیالت 
کاالکارت با بازپرداخت ۱۲ ماهه برای پذیرندگان 6 ماهه فراهم شده 
است. مشتریان محترم مي توانند با مراجعه به شعب بانک مهر ایران 

نسبت به این کار اقدام کنند.

عزم بلند بانک تجارت برای تامین 
منافع سهامداران

ابراهیمی معاون مدیر عامل بانک تجارت 
از اقدامات این بانک برای مولد ســازی 
دارایی هــای راکد در راســتای تامین 
حداکثری منافع ســهامداران و ذینفعان 
خبــر داد.به گزارش روابط عمومی بانک 

تجــارت، عباس ابراهیمی معاون مدیر عامــل این بانک در امور 
سرمایه گذاری همزمان با دهه مبارک فجر در گفت و گویی مولد 
ســازی دارایی های راکد بانک و راه اندازی مجدد آنها را اقدامی 
موثر برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و افزایش درآمد های بانک 
عنوان کــرد.وی یکی از اقدامات مهم و اثر گذار بانک تجارت در 
راســتای تامین منافع سهامداران و سپرده گذاران را تالش برای 
بازگشت 3۷ درصد از سهام شــرکت سرمایه گذاری ملی ایران 
»ونیکی« به پورتفوی این بانک و به مبلغ ۸۴ هزار و هشتاد و پنج 
میلیارد ریال عنوان کرد و افزود : مالکیت این میزان سهام شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران از سوم آبان 99 به بانک تجارت منتقل 
شــده و منافع قابل توجهی را برای بانک به دنبال داشته است.

ابراهیمی به دیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه سرمایه گذاری 
اشــاره کرد. و گفت: مشارکت و همسویی با دولت برای حمایت 
و صیانت از بازار سرمایه، مشارکت در طرح های نا تمام مختلف 
خارج از شــمول مواد ۱6 و ۱۷ قانون رفع موانع تولید همچون 
مولد نیروگاهی تجارت فارس،توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولید 
کنســانتره مس در صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل، سیمان 
تجارت مهریز و پتروشیمی آرمان سپاهان، اعطای تسهیالت به 
پروژه های وزارت راه و شهر سازی برای احداث آزاد راه تهران _ 

ساوه، ساوه_ همدان، قزوین _ رشت.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 27 بهمن 1399  3 رجب 1442  15 فوریه 2021بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4575 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
جیک سالیوان با زیر سوال بردن سازمان بهداشت جهانی؛

  چین داده های اولیه درباره کرونا 
را علنی کند!

دولت جدید واشنگتن با زیر سوال بردن گزارش سازمان بهداشت جهانی، ثابت 
کرد که راه ترامپ را در چین هراســی دنبال خواهد کرد حال آنکه دولت پکن 
هم به ادعاهای آمریکا واکنش تندی نشــان داد.بــه گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از رویترز، کاخ ســفید مدعی اســت که »نگرانی عمیقی« از بابت گزارش 
تیم کارشناسی سازمان بهداشت جهانی دارد. بر مبنای همین ادعا، کاخ ریاست 
جمهوری آمریکا از چین خواست داده های اطالعاتی مربوط به روزهای نخستین 
همه گیری کرونا در شــهر »ووهان« این کشــور را علنی کند.در همین راستا، 
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای که بازتاب مطالبات 
دولت قبلی واشــنگتن بود؛ مدعی شد: اینکه گزارش نهایی به طور مستقل وبه 
دور از دستکاری دولت چین ارائه شود، امری ضروری است.در پاسخ به این ادعا 
که پیشتر هم از سوی »جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید مطرح شده بود؛ یکی 
از سخنگویان سفارت چین در واشنگتن، در بیانیه ای شدیداللحن، آمریکا را به 
آسیب رساندن به نظام چندجانبه گرایی و سازمان بهداشت جهانی متهم کرد و 
هشدار داد که واشنگتن حق ندارد انگشت اتهام خود را به سوی چین یا هر کشور 
دیگری بگیرد که در طول شــیوع کرونا با این سازمان همکاری داشته است.این 
بیانیه می افزاید: چین از تصمیم آمریکا برای بازگشت به سازمان بهداشت جهانی 
اســتقبال می کند اما انتظار دارد که واشنگتن به جای مقصر جلوه دادن دیگر 
کشورها، خودش را با باالترین ســطح از استانداردها تطبیق دهد.این در حالی 
است که در گزارشی که سه شنبه گذشته ارائه شد؛ سازمان بهداشت جهانی این 
فرضیه را که کووید ۱۹ از آزمایشــگاه ویروس شناسی ووهان به بیرون درز پیدا 
کرده باشــد؛ بعید دانست.همچنین تیم کارشناسی این سازمان، احتمال اینکه 

ویروس از طریق غذاهای منجمد وارد چین شده باشد را مطرح کرد.

جمعه برگزار می شود؛
 نشست مجازی گروه ۷ به میزبانی انگلیس 

و با موضوع واکسن کرونا
نخست وزیر انگلیس روز جمعه میزبان نشست مجازی گروه ۷ با موضوع توزیع 
جهانی واکسن کرونا و مقابله با همه گیری های آتی خواهد بود.به گزارش رویترز، 
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس جمعه آینده میزبان نشست مجازی گروه 
۷ با موضوع توزیع واکسن کووید ۱۹ در سطح جهانی است.این نخستین نشست 
مجازی ۷ اقتصاد برتر دنیا از آوریل سال گذشته به این سو است حال آنکه اولین 
حضور جو بایدن در این جمع به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا نیز تلقی می 
شود.پیشــتر سازمان بهداشت جهانی به کشورهای ثروتمند هشدار داده بود که 
مبادا هنگام توزیع واکسن، خودشان را بر کشورهای فقیر مقدم بدانند.انگلیس 
در حالی میزبان نشســت مجازی گروه ۷ خواهد بود که خودش با اتحادیه اروپا 
بر سر اینکه محموله های واکسن شــرکت »آسترازنیکا« باید اول به کدام یک 

تعلق بگیرد، درگیر است!

شکست دومین استیضاح ترامپ در سنا

در پی شکست دومین طرح استیضاح رئیس جمهور سابق آمریکا در سنا، دونالد ترامپ 
اعالم کرد که وی »همیشــه« مدافع حاکمیت قانون و جنبش »عظمت آمریکا« بوده و 
خواهد بود.به گزارش آر تی، دومین طرح اســتیضاح ترامپ در ســنای آمریکا به اتهام 
»تحریک به اغتشــاش و شورش« به دلیل عدم کسب آرای الزم از سوی نمایندگان سنا 
شکست خورد.در این جلسه ۵۷ سناتور به استیضاح دونالد ترامپ رای مثبت و ۴۳ سناتور 
نیز رای منفی دادند. دموکرات ها برای متخلف شناخته شدن دونالد ترامپ به رای موافق 
دو سوم اعضای مجلس سنا )۶۷ رای( نیاز داشتند. هفت سناتور جمهوری خواه همراه با 
۵۰ سناتور دموکرات دونالد ترامپ را به دلیل تحریک به شورش مجرم شناختند.مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده روز ۱۳ ژانویه طرح اســتیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
وقت آمریکا را به اتهام »تحریک به شورش« تصویب کرده بود.ترامپ تنها رئیس جمهور 
تاریخ امریکا اســت که دو بار استیضاح می شود اما با این نتیجه او همچنان می تواند در 

عرصه سیاسی آمریکا فعال باشد و حتی اگر بخواهد در انتخابات چهار سال بعد بار دیگر 
به عنوان نامزد وارد رقابت های انتخاباتی شود. امری که در عرصه سیاست آمریکا معمول 
نیســت ولی ترامپ نشان داده سیاستمداری متفاوت اســت.در نهایت تمام ۵۰ سناتور 
دمکرات و هفت ســناتور جمهوری خواه به محکومیت ترامپ رای دادند. در هیچ یک از 
چهار استیضاح قبلی سابقه نداشته که این  تعداد قانونگذار به محکومیت رئیس جمهوری 
از حزب خودشان رای دهند .میت رامنی، لیزا مورکووسکی، سوزان کالینز، بن سسی، پت 
تومی، ریچارد بر و بیل کاسیدی هفت سناتور جمهوری خواه هستند که علیه ترامپ رای 
دادند. آقای رامنی آخرین نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه پیش از ترامپ بود 
و یــادآور این که مواضع حاکم بر این حزب در کمتر از یک دهه چقدر تحول پیدا کرده 
اســت. دفعه قبلی که اســتیضاح ترامپ به صحن مجلس سنا رسید، رامنی تنها سناتور 
جمهوری خواهی بود که رای به محکومیت او داد.جلســه محاکمه در مجلس سنا خیلی 
سریع پیش رفت و نهایتا ظرف کمتر از یک هفته خاتمه یافت. گروه دموکرات های مجلس 
نمایندگان که در حکم تیم دادســتانی بودند صبح روز شنبه با خواست به میان آوردن 
شاهدین باعث غافلگیری ناظرین شدند. اگر پای شاهدین به میان کشیده می شد محاکمه 
می توانست تا مدت ها به طول بیانجامد. مجلس سنا ۵۵ به ۴۵ رای به پذیرش شاهدین 
داد )پنج جمهوری خواه به همراه ۵۰ دموکرات رای دادند.( شــاهدی که تیم دادستانی 
می خواست به میان بیاورد جیمی هررا بیوتلر، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از 
واشنگتن بود که به رسانه ها گفته بود جزئیات جدیدی در مورد تماس تلفنی بین ترامپ 
با کوین مک کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان دارد. اما پس از چند ســاعت مذاکره 
بین رهبران مجلس سنا، تیم دادستانی دموکرات ها و تیم وکالی ترامپ، تیم دادستانی 
پذیرفت که گفته های هررا بیوتلر به عنوان یکی از شــواهد موجود وارد صورت جلســه 
محاکمه شود اما شهادت در صحن سنا از او گرفته نشود.با وجود تمام ماجراهای پنج روز 
محاکمه، نتیجه آن تقریبا به طور قطعی از قبل معلوم بود. رای به محکومیت ترامپ نیاز 
به حداکثر دو ســومی داشــت و در نتیجه ترامپ در صورتی محکوم می شد که عالوه بر 

۵۰ سناتور دموکرات، هفده جمهوری خواه نیز علیه او رای دهند؛  چیزی که از همان ابتدا 
غیرممکن به نظر می رسید. در روز اول استیضاح تنها شش سناتور جمهوری خواه رای به 
صالحیت سنا در محاکمه ترامپ دادند.میچ مک کانل، سناتور قدرتمند جمهوری خواه و 
رهبر اقلیت، در نامه ای به همکارانش گفته بود رای به تبرئه ترامپ خواهد داد که به نظر 
میخ آخر بر تابوت امید آن ها بود که می خواستند محکومیت ترامپ را ببینند.مهمترین 
نتیجه رای امروز مجلس ســنا این است که آینده سیاسی ترامپ همچنان مطرح است. 
این چهره ۷۴ ساله می تواند دوباره نامزد ریاست جمهوری یا سایر نهادهای انتخابی شود.

ترامپ در واکنش به رای تبرئه خود بیانیه ای منتشــر کرد و گفت: »من همیشه مدافع 
حکومــت قاطع قانون، قهرمانان نیروهای پلیس و حق مردم آمریکا برای بحث صلح آمیز 
و شرافتمندانه در مورد مسائل روز، بدون شرارت و بدون نفرت، بوده ام و خواهم بود.« او 
دموکرات ها را متهم کرد که دستگاه عدالت را به »وسیله ای برای انتقام سیاسی و تعقیب 
و ســرکوب تمام افراد و دیدگاه هایی که با آن ها مخالفند« بدل کرده اند.او گفت: موضوع 
ناراحت کننده در زمان ما این است که یک حزب سیاسی در ایاالت متحده مجوز رایگان 
برای تضعیف حاکمیت قانون را می دهد. آنها بهانه کرده اند و آشــوبگران و عدالت را به 
ابزاری برای انتقام و آزار سیاســی تبدیل کرده اند. رئیس جمهوری سابق آمریکا ضمن 
استقبال از این رای وعده داد که به دفاع از »عظمت آمریکا« ادامه خواهد داد. وی گفت: 
جنبش تاریخی و ملی ما برای بازگرداندن »عظمت آمریکا« آغاز شــده اســت.ترامپ از 
وکالی مدافع و دیگر مدافعانش در مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکر کرده و افزود: 
»من همیشه مدافع حاکمیت قانون و حق آمریکایی ها برای گفتگوی مسالمت آمیز در 
مورد مسائل روز بدون انزجار و نفرت بوده و هستم.«ترامپ ادامه داد : »این مرحله دیگری 
از بزرگترین تعقیب و گریز در تاریخ کشــور ما بود. هیچ رئیس جمهوری تاکنون چنین 
چیزی را پشت ســر نگذاشته است و این روند همچنان ادامه دارد زیرا مخالفان ما نمی 
توانند ۷۵ میلیون نفری را که به ما رأی دادند ، فراموش کنند که باالترین رقمی است که 

تاکنون توسط یک رئیس جمهور به دست آمده است. »

بایدن تبرئه ترامپ در سنا را »فصلی غمبار در تاریخ آمریکا« خواند
به دنبال تبرئه شدن دونالد ترامپ در سنای آمریکا با رای ۵۷ به ۴۳، جو بایدن تاکید کرد که اساس اتهام استیضاح بدون 
تردید باقی مانده اســت. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا در بیانیه ای که کاخ 
سفید منتشر کرد، گفت: رای گیری در سنا به دنبال رای دو حزبی برای استیضاح او )دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا( در مجلس نمایندگان انجام شــد. در حالی که رای نهایی به محکومیت او منجر نشد، در مفهوم و ذات این اتهام 
هیچ تردیدی وجود ندارد.روز شــنبه ۵۷ سناتور آمریکایی به ماده استیضاح که ترامپ را به تحریک شورش شش ژانویه 
علیه کنگره متهم می کرد، رای مثبت دادند و ۴۳ ســناتور هم با آن مخالفت کردند. محکوم شدن ترامپ در سنا به رای 
مثبت دو سوم یا دست کم ۶۷ رای از ۱۰۰ عضو سنا نیاز داشت.بایدن گفت: این فصل غمبار از تاریخ به ما یادآوری کرد که 
دموکراسی شکننده است. اینکه همواره باید از آن دفاع کرد. اینکه ما همیشه باید هوشیار باشیم. آن خشونت و افراطگرایی 
هیچ جایگاهی در آمریکا ندارد. و اینکه هر کدام از ما به عنوان آمریکایی یک وظیفه و مسوولیت بر دوشمان داریم و به 
ویژه به عنوان رهبر باید از حقیقت دفاع کنیم و دروغ ها را شکست دهیم. اینگونه است که ما به این جنگ غیرمدنی پایان 

می دهیم و روح کشورمان را التیام می بخشیم.

خبرگزاری فرانسه:
زمان برای تصمیم گیری بایدن درباره برجام نامحدود نیست

خبرگزاری فرانسه طی گزارشی از واشنگتن با اشاره به اینکه دولت بایدن از بازگشت به برجام حرف زده، آورده است که زمان 
دســتیابی به یک راه حل دیپلماتیک نامحدود نیست. خبرگزاری فرانســه در گزارشی با اشاره به تاریخ 2۱ فوریه )سوم اسفند 
۱۳۹۹( نوشته است که بر اساس مصوبه مجلس ایران، اگر آمریکا تحریم ها را لغو نکند فعالیت بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ایران محدود خواهد شد.»کلســی داونپورت« از »موسســه کنترل تسلیحات« در واشنگتن، گفته که ایران می تواند به 
سرعت اکثر مراحل مانند غنی سازی اورانیوم را لغو کند و به عقب بازگرداند اما اقداماتی که قرار است اتخاذ شود، »خطر قابل 
جدی تری دارند و معکوس کردن آنها دشوارتر است.«خبرگزاری فرانسه در ادامه به نقل از یک دیپلمات سابق اتحادیه اروپا آورده 
است: با نزدیک شدن به 2۱ فوریه این ضروری است که دیپلماسی از سر گرفته شود.این دیپلمات که هویت آن مشخص نشده 
تاکید کرده اســت: »۱۰ روز آینده مهم خواهد بود تا بدانیم چه اتفاقی رخ می دهد و تا چه حدی در متقاعد کردن ایران برای 
عقب نشــینی موفقیت آمیز خواهد بود.«یک دیپلمات اروپایی دیگر به خبرگزاری فرانسه گفته است: کل مسئله این است که 

اطمینان حاصل شود در این تاریخ )2۱ فوریه( محدودیت دسترسی بازرسان آژانس اعمال نشود.
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نتایــج یــک مطالعه بالینــی بر روی بیمــاران مبتال بــه باکتری 
"هلیکوباکتــری پیلوری" نشــان داد که "کورکومیــن"؛ به عنوان 
مــاده موثره زردچوبه، تاثیــری در از بین رفتن عفونت معده ندارد. 
»هلیکوباکتر پیلوری«؛ نوعی باکتری است که در مخاط معده بیش از 
نیمی از مردم جهان زندگی می کند. این باکتری به دلیل ویژگی های 
خاصی که دارد می تواند در محیط اسیدی معده زنده بماند و باعث 
ایجاد زخم معده و ورم معده )گاستریت( مزمن شود. در صورتی که 
این عفونت در مراحل اولیه درمان نشود، هلیکوباکتر پیلوری تا آخر 
عمر فرد با او خواهد ماند. زردچوبه گیاهی از خانواده زنجبیل است 
که استفاده غذایی و دارویی دارد. در طب سنتی استفاده از زردچوبه 

به عنوان دارویی موثر بر عفونت ها مطرح شده است.

یک اســتارتاپ انگلیســی قصد دارد از طریق یک فناوری مشــابه با 
نیروگاه های برق آبی اما در مقیاس کوچکتر و در مقیاس در دسترس تر، 
از تپه ها به عنوان باتری های بزرگ اســتفاده کند. این مفهوم مشابه با 
نیروگاه های برق آبی موجود اســت که وقتی انرژی کم اســت، آب را به 
باالی کوه ها پمپاژ می کنند و در صورت نیاز برای تولید برق بیشــتر از 
طریق توربین های در حال چرخش، آن را سرازیر می کنند. این سیستم 
جدید برخالف ســدهای عظیم مورد نیاز بــرای نیروگاه های برق آبی 
می تواند در تپه های نســبتاً کوچک ساخته شود، به این معنی که تأثیر 
کمتری بر محیط زیســت دارد و بهره گیری از آن در مناطق وسیع تری 
امکان پذیر است. ضمن اینکه سیستم "RheEnergise" به جای آب، 

از مایعی استفاده می کند که دو و نیم برابر چگال تر از آب است.

دانشــمندان با یافتن اینکه یک داروی تأیید شده ضد افسردگی می تواند 
تخریب غضروف های مفاصل را متوقف یا حتی معکوس کند، مسیر جدید 
امیدوارکننده ای را در درمان بیماری آرتروز کشف کرده اند. دانشمندان به 
دلیل اینکه بیماری تخریب گر آرتروز به تدریج غضروف های مفاصل را فرسوده 
می کند و درد زیادی را برای مبتالیان ایجاد می کند، در حال جستجو برای 
درمان های آن هستند. اکنون محققان دانشگاه ایالتی "پنسیلوانیا" در این 
جستجو به یک داروی تأیید شده ضد افسردگی رسیده اند که در مراحل این 
بیماری تداخل ایجاد می کند، پیشرفت آن را متوقف می کند و حتی باعث 
ترمیم مجدد غضروف ها می شــود. این یافته که ممکن است اولین درمان 
قطعی برای بیماری آرتروز باشد، بر پایه آنزیمی به نام "گیرنده کیناز 2 جفت 

شده با پروتئین جی")GRK2( است. 

 زردچوبه در درمان عفونت 
معده اثر دارد؟

 استفاده از تپه ها 
به عنوان باتری!

 درمان آرتروز با یک داروی 
ضد افسردگی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تالش های شبانه کادر درمان

همکاری فولکس واگن و مایکروسافت برای غلبه بر تسال!
فولکس واگن اعالم کرد در حال همکاری با مایکروسافت برای توسعه تکنولوژی های خودران است. زیربرند Car.Software فولکس واگن 
با این غول تکنولوژی همکاری خواهد داشت تا اقدام به توسعه پلتفرم سواری خودکار مبتنی بر فضای ابری نماید. ژرمن ها مدعی هستند 
این فرایند باعث تســریع در اســتفاده از چنین تکنولوژی هایی خواهد شد. درک هیلگنبرگ مدیر بخش Car.Software می گوید: از 
آنجایی که ما به یک ارائه کننده حمل ونقل دیجیتال تبدیل می شــویم به دنبال افزایش مداوم راندمان توسعه نرم افزاری خود هستیم. 
با ترکیب تجارب گســترده خود در توســعه راه حل های رانندگی ارتباطی با دانش نرم افزاری و ابری مایکروسافت ما ارائه سرویس های 
حمل ونقل ایمن و راحت را سرعت خواهیم بخشید. گروه فولکس واگن و مایکروسافت اولین همکاری خود را در سال 2۰۱۸ و برای تولید 
فضای ابری خودکار و عملیات تســت ناوگانی استارت زدند و آن را از اواخر امسال عملیاتی خواهند کرد. این خودروساز آلمانی امیدوار 
است شروع به استفاده از این نرم افزار در محصوالت خود همچون ID.4 و ID.6 بکند. البته فولکس واگن تنها خودروسازی نیست که با 
مایکروسافت همکاری می کند. این غول تکنولوژی اوایل امسال با جنرال موتورز نیز همکاری کرده است. البته یک دلیل مهم دیگر هم 

برای همکاری ژرمن ها با مایکروسافت وجود دارد.

لقب جالب هواداران پورتو به طارمی
هواداران پورتو مهدی طارمی را پادشــاه توصیف کردند و خواستار این شدند که تمام تیم بر محور او در زمین ساخته شود. تیم 
فوتبال پورتو پرتغال در شب گل زنی مهاجم ایرانی اش، تنها توانست برابر بواویشتا یک امتیاز به دست آورد.  طارمی توانست روند 
گلزنی های اخیر خود را در لیگ پرتغال ادامه دهد و اکنون با ۹ گل زده بعد از پدرو گونسالوش ۱4 گله از اسپورتینگ لیسبون در 
رده دوم جدول گلزنان لیگ پرتغال قرار دارد. بعد از این درخشش هواداران پورتو در شبکه های مجازی طارمی را نه تنها ستاره 
تیم شان، بلکه یک بازیکن محوری و گلزن در لیگ پرتغال توصیف کردند و به او لقب "پادشاه" دادند و خواستار این شدند که او 
به صورت ثابت در هر بازی به میدان برود و بقیه بازیکنان با محوریت حضور او در خط حمله به بازی گرفته شوند. پورتو در دیدار 
پیش روی خود در لیگ قهرمانان اروپا به دیدار یوونتوس خواهد رفت که دیداری مهم برای طارمی و باشگاه پورتو است و باید دید 

این دیدار چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. پورتو بعد از این دیدار باید در لیگ پرتغال با ماریتیمو دیدار کند.

گاه رفتن باد را با او نباشد چیه اتبگاه جستن ربق را با او نباشد چیه زور گردن ماهی بساید چون ازو خواهی ردنگ
دامن صَرصَر بگیرد چون ازو جویی شتاب گام مدح شهریارا، گرهچ از انعام تو هن
دوست رت دارد معزی از ثیاب و از ذ هبشارعان را هم ذَهَب تشریف باشد هم ثیاب
نت رد ایاب و رد ذاهب خاک پای اقصدا اتهک از بحر زهج باشد رجز را انشعاباتهک از لفظ سما باشد سمو را انشقاق از یمین و از یسارت باد ات یوم الحسابانشقاق و انشعاب یُمن و یُسر اندر جهان

پیشنهاد

چهره روز

عشق ایرانی
»عشق ایرانی«، مجموعه ای از داستان های ۱۷ نویسنده  
ایرانی با پیشــگفتار ژان کلود کری یر، هنرمند فرانسوی 
که به تازگی از دنیا رفت به زبان فرانســه منتشــر شد. 
در معرفی این مجموعه که توســط انتشــارات گالیمار 
در فرانســه منتشر شده، آمده است: پیشگفتار مجموعه 
»عشــق ایرانی« را ژان کلود کری یر، نویسنده و فیلمساز 
فقید فرانسوی، نوشــته و توزیع آن همزمان با صدمین 
ســال انتشــار مجموعه  »یکی بود و یکی نبود« نوشته  
محمدعلی جمالزاده صورت گرفته اســت. نسیم وهابی 
و علیرضا غالمی، گردآورندگان این مجموعه، می گویند 
»عشــق ایرانی« تالشــی بوده برای گرد هم آوردن ۱۷ 
نویسنده از ســه نسل اخیر داستان نویســان ایرانی که 
همچنــان فعال اند. نیمی از نویســنده های این کتاب بیرون از ایــران  زندگی می کنند و برخی از آن ها 
نویسنده های دوزبانه اند. اصلی ترین معیار انتخاب داستان ها، عالوه بر کارنامه  نویسندگان شان، ظرفیت 
»قصه گویی« داســتان ها دور از تجربیات فرم گرایانه و نگاه متنوع و متفاوت شــان به موضوع گسترده  
»عشــق« بوده است. نسیم وهابی، نویسنده  رمان »بلیت برگشت« است و علیرضا غالمی نیز نویسنده  
رمــان »دیــوار« و دبیر ادبیات مجله  »تجربه« اســت. آن ها می گویند از تنوع و فراوانی آثار داســتانی 
نویسنده های ایرانی آگاه اند و طبعاً مجموعه  حاضر اثری کامل نیست و جای بسیاری از نویسنده ها در آن 
خالی است. از ۱۷ داستان مجموعه  »عشق ایرانی«، جز چهار داستان، هیچ کدام پیش تر منتشر نشده اند 
و آماده سازی آن سه سال طول کشیده است. از محاسن این کتاب می توان به حضور نویسنده های مقیم 
ایران، فرانسه، آلمان، سوئد، استرالیا، کانادا و آمریکا، ترجمه  روان  ژولی دووینیو و معصومه الهیجی به 
زبان فرانسه و انتشار در یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ناشران فرانسه )انتشارات گالیمار( اشاره کرد.

محمود حسابی
محمود حســابی )زاده ۳ اسفند ۱2۸۱ – درگذشت 
۱2 شــهریور ۱۳۷۱( با نام اصلی محمود خان میرزا 
حسابی فیزیک دان، سناتور، یکی از وزیران فرهنگ در 
زمان سلطنت پهلوی و بنیان گذار فیزیک و مهندسی 
دانشگاهی در ایران بود. شروع تحصیالت متوسطه او 
همزمــان با آغاز جنگ جهانی اول و تعطیلی مدارس 
فرانســوی زبان بیروت بود. از این رو به مدت دو سال 
در منــزل به تحصیل پرداخت. پس از آن در رشــته 
مهندســی راه و ســاختمان از دانشــکده فرانسوی 
مهندسی در بیروت فارغ التحصیل شد. در آن دوران 
با اشتغال در نقشه کشــی و راه سازی، به امرار معاش 
خانواده کمک می کرد. حســابی در دانشگاه سوربن 
فرانسه، در رشتهٔ فیزیک به تحصیل و تحقیق پرداخت. در سال ۱۹2۷ میالدی در سن 2۵ سالگی 
دانشنامه دکتری فیزیک خود را، با ارائهٔ رساله ای تحت عنوان »حساسیت سلول های فتوالکتریک«، 
با درجه عالی دریافت نمود. حســابی با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشــور، به ایران 
بازگشت و به پایه گذاری علوم نوین و تأسیس دارالمعلمین و دانشسرای عالی، دانشکده های فنی 
و علوم دانشــگاه تهران، نگارش ده ها کتاب و جزوه و راه اندازی و پایه گذاری فیزیک و مهندســی 
نوین پرداخت. حسابی نخستین رئیس دانشکده فنی، پس از تأسیس دانشگاه تهران بود. در مورد 
نقش محمود حسابی در تأسیس دانشگاه تهران عقاید مختلف و متفاوتی وجود دارد و برای نمونه 
علی اکبر سیاســی در کتاب خود با نام گزارش یک زندگی طرح تأسیس دانشگاه تهران را به طور 
کامل توضیح می دهد و مشخص می شود که محمود حسابی هیچ نقشی در تأسیس دانشگاه تهران 

نداشته است.

فرهنگ

علی رهبری، آهنگســاز و رهبر ارکســتر بین المللی، با 
برشــمردن دالیل ضعف جشنواره موســیقی فجر، راه 
حل هایی در این ارتباط پیشــنهاد داد. رهبری از میزان 
اهمیت برگزاری جشــنواره موسیقی فجر به عنوان تنها 
رویداد مهم موسیقی در ایران می گوید و تاکید می کند، 
جشنواره موســیقی فجر باید در کنار چندین جشنواره 
بزرگ دیگر برگزار شود ولی در حال حاضر تنها جشنواره 
است و مسئولیت خیلی بزرگی را به دوش می کشد، پس 
باید بهترین باشد. او در پاسخ به اینکه چرا همیشه نسبت 
به جشنواره موســیقی فجر نقد دارد؟ توضیح می دهد: 
برگزاری یک جشنواره مهم موسیقی در تمام دنیا به این 
صورت بوده است که یک یا چند بار در سال گلچینی از 
بهترین آثار موسیقایی آن دوره و گلچینی از آثار خوب خارجی را به نمایش می گذارند؛ به همین دلیل 
جشنواره های موسیقی در این کشورها به جلوه فرهنگی مهمی از آن کشورها بدل شده اند. این آهنگساز 
ادامه می دهد: جشــنواره موسیقی فجر را از حدود 2۰ سال پیش می شناسم و نمی دانم پیش از آن به 
چه صورت بوده است؛ زیرا سه سال پیش از انقالب ایران را ترک کردم و حدود ۳۰ سال تماس زیادی 
با ایران نداشــتم. همچنین افرادی که با من در ارتباط بودند همیشــه می گفتند که دولت در ایران از 
موسیقی حمایت نمی کند، بودجه نمی دهد و حضور امثال من هم در ایران تأثیرگذار نخواهد بود. ولی 
پنج سالی که به مدت ۱2 ماه در ایران بودم، متوجه شدم که در حقیقت دولت مقصر اصلی عقب ماندگی 
موسیقی و سطح پایین ماندن جشنواره ها نیست. این رهبر ارکستر با تصریح این مطلب که »جشنواره 
موسیقی فجر تمام شرایطی را که یک جشنواره خوب باید داشته باشد ندارد« در توضیح این اظهار نظر 

گفت: برنامه های این جشنواره به همان صورتی است که مردم طی سال هم دیده اند.

آسیب شناسی جشنواره موسیقی فجر
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