
۸۳ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۸۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند، گفت: بر این 
اساس مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۲۸ نفر رسید.

دکتر سیماسادات الری، گفت: تا دیروز ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۷ هــزار و ۷۶۰ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۸۴ نفر از آنها بستری شدند. 
بر این اســاس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و 
۵۲۶ هزار و ۲۳ نفر رســید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۸۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۲۸ نفر رســید.الری با بیان 
اینکه خوشــبختانه تا کنون یک میلیــون و ۳۰۴ هزار و ۳۳۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند، ادامه داد:  
۳۷۰۴ نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت: تا کنون ۱۰ 
میلیون و ۱۰۵ هزار و ۸۰ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور 

انجام شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار کرد: دولت کنونی آمریکا همچنان بر رویه دولت قبلی این کشور حرکت می کند و آنچه که امروز اتفاق می افتد با ۲۰ 
ژانویه هیچ فرقی نمی کند. سعید خطیب زاده صبح دیروز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص توئیت وزیر امور خارجه 
آمریکا مبنی بر اینکه دیپلماسی اصولی تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای است اظهار کرد: تفسیر توئیت وزیر امور خارجه آمریکا بر عهده خودشان 
است و آنچه که باید بگوییم این است که دولت کنونی آمریکا متاسفانه همچنان بر رویه دولت قبلی این کشور حرکت می کند و آنچه که االن اتفاق می افتد با قبل از 

۲۰ ژانویه فرقی نمی کند.این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه متاسفانه همچنان اعمال فشار حداکثری.....
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خطیب زاده: 
توقف اجرای پروتکل الحاقی درصورت انجام نشدن تعهدات برجامی
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احمدی نژاد پرونده قضایی دارد
در فضای مجازی مکرر شــاهد مصاحبه های دکتر محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور سابق ایران هستیم. ایشان از طرفداری های خود نسبت 
به سلبریتی ها تا مکاتبه با سران آمریکا و خالصه برای مطرح بودن به 
هر دری و یا هر دیواری میزند که شاید بتوان تعدادی از طرفداران خود 
را که البته راه رضای خدا هم طرفداری نمیکنند با خود همراه نگهدارد. 
اخیرا هم در فضای مجازی گزارشــی دیده ام که بدین موضوع اشــعار 
دارد که  محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم اخیرا دیداری را 
با آیت اهلل رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه داشته است. گویا آیت اهلل 
رئیسی در این دیدار توصیه های برادرانه ای به احمدی نژاد می کنند که 
چندان مورد پســند او هم  واقع نشــده اســت. در فضای مجازی این 
گونه شایع اســت که رئیس قوه قضاییه به احمدی نژاد فرموده اند که: 
» صالح نیســت شما در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت کنید، 
نظام قطعا اجازه تایید صالحیت شما را نمی دهد و رد صالحیت مجدد 
برای شــما خوب نیست، باالخره در میان مردم وجهه ای دارید که این 
وجهه شــاید روزی بکار آید و نباید  آســیب ببیند. باز هم به حسب 
آنچه شــایع بوده و به تواتر در فضای مجازی آمده است، احمدی نژاد 
هم در ادامه جلســه می گوید ولی شــما قطعا نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری شوید، شــما باید بیایید چون فرد قابلی برای نامزدی وجود 
ندارد. آیت اهلل رئیســی در جواب احمدی نژاد می گوید که فعال درگیر 
سند تحول قوه قضاییه هستم، ولی فشار اطرافیان، تشکل های سیاسی 
و نخبــگان جامعه برای ورود اینجانب به عرصه انتخابات بســیار زیاد 
است«.  اینکه آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی به احمدی نژاد توصیه میکنند 
که به صالحش نیســت در انتخابات کاندیدا شــود را میتوان تا حدی 
موکول به پرونده احمدی نژاد در قوه قضائیه دانســت. در سال ۱۳۹۶ 
در انتخابات محمود احمدی نژاد کاندیدا شــد اما شورای نگهبان او را 
رد صالحیت نمود و عباســعلی کدخدایی در این خصوص در مصاحبه 
 برای پاســخ گویی اینگونه اشــعار داشــت که: » رد صالحیت دکتر 
محمود احمدی نژاد ربطی به دو قطبی شــدن انتخابات نداشته است 
و شــورای نگهبان بر اساس شواهد و مستندات قانونی و شرعی بدین 
تصمیم رســیده اســت«. در این کشور کسی نیســت که تایید نکند 
که عملکــرد احمدی نژاد و برخی اطرافیان وی بــه خصوص در دوره 
دوم ریاســت جمهوری او در دولت دهــم  به حدی باعث ایجاد تنش 
و مشــکالت در کشور شــد که به طور طبیعی هیچ کس عالقه ای به 
بروز دوباره چنین مشــکالتی ندارد و نخواهد داشــت. اینکه همچنان 
امکان بروز رفتارهای احمدی نژاد بر پایه همان رفتارهای گذشته وجود 
داشته باشد و اثری از تحول و بازگشت وی به قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری نهم دیده نشود، این مسأله را جدی تر می  کند. لذا از مدت ها 
پیش بود که مسأله رد صالحیت احتمالی احمدی نژاد در صورت اعالم 
کاندیداتوری در ســال ۱۴۰۰ مطرح شد. این گمانه زنی ها آغاز گردید 
که آیا احمدی نژاد زمینه دریافت صالحیت از شورای نگهبان را خواهد 
داشت؟ محمود احمدی نژاد در دو دوره هشت سال سکان قوه مجریه را 
با انواع حمایتها به دست گرفت اما هر چه گذشت پیامدهای خسارت 
بار تصمیمات خلق الساعه او بیشتر عیان شد؛ با نزدیک شدن به سالهای 
آخر ریاستش دیگر فقط تصمیمات او نبود که مشکل ساز شده بود بلکه 
پای تخلفات هم به میان آمد و آنقدر دایره این تخلفات گســترده شد 
که پس از پایان دولت دهم به اندازه همان هشــت ســال هر روز برگ 
تازه ای از این تخلفات رو شد و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی 
و به عبارتی هفت سال و شش ماه همه به این نتیجه رسیدند که باید 
پروند قضایی تخلفات قانونی او رسیدگی و ملت ایران در این خصوص 
مطلع شــوند که یک رئیس جمهور چگونه میتواند دست به اقداماتی 
بزند که موجب خسارت در کشور شود؟ امروزه در تدارک زمینه سازی 
برای کاندیداتوری واجدین صالحیت در این انتخابات برای سال ۱۴۰۰ 
هســتیم  اما و اگرها بر سر رســیدگی به تخلفات احمدی نژاد به قوت 
خود باقی است. همان روزها در مطبوعات آمد که پرونده های قضایی و 
تخلفات قانونی وی در یک وانت نمیگنجد. او حداقل ۱۱ حکم قضایی 
دریافــت نموده کــه ۷ حکم آن یعنی  »۵ پرونــده  او تخلفات نفتی 
و ۲ پرونــده  تخلفات غیرنفتی اســت« که کمســیون اصل نود از آن 
پرده برداشته است و بقیه را هم در همان سال ۱۳۹۶ دادستان دیوان 
محاســبات درباره تخلفات احمدی نژاد در مصاحبه ای افشا نمود. این 
احتمال که دیدار احمدی نژاد با آیت اهلل رئیسی میتوانسته نظرخواهی 
در مورد رو شدن و یا نشدن پرونده های قضایی را در نهاد احمدی نژاد 
داشــته باشد، وجود داشته که آیت اهلل رئیســی هم بدون تعارف حق 

مطلب را کف دست او نهاده است. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از ادعاهای دروغین حقوق بشــری برخی 
کشــورهای غربی گفت: ما آمادگی داریــم درِ زندان های خود را باز کنیم 
تا مدعیان حقوق بشــر، هر زندانی ای را که می خواهند در ایران، ببینند؛ 
مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می خواهیم، 
ببینیم. آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی دیروز ۲۷ بهمن در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه ضمن عرض تســلیت به مناســبت سالروز شهادت امام 
هادی )ع( اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال به برکت نام مقدس امام 
هادی )ع( و همچنین مقدســات ماه رجب، برکات خود را بر نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران و امت اســالمی نازل و توفیق معرفت نسبت به 

ساحت ائمه اطهار )ع( را به همگان عنایت کند.
رئیس دســتگاه قضا ماه رجب را یک ظرف زمانی بســیار مناســب برای 
خودســازی، توجه به خود و همچنین دعا و نیایش دانست و با بیان اینکه 
اعتصام به ریسمان الهی در ماه رجب »وصول به حضرت حق« است، افزود: 
ماه رجب به عنوان »شهراهلل«، ماه وصال و اتصال به محضر پروردگار و ائمه 
اطهار )ع( است و امیدواریم همگان در این ماه مبارک از نجوای با خدا به 

میزان کافی بهره ببرند.

پاسداشت حضور مردم در مراسم 22 بهمن، تشکر عملی و خدمت 
صادقانه به آنهاست

آیت اهلل رئیســی در ادامه ضمن تشــکر و قدردانــی صمیمانه از مردم به 
واسطه حضور متفاوت و باشکوه در مراسم ۲۲ بهمن امسال که در راستای 
پایبندی به ارزشــها و انقالب و تجدید میثاق با امام، والیت و شهدا انجام 
شد، پاسداشت این حضور را تشکر عملی از مردم و خدمت صادقانه به آنها 
دانست و گفت: پاسداشت از مردم، ِصرف تشکر زبانی نیست بلکه قدردانی 
واقعی از این مردم آن اســت که مســئوالن در هــر نهادی که خدمتگزار 
هســتند خوش بدرخشند تا مردم احســاس کنند نسبت به آنها خدمات 
صادقانه ای انجام می شــود.رئیس قوه قضاییه اجــرای عدالت را یکی از 
مصادیق قدردانی از حضور مردم در عرصه های مختلف دانســت و گفت: 
مسئوالن در همه حوزه ها به ویژه در دستگاه قضایی باید در مسیر اجرای 

عدالت بکوشند و این مسیر به هیچ عنوان نباید دچار حاشیه شود.

مردم نباید در خرید کاالهای اساســی و مورد نیاز خود، دغدغه 
قیمت های بازار را داشته باشند

آیت اهلل رئیســی در ادامه با بیان اینکه تالش مسئوالن برای کنترل بازار 
به ویژه در شــب عید و ایام نزدیک به انتهای ســال موضوع بسیار مهمی 
اســت، تاکید کرد: مردم نباید در خرید کاالهای اساسی و مورد نیاز خود، 
دغدغه قیمت های بازار را داشته باشند.رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر 
لزوم مدیریت زنجیــره تولید تا مصرف گفت: کنترل قیمت ها و مدیریت 
بازار که یکی از موضوعات مورد انتظار مردم اســت باید به شکلی باشد که 

آحاد جامعه بدون دغدغه بتوانند نیازمندی های خودشان را تامین کنند.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود به سفر هفته گذشته 
هیئت قضایی عالی رتبه ایرانی به عراق که با دعوت مسئوالن عالی قضایی 
این کشور صورت گرفت اشاره کرده و گفت: این سفر روشن کرد که بیش 
از هر زمان دیگری توطئه مستکبران برای جدایی و اختالف ایران و عراق 
نقش بر آب شده است.رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه        دلدادگی به 
نظام، انقالب و رهبری در میــان مردم عراق موج  می زند، افزود: یکی از 
جلوه هایی که در سفر به عراق دیده شد آن بود که تمام مردم و مسئوالن 
عراقی نسبت به هدایت های رهبری و خدمات صادقانه سپاه اسالم توجه 
بســیار زیادی داشته و دارند.آیت اهلل رئیسی افزود: تمام مردم و مسئوالن 
عراقی دائما این نکته را گوشزد می کردند که آنها هیچگاه خدمات شهید 
سلیمانی و همچنین خدمات ارزشمند ایران در مقابله با داعش و تکفیری 

ها را فراموش نخواهند کرد.رئیس قوه قضاییه خاطرنشــان کرد: همکاری 
جمهوری اســالمی ایران با مردم و مســئوالن عراق در شکست داعش و 

تکفیری ها، همواره در تاریخ و عصرها و نسل ها باقی خواهد ماند.
آیت اهلل رئیســی در ادامه با اشــاره به ظرفیت های بسیار زیاد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی میان ایران و عراق، تاکید کرد که همکاری صمیمانه 
دو ملت می تواند این ظرفیت ها را احیا کند.رئیس دســتگاه قضا اولویت 
سیاســت خارجی جمهوری اسالی ایران را همکاری با همسایگان دانست 
و گفت: امیدواریم همکاری های بین المللی ما با عراق و ســایر کشورهای 
همســایه بتواند مثمر ثمر باشد.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه قریب به ۳۵ 
هزار زوج ایرانی و عراقی گرفتار مســائل احوال شخصیه هستند، گفت: در 
این زمینه کارگروهی از طرفین ایرانی و عراقی تشــکیل شــد تا موضوع 
را دنبال کند.رئیس قوه قضاییه در همین زمینه حجت االســالم مصدق 
معــاون حقوقی قوه قضاییه را به عنوان نماینده جمهوری اســالمی ایران 
مامور رســیدگی به این موضوع کرده و ابراز امیدواری کرد نتیجه فعالیت 
این کارگروه ظرف مدت زمان کوتاهی مشــخص شود.آیت اهلل رئیسی در 
ادامه با اشــاره به طرح موضوع تســهیل زیارت زائران در سفر به عراق، از 
ســازمان حج و زیارت کشورمان خواســت که این موضوع را دنبال کند و 
خاطر نشان کرد: تسهیل زیارت زائران و دلدادگان به وجود مقدس حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( و ائمه اطهار)ع( از نکات بسیار مهمی بود که در سفر 
عراق به آن پرداخته شــد و امیدواریم وعده عراقی ها در خصوص موضوع 
»لغو روادید« که مورد خواســت جمهوری اسالمی ایران است انجام شود.

رئیس دســتگاه قضا با اشاره به پیگیری وضعیت زندانیان عراقی حاضر در 
ایران و همچنین ایرانیانی که در زندان های عراق به  سر می برند، گفت: 
در جریان ســفر عراق، موضوع عفو و بازگشت ایرانیانی که به دلیل تردد 
غیرمجاز، اعتیاد یا مسائلی از این قبیل در زندان های عراق به سر می برند 
بررســی و مقرر شد که این موضوع هم از طرف ایران و هم از طرف عراق 
پیگیری شود. دنبال شدن این موضوعات دغدغه های بسیاری از خانواده ها 
را مرتفع خواهد کرد.آیت اهلل رئیســی با اشاره به پیگیری موضوع تسهیل 
تجارت و بازرگانی در جریان سفر به عراق عنوان کرد: طرح این مسئله از 
ناحیه جمهوری اسالمی ایران با استقبال مسئوالن و مقامات عراقی مواجه 

شد و طرف عراقی وعده تسهیل این موضوع را به ما داد.

امیدواریم کیفر مجرمین، عامالن و مباشــران در ترور شــهید 
سلیمانی و شهید ابومهدی مشمول مرور زمان نشود

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله پیگیری پرونده 
ترور شــهید سلیمانی و شهید ابومهدی را مسئله امت اسالمی عنوان کرد 
و با اشــاره به اقدامات مثبت طــرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده، 
گفت: قرار شــد همکاری دو کشور در این موضوع تا زمان حصول نتیجه 
ادامه پیدا کند.  آیت اهلل رئیســی با بیان اینکــه عراقی ها برای پیگیری 
پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس مصمم و با اراده هستند، گفت: 
قرار شــد همکاری طرف های ایرانی و عراق در موضوع تبادل اطالعات به 
ویژه در بخش هایی که نیاز به تحقیقات بیشــتری هســتند بیشتر شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که کیفر مجرمین، عامالن و مباشران در ترور 
شهید سلیمانی و شهید ابومهدی نباید مشمول مرور زمان شود و همکاری 
دســتگاه های قضایی ایران و عراق هر چــه زودتر این پرونده را به نتیجه 
برساند.آیت اهلل رئیسی همچنین ضمن تشکر از مهمان نوازی مردم عراق 
گفت: ما در این سفر به دلیل فشردگی برنامه ها نمی توانستیم به شهرهای 
دیگــری جز بغداد برویم اما در همان دیدارهایی که داشــتیم، جلوه های 
مهمان نوازی، بزرگــواری و کرامت مردم عراق را همانگونه که در اربعین 

دیده بودیم، باز هم مشاهده کردیم.
ادامه در صفحه دوم

 حذف و اضافه در 9تبصره بودجه

جزئیات کامل اصالحیه ۷برگی الیحه بودجه ۱۴۰۰
هزارتوی وام های 18 درصدی 

سهام عدالت

 عقبگرد بیش از 7 هزار واحدی
 شاخص کل بورس

دولت اعالم کرده که دارندگان سهام عدالت می توانند ۵۰ درصد مبلغ سهام را وام با بهره ۱۸ درصد دریافت 
کنند؛ اما نه تنها ارزش روز سهام مشخص نیست بلکه نحوه بازپرداخت هم ابهام دارد.، دولت اعالم کرده که 
دارندگان ســهام عدالت، معادل نیمی از ارزش کل ســهام خود را می توانند به صورت وام از شعب بانک های 
عامل دریافت نمایند؛ موضوعی که منجر به خوشحالی سهامداران عدالت شد اما ابهامات زیادی دارد که در 
ادامه نگرانی هایی را ایجاد خواهد کرد.دولت می گوید که شــیوه پرداخت این وام بسیار سهل در نظر گرفته 
شــده تا همه دارندگان ســهام عدالت بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن، به پشتوانه سهام عدالت خود، وام 

دریافت کنند. 

 فرار مالیاتی 60تا 85 درصدی بخش غیررسمی

تولید قربانی نظام مالیاتی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد؛

ایران در جمع بزرگ ترین تولیدکنندگان 
واکسن دنیا

وزیر بهداشــت،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه اسفندی سخت در پیش است، گفت: تا ۳ ماه دیگر 
جزء از بزرگ ترین واکســن سازهای دنیا شده و واکسن را به کل دنیا صادر خواهیم کرد.سعید نمکی در 
ستاد استانی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا استان قزوین که در سالن شهید امامی استانداری قزوین 
برگزار شــد اظهار کرد: مردم قزوین حماســه های بزرگی در تاریخ آفریده اند و در این دوران خاص نشان 
دادند از اقوام فرهیخته این سرزمین هستند.وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در این دوران 
۱۳ ماهه که درگیر مدیریت بحران و همه گیری بیماری کرونا بوده ایم همه تیم بهداشت لحظه ای آرامش 
نداشته و روزهای سختی را سپری کرده اند و در عین حال در اوج سختی ها به افتخاراتی دست یافتند که 
در تاریخ ثبت خواهد شد.وی ادامه داد: امروز یکی از مدرن ترین مراکز رادیوتراپی در استان قزوین افتتاح 
شد که بهره برداری از آن را به مردم قزوین تبریک می گوئیم، مردم قزوین پیش از این مجبور بودند برای 
دریافــت این خدمات به البرز، زنجان یا تهران مراجعه کنند ولــی امروز مدرن ترین مرکز رادیوتراپی در 
قزوین دایر شده است.نمکی یادآور شد: در سفر قبل راه اندازی بیمارستان خیریه رحیمیان و راه اندازی این 
مرکز را به عنوان یک قول مطرح کرده بودم و امروز قول پیشرفت بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی و تکمیل 
نیازهای دیگر مراکز درمانی استان و راه اندازی مرکز درمانی در شهرستان آوج را می دهیم و انشااهلل از این 
قول ها هم سربلند بیرون بیاییم.این مقام مسئول تبیین کرد: ایام درگیری با ویروس کرونا ایام دگرگونی 
در سبک مدیریت کشورها بوده است، این عامل رنج زیادی داده ولی معادالت مدیریت جهان برای آینده 
را به هم ریخت.وی گفت: با ظالمانه ترین تحریم های ممکن در روزهای ابتدایی همه گیر شــدن ویروس 
کرونا دشمنان نهایت فشار را به کشور ما آوردند و می خواستند که ما زیر این فشار قامت خم کنیم و به 
گل بنشــینیم ولی خدای ما در محاسبات آنها جای نداشت و رهبر فهیم دولت پایدار و مردم صبور را در 
نظر نگرفته بودند.نمکی تصریح کرد این کشور حماسه ای به نام دفاع مقدس را مدیریت کرده و نفس گرم 
مادران و پدران شــهدا و اه جانگداز مجروحان و جانبازان را پشــتیبان دارد و نیز محبت اهل بیت موجب 
می شــود ما هرگز در برابر خواســت دشمن و مشکالت ضربه پذیر نباشیم.وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی خاطرنشان کرد: معتبرترین مراکز پزشکی تصور می کردند تعداد کشته ها به واسطه کرونا در ایران 
در آذر ماه به بیش از ۱۲۰۰ تن به صورت روزانه برسد با این حال کشوری که از بیرون بحران زده به نظر 
می آید در این شرایط سربلند بود و افتخار کسب کرد و باید بررسی شود چه شد که در اروپا و آمریکا با آن 
توان درمانی نتوانستند روندی را که ایران طی کرده است را بپیمایند، روز گذشته بیش از ۵۲۰۰ تن در 
آمریکا جان خود را بر اثر کرونا از دست داده اند و ما توانسته ایم تعداد جان باختگان را به ۵۰ برسانیم، این 
عدد هم برای ما بزرگ است با این حال نشان می دهد که تالش های ما در مهار بیماری اثربخش بوده است.

نمکی با اشاره به این مسئله که طی یک سال توان پزشکی و درمان ایران اسالمی رشد قابل توجهی داشته 
است گفت: ما در یک سال گذشته ۲۵۰۰ تختICU اضافه کرده ایم، پیش از این ۲۰ هزار نفر می توانستند 
در کل کشور از کپسول اکسیژن استفاده کنند اما این عدد را به ۶۰ هزار تن رساندیم و این افتخار بزرگی 
است که در دام کرونا نماندیم بلکه توسعه هم داشتیم، امسال ۱۱ هزار تخت بیمارستانی شروع به فعالیت 
و ۱۴۰۰ پروژه ســالمت راه اندازی شد.وی به طرح شهید حاج قاســم سلیمانی اشاره کرد و یادآور شد: 
طرح شهید قاسم سلیمانی با کمک بسیج و دیگر دوستان و مردم به عنوان یک طرح محله محور، طرحی 
خالقانه بود که توانســت محله به محله عمل کند و یاران شــهید، کو به کو دفع شر کرونا را انجام دادند 
که یک اقدام بزرگ خلق شد و امیدواریم بتوانیم سرفراز بمانیم.نمکی تاکید کرد: به نظر می رسد با خیز 
جدید این بیماری رو به رو هستیم، اگر دیر بجنبیم و اگر لحظه ای درنگ کنیم همه بافته ها پنبه می شود و 
دستاوردمان فدای ساده انگاری می شود؛ هر چه رعایت ها کم شود تجمع بیماری بیشتر می شود به همین 
دلیل از اســتاندار تقاضا می کنم در رعایت و اعمال پروتکل به شدت سخت گیری کنند. در اپیدمی باید 
سعی شــود مردم زنده بمانند، طوالنی شدن دوره اپیدمی ضربه زن تر است، رسالت ما کوتاه کردن طول 
اپیدمی اســت.این مســئول مطرح کرد: اسفند ماه سختی در پیش داریم و اگر محکم نه ایستاده و ستون 
رعایت را محکم نگیریم به شدت ضربه می خوریم، بنده اعالم خطر می کنم و باید به شدت مراقبت کرد.

وی ادامه داد: جلسات مشترک البرز، قزوین، زنجان و تهران باید هر چه زودتر در خصوص ویروس جهش 
یافته برگزار شــود تا اولین پیک از هر جا که شروع شد لحظه ای درنگ نکنیم.مقام عالی دولت در وزارت 
بهداشت و درمان تصریح کرد: اطالع رسانی گسترده، افزایش تست بیماری، تجهیز مراکز سرپایی باید در 
دســتور کار قرار بگیرد، فراموش نکنیم راهی که در ویروس قبلی ۲ هفته طول می کشید در این ویروس 
۷۲ ساعته طی می شود.نمکی به چرخه ورود واکسن به کشور اشاره کرد و گفت: موضوع واکسن از اسفند 
گذشته مورد بررسی ما بوده است و امروز مجموعه ها برکت، رازی و پاستور با پیشرفت ها چشم گیری در 
این عرصه فعالیت می کنند و انشا اهلل تا ۳ ماه دیگر از بزرگ ترین واکسن سازهای دنیا شده و به همه جا 
صادر می کنیم.وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تبیین کرد: واکسن هایی که امروز به کشور وارد 
می شوند در کل دنیا باالترین میزان اثر بخشی را دارند و ما به هیچ عنوان واکسن هایی با کیفیت های 
پایین تر را وارد چرخه واکسیناســیون نمی کنیم.وی عنوان کرد: بسیاری از هجمه های ناجوانمردانه 
علیه این اقدام ما رخ داد و شخص من برای پاسخگویی برای همه این هجمه ها فرزندم را به عنوان 

اولین دریافت کننده واکسن مشخص کردم تا اعتماد سازی شکل بگیرد.

آیت اهلل رئیسی: 

در زندان ها به روی مدعیان حقوق بشر باز است
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سرلشکر صفوی:گزیده خبر

افزایش نفوذ سیاسی جبهه مقاومت
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: قدرت و نفوذ سیاسی جبهه 
مقاومت در منطقه غرب آســیا رو به افزایش و ایــران به عنوان یک قدرت در غرب 
آسیا به پیروزی رسیده اســت.، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا صبح دیروز )دوشــنبه( در همایش تحوالت ژئواستراتژیک 
و ژئوپلیتیک جنوب غرب آســیا در قرن ۲۱ که به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران و 
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار شد، با اشاره به افول امپراطوری آمریکا در 
مقیاس جهانی در دهه ســوم قرن بیست و یکم اظهار داشت: روزگاری بر این عالم 
گذشــته اســت که حتی صحبت از مبارزه با قدرت بی رقیب دنیا یعنی امپراطوری 

آمریکا مضحک، غیر معقول و حتی رمان خیالی محسوب می شد.
وی افزود: هم اکنون در آســتانه ســال جدید ۱۴۰۰ هجری شمسی و ورود به قرن 
پانزدهم شمســی و دهه سوم قرن بیســت و یکم میالدی شاهد رخدادهایی برای 
اســتدالل افول و ســقوط امپراطوری آمریکا در مقیاس جهانی در دهه ســوم قرن 
هستیم.سرلشکر صفوی ادامه داد: ایاالت متحده در تشکیل تنها ابرقدرت جهانی و 
یــا قدرت هژمون آمریکایی برای برتری قدرت اقتصادی، توانایی نظامی و رهبری و 
مدیریت سیاسی جهان حتی در مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی جهان شکست خورده 
است.وی با اشاره به عالئم افول و سقوط امپراطوری آمریکا گفت: عالئم افول و سقوط 
امپراطوری آمریکا ریشــه در تغییر و تحوالت درونی جامعه و سیاستمداران آمریکا 

دارد و در انتخابات اخیر این افول برای همه اندیشمندان علوم سیاسی، اقتصاددان ها 
و جامعه شناســان آشکار شــد و رئیس جمهور سابق مغرور و فاقد شعور سیاسی و 

بین الملل و تروریست آمریکا آخرین تیشه را به ریشه های فاسد این امپراطوری زد.
سرلشــکر صفوی با اشاره به دالیل بیرونی افول قدرت آمریکا ادامه داد: لشکرکشی 
نظامی و اشــغال دو کشور مسلمان مظلوم افغانستان و عراق و گیر افتادن و هزینه 
کردن بیســت ســاله منابع اقتصادی و انســانی آمریکا و ناتو در صحراهای عراق و 
کوه های سر به فلک کشیده افغانســتان و استفاده رقبای استراتژیک آمریکا یعنی 
چین در بعد اقتصادی و روســیه برای حفظ خــود و حتی افزایش قدرت نظامی از 
این شــرایط از دیگر دالیل افول قدرت آمریکا است.وی اضافه کرد: به نظر می رسد 
جهان کنونی با ســرعتی باال به سمت تغییرات و جابجایی قدرت از نیم کره غربی 
به شــرقی حرکت می کند؛ دیگر هیچ کشور و هیچ دولتی چه ایاالت متحده آمریکا 
و یا حتی چین یا هر کشــور بزرگ دیگری تنها ابرقدرت جهان نخواهد شد و سیر 
صعودی قدرت غرب که قرن هجدهم به بعد بر قرار کرده بود معکوس خواهد شد و 
احتماالً در اقتصاد جهانی قدرت به آســیا باز خواهد گشت و کشورهای بزرگ چین 
و هند و روسیه در قالب پیمان شانگ های هم از نظر اقتصادی، امنیتی و نظامی در 
مقابل پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( قدرت خواهند گرفت.مشاور عالی فرماندهی 
معظم کل قوا با بیان شــکل گیری قدرت جدید جهان اسالم بر مبنای منابع قدرت 

عظیم بالقوه جهان اســالم گفت: قدرت جدید جهان اســالم بر مبنای منابع قدرت 
عظیم بالقوه و توانمندی های فرهنگی و اقتصاد با جهت گیری تمدن نوین اسالمی و 
با رشد دو میلیارد نفری مسلمانان جهان و وسعت و برتری موقعیت نسبی جغرافیایی 
این کشورها در قاره های آسیا و آفریقا و از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و 
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و رشــد فن آوری های جدید و گسترده علوم مختلف 
از جمله ارتباطات و فناوری های رسانه ای و بیداری ملت های اسالمی از شمال آفریقا 
تا غرب آســیا و اقیانوس هند و اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا می تواند به عنوان 
یــک قدرت جدید بروز و ظهور پیدا کند و در ایجاد صلح و امنیت پایدار منطقه ای 
و جهانی تأثیرگذار باشد.وی با اشاره به شکست راهبردهای ایاالت متحده آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و فراهم شدن روند اخراج آمریکا از منطقه 
غرب آســیا گفت: سیاست های راهبردی جمهوری اســالمی و همکاران و شرکای 
بین المللی و کشــورهای همسو در شکست استراتژی سازمان های اطالعاتی آمریکا 
و صهیونیســت ها و برخی از کشورهای منطقه با موفقیت روبرو شد و سیاست های 
جبهه مقابل با شکست مواجه شده و قدرت و نفوذ سیاسی جبهه مقاومت در منطقه 
غرب آسیا رو به افزایش و ایران به عنوان یک قدرت در غرب آسیا به پیروزی رسیده 
و عالمت روشــن آن را در آینده نزدیک به عنوان خروج ارتش تروریستی آمریکا از 

منطقه غرب آسیا مشاهده خواهید کرد.

آیت اهلل رئیسی: 
 در زندان ها به روی مدعیان حقوق بشر 

باز است
ادامه از صفحه اول

رئیس قوه قضاییه پیام جوانان عراقی راپیام ایستادگی و مقاومت عنوان کرد 
و افزود: جوانان عراقی در جلسات و دیدارهایی که با آنها داشتیم، از ما می 
خواســتند که سالم آنها را به مقام معظم رهبری برسانیم و به ایشان اعالم 
کنیم که این جوانان تا پای جان آماده دفاع از انقالب، نظام، ارزش ها، قرآن 
و ناموس اسالم هستند.آیت اهلل رئیسی ضمن تشکر از مسئوالن عالی عراقی 
از جمله رئیس جمهور، نخســت وزیر، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی 
قضایی، گروه های مختلف اســالمی، علما، روحانیت و مرجعیت این کشور، 
ابراز امیدواری کرد که فرصت حضور در ســایر شهرهای عراق در سفرهای 
آتی فراهم شــود و در همین زمینه گفت: از مردم، مراجع و مسئوالن عالی 
سایر شهرهای عراق به دلیل آنکه شرایط موجود اجازه دیدار با آنها را به ما 

نداد، پوزش می طلبیم.

چرا برخی کشورها و مجامع بین المللی نسبت به تروریسم رسمی 
دولتی اظهار نظر نمی کنند؟

آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی اقدامات، 
اطالعیه ها و بیانیه ها تحت عنوان »دفاع از حقوق بشــر« که در گوشه و 
کنار جهان صادر می شود، اظهار کرد: من اخیرا از مقتل شهید سلیمانی و 
شهید ابومهدی المهندس آمده ام. چرا برخی کشورها و مجامع بین المللی 
که امروز احســاس وظیفه می کنند نســبت به یک دیپلمات ایرانی یا یک 
زندانی اطالعیه بدهند، نســبت به تروریسم رسمی دولتی اظهار نظر نمی 
کنند؟ رئیس دســتگاه قضا با اشاره به وضعیت کودکان، زنان و انسان های 
بی گناه در یمن گفت: جای شگفتی است که امروز هزاران کودک یمنی به 
خاک و خون کشیده می شوند اما کسی اظهار نظر نمی کند. مگر کودکان و 

زنان یمنی که روزانه هزاران نفر از آنها از بین می روند، بشر نیستند؟

هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه ایران به زندانیانش 
مرخصی داده است، اعالم کند

آیت اهلل رئیسی با اشاره به آمار بسیار باالی مرخصی زندانیان کشورمان در 
دوران شــیوع کرونا گفت: هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه 
جمهوری اسالمی ایران به زندانیانش مرخصی داده و به اندازه ما نسبت به 
زندانیان با رافت و مهربانی برخورد کرده است، اعالم کند.رئیس دستگاه قضا 
تصریح کرد: ما آمادگی داریــم درب های زندان هایمان را برای دیدن هر 
کشــوری در عالم که بخواهد درون آنها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه 
اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر 
این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در 
کجا این حقوق نادیده گرفته می شود.آیت اهلل رئیسی افزود: امروز آزادگان 
عالم، توجه غربی ها به حقوق انســان را بــاور نمی کنند و می دانند که این 
اقدامات غربی ها سیاسی است و آنها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر 
کشورهای مستقل و در حال توسعه دنیا در آورده اند.رئیس دستگاه قضا با 
تاکید بر این نکته که توجه به حقوق انســان ها و زندانیان که از آموزه های 
دین مبین اسالم اســت، همواره مورد توجه نظام جمهوری اسالمی ایران 
بوده و خواهد بود، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و در راس آن شرع انور، 
توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم 
در گوشــه ای اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور 

مدعی آن خواهد بود.

تشــریح محورهای تفاهم نامه ایران و عراق در حوزه زندان ها از 
سوی رئیس سازمان زندان ها

در ادامه این جلسه، »مهدی حاج محمدی« رئیس سازمان زندان ها با اشاره 
به یادداشت تفاهم منعقد شده در حوزه زندان ها میان طرف ایرانی و عراقی 
اظهــار کرد: بهبود و ارتقا هدفمند اداره زنــدان، تبادل تجربیات در زمینه 
کاهش تعداد زندانیان، تاکید بر بازپروری و فراهم کردن شــرایط بازگشت 
زندانیان به جامعه، تبادل تجربیات در زمینه بهداشت و درمان، ارتقاء امنیت 
زندان ها، توانمندسازی متناسب با مهارت های شغلی و حرفه ای، مهمترین 
محورهــای گفتگوهای طرفین ایرانی و عراقی در ســفر اخیر به بغداد بود.

رئیس ســازمان زندان ها با بیان اینکه در دیدار با وزیر دادگســتری عراق 
اعالم شد که جمهوری اسالمی ایران حاضر است سخاوتمندانه تجارب خود 
را در حوزه زندانبانی به طرف عراقی منتقل کند، عنوان کرد: در کشور عراق 
به جای سازمان زندان ها »داراالصالح« وجود دارد و ما هم امیدواریم روزی 
در کشورمان سازمان زندان ها به » سازمان اصالح و تربیت« تغییر نام پیدا 
کند.آیت اهلل رئیسی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان زندان ها، اصالح 
مجرمین را یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه دانســت و با بیان اینکه سطح 
اشتغال در زندان های کشور که امروز از ۱۵درصد به ۴۰ درصد رسیده باید 
به ۸۰ درصد افزایش پیدا کند، افزود: اشــتغال زندانیان در جهت افزایش 

تولید، ایجاد نشاط و بازاجتماعی کردن آنها بسیار موثر است.

راه اندازی فاز اول سامانه شناسایی اموال محکوم علیه تا پایان سال 
جاری

در این نشســت دکتر زارع پور رئیس مرکز آمــار و فناوری ارتباطات قوه 
قضاییه با ارائه گزارشــی از ســامانه شناســایی اموال »محکوم علیه«، از 
راه اندازی فاز اول این سیســتم تا پایان ســال جاری خبــر داد و گفت: بر 
اساس بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، تمام مراجعی که به هر 
نحو اطالعاتی از اموال اشخاص دارند، از جمله بانکها، شهرداری ها، بورس، 
اتحادیه های امالک و ... مکلف شــده اند این اطالعات را به صورت برخط 
در اختیار قــوه قضاییه قرار دهند.رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه 
قضاییه با اشــاره به فراهم شدن زیرساختهای راه اندازی این سامانه در قوه 
قضاییه تاکید کرد: راه اندازی کامل و بهره برداری از این ســامانه نیازمند 
تعامل الکترونیک دارندگان اموال و اشــخاص است که در این زمینه بانک 
مرکزی با راه اندازی سامانه »سیاق« )سامانه یکپارچه استعالمات قضایی( 
تعامل خوبی با دســتگاه قضایی داشــته و از همه بانک ها خواسته به این 
تکلیف قانونی عمل کنند اما متاسفانه از ۳۵ بانک و موسسه مالی کمتر از 

ده مورد در حال ارائه این سرویس آنالین به بانک مرکزی هستند.

راه اندازی سامانه شناسایی اموال محکوم علیه
رئیس دســتگاه قضا نیز در واکنش به این گزارش، موضوع شناسایی اموال 
محکوم علیه را حکم قانون دانســت و ضمــن تاکید بر لزوم همکاری همه 
بانک ها در این زمینه گفت: راه اندازی سامانه شناسایی اموال محکوم علیه، 
موجب تســهیل فرآیند امور برای قضات و مردم خواهد شد و الزم است از 

بانک مرکزی برای کمک به راه اندازی این سامانه قدردانی کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از اهداف طرح 
جمع سپاری سیاست های برنامه هفتم توسعه این است که همه 
مردم را در تدوین سیاست های کالن مشارکت دهیم.، محسن 
رضایــی در آیین اختتامیه و تقدیــر از برگزیدگان اولین جمع 
سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح  
دیروز دوشــنبه ۲۷ بهمن ماه با تسلیت ســالروز شهادت امام 
هــادی )ع( گفت: صمیمانه از میثم مظفر و گروه همراهشــان 
که این برنامه را تا به اینجا رساندند و از کارشناسان و اساتیدی 
که در ارایه و داوری نظرات مشــارکت کردند، تشــکر می کنم.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: فعالیت ســامانه 
جمع سپاری سیاست گذاری یک حرکت نوآورانه برای تعمیق 
مردمســاالری دینی است و این رویکرد در همه امورات مربوط 
به کشــور و مردم در عرصه های اقتصــادی، فرهنگی و دیگر 

عرصه ها باید درنظر گرفته شود.رضایی با تاکید بر اینکه مردم 
ساالری دینی منحصر به انتخابات نیست، گفت: پیروزی انقالب 
و پیروزی دفاع مقدس نشان دهنده چیزی غیر از حضور مردم 
و دین نبوده اســت. در دهه دوم، سوم و چهارم برخی محافل 
تکنوکرات، مردم ساالری دینی را در برگزاری انتخابات منحصر 
کردند و متاســفانه دیده شــد که برخی کارگزاران نظام سفره 
خودشــان را از مردم جدا کردند و حتی موضوع گرانی بنزین 
را بــه مردم نگفتند. ما باید به مردم ســاالری دینی برگردیم و 
عمده مشکالت امروز کشور مربوط به همین است که تصمیم 
گیری ها در اتاق های دربســته صورت می گیرد. این درها را 
باید باز کرد. باید مســئوالن ما از آسیبهای پشت میز نشینی 
دور شــوند. مســئوالن با قرارگرفتن در میان مردم، می توانند 
مردم را درک کنند و آنها را تشویق به مشارکت نمایند.فرمانده 
کل ســپاه در دوران دفاع مقدس گفت: اگر در جریان نهضت و 
انقالب، امام)ره( از دور می گفت که مردم بروید، اگر امثال قاسم 
سلیمانی ها و احمد کاظمی ها در خط مقدم کربالی پنج نمی 
ماندنــد، آیا مردم در انقالب و دفاع مقدس مشــارکت جانانه و 
فداکارانه می کردند. مردم ســاالری دینی یعنی دولتمردان پا 
بــه پای مردم و جلوتر از مــردم در عرصه های خطر و خدمت 

حرکت کنند.رضایی افزود: ما از جمع سپاری، سه هدف را دنبال 
مــی کردیم. اولین هدف ما آزمون جوانــان جدیدی بود که از 
پنج ســال پیش وارد دبیرخانه مجمع شده اند. با اختیاراتی که 
مقام معظم رهبری به من دادند از جوانان انقالبی در مجموعه 
مجمع استفاده کردیم. ضمن چابک سازی مجمع، از جوانان در 
تشــکیالت مجمع بهره گیری کردیم و االن به غیر از روسای 
کمیسیون ها که به تدبیر مقام معظم رهبری عمدتاً از اعضای 
حقیقی صحن مجمع تشــخیص استفاده می کنیم، مسئولیت 
های اصلی را به جوانان در ارکان و ســطوح مختلف مدیریتی 
مجمع ســپرده ایم و الحمدهلل در همین جمع ســپاری دیدید 
که تیم های جوان در مجمع تشخیص، کارهای پیچیده، علمی 
و نوآورانه را انجام دادند.دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: دومین هدف ما از جمع سپاری در مجمع تشخیص، این 
بود که به دنبال الگویی برای اجرای مردم ساالری دینی بودیم 
و تالش کردیم از همه مردم برای مشارکت در تدوین سیاست 
ها استفاده کنیم. جمع سپاری، میز مشترکی است که مردم و 
نخبگان و اعضای مجمع تشخیص با هم در سامانه نجم پیرامون 
سیاست گذاری موضوعات مهم کشور گفتگو کنند.رضایی گفت: 
هدف سوم از جمع سپاری سیاست ها، ایجاد تحول در رویّه ها 

و فرایندهای سیاســت گذاری بود تا بتوانیم سیاست هایی را 
تدوین کنیم که مبنایش ایجاد تحول در برنامه پنج ساله است.

وی افزود: از دلسوزان کشور می خواهم به اطالع رسانی پیرامون 
این سامانه بپردازند تا سامانه نجم تقویت شود. اگر این سامانه 
در دانشــگاه ها و خانه های مردم شناخته شود، ما می توانیم 
شــعار »ایران فقط تهران نیســت« را در عرصه سیاستگذاری 
محقق کنیم و می توانیم محدود به نخبگان تهران نباشیم و از 
ایده های مردم و نخبگان در سراســر کشور استفاده کنیم.دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: تغییر شیوه حکمروایی 
کشور، مهمترین نیاز ایران اسالمی ما است. ما با دولت متمرکز 
در تهران که میراث تفکر انگلیســی و نظامی رضاخان اســت، 
نمی توانیم تحول و مردم ساالری دینی را مدیریت و اجرا کنیم. 
االن ســپرده های بانکی استان ها و حتی نیروهای کار به سوی 
تهران سرازیر می شود. ســکونتگاه های ما ضد توسعه شده و 
این تفکر، ناشــی از نگاه کالسیک ایجاد امنیت برای انگلیسی 
ها در دوران رضاشاه است.وی افزود: ما از پژوهشگران، شجاعت 
در ارائه پیشنهادهای خالقانه را مطالبه می کنیم تا در پارادایم 
های فرهنگی از قبل مانده، باقی نمانند و به پنجاه سال گرانی، 

تورم و کاهش ارزش پول ملی پایان دهند.

سردار شریف:
صهیونیست ها پاسخ شیطنت های 

خود را دریافت خواهند کرد
سخنگوی ســپاه با اشــاره به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه 
ملت ایران و دانشمندان کشور، گفت: به طور قطع رژیم غاصب 

صهیونیستی پاسخ شیطنت های خود را دریافت خواهد کرد.
، ســردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی 
سپاه در نشست مســئولین روابط عمومی اقشار و معاونت های 
بسیج از اطالع رسانی به عنوان موضوعی مهم، سخت، پیچیده 
و فنــی نام بــرد و اظهار کرد: این مهم در کشــور ما از اهمیت 
بیشتری برخوردار است، به این دلیل که دشمنان با بهره گیری 
از رســانه های متعدد و متکثری که در اختیار دارند با عملیات 
روانی و رسانه ای سعی در تشویش اذهان و تغییر باورهای افکار 

عمومی علیه انقالب اسالمی، نظام و ملت ایران دارند.
وی با بیان اینکه دشــمنان از گسست نسلی به عنوان فرصتی 
برای ابهام آفرینی و وارونه نمایی دســتاوردهای انقالب و دفاع 
مقدس اســتفاده می کنند، گفت: آنان در تالشند به جامعه ما 
بویژه جوانان اینگونه القا کننــد که با مدیریت رژیم پهلوی و 
مشــاوران آمریکایی کشور به سمت دروازه های تمدن حرکت 
می کرد و انقالب اســالمی مانع رشــد و پیشرفت شد که این 
موضوع بویــژه در ســال های اخیر با پخــش برنامه هایی در 
رســانه های خارجی دنبال می شود.سردار شریف القای شرایط 
بحرانی در کشور و ناکارآمدی مسئوالن را از دیگر راهبردهای 
دشمن در ســیاه نمایی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
توصیــف و تصریح کرد: برغم تمامــی توطئه ها و خباثت های 
دشــمنان امروز پیشرفت ها و دســتاوردهای ایران اسالمی در 
حوزه های مختلف قابل کتمان حتی از سوی دشمنان نیست؛ 
بطور مثال شــیوع کرونا باعث شد مردم تفاوت ادعا و عمل را 
ببینند و مقایسه کنند که غربی ها در شرایط کرونا چگونه رفتار 
کردند و ما چه کردیم؟ســخنگوی سپاه با تاکید بر اینکه افق 
روشنی پیش روی ما قرار دارد، گفت: گام اول انقالب اسالمی 
بــه فضل الهی با وجود تمامی دشــمنی ها و توطئه های نظام 
سلطه و استکبار پرقدرت برداشته شده است و افق های ترسیم 
شده در گام دوم انقالب نیز به طور قطع قابل دسترسی است.

وی افزود: انقالب اســالمی هــر روز توفنده و بالنده تر از پیش 
به راه خــود ادامه می دهد و وحدت و همدلــی آحاد مردم و 
مسئولین توطئه های دشمنان را به مانند گذشته ناکام خواهد 
گذاشت.ســخنگوی ســپاه مقابله همه جانبه دشمن با نظام 
جمهوری اسالمی را بیانگر شکل گیری قدرتی متراکم در ایران 
اســالمی عنوان و تصریح کرد: رخدادهای اخیر نشــان دادکه 
غربی ها فروپاشــیده اند و آمریکایی که توانایی ایجاد هژمونی 
را داشته باشد از بین رفته است.وی با اشاره به اقدامات ذلیالنه 
رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و دانشمندان و نخبگان این 
مرز و بوم، گفت: به طور قطع رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی 
پاسخ شــیطنت های خود را دریافت خواهد کرد.سردار شریف 
در پایان مطالبه جدی مقام معظم رهبری از بسیج را شادابی، 
طراوت و حضور در صحنه عنوان و با اشاره به شخصیت واال و 
بی نظیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از این سرباز مخلص 

والیت به عنوان الگوی بسیجیان نام برد.

محسن رضایی:

مردم ساالری منحصر به 
انتخابات نیست



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 28 بهمن 1399  4 رجب 1442  16 فوریه 2021اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4576 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر  حذف و اضافه در 9تبصره بودجه

جزئیات کامل اصالحیه ۷برگی الیحه بودجه ۱۴۰۰
اصالحیه ۷ برگی الیحه بودجه ۱۴۰۰ از ســوی دولت به مجلس 
ارائه شــده است، بر این اساس در ۹ تبصره از ماده واحده بودجه 
تغییراتی اعمال شده است.در متن الیحه اصالحی بودجه ۱۴۰۰ 
که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است، در قسمت 
ماده واحده آمده اســت، بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف 
بالغ بر 2۴ میلیون و چهارصدر و نود و نه هزار و پانصد و شصت و 
هشت میلیارد و هشتصد میلیوت ریال )تقریبا 2۴5۰ هزار میلیارد 
تومان( میباشد. همچنین منابع عمومی بودجه 85۴ هزار میلیارد 
تومان لحاظ شــده است. درامد اختصاصی دستگاهها نیز نزدیک 
به 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت.بر اساس 
اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به 85۴.6 
هــزار میلیارد تومان تغییر کرده اســت،  در ابتدا مصارف بودجه 
8۴۱ هــزار میلیارد تومان بود که بعــد از نامه رئیس جمهور به 
مجلس این رقم به 855 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما 
با اصالحات انجام شده این رقم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش 
یافته اســت. اعتبارات هزینه ای در ابتدا 63۷ هزار میلیارد تومان 
بــود که در الیحه اصالحی به 652 هــزار میلیارد تومان افزایش 
یافته که بر این اســاس رشــد ۱5درصدی را شاهد بوده است و 
اعتبارات هزینه ای ملی و اســتانی 556 هزار میلیارد تومان بوده 
و ۱۰ درصد رشــد کرده و ردیفهای متفرقه نیز ۹6 هزار میلیارد 
تومان لحاظ شده که رشد 5درصدی داشته است. اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد 
تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش ۴.8درصدی 
بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای ملی نیز 
۴5 هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه ای استانی ۱۷.5 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است. اعتبارات تملک دارایی 
ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیــارد تومان به ۹3 هزار میلیارد تومان 
کاهش یافته اســت، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسالمی 
از 8۰ هــزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته 
است.در تبصره ۱ اصالیحه آمده است، الف- سهم صندوق توسعه 
ملــی از منابع حاصل از صادرات نفت خــام و میعانات گازی )تا 
ســقف یک میلیون بشــکه در روز( و خالص صادرات گاز بیست 
درصد )2۰درصد( و مازاد بر یک میلیون بشــکه در روز نفت خام 
و میعانات گازی ســی و هشــت درصد  )38 درصد( تعیین می 
شود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است با وصول 
منابع، بالفاصله نســبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم 
درصد)۱۴.5 درصد( شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت 
خام و میعانات گازی)معاف از تقســیم سود سهام دولت( و سهم 

چهارده و نیم درصد)۱۴.5 درصد( شــرکت دولتی تابعه وزارت 
نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی)معاف از تقســیم سود 
ســهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم سه درصد 
)3 درصد( موضوع ردیف درآمدی 2۱۰۱۰۹ جدول شــماره)5( 
این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه 
یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست 
درصد )2۰ درصد( از ســقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور 
تا ســهم قانونی سی و هشــت درصد)38 درصد(صندوق توسعه 
ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر 
اجزاء در ســال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود 
و بازپرداخت آن به صندوق با ســازوکاری است که هیأت امنای 
صندوق توسعه ملی مشــخص می کند.در ادامه ذکر شده است، 
دولت موظف است براساس گزارش هیات امنای صندوق توسعه 
ملی،  تسهیالت سررســید شده از این صندوق را از محل ردیف  
6- ۱۰3۰۰۰ جدول شــماره)8( این قانون پرداخت کند.گزارش 
هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد )۱۴.5 درصد( مربوط 
به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت 
هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسالمی و 
کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای 

اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.
در تبصــره 2 امده اســت، و- به منظور کمــک به صندوق های 
بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، 
تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی ، 
رتبه بندی معلمان ، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های 
تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شــهدا و 

ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی 
حقوق شــهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات 
علمی، مطالبات قانون حمایــت از حقوق معلوالن و نظام تامین 
اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون 
و دویست و پنجاه هزار  میلیارد )۱.25۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال از محل ارائه حق االمتیاز، واگذاری ســهام و حقوق مالکانه ، 
واگذاری طرحهــای تملک دارایی های ســرمایه ای و طرحهای 
ســرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین 
واگذاری امــوال و دارایی هــای غیرمنقول مــازاد تأمین نماید. 
واگــذاری ها در چهارچــوب قوانین و مقررات بــه تأیید هیأت 
وزیران می رســد. واگذاری ها از محل ایــن بند به صندوق های 
بازنشستگی، بعنوان مطالبات دولت از این صندوق ها قلمداد می 
شــود. در تبصره 5 اصالحی امده  است، ب- به دولت اجازه داده 
می شــود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای 
تملک دارایی های ســرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد 
وپنجاه و پنج هزار میلیــارد )655.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال، 
اوراق مالی اســالمی )ریالی- ارزی( منتشر و منابع حاصل را به 
ردیف شــماره 3۱۰۱۰8 جدول شماره )5( این قانون واریز کند. 
منابــع واریزی با رعایت ماده )3۰( قانون برنامه و بودجه کشــور 
مصوب۱35۱/۱2/۱۰ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق 
موافقتنامه متبادله با ســازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. 
اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول 
شماره )8( و )۹( این قانون پیش بینی   شده و یا به پشتوانه فروش 

نفت قابل پرداخت است.
گفتنی اســت، در اصالحات تبصره ۱2 آمده اســت،۱-  افزایش 

ضریب حقــوق گروه های مختلف حقوق  بگیر در دســتگاههای 
اجرایی موضوع ماده )2۹( قانون برنامه ششم توسعه و همچنین 
نیروهای مســلح، وزارت اطالعات و ســازمان انــرژی اتمی، )به 
استثنای مشــمولین قانون کار جمهوری اسالمی ایران( از قبیل 
کارکنان کشوری و لشــکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی و پژوهشــی و قضات و افزایش حقوق 
بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
به میزان بیست و پنج درصد )25 درصد( است که ضریب ریالی 
آن به  طور جداگانه توسط دولت تعیین می گردد. تفاوت تطبیق 
تبصره )3( ماده )۷۱( قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای 
بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده )۷8( قانون مدیریت 
خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.اعمال 
ضریب فوق در ســال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ 
حکم کارگزینــی هریک از افراد شــاغل و  جمع حکم حقوقی 
هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای 
قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده 
)۷5( قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی 
سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱3۹۹ از سقف 

فوق الذکر باالتر بوده معادل سال ۱3۹۹ خواهد بود.
6- حذف شد.

ب – حذف شد .
ج-

 ۱- دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )2۹( قانون برنامه ششم 
توسعه مکلفند اطالعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری 
و ســایر اموال و دارایی های غیرمنقــول از جمله انفال در اختیار 
خود )اعم از دارای  سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای 
، وقفی( در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی )سادا( ثبت و 
تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت وتکمیل و صحت سنجی 

اطالعات استانی نظارت می نمایند .  
همچنین در انتها در قسمت 6 تبصره۱۴- ذکر شده است، بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف است برای پرداخت به 
موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و 
بودجه کشــور معادل یک درصد )۱ درصد( جمع مصارف جدول 
تبصره )۱۴( را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی 
یارانه ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه )2( پس از 
دریافت از محل منابع جدول مذکورتسویه گردد. شرط استفاده 
مجدد از این تنخواه،  تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول 

تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح وزیر 
اقتصاد در مجلس

نماینده تهران در مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد در 
مجلس را تشــریح کرد.احمد نادری نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، 
درباره آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در قوه 
مقننه، گفت: این طرح با ۱۰2 امضا تقدیم هیئت رئیســه مجلس شده است.

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس تاکنون این طرح را اعالم وصول و برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع نداده است، ادامه داد: این 
اقدام هیئت رئیســه مجلس نصح صریح آیین نامه داخلی مجلس  است، البته 
در حال رایزنی با هیئت رئیســه هستیم تا این طرح به جریان بیفتد. نماینده 
تهران در مجلس با بیان اینکه نمایندگان اصرار دارند که این طرح به کمیسیون 
مربوطه ارجاع شود، اظهار داشت: نمایندگان فرصت هایی به وزیر اقتصاد برای 
اصالح امور داده بودند اما با راهی که آقای دژپســند در پیش گرفته اســت به 
نظر می رســد برای اصالح برخی اقدامات از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی 

عزمی وجود ندارد.

سرمایه گذاری خارجی ۱.۵ میلیارد دالری در 
طرح های صنعتی

طی ۱۰ ماهه نخســت امســال ۱۰۴ طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش 
یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دالر در هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب شده 
اســت.، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت(، در ۱۰ ماهه نخســت امســال ۱۰۴ طرح صنعتی، معدنی و 
تجاری در هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب شده که نسبت به تصویب ۷۹ 
طرح در مدت مشابه سال قبل، 3۱.6 درصد افزایش یافته است.همچنین ارزش 
این طرح ها در ســال جاری یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون دالر بوده که نسبت به 
رقم ۷8۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجــی مصوب در طرح های صنعتی، 
معدنی و تجاری در مدت مشــابه ســال قبل 8۹.۴ درصد افزایش یافته است.

جزئیات سرمایه گذاری خارجی در ۱۰ ماهه امسال هنوز منتشر نشده اما بررسی 
آمار ۹ ماهه نشان می هد که بیشــترین حجم سرمایه گذاری خارجی در دوره 
مورد بررســی در گروه های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی،  ساخت رادیو، 
تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت ماشین آالت و تجهیزات و انتشار و چاپ و 
تکثیر بوده است. چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب 
نیز کشــورهای آلمان، چین، ترکیه و انگلســتان بودند.  همچنین در ۹ ماهه 
نخست امسال استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و 
قزوینبه ترتیب بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، 
معدن و تجارت را جذب کرده اند.گفتنی است که سرمایه گذاری خارجی مصوب 
شامل کلیه درخواست ها اعم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، 
خرید سهام شرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب 

ترتیبات قراردادی است.

مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد و ابزار تنظیم 
گری و بازتوزیعی در کشورها ایفای نقش می کند. بخش 
غیررسمی بزرگ با سهم بیش از 6۰ تا 85درصدی در 
اقتصاد ایران با فرار مالیاتی بسیار زیاد، تحمیل فشار بر 
بخش رســمی اقتصاد با اعمال نرخ  های باالی مالیات 
در کنار نبود مالیات بر مجموع درآمد افراد، مهمترین 
چالش های نظام مالیاتی کشــور اســت.، شکاف بین 
درآمدهــا و هزینه ها به عنوان مشــکل اصلی بودجه 
عمومی در اقتصــاد ایران، معلول نقش آفرینی ضعیف 
2۰تا 3۰درصدی مالیــات در طرف درآمدهای بودجه  
است. این در حالی اســت که سهم مالیات در بودجه 
به طور متوســط در جهان به بیــش از6۰ درصد و در 
برخی کشورها به 85 درصد می رسد. کسری۴۷۰ هزار 
میلیاردی تراز عملیاتی بودجه سال۱۴۰۰ و سهم 2۹ 
درصدی طرف درآمدهای مالیاتی بودجه خود گواه این 
نقش آفرینی ضعیف مالیات در بودجه سال آینده است. 
بودجــه ای که در صورت تصویــب، حداقل تورمی55 
درصدی به اقتصاد ایران تحمیل می کرد. برخی تصورها 
این اســت که در صورت تغییر شــرایط بین المللی و 
برقراری درآمدهای نفتی، کسری بودجه کاهش می یابد 
و شرایط رو به بهبودی می رود اما نکته ای که باید به آن 
توجه کرد این است که وجود ارزهای نفتی در بودجه 
منجر به ایجاد بیماری هلندی )صنعتی زدایی( و آسیب 

به تولید و اشتغال در کشور می شود.

اهمیت مالیات
در اکثر کشورها، دولت برای تامین مالی ارائه کاالها و 
خدمات عمومی از مالیات اســتفاده می کند. به عبارت 
دیگــر مخارج دولت کــه صرف ارائــه کاال و خدمات 
عمومی می شــود باید با دخل دولــت، که درآمدهای 
مالیاتی اســت تامین شود. اما سوالی پیش می آید که 
چرا با وجود منابع نفت در کشور باید مالیات بپردازیم؟ 
ضمن اینکه اســتفاده از درآمدهای نفتی برای تامین 
مالی بودجه دولــت باعث صنعتی زدایی و ایجاد تورم 
در کشور می شود، این منابع از جمله منابع بین نسلی 
و تجدید ناپذیر هســتند و باید در جهت تامین منافع 
بین نسلی و توســعه ای از آنها استفاده شود. از طرفی 
عالوه بر کاهنده بودن منابع نفتی کشــور و رتبه ۱۱ 
جهان از لحاظ دارا بودن منابع نفت و گاز، رتبه پایینی 
از لحاظ درآمد سرانه نفتی در جهان را داریم که همه 
نشان از نفتی نبودن کشــور ما است. بنابراین اتکا به 
درآمدهای نفتی در بودجه کار درستی تلقی نمی شود 
و حتــی منجر به بیماری هلنــدی )صنعتی زدایی( و 
تورم های مضمن می شــود که درمان آن تنها از طریق 
تامین بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت از منابع مالیاتی 
امکان پذیر می باشد.اهمیت دیگر مالیات، استفاده از آن 
به عنــوان اصلی ترین ابزار تنظیم گری در بخش های 
مختلف اقتصادی است. به عنوان نمونه مالیات یکی از 
مهمترین ابزارها برای هدایت نقدینگی، کنترل سفته 
بــازی در بازارهای مختلف و حتی جلوگیری از قاچاق 
به شــمار می رود و می تواند برای هدایت نقدینگی به 
سمت سرمایه گذاری و تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

عــالوه بر این، مالیات مهمترین ابزار بازتوزیع درآمدی 
صحیح در جامعه است. این ابزار می تواند به شناسایی 
دهک های مختلف درآمدی در جهت توزیع مناســب 
یارانه ها و بهینه سازی نظام حمایتی کمک کند. به طور 
کلی سه نوع مالیات کلیدی وجود دارد که به این هدف 
کمک می کند. نوع اول مالیات بر ســود شرکت هاست 
که شفاف کننده فعالیت بنگاه های اقتصادی است. نوع 
دیگر مالیات بر درآمد افراد است که منجر به شناسایی 
مبادالت اقتصادی افراد می شــود. در نهایت نوع سوم، 
مالیات بر ارزش افزوده است که جریان کاالها وخدمات 
در اقتصاد را شــفاف می کند.به طورکلی تامین مالی 
دولت، ابــزار تنظیم گری، شناســایی درآمد افراد در 
جهت بازتوزیع مناســب درآمدی و کمک به شفافیت 
اقتصــادی، چهار کارکرد اصلی مالیــات در اقتصاد بر 

شمرده می شود.

مقایسه وضعیت ایران با بقیه کشورها
برای ســنجش وضعیت ایران و مقایســه آن با دیگر 
کشــورها از شــاخص T/GDP اســتفاده می شود که 
نشان دهنده نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی است.  به طور متوسط نسبت مجموع 
درآمدهای مالیاتی بــه تولید ناخالص داخلی در ایران 
هفت درصد اســت که یکی از پایین ترین نسبت های 
مالیات بر تولید ناخالص داخلی در کشــورهای جهان 
را به خود اختصاص داده اســت. مقایســه سری زمانی 
این شاخص با چند کشور منتخب در شکل باال، عقب 
ماندگی ایران در این زمینه را بیشتر مشخص می کند. 
همچنین مقایســه میانگین35 درصدی این نســبت 
در کشــورهای توســعه یافته با وضعیت این شاخص 
در ایــران، حاکی از فاصله 28 درصدی ما با متوســط 
این کشورهاست.شــاخص دیگری که برای سنجش و 
 T/G مقایسه وضعیت مالیات استفاده می شود، شاخص
یا همان نســبت درآمدهای مالیاتــی به بودجه دولت 
است. میانگین این شاخص در دنیا چیزی در حدود 65 
تا۷۰ درصد است این در حالی است که مالیات به طور 
متوســط تنها 3۱ درصد از هزینه های دولت در ایران 
را پوشش می دهد. با وجود هدف گذاری انجام شده در 
برنامه ششم توســعه، هدف گذاری این شاخص برای 
بودجه ســال ۱۴۰۰ عدد 5۰ درصد بوده که متاسفانه 
بر اســاس سری زمانی این شاخص، شاهد پیش بینی 
نقش  28 درصدی برای آن در بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

کلید معمای نقش کمرنگ درآمدهای مالیاتی در تامین 
مخارج کشور با وارسی سهم درآمدهای مختلف مالیاتی 
و مقایسه آن با اوضاع جهانی به دست می آید. مالیات 
بر درآمد اشخاص حقیقی در این کشورها بیش از 3۰ 
درصــد اســت در حالی که این عــدد در ایران به ۱۴ 
درصد می رســد در عوض مالیات بر سود شرکت ها در 
این کشورها کمتر از ۱۱ درصد نشان داده شده، که در 
ایران چیزی حدود 3۷ درصد است. مالیات بر مصرف 
هم به دلیل وضع مالیات بر ارزش افزوده در سال های 
اخیر، سهم قابل قبولی از مالیات ایران در مقایسه با این 

کشورها را دارد.

بنابراین در حالی که ســهم اصلی درآمد های مالیاتی 
کشورهای پیشرفته را مالیات بر درآمد تشکیل می دهد 
و ســهم کوچکی به مالیات بر ســود شرکت ها تعلق 
دارد، همواره در ایران شاهد غیبت مالیات بر مجموعه 
درآمــد و در طرف مقابل، فشــار مالیاتی به بنگاه های 
اقتصادی هســتیم. ســری زمانی ترکیب درآمدهای 
مالیاتی در ایران به خوبی گویای همین بحث اســت.

برای ریشه یابی دقیق تر ضعف های گفته شده و روشن 
تر شــدن موقعیت مالیاتی ایران در جهان، بهتر است 
نرخ  مالیات های مختلف را با نرخ های جهانی مقایســه 
 کنیم. هرچند بســیاری از کشــورها مالیات بر ارزش 
افــزوده باالی 2۰ درصد دارند، ایران با نرخ ۹ درصدی 
مالیات بر ارزش افزوده در نزدیکی نرخ متوسط جهانی 
قرار دارد. اما بررســی مالیات بر شــرکت ها با نرخ25 
درصد در ایران نشــان دهنده نرخ باالی این مالیات به 
نسبت نرخ جهانی است. عالوه بر این، نرخ نام برده در 
ایران فقط مالیات بر سود شرکت هاست و مالیاتی برای 
سود تقسیمی شرکت ها وجود ندارد در صورتی که در 
اکثر کشــورها و مخصوصاً کشورهای توسعه یافته دو 
نوع مالیات برای شرکت ها وجود دارد. نوع اول مالیات 
بر سود شرکت هاســت که معموال نرخ پایینی در این 
کشورها دارد و بیشتر مالیاتی که از شرکت ها در جهان 
گرفته می شود، مالیات بر سود تقسیمی شرکت ها است. 
این سیاست مالیاتی مشوقی برای سرمایه گذاری دوباره 
سود حاصله شرکت ها می شــود. بنابراین در ایران به 
دلیل نبود مالیات بر سود تقسیمی شرکت ها، سنگینی 
نرخ باالی مالیات  بر دوش خود شرکت می افتد که به 
معنای جریمه تولید و سرمایه گذاری در شرکت است.

به طور خالصه نظام مالیاتی ایران با نرخ باالی مالیات 
بر شــرکت ها به نسبت دیگر کشورهای جهان تولید و 
ســرمایه گذاری را جریمه می کند و با فقدان مالیات بر 
مجموع درآمدها، امکان شناسایی فعالیت های اقتصادی 
را از دست داده تا جایی که 6۰ تا 85 درصد از اقتصاد 
کشــور در حال فعالیت در بخش غیر رسمی اقتصاد و 
فرار مالیاتی است. بنابراین تمام فشار مالیاتی  بر دوش 
بخش رسمی افتاده اســت. ذینفان نظام فشل مالیاتی 
در 2۰ سال گذشــته نیز با کشاندن مسئوالن در دام 
تصور نبود زیر ســاخت های مناســب، منجر به عدم 
شــکل گیری نظام مالیات بر درآمد شده اند. بنابراین 
نظام مالیاتی باید با شناســایی مجمــوع درآمد افراد، 
امکان تحقــق مالیات بر آن را فراهم ســازد. از طرف 
دیگر هــم دولت با نقش تنظیم گری خود از ابزارهای 
مالیاتی برای جهت دهی نقدینگی به ســمت سرمایه 
گذاری برای تولید، اشتغال و جلوگیری از سفته بازی 
با ابزار های مالیات بر درآمد،مالیات بر ســود تقسیمی 
بنگاه ها، مالیات بر سود سپرده و... استفاده کند. افزایش 

درآمدهای مالیاتی به معنی فشار به بخش رسمی برای 
گرفتن مالیات بیشتر نیست و این افزایش درآمد باید از 
طریق گرفتن مالیات از بخش غیر رسمی تحقق یابد. 
علی رغم تقبیح سرک کشیدن در حساب های بانکی 
توسط برخی مسئوالن، رصد دائم درآمد افراد از وظایف 
وابزارهای نظام های مالیاتی در جهان به حساب می آید.

آسیب های اصلی نظام مالیاتی کشور
یکی از چالش های نظم مالیاتی، تسلط بودجه ای بر آن 
است. با قرار گیری ســازمان برنامه و بودجه و سازمان 
مالیاتی ذیل دولت و در کنار آن شــکاف بین درآمدها 
و هزینه های دولت، در برخی مواقع ســازمان مالیاتی، 
از طرف دولت موظف به اخذ مبلغ مشــخصی مالیات 
شده است. مشخص بودن این مبلغ، منجر به عدم دقت 
و توجــه الزم اداره مالیات بــه عادالنه بودن مالیات ها 
وشــباهت آن به مالیات داروغه ای شــده است.هزینه 
تراشی، عدم شــفافیت و کارایی غیربهینه هزینه کرد 
درآمدهای مالیاتی، چالش دیگر نظام مالیاتی کشــور 
محســوب می شــود و عدم تمایل مودیان به پرداخت 
مالیات را در پی داشته است. عدم حکمرانی یکپارچه در 
نظام مالیاتی به معنای ناهماهنگی بین نهاد های مالیات 
ســتان مثل اداره گمرک و سازمان مالیاتی که موجب 
هدر رفت انــرژی و بی نظمی در مالیات ســتانی در 
بنگاه های اقتصادی می شود.مشکل دیگر نظام مالیاتی 
سپردن همه نقش های این نظام اعم از مالیات ستانی، 
دادرسی شکایات مالیاتی، سیاست گزاری، به روز رسانی 
و نظارت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی است. واگذاری 
همه وظایف به این سازمان، موجب معطل ماندن برخی 
از ایــن کارکردها و وظایف مانند راهبری، سیاســت 
گزاری و بروز رسانی نظام مالیاتی و وجود تعارض بین 
برخی از این وظایف مانند مالیات ســتانی و دادرسی 
شکایات مالیاتی و نظارت شده است. عالوه بر این تسلط 
غیرمستقیم مجلس بر رئیس سازمان مالیاتی از طریق 
انتخاب وزیر اقتصاد و تحمیــل ترجیهات نمایندگان 
به این ســازمان، وجود ممیز محوری در این سازمان 
منجر به ایجاد و تشدید فساد در کشور شده است. به 
عبارت دیگر ممیزها در نظام مالیاتی، هم مولود و هم 
مولد فساد در کشور هستند و به تدریج باید جای خود 
را به مالیات ســتانی داده محور بدهند.از سمت دیگر 
نگاه کوتاه مدت محوری و تعویض سریع روسای نظام 
مالیاتی، مانع سیاســت گزاری و راهبری صحیح نظام 

مالیاتی شده است.

در سال های اخیر چه اقداماتی برای اصالح این 
نظام انجام شده است؟

از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، ارائه دو الیحه 

مالیات بر ارزش افزوده و صندوق های مکانیزه فروش در 
سال 86 توسط دولت بود که در نتیجه آن قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در سال8۷ تصویب شد. البته این قانون 
به صورت موقت تصویب شــده بود و علی رغم مزایای 
خوب آن، به دلیل ایراداتی که داشت موجب ایجاد فشار 
بر بنگاه های بخش رسمی شده بود بنابراین مجلس 5 
ســال به دولت وقت داده بود تا الیحه ای برای اصالح 
آن ارائــه دهد. در حال حاضــر الیحه اصالحی دولت 
که اخیراً به مجلس ارائه شد، در انتظار تصویب نهایی 
مجلس و تایید شورای نگهبان قرار دارد.قانون صندوق 
مکانیزه فروش هم که به قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیان تغییر  نام پیدا کــرد، در آذر ۹۷ در 
مجلس تصویب شد و پس از مهر تایید شورای نگهبان 
در شــهریور ۹8، به دولت ۱5 ماه برای اجرای آن و راه 
اندازی ســامانه مودیان فرصت داده شد. بر اساس این 
قانون که نقطه عطفی در تغییر پارادایم مالیات ستانی 
کشور محسوب می شــود، مودیان اطالعات خود را در 
این سامانه ثبت می کنند و بعد از آن مالیات بر ارزش 
افزوده و مالیات مســتقیم آنها توسط سامانه محاسبه 
می شود. در این روش نیازی به ارائه اظهار نامه مالیاتی 
وجود ندارد و ســازمان مالیاتی تنها اطالعات دریافت 
شــده از ســامانه مودیان را با اطالعات بدست آمده از 
دیگر دســتگاه های دولتی مقایسه می کند. در صورت 
کشــف تخلف در ثبت اطالعات، این تخلف به مودی 
اطالع داده می شــود. در صورت عدم پذیرش مودی، 
تخلف برای تعیین تکلیف به هیئت حل اختالف مالیاتی 
ارجاع داده می شود که البته ترکیب این هیئت در قانون 

جدید مالیات بر ارزش افزوده عادالنه تر شده است.

پیشنهادات اصالح نظام مالیاتی کشور
اولین گام برای اصالح نظام مالیاتی کشــور، تغییر 
جایگاه ریاســت سازمان مالیاتی کشــور از معاونت 
وزارت اقتصــاد و جایگزینی آن بــه عنوان معاونت 
ریاست جمهوری اســت. فایده این کار، جلوگیری 
از اعمال نفوذ و تســلط نمایندگان مجلس از طریق 
فشار به وزارت اقتصاد است.راه اندازی نظام مالیات بر 
درآمد، گام دوم اصالح نظام مالیاتی کشور به حساب 
می آید. برای درک بهتر اثرات این نوع مالیات، بهتر 
است به سراغ بررسی تغییرات نسبت های مالیاتی در 
آمریکا و تاثیر آن بر نظام بازتوزیعی در این کشــور 
برویم.سری زمانی تغییر نسبت های مالیاتی در آمریکا 
حاکی از آن اســت که تا حدود5۰ سال پیش درآمد 
مالیاتی عمده آمریکا از طریق مالیات بر شــرکت ها 
بوده اســت در صورتی که اکنون بیش از 5۰ درصد 
درآمد مالیاتی آن را مالیات بر درآمد افراد تشــکیل 
می دهد. همچنین نرخ موثر مالیات بر شرکت ها نیز 
در این کشــور از5۰ درصد از سال ۱۹5۰ به نزدیک 
۱5 درصد در ســال 2۰۱۱ رسیده است. اما اثر این 
تغییرات زمانی مشــخص می شود که اثر باز توزیعی 
آن را بررســی کنیم.بررســی که در آن نرخ اصابت 
مالیات های مختلف بر گروه های درآمدی در آمریکا 
را نشــان دادهاستنشان از اصابت بیشتر این مالیات 

به گروه های باالی درآمدی و اثر بازتوزیعی مناســب 
آن اســت. درک بهتر این اثر با بررســی نمودار دوم 
که نشان دهنده گرفتن مالیات از پنجک های باال و 
هزینه درآمدهای مالیاتی بدســت آمده از آن، برای 

پنجک های پایین حاصل می شود.
پایین بودن نــرخ موثر مالیات بــر تولید نا خالص 
داخلی  حاکی از بزرگی بخش غیر رســمی به اندازه 
6۰تــا 85 درصد کل اقتصاد و فرار مالیاتی به اندازه 
دو تا ســه برابر مالیات ستانی فعلی است. گام سوم 
اصالح نظام مالیاتی، پاســخگو کــردن بخش غیر 
رسمی با برقراری مالیات بر درآمد افراد است. نقش 
مالیات بر درآمد دربین بقیه مالیات ها مانند دروازه بان 
در یک تیم اســت به عبارت دیگر فرار مالیاتی انجام 
شده در حوزه های مختلف مالیاتی، با برقراری مالیات 
بر درآمد که به مراتب نرخ باالتری به نســبت انواع 
دیگر مالیات دارد به دام می افتد و عماًل فرار مالیاتی 
در حوزه های دیگر را به حداقل می رساند و منجر به 
جلوگیری از نا عدالتی حاصل از قطع زنجیره مالیات 
بر ارزش افزوده می شــود. البتــه در کنار وضع این 
نوع مالیات ها برای عدم تحمیل فشــار به شرکت ها 
در دوران رکود باید مالیات بر شــرکت ها را کاهش و 
مالیات بر سفته بازی، مالیات بر سود سپرده و مالیات 

بر سود تقسیمی شرکت ها را نیز وضع نماییم.
گام چهارم برای اصالح نظام مالیاتی، یکپارچه سازی 
همه نهادهــای مالیاتی از جمله گمرک، ســازمان 
مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در کشور برای روان 
سازی تعامالت بنگاه های اقتصادی با این نهادهاست. 
این کار موجب یکپارچگی اطالعات این نهادها و در 
نتیجه کارایی باالتر نظام مالیاتی و سهولت تعامل آنها 

با کسب و کارها می شود.
گام پنجم اصــالح، بازطراحی کارکردی ســاختار 
نظام مالیاتی اســت. برخی کارکرد ها در نظام فعلی 
با یکدیگر تعارض ذاتــی دارند درحال حاضر اصلی 
ترین این تعارض ها بین مالیات ســتانی با دادرسی 
و اجرائیات مالیاتی اســت کــه به طور مطلق تحت 
اختیار سازمان مالیاتی قراردارد و باید برخی از آنها به 
نهاد های دیگر سپرده شود. از طرف دیگر جایگزینی 
مالیات ستانی سیستمی یکی از تغییرات ساختاری 
بسیار مهم در کارایی مناســب نظام مالیاتی است. 
مالیات ســتانی سیســتمی در دنیا از منظر توسعه 
یافتگی نظام مالیاتی شــامل پنج سطح می شود که 
به صورت مختصر به آن اشــاره می کنیم: ۱-ارسال 
الکترونیکی مستندات مالیاتی 2- پذیرش داده های 
نرم افزار اســتاندارد حســابداری بنــگاه به عنوان 
مســتندات مالیاتی 3-مقایســه اطالعات مالیاتی 
دریافت شده از مودی و دستگاه های دولتی با یکدیگر 
ومشــخص کردن مغایرت ها ۴-حسابرســی کاماًل 
الکترونیکی 5-در ایــن روش اظهار نامه پیش فرض 
سازمان مالیاتی که بر اســاس داده های دریافتی از 
دستگاه  های مختلف بدست آمده برای مودی جهت 
ارزیابی و تایید فرستاده می شود و دیگر نیازی به ثبت 

اطالعات توسط مودی وجود ندارد. 

 فرار مالیاتی 60تا 85 درصدی بخش غیررسمی

تولید قربانی نظام مالیاتی
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قیمت نفت رکورد جدید زداستانها
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
نگرانیها نســبت به تشدید تنشها در خاورمیانه و امیدواری به 
بسته محرک مالی آمریکا و کاهش محدودیتهای کرونایی، به 
باالترین حد در سه ماه اخیر صعود کرد.، بهای معامالت نفت 
برنت با یک دالر و ۹ ســنت معــادل ۱.۸ درصد افزایش، به 
۶۳ دالر و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۲۸ سنت معادل ۲.۲ 
درصد افزایش، به ۶۰ دالر و ۷۵ ســنت در هر بشــکه رسید.
قیمتهای نفت هفته گذشته حدود پنج درصد افزایش یافت.

نیروهای ائتالف به ســرکردگی عربســتان سعودی در جنگ 
یمن اعالم کردند یک پهپاد مســلح به مــواد انفجاری را که 
به ســوی عربستان ســعودی پرواز می کرد، رهگیری و نابود 
کردند. این خبر بیم افزایش تنشها در خاورمیانه را برانگیخت 
و باعث خریدهای بیشــتر در بازار نفت شد.کازوهیکو سایتو، 
تحلیلگر ارشد شرکت کارگزاری کاالی فوجیتومی اظهار کرد: 
افزایشی که در ابتدای معامالت بازار نفت وجود داشت، تحت 
تاثیــر خبر فوق بود اما بازارهای نفت تحت تاثیر امیدهای رو 
به رشــد به تصویب بســته کمک مالی کرونایی در آمریکا و 
تســهیل محدودیتهــای قرنطینه که اقتصــاد و تقاضا برای 

ســوخت را تقویت خواهد کرد، روند صعودی پیدا کرده اند. 
وی خاطرنشان کرد شاخص قیمت وست تگزاس اینترمدیت 
ممکن است با سودگیری روبرو شده و به سطح مهم ۶۰ دالر 
عقب نشینی کند.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا روز جمعه 
در تالش برای به تصویب رســاندن بســته محرک مالی ۱.۹ 
تریلیــون دالری خود، با گروهی از مقامــات محلی از هر دو 
حزب دیدار کرد.قیمتهای نفت در هفته های اخیر با محدود 
شــدن عرضه که بخش عمده آن به دلیل کاهش تولید اوپک 
و متحدانش بوده اســت، صعودی شده است.ساتورو یوشیدا، 
تحلیلگر کاال در شرکت راکوتن سکیوریتیز اظهار کرد: عالوه بر 
آن، بازارهای سهام جهانی قوی، ریسک پذیری سرمایه گذاران 
را تقویت کرده است. با عرضه پول ارزان و سیاست پولی آسان 
که در سراســر جهان به اجرا گذاشته شــده است و محدود 
عرضه اوپک پالس و تولیدکنندگان نفت آمریکا، قیمت نفت 
ممکن اســت تا مرز ۷۰ دالر در هر بشــکه پیشروی کند.بر 
اساس گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیایی با عرضه موفق 
واکسنهای کووید ۱۹ در سطح جهانی و افزایش امیدواری به 
احیای اقتصادی سریع، روز دوشنبه به رکورد باالی جدیدی 

صعود کردند.

با افتتاح نخستین کارخانه محصوالت گوگردی در سرخس صورت گرفت:
جشن حضور بخش خصوصی در حوزه تولید 

محصوالت پایین دستی گوگرد
نخستین واحد تولیدی در پارک گوگردی گنبدلی سرخس )یادمان سردار شهید 
سلیمانی( در منطقه عملیاتی خانگیران توسط بخش خصوصی آغاز بکار کرد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، نماینده مردم شریف 
ســرخس در حاشیه افتتاح این پروژه ضمن تقدیر از تمامی مدیران و مسئولینی 
که در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید داخل 
فعالیت می نمایند گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به نام » جهش 
تولید » نامگذاری شده است مدیران پاالیشگاه گام های بزرگی برای تحقق منویات 
برداشــته اند و امروز شاهد جذب ســرمایه گذاران به منطقه عملیاتی خانگیران 
ســرخس هستیم.سید احسان قاضی زاده هاشــمی با اشاره به تولید محصوالت 
جانبی از گوگرد تولیدی پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد و ایجاد ارزش افزوده 
باالتر افزود: باید زمینه های ورود بخش خصوصی را تســهیل نماییم تا ترغیب به 
سرمایه گذاری در حوزه گوگرد شوند.این نماینده مجلس ورود بخش خصوصی به 
فعالیت های پاالیشــگاهی را جشن حضور نامید و تاکید کرد: سرمایه گذاری ها 
باید به این سمت هدایت شود تا در حین اینکه شاهد تکمیل صنایع پایین دستی 

هستیم از خام فروشی نیز جلوگیری گردد.

 شبکه آب بافت تاریخی اصفهان
 بهسازی می شود

معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
شــبکه آب بخشی از بافت تاریخی اصفهان حدفاصل میدان امام علی)ع( تا میدان 
نقش جهان با توجه به اهمیت جهانی آن بهســازی می شود. ناصر اکبری افزود: این 
اقدام به دلیل فرســودگی بخش هایی از شبکه توزیع آب و با هدف ایمن سازی در 
راستای حفظ بناهای تاریخی و آثار میراث فرهنگی انجام می شود.وی با بیان اینکه 
عملیت بهسازی شبکه آب بازارهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان و میدان امام 
علی )ع( انجام شــد ادامه داد: از ســوی دیگر توزیع آب در شبکه انتقال آن ناحیه 
بهبود خواهد یافت و به سود مشترکان خواهد بود.معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آب و فاضالب اصفهان طول مسیر مورد اشاره را حدود سه کیلومتر اعالم و 
خاطرنشان کرد: شهرداری عملیات عمرانی بهسازی سنگفرش ها را انجام می دهد.

اکبری با اشاره به خیابان سپه در مناطق پیرامونی میدان تاریخی نقش جهان اصفهان 
اظهارداشت: عملیات اصالح شبکه آب آن خیابان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عملیات بهسازی شبکه آب خیابان سید علی خان از خیابان های 
فرعی گذر تاریخی چهارباغ افزود: اصالح شبکه این مسیر به طول ۶۰۰ متر انجام شد.

دیدار مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان 
ایالم با خانواده شهدا

ایالم _صمیم نیا _بمناسبت گرامیداشت چهل ودومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب و به همت مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران؛  مدیرعامل شرکت به همراه 
تعدادی از معاونین  ومدیران با خانواده معظم شهدا در شهرستان ایالم از نزدیک 
دیدار و گفت وگو کردند.، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  در این دیدارها، با 
اشاره به جایگاه واالی شهدا در پیشگاه خداوند متعال و در میان مردم اظهار داشت: 
ایثار و فداکاری های شهدا در راه میهن عزیزمان قابل وصف نیست و زبان از گفتن 
آن قاصر اســت.دکتر تیموری با تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری های خانواده های 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران اظهار داشت: خانواده شهدا فرزندان برومند خود 
را در زمانی که کشور نیاز داشت در راه اسالم و انقالب تقدیم کردند و این اجری 
بی پایان در نزد خداوند متعال خواهد داشت.وی تصریح کرد: بنا به فرمایشات مقام 
معظم رهبری زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا از خود شهادت کمتر نیست، مردم 
ایران قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانواده های معزز آنان هستند و می دانند اگر 
این ایثارها نبود کشور و انقالب حفظ نمی شد.ایشان با بیان اینکه امیدواریم خداوند 

به ما توفیق دهد تا بتوانیم ادامه دهنده راه شهیدان عزیزمان باشیم.

مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس مطرح کرد:
استفاده از مزیت های منطقه ویژه خلیج فارس 

برای توسعه ی صادرات
طي ســال های اخیر، متولیان امر براي توسعه صادرات محصوالت فوالدي کشور 
برنامه ریزي هایي داشــته اند که تولیدکنندگان توانســته اند با استفاده از شرایط 
فراهم شده، صادرات فوالد کشور را افزایش دهند. بااین حال، بسیاري از واحدهاي 
فوالدي در زنجیره تولید این محصول، دور از مرزها هستند و ناچار به صرف هزینه 
بیشــتر براي انتقال محصول به مرزها و گمرکات کشــور و طی کردن مراحل و 
بوروکراسی های اداري صادرات می شوند. این در حالي است که صنایع مستقر در 
منطقه ویژه خلیج فارس توانسته اند با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
موجود در این منطقه، ســرعت صادرات خود را افزایــش دهند.به گزارش روابط 
عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس  
در جهت بررســي مزیت های صادراتي این منطقه عظیم اقتصادی نقطه نظراتی 
دارد، »ســعید بزرگي« معتقد است که یکپارچگي تولید محصول تا بارگیري آن 
در کشــتي مهم ترین مزیت منطقه ویژه خلیج فارس است که به فرایند صادرات 

سرعت بیشتري می بخشد.

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان با دانشگاه 

آزاد اسالمی گنبد کاووس
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از امضا تفاهم نامه 
همکاری این شرکت با دانشگاه آزاد اسالمی گنبد کاووس خبر داد.عیسی افتخاری 
ضمن اعالم این خبرگفت:این تفاهم نامه به منظور استفاده از توانایی های علمی، 
پژوهشی، فناوری و آموزشی با هدف تقویت و توسعه همکاری فی مابین، دسترسی 
و بکارگیری دانش و فناوری روز در اجرای طرحهای پژوهشی بر اساس موضوعات 
مرتبط با نیازهای متقابل منعقد شــده اســت.وی فراهم سازی زمینه نشستهای 
پژوهشــی مشترک و تعامالت علمی و آموزشی با دانشــگاه آزاد گنبد کاووس را 
از محورهای این تفاهم نامه برشــمرد.افتخاری ضمن قدردانی از تالش همکاران 
خود در کمیته پژوهش منطقه خاطر نشــان کــرد: امیدواریم این تفاهم نامه در 
مسیر اجرایی خود نتایج مطلوبی برای طرفین بهمراه داشته باشد.مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار داشت: انجام طرحهای تحقیقاتی و 
توسعه فناوریهای مورد نیاز شرکت و حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 
با موضوعات مرتبط با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از دیگر موضوعات این 

تفاهم نامه می باشد.  

اردکانیان: 
حل مشکل آب فقط بر عهده یک سازمان نیست

وزیر نیرو گفت: باید پذیرفت که اگرچه وزارت نیرو متولی امر آب و برق در کشور است اما مشکل آب فقط بر عهده یک سازمان نیست و باید تمام قسمت های 
دخیل در موضوع آب و کم آبی به دنبال پیدا کردن پاسخ مناسب برای حل مسائل باشند.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو 
روز دوشــنبه در مراسم افتتاح رویداد ملی آب مشــهد که با حضور اساتید، دانشجویان و فعاالن حوزه آب کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، 
اظهار داشت: برگزاری این همایش ها کمک می کند تا دیدگاه های مختلف با توجه به مشکالت متفاوت که در کشورمان وجود دارد بررسی شود و اگر پیش از این 
راهکارهایی به صورت علمی یا بومی در این رابطه اجرایی شده است به اشتراک گذاشته تا باعث افزایش آگاهی شود.وی افزود: دانشگاه به عنوان بخشی علمی که 
می تواند در سیاست گذاری های علمی وارد شود، می تواند در بررسی نتایج به دست آمده تاثیر گذار باشد. وضعیت کشور به گونه ای است که بیشتر مناطق ایران در 
نواحی گرم و خشک قرار دارد و بر این اساس باید دیدگاه های مختلف متخصصان این حوزه جمع آوری و بررسی شود و سعی بر این است که مشکل کم  آبیاری 
و مدیریت آب های نامتعارف در کشاورزی، صنعت و پارامترهای دیگر، متناسب با شرایط مناطق باشد.اردکانیان اظهار داشت: در دولت دوازدهم در شرایطی کار 
کردیم که کشور خشک ترین سال آبی در ۵۰ سال اخیر را می گذراند. سال ۹۶ تا ۹۷ خشک ترین سال آبی در ۵۲ سال اخیر در کشور بود.وی تاکید کرد: انتظار 
من و مجموعه وزارت نیرو از این همایش این است که با تکیه بر توان داخلی و به منظور ارتقای سیستم خدمت رسانی در حوزه آب به ارائه پیشنهادهای کاربردی 
با تاکید بر فناوری  های نوین روز آب )Watech( در حوزه ارتقای شــبکه آبرســانی و بهینه سازی و پایش مصرف آب در شبکه های مهم شهری و روستایی و پیوند 
چرخه آب و اکولوژی برای پایداری در شرایط تغییر اقلیم و محدودیت های اقتصادی پرداخته شود. وزیر نیرو گفت: فناوری های نوین روز آب یعنی Watech برای 
بهینه سازی مصارف آب در حوزه صنعتی و خانوار باید بر اساس وضعیت موجود کشور و سازگار با برخی از مشخصه های اجتماعی- اقتصادی خانوارها و بنگاه های 
تولیدی در ایران طراحی شود.وی افزود: بهره گیری از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها که ذیل این رویداد ملی معرفی می شوند و استفاده از 

پتانسیل علمی و نوآورانه آنها می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

روسیه:
 بازارهای نفت به تعادل رسیدند

معاون نخست وزیر روسیه اظهار کرد بازارهای جهانی پس از سقوط تقاضا در نتیجه شیوع 
ویروس کرونا در سال گذشته به تعادل رسیدند. الکساندر نواک به تلویزیون دولتی روسیه 
اعالم کرد در چند ماه گذشته شاهد نوسان اندک بوده ایم که به معنای متعادل شدن بازار 
است و قیمتها امروز مطمئنا با وضعیت بازار مرتبط هستند.وزیر انرژی سابق روسیه که در 
نوامبر از سوی پوتین به مقام معاون نخست وزیری ارتقا یافت، پیش بینی کرد قیمت هر 
بشکه نفت امسال بین ۴۵ تا ۶۰ دالر خواهد بود.قیمت نفت برنت تحت تاثیر بهبود تقاضا 
در آمریکا و چین و عرضه واکسنهای کووید ۱۹ از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون ۲۱ 
درصد رشــد کرده و به ۶۲ دالر و ۴۳ ســنت در هر بشکه رسیده است.اوپک و متحدانش 
که به گروه اوپک پالس معروف هســتند، اعالم کرده اند تالش می کنند به سرعت مازاد 
ذخایر نفت که در دوره همه گیری ویروس کرونا ایجاد شدند را حذف کنند.سهمیه تولید 
نفت روسیه تحت توافق کاهش تولید اوپک پالس در ژانویه به میزان ۱۲۵ هزار بشکه در 
روز و در ماههای فوریه و مارس به میزان ۶۵ هزار بشــکه در روز افزایش یافت.بر اســاس 
گزارش بلومبرگ، نواک همچنین گفت: ساخت خط لوله نورد استریم ۲ با وجود تالشهای 
آمریکا برای به تاخیر انداختن آن، پیش خواهد رفت. کار روی این شاه لوله که گاز روسیه 

را مستقیما از طریق دریای بالتیک به آلمان می رساند، در نوامبر ازسرگرفته شد.

حضور فوالد خراسان در نمایشگاه بین 
المللی متالورژی )ایران متافو( 

هفدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی )فــوالد، صنایع معدنی، 
آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری( با حضور مهندس 
صادق نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت و هیات همراه ۲۷ بهمن 
ماه ۱۳۹۹ در محل نمایشــگاه بین المللی تهران گشایش یافت که تا 
۳۰ بهمن ماه به کار خود ادامه می دهد.مجتمع فوالد خراسان با دایر 
نمودن غرفه در این نمایشــگاه حضور فعال دارد و به ارائه محصوالت 

و دستاوردهای خود در راستای چشم انداز فوالد کشور می پردازد.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:
حضور فعال و موثر گروه فوالد مبارکه 

در نمایشگاه متالورژی تهران
هادی نباتی نژاد، در گفتگو با خبرنگار فوالد 
از حضور فعال و موثر شرکت های گروه فوالد 
مبارکه در  هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
متالــورژی )فوالد،صنایع معدنی،آهنگری و 
ماشین کاری، قالب ســازی و ریخته گری(  
از ۲۷ لغایت ۳۰ بهمن ماه در نمایشــگاه بین المللی تهران خبر داد. 
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه بــا تاکید بر اینکه صنعت 
فوالد ایران اسالمی نشانه بارزی از اتکا به توانمندی متخصصان داخلی 
اســت، به ارتقا رتبه ایران اسالمی در تولید فوالد در جهان از جایگاه 
چهلمین کشــور تولید کننده فوالد در سال ۵۷ به دهمین کشور در 
سال جاری اشــاره کرد و گفت: حضور در نمایشگاه های بین المللی 
فرصت مناسبی برای نمایش توانمندیها و ظرفیت ها، معرفی فناوری 
های تولید، تبادل و تقویت دانش و اطالعات و مناسبات کاری و انعقاد 
قراردادهای همکاری با شــرکت ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است و 
همواره در طول ســالهای متوالی، بومی سازی و تکیه بر توان، تعهد و 
تخصص متخصصین و شرکت های داخلی دغدغه اصلی شرکت فوالد 
مبارکه بوده که بومی ســازی هزاران تجهیز و قطعه در شرکت های 
گروه فــوالد مبارکه، یکی از بزرگترین افتخارات این گروه صنعتی به 
شمار می رود.وی برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی 
در سال جهش تولید را در افزایش توان داخلی شرکت های فوالدی در 
تولید، بهره گیری از دانش و فناوری و در نهایت بومی ســازی  و خود 
اتکایی موثر دانست و افزود: در این نمایشگاه عالوه بر معرفی ظرفیت 
های گروه فوالد مبارکه در زمینه های تولید، بومی ســازی،  فروش و 
صادرات، برنامه های توسعه شــرکت فوالد مبارکه به ویژه در زمینه 
بهره گیری از نســل چهارم تکنولوژی و ابر پروژه نورد گرم دو شرکت 
فوالدمبارکه مزین به نام ســردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
اطالع رسانی خواهد شد.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه این 
نمایشگاه را فرصت مغتنمی برای تقویت مناسبات  فی مابین شرکت 
های فوالدی و سایر شرکت های فعال در حوزه معدن، صنایع معدنی، 
ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری،   کوره های صنعتی و عملیات 
حرارتی،  نسوزها و متالورژی عنوان کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه 
، اقدام موثری در جهت معرفی شرکت های باتجربه و دانش بنیان فعال 
در این حوزه میباشــد و در نهایت تاثیرگزاری مستقیمی در افزایش و 
جهش تولید، بومی سازی و در نهایت رونق کسب و کار در عرصه فوالد 

و صنایع وابسته خواهد داشت.

وزیــر نفت با بیان اینکه »بررســی های ما 
نشــان می داد حدود ۸۰ درصــد افرادی 
که درگیر فرآیندهای مربوط به مناقصات 
هستند، نسبت به اطالعات اولیه و مقررات 
مناقصات اشراف کافی ندارند« از برگزاری 
دوره های آموزشی برای اعضای کمیسیون 
مناقصات نفتــی خبر داد.، بیــژن زنگنه، 
وزیر نفــت در آیین اعطای گواهینامه های 
صالحیت  حرفه ای مرکز توســعه مدیریت 
صنعت نفــت، گفت: نه فقــط در موضوع 
سازمان های دولتی یا کارهای اداری، بلکه 
در ســطح کالن تر به این باور رسیده ام که 
توسعه یافته  انســان های  محصول  توسعه 
است؛ بدون وجود انسان های توسعه یافته، 
نه اینکه پاالیشــگاه یا پتروشیمی ساخته 
نشــود یا خط لوله کشــیده نشــود، بلکه 
توسعه حاصل نمی شــود.وی با بیان اینکه 
توســعه مفهوم جامعی اســت که مسائل 
اخالقی، معنــوی و مادی را در برمی گیرد، 
اخالق حرفه ای را جزو الینفک یک زندگی 
توسعه یافته خواند و افزود: در هر قسمتی که 
پیشرفت کردیم، انسان های توسعه یافته ای 
حضور داشته اند و آنجا که پیشرفت نکردیم 
فاقد انسان های توســعه یافته بوده ایم.وزیر 
نفت بــا بیان اینکه نباید عزل و نصب ها بر 

مبنای مدرک تحصیلی باشد، ادامه داد: این 
موضوع برای زمانی که انگلیســی ها اینجا 
بودند کاربرد داشــت که تعــداد دارندگان 
مــدرک تحصیلی قابل توجه نبــود، اما در 
حال حاضــر می بینیم بعضاً ارتقای مدرک 
تحصیلی، نگرش فرد نســبت به مسائل، یا 
سطح توانمندی های وی را تغییر نمی دهد، 
در حالی کــه امکان ارتقــای مهارت های 
فردی با برگزاری چند دوره آموزشی وجود 
دارد.زنگنه گفت: به طور نمونه، یک نفر که 
دکترا دارد و استاد تمام دانشگاه است، اگر 
گواهینامه رانندگی نداشته باشد نمی تواند 
پشــت فرمان خودرو بنشیند، یعنی برای 
رانندگی نیاز به گواهینامه مرتبط شــرط 
است نه مدرک تحصیلی؛ آن وقت هدایت 
تأسیســات یا یــک بنگاه عظیــم مدرک 
حرفــه ای نمی خواهد؟وی با بیــان اینکه 
برای تعیین صالحیت پیمانکار و مشــاور 
روش هایــی وجود دارد، امــا برای مدیران 
پروژه ها ارزیابی صالحیت صورت نمی گرفته 
است، گفت: بنابراین اعطای گواهینامه های 
صالحیــت حرفــه ای بــرای حرفه هــای 
مختلف از جمله مدیریت پروژه، اچ اس ئی، 
فرماندهان صحنه، مدیریت مالی و... مدنظر 
قرار گرفت و خوشبختانه تنوع این حرفه ها 

در مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت رو 
به افزایش اســت.وزیر نفت بــا بیان اینکه 
مردادماه ۹۴ تأسیس مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت ابالغ شــد و امــروز صاحب 
مرکزی هســتیم که می توانیم به آن اتکا 
کنیم، عنوان کرد: نکته مهم این است که 
در ارزیابی های اولیه مرکز توسعه مدیریت 
صنعــت نفت، نیروی انســانی و در نتیجه 
نیست.زنگنه،  قضاوت های شخصی دخیل 
سالمت روان مدیران و کارمندان را بسیار 
مهم عنوان کرد و گفت: به طور مثال، برخی 
توانایی کار جمعی ندارند، یا برخی نسبت 
به همه مسائل، نگرشــی منفی دارند. این  
موارد که شاید در ظاهر مهم به نظر نرسد، 
می تواند روند انجام کارها را مختل کند. وی 
در بخش دیگــری از صحبت های خود، به 
برگزاری دوره هایی برای اعضای کمیسیون 
مناقصات شــرکت های زیرمجموعه وزارت 
نفت در مرکــز توســعه مدیریت صنعت 
نفت اشــاره کرد و گفت: بررســی های ما 
نشــان می داد حدود ۸۰ درصــد افرادی 
که درگیر فرآیندهای مربوط به مناقصات 
هستند، نسبت به اطالعات اولیه و مقررات 
مناقصات اشراف کافی ندارند؛ موضوعی که 
به طور طبیعی می توانست منشأ بسیاری از 

مشکالت در ســیر مناقصات باشد.   وزیر 
نفت آموزش و ارتقای منشــی ها، رؤسای 
دفاتر و دســتیاران مدیران ارشد را نیز که 
از جمله حرفه های تعریف شــده در مرکز 
توســعه مدیریت صنعت نفت اســت حائز 
اهمیت خواند و گفت: برای تبدیل وضعیت 
قراردادهــای کارکنان مدت موقت صنعت 
نفت به مــدت معین نیز ارزیابی های مرکز 
توســعه مدیریت صنعت نفت مالک قرار 
گرفته است.زنگنه با بیان اینکه شکل گیری 
و فعالیت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 
کار مهم و بزرگی اســت، ادامه داد: تأکید 
می کنم که این مرکز همواره باید صددرصد 
حرفه ای و غیرسیاســی باشد. مرکز توسعه 
مدیریت صنعــت نفت بــرای خدمت به 
صنعت نفت تشکیل شده است، نه خدمت 
به افکار سیاســی مدیران.وی گفت: تعداد 
مدیران سیاسی در تمام کشورهای جهان 
محدود اســت و احراز صالحیت سیاســی 
در رده افرادی مانند وزرا شــرط است و در 
سطوح پایین تر باید صالحیت حرفه ای افراد 
مالک قرار گیرد.وزیر نفت بر بهره مندی از 
ظرفیت های مرکز توسعه مدیریت صنعت 
نفت برای تحقق جوانگرایی در صنعت نفت 

نیز تأکید کرد.

وزیر نفت
80 درصد نیروهای درگیر در مناقصات نفتی اشراف کافی بر مقررات ندارند
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شركت پااليش نفت اصفهان  پيشرو درتنوع توليد

تولیدات شركت )30 نوع فرآورده نفتي(
بنزين/ نفت ســفيد/ نفت گاز/ نفت كوره/ گاز مايع/ روغن خام/ حالل های ويژه/ گوگرد/ انواع ســوخت هواپيما/ و 

ساير فرآورده های نفتي 

عرضه فرآورده های ویژه در بورس كاالي ایران
هم اكنون فرآورده های آيزوريسايكل، وكيوم باتوم،  لوبكات سنگين، گوگرد، انواع حالل ها به صورت مستمر در تاالر 

بورس كاالي ايران عرضه می گردند.

رشد كمي و كیفي تولیدات
از ابتداي  يك ارديبهشت سال 97، كل  بنزين توليدي پااليشگاه اصفهان كه حدود 12 ميليون ليتر می باشد، يورو 
5 است و از 20 ميليون ليتر گازوئيل توليدي پااليشگاه حدود 4 ميليون ليتر  يورو 5 است كه انشا...  از سال آينده 

با راه اندازی واحد تصفيه گازوئيل، توليد اين محصول به طور كامل،  يورو 5 خواهد شد.

فضاي سبز پاالیشگاه اصفهان بیش از استاندارد  است
پااليشگاه اصفهان 114/5 هكتار از 340 هكتار وسعت خود را به فضای سبز اختصاص داده، اين در حالي است كه 
استاندارد فضاي سبز براي پااليشگاه ها 20 درصد مساحت كل آن ها تعيين شده، 36 درصد اين شركت به فضای 

سبز اختصاص داده شده است.

بخش خودكفایي
80درصد تجهیزات پاالیشگاه اصفهان بومي شده است

در راستاي مقابله با انحصارطلبی و تحريم زدايي دشمنان ايران اسالمي،  در 20سال گذشته اين شركت به دست 
توانمند كارشناســان خود توانسته است تجهيزات مهم و ارزشــمندي را به صورت بومي درآورد و اميد است در 
سال های آتي تمام تجهيزات پااليشگاه اصفهان در داخل توليد گردد تا ضمن كاهش مصارف ارزي ،  وابستگي به 

خارج از كشور را به صفر برساند.

افزایش سرمایه شركت پاالیش نفت اصفهان از 51هزار میلیارد ریال به 76 هزار  میلیارد ریال
در  جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت پااليش نفت اصفهان )سهامي عام( در ساعت 10:00 
صبح روز  سه شنبه 1399/07/15 افزايش سرمايه شركت از مبلغ 000ر51ميليارد ريال به مبلغ 000ر76 ميليارد 
ريال )معادل 49درصد( از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از طريق صدور سهام جديد مورد تصويب 
قرار گرفت.پروژه تصفيه گازوئيل شركت پااليش نفت اصفهان در حال انجام است و  سال 1400 به بهره برداری 
می رســدبا پايان يافتن پروژه تصفيه گازوئيل، تمام 20 ميليون ليتر گازوئيل توليدي شــپنا، مطابق با استاندارد 
بين المللی يورو 5 خواهد شد. اين طرح در حال نهائي شدن مراحل نصب و پيش راه اندازی است، هدف از اجراي 
آن  بهبود فرآيندهاي عملياتي و افزايش كيفيت سوخت های توليدي و حذف تركيبات سولفور از ديزل توليدي و 
تصفيه گازوئيل است. با بهره برداری رسمي از طرح، تركيبات گوگردي محصول، از 10 هزار به 10PPM، كاهش 

می يابد. اين  طرح با هزينه ای معادل 495 ميليون يورو و 3191 ميليارد تومان احداث می شود. 

پروژه گوگردزدایي از ته مانده برج های تقطیر در حال اجراست
 پروژه گوگردزدايی از ته مانده برج های تقطير )RHU( از ديگر طرح هايی است كه باهدف گوگردزدايی از ته مانده 
برج های تقطير شــركت پااليش نفت اصفهان در حال انجام اســت و انشا ا... در ســال 1403 به پايان می رسد. 

پيش بينی هزينه انجام اين پروژه حدود 600 ميليون يورو است

واحدهای تقطیر و گاز مایع شماره 3 راه اندازی شده است
 در ســال گذشته باهدف كاهش تنگناهای عملياتي و كاهش بار ترافيكی خوراک نفت خام در واحدهای تقطير 

راه اندازی شد. هزينه اين پروژه  40 ميليون يورو و 415 ميليارد تومان است.
  

فعالیت شركت در شرایط مطلوب  
آنچه برای شركت پااليش نفت اصفهان اهميت دارد نداشتن حادثه در شركت است كه خوشبختانه در سال 98 و 

99 هيچ گونه حادثه ناتوان كننده ای نداشته ايم و اين يكی از مزيت های بزرگ شركت در اين سالهاست.

تولید حالل پنتان با خلوص باالي 99درصد و عاري از هرگونه آالینده زیست محیطی 
براي نخستين بار شركت پااليش نفت اصفهان موفق به توليد حالل پنتان با خلوص باالي 99درصد و با ظرفيت 
1000 بشــكه در روز شده است. با توليد اين محصول كه به عنوان محصولي سبز شناخته می شود، عالوه بر رفع 
نيازهاي كشــور، امكان صادرات آن به خارج از كشــور نيز وجود دارد. پنتان توليدي پااليشگاه اصفهان  عاري از 
تركيبات آروماتيكي، الفيني و گوگردي و  محصولي ســبز و دوســتدار محيط زيست است. خلوص پنتان در اين 
محصول بيش از 99درصد خواهد بود و نسبت نرمال پنتان به ايزو پنتان در اين محصول مطابق با استانداردهای 
روز دنيا است و با توجه به قابليت هائي كه در فرايند توليد اين محصول وجود دارد، نسبت تركيبات ايزو پنتان به 

نرمال پنتان متناسب با نياز همه صنايع، قابل تنظيم است.

تولید موفقیت آمیز دو محصول جدید زیست  محیطی دیگر  در  شركت پاالیش نفت اصفهان
)حالل AW-406++  و حالل نرمال هگزان(

دو طرح جديد توليد نرمال هگزان و  AW-406++  با ظرفيت توليد 1000 بشكه در روز در پااليشگاه اصفهان به 
بهره برداري رسيد. نرمال هگزان توليدشده در پااليشگاه اصفهان عاري از هرگونه تركيبات گوگردي و آروماتيكي 
است و به همين دليل نيازي به فراورش و تصفيه های ثانويه ندارد. اين محصول كه يك محصول سبز و دوستدار 

محيط زيست محسوب می شود، تأثيرات بسيار مثبتي در راستاي حفظ و نگاهداشت محيط زيست دارد. 

اجراي پروژه خط انتقال 230 كیلوولت و پست فشار قوي  230/33 كیلوولت اختصاصی 
شــركت پااليش نفت اصفهان به منظور تأمين برق واحدهای عملياتي پااليشــگاه به صورت پيوسته و پايدار باقابليت 
اطمينان باال و ايمن از شبكه برق سراسر، اقدام به خريدMW60 ديماند از شركت برق منطقه ای اصفهان نموده است.

پروژه ملی تصفیه پساب و استفاده صنعتی از فاضالب شهری 
نخســتين پروژه ملی زيســت محيطی تصفيــه و اســتفاده صنعتی از فاضالب شــهری در شــركت پااليش 
 نفت اصفهان با رويكرد كاهش مصرف منابع آب شــرب با ظرفيت 750 مترمكعب در ســاعت راه اندازی شــد.

در اين پروژه بر اساس برنامه ريزی ها، انتقال و تصفيه پساب شاهين شهر با همكاری دو شركت داخلی در سه مرحله 
ساخت ايستگاه پمپاژ پســاب در محل تصفيه خانه، احداث خط انتقال پساب به پااليشگاه و ساخت تصفيه خانه 
در محل اين شركت انجام گرفته است، اين پروژه در مدت 24 ماه و با هزينه بالغ بر 100 ميليارد تومان در محل 

شركت پااليش نفت اصفهان احداث شد.

احداث  سکوهای بارگیری فرآورده های سبک 
شــركت پااليش نفــت اصفهان به منظور بارگيــری فرآورده هــای ويژه خود، 18 ســكوی بارگيــری باهدف 
بارگيــری محصوالتــی همچــون لــوب كات، آيزوريســايكل، انواع حالل هــا و وكيــوم باتــوم )ته مانده برج 
 خــأ( طراحــی و در مســاحت 1.5 هكتــار بــا هزينــه ای بالغ بر 60 ميليــارد تومــان احداث كرده اســت.

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی  پاالیشگاه اصفهان
باهدف تأمين گاز طبيعي طرح بهبود فرآيند و بهينه ســازی پااليشــگاه اصفهان ، پروژه ايســتگاه تقليل فشار 
 Gas( احداث شــد. طرح ايســتگاه تقليل فشار گاز EPC به صورت )Gas Reducing Station(گاز طبيعي
Reducing Station( با ظرفيت 300.000 استاندارد مترمكعب بر ساعت به همراه يك RUN)خط( با ظرفيت 

150.000 استاندارد مترمكعب به صورت يدكی است.

صادرات حالل 402 شركت پاالیش نفت اصفهان  به خارج از كشور
محموله صادراتي »حالل 402 « از طريق  بورس انرژي،  به خارج از كشــور صادر شــد.  شــركت پااليش نفت 
اصفهان به عنوان اولين شركت پااليشي محسوب مي شود كه با واگذاري به بخش خصوصي، در دی ماه سال 1389 
اقدام به عرضه محصوالت خود در بورس كاال كرد. در حال حاضر شــركت پااليش نفت اصفهان محصوالت خود 
همچون وكيوم باتوم،گوگرد و لوب كات را در بورس كاال و آيزوريســايكل و انواع حالل هاي توليدي را در بورس 

انرژي به فروش مي رساند.

نصب تجهیز اكونومایزر در كانال دو خروجي دیگ بخار شماره 2 شركت پاالیش نفت اصفهان
تجهيز اكونامايزر )Economizer( به منظور اســتفاده بهينه از انرژي و افزايش راندمان ديگ بخارها در مســير 
گازهاي داغ خروجي آن ها و قبل از دودكش نصب  شد. درنتيجه انجام اين كار بخشي از انرژي تلف شده حاصل از 
احتراق ديگ بخارها كه از طريق دودكش به محيط اطراف وارد می شود، در تجهيز اكونومايزر با آب ورودي ديگ 
بخار تبادل حرارت می كند. با اين عمل دماي گاز خروجی از ديگ بخار كاهش يافته و هم زمان دماي آب ورودي 

به ديگ بخار افزايش می يابد.

عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی درچه به پاالیشگاه اصفهان آغاز شد
از ابتداي دی ماه ســال جاري، عمليات اجرای خط انتقال آب از آب رسانی درچه به شركت پااليش نفت اصفهان 
شروع شد.   هدف از پروژه آب رسانی ايجاد 11 كيلومتر خط انتقال به منظور ايجاد پتانسيل ظرفيت انتقال آب به 

ميزان 550 ليتر در ثانيه است.  هزينه پيش بينی پروژه  1000 ميليارد ريال اعالم شده است.

تعویض كامل تیوب هاي قسمت تشعشع كوره واحد كاهش گرانروي شركت پاالیش نفت اصفهان
 براي نخستين بار در صنعت پااليش نفت، كارشناسان شركت پااليش نفت اصفهان موفق شدند تيوب های كوره 
واحد كاهش گرانروي شماره 2 را كه برخالف ساير كوره ها داراي 100درصد اتصاالت خاص )Expand( است، با 

صرف 52 هزار نفر ساعت و در كوتاه ترين زمان ممكن به طور كامل تعويض نمايند.

اجراي مسئولیت های اجتماعي در شركت 
 مســئوليت های اجتماعي شــركت پااليش نفت اصفهان با مأموريت ســازمان گره خورده و درهم آميخته است. 
پااليشگاه اصفهان به عنوان يكي از بزرگ ترين و استراتژيك ترين صنايع كشور، وظيفه دارد به عنوان يك مسئوليت 

اجتماعي، سوخت مورد نياز جامعه و مردم را باكيفيت های استاندارد تهيه نمايد.

 استخدام بیش از 400 نفر در شركت پاالیش نفت اصفهان 

اين  شــركت در ســال جاري  از طريق چاپ  اطالعيه در روزنامه ها و درج در سايت طي گذراندن مرحله آزمون 
كتبي  و مصاحبه  مبادرت به استخدام بيش از 400 نفر نموده است. اين افراد در  بخش مهندسي، تعميرات  و 
آتش نشــانی جذب شده اند.به غيراز اين شركت پااليش نفت اصفهان، همواره خود را در مقابل مصائب و مشكالت 
اجتماعي مردم مسئول می داند و در راستاي همين مسئوليت های خطير اجتماعي و مدني اقدامات زيادي انجام 

داده است كه از آن جمله می توان به موارد زير اشاره كرد: 
پيوستن به كاروان همدلی و  مواسات و  اهداء  1500 دستگاه تبلت به دانش آموزان نيازمند تحت حمايت كميته 
امداد امام خميني)ره( اســتان اصفهان، كمك های  مالي به بهسازي ميدان استقالل اصفهان، به اداره بهزيستي 
اســتان، كمك 300 ميليوني به آزادي زندانيان جرائم غيــر عمد آزادي زندانيان )اصفهان(، كمك  ميلياردي به 
ســيل زدگان ايام نوروز سال های گذشته، كمك ميلياردي  به زلزله زدگان كرمانشاه و بازسازی دو باب مدرسه در 
مناطق زلزله زده كرمانشــاه، كمك به تكميل پروژه كلينيك فرهنگيان )پايگاه ســالمت( شاهين شهر، كمك به 
پروژه های عمراني استان اصفهان )خمينی شهر( و...، مشاركت در پروژه های شاهين شهر اصفهان )تكميل ورزشگاه( 
و...  از سال گذشته نيز با توجه به شيوع ويروس كرونا اين شركت فعاليت های زير را انجام داده و می دهد: - كمك 
مالي 9 ميليارد توماني به  شهرداري و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - توليد و توزيع بيش از 300 هزار ليتر ماده 

ضدعفونی كننده براي سازمان ها وادارات متقاضي اصفهان و...

پروژه های زیست محیطی شركت پاالیش نفت اصفهان 
مدیریت پسماند:

1. مديريت ضايعات و  پسماندهای عادي ، صنعتي و ويژه
2. انتقال، نگهداري و مديريت لجن ها و خاک های آلوده به مواد نفتي در سايت مخصوص

3. استفاده از لجن ها و خاک های آلوده به مواد نفتي در كارخانه سيمان اردستان
4. اليروبي مخازن نفت خام به روش N.E.S به منظور كاهش لجن حاصل از اليروبي بروش سنتي

5. نصب سيستم سرمايشي )سردخانه( جهت نگهداري موقت و پيشگيري از فساد زباله و پسماند تر
6. پروژه تفكيك عايق های حرارتي مستعمل بر اساس آناليز دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

7. استقرار و بهره گيری از سيستم مكانيزه اتوماسيون اداري جهت كاهش مصرف كاغذ در شركت

مدیریت پساب:
8. تصفيه و بازگرداني 320 مترمكعب در ساعت پساب ارسالي از واحدهای عملياتي در تصفيه خانه صنعتي

9. تصفيه و بازگرداني 400 مترمكعب در ســاعت پساب تصفيه خانه صنعتي،  بويلرها و برج های خنك كننده در 
)RO( واحد اسمز معكوس

10. تصفيه 40 مترمكعب در ساعت فاضالب بهداشتي و استفاده جهت آبياري فضاي سبز

UF و RO ، 11. بهينه سازی واحد بازيافت آب توسط نصب سيستم كالريفاير
12. استفاده از دستگاه UV جهت گندزدايي فاضالب بهداشتي

 RO جهت استفاده از پساب واحد RO5 13. بهره برداری از  واحد جديد
14. بهره برداری از پروژه تصفيه خانه پســاب شاهين شــهر )استفاده از آب خاكســتري( با ظرفيت تقريبي 750 

مترمكعب در ساعت جهت استفاده در مصارف صنعتي
15. عقد قرارداد با شركت های معتمد سازمان حفاظت محيط زيست جهت پايش آالينده های آب

16. نصب سيستم های الكترونيكي كنترل و كاهش مصرف آب )بيش از يك صد عدد شير دارای سنسور( 
17. حذف روش آبياري غرقابي و جايگزين نمودن آبياري تحت فشار و آبياري قطره ای

18. پروژه خريد دستگاه پايش آنالين پارامترهاي فاضالب بهداشتي )آنااليزر پساب( جهت اندازه گيری و ارسال 
آنالين اطالعات به سازمان حفاظت محيط زيست.

كنترل آلودگي هوا:
19. توليد سوخت مطابق با استاندارد Euro 4  )به ميزان تقريبي روزانه 12 ميليون ليتر بنزين يور 5 و 4 ميليون 

ليتر گازوئيل يورو 5( و ارائه به شركت پخش فرآورده های نفتي جهت توزيع در سطح كشور
20. احداث و بهره برداری از واحدهاي تقطير 3 و گاز مايع 3 به منظور رفع تنگناهاي عملياتي و توليد محصوالت 

مياني و نهايي باكيفيت مرغوب تر 
21. پروژه نصب آنااليزرهاي آنالين بر روي خروجي دودكش¬ها بر اساس توافق با اداره كل محيط زيست استان 

و ارسال آنالين اطالعات تحت سامانه وب.
22. گازسوز نمودن كوره ها با خريد مشعل های جديد Enviromix  و جلوگيري از انتشار روزانه حدود 55 تن گوگرد

23. جايگزيني گازهاي دوستدار اليه ازن با هالون ها و فرئون هاي مخرب اليه ازون در سيستم های اطفاء حريق 
و سيستم های سرمايشي

24. پروژه خريد 5 دســتگاه پايش آنالين VOC )BTEX( جهت اندازه گيری و ارسال آنالين اطالعات به سازمان 
حفاظت محيط زيست.

25. جايگزيني ماشين آالت جديد به جای ماشين آالت فرسوده با خريد ده دستگاه جرثقيل از كشور آلمان
26. بهينه سازی سوخت كوره های شركت )استفاده از سوخت گاز و تنظيم هواي اضافي كوره ها(

27. عقد قرارداد با شركت های معتمد سازمان حفاظت محيط زيست جهت پايش آالينده های هوا
28. نصب فلر سوم و چهارم جهت پيشگيري از احتراق ناقص در دو فلر موجود در مواقع اضطراري

29. دبل سيل نمودن سقف شناور مخازن باهدف كاهش بخارات نفتي متصاعد شده به هوا
30. استمرار بهره برداری از مبدل حرارتي Packinox در واحدهاي تبديل كاتاليستي

31. نصب سل های خورشيدي به منظور كاهش مصرف سوخت های فسيلي
32.  استفاده از دوچرخه جهت جابه جائی كاركنان در سطح شركت

33. نگهداشت فضاي سبز به وسعت 114/5 هكتار جهت پااليش آالينده های هوا
34. نصب سل های خورشيدي در منازل سازماني

)SSU( 35. بهره برداری از پروژه گرانوله سازي گوگرد جامد توليدي

پروژه هاي زیست محیطي كالن:
36. توليد بنزين مطابق با استاندارد Euro V در مجتمع  بنزين سازي

)Euro IV . Euro V . Euro VI( 37. طرح بهبود فرآيند باهدف توليد سوخت مطابق با استانداردهاي روز دنيا
38. پروژه احداث مســير راه آهن و اتصال به شبكه ريلي سراسري كشور جهت ارسال محصوالت و كاهش تردد 

تانكرهاي حمل ونقل
39. پروژه احداث واحد HERO )High Efficient Reverse Osmosis( جهت افزايش بازدهي و راندمان واحد بازيافت
RO جهت بازيابي و استفاده كامل از پساب توليدي واحد )ZLD )Zero Liquid Discharge 40. پروژه احداث واحد

كنترل آلودگي خاك و آب های زیرزمیني:
41. استفاده از فناوري زيست پااليي و گياه پااليی جهت حذف آلودگي نفتي خاک

42. بررسي نشت فرآورده های نفتي با همكاري شركت های مشاور  JCCP  و طوبي تاک و مشاركت شركت های 
پخش فرآورده های نفتي و خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان.

43. عقد قرارداد با شركت های معتمد سازمان حفاظت محيط زيست جهت پايش آالينده های آب
44. پاک سازی سفره های آب زيرزمينی بروش استحصال پلوم¬هاي آلودگي

45. اندازه گيری گازهاي آلي فرار در خاک به منظور حصول اطمينان از عدم نشت مواد به خاک

چهل ودو سال از عمر انقالب اســالمي ایران گذشت، انقالبي كه 
مانند  خورشید  درخشید  و نور امید و حیات را در دل مستضعفان 
و محرومان  كرد.  بهمن ماه  پیروزي انقالب اسالمي براي ملت ایران 
یادآور خاطره هاي بزرگ ترین پیروزي حق و جنود خداوند بر  باطل 

و تیره دالن زمان است.
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هزارتوی وام های ۱۸ درصدی سهام عدالتگزیده خبر
دولت اعالم کرده که دارندگان سهام عدالت می توانند ۵۰ درصد مبلغ سهام را وام با 
بهره ۱۸ درصد دریافت کنند؛ اما نه تنها ارزش روز سهام مشخص نیست بلکه نحوه 
بازپرداخت هم ابهام دارد.، دولت اعالم کرده که دارندگان سهام عدالت، معادل نیمی 
از ارزش کل ســهام خود را می توانند به صورت وام از شعب بانک های عامل دریافت 
نمایند؛ موضوعی که منجر به خوشــحالی سهامداران عدالت شد اما ابهامات زیادی 
دارد که در ادامه نگرانی هایی را ایجاد خواهد کرد.دولت می گوید که شیوه پرداخت 
این وام بســیار سهل در نظر گرفته شــده تا همه دارندگان سهام عدالت بتوانند در 
کوتاه ترین زمان ممکن، به پشــتوانه سهام عدالت خود، وام دریافت کنند. دلیل این 
امر را هم عدم نیاز به معرفی ضامن از ســوی وام گیرندگان عنوان کرده و می گوید 
که دارندگان ســهام عدالت صرفاً با ارائه مدارک هویتی خود و بدون ارائه هیچگونه 
تضمینی، می توانند وام خود را از بانک ها دریافت کنند.اما بررســی میدانی حاکی از 
آن است که برای پرداخت این وام آنگونه که باید، تدابیر الزم اندیشیده نشده است؛ 
گام اول، سامانه هایی است که از سوی بانک های عامل تعیین شده و افراد برای ثبت 
تقاضای خود باید حتماً به این ســامانه ها مراجعه کرده و فرآیند ارسال درخواست و 
دریافت وام خود را صرفاً از این طریق پیگیری نمایند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است 
که وقتی متقاضی به ســامانه های تعیین شــده مراجعه می کند، با صفحه ای روبرو 

می شود که الزام وی به نصب اپلیکیشــن مربوطه را گوشزد می کند؛ بنابراین افراد 
برای دریافت این وام در گام اول، باید گوشی هوشمند در اختیار داشته باشند یا به 
افرادی مراجعه کنند که این فرآیند را برای آنها از طریق نصب اپلیکیشن پیش ببرد.

بنابراین، عالوه بر اینکه احتمال سوءاســتفاده از مدارک هویتی افراد متقاضی وجود 
دارد، این افراد باید مبالغی را هم بابت ثبت نام بپردازند.براین اساس الزم بود بانک ها 
شــرایط بهتر و ســهل تری را برای متقاضیان فراهم می کردند. یکی از متقاضیان 
دریافت وام ســهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مجدد بساط ثبت نام 
وام ســهام عدالت از سوی برخی کافی نت ها به راه افتاده و هم اکنون امکان برخی 
سوءاستفاده ها مثل گرفتن شماره کارت بانکی و رمز دوم و مواردی از این دست برای 
افرادی که اطالعات کافی از مکانیزم های امنیتی کارتهای بانکی ندارند، بســیار باال 
است.او می افزاید: وقتی که به اپلیکیشن بابت ثبت نام مراجعه می شود، از افراد برای 
بارگذاری مدارک هویتی تقاضاهایی مطرح می شود؛ در حالیکه به نظر می رسد اگر 
دارندگان ســهام عدالت که مشتری همان بانک عامل هم هستند مراجعه می کنند، 
دیگر ضروری نباشد که مدارک هویتی ارائه دهند؛ چراکه این موضوع نیز به خصوص 
برای افرادی که از اطالعات و سوادکافی در این حوزه برخوردار نیستند، ممکن است 

دردسرساز شده و منجر به سوءاستفاده گردد.

سهام عدالتی که ارزشش مشخص نیست
در این میان، ابهامات دیگری نیز به چشــم می خورد که یکی از مهمترین آنها، تعیین 
ارزش روز سهام عدالت است؛ به خصوص در روزهایی که شاخص با نوسانات بسیار دست 
و پنجه نرم کرده و از ســوی دیگر، وضعیت نرخ ســهام بسیاری از مجموعه ها به دلیل 
نوسانات بسیار، کاهشــی است؛ بنابراین تعیین نرخ روز سهام عدالت که ۵۰ درصد آن 
را بتوان به متقاضیان وام ارائه کرد، نکته مهمی اســت.از سوی دیگر، دولت اعالم کرده 
که متقاضیان دریافت وام بر مبنای سهام عدالت، اگر ظرف مدت یکماه کل مبلغ را به 
شبکه بانکی بازگشت دهند، از نرخ سود صفر درصدی برخوردار خواهند بود؛ در حالیکه 
مشخص نیست که آیا بانک ها کارمزد خود را هم برای این وام ها کنار می گذارند یا خیر؛ 
چراکه تجربه نشان داده که بانک، کارمزد خود را در ابتدا کنار گذاشته و پیش از پرداخت 
وام به حساب مشتری، آن را کسر می کند؛ ضمن اینکه اگر مدت زمان بازپرداخت باالتر 
از یک ماه باشد، مشتری باید ۱۸ درصد سود را هم بپردازد.نکته حائز اهمیت آن است که 
اکنون پرداخت نرخ سود ۱۸ درصدی برای وام سهام عدالت آن هم از سوی ضعیف ترین 
اقشــار جامعه که دارنده سهام عدالت هستند، نکته ای در خور توجه است.به هرحال به 
نظر می رسد که دولت باید در این حوزه تعامل بیشتری با دارندگان سهام عدالت نموده 

و مسیرهای سهل تری را پیش روی آنها قرار دهد.

اعالم شعب برتر بانک ایران زمین 
مراسم یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور روز گذشته به 
صورت مجازی برگزار و از روســای برتر تمامی بانک های کشور در سال ۱399 
تقدیر شــد.به همین مناسبت مراسمی به صورت همزمان در ساختمان مرکزی 
بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل، ریاست هیات مدیره، مدیر امور شعب استان 
ها، مدیر امور شعب اســتان تهران، ریاست حوزه مدیرعامل، ریاست اداره روابط 
عمومی، مدیر منطقه یک اســتان تهران و مدیر منطقه دو اســتان تهران برگزار 
شــد.در این مراسم دو تن از روسای شــعب به صورت نمادین و به نمایندگی از 
سایرین حضور و لوح تقدیر و هدایای خود را از مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره 

دریافت کردند.

تقدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از 
عملکرد بانک توسعه تعاون 

تقدیــر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عملکرد بانک توســعه تعاون در طرح 
اشتغال پایدار روستاییوزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از ۱42 
هزار طرح اشتغال روستایی ضمن بیان این نکته که این طرح موجب افزایش 64 
درصدی متوسط درآمد روستاییان در سطح کشور شده، از تعامل و همکاری مدیر 
عامل بانک توسعه تعاون در اجرایی شدن موفق طرح ملی اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری و تحقق دستاوردهای آن تقدیر و تشکر کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مراسم 
رونمایی از ۱42 هزار طرح اشتغال روستایی و عشایری در ایام مبارک دهه فجر 
با بیان این نکته که با اجرای طرح ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، سهم 
اشــتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از 3 به 29 درصد افزایش یافته از کلیه 
عوامل اجرایی و بانکهای عامل در این طرح تشــکر کرد.وی در این مراسم گفت: 
بسیار خرسندم که در این ، شاهد رونمایی از یکی از برنامه های بزرگی هستیم 
که موجب تعادل بخشی به سکونت گاه های کشور، ایجاد و افزایش قابل مالحظه 
تولیدات ملی، تامین امنیت غذایی در عرصه های گوناگون، افزایش ســطح رفاه 
و کاهش فقر در مرکز توســعه ملی روستا که همان روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر 

هستند، شده است.

پرداخت 1700 میلیارد ریال تسهیالت به 
کادر درمان و کسب و کارهای آسیب دیده 

بانک دی که از تابســتان ســال جاری حمایت جدی از کادر درمان و کســب و 
کارهای آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در دستور کار  قرار داده، تا کنون 
بیش از یک هزار و 74۵ میلیارد ریال تسهیالت به جامعه هدف این طرح پرداخت 
کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک دی، مهدی پورمهر، رییس اداره بازاریابی 
بانــک دی با اعالم این خبر گفت: این میزان منابع در قالب تســهیالت یا کارت 
اعتباری به صاحبان کســب  و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا و 
نیز فعاالن نظام سالمت کشور و کادر درمان پرداخت شده است.وی با بیان این که 
این اقدام به منظور قدردانی از فعاالن اقتصادی و نیز عمل به مسئولیت اجتماعی 
بانک دی عملیاتی شده است، اظهار کرد: بانک دی با طراحی بسته حمایتی ویژه 
اقشــار مختلف، تالش می کند در روان سازی فعالیت های اقتصادی کشور نقش 
خود را ایفا کند.رییس اداره بازاریابی بانک دی افزود: پرستاران، بهیاران، کارکنان 
شاغل در بیمارســتان ها، درمانگاه ها و مراکز سالمت و کارکنان شاغل در حوزه 
سالمت )بیمارستان ها، کلینک ها، آزمایشگاه ها و ...( با ارائه معرفی نامه رسمی و 
گواهی اشــتغال به کار از مراکز متبوع می توانند از طرح بسته حمایتی بانک دی 

بهره مند شوند.

نسخه وب اپلیکیشن سامانیوم عرضه شد
  باشگاه مشــتریان بانک سامان، باهدف توسعه خدمات الکترونیک خود نسخه 
سازگار با وب، اپلیکیشن ســامانیوم را برای کاربران عرضه کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ســامان، تیم توســعه باشگاه مشتریان بانک ســامان )سامانیوم( 
اپلیکیشن تحت وب این باشگاه را باهدف بهبود خدمات رسانی به کاربران سیستم 
عامل iOS، عرضه کرد.بر اساس این گزارش، کاربران تلفن های همراه اندرویدی و 
iOS برای استفاده از نسخه یادشده نیاز به دانلود و نصب برنامه ندارند و می توانند 
با استفاده از مرورگر موبایل خود از خدمات سامانیوم استفاده کنند.گفتنی است، 
کاربرانی که از سیستم عامل iOS استفاده می کنند، با این نسخه جدید، خدمات 
این باشگاه را در دسترس تر و آسان تر دریافت خواهند کرد. این دسته از کاربران 
برای دریافت نســخه تحت وب سامانیوم باید از طریق مرورگر سافاری به سایت 
ir/samanium.https://sb24 مراجعــه و پــس از ورود به صفحه login در 
 Add to home screen را انتخاب و سپس گزینه share پایین صفحه دکمه
را لمس کنند تا میانبر سامانیوم به صفحه برنامه های تلفن همراهشان اضافه شود.

در همین ارتباط، الزم به ذکر است که شرایط ورود به نسخه وب اپلیکیشن برنامه 
ســامانیوم تغییری نکرده و کاربران با شماره موبایل و رمز خود می توانند از این 
نسخه استفاده کنند.گفتنی است، کاربران در صورت نیاز به راهنمایی می توانند با 

مرکز سامان ارتباط به شماره ۰2۱6422 تماس بگیرند.

دکتر فرزین:
روسای شعب بانک کارآفرین به فکر جانشین 

پروری باشند
مدیر عامل بانک کار آفرین به روسای شعب سراسر کشور توصیه کرد که جانشین 
پروری یکی از اولویت کاری آنان باشد.به گزارش روابط عمومی بانک کار آفرین، 
دکتر محمد رضا فرزین روز یکشنبه،همزمان با برگزاری گردهمایی روسای موفق 
شعب بانکهای کشور توسط بانک مرکزی برگزار شد،از روسای موفق شعب بانک 
کار آفرین تقدیر کرد.وی در این مراسم که به صورت آنالین برگزار شد،تقدیر از 
روسای موفق شعب بانکی را بدعتی نو خواند و گفت: هر چند که این فرآیند در 
بانــک کارآفرین هر فصل با برگزاری مجامع فصلی انجام می گیرد، اما انتخاب و 
تقدیر از روسای موفق بانکی توسط بانک مرکزی فرآیندی قابل تقدیر و شایسته 
ای اســت که موجب افزایش انگیزه خدمت در بانکها خواهد شــد.وی بار اصلی 
برنامه ریزی های انجام شــده در ستاد بانک را بر دوش شعب خواند و افزود: در 
حقیقت تحول اصلی در شعب اتفاق می افتد، به همین دلیل از ابتدای سال اصرار 
داشتیم تا مسیر و شرایط بهتری برای انجام اهداف برنامه ریزی شده در شعب اجرا 
شود. مسیری که شامل تجهیز شعب به فناوری های روز، افزایش نیروی انسانی 
مجرب و... که همگی بستر ساز عملکرد بهتر شعب هستند، بودیم.فرزین با اشاره 
به ایجاد معاونت بانکداری شــرکتی در بانک تاکید کرد: وجود بانکداری شرکتی 
موجب ســرعت بخشیدن به تعامالت بین بانک و شعب شده، روالی که حتی در 
عملکرد شعب نیز به خوبی قابل رویت است. این روال موجب شد تا به اکثر برنامه 
ریزی های انجام شده در سال 99 برسیم و بخشی هم که محقق نشده در حال 

آسیب شناسی است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش 7 هزار و 3۰6 واحدی معادل ۰.۵۸ درصد به 
یک میلیون و 2۵7 هزار و 6۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت 
۸4 واحدی به ۱7 هزار و 73۱ واحد رسید. دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت سومین 
روز هفته )دوشــنبه بیســت و هفتم بهمن ماه 99(، شاهد روند نزولی شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۱9۰6 واحدی 
معادل ۰.۵۸ درصد به رقم 32۸  هزار و 46 واحد رسید.شــاخص کل هم وزن نیز، با 
رشــد ۱23 واحدی معادل ۰.۰3 درصد، عــدد 437 هزار و 22۵  واحد را به نمایش 
گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۸۰ واحدی به رقم 2۸۵ هزار و 937  
واحد رســید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 6۵27 واحد کاهش را رقم زد و به 
سطح یک میلیون و 7۸4 هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 477۱ واحد 
کاهش  به رقم 92۱ هزار و 24۸ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱67۸4 واحد 
کاهش همراه بود و عدد 2 میلیون و ۵37 هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس 
این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی شستا، فوالد، فارس، 
کچاد، وغدیر، تاپیکو و وبملت با بیشــترین کاهش، تاثیر منفی در روند شاخص کل 
بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی فملی، شبندر، فخاس و برکت، بیشترین 
تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار ســرمایه در 

ســومین روز کاری هفته، معامله گران بورس 6 میلیارد و 97۰ میلیون برگه بهادار و 
ســهام را در قالب 7۸3 هزار و 262 نوبت معامله و به ارزش 76 هزار و 93۸ میلیارد 
ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد فپنتا 
)سپنتا( با ۵.9۵ درصد رشد و پس از آن، نمادهای وصنعت، حپترو، دروز، شپارس و 
خچرخش بود. همچنین نماد معامالتی پتایر)ایران  تایر( با ۱3.۰6 درصد، بیشــترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای غسالم، سصفها، حفارس، سدور، 

خزامیا و حتاید قرار گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معامالتی فملی، خساپا، 
شپنا، برکت، شــبندر، فوالد و شستا به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی 

شده اند.
بیشترین عرضه و تقاضا 

بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی پارند، سیتا، کمند، شبندر، غپاک و کفپارس 
با بیشــترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای پاالیش، کلوند، شستا، دارا 

یکم، کدما، وتجارت و وبملت بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامالت دیروز بازار ســرمایه، فقظ شاخص صنعت ذغال سنگ با افزایش همراه 
بود و شاخص صنایع »چند رشــته ای ص«، »وسایل ارتباطی«، »فنی مهندسی«، 
»اطالعات و ارتباطات«، »محصوالت چرمی« و »الســتیک« با کاهش مواجه شــده 

است.

همتی مطرح کرد؛
۵ نکته رمز پول بانک  مرکزی

رییــس کل بانک مرکزی اظهار داشــت: از همکارانــم در ادارات ذی ربط بانک 
مرکزی خواسته ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک 
مرکزی را بررســی کرده و جهت تصمیم گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از 
نتایج آن در سیاست گذاری پولی فراهم آید.؛ عبدالناصر همتی، رییس کل بانک  
مرکزی در یادداشــتی در درباره رمزپول بانک مرکزی نوشت: درسال های اخیر 
مباحث متعددی درباره نســبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول ها در 
جهان مطرح شــده است . خصوصا نحوه تنظیم گری رمز ارزها ، و نسبت آنها با 
سیاســت گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.طی دو سال 
گذشــته، تشکیل جلسات بررســی و قاعده گذاری در باالترین سطوح سیاست 
گذاری های اقتصادی جهان در باره رمز ارزها بارها تکرار شــده اســت و الگوی 
مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررســی قرار گرفته اســت.ازجمله 
اهداف بانک های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین 
المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران هم با بررســی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن 
بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه اســت و 
ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.از همکارانم در ادارات ذیربط 
بانک مرکزی خواسته ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول 
بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده 

از نتایج آن در سیاست گذاری پولی فراهم آید.

وضعیت ۴ متغیر پولی در پایان تابستان
حجم نقدینگی در ایســتگاه پایانی تابستان امسال ۱7.۱ درصد نسبت به پایان 
ســال قبل و حجم پول نیز 4۰.6 درصد رشد نشان می دهد. همچنین شبه پول 

۱2.2 درصد و سپرده های بخش غیردولتی نیز ۱7.6 درصد رشد دارد.
 بررسی جزئیات گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی از شاخص های عمده 
اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۱399، بیانگر رشد ۱7.۱ درصدی نقدینگی در 
شهریورماه ۱399 نسبت به پایان سال قبل است. در سه ماهه اول سال جاری، 
نرخ رشد نقدینگی در پایان خردادماه، 7.۵ درصد نسبت به پایان سال قبل بود.

همچنین در این ماه، نرخ رشــد حجم پول نسبت به پایان سال ۱39۸، به رقم 
4۰.6 درصد رسیده که این رقم در پایان فصل بهار امسال، ۱7.۵ درصد به ثبت 
رســیده است.بر اساس این گزارش، دیگر بخش متغیرهای پولی متعلق به شبه 
پول اســت که در پایان شــهریورماه با رشد ۱2.2 درصدی نسبت به پایان سال 
قبل همراه شده است. این در حالی است که در پایان خردادماه ۱399، نرخ رشد 
شبه پول به نسبت به پایان اسفندماه 9۸، به رقم ۵.4 درصد رسیده بود.همچنین 
نرخ رشد سپرده های بخش غیردولتی در شهریورماه ۱399 نسبت به پایان سال 
قبل، ۱7.6 درصد به ثبت رســیده که این رقم در آخرین ماه از فصل بهار سال 

جاری، 7.۸ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرعامل بانک ملی: 
 سرمایه انسانی، با ارزش ترین سرمایه 

بانک ملی ایران است
دکتر حســین زاده در دیدار با رؤســا، معاونین و مسئوالن دوایر سرمایه انسانی 
ادارات امور شعب استان ها و شعب مستقل بانک ملی ایران بر اهمیت توجه به 
مشکالت، مسائل و دغدغه های همکاران شاغل و بازنشسته تأکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران ، دکتر حســین زاده در این نشست که به صورت 
وبینار و با حضور مسئوالن و کارشناسان دوایر سرمایه انسانی ادارات امور شعب 
برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر و فرا رسیدن ماه رجب، به ارتباط 
مؤثر مســئوالن دوایر سرمایه انسانی ادارات امور شعب با همکاران زیرمجموعه 
تأکید و تصریح کرد: مسئوالن ادارات امور شعب به ویژه مسئوالن دوایر سرمایه 
انسانی ادارات وظیفه دارند به صورت مستمر و پویا با همکاران زیرمجموعه خود 
در ارتباط باشــند و ضمن انجام وظایف روزانه خود، شایسته است که همواره با 
خوشــرویی و متانت به پرســش ها و دغدغه های آنها پاسخ دهند. مدیرعامل 
همچنین به اهمیت پاسخگویی به همکاران در بسترهای مختلف فضای مجازی 
اشاره و تصریح کرد: من به صورت مستمر مطالب و کامنت های همکاران محترم 
را در پلتفرم های مختلف دنبال می کنم و الزم اســت که مسئوالن ادارات امور 
شــعب و کارشناسان دوایر سرمایه انســانی نیز نسبت به شنیدن صحبت های 
صنفی همکاران خود در فضای مجازی فعال بوده و تعامل سازنده ای با همکاران 
خود داشــته باشــند تا از این طریق دغدغه های مطرح شده در کمترین زمان 
شــنیده و مرتفع گردد.وی افزود: انتشار شــایعات غیر موثق در فضای مجازی، 
در نهایت، موجب دلسردی همکاران می شود، لذا کارشناسان و مسئوالن دوایر 
ســرمایه انسانی مسئولیت دارند که نســبت به اطالع رسانی صحیح و برطرف 
نمودن شــائبه های همکاران در فضای مجازی فعالیت مستمری داشته باشند. 
مدیرعامل با اشاره به تفویض اختیار به ادارات امور شعب در خصوص انتصابات، 
بیان داشت: مسئوالن ادارات امور شعب وظیفه دارند در فرآیند انتصابات، مالک 
اصلی را شایستگی افراد در نظر بگیرند و همچنین با تخصیص عادالنه پاداش ها و 
اضافه کار به گونه ای عمل کنند که حقی از هیچ شخصی تضییع نگردد. در ادامه 
این نشست، حسین زاده مدیرعامل، حبیب اله رشید ارده معاون سرمایه انسانی، 
حســن مونسان معاون شعب و محمد رضایی رئیس اداره کل سرمایه انسانی به 
سواالت و مسائل مطرح شده کارشناسان و مسئوالن حاضر در وبینار پاسخ دادند.

گزارش از بازار سرمایه؛

 عقبگرد بیش از 7 هزار واحدی
 شاخص کل بورس
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خطیب زاده: 

توقف اجرای پروتکل الحاقی درصورت 
انجام نشدن تعهدات برجامی

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اظهار کرد: دولت کنونی 
آمریکا همچنان بر رویه دولت قبلی این کشور حرکت می کند و آنچه 
که امروز اتفاق می افتد با ۲۰ ژانویه هیچ فرقی نمی کند. سعید خطیب 
زاده صبح دیروز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ 
به سوال خبرنگاری در خصوص توئیت وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر 
اینکه دیپلماسی اصولی تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای است اظهار کرد: تفسیر توئیت وزیر امور خارجه آمریکا بر عهده 
خودشان است و آنچه که باید بگوییم این است که دولت کنونی آمریکا 
متاسفانه همچنان بر رویه دولت قبلی این کشور حرکت می کند و آنچه 
که االن اتفاق می افتد با قبل از ۲۰ ژانویه فرقی نمی کند.این دیپلمات 
ارشد کشورمان با بیان اینکه متاسفانه همچنان اعمال فشار حداکثری و 
انجام جنایت علیه ملت ایران و بی توجهی به تعهدات و حقوق بین الملل 
از سوی آمریکا ادامه دارد، افزود: بعضا حرف ها و اظهاراتی مطرح شده 
اســت که همانطور که پیش از این گفته ایم حرف ها مالک برای ما 
نیست و آنچه که مورد توجه ماســت عمل است.وی ادامه داد: دولت 
آمریکا هیچ فرقی با دولت ترامپ در خصوص اعمال تحریم ها علیه ملت 
ایران نکرده اســت و این شرمی است برای کسانی که کارزار انتخاباتی 
خود را بر مبنای فاصله گرفتن از ادبیات و سیاست های گردن کشانه 
ترامپ بنا گذاشته بودند.خطیب زاده افزود: اگر آمریکایی ها سیاست 
اصولی یعنی بازگشت به چندجانبه گرایی، عمل به تعهدات و اصالح 
مسیر غلط گذشته را در پیش بگیرد و از مسیر شکست خورده قبلی 
بازگردد. ایران هم به این اصالح سیاســت پاســخ مناسبی می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه 
اگر طرف های عضو برجام تا سوم اسفند به تعهدات خود عمل نکنند 
ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد و آیا در این 
ارتباط برنامه ریزی مشــخصی شده است خاطرنشان کرد: مسائل ریز 
فنی را باید از سازمان انرژی اتمی بپرسید و طبق مصوبه مجلس اگر تا 
آن موقع مشخص شده دیگر طرف های عضو برجام به تعهد خود عمل 
نکنند دولت مکلف است که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف 
کند و این زمان بر نیست و هر روزی فرا برسد می تواند اجرا شود.خطیب 
زاده ادامه داد: بر اساس این مصوبه نظارت های فراپادمانی متوقف می 
شود که ما در چارچوب پروتکل الحاقی اجرای آن را به صورت داوطلبانه 
پذیرفته ایم.وی خاطرنشان کرد: توقف اجرای نظارت های فراپادمانی به 
معنای پایان تمام نظارت ها نیست. چرا که ما عضو پادمان هستیم و بر 
اساس پادمان بخش عمده ای از نظارت ها ادامه خواهد داشت و اجرای 
پروتکل الحاقی متوقف می شــود.خطیب زاده ادامه داد: همکاری ما با 
آژانس ادامه خواهد داشــت و ایران طی نامه ای همه موارد را به اطالع 
آژانس می رساند. همانطور که پیش از این نیز این اطالع رسانی انجام 
می شد.خطیب زاده افزود: تمام اقدامات ایران به سادگی برگشت پذیر 
اســت. به شرطی که دیگر طرف های عضو برجام به تعهداتشان عمل 
کنند.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه سفر اخیر نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به ایران و 
اینکه این سفر با توجه به تغییر موضع دولت بایدن در ارتباط با حمایت 
از عربستان در جنگ یمن چراغ سبزی به واشنگتن بوده است، گفت: 
سفر نماینده دبیرکل سازمان ملل به ایران از قبل برنامه ریزی شده بود 
و حتی به خاطر موضوع کرونا انجام آن با مشکالتی روبرو شده بود که 

باالخره در این مقطع انجام شد و همانطور که پیش از این گفتم این سفر 
از قبل برنامه ریزی شده بود.سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ایران در 
موضوعات منطقه ای با کشورهای منطقه صحبت می کند و سازمان 
ملل به عنوان تسهیل کننده این گفت وگوها در این روند جایگاه خود را 
دارد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشست خبری در مورد 
برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال تغییر سیاســت 
پیشین این کشور در مورد ایران است، گفت: باید منتظر عمل باشید و 
ما امیدواریم که آنها اجرای مسیر دولت قبلی را متوقف کند و به تعهدات 
خود در برابر ایران و جامعه بین المللی عمل کنند.خطیب زاده همچنین 
در این نشست در واکنش به پرسشی دیگر گفت: هیچ کشوری در دنیا 
نیست که در خصوص منافع ملی و امنیت ملی اش مصالحه کند و ایران 
نیز به عنوان یک کنشگر شناخته شده و عقالنی در خصوص امنیت ملی 
و منافع ملی اش با کسی مصالحه نمی کند. برنامه موشکی ایران جزو 
ابزار دفاعی ایران است و فعالیت های نظامی ایران جنبه دفاعی و تدافعی 
دارد.سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در 
مورد اظهارات اخیر سخنگوی هیات رییس ه مجلس شورای اسالمی 
مبنی بر اینکه عدم هماهنگی وزارت خارجه باعث شد نامه رهبر انقالب 
به رییس مجلس دومای روسیه ارائه شود و واکنش وزارت خارجه به این 
موضوع خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت: آنچه که شما به نقل از 
سخنگوی هیات رییس ه مجلس مطرح کردید درست نیست و شاید 
ایشان اطالع دقیقی از موضوعات نداشته اند. چنانچه دیدیم بعد از این 
اظهارات دستیار رییس مجلس در امور بین الملل مورد دیگری را اشاره 
کردند.خطیب زاده ادامه داد: آقای قالیباف رییس محترم مجلس خود 
مــی داند کــه وزارت امور خارجه در چه ســطح و ابعادی برای انجام 
هماهنگی های الزم جهت انجام این ســفر تالش کرده است، خوب 
نیست که از تریبون سخنگوی مجلس صحبت هایی مطرح شود که 
درست نیست و اگر مصالح ملی اجازه نمی دهد که وزارت خارجه بیش 
از این به این موضوع ورود پیدا کند به این معنا نیســت که ادعاهای 
پراکنده مطرح شــده در این زمینه درســت است.این دیپلمات ارشد 
کشورمان ادامه داد: اگر برخی دوستان اصرار دارند که مباحث در فضای 
عمومی گفته شود می توانند سوال در این زمینه را به صحن مجلس 
ببرند تا در آنجا گفت وگو شود.خطیب زاده با بیان اینکه باید از این فضا 
عبور کنیم افزود: ســفر انجام شده سفر خوبی بود و پیام مقام معظم 
رهبری منتقل شــده است و ان شــاءاهلل اثرات و برکات خود را خواهد 

داشت.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتباط با ادعای مطرح شده 
از سوی برخی از رسانه های ترکیه مبنی بر بازداشت یکی از کارمندان 
سرکنسول گری ایران در استانبول و انتشار تصاویری در این ارتباط از 
ســوی برخی از شبکه های ترکیه در ارتباط با این موضوع اظهار کرد: 
همانطور که پیش از این گفته ام هیچ کارمند سرکنســول گری ایران 
بازداشت نشده است و نمی تواند چنین موضوعی اتفاق بیفتد. چرا که 
خالف رویه هاســت.وی افزود: آنچه که رخ داده است بازداشت یکی از 
اتباع ایرانی در هنگام ورود به این کشور بوده است. ما با دولت ترکیه در 
این زمینه در تماس هستیم و نتیجه را خواهیم گفت و این موضوع باید 
در مســیر خود به زودی حل شود.خطیب زاده همچنین در پاسخ به 
سوال دیگری در مورد بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام در ارتباط با 
اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران و انتقاداتی که در این زمینه مطرح 
کرده بودند گفت: سه کشور اروپایی راه ساده تری دارند که به تنش ها 
پایان دهند و آن این است که به تعهدات برجامی خود برگردند و این راه 
ساده تر اســت. برجام در شرایط حساسی است و اینگونه تنش ها به 
برجام کمکی نمی کند.خطیب زاده همچنین در پاســخ به سوالی در 
ارتباط با اظهارات اخیر وزیر اطالعات در یک برنامه تلویزیونی اظهارکرد: 
موضع جمهوری اســالمی ایران بر صلح آمیز بودن کلیه فعالیت های 
هســته ای خود است و موضع ما در این زمینه تغییری نکرده است و 
فتوای مقام معظم رهبری در مورد حرام بودن سالح های کشتار جمعی 
و سالح هسته ای هم به جای خود باقی است.سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر کسالت ظریف گفت: 
آقای ظریف کسالت مختصری داشتند که موجب نگرانی شده بود ولی 
تست دیروز و امروزشان منفی اعالم شده، ایشان کرونا ندارند ولی آن 
کسالت را باید از ناحیه دیگری پیگیری کنند.سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر حمله اخیر ارتش ترکیه به شمال 
عــراق، گفت: ما بر این موضوع تاکید داریم که حاکمیت ملی عراق و 
تمامیت ارضی این کشور باید توسط همه به رسمیت شناخته شود و 
همه در این راستا حرکت کنند. البته اتفاق بدی نیز در حوزه تروریسم 
در مورد چند اتباع غیر نظامی ترکیه رخ داده است که این اقدام محکوم 
است. ما این اقدامات تروریستی را محکوم می کنیم و امیدواریم دیگر 
شاهد اینگونه اقدامات نباشیم و البته همانطور که گفتم باید تمامیت 
ارضی کشــورها نیز رعایت شود و به آن احترام گذاشته شود.خنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان در ادامه نشست خبری خود با تشریح 

مهمترین اتفاقاتی که در هفته گذشته در حوزه سیاست خارجی کشور 
رخ داد، اظهار کرد: در هفته گذشته شاهد سفر نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل متحد در امور یمن به تهران بودیم، گفت وگوهای خوبی در 
این ســفر انجام شد و امیدواریم که نتایج این سفر به حل و فصل هر 
زودتر موضوع یمن کمک کند.خنگوی وزارت خارجه همچنین به سفر 
اخیر رییس قوه قضائیه به عراق و دیدارش با مقامات این کشور اشاره 
کرد و افزود: سفر ایشان به عراق سفر بسیار موفقی در این حوزه بود. در 
این ســفر چهار موضوع پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی مراودات 
سیاسی، مسائل قضایی و کنسولی مورد بررسی قرار گرفت. مالقات ها با 
مقامات این کشور در بهترین سطح و شرایط انجام گرفت و از نظر وزارت 
خارجه یکی از موفق ترین سفرهایی بود که در این حوزه انجام شد.وی 
همچنین به توافقات و اسناد امضا شده در جریان این سفر اشاره کرد و 
گفت: این گفت وگوها و توافقات می تواند به ارتقای همکاری ها و روابط 
دو جانبه دو کشور کمک کند.خطیب زاده همچنین گزارشی از سفر 
اخیر علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور سوریه و 
یمن به دمشــق ارائه کرد و گفت: در این سفر آقای خاجی با مقامات 
سوریه از جمله آقای بشار اسد در ارتباط با ادامه پیگیری ها جهت حل 
و فصــل بحران ســوریه رایزنی و گفت وگو کرده اســت.خطیب زاده 
همچنین در پاسخ به ســوالی در مورد نامه اخیر ایران به آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در خصوص اهمیت محرمانگی اطالعات و راهکارهای 
ارائه شده در این زمینه گفت: نامه اخیر نمایندگی ایران در آژانس در این 
زمینه اولین نامه ما نیســت و ان شــاءاهلل آخرین نامه ما باشد. درباره 
همکاری با آژانس به عنوان یک نهاد فنی اما متاسفانه در گذشته چندین 
بار شاهد درز اطالعات بوده ایم. در صورتیکه آژانس مسئولیت در حفظ 
محرمانگی اسناد دارد.وی ادامه داد: آژانس مسئولیت حقوقی و قطعی 
نسبت به حفظ محرمانگی اسناد کشورهای عضو دارد. البته این اسناد 
ذاتا محرمانه اســت وگرنه فعالیت های جمهوری اسالمی ایران تماما 
شفاف هستند. از جهت رویه ای متاسفیم که سهل انگاری های جدی 
رخ داده و این نامه برای یادآوری مسئولیت های آژانس بود.سخنگوی 
وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری در مورد ابراز نگرانی سه کشور 
اروپایــی در خصوص تولید اروانیوم فلزی از ســوی ایران گفت: بحث 
سوخت پیشرفته راکتورها یک موضوع قدیمی است و ایران در زمینه 
گسترش تحقیقات و دانش هسته ای خود همواره این را مد نظر داشته 
است و اورانیوم فلزی نیز ضرورت اصلی برای دستیابی به این سوخت 

است. لذا ایران هیچ کاری نکرده اال اینکه تحقیق و توسعه خود را برای 
رسیدن به سوخت راکتور هسته ای تهران گسترش داده و این موضوع 
جای نگرانی ندارد.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی دیگری 
مبنی بر اینکه قطر اعالم کرده که برای رد و بدل کردن پیام و میانجی 
گری بین ایران و آمریکا دارای آمادگی است، خاطرنشان کرد: ما از کمک 
دیگر کشورها استقبال می کنیم و قطر نیز در میان دوستان و همکاران 
نزدیک منطقــه ای ایران قرار دارد و همواره رایزنی ها و گفت وگوهای 
نزدیکی بین تهران و دوحه در سطوح مختلف در مورد موضوعات برگزار 
شده است و ما از هر حرکتی که به کاهش تنش کمک کند استقبال می 
کنیم.خطیب زاده همچنین تصریح کرد: اجرای تعهدات از سوی آمریکا 
خیلی نیاز به پیام بردن ندارد و مسیر آمریکا در این زمینه روشن است. 
این کشــور باید به تعهدات خود بازگردد و مسیر قبلی را اصالح کند و 
تاسف اینجاست که دولت فعلی آمریکا شریک نقض و گردن کشی دولت 
قبلی آمریکا علیه ملت ایران شده است و قطعا این روند سازنده ای نیست 
و امیدواریم این مســیر اصالح شود.سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: 
اکنون که در اینجا هستم هیچ اتفاقی در خصوص اجرای تعهدات توسط 
آمریکا رخ نداده است.خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوالی در مورد 
تبادل زندانیان بین ایــران و عراق و آخرین اخبار در این زمینه با ارائه 
توضیحاتی در ارتباط با تالش های وزارت خارجه جهت انتقال زندانیان 
ایرانی به داخل کشور و توافقاتی که بین ایران و برخی از کشورها در این 
زمینه صورت گرفته است گفت: پیگیری حقوق اتباع ایرانی در کشورهای 
مختلف از جمله عراق در دســتور کار وزارت خارجه است و ما همواره 
اینگونه مســائل را پیگیری می کنیم.وی همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه آیا در جریان آتش سوزی صورت گرفته در گمرک 
اسالم قلعه افغانســتان در نزدیکی مرز ایران و افغانستان صدمه ای به 
کامیون های ایرانی وارد شده است یا نه؟ افزود: نگاه جمهوری اسالمی 
ایران در باالترین سطح در مورد آتش سوزی رخ داده در افغانستان کمک 
به مهار این آتش سوزی بود. در همین چارچوب بالفاصله تصمیم گرفته 
شــد که مرزهای ایران باز شــود و اگر این عمل انجام نمی شد شاید 
خســارت ها چند برابر می شد. در سطح معاون اول رییس جمهور نیز 
دستوراتی داده شد. نمایندگان ویژه ای نیز به مرز رفتند و از شهرهای 
اطراف نیز کمک های خوبی در زمینه امدادرسانی و مهار آتش صورت 
گرفت.خطیب زاده گفت: ما هیچ گزارشی در مورد وارد شدن خسارت 
جانی به اتباع ایرانی نداریم. البته ابعاد خسارت ها در مورد خود افغانستان 
نیز هنوز کامال روشن نیست و ما کمک کردیم که این آتش سوزی در 
این ابعاد با کمترین خسارت مهار شود. ما با خسارت دیدگان و آسیب 
دیدگان ابراز همدردی می کنیم و مجاری ارتباطی مان را با دوســتان 
افغانســتانی مان داریم که هر چه زودتر این موضوع فیصله پیدا کند.

ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه نشســت خبری خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از مسائل منتشر 
شــده در مورد حذف روادید بین ایران و عراق، گفت: آنچه که در حوزه 
روادید بین ایران و عراق است موضوعی شناخته شده است. بعد از سفر 
نخست وزیر عراق به تهران بین دو کشور این توافق ایجاد شد که صدور 
روادید بین تهران و بغداد رایگان شــود و این موضوع تا به امروز ادامه 
داشته است و موضوع حذف روادید نیز از جمله موضوعات مذاکراتی بین 

دو کشور است که برای اجرای آن باید شرایطش فراهم شود.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

سه شنبه 28 بهمن 1399  4 رجب 1442  16 فوریه 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4576 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

نتایج یک مطالعه روی افراد دچار سرگیجه خوش خیم وضعیتی، نشان 
داد که بیمارانی که کمبود ویتامین D دارند، شدت سرگیجه بیشتری را 
تجربه می کنند. سرگیجه خوش خیم وضعیتی؛ شایع ترین نوع سرگیجه 
اســت. این بیماران از حمله های کوتاه ســرگیجه ای در حین تغییرات 
سریع وضعیت سر شکایت می کنند. سرگیجه در این بیماران با چرخش 
سر به طرف گوش آغاز می شــود و در فاصله زمانی ۱۰ ثانیه ای شدت 
می گیرد و پــس از ۱۰ تا ۴۰ ثانیه علی رغم ماندن فرد در وضعیتی که 
ســرگیجه ایجاد می شود، عالئم غالبا کاهش پیدا می کند. این عالئم به 
دلیل نقص عملکردی یک طرفه دستگاه دهلیزی گوش ایجاد می شود. 
فردی که به این نوع سرگیجه مبتال است، معموال دچار گیجی، منگی، 

تاری دید و حالت تهوع و استفراغ می شود. 

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود، برخی جهش های 
ژنتیکی را یافته اند که می توانند به بروز اوتیســم و سایر اختالالت 
روانی منجر شــوند. پژوهش جدیدی نشان می دهد جهش هایی که 
نقاط اتصال را در مولکول های آران ای مختل می کنند، ممکن است 
به اوتیســم و ســایر بیماری های روانی منجر شوند. "پروتئین های 
متصل به آران ای" )RBPs(، به آران ای متصل می شوند که واسطه 
میان ژن ها و پروتئین ها است و نقش های گوناگونی را بر عهده دارد. 
برخی از این پروتئین ها از آران ای به قســمت های خاصی از سلول 
می روند، برخی دیگر ساختار آن را تغییر می دهند و برخی دیگر نیز 
زمان تبدیل شدن آن به پروتئین را کنترل می کنند. این پروتئین ها 

به ویژه در مغز مهم هستند.

ذرات نامرئی قاتل که در محصوالت مصرفی روزمره پنهان می شوند، 
ممکن اســت تهدید بعدی برای سالمتی جهان باشند. روناویروس 
تهدیدی جهانی اســت که به راحتی مشــاهده نمی شود و محققان 
فنالندی می گویند: تهدید نامرئی بعدی برای سالمتی ممکن است 
در وسایل مورداســتفاده روزمره کمین کرده باشد. در این مطالعه 
جدید محصوالتی مانند لوازم آرایشــی، لبــاس و حتی مواد غذایی 
حاوی نانو مواد موردبررسی قرار گرفتند که می توانند باعث ابتالء به 
بیماری های ریوی، التهاب مغزی و سرطان شوند. محققان می گویند: 
کنترل استفاده از نانو مواد به دلیل اندازه کوچک آن ها دشوار است و 
این مورد نگران کننده است چون موجب می شود آن ها به راحتی وارد 

زنجیره غذایی شوند. شایان ذکر است.

 D تاثیر کمبود ویتامین 
در شدت سرگیجه

کشف جهش های ژنتیکی که 
می توانند به اوتیسم منجر شوند

نانو مواد، تهدیدی نامرئی که سالمت 
بشر را هدف قرار داده است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصادف زنجیره ای خودروها در بزرگراهی در ایالت تگزاس آمریکا 

افت شدید تولید خودرو در کانادا در سال 2020
تاریخچه صنعت خودروی کانادا طوالنی تر از آن چیزی است که فکر می کنید؛ اما تولید خودروی کانادا در سال ۲۰۲۰ به کمترین 
میزان در طول حدود سه دهه پیش رسیده است. بنا به گفته DesRosiers Automotive، تولید خودرو در کشور کانادا طی 
ســال ۲۰۲۰ به ۱.۴ میلیون دســتگاه افت پیدا کرده که نسبت به تولید حدود ۲ میلیون دستگاهی در سال ۲۰۱۹ افت بیش از 
۲۵ درصدی را نشان می دهد. در واقع انتظار هم این بود که تولید جهانی خودرو در سال گذشته کاهش یابد. به خاطر همه گیری 
کرونا و کمبودهای قطعه مرتبط با آن، پیش بینی های اولیه نشان می دادند تولید جهانی خودرو می تواند تا ۲۰ درصد کاهش یابد 
اما افت تولید خودرو در کانادا فقط به کرونا ارتباط ندارد. تولید خودرو در کانادا در سال ۱۹۹۹ به باالترین حد خود رسید یعنی 
زمانی که کارخانه های تولید خودرو در این کشور ۱۷ درصد از کل تولید خودرو در آمریکای شمالی را به خود اختصاص دادند؛ اما 
از آن زمان به بعد افت مالیم تولید شروع شد. تا سال ۲۰۲۰، سهم کانادا از تولید خودرو در آمریکای شمالی فقط به ۱۱ درصد 
رسیده و از این نظر قافیه را به ایاالت متحده و مکزیک باخته است. تویوتا حرف اول را در تولید خودروی کانادا می زند و ۳۰ درصد 

از خودروها را در این کشور تولید می کند. پس از آن نیز هوندا با سهم حدود ۲۵ درصدی قرار دارد.

از جیب مردم به جیب مردم
بدهی فدراســیون فوتبال به شســتا با واریز مجموعا ۲۵ میلیارد تومان به حساب این هدینگ اقتصادی، تسویه حساب شده است. طی 
ماه های گذشــته شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به منظور وصول طلب ۲ میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال – بابت پرداخت 
قسط اول و دوم دستمزد ویلموتس - اقدام به توقیف اموال فدراسیون از طریق مراجع قضایی کرده بود. تالش های شستا برای پیگیری 
حقوقی این پرونده در آذر ۹۹ به ثمر نشست و این هلدینگ اقتصادی از توقیف اموال فدراسیون فوتبال و حراج ساختمان این مجموعه 
طی مزایده ای خبر داد. همچنین چندی بعد ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به واسطه مالکیت فدراسیون فوتبال به این پرونده باز شد 
که اعتراض مدیران این تیم را به دنبال داشت. این اتفاق در آن مقطع شوکی بزرگی به اهالی فوتبال بود اما مدیران فدراسیون سکوت 
پیشه کردند و در این بین فقط مسئول حقوقی این مجموعه به اظهارنظرهای مختلف می پرداخت و سعی داشت از بار منفی این خبر 
علیه فدراسیون بکاهد. در هر حال توقیف و حراج ساختمان فدراسیون فوتبال عملی نشد چرا که در اواسط دی، محمد شریعتمداری، 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از وســاطت وزیر ورزش و جوانان برای توقف روند حراج ســاختمان مذکور متوقف شد و اعالم کرد به 

فدراسیون فوتبال تا پایان سال برای تسویه حساب بدهی خود زمان داده شد.

اتچمنژپمردهگردددرهمکانونودی
اتهواتفسیدهگرددردهمایلولوآب

سالوهمبادازنَوالتبندگانراآبوانن
روزوشببادازقبولتبندگانراجاهوآب

ردمَظالِمملکراتوقیعتوحَبلُالمتین
ردضیافتخلقرااحسانتوحُسنالمآب

نوازایوانتو سویکیوانرفتهازمیدا
نعرهٔکوسوتبیرهانهلٔجنگورباب

خونخصموآبرزدرخنجروردسارغت
ب همچوردمیناولؤلؤلعلویاقوتمُذا

پیشنهاد

چهره روز

انتشار کتاب داوری اردکانی درباره کرونا
کتاب جدیــد رضا داوری اردکانی دربــاره کرونا و با 
عنوان »کرونا بالیی طبیعی یــا تاریخی« راهی بازار 
کتاب شده است. این کتاب در ۸۰ صفحه و با قیمت 
۳۴ هزار تومان در انتشــارات کتاب برتر منتشر شده 
اســت. در معرفی این کتاب عنوان شــده است: این 
کتاب متضمن یادداشت های داوری اردکانی و صورت 
ویرایش شــده و بازنویسی شده ســخنرانی های او  در 
چندماه نخســت شــیوع بلیه کرونا در ایران است و 
مقاله ای نیز با عنوان »فلســفه و پزشکی« در بخش 
پایانی کتاب آمده است. رئیس فرهنگستان علوم در 
این یادداشت ها به ارتباط کرونا با تکنولوژی زمان و اثر 
شیوعش در انضباطی شدن بیشتر جامعه ها و اعتقاد 
و اعتمادشان به علم بخصوص به علم پزشکی و به وضع کنونی فرهنگ و تلقی فرهنگ از بیماری 
می پردازد. به نظر دکتر داوری این همه گیری نسبتی خاص با وضع تاریخی جهان دارد. این کتاب 
عالوه بر درآمد شــامل این یادداشت ها و ســخنرانی ها و مقاالت است: »کرونا ویروس تکنولوژی 
است«،  »درباره ترس از ویروس کرونا و درسی که می توان از آن آموخت«، »کرونا آزمونی برای ما 
و جهان«، »طبیعت، تکنولوژی و انسان«، »کرونا؛ آثار و آفاتش«، »کرونا بالی طبیعی یا تاریخی؟«، 

»کرونا و جهان پست مدرن«، »بحران ها و فرهنگ ها« و »فلسفه و پزشکی«.

الیزابت کولبرت
»الیزابت کولبرت« نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی 
بیشتر برای کتاب »انقراض ششم« شناخته می شود. 
این کتاب که توسط انتشاراتی های مختلف در ایران 
به زبان فارســی ترجمه و منتشر شده است در سال 
۲۰۱۵ جایزه پولیتزر را بــرای »کولبرت« به ارمغان 
آورد. »زیر آســمان ســفید« جدیدترین کتاب این 
نویسنده است که اخیرا روانه بازار کتاب شد. به عنوان 
یک روزنامه نگار همواره به دنبال چیز درخشانی )یک 
عبارت، یک حقیقت و یک طرز فکر( هستم و نمی دانم 
کجا می توانم آن را پیدا کنم. وقتی نوشتن یک کتاب 
جدید یا یک مقاله جدید را آغاز می کنم سعی می کنم 
تــا جایی که می توانم درباره آن موضوع مطالعه کنم. 
من در نزدیکی یک کتابخانه دانشگاه زندگی می کنم و اغلب اوقات که به دنبال موضوعی هستم به 
سراغ کتاب ها می روم. این فعالیتی است که در دوران کرونا بسیار دلتنگش هستم. این یک موضوع 
نیست اما ای کاش کتاب های علمی محبوب بیشتری به قلم دانشمندان وجود داشت. من از مطالعه 
این کتاب ها بســیار لذت برده و چیزهای زیادی یاد گرفته ام: »مواد اهمیت دارند« نوشته »مارک 
میودونیک«، »گردآوردی خزه« نوشته »رابین وال کیمرر«، »تکامل زیبایی« نوشته »ریچارد پرام«، 
»ماهی درونی ات« نوشته »نیل شابین«، »جنگل نامریی« نوشته »دیوید جورج هاسکل« و »دختر 

آزمایشگاهی« اثر »هوپ جرن«. تمامی این کتاب ها جهان جدیدی را به من معرفی کردند.

فرهنگ

تهیه کننده برنامه »بدون توقف« تاکید می کند که درصد سانسور در این برنامه در حد صفر بوده 
اســت و مردم به طور مســتقیم و بدون واسطه پرسش هایشان را با مسووالن در میان می گذارند. 
برنامه »بدون توقف« با طرح موضوعات مختلف، به بررسی شبهات و معضالت اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی می پردازد و با دعوت از مسووالن مربوطه آن ها را در برابر پنج نفر از مخاطبان داوطلب 
حاضر در برنامه قرار می دهد تا به پرسش هایشــان پاســخ داده شود. رضا غالمحسین نژادـ  تهیه 
کننده »بدون توقف«ـ  گفت: »بدون توقف« همیشه سعی کرده شبهات و مسائل ریشه ای و گاهی 
موضوعات روز جامعه را بررســی کند؛ مثال به انتخابات مجلس، بحث بنزین و یا انتخابات آمریکا 
پرداختیم؛ عمدتا به موضوعات ریشه دار و جدی جامعه می پردازیم که قطعا انتخابات هم جزو این 
موضوعات است و »بدون توقف« هم نسبت به این موضوعات بی تفاوت نیست. ان شاءاهلل در آینده 
وقتی حال و هوای جامعه انتخاباتی شــود، »بدون توقف« هم به این موضوعات خواهد پرداخت. 
به خاطر ندارم موضوعی را مطرح کرده باشــیم و مسوولی گفته باشد این سوال را از من نپرسید. 
ما از همه طیف ها مهمان داشــتیم، شاید از جریان اصالح طلب کمتر مهمان داشتیم که آن هم 
دلیلش نیامدن خودشان بوده است. عمدتا هر کسی به برنامه آمده است هیچگاه چنین درخواستی 
نداشــته است. در برنامه »بدون توقف« پنج نفر داوطلب از میان مردم به برنامه می آیند و آزادانه 
سوال هایشان را می پرسند و آنقدر این اتفاق واقعی است که مهمان برنامه هم صادقانه بخواهد پاسخ 
دهد. اما اگر هم گاهی مهمان پاسخ سوالی را نمی دانسته یا نمی خواسته به آن جواب دهد و از آن 

رد شده، در برنامه نمود پیدا کرده و مردم این پاسخ ندادن را دیده اند.

این برنامه اصال سانسور نمی شود
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