
۸۹ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۸۰۱۱ بیمار جدید مبتال 
به کرونا در کشــور خبر داد و گفت: متاسفانه در شبانه روز گذشته 
۸۹ هموطن دیگر به دلیل ابتال به کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادند. دکتر سیما سادات الری، گفت: تا دیروز ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۱۱ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۹۰ نفر از آنها بستری شدند. 
با این حســاب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و 
۵۳۴ هزار و ۳۴ نفر رســید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۱۱۷ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی دولت گفت: ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می دانیم و آماده ایم که فوراً و در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف های توافق 
به تعهداتشان تمامی گام های برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 
خود با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف گفت: از سوی دولت از حضور باشکوه مردم که همچنان با گذشت بیش از ۴ دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی همچنان 
با حضور خود و این بار متفاوت در جشن پیروزی انقالب شرکت کردند، تشکر می کنم.وی با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن فرصتی است برای تبیین آموزه های دوران ساز 

امام خمینی )ره(، اظهار داشت: دولت یازدهم و دوازدهم با همه توان و تدبیر تمام تالش خود را برای اجرایی ....
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ربیعی:
 آماده ایم در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات، به وضع اولیه توافق بازگردیم
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ترکیه همسایه ای فرصت طلب
شــهر سنجار در شمال عراق دســتخوش بهانه هایی چه برای اعضای 
گروهک PKK و چه برای ارتش ترکیه شــده است و آوارگان این شهر 
در شــمال عراق امکان بازگشــت به محل زندگی خود را ندارند. این 
موضوع به دوران اشغال شهر سنجار)یا شنگال( در استان نینوای عراق 
توسط گروه تروریســتی داعش در آگوست ۲۰۱۴ میالدی بازمیگردد 
که منجر به فاجعه قتل عام مردم فرقه ایزدی در این منطقه و آوارگی 
آنها شد. در آن زمان چند صد نفر از نیروهای شاخه سوریه پ. ک.ک 
یعنــی YPG و تعدادی دیگر از اعضای اصلی این گروه به بهانه دفاع از 
مردم کرد ایزدی وارد این شــهر شدند. این نیروها تحت عنوان یگان 
YBS شــناخته میشوند. پس از نابودی گروه داعش و بازگشت امنیت 
نســبی به این مناطق، دولت عراق، مقامات اقلیم کردســتان و ترکیه 
خواســتار خروج این نیروها از شهر ســنجار و تحویل آن به نیروهای 
امنیتی عراقی میشــوند اما با وجود گذشــت ۳ سال و چند توافقنامه 
شفاهی و کتبی میان دو طرف، این نیروها به دستور فرماندهی مرکزی 
PKK از تحویل شهر خودداری می کنند. ادامه حضور اعضای گروهک  
پ.ک.ک در این منطقه و جنگی ماندن و اقدام به ســنگربندی و حفر 
تونل های گسترده و ایجاد ناامنی گسترده موجب شده است تا آوارگان 
ایزدی شــهر سنجار جرات بازگشت به مناطق سکونت خود را نداشته 
باشند و این مسئله برای دولت و جامعه عراق به هیچ وجه قابل تحمل 
نیست. از سوی دیگر اما نیروهای مردمی عراق معتقدند که حل مسئله 
ســنجار بایستی به دست نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق سپرده 
شود و لشکرکشی ارتش ترکیه به این منطقه میتواند در آینده تبعات 
سنگین تری از حضور چند صد شبه نظامی کرد در شمال نینوا داشته 
باشد. همانگونه که در گزارشات متعدد آمده است از هفته گذشته دور 
جدیدی از عملیات ارتش ترکیه با تکیه بر بمباران سنگین جنگنده های 
نیروی هوایی این کشــور علیه مخفیگاه هــای اعضای گروه پ. ک.ک 
در شــمال عراق آغاز گردیده که این عملیات که »پنجه عقاب۲« و یا 
تحت عنوانی دیگر » پنجه ببر۲ « نامگذاری شــده است در واقع ادامه 
عملیات بزرگی یا همین نام است که تابستان امسال در محدوده استان 
دهوک عراق علیه این سازمان انجام گرفته بود. گمانه زنی های سیاسی 
محور تحلیل های موجود را پیرامون این مســئله اینگونه بر میشمارند 
که اعضای گروه پ. ک.ک از این منطقه خارج نخواهند شــد چرا که 
اگر از این منطقه خارج شــوند بهانه ای بــرای ترکیه که توجیه کننده 
بقای ارتش آنها باشــد باقی نخواهد ماند. البته اگرچه بازگشت مردم 
آواره عراقی به خانه های خــود  در این حوزه اقدامی مثبت و مطلوب 
خواهد بود اما خطری که در این میان وجود دارد احتمال حضور بلند 
مدت نظامیان ترکیه به بهانه ادامه مبارزه با PKK در خاک عراق است. 
تجربه سناریوســازی های ترکیه در شمال ســوریه که آن هم به بهانه 
مبارزه با داعش و شــبه نظامیان کرد YPG بود نشــان میدهد، ارتش 
این کشــور پس از پایان عملیات و پاکسازی منطقه، عالقه ای به ترک 
این جغرافیا  نداشته و اقدام به تاسیس پایگاه های رسمی برای حضور 
بلندمدت خواهد کرد. از این مســئله که بگذریم، حضور دائم نظامیان 
ترکیه در شــمال عراق، با توجه به اختالفاتی که میان دولت مرکزی و 
اقلیم کردستان بر سر جدایی از عراق وجود دارد میتواند خطری بزرگ 
برای آینده این کشور و تکرار سناریوهای تجربه شده در  سوریه و لیبی 
توسط ترکیه برای ایجاد حیاط خلوت و دولت تحت الحمایه در خاک 
عراق باشد. ترکیه با تلقیات عثمانیزاسیون در منطقه به همسایگان خود 
نمایشی از خود بروز داده که این کشور را با رهبری اردوغان همسایه ای 
فرصت طلب بر میشمارند. همسایگان ترکیه همه شاهد بوده اند که در 
ابتــدای بهمن ماه جاری، » خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه « با ســفر 
به اربیل و دیدار با مقامات اقلیم کردســتان عراق از جمله مســعود و 
نچیــروان بارزانی، رضایت مقامات  این اقلیــم را برای انجام عملیات 
مشــترک بر علیه شبه نظامیان حاضر در سنجار جلب کرد. همچنین 
طی مذاکرات میان اردوغان و مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق، 
دولت این کشور نیز موافقت خود را برای پایان دادن به بحران امنیتی 
سنجار اعالم کرد. اما بنظر میرسد ترکیه هر روز بهانه موجه تری برای 
حضور خود پیدا می کند. نگرانی مردم در شمال عراق روز به روز بیشتر 
میشود زیرا شاهد بوده اند که ادامه اشغال خاک عراق و مسئله با انتقال 
بیش از ۱۰ هزار نیروی عضو ســازمان حشد الشعبی و حضور ابوفدک 
المحمداوی رهبر بســیج مردمی عراق در اطراف شهر سنجار در هفته 
اخیر احتمال درگیری های درازمدت را افزایش داده است. علی رغم این 
موضوع، بمباران های سنگین ارتش ترکیه در این مناطق چند روز است 
که آغاز شده و هر لحظه احتمال میرود حمله زمینی نظامیان ترک به 
ســنجار نیز با چراغ سبز مقامات اقلیم کردستان آغاز شود. این امر که 
بهانه ای برای ماندگاری بیشــتر و  ایجاد ســرقفلی در آن مناطق برای 
ترکیه هدف محسوب میشود، صد البته از چشم همسایگان و مهمتر از 
همسایگان خود مردم عراق دور نخواهد ماند و روز به روز، تزویر پنهان 

در فرصت سازی های ترکیه، برای مردم منطقه آشکارتر میشود. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر کار؛
جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران یکجا مقدور نیست

وزیر کار با اشــاره به اینکه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت یکجا مقدور نیســت گفت: افزایش 
دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. 
حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده است و هنوز سبد معیشت کارگران برای ورود به تعیین دستمزد سال 
آینده تعیین نشده است. به اعتقاد نمایندگان کارگران امسال سال سختی برای تعیین دستمزد است چرا که 
به روایت آمار میزان عقب ماندگی مزدی کارگران بسیار چشمگیر است. تا حتی که مطابق آمارهای ارائه شده 
از سوی مراجع رسمی دستمزد تنها ۳۸ درصد هزینه زندگی را پوشش می دهد و برای بقیه موراد کارگران با 
مشکل مواجه هستند. نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که عقب ماندگی مزدی کارگران باید تأمین شود، چرا 
که افزایش چندین باره قیمت ها توان ادامه زندگی برای قشــر کارگر را از بین برده است.فرامرزتوفیقی، رییس 
کمیته دستمزد شورای اسالمی کار درباره عقب ماندگی مزدی کارگران می گوید:براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون 
کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری معمولی در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تعیین شود 
و بعد از آن جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.

هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر 
شده و پوشش سبد توسط دستمزد به ۳۸.۴۷ درصد کاهش یافته است.وی با اشاره به اینکه دستمزد ۶۱درصد 
از سبد عقب تر است گفت: ۸۷۳۵۲۸۶۶=   ۳۰.۹۵ /  ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲ بااین محاسبه هزینه سبد معیشت 
کارگران در دی ماه حدود ۸میلیون و ۷۳۵هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه 
۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در 
واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه های زندگی ماهانه را پوشش می دهد.فاصله بین درآمدیک 
کارگر در بهترین حالت و هزینه ســبد معیشــت حدود ۵میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی 
کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری ندارد و با آبرو زندگی می کنند. محمد شریعتمداری. وزیرکار درباره 
جبران عقب ماندگی مزدی کارگران می گوید:حداقل مزد که وظیفه تعیین آن بر عهده شورای عالی کار است و 
در روزهای پایانی سال تعیین می شود یک تفنن نیست. یک نگاهی به مسئله سطح عمومی قیمت ها تاآخرین 
روزهای ســال. به گونه ای که اگر قرار اســت افزایش حقوقی در سال آتی داشته باشیم.با تکیه بر یک بررسی 
گذشته یک ساله و ماه به ماه و روند افزایش آن. بتوانیم تصمیم بگیریم که پایدار بماند. تالش داریم بررسی ها 
برای افزایش دستمزد را در طی سال انجام دهیم و کارگروه دستمزد شورای عالی کار در طی سال انجام وظیفه 
می کند اما تصمیم گیری به روزهای پایانی ســال موکول می شود. برای اینکه ضریب خطای کمتری داشته 
باشد.وزیرکار گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سال های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب ماندگی 
تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر 
و امید تالش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.وی درباره پیشنهاد 
افزایش ۳۵درصدی دستمزد ۱۴۰۰ که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: افزایش دستمزد باید 

به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

نشست خبری مشترک امیر دریادار دوم غالمرضا طحانی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و فرمانده ناوگروه کشور روسیه برگزار شد.به گزارش  روابط 
عمومی ارتش جمهوری اسالمی ایران، امیر دریادار دوم غالمرضا طحانی سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند در نشست خبری 
با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رجب اظهار داشت: رزمایش مرکب امنیت دریایی در تقویم سالیانه دریایی کشورهای شرکت کننده به ویژه جمهوری 
اسالمی ایران و روسیه درج شده و خوشحالیم که امسال برای دومین بار میزبان برگزاری این رزمایش هستیم.وی با اشاره به اهمیت منطقه شمال اقیانوس 
هند گفت: شمال اقیانوس هند بین سه تنگه راهبردی از پنج تنگه راهبردی دنیاست، تنگه هرمز در شمال، تنگه ماالکا در شرق و تنگه باب المندب در 
غرب منطقه شمال اقیانوس هند واقع شده است که در حقیقت بیضی انرژی دنیا را احاطه کرده است و با توجه به تردد شناورهای تجاری و نفتکش در 
این منطقه حساس ضرورت برقراری امنیت تجارت دریایی را دو چندان کرده است.سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند گفت: 
امنیت تعطیل بردار نیســت و تمرینات در جهت ارتقای امنیت نیز تعطیل بردار نیســت و با وجود شرایط که بیماری کرونا بر دنیا تحمیل کرده است ما 

تمرینات را تعطیل نکردیم و امیدواریم با رعایت همه شرایط بهداشتی سناریوهای از پیش تعیین شده رزمایش را با ایمنی کامل در دریا انجام دهیم.
امیر دریادار دوم طحانی تصریح  کرد: منطقه شمال اقیانوس، منطقه عاری از تهدید است و ما در این منطقه که امنیت در آن برقرار است این تمرینات را 
انجام می دهیم که برای مناطق ناامن مهارت آموزی کارکنان نیروهای دریایی به حداکثر برسد.وی ادامه داد: یگان های شناور نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و یگان های منتخب نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در دومین سال متوالی میزبان شناورهایی از کشور روسیه 
هستند و با توجه به طرح ریزی های منسجم و فشرده ای که در طول یکسال گذشته انجام شده، امیدواریم در این چند روز رزمایش سناریوهای از پیش 
تعیین شده را به بهترین شکل اجرا کنیم.سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند گفت: دیروز جلسه توجیهی کل رزمایش انجام و 
در این جلسه جزئیات کار در دریا برای شرکت کنندگان در رزمایش تشریح شد امشب در لنگرگاه برنامه دفاع زیر آبی انجام می شود و به طور رسمی از 
این لحظه رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند به طور رسمی کار خودش را شروع می کند.امیر دریادار دوم طحانی گفت: منطقه انجام این 
رزمایش منطقه شمال اقیانوس هند به وسعت ۱۷ هزار کیلو متر مربع است و با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شده است امروز استقرار شناورها را در 
لنگرگاه داشتیم،  امشب برنامه های پیش بینی شده در لنگرگاه در ساعت مشخص شده جهت عزیمت شناورها به سمت منطقه تمرین انجام خواهد شد.

وی یکی از اهداف این رزمایش را مهارت افزایی کارکنان در حوزه امداد و نجات دریایی عنوان کرد و افزود: تعامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در عرصه دریاهای بین الملل و برقراری امنیت تجارت دریایی با تمرین فرماندهی و کنترل و بهره گیری از تمرینات 
مخابراتی و عملیاتی از نکات قابل توجه و حائز اهمیت اســت که در این رزمایش اجرا می شــود.دریادار دوم طحانی با اشاره به پیام های رزمایش مرکب 
امنیت دریایی شمال اقیانوس هند گفت: مهم ترین پیام این رزمایش صلح و دوستی برای کشورهای همسایه و کشورهای منطقه  است و اینکه جمهوری 
اسالمی ایران در حالی که در آستانه چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است، با وجود تحریم های ظالمانه به حدی از بلوغ فناوری 
تجهیزاتی و علمی در صحنه دریا و دریانوردی رسیده که برای دومین بار میزبان قدرت های جهانی برای برگزاری رزمایش مرکب می شود.در ادامه فرمانده 
ناوگروه نیروی دریایی کشــور روسیه گفت:  از طرف ناوگروه روســی و فدراسیون روسیه برگزاری این رزمایش را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم 
این رزمایش به نحو احسن انجام شود ما با ۲ یگان در این رزمایش مرکب شرکت کردیم، فریگت Stoiky و ناو سوخت رسان kola.وی با اشاره به برگزاری 
جلسه توجیهی رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند در بندر شهید بهشتی چابهار گفت: این جلسه بسیار جلسه خوبی بود و تمامی طرح 

ها و سناریوهای چیده شده انجام می شود.

 موافقان و مخالفان الیحه بودجه چه می گویند؟

بررسی اصالحیه الیحه بودجه۱۴۰۰ در مجلس
سهم 30درصدی تحریم در مشکالت تولید

  70درصد مشکالت ناشی
 از عوامل داخلی است

رئیس اتاق بازرگانی با بیان این که مشــکالت داخلی هزینه های زیادی را برای تولید به بار آورده اســت 
گفت: در سه سال گذشته ۳۰درصد از افزایش هزینه ها در کشور ریشه در عوامل خارجی دارد و ۷۰درصد 
دیگر آن ناشی از عوامل داخلی است، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با بیان اینکه »نباید همه مشــکالت را ناشــی از تحریم بدانیم بلکه مشکالت داخلی هزینه های زیادی را 
برای تولید به بار آورده است« گفت: در سه سال گذشته ۳۰ درصد از افزایش هزینه ها در کشور ریشه در 
عوامل خارجی دارد و ۷۰ درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران افزود: بر اساس داده های آماری مرکز آمار شاخص قیمت کاال های وارداتی در سال های 
۹۷ و ۹۸ در مقایســه با ســال ۹۶ حدود ۱۰ برابر افزایش یافت این در حالی است که قیمت دالر در این 

مدت حدود سه برابر افزایش یافت.وی افزود: ....

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

ایران به دنبال صادرات گاز به اروپاست

خروج اسکناس از چرخه خرید در دوران کرونا

امیر دریادار دوم طحانی در نشست خبری مشترک با فرمانده ناوگروه کشور روسیه:

مهمترین پیام رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال 
اقیانوس هند صلح و دوستی است
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به بهانه بهره برداری از کارخانه گندله سازی شرکت سنگ آهن گهر زمین

ُگهر زمین؛ گوهر ارزنده ی معادن 
جنوب شرق ایران

شرکت ایران باریت عملیات اکتشاف و پي جویي سنگ آهن را در منطقه ای در جنوب غرب سیرجان 
)اســتان کرمان( در سال ۱۳۴۸ آغاز و سپس شــرکت ایروسرویس در محدوده اي به وسعت ۴۵۰۰۰ 
کیلومتر مربع درفاصله بین آباده فارس تا جازموریان، برداشتهاي ژئوفیزیک هوایي )مگنتومتري( را انجام 
و آنومالي هاي متعددي که داراي پتانســیلهاي باالیي از سنگ آهن بودند را مشخص نمود. همچنین 
معلوم گردید بزرگترین آنومالي ها در منطقه گل گهر واقع شده است. در پي مطالعات ژئوفیزیک هوایي 
با همکاری مؤسسه زمین شناسي یوگسالوي در خالل ماههاي مارس تا ژوئن سال ۱۹۷۵ و در محدوده 
اي به وسعت ۷۴ کیلومتر مربع برداشتهاي ژئوفیزیک زمیني شامل مغناطیس سنجي و گرانی سنجي 

صورت گرفت....
ادامه در صفحه سوم

نخستین رییس زن WTO رسما انتخاب شد
سازمان جهانی تجارت )WTO( انگوزی اوکونجو ایویال را به عنوان نخستین رییس زن و نخستین رییس آفریقایی این نهاد رسما انتخاب کرد.در نشست 
مجازی سازمان جهانی تجارت، ۱۶۴ کشور عضو این سازمان به اتفاق انگوزی اوکونجو ایویال ۶۶ ساله که وزیر دارایی سابق نیجریه است را به مدت چهار 
سال به عنوان مدیرکل این نهاد انتخاب کردند. وی از اول مارس رسما این سمت را برعهده می گیرد و می تواند پس از پایان دوره چهار ساله اش در 
۳۱ اوت سال ۲۰۲۵، برای بار دوم نامزد احراز این سمت شود.سازمان جهانی تجارت از سپتامبر که روبرتو آزودو یک سال زودتر از پایان موعد ریاستش، 
از سمت مدیرکلی کنار رفت، بدون رییس مانده بود و از آن زمان تحت مدیریت چهار معاون مدیرکل قرار داشت.اوکونجو ایویال در دوران ترامپ با رای 
وتوی آمریکا روبرو شده بود که مانع انتخاب وی به این سمت شده بود اما اکنون در شرایط خطیری برای اقتصاد جهانی و خود سازمان جهانی تجارت 
این مسئولیت را برعهده می گیرد. دولت بایدن هفته گذشته حمایت رسمی خود از کاندیداتوری اوکونجو ایویال برای ریاست بر سازمان جهانی تجارت 
را اعالم کرد تا مانع نهایی برای رسیدن وی به این مقام و انتصاب نخستین رییس زن آفریقایی بر این نهاد جهانی هموار شود.انگوزی اوکونجو ایویال دو 
دوره وزیر دارایی نیجریه بود و ۲۵ سال سابقه حضور در بانک جهانی داشت و همچنین به عنوان رییس اتحاد جهانی واکسنها و ایمن سازی فعالیت 
کرده است. تابعیت آمریکایی دو گانه وی به معنای آن است که یک آمریکایی برای نخستین بار مدیرکل سازمان جهانی تجارت می شود.هدایت سازمان 
جهانی تجارت در بحبوحه شکاف عظیمی که میان چین و کشورهای غربی ایجاد شده است، یکی از چالشهای اصلی اوکونجو ایویال خواهد بود.هیات 
آمریکایی در سازمان جهانی تجارت متعهد شد همکاری نزدیکی با اوکونجو ایویال داشته باشد و اعالم کرد مدیرکل جدید سازمان جهانی تجارت می 
تواند روی آمریکا به عنوان یک شریک سازنده حساب کند. هیات چینی در سازمان جهانی تجارت هم در بیانیه ای اعالم کرد این سازمان در شرایط 
حساسی قرار دارد و تصمیم جمعی که توسط همه اعضا گرفته شد، نشان دهده رای اعتماد به اوکونجو ایویال و همچنین نگرش و انتظارات ما و سیستم 
تجارت چند جانبه ای است که به آن باور داشته و حفظش می کنیم.واشنگتن و بروکسل به برنامه های یارانه گسترده چین، انتقال اجباری فناوری و 
نفوذ گسترده این کشور بر اقتصادش انتقاد دارند و می گویند این سیاستها به مختل شدن تجارت منتهی شده و تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی گذاشته 
اســت.بر اســاس گزارش بلومبرگ، اوکونجو ایویال در کمپین انتخاباتی خود بر لزوم بازسازی اعتماد بین آمریکا و چین و تالش برای یافتن بخشهای 
منافع مشترک تاکید کرد. وی به عنوان نامزد این سمت از ابتکار میان آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن برای ایجاد مقررات جدید برای یارانه های صنعتی، 

شرکتهای دولتی و انتقال اجباری فناوری حمایت کرده است.
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ربیعی:گزیده خبر

 آماده ایم در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات، به وضع اولیه توافق بازگردیم
سخنگوی دولت گفت: ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می دانیم 
و آماده ایم که فوراً و در صورت بازگشــت آمریکا و سایر طرف های توافق به تعهداتشان 
تمامی گام های برداشــته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق 
برجام بازگردانیم.علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران 
رسانه های مختلف گفت: از سوی دولت از حضور باشکوه مردم که همچنان با گذشت بیش 
از ۴ دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی همچنان با حضور خود و این بار متفاوت در جشن 
پیروزی انقالب شرکت کردند، تشکر می کنم.وی با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن فرصتی است 
برای تبیین آموزه های دوران ساز امام خمینی )ره(، اظهار داشت: دولت یازدهم و دوازدهم 
با همه توان و تدبیر تمام تالش خود را برای اجرایی ساختن آرمانهای شناخته شده انقالب 
اســالمی در خصوص استقالل و آزادی و جمهوریتی در پرتو آموزهای اسالمی و دو حق 
سرنوشت مهم، حق تعیین سرنوشت مردم در داخل و در عرصه های جهانی و بین المللی 
بکار برده است.سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای 
تحقق معنای واقعی استقالل و اجتناب از مترادف گرفتن استقالل یا انزوا  از وابسته شدن 
کشــور و یا افزایش تاثیرگذاری خارجی ها و تسلیم شدن در مقابل یاغی گری مقاومت 

و  با برنامه ریزی های صحیح، منطقی و عقالنی در استقالل ایران پای فشاری داشتند.

شکست های آمریکا در دادگاه بین المللی الهه
وی با اشاره به اینکه امروز نه ما تحت تاثیر کشوری قرار گرفتیم و هم جهان ایران را دارای 
کشوری با منطق و صاحب حق می شناسد، تصریح کرد: ۳ شکست دولت پرقدرت یاغی 
آمریکا در شورای امنیت و دو شکست در دادگاه الهه و یک شکست در آژانس بین المللی 
در دولت دوازدهم، بدون اینکه ذره ای از اســتقالل سیاسی ما در جهان مخدوش شود و 
نیز برای استقالل اقتصادی برغم تحریم ها و  جنگ اقتصادی ظالمانه به نوعی با  افزایش 
رشد و مقاومت در مقابل این فشارها هم دست یافتیم.ربیعی افزود: هر چند حاشیه سازی 
های زیاد مجالی نداد تا داســتان های مقاومت به درســتی روایت شود اما امروز دولت با 
وقوف به نگرانی و مشکالت زندگی مردم همه تالش خود را برای کاهش مشکالت به کار 
بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق ملت ایران را از ناقضین آن بستاند و تمام تالش 

خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد.

دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط
وی ادامه داد: دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقالل 
انزوا و وابستگی سیاســی حرکتی متعادل را سامان داد. دولت دوازدهم با مفهوم تعامل 
سازنده با جهان که انعکاســی از تفسیر اعتدالی از استقالل است با جهان ارتباط برقرار 
کرد.ربیعی گفت: همه کوشــش های آمریکایی و صهیونیســتی برای مشروعیت بخشی 
بیــن المللی به تحریم ظالمانه و ضد ایرانی را خنثی و بر ضــد خود بدل کرد. دولت با 
برنامه ریزی های صحیح برای اســتقالل کشور پای فشرده است. سخنگوی دولت تاکید 
کرد: دولت تا پایان کار خود ۳ امر تعامل سازنده با جهان در مقابل دو افراط و تفریط انزوا 
و وابستگی و تسلیم شدن، و در عرصه داخلی سیاست مشارکت حداکثری  در مقابل دو 
افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را دنبال خواهد کرد.وی بیان داشت: در 
زمینه اقتصاد دولت با یک آغاز خوب و برنامه توسعه ای و رشد اقتصادی مناسب شروع به 
کار کرد و تا سال ۹۷ روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و 
توسعه زیرساختهای اثرگذار بر آینده به کار خود ادامه داد.ربیعی اضافه کرد: اما از خالف 
بد تحوالت جهانی با یاغی ترین دولتی طرف شد که آنچنان عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ 
کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال واهی وادار به تسلیم و عدم استقالل و آزادی بکشاند، 
اما در این میان دولت با کاســتن فشار تحریم بر زندگی مردم و افزایش زیرساخت های 
توسعه برای نسل آینده در مقابل بی عملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقالل 
کشور کار خود را دنبال کرد.سخنگوی دولت اظهار داشت: در این میان دولت با یک صبر 
و سکوت از سر دلسوزی برای آرام نگهداشتن فضای جامعه و نگران کردن مردم و پرهیز 

از تلخی ذائقه مردم به دور به از حاشیه سازی ها به کار خود ادامه می دهد.
وی بیان داشت: ما در پایان دولت پس از عبور از سختی ها وضع بهتری از جنبه اقتصادی 

در پیش رو خواهیم داشت به امید و لطف الهی. 

تشکر از مجلس برای تصویب کلیات الیحه بودجه
ربیعی با اشاره به تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی گفت: از طرف 
دولت از مجلس بخاطر تصویب کلیات بودجه تشــکر می کنم.سخنگوی دولت در مورد 
مصوبات این هفته دولت اظهار داشــت: یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت 
مورد بحث قرار می گرفت مســائل مختلف استانهای مرزی و برخی استانها که مسایلی 
از قبل حل نشده متعددی دارند بوده است. استان خوزستان با توجه به مقاومت ۸ ساله 
مردم و نقش آنها در امنیت  و ســرافرازی ایران همواره برای دولت پر اهمیت بوده است.

وی ادامه داد: به منظور حل مســئله فاضالب در شــهرهای استان خوزستان و کمک به 
طرحهای آب رســانی روستایی تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و ۸ بانک برای ۸ شهر در 
استان خوزستان روز شنبه ۲۵ بهمن ماه امضا شد. براساس این تفاهم نامه ۱۹۴۰ میلیارد 
تومان برای فاضالب و ۲۵۰ میلیارد تومان برای آبرســانی روســتایی در مجموع ۲۱۹۰ 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی در نظر گرفته شد.

اصالح آئین نامه تدارکات الکترونیکی
ربیعی با اشاره به تصویب آئین نامه تدارکات الکترونیکی خاطر نشان کرد: در بخشی از این 
مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه 
به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون 
اول اصالح مصوبه را در دســتور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا 
مصوبه اصالح خواهد شد. وی بیان داشت: مصوبه دیگری به منظور شفاف سازی و سرعت 
بخشــیدن در ایجاد برنامه های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروه های هدف 
تصویب شــد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح ها 
و برنامه های حوزه تولید مسکن )از جمله طرح اقدام ملی مسکن( و تسهیل شرایط برای 
گروه های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را 
اصالح کرد.سخنگوی دولت اضافه کرد: به موجب اصالحیه مذکور، فاقدین مسکن به افراد 
سرپرست خانواری اطالق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی 
یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات 
نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مســکن شــامل زمین، واحد مسکونی و یا 

تسهیالت یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

مرگ های کرونایی با توجه به ویژگی هایشان تلخ تر از مرگ های دیگر است
وی در مورد کرونا بیان داشــت: ســاعت ۱۲.۳۰ دقیقه ۳۰ بهمن سال ۹۸ بود که اولین 
مورد کرونا در شهرســتان قم به طور قطع مورد شناســایی قرار گرفت. بیش از ۵۹ هزار 
نفر  از هموطنان را از دســت داده ایم و ۲۶۰ نفر از کادر سالمت ما نیز به خیل شهدای 

خدمت به خلق پیوستند.

ربیعی ادامه داد: کرونا جان مادران، پدران و فرزندان ما را گرفت. مرگ های کرونایی به 
توجه به ویژگی هایشان تلخ تر از مرگ های دیگر است. نوعی تلخی گزنده، تنهایی، غربت 
زدگی، بهت و ناباوری با مرگ های کرونایی در هم آمیخته شد است. به خانواده های این 
عزیزان تســلیت می گویم و گرامی می داریم یاد شهدای جبهه سالمت و آخرین شهید 
پرســتار باردار فداکاری که فرصت مادری کردن نیافت. به خانواده داغدار خانم مهشید 
گودرز تســلیت می گویم.وی با تاکید بر اینکه ما در این یکســال در دوران سختی که با 
تحریــم و جنگ اقتصادی همراه بود با کرونا مبارزه کردیم، تصریح کرد: در دوران کرونا 

عالوه بر جان انسانها معیشت مردم با سختی زیادی روبرو شد. ما خوشبختانه توانستیم 
در حد قابل قبولی به نحوی بر این مســائل غلبه کنیم و در این یکســال یک جهش در 
خصوص تولیدات داخلی در حوزه ســالمت رخ داد و در برخی موارد که به صادرکننده 
جهان تبدیل شدیم. مطمئنم که تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد 
شد.ربیعی گفت: ترزیق واکسن آغاز شده و محموله های بعدی از کواکس، روسیه، چین 
و هند در حال بررسی و اقدام هستند.  با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با 
هیچ کاستی در آینده ای نزدیک روبرو نخواهیم بود.کرونا از آغاز پیدایش، به عنوان یک 
موضوع اصلی در دســتور کار دولت به طور گسترده و مداوم قرار داشته است.سخنگوی 
دولت تصریح کرد: ســتاد ملی کرونا عالوه بر جلســات کمیته های رسانه و فرهنگی و 
اقتصادی و اجتماعی و انتظامی ۵۷ جلســه با حضور رییس جمهور تشکیل داده است. 
همکاران ما در ستاد ملی کرونا نگران مناسبتها و مراسم های آینده که می تواند موجب 
تجمع شــود اســت. لذا توصیه اکید می کنیم مردم عزیزمان در این ایام پروتکل های 

بهداشتی را بیشتر رعایت نمایند.

آماده ایم در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات، به وضع اولیه توافق بازگردیم
سخنگوی دولت در مورد سررسیدن موعد قانون رفع تحریم ها  در ۲۱ فوریه و رفع نشدن 
تحریم ها و تصمیم دولت در این باره بیان داشت: بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای 
اســالمی، از آنجاییکه تحریم ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به 
تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارت ها و بازرسی های 
فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد شد.وی اضافه کرد: این مسئله امری 
زمان بر نیست و وقتی موعد آن برسد، اجرای داوطلبانه پروتکل می تواند به سرعت متوقف 
شود. ایران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات پادمانی، بخش عمده ای از نظارتها، یعنی 
نظارتهایی که در چارچوب پروتکل الحاقی نیستند، باقی خواهند ماند.ربیعی گفت: بنابراین 
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه 
خواهد داشــت و جمهوری اسالمی ایران قطعا طی نامه ای همه موارد را از قبل به اطالع 
آژانس خواهد رســاند، کما اینکه تا کنون نیز چنین کرده است.ســخنگوی دولت اظهار 
داشت: روشن است که این اقدام خالف میل باطنی و به دلیل تعلل آمریکا در لغو تحریم 
ها و انجام تعهدات اش بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام 
مــی گیرد. ما همچنان برجام را توافقی معتبــر و بهترین توافق ممکن می دانیم و آماده 
ایم که فوراً و در صورت بازگشــت آمریکا و ســایر طرف های توافق به تعهداتشان تمامی 
گام های برداشــته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام 
بازگردانیم. وی افزود: امیدواریم که سه کشور اروپایی و آمریکا از فرصت کوتاه باقی مانده 
استفاده کنند و اجازه ندهند که دستیابی به راه حل های دیپلماتیک در رسیدگی به این 
اختالف غیرضروری بغرنج تر شود.سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که معاون اول 
رئیس جمهور از پاسخ رهبر انقالب به نامه خود خبر داده بود و آن را نوعی تذکر به رئیس 
مجلس قلمداد کرده بود اما نمایندگان مجلس این نامه را مرتبط با مسائلی کلی در بودجه 
دانســتند، گفت: با معاون اول رئیس جمهور، صحبتی در این زمینه داشتم.وی ادامه داد: 
طبق گفته آقای جهانگیری، در این نامه به موضوعات مختلفی اشاره شده بود. از جمله با 
اشاره به تغییرات کمیسیون تلفیق درخصوص الیحه بودجه ۱۴۰۰، تاکید می شود که این 
تغییرات، به معیشت مردم لطمه می زند.در ضمن درباره نرخ ارز ، عرض کرده اند که موافق 
و معتقد به تک نرخی بودن ارز هستند اما این در شرایطی مقدور است که کشور از نظر 
بین المللی و اقتصادی، در شــرایط عادی و ثبات قرار داشته باشد. اما تک نرخی بودن ارز 
در شرایط فعلی، موجب کمبود کاال، تورم و گرانی می شود و تاثیر سریع بر افزایش قیمت 

سایر اقالم و خدمات نیز خواهد گذاشت.

دستور آیت اهلل رئیسی برای پیگیری نامه جهانگیری
وی در مورد نامه جهانگیری به رئیس قوه قضائیه در مورد اتفاقات اصفهان تصریح کرد: 
بله در مورد نامه معاون اول رئیس جمهور، رییس قوه قضاییه فعال دستور رسیدگی دادند. 
معاونت حقوقی هم در مورد وقایع اصفهان اعالم شــکایت به دادستانی نمود. دادستانی 
اصفهان هم اعالم کرد که به جهت اینکه رییس جمهور از ارکان نظام است و با توجه به 
جنبه عمومی حفظ نظم رســیدگی را آغاز کرده است.سخنگوی دولت در مورد تصمیم 
دولت برای ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و جلوگیری از ایجاد رانت در این حوزه با بیان اینکه 
چون ایــن روزها از تریبون های مختلف به خصوص مجلس، دربــاره ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حرفهای متعددی گفته شده است، لذا مایلم توضیحاتی برای همکاران رسانه ای ام داشته 
باشــم. تصریح کرد: قبل از پاسخ از پیش فرض ســوال و واژگان بکار گرفته شده بسیار 
متعجب شــدم که گفته اید » در عمل شــاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰، نصیب به عده رانت 
خوار شــد! « . در پایان سوال هم گفته اید » آیا رویه سال های قبل یعنی دادن رانت به 
عده ای خاص ادامه خواهد یافت ؟ « وی افزود: به نظرم شــان رســانه شما، تکرار حرف 
افراد سیاسی و مخالف دولت نیست. اگر طراحان سوال و همکاران شما نسبت به آنچه که 
بیان کردید، تا این حد قطعیت دارند ، حتما مدارک و مســتندات خود را به قوه قضاییه 
ارائه بدهید.ربیعی گفت: اما فارغ از نوع سواِل سرشار از پیش داوری، باید به آثار مثبت و 
منفی هر تصمیم، در دوره زمانی خودش واقف بود و  ســپس قضاوت کرد. ارز ترجیحی 
به تمامی افرادی که قصد واردات کاالهای اساســی را طبق ضوابط کشور داشته  باشند، 
تخصیص داده می شود بنابراین، اطالق » عده ای خاص« در این فرآیند، بی مفهوم است. 
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: دولت در چهار و نیم سال قبل از آغاز جنگ اقتصادی، 
سیاســت تعادل و ثبات نســبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز را با 
هدف ریشه کنی فساد و رانت ارزی، دنبال کرد و به شهادت آمار، در ثبات نسبی نرخ ارز،  
موفق بود که امکان برنامه ریزی فعاالن اقتصادی برای ســرمایه گذاری و تولید را فراهم 
می کرد. )از ۲۵ میلیارد در یک مرحله به ۱۴ و ســپس به ۸ میلیارد دادیم( ربیعی اظهار 
داشــت: با آغاز جنگ اقتصادی و اعالم خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید، هدف بحران 
سازی و باالبردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد. در این شرایط، 
دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به  صالح مردم نبود. نمی شد سفره 
مردم را تابع نوسانات پرالتهاب نرخ ارز کرد.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه باید بخش 
کاالهای اساســی از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه ، مصون نگهداشــته می شد، اظهار 
داشت: به این جهت، علیرغم میل دولت ، نرخ ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی، اعالم و 
اِعمال شد  برنامه ریزی های تامین و توزیع بر این اساس، به اجرا درآمد.ربیعی خاطر نشان 
کرد: البته هر زمان که سیستم دو نرخی بشود و نرخ ترجیحی داشته باشیم، امکان رانت 
و سواستفاده پیدا می شود که باید تدابیر الزم برای مقابله با این سواستفاده اتخاد شود. به 
همین علت، مقرر شد که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده می کنند در 
سایت بانک مرکزی، در معرض اطالع عموم قرار بگیرد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی 
نیز ، همه نظارت های الزم را اِعمال کرده و تقویت کنند. هر کس هم از هر سواستفاده ای 
مطلع شود، وظیفه دارد دستگاه های نظارتی را مطلع کرده  و دستگاه قضایی نیز با افراد 

سواستفاده کننده، برخورد کند.

سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کاالهای اساسی به فعال تغییر نکند
وی تصریح کرد: البته در طول این سه سال، با توجه به محدودیت های ارزی و مالحظات 
بازار، به تدریج  برخی کاالها مثل چای، برنج و الستیک از این لیست خارج شدند که آثار 
آنها در قیمت ها ظاهر شــده است. امروز هم با محاسبات بانک مرکزی، اگر ارز ترجیحی 
برای روغن و خوراک دام برداشــته شود، آثار فاحشــی بر قیمت مرغ و گوشت و روغن 
خواهد داشــت و بار تورمی شدیدی را بر دیگر کاالها وارد خواهد کرد. ربیعی با تاکید بر 
اینکه سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کاالهای اساسی به یکباره و فعال، تغییر 
نخواهد کرد، تصریح کرد: دولت، به هیچ وجه افزایش قیمت این  کاالها و  تحمیل فشار 
بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.وی تاکید کرد: سیاست دولت، حذف تدریجی 

ارز همراه با تصمیمات و سیاســتگذاری تجاری و گمرکی و تعرفه ای بوده اســت. تا از 
افزایش جهش وار قیمت ها جلوگیری شود. این امر هم نیاز به یک برنامه گذاری دقیق و 
منظم خواهد داشت . این دیدگاه ما نیز به مجلس محترم، منتقل شده است. البته مثل 
هر سیاست درست دیگر، امکان تخلف یا اجرای ناقص وجود دارد که باید با جدیت، به آن 
پرداخت ولی قطعا، راه و چاره کار، پناه بردن به سیاست غلط و قشار به معیشت مردم ، 
نیست.سخنگوی دولت در مورد جزئیات اصالحات الیحه بودجه گفت: در خصوص قیمت 
ارز همان ۴۲۰۰ و ۱۱۵۰۰ تومان منظور شده است و به دولت اجازه داده شده است طی 
شش ماه ابتدای سال در خصوص تعدیل نرخ تغییر ارز و نیز بهبود معیشت مردم برنامه 

ریزی الزم را صورت دهد.

در مجموع 13 هزار میلیارد تومان نسبت به الیحه اول افزایش داشته ایم
وی افزود: در خصوص مالیات نیز  ۲۵ هزار میلیارد تومان منظور شــده اســت. این عدد 
بیشــتر از الیحه اولیه است و در عوض از میزان انتشار اوراق مالی اسالمی که مورد نقد 
نمایندگان محترم بود کاســته شده است. درآمد گمرک ۶.۵ هزار میلیارد تومان ؛ سایر 
درآمد ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان؛ واگذاری ســرمایه ای تغییــری نکرده واگذاری دارایی 
مالی نفت ۳.۵ هزار میلیارد تومان کســر شده است .ربیعی اظهار داشت: در مجموع ۱۳ 
هزار میلیارد تومان نســبت به الیحه اول افزایش داشــته ایم و نسبت به مصوبه تلفیق 
۳۵۰ هزارمیلیارد تومان  کاهش داشــته ایم. این موضوع با توافق وزارت امور اقتصادی و 
دارایی انجام شــده است. در خصوص فروش نفت همان ۲.۳ میلیون بشکه در روز است 
و درآمــد نفتی همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است.ســخنگوی دولت در مورد اتفاقات 
اصفهان در روز ۲۲ بهمن اظهار داشت: مشاهده اینکه در چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، »وحدت شعاری« در برابر آمریکا و اسرائیلی که در سالهای اخیر، نقش 
گسترده و تالش زیادی برای ایجاد مشکالت متعدد در کشورمان داشته اند، جای خود را 
به انشقاق داد، شوک آور بود.وی افزود: عده ای اقلیت به جای آنکه علیه دشمنانی که با به 
راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان به مدت سه سال و نیم، متهم اصلی 
هستند، شــعار سر بدهند، به فرمانده میدان این جنگ  که در حال دفاع از ایران است، 
اهانت نموده و به این ترتیب، متاسفانه امسال مراسم باشکوه همبستگی مردم با آرمانهای 
امام خمینی و انقالب و همچنین دفاع از جمهوریت و اسالمیت را، با حواشی تلخ مواجه 

کردند که خوراک رسانه های معاند و بدخواهان دیرین انقالب نیز شد.

از ســال 92 مدام در حال شنیدن اتهاماتی علیه دولت و شخص رئیس جمهور 
هستیم

ربیعی خاطر نشــان کرد: متاســفانه آنچه که در اصفهان رخ داد، فقط توهین به رئیس 
جمهــور نبود بلکه به نحوی حمله به تدابیر رهبری معظم و ایجاد اختالل در این تعابیر 
بود. در حرکتی که توسط عده ای در ایجاد تفرقه صورت گرفت و مغایر با روح ۲۲ بهمن 
بود، مساله، فرد نیست بلکه، جریانی است که  در درازمدت به دنبال توهین به جمهوری 
و ملت است. عاله بر آن، اساس موضوع تفرقه افکنی، تبعات ضدامنیتی دارد. وی تصریح 
کرد: از ســال ۹۲ مدام در حال شــنیدن اتهاماتی علیه دولت و شــخص رئیس جمهور 
هســتیم که زمینه ساز رفتاری شده که در سالروز پیروزی انقالب اسالمی مشاهده شد. 
بانیان آن اقدام مذموم، در ۳-۲  ســال اخیر نیز، به قیمت نادیده گرفتن جنایات ترامپ، 
حاضر شدند که هرگونه رنج و سختی تحمیل شده توسط آمریکا علیه ایران را به نام دولت، 
سند بزنند و کاخ سفید را از داشتن نقش در نابسامانی های اقتصادی، تبرئه کنند. اینان 
و رسانه هایشان تبیین کننده و توجیه کننده چنین رفتارهایی هستند.ربیعی با اشاره به 
اینکه من به عنوان کسی که حضور در انقالب اسالمی با شکوه را به عنوان تجربه زیسته  
با خودش به همراه دارد، به یاد می آورم که چگونه تدارک گفتمانی در ضدیت با شــهید 
بهشــتی شکل گرفت، خاطر نشان کرد: آنها نیز در ابتدا مرگ بر آمریکا  گفتند ولی بعد، 
علیه  شهید بهشتی شعار دادند.در آن دوره، ما شاهد بودیم که چطور با تئوری سازی هایی 
مثل دشمن بالفصل، چه هزینه های سنگین و جبران ناپذیری به کشور وارد شد. وی ادامه 
داد: اما یک اتفاق هم باعث شد تا عظمت حضور مردم در مراسم سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی ، به حاشیه برود. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند این انقالب بی نام 
و نشــان اما خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست. متاسفانه این نگاه بطور 
بسنده و سزوار در مراسم ۲۲ بهمن  آنچنان که باید،  بازتاب نداشت. ربیعی گفت: با توجه 
به اینکه افکار عمومی توهین به منتخب مردم را نپذیرفت، و این گونه اقدامات، ضمن آنکه 
مورد حمایت مردم  نیست،  مناسب است همگان طوری کنش سیاسی و اجتماعی داشته 
باشــیم که جامعه احساس خوبی به انتقال یابد، اینگونه رفتارها در میان مدت در حال، 
به نفع هیچ کس نخواهد بود.سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که سفر آقای مارتن 
گریفت نماینده ســازمان ملل در امور افغانستان آیا با مجوز آمریکا بوده تا رضایت ایران 
برای همکاری در حل امور منطقه ای را جلب کند؟ و ایران چه کمکی در حل بحران یمن 
انجام خواهد داد؟ و آیا ممکن اســت همکاری های ایران و آمریکا برای حل بحران های 
دیگر منطقه به این شکل )غیر مستقیم( بدون بازگشت آمریکا به تعهدات خود در برجام 
ادامه یابد؟ گفت: علی االصول سازمان ملل متحد و نمایندگان آن در امور مختلف برای 
انجام وظایف ســازمانی و قانونی خود نیازی به مجوز آمریکا و هیچ عضو دیگری ندارند. 
وی افزود: فراتر از این ما اطالعی از هماهنگی های احتمالی آقای گریفیتس با دولت های 
ثالث نداریم. با این حال امیدواریم که رویکرد جدید دولت آمریکا به خاتمه جنگ و تقویت 
صلح در یمن کمک کند. ما بر مبنای مسئولیت منطقه ای خود برای حفظ صلح، همیشه 
و بارها حمایت خود را از دیپلماسی در پایان دادن به جنگ یمن اعالم کرده ایم. همینطور 
بارها گفته ایم که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. امروز این واقعیت روشن تر از هر زمان 
دیگری اثبات شده است. ربیعی بیان داشت: مسئولیت اصلی در پایان دادن به جنگ یمن 
با کسانی است که در سالهای گذشته به بمباران یمن مشغولند. تعیین سرنوشت یمن نیز 
در نهایت باید در گفتگوهای یمنی- یمنی رقم بخورد. با این حال ما آماده ایم که مطابق 
با مسئولیت انسانی که همه کشورهای مسئولیت پذیر منطقه و عضو سازمان ملل متحد 
از آن برخوردارند، نقش خود برای رسیدن به صلح ایفا کنیم. ما هرگز این نقش آفرینی 
را مشروط به برجام نکرده ایم؛ امروز هم موضع جمهوری اسالمی ایران در همکاری های 
منطقه ای با سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه، صرف نظر از موضع آمریکا در برجام 
پیش خواهد رفت.سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت 
به غیر از مصوبه مجلس چه تصمیمات دیگری برای تحت فشــار گذاشتن آمریکا دارد؟ 
گفت: با توجه به این سخن رهبر معظم انقالب که تاکید کردند آن طرفی که حق دارد 
شــرط معین کند، ایران است و اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد آمریکا 
بایستی تحریم ها را کال در عمل لغو کند و ما بعد راستی آزمایی کنیم و ببینیم که درست 
تحریم ها لغو شــده، آن وقت به تعهدات برجامی برمی گردیم ، و ما هم بدعهدی آن ها را 
دیدیم و ظواهر هم نشــان می دهد آمریکا اهتمامی به رفع تحریم ندارد، دولت به غیر از 
مصوبه مجلس چه تصمیات دیگری برای تحت فشــار گذاشــتن طرف مقابل دارد؟وی 
افــزود: ما اعتقاد داریم که راه حل اختالف جاری درباره برجام باید به روش دیپلماتیک 
باشد. انتظار داریم طرف های برجامی ما به خوبی متوجه پیامدهای خطیر تداوم بن بست 
کنونی در اجرای توافق باشند و برای برطرف کردن آن مسئوالنه رفتار کنند. ما برخالف 
آمریکا همواره به اصل مســئولیت پذیری در انجام تعهدات در چارچوبی متوازن متعهد 
بوده ایم؛ با این حال مسئولیت گریزی آمریکا برای ما چاره ای جز متوسل شدن به حقوق 
مندرج در برجام مطابق پاراگراف ۳۶ آن توافق نگذاشت. ربیعی گفت: در ادامه رفتارهای 
غیرقابل قبول آمریکا در اجرای تعهدات خود، امروز هم هرچند که مالحظاتی درباره مفید 
و موثر بودن قانون مجلس موسوم به »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق 
ملت ایران« داشــتیم ولی دولت قانون را به طور کامل و دقیق اجرا خواهد کرد. هر نوع 
اقدام ضروری و مقتضی دیگر نیز ذیل تصمیمات کالن درخصوص برجام در شورای عالی 

امنیت ملی و با در نظر گرفتن همه ابعاد منافع و مصالح ملی اتخاذ خواهد شد.

اسماعیلی در نشست خبری:
پاسخ به احتمال کاندیدا شدن رییسی

سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص پیگیری قانونی توهین به رئیس جمهور در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: تا جایی که قانون اجازه دهد دادستان راسا پیگیر 
خواهد بود.، غالمحسین اسماعیلی، دیروز سه شنبه بیست و هشتم در نشست 
خبری ضمن تبریک اعیاد رجبیه، اظهار داشــت: حضور مردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن حماســه دیگری آفرید و کرونا حریــف اجتماع میلیونی مردم ما 
در این راهپیمایی نشــد. حماسه حضور در ایران حماسه ای همیشگی است.

وی افزود: مردم ما در این شــرایط سخت بار دیگر حماسه آفریدند و وظیفه 
مسئوالن را سنگین تر کردند. امروز بر مسئوالن است پاسداشت این حماسه 
مردمی، پاسداشت حماسه مردم خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه 
است.اســماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه به عنوان یک نهاد خدمتگذار تمامی 
تالشش را به کار گرفته است در شرایط موجود و به رغم همه محدودیت های 
ناشی از کرونا احقاق حق و اجرای عدالت را به تعویق نیاندازد و با بهره گیری از 
روش های نوین و دادرسی الکترونیک و توسعه زیر ساخت های فناوری در قوه 
قضائیه امر دادرسی را به هنگام و به موقع به انجام برساند.وی افزود: در سال 
جاری برای انجام دادرســی های الکترونیک ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضائی 
ما به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است. ۴۰۰ اتاق در زندان های 
کشــور مجهز به دادرسی الکترونیک شده است. قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی 
را الکترونیکی انجام دادیم که بیش از ۶۲ هزار مورد بین واحدهای قضائی و 
زندان ها بدون نیاز به اعزام زندانی بوده است.اسماعیلی گفت: بیش از ۳۱ هزار 
مورد دادرسی با برقراری ارتباط با منزل و یا محل کار طرف پرونده و بیش از 

۳۰ مورد از طریق ارتباط با خارج از کشور انجام شده است.

دستاوردهای قضائی و حقوقی سفر رئیسی به عراق
وی در ادامه به ســفر اخیر رئیس قوه قضائیه به عراق اشــاره و تصریح کرد: 
این ســفر در حالی انجام شد که برخی ها برای تفرقه و دوری بین دو کشور 
تالش هایی را انجام داده بودند. دیدارهای این ســفر در ســه سطح مقامات 
رسمی حکومت عراق، احزاب و گروه ها و جمعیت های تأثیر گذار و دیدارهای 
مردمی انجام شد.سخنگوی قوه قضائیه افزود: تسهیل شرایط زیارت عتبات، 
توســعه روابط تجاری بین دو کشور و حل مشــکل تجار، بررسی وضعیت 
زندانیان و پیگیری آزادی زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشــری 
و همکاری دو جانبه در عرصه های بین المللی، حل مشــکالت خانواده های 
ایرانی-عراقــی و تاکید بر عزت و مقاومت و اقتــدار از جمله مباحث مطرح 

شده در این سفر بود.

آخرین وضعیت پرونده های هفت تپه در دستگاه قضا
ســخنگوی قوه قضائیــه در رابطه با صدور حکم نهایــی پرونده هفت تپه و 
اعــالم نتیجه نهایی این پرونده افزود: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه 
قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات 
دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده 
است و پس از اعالم نتیجه دادرسی ها ادامه خواهد داشت بخش دیگر پرونده 
حقوقی اســت که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رأی 

این دادگاه صادر و ابالغ خواهد شد.

آمار تخلف در شوراهای شهر بیش از انتظار بوده است
اسماعیلی در خصوص دستگیری های اخیر در برخی استان ها از جمله برخی 
شــهرداران و اعضای شورای شهر گفت: متاســفیم که باید اعالم کنیم که 
اعضای شورای شهر که باید به مردم خدمت کنند، سوءاستفاده از بیت المال 
را مرتکب می شــوند. اگرچه این عمومیت ندارد امــا آمار تخلفات در حوزه 
شــوراها بیش از توقع و انتظار بوده اســت. طبق آخرین گزارشات در شهر 
تهران در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری مرتکب اختالس 
شده بودند. در یکی از شهرهای حاشیه تهران ۲۳ نفر در یک پرونده دستگیر 

شدند.

پاسخ به احتمال کاندیدا شدن رییسی
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به سفر اخیر به عراق آیا رئیس 
قوه قضائیه برای انتخابات پیش رو شــرکت می کند؟ گفت: ایشان با برنامه 
تحــول و جامع مســئولیت قوه قضائیه را قبول کردند و روند مســئولیت و 
برنامه ها به دور از کار تبلیغاتی بوده است و آنچه انجام می شود عملکرد قوه 
قضائیه است. ایشــان در دیداری که با دانشجویان در پاسخ به همین سوال 
اعــالم کرد که من به جز قوه قضائیه به موضوع دیگری فکر نمی کنم. ما هم 
در قوه قضائیه شاهد این هستیم که رئیس قوه قضائیه به صورت شبانه روزی 
تمــام توان و انرژی خود را مصروف برنامه قوه قضائیه می کند و تا امروز هم 
نه ایشــان نظر دیگری در این رابطه داشــتند و نه ما رویکرد دیگری دیدیم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیری قانونی توهین به رئیس جمهور در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: بارها افراد را از این قبیل برنامه ها برحذر کردیم. 
دادســتان اصفهان در این رابطه بالفاصله طی نامه ای به اداره کل اطالعات 
اســتان، اعالم کرد که مقصرین و مســببین و افرادی که در این اقدام نقش 
داشتند را شناسایی کنند و به مراجع معرفی کنند. تا جایی که قانون اجازه 
دهد دادســتان راسا پیگیر خواهد بود اشکالی در پایان دوره مجلس قبل رخ 
داد از جمله اینکه توهین به مقامات نیازمند شاکی خصوصی است. چنانچه 
در این مورد یا موارد مشابه شکایتی داشته باشیم حتماً رسیدگی می کنیم. 

اقداماتی در این مورد آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده گروه 
عظام خودرو توضیح بفرمائید، گویا حکمی صادر شده مربوط به کدام بخش 
پرونده است؟ وضعیت پرونده متهم ردیف اول این پرونده عباس ایروانی االن 
در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: بخش کیفری رســیدگی شده است، تدبیر 
قوه قضائیه در این پرونده ها این است که اموال به بیت المال و بانک ها بازگردد 
و همچنین تولید با حکم متوقف نشــود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست 
کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای تسویه بدهی های 
این شخص در حال پیگیری است و امیدواریم بدهی ها رفع شود و واحدهای 

تولیدی دچار مشکل نشود همچنین کیفر این فرد اجرا شود.

پرونده عنابستانی در دادسرای تهران تشکیل شده است
وی در رابطه بــا برخورد با پیگیری قضائی شــکایت در رابطه با برخورد 
نماینده مجلس با ســرباز راهور گفت: پرونده ای در این رابطه در دادسرای 
تهران تشــکیل شده و با تکمیل تحقیقات و نظر دادسرا، پرونده به دادگاه 
ارسال می شود.اسماعیلی در خصوص موضع قوه قضائیه در رابطه با تخلفات 
شهرداری ها و شورای شهری ها گفت: در این ارتباط پرونده های متعددی 
داریم در رابطه با شهر تهران پرونده در دادسرا است و هنوز تکمیل نشده 

است.
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 موافقان و مخالفان الیحه بودجه چه می گویند؟

بررسی اصالحیه الیحه بودجه۱۴۰۰ در مجلس
، دولت در حالی الیحه اصالحی بودجه ۱۴۰۰ را روانه 
بهارستان کرده که شرایط کنونی کشور اجازه تغییر 
شاکله بودجه را نداده است، بر این اساس، بخش هایی 
ماننــد ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساســی با هدف 
جلوگیری از شــوک تورمی، ثابت مانــده، اما برخی 
از اعداد و ارقام اصالح شــده اســت. در ادامه مشروح  
دالیلی که دیروز موافق و مخالفان بودجه سال ۱۴۰۰ 

مطرح کردند، آمده است.

 30 تا 40 درصد دغدغه های مجلس در اصالحیه 
الیحه بودجه مرتفع شده است

محســن زنگنه، در موافقت با کلیات اصالحیه الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: ارجاع الیحه از سوی مجلس 
بــه دولت  منطقی بود. چرا کــه دولت مجری قانون 
اســت و باید این تغییــرات را انجام می داد.این عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان 
این ادعا که ۳۰ تا ۴۰ درصد دغدغه های مجلس در 
بودجه ۱۴۰۰ توســط دولت مرتفع شده است، گفت: 
دولت فروش نفت را بر اســاس هر بشــکه ۵۰ دالر 
منطقی کرده اســت بی انضباطی در نرخ ارز توسط 
خود دولت اصالح شده است. مثال دولت متعهد شده 

که ارز ترجیحی را طی ۶ ماه آینده حذف کند.

اصالح سهم  صندوق توسعه ملی از محل فروش 
نفت

 احمد امیرآبادی فراهانی در جریان جلسه علنی دیروز 
مجلس و در موافقت با کلیات اصالحیه دولت بر الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: دولت در الیحه اصالحی 
که به مجلس ارائه داده اســت تغییرات خوبی در آن 
صورت داده است. اولین نکته توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در خصوص سهم صندوق توسعه ملی 
از محل فروش نفت است که دولت به دستور رهبری 
عمل کرده است. از سوی دیگر حدود ۴۰ هزار میلیارد 

تومان هزینه ها کاهش یافته است.

اصالح حقوق و دستمزدها 
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری،  در جلسه 
علنی دیروز مجلس شــورای اســالمی در موافقت با 
کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰،گفت: دولت پذیرفت 
که به حقوق و دستمزدها در الیحه بودجه چارچوب 

دهد و همچنین هزینه ها کاهش یافته است.

دولت  نواقص کلیات را پذیرفته است
مهــرداد گودرزوند چگینی نماینده مــردم رودبار در 
مجلس شورای اســالمی در موافقت با کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ گفت: بودجه کشور به معنای هدایتگری 

و ریل گذاری مجلس برای اداره کشور در سال آینده 
است. از همکاران استدعا دارم الیحه بودجه، اصالحیه 
و گزارش کمیســیون تلفیق را مطالعه کنند، اصالح 
ســاختار یک کار کوتاه مدت نیست، اصالح ساختار 
دارای دوبخش است، قسمت شکلی و بحث محتوایی، 
کشــوری که ۷۰ سال به نفت وابسته بوده است برای 
رهایی از وابستگی نیازمند زمان و برنامه ریزی در یک 
دوره پنج ساله است، این اصالحیه از این منظر قابل 
توجه اســت که دولت به ریل قانون احترام گذاشته و 

نواقص کلیات را پذیرفته است. 

با بودجه سیاسی برخورد نکنید
محمد صفری،نماینده رودسر به عنوان موافق گفت: 
مجلس شورای اسالمی و دولت حق این را ندارند که 
با مساله ی بودجه سیاسی برخورد کنند چون سیاسی 
برخورد کردن مشــکالت خاص خود را دارد، باید از 
این موضوع پرهیز شــده و چنیــن نگاهی به کلیات 
بودجه وجود نداشته باشــد.وی ادامه داد: اگر کلیات 
بودجه تصویب نشــود دولت برای سال آینده بودجه 
ســه دوازدهم می آورد که اگر این طور مدیریت شود 
دولت تنها هزینه های ســه یا چهار ماهه آینده را در 

نظر می گیرد.

الیحه اولیه شفاف نبود
مهدی طغیانی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
به عنــوان موافق کلیات گفــت: موضوعی که دیروز 
بررسی می کنیم کامال بر اولویت مردم که تورم است 
منطبق است. ما معتقدیم کسری بودجه دولت موتور 
تورم زایی در اقتصاد کشــور است. وقتی الیحه دولت 
آمد کسری بودجه باالیی داشت و این سبب می شد 
زندگی و معیشــت مردم در سال آینده تنگ تر شود. 
لذا مجلس کلیات را رد کرد که این تصمیم سیاســی 
نبود بلکه علمی و کارشناسانه بود. الیحه اولیه شفاف 
نبود، رانت زا بود و کســری شدیدی داشت. حاال گام 
کوچکی برای اصالح برداشــته شــده و ما امیدواریم 
مجلــس در کمیســیون تلفیق و صحــن علنی گام 
بلندتری را برای مهار تورم از طریق کنترل کســری 

بودجه بردارد.

تغییرات اعمال شده قابل توجه نیست
اهلل وردی دهقانــی نماینده ورزقان،  به عنوان مخالف 
گفت: مجلس شورای اسالمی کلیات بودجه را به دلیل 
نواقص اش رد کرد اما دولت مجددا همان را به مجلس 

ارائه کرد. تغییرات اعمال شده قابل توجه نیست.

به محض تصویب این بودجه، تورم خود را نشان 
می دهد

لطف اهلل ســیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس 
گفت کــه به محض تصویب این بودجه، تورم خود را 
نشان می دهد و هزینه ای به مردم تحمیل می شود 
لذا تصویب این بودجه کار اشــتباهی است.این عضو 
کمیسیون صنایع و معادن با بیان این که بیش از ۵۰ 
تا ۶۰ درصد کسری بودجه داریم، گفت: این به معنی 
تورم و گرانی اســت و این است که دولت می خواهد 
بودجه نداشته را خرج کند آن هم از جیب مردم. صدا 
و سیما نظر مخالفان را درست منعکس کند تا مردم 
بدانند در مجلس از آنها به خاطر وضع بد معیشــتی 

دفاع می شود.        

در اصالحیه بودجه به معیشت مردم توجه نشده 
است

ســیدعلی موســوی نماینده مردم ملکان در مجلس 

شورای اسالمی تاکید کرد: در الیحه بودجه ارائه شده 
از سوی دولت برخی از حقوقهای نجومی بیش از ۱۴ 
برابر افزایش یافته اما به معیشت مردم و اقشار آسیب 
پذیر توجه نشــده است.موسوی گفت: اما به معیشت 
مردم کمترین توجه شده است وظیفه ما در مجلس 
انقالبی این است که به معیشت مردم در شرایط جنگ 
اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم. مجلس انقالبی باید 

با کلیات این بودجه مخالفت کند.

بودجه ارزی و ریالی را جدا کنید
روح اهلل ایزدخــواه عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی ضمن مخالفت با اصالحیه 
دولــت بر الیحه بودجه ۱۴۰۰ از کمیســیون تلفیق 
خواســت که در اصالحات خود وابســتگی بودجه را 
به ارز خارجی کاهش دهنــد و بودجه ارزی و ریالی 
را جــدا کنند.این عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی گفت: وابستگی بودجه به 
نفت همچنان پابرجا و وضعیت ارز نامشــخص است، 
حضرت آقا از ســال ۷۴ بر افزایــش قدرت پول ملی 
تاکید داشــتند، ارز باید ارزان و تک نرخی شود، این 
ارز پاشــنه آشیل اقتصاد ما در ســال ۱۴۰۰ خواهد 
بود، اگر می خواهید اصالح ســاختار انجام دهید باید 
بودجه ارزی و ریالی را جدا کنید و ســفره مردم را به 

دالر وابسته نکنید، مگر دالر به چه میزان در معیشت 
روزمره مردم تاثیر دارد که می خواهند همه کشور را 

به دالر گره بزنند؟

دولت در اصالحیه بودجه به رویه قانون تمکین 
کرده است

سیدشمس الدین حســینی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اســالمی با بیان این که دولت 
به رویه قانونی تمکین کرده است، گفت: دولت با این 
اصالحیه الیحه یک گام به سمت جلو برداشته است.

وی ادامه داد: مــن در دفاع از کلیات بودجه صحبت 
می کنم، برداشــت من این اســت که دولت به رویه 
قانونی تمکیــن کرده یعنی برخــالف قبل پذیرفت 
که باید اصالحیه بودجــه دهد ما این را به فال نیک 
می گیریم. باید رفتار منطبق با قانون را تشــویق کرد 
پس به لحاظ نهادی و قانونی رفتار دولت یک گام به 

سمت جلو محسوب می شود.

 بودجه توجهی به واقعیت درآمدها ندارد
سید مصطفی میرسلیم در مخالفت با اصالحیه دولت 
بر الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ بیــان کرد: بودجه هر 
کشــور برای تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی و رفع 
مشــکالت اساسی کشور ارائه می شود بودجه ای که 
اکنون دولت به عنوان بودجه اصالح شــده دوباره به 
مجلس فرســتاده است نســبت به بودجه قبلی تنها 
۳ الی ۴ درصد تغییر داشــته اســت و تنها به برخی 
از پیشنهادات کمیســیون تلفیق توجه کرده است. : 
مشکل امروز کشور مساله اشتغال، رکود و تورم است 
که کمر مردم را شکسته است این بودجه هیچ کدام از 
مشکالت را حل نمی کند این بودجه بر مبنای هزینه 
ها نوشته شــده و توجهی به واقعیت درآمدها ندارد. 
در بودجه فــروش نفت روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه پیش بینی شده است که با شرایط فعلی هیچ 

مناسبتی ندارد.

بی انضباطی بی سابقه ای در الیحه بودجه دیده 
می شود

محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مخالفت با 

اصالحیه دولت بر الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بودجه با 
اصالحات ناچیزی به مجلس آمده است نگاه دولت در 
مجموعه لوایحی که به مجلس می دهد این است که 
اگر مجلس مخالفتی کرد همان الیحه را با اصالحاتی 
جزیی دوباره ارائه می کند و قطعا قوه مقننه مجبور به 
تصویب خواهد شد. به همین علت نوعی لجبازی بین 
دولت و مجلس اتفاق می افتد و مطالبات به حق مردم 

در آن دیده نمی شود.

بالتکلیف گذاشتن بودجه به مردم آسیب می رساند
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی 
بــا تاکید بر این که نباید در چنــد ماه پایانی فعالیت 
دولت، بودجه را بالتکلیف گذاشت، گفت که مردم از 

بالتکلیف ماندن بودجه آسیب می بینند.
سید کاظم دلخوش در جریان بررسی کلیات اصالحیه 
الیحــه بودجه ۱۴۰۰ در موافقــت با کلیات  تصریح 
کرد: ما نمی توانیم کشــور را بــدون بودجه بگذاریم. 
چشــم مردم به مجلس شورای اســالمی است و اگر 
مجلس حقوق کارکنان و مســتخدمین دولت و نظام 
و پروژه های عمرانی را بالتکلیف بگذارد مردم آسیب 
می بینند ما باید به مشکالت مردم توجه داشته باشیم.

اصالحات بودجه انجام شد، اما دغدغه مجلس 
را رفع می کند؟

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
بابت انجام اصالحیه بودجه از دولت تشکر می کنم، اما 
آیا این اصالحیه توانسته دغدغه های مجلس شورای 
اســالمی را رفع کند؟حجت االسالم علیرضا سلیمی 
نماینده مردم محالت در شــورای اسالمی در جریان 
بررسی کلیات اصالحیه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ به 
عنوان مخالف گفت: اصالحاتی در الیحه بودجه توسط 
دولت انجام شــد، بابت انجام ایــن اصالحیه از دولت 
تشــکر می کنم، اما آیا این اصالحیه توانسته دغدغه 

های مجلس شورای اسالمی را رفع کند یا خیر؟

مجلس و دولت با بودجه سیاسی برخورد نکنند
نماینده رودسر در مجلس شورای اسالمی گفت: نباید 
با مساله بودجه سیاسی برخورد شود و مجلس شورای 
اســالمی و دولت چنین حقی را نداشته و باید از این 
نــگاه پرهیز کنند.محمد صفری در جریان بررســی 
کلیات اصالحیه الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ به عنوان 
موافق گفت: مجلس شورای اسالمی و دولت حق این 
را ندارند که با مساله ی بودجه سیاسی برخورد کنند 
چون سیاســی برخورد کردن مشکالت خاص خود را 
دارد، باید از این موضوع پرهیز شده و چنین نگاهی به 

کلیات بودجه وجود نداشته باشد.

بیوگرافی شرکت سنگ آهن گهر زمین
شرکت ایران باریت عملیات اکتشاف و پي جویي سنگ آهن را در منطقه ای در جنوب 
غرب سیرجان )اســتان کرمان( در سال ۱۳۴8 آغاز و سپس شرکت ایروسرویس در 
محدوده اي به وسعت ۴۵۰۰۰ کیلومتر مربع درفاصله بین آباده فارس تا جازموریان، 
برداشتهاي ژئوفیزیک هوایي )مگنتومتري( را انجام و آنومالي هاي متعددي که داراي 
پتانســیلهاي باالیي از سنگ آهن بودند را مشــخص نمود. همچنین معلوم گردید 
بزرگترین آنومالي ها در منطقه گل گهر واقع شــده است. در پي مطالعات ژئوفیزیک 
هوایي با همکاری مؤسسه زمین شناسي یوگسالوي در خالل ماههاي مارس تا ژوئن 
ســال ۱9۷۵ و در محدوده اي به وســعت ۷۴ کیلومتر مربع برداشتهاي ژئوفیزیک 
زمیني شامل مغناطیس سنجي و گرانی ســنجي صورت گرفت.گزارش عملیات در 
سپتامبر همان ســال داده شد که نتیجه این مطالعات پیدایش شش آنومالي سنگ 
آهن در مجاورت یکدیگر با ذخیره ســنگ آهن بــه میزان ۱۱۰۰میلیون تن گردید. 
آنومالی شماره ۳ بزرگترین ذخیره سنگ آهن را در بین آنومالیهای شش گانه دارا می 
باشــد. مطالعات تفصیلي در آنومالی شماره ۳ با بیش از۴۶۲۶۵ متر حفاري در قالب 
۱۴۷ گمانه به اتمام رســیده است و بر اساس مطالعات و اطالعات جمع آوری شده و 
مطالعات فنی اقتصادی مقدماتی که توسط شرکت کانادائی ADC صورت پذیرفته و 
همچنین مطالعات و طراحی اولیه در بخش روباز معدن که توسط شرکت مهندسی 
کوشا معدن و با مشارکت شرکتهای WGM از کشور کانادا و SRK از کشور انگلستان 
صورت گرفته، مشخص شده است که معدن سنگ آهن گهر زمین دارای ذخیره زمین 
شناسـی بالغ بر ۶۱۰ مـیـلیون تن می باشد که بر اسـاس طراحیهای صورت گرفته 
حدود ثلث ذخیره مذکور طراحی و در حال استخراج بصورت روباز بوده و بقیه ذخیره 
نیز در حال طراحی می باشد. با برنامه ریزیهای صورت گرفته سالیانه ۱۵ میلیون تن 
سنگ آهن و ۷۵ میلیون تن باطله و آبرفت با نسبت باطله برداری ۵ به ۱  استخراج 
می گردد. همچنین بعد از راه اندازی تعداد ۱۱8 حلقه گمانه به متراژ ۳8۰ هزار متر 

دیگر حفاری شده است. 

موضوع فعالیت شرکت :
* اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و ...

* نصب و راه اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آالت 
مورد نیاز شرکت.

* خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز 
برای انجام موضوع شرکت

انجام خدمات مهندســی، مشــاوره، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا 
خارج برای تحقق موضوع شرکت.

* مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، انعقاد 
قراردادهای پیمانکاری بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی

* مبــادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خریــد و فروش، صادرات و واردات و کلیه 
امور و عملیاتی که بطور مســتقیم یا غیر مســتقیم در جهت اجرای موضوع شرکت 

ضرورت داشته باشد.
*  اکتشــاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، تولید 

گندله، که در ۲ فاز عملیاتی و مطالعاتی در حال اجرا می باشد.

»گندله سازی« چیست؟ 
 گندله ها، گوی هایی تولید شده از کنسانتره ها و کانه های طبیعی آهن هستند که با 

ترکیبات کانی شناختی و شیمیایی متفات اند. 
ُگندله یعنی گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست 
خام و سپس پخته شده و سخت می شود، و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در 

کوره بلند و یا روش های متعدد احیای مستقیم به کار می رود.  
 از آنجایی که کنسانتره که محصول کارخانه کانه آرائی است به صورت کانه های آهن 
دانه ریزی می باشد که به این شکل فیزیکی قابل مصرف نیستند و این نرمه ها، تراوایی 

گاز را در بــار کوره بلند به صورت ناموزون کاهــش می دهند و عملکرد کوره بلند را 
مختل می کنند و همین طور در کارخانه احیا مستقیم نیز اشکاالتی را ایجاد می نمایند، 
بنابرایــن نرمه های آهن را به صورت گندلــه در می آورند که به عنوان فراورده میانی 
ازمعدن تا کوره های تولید آهن و فوالد در نظر گرفته می شــود.  از آنجائیکه گندله ها 
ماده اولیه به شــمار می آیند، لذا باید درکوره های احیا ویژگی مکانیکی، شــیمیایی 
و حرارتی مطلوبی را داشــته باشــند.  گندله ها، گویهایی تولید شده از کنسانتره ها و 

کانه های طبیعی آهن هستند که با ترکیبات کانی شناختی و شیمیایی متفاوت اند. 

درواقع هدف واحد گندله ســازی تبدیل کنسانتره آهن به گندله آهنی با 
هندسه و تخلخل. یکنواخت است.

 گندله ها دارای خواص زیر هستند:  
* توزیع یکنواخت ابعاد به طور عمده از 9 تا ۱۶ میلیم تر 

* تخلخل زیاد و یکنواخت ۲۵ تا ۳۰ درصد 
* ترکیب کانی شــناختی یکنواخت به شــکل هماتیت یا ترکیبات هماتیت دار احیا 

شونده 
* استحکام مکانیکی زیاد و یکنواخت 

* مقاومت به سایش 
* استحکام مکانیکی کافی حتی در برابر تنش گرمایی در محیط های احیا کننده 

* قابلیت چسبندگی کم داشته باشد 
* اجزا سیستم گندله سازی عبارتند از:  

* سیستم انتقال مواد خام 
* سیستم آسیاب و خردایش مواد اولیه 

* واحد مخلوط سازی مواد اولیه 
* تولید گندله خام 
* کوره پخت گندله 
* سیستم غبار گیر 

* سیستم تعمین آب خنک کننده 

* سیستم انتقال محصول نهایی 
* سیستم تصفیه آب 

* سیستم تولید هوای فشرده 
* آزمایشگاه 

 مراحل ساخت گندله به چه شکل است؟ 
ابتدا ســنگ آهن از معدن استخراج می شــود و پس از خردایش و رسیدن به ابعاد 
مطلوب برای حذف ناخالصی های ســنگ آهن از فرایند پرعیار ســازی و فلوتاسیون 
کمک گرفته می شــود، در مرحله بعد سنگ آهن به همراه مواد افزودنی، مخلوط و 
سپس در دیسک های گندله سازی به گندله خام تبدیل می شود و بعد از پخت در 

کوره، گندله نهایی تولید خواهد شد. 

هدف از تولید گندله چه چیزی است؟
* هدف از تولید گندله افزایش عیار آهن کنســانتره به حدود ۷۰ درصد برای احیاء 
مســتقیم و حدود ۶۷ درصد برای کوره های بلند می باشــد که تبدیل کنسانتره به 

گندله مزایایی چون 
*کاهش انرژی و هزینه های حمل و نقل 

*  کاهش آلودگی محیط زیست در اثر استفاده بیشتر از گندله در چرخه فوالد 
*  کاهش میزان سرباره تولیدی به ازای هر تن 

*  افزایش کارایی کوره های بلند و روش های مختلف احیاء اکسید آهن با .... و دوب 
آن در کوره های ... الکتریکی 

*  نگهداری و انبار داری آسان گندله سنگ آهن در فضای آزاد به مدت طوالنی بدون 
تغییر خواصی و کیفیت آهن 
* جلوگیری از خام فروشی 

* رزش افزوده بیشتر نسبت به کنسانتره 
* تکمیل چرخه فوالد 

*  رونق اشتغال زایی را به همراه دارد. 

جایگاه گندله سازی در چرخه فوالد کشور 
یکی از حلقه های تکمیل زنجیره فوالد کشــور گندله سازی است. بدین صورت که 
ابتدا ســنگ آهن از معدن استخراج می شــود و سپس تبدیل به کنسانتره آهن می 
شود و پس از آن تبدیل به گندله و سپس آهن اسفنجی و بعد از آن به فوالد تبدیل 
می شــود که به مجموع این مراحل فوالد ســازی گویند و با تولید ساالنه ۵ میلیون 
تن گندله توســط شرکت گهرزمین قطعاً ظرفیت فوالد کشور به صورت چشمگیری 

افزایش پیدا خواهد کرد. 

 تحریم ها و شــیوع بیماری کرونا چه اثری در روند پروژه گندله ســازی 
گهرزمین داشت؟ 

این پروژه حاصل تکنولوژی کشور آلمان بود و در زمان راه اندازی حتماٌ می بایست با 
حضور ســوپروایزرهای خارجی اکثر تجهیزات راه اندازی شود، درواقع به دلیل شیوع 
بیماری منحوس کرونا کشور آلمان محدودیت هایی برای سوپروایزرهای خارجی برای 
آمــدن به ایران را اعمــال کرد، با توجه به این وضعیت، مهندســین توانمند داخلی 

توانســتند در زمان کم، تمامی تجهیزات را نصب و راه اندازی کنند.بی تردید ساخت 
و راه اندازی واحد تولیدی گندله سازی گهرزمین را می توان جهشی بزرگ در تولید 
توصیف کرد. در زمانی که دنیا به خاطر شــیوع بیماری کرونا با تعدیل و افزایش نرخ 

بیکاری مواجه است، افتتاح این پروژه می تواند موجب رونق اقتصادی منطقه شود.

 تأثیر کارخانه گندله سازی در تحقق نامگذاری سال جهش تولید توسط مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی(

با راه اندازی کارخانه گندله سازی و افزوده شدن آن به چرخه تولید کشور، به صنعت 
فوالد کمک شــایانی خواهد شد که این امر در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری 
نقش بســزایی دارد. درواقع راه اندازی ایــن کارخانه، برگ زرین دیگری بر افتخارات 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. 

*میزان اعتبار و اشتغالزایی این پروژه
میزان اعتبار این پروژه، ۱۲۰ میلیون یورو در بخش ارزی، معادل ۶۵۰ میلیارد تومان 
می باشــد، همچنین با راه اندازی این پروژه حدود ۵۰۰ نفر نیرو به طور مســتقیم و 

۱۲۰۰ نفر نیرو به صورت غیر مستقیم جذب و مشغول بکار خواهند شد.

 پروژه فاز 2 گندله سازی شرکت گهر زمین
جانمایی فاز ۲ پروژه گندله ســازی صورت گرفته است و دقیقاً به موازات فاز ۱ پروژه 
احداث خواهد شد، طرح این پروژه آماده اجرا می باشد و مقدمات کار نیز انجام شده 

است.کلنگ زنی فاز ۲ پروژه گندله سازی به زودی انجام خواهد شد.

همدلی و همنوایی یک مجموعه برای رسیدن به یک هدف مشترک
در راســتای راه اندازی پروژه گندله سازی و نیل به این هدف مشترک همدلی مدیر 
عامل، اعضای هیئت مدیره و تمامی کارکنان و کارگران پرتالش شــرکت سنگ آهن 
گهر زمین شایســته تقدیر و تشکر است. با تولید نهایی این محصول در شرکت گهر 
زمین، گامی دیگر در جهت جهش تولید ملی برداشــته و برگ زرین دیگری به دفتر 

افتخارات صنعتی دیارمان سیرجان افزوده شد.

به بهانه بهره برداری از کارخانه گندله سازی شرکت سنگ آهن گهر زمین

ُگهر زمین؛ گوهر ارزنده ی معادن جنوب شرق ایران
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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:استانها

ایران به دنبال صادرات گاز به اروپاست
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ایران به دنبال 
صادرات گاز به اروپاســت، گفت: فضای آینده کشــورها، نوع 
همکاری و اتفاق هایی که در روابط دیپلماسی کشور می افتد بر 
موضوع تجارت گاز مؤثر است. صادرات گاز ایران به کشورهای 
همسایه امسال حواشــی زیادی را پشت سر گذاشته است؛ از 
انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه و توقف ســه ماهه 
آن، حواشی مربوط به تمدید قرارداد با این کشور تا اعالم رأی 
دیوان داوری اختالف شــرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز و 
کاهش صادرات گاز به عراق. حسن منتظرتربتی - مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران تازه ترین تحوالت صادرات گاز ایران را 
تشــریح و تأکید کرده است که ایران با بررسی دقیق تغییرات 

بازار، دورنمای صادرات گاز به اروپا را هم دنبال می کند.
وی دربــاره وضع تمدید قرارداد گازی با ترکیه و صحبت های 
وزیر نفت در این باره که دولت بعد برای تمدید آن وقت دارد، 
اظهار کرد: صحبت وزیر نفت به این دلیل است که قراردادمان 
تا چند ســال دیگر ادامه دارد و طبیعی اســت که بحث این 
موضوعات هرچه به انتهای قرارداد نزدیک می شود، داغ تر است، 
اما این موضوع کنار گذاشــته نبوده و ما مطالب خود را مطرح 
کردیــم و ترکیه هم مواردی را مطرح کرده اســت.مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران افزود: واقعیت این است که فضای تجارت 
گاز ترکیه نســبت به قرارداد پیشین تغییر کرده، یعنی بخش 
خصوصی آنها در حال ورود به حوزه توزیع گاز است که نقش 
دولتشان کمرنگ تر می شــود، بنابراین باید الگوی قراردادمان 
را برای فضای آینده ترکیه متناســب با بازار آنها آماده کنیم. 
ممکن اســت بخشــی از گازمان را به روش های کوتاه مدت یا 
به صورت فصلی عرضه کنیم، در حالی که بازار ترکیه هم بخش 
عمده ای از خریدهایــش را تک محموله انجام می دهد و همه 
را در قالب قراردادهای بلندمدت دنبال نمی کند.تربتی با بیان 
اینکــه بنابراین در حالی که ما در قالب قرارداد کنونی موضوع 
را با ترکیه دنبال می کنیم و امیدواریم مذاکراتمان هم بیشتر 
شود، اما در کنار آن مطالعاتی را انجام می دهیم که برای فضای 
آینده کشــور ترکیه نیز آماده باشیم و سهممان را در بازار این 
کشــور چه از طریق دولت و چــه از طریق بخش خصوصی یا 
حفظ کنیم یا افزایش دهیم، گفت: ممکن اســت هم ما و هم 
بخش خصوصی با توجه به فضای آینده ترکیه انواع قراردادهای 
مختلف را داشته باشــیم و در قالب یک قرارداد نباشد.وی در 
پاســخ به این سوال که تجارت گاز با ترکیه برقرار خواهد بود؟ 
اظهار کرد: ما باید تجــارت گاز را به عنوان یکی از اصلی ترین 

موضوعات دنبال کنیم و ترکیه یکی از آن مسیرهای مناسب 
برای تجارت گاز است. چه در خود بازار ترکیه، زیرا این کشور 
می خواهد مبادی مختلفی برای تأمین گاز داشته باشد و خود 
را به یک کشور وابسته نخواهد کرد؛ طبیعتاً بخشی از آن بازار 
را هــم از ایران تأمین می کند که هم به نفع ترکیه اســت هم 
به نفع ایران، از ســویی مسیر ترکیه مسیر خوبی برای تجارت 
گازی با اروپا در آینده اســت.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
با بیان اینکه شــرکت ملی گاز ایران دورنمای تجارت گازی با 
اروپا را دنبال می کند، تصریح کرد: شرایط تجارت گاز موضوعی 
متأثر از دیگر مســائل سیاسی و بین المللی است و به هر حال 
فضای آینده کشــورها، نوع همــکاری و اتفاقاتی که در روابط 
دیپلماســی کشــور می افتد بر موضوع تجارت گاز مؤثر است.

طبق اعالم وزارت نفت، تربتی در خصوص طرح صادرات گاز به 
افغانستان و مذاکرات انجام شده برای این مساله گفت: تاکنون 
نشســت هایی در این باره برگزار شــده است، سه هفته پیش 
هم نشستی با مقام های افغان داشتیم و دنبال این هستیم که 
بتوانیم هم تضامین دولتی را برای این کار از دولت افغانستان 
بگیریــم و هم تا جایی که می توانیم بخش خصوصی را به این 
کار وارد کنیم، زیرا ورود بخش خصوصی به این کار برای توسعه 
کار در افغانســتان هم بهتر است، کار در مسیر مطلوبی دنبال 
می شــود و فکر می کنم مقدمات آن به خوبی انجام شده است، 

نگرانی در این باره وجود ندارد.وی ادامه داد: مجموعه هایی که 
کار را دنبال می کنند این قول را دادند که بتوانیم در چند ماه 
آینده به یک توافق نامه و تفاهم نامه اولیه برســیم. هرچند در 
کشور افغانستان هیچ بستری برای این کار وجود ندارد؛ تفاوت 
آن با کشــورهای دیگر این اســت که بازاری برای مصرف گاز 
وجــود ندارد و ما باید به موازات قراردادهایی که می بندیم بازار 
را هم آنجــا ایجاد کنیم و به این دلیل کار مقداری متفاوت تر 
از صادرات گاز به کشورهای دیگر است.مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایــران با بیان اینکه  اکنون هرکــس می خواهد برای کار 
به افغانســتان برود و این توســعه را انجام دهد باید تضامینی 
داشته باشــد تا کار را آغاز کند. زمان بری آن هم از این منظر 
است که به موازات امضای تفاهم نامه و موضوع قرارداد، توسعه 
بازار هم باید در آنجا انجام شود. گفت: پیش بینی ما این است 
که عرضه گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( را هم در افغانستان 
دنبال کنیم. این موارد زمینه های مختلفی هســتند که چون 
اکنون این کشــور مصرف کننده گاز نیست باید هر دو طرف 
بــا همکاری کار را پیش ببرند، ایران خطوط لوله گاز را تا مرز 
توســعه دهد و به موازات آن باید بتوانیم مصرف گاز را در بازار 
افغانستان ایجاد کنیم.تربتی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح 
یک برنامه بلندمدت اســت، گفت: هرچند مقدار صادرات در 
ابتدا اندک خواهد بود، اما این بازار به مرور رو به رشد می شود.

وی در پاسخ به وزارت نفت در این خصوص که به تازگی اعالم 
کرده اســت که ایران طبق قرارداد می توانســت از پاکستان 
شکایت کند، اما به دلیل حسن همجواری از این کار خودداری 
کرد و تالش برای حل مسئله از طریق گفت وگو است. در روند 
صادرات گاز به پاکســتان تغییری ایجاد شده است؟ گفت: ما 
همچنان امیدواریم و به نظر من نباید بازار پاکستان را به این 
زودی از دست بدهیم و ناامید شویم. پاکستان به گاز نیاز دارد 
و ایران هم زیرســاخت های آن را آماده کرده اســت، بنابراین 

بهترین کار این است که همچنان این موضوع را دنبال کنیم.
به گفته مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران ان شاءاهلل پاکستان 
به زودی بتواند شــرایط دریافت گاز را در داخل کشــور فراهم 
کند، زیرا در بلندمدت هم برای اقتصاد این کشور مفید است، 
اما به دلیل اینکه در کوتاه مدت به ســرمایه اولیه نیاز دارد این 
کار برایشان مشکل شده است. به نظر من بهترین کار این است 
که ما این قرارداد را در همین شرایط نگه داریم و منتظر باشیم 
این کار آغاز شود.تربتی در این خصوص صادرات گاز به عراق  
گفت:  با توجه به توافق هایی که بانک مرکزی در نشست هایی 
با طرف عراقی انجام داده، ما هم مقدار انتقال گاز به این کشور 
را کمــی افزایش دادیــم، زیرا امیدواری هایــی برای پرداخت 
مطالبات ایران ایجاد شــده و اکنون روزانــه حدود ۱۵ تا ۲۰ 
میلیون مترمکعب صادرات گاز به عراق برقرار اســت. تابستان 
تــا حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعــب در روز به عراق صادر 
می شد.وی در پاسخ به این ســوال که به تازگی تأکید کردید 
که تجارت گازی با ترکمنســتان همچنان در دستور کار ایران 
است؛ این امکان وجود دارد که تا پایان دولت دوازدهم قرارداد 
تجاری تازه ای با این کشور امضا شود؟ گفت: این موضوع منوط 
به این دولت یا دولت بعدی نیســت، زیرا سیاست کل کشور 
این اســت که با ترکمنستان روابط تجاری داشته باشیم و این 
اتفاق هم افتاده است. قرارداد گازی ایران با ترکمنستان به یک 
داوری رفتــه که آن داوری به نتایجی هم رســیده و حکم آن 
صادر شده اســت. اکنون باید ببینیم برنامه ترکمنستان برای 
توســعه روابط تجارت گازی با ایران چه خواهد بود.مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ایران آماده تجارت گازی 
با ترکمنستان است، گفت: ما آمادگی داریم. هرچند وابستگی 
داخلی به ترکمنستان را برطرف کردیم اما به شدت دنبال این 
هستیم که تجارت گازی با این کشور برقرار باشد، زیرا هم به 
نفع ایران است و هم به نفع ترکمنستان. ما دو کشور همجوار 

هستیم که امکانات مطلوبی برای توسعه روابط تجاری داریم.

اتمام آبرساني سيار در تمامي روستاهاي 
استان ايالم در 2 سال آينده 

ایالم _صمیم نیا-مدیرعامل آب و فاضالب ایالم گفت: در اســتان به ۲۲ روستا 
به صورت سیار آبرسانی انجام می شود که برنامه این شرکت برای ۲ سال آینده 
اتمام آبرســانی سیار در تمامی روستاهای تحت پوشــش است.نوراهلل تیموری 
اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان ایالم در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی توانسته است با تکمیل تعداد زیادی مجتمع ، عالوه بر بهره مندی 
بیشتر روستاییان از آب شرب، تعداد زیادی از روستاها را نیز از گردونه آبرسانی 
سیار خارج کند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم با اشاره به افزایش توزیع 
اعتبارها طی سال های گذشــته یادآور شد: اعتبارهای آبرسانی سال 9۲ حدود 
۵۰ میلیــارد ریال بود که از ســال 93 تا  پایان 97 به ۲ هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال افزایش یافته اســت.به گفته وی اعتبار مصوب شــرکت آبفار استان ایالم 
در ســال 98 نیز 6۴۰ میلیارد ریال است که نســبت به سال های قبل افزایش 
قابل مالحضه ای داشته است.مدیرعامل آبفای ایالم با اشاره به عملکرد شاخص 
بهره مندی آب از ســال 9۲ تا کنون اضافه کرد: شاخص بهره مندی آب در این 

مدت از 66 درصد به نزدیک 8۰ درصد رسیده است.

مراسم قدردانی و تجليل ازهمکار بازنشسته 
و رانندگان فعال در حمل و نقل فرآورده های 

نفتی منطقه قم
طی مراســمی از محمدمهدی مســعودی رئیس تامین و توزیع منطقه قم که 
به افتخار بازنشســتگی نائل آمد و همچنین تعــدادی از رانندگان فعال در امر 
سوخترسانی، تجلیل شد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه قم، این مراسم بمنظور قدردانی از زحمات وخدمات صادقانه محمد 
مهدی مسعودی رئیس واحد تامین و توزیع و سه راننده فعال در بخش حمل و 
نقل فرآورده های نفتی با حضور مدیر، معاونین، روسای واحدها و مدیران عامل 
شــرکت های حمل و نقل در سالن جلسات برگزار شــد.در ابتدای جلسه سید 
محمود طاهری مدیر منطقه، ضمن تبریک بازنشستگی آقای مسعودی و آرزوی 
ســالمتی برای ایشان و خانواده محترمشــان  گفت : از زحمات و خدمات شما 
همکار گرامی که بهترین ســالهای عمر خود را در راه ارتقاء اهداف شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، سپری نموده اید صمیمانه تشکر می نمایم وامیدوارم 
از تجربه، خرد و آگاهی جنابعالی که در طول این ســالیان گذشته حاصل شده 

است، کمال استفاده بعمل آید.

عدم توجه به طرح های توسعه و کاهش 
غيرمنطقي اعتبارات 

احمد جعفــری گفــت: عدم توجه به طرح های توسعه و کاهش غیرمنطقی 
اعتبارات آن در قیاس با ردیف های غیر اولویت دار، تاخیر دولت دراقدامات 
جبرانی و تعیین واقع بینانه ضرایب در پیمان ها و عدم تخصیص اعتبارات 
طرح های جاری و فشار به مشاور و پیمانکار  در شــرایط کنونی مشکل ساز 
شــده است.عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور  با بیان اینکه عدم 
توجه به طرح های توسعه و کاهش غیرمنطقی اعتبارات آن اتفاق افتاده گفت: 
هزینه مهندســی در مجموع هزینه پروژه و کیفیت آن موثر اســت،  هزینه 
مشــاوره ۱ تا ۲ درصد است و هزینه ساخت ۱۵ درصد و هزینه بهره برداری 
بیش از 8۰ درصد است.احمد جعفری با تاکید بر اینکه هزینه ساخت در مقابل 
خدمت فنی 9۰ درصد در مقابل ۱۰ درصد است، اظهار کرد: در شرایط کنونی 
مشکالت پروزه ها ناشی از این است که پروژه از زمان مطالعه تا اجرا از روال 
عادی خارج می شوند زیرا صاحب پروژه برای هزینه کمتر به دنبال این است 

که پروژه با سرعت بیشتر انجام شود.

تاخیر دولت دراقدامات جبرانی
عضو شــورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اینکه هر پروژه ای 
باید توســط یک مهندس مشاور طراحی و اجرا شود، تصریح کرد: عدم توجه 
به طرح های توسعه و کاهش غیرمنطقی اعتبارات آن در قیاس با ردیف های 
غیر اولویت دار، تاخیر دولت دراقدامات جبرانی و تعیین واقع بینانه ضرایب 
در پیمان ها و عدم تخصیص اعتبارات طرح های جاری و فشار به مشاور و 
پیمانکار  در شرایط کنونی مشکل ساز شده است.احمد جعفری با بیان اینکه 
قطعا فردای روشنی در شرایط پسـا تحـریم،  در پیش است، اظهــار کرد: بـه 
عنـوان  نمونه وزارت نیرو برای برنامه ۲۵ ساله حل چالش های آب، سرمایه 
گذاری حدود 7۰ میلیارد دالری با مشارکت دولـت و  بخش خصوصی داخلی 
و خارجی را مد نظر دارد. آیا در شرایط تامین سرمایه، شرکت های داخلــی  

توان هدایت این سرمایه گذاری عظیم را خواهند داشت.

افزايش سقف تامين مالی جمعی برای فعال 
سازی معادن کوچک مقياس کشور

بهره گیری از ظرفیت ابزارهای نوین تامین مالی به 
خصوص در بازار سرمایه، یکی از اولویت های اصلی 
وزارت صمت در سال جاری می باشد که در همین 
راستا تعامالت و تسهیل گری های موثری با سازمان 
بورس و اوراق بهادر نیز انجام شده است که از جمله 
می توان به افزایش ســقف تامین مالی به روش تامین مالی جمعی و تغییر 
آن از ۲۰ میلیارد ریال تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد که اخیراً نیز به 
تایید فرابورس رسیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه 
معادن کوچک مقیاس در این باره گفت: تا کنون دو مجموعه با طرح فوق برای 
تامین مالی جمعی تفاهم کرده اند که به منظور سهولت، تسریع در پیگیری 
و هماهنگی های انجام شده با طرف های تفاهم، معدنداران و مجموعه های 
معدنی کوچک مقیاس که نیاز به تامین مالی برای خرید تجهیزات و ماشین 
آالت تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال دارند می توانند از طریق ارتباط با دبیرخانه 
طــرح ) http://ssmines.impasco.gov.ir  ( برای تامین مالی از روش 

تامین مالی جمعی بهره مند شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان:
اصفهان به يک استان تاثيرگذار در صنعت 

نمايشگاهی کشور تبديل شده است
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، 
حیدر قاســمی در بازدید از نمایشــگاه بین المللی اصفهان با تاکید بر اینکه 
نمایشگاه نقطه آغاز ارتباطات تجاری در حوزه های مختلف اقتصادی به شمار 
مــی رود، افزود: ارتباطاتی که در قالب نمایشــگاه و زیرحوزه تولید، تجارت و 
بازرگانی شکل می گیرد، در نهایت به معرفی و فروش بهتر محصوالت، کاالها 
و خدمات می انجامد که رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.وی نمایشگاه 
را یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره تامین در کســب و کارها عنوان کرد 
و ادامه داد: کشــورهای رو به توسعه و به ویژه ایران اسالمی که در سال های 
اخیر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند، 
بــه جایگاهی نیاز دارند که توانمندی های فعاالن اقتصادی خود را در معرض 
نمایش قرار دهند؛ بنابراین، نمایشــگاه یک جایگاه بسیار مطلوب برای انجام 
چنین فعالیت ها یی به شمار می رود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اصفهان همچنین با اشاره به نقش تاثیرگذار این استان در سطح کشور، تصریح 
کرد: اصفهان جایگاه مهم و برتری در حوزه های خدمات، صنعت و کشاورزی 
دارد؛ بر این اساس، نیاز داشــت فضایی برای عرضه و ارائه توانمندی  فعاالن 
اقتصادی خود داشته باشد که خوشبختانه نمایشگاه بین المللی اصفهان یک 

نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کند.

طی حکمی از سوی مدیرکل کمیته امداد استان قم:
رؤسای منطقه دو و پشتيبانی کميته امداد 

استان قم منصوب شدند
حکم انتصاب آقایان حســین بابائیان و مجتبی معصومی به عنوان رؤســای 
ادارات منطقه دو و پشــتیبانی استان قم از ســوی مدیرکل این استان ابالغ 
شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد استان قم در جلسه معارفه رئیس جدید کمیته امداد اداره منطقه دو قم 
ضمن گرامیداشــت دهه مبارک فجر و تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رجب، 
گفت: محرومان و مستضعفان در به ثمر رسیدن این انقالب نقش بسیار مهمی 
ایفا کرده اند و رســیدگی به این قشر اهمیت مضاعفی دارد.میرشکار با بیان 
اینکه ارائه خدمات مناســب و به موقع به مددجویــان از جمله دغدغه های 
امدادگران این نهاد اســت افزود: باید دست به دست هم بدهیم و با همدلی و 
تعامل برای خدمت بهتر و به موقع به نیازمندان تالش کنیم.وی این مسئولیت 
ها را فرصتی برای خدمت به ولینعمتــان جامعه عنوان و اظهار کرد: مراقب 
باشــیم که این فرصت ها از دســت نرود تا خدای نکرده در آینده حســرت 
نخوریم.حسین بابائیان و مجتبی معصومی به ترتیب به عنوان رؤسای ادارات 

منطقه دو و پشتیبانی استان قم از سوی مدیرکل این استان منصوب شدند.

اجرای طرح مبارزه با زمين خواری در گلستان 
جانشین انتظامی گلستان با اشاره به اجرای سومین مرحله طرح مبارزه با 
زمین خواری گفت: ۴9 هکتار از اراضی ملی اســتان به ارزش 6۰ میلیارد 
ریال که به صورت غیرقانونی تصاحب شــده بود، رفع تصرف شد.سرهنگ 
فرزاد تاجره در این باره اظهار داشــت: در راستای اجرای سومین مرحله از 
طرح سراسری مبارزه با پدیده زمین خواری، مراتب در دستور کار ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی اســتان قرار گرفت.وی افــزود: با تالش بی وقفه و 
همکاری ســازمان های ذیربط، ماموران موفق شــدند بیش از ۴9 هکتار از 
اراضی ملی را که به صورت غیرقانونی در ســطح اســتان تصرف شده بود 
آزادسازی کنند.جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان بیان داشت: برابر 
اعالم کارشناسان ارزش ریالی زمین های آزاد شده 6۰ میلیارد ریال برآورده 
شده است.سرهنگ تاجره با تاکید بر مقابله بی امان پلیس با سودجویان و 
مجرمان، گفت: در این راستا 6 متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی معرفی شدند.
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گزیده خبر سهم 30درصدی تحریم در مشکالت تولید

 ۷۰درصد مشکالت ناشی از عوامل داخلی است
رئیس اتاق بازرگانی با بیان این که مشــکالت داخلــی هزینه های زیادی را برای تولید 
به بار آورده اســت گفت: در ســه سال گذشــته ۳۰درصد از افزایش هزینه ها در کشور 
ریشــه در عوامل خارجی دارد و ۷۰درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی است. مسعود 
خوانســاری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه »نباید همه 
مشکالت را ناشی از تحریم بدانیم بلکه مشکالت داخلی هزینه های زیادی را برای تولید 
به بار آورده اســت« گفت: در سه سال گذشــته ۳۰ درصد از افزایش هزینه ها در کشور 
ریشــه در عوامل خارجی دارد و ۷۰ درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی است.رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران افزود: بر اساس داده های آماری مرکز 
آمار شاخص قیمت کاال های وارداتی در سال های 9۷ و 98 در مقایسه با سال 96 حدود 
1۰ برابر افزایش یافت این در حالی اســت که قیمت دالر در این مدت حدود سه برابر 
افزایش یافت.وی افزود: به بیان دیگر از افزایش 9۳5درصدی تورم، 2۷6 درصد ریشــه 
در عوامل خارجی دارد و 659 درصد آن مربوط به افزایش هزینه های غیر از دالر است 
که ناشــی از هزینه های اضافی در نحوه تخصیص ارز، ترخیص از گمرکات، حمل ونقل 
اضافی داخلی، سفته بازی و ســود توزیع کننده است. خوانساری با ابراز اینکه مجموعه 
اجرایی کشــور به کارخانه تولید بخشنامه تبدیل شده اســت گفت: این رویه هم پای 
فعال اقتصادی و صادرکننده را بســته است و هم هزینه های زیادی را به مصرف کننده 
تحمیل کرده است.وی ادامه داد: مدت ها طول می کشد تا ارز تخصیص یافته تأمین شود، 
ترخیص از گمرک ۳ تا 4 ماه زمان می برد که هزینه را افزایش داده اســت و هزینه های 

توزیع نیز بر این هزینه ها اضافه شده است که همه این عوامل موجب شده است قیمت 
کاال ها افزایش یابد.

افزایش 10برابری قیمت ها در سه سال گذشته
رئیس اتاق تهران گفت: در حالی در ســه سال گذشــته افزایش 1۰برابری قیمت ها را 
شــاهد هستیم که قیمت دالر از 4۰45 تومان در سال 96 به دوازده هزار و 918 تومان 
در سال 98 رسیده بود یعنی تقریباً افزایش سه برابری داشت یعنی در حالی که افزایش 
قیمت دالر در مدت ســه سال تنها سه برابر بود، اما افزایش ده برابری در قیمت کاال ها 
به مردم تحمیل شــد و هر روز مشکالت مردم را بیشتر کرد.رئیس اتاق تهران گفت: با 
فرض شفافیت و سرعت بخشــی، همه فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه 
جامع تجارت وصل شــد، اما یکی از عوامل کندی در صــدور و تمدید کارت بازرگانی 
همین ســامانه جامع تجارت است به طور نمونه یکی از فعاالن اقتصادی که بیش از 6۰ 
سال سابقه در صنعت دارد وقتی برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرد از وی شماره 
رهگیری مدرک تحصیلی را طلب کردند، این ها مشکالتی است که هر روز شکل جدیدی 

از آن در این سامانه هویدا می شود.

افزایش قیمت سیمان در پی تعطیلی کارخانه یا تولید کم
خوانســاری همچنین گفت: به دلیل تأمین نشدن برق و گاز از آبان امسال کارخانه های 

سیمان یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت کم کار می کنند که موجب شده است قیمت یک 
کیسه سیمان از 1۷ هزار تومان به 5۰ هزار تومان برسد در حالی که باید بدانیم افزایش 
هزینه های تولید با قطع برق و گاز می تواند در روند ساخت وساز کشور اختالل ایجاد کند.

وی ادامه داد: دولت خودروساز را به عرضه با قیمت دستوری موظف می کند در حالی که 
قیمت خودرو در بازار آزاد شناور است این امر موجب می شود کارخانه های خودروسازی 
ضررده شوند تسهیالت می گیرند و هرسال هم بر سقف تسهیالت افزوده می شود که این 
امر افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد.وی گفت در ســال 9۷ دولت تصمیم گرفت 
ارز 42۰۰تومانی را آن هم به صورت نامحدود عرضه کند، اما اخیراً بخشنامه صادر کرده 
اســت که باید برای کاال های وارداتی در آن تاریخ ما به التفاوت پرداخت شود که در این 
بین تشخیص اینکه چه کسانی سوءاســتفاده کردند از اهمیت زیادی برخوردارند، زیرا 
رانت خواران سوءاستفاده های زیادی انجام دادند، اما این که بعد از ۳ سال از این تصمیم 
دوباره بخشنامه صادر کنند و آن را هم به همه بخش های اقتصاد تعمیم دهند مشکالت 
زیادی را ایجاد می کند.خوانســاری با تأکید به اینکه دولت باید یک بار برای همیشه به 
صدور بخشنامه های متعدد و در تناقض با هم پایان دهد گفت: یک بار هم رهبری معظم 
انقالب خطاب به دولت فرمودند که در مدت سه ماه چند ده بخشنامه صادر شده است و 
رهبری معظم انقالب از این امر انتقاد کردند، اما هنوز هم همان گونه عمل می شود و هر 
روز بر مشکالت اضافه می شود.وی خاطرنشان ک: با این مشکالت نه تنها به جهش تولید 

نمی رسیم بلکه نمی توانیم حتی رشد و توسعه را در کشور رقم بزنیم.

ئیس کنفدراسیون صادرات:
مشکالت پیش روی بازگشت ارز صادراتی 

جدی است
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: مشــکالت برگشت ارز پابرجا است. کمیته 
اقدام ارزی برای حل این مشــکالت، پیش نویسی از حدود 2 ماه پیش تهیه 
کرده، اما برای ابالغ آن نیازمند مصوبه کمیته ماده 2 دولت هستیم.، محمد 
الهوتی دیروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: 
وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه را به 
اتاق های بازرگانی ایران و شهرستان ها واگذار کرده است که این اتفاق خوبی 
اســت. در همین راستا بر اساس بررســی های انجام شده، مشخص شد که 
امسال 4۰ درصد ریزش درخواست حضور صادرکنندگان در فرآیند انتخاب 
صادرکنندگان نمونه استان تهران را داشته ایم.رئیس کنفدراسیون صادرات 
اتاق بازرگانی ایران افزود: در ســال های گذشــته به طور متوسط ۷۰ تا 8۰ 
پرونده دریافت می کردیم در حالی که امسال 4۰ پرونده دریافت شده که این 
کاهش به منزله عدم رضایت مندی از شرایط موجود کسب و کار است. لذا به 
نظر می رسد بخش خصوصی بیشتر تالش خود را برای گذراندن امور روزمره 
و رفع موانع و مشکالت می کند و کمتر وقت خود را در این چنین موضوعاتی 
صرف می کند.وی ادامه داد: در روز 4 اسفند ماه صادرکنندگان نمونه استان 
تهران معرفی می شوند و در این مراسم 14 شرکت به عنوان صادرکننده نمونه 
استان تهران مورد تقدیر قرار می گیرند.الهوتی گفت: کاهش دریافت پرونده 
در اســتان تهران به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی کشور جای تأمل دارد و 
حاکی از آن است که ما باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و همچنین 
مسئوالن به عنوان حاکمیت نسبت به تصمیم گیری ها و عملکردهای خود فکر 

و تالش کنیم تا امید را به تولید و صادرات برگردانیم.

از سال 97 تاکنون بیش از 100 بخشنامه صادر شده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: از ســال 9۷ و با خروج آمریکا 
از برجام و شدت گرفتن تحریم ها، شرایط ارزی کشور با محدودیت مواجه شد و 
دولت به ناچار برای مدیریت منابع ارزی مجبور شد، شرایط واردات و صادرات را 
مدیریت کند. با توجه به سیاست کنترل منابع ارزی، صادرات به برخی از کشورها 
محدود و از یک طرف دریافت وجوه ارزی با مشــکل مواجه شد و لذا بر اساس 
قانون برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور روش های اعالمی برای بازگشت ارز 
هزینه بیشــتری را به صادرکنندگان بــرای دور زدن تحریم ها تحمیل کرد.وی 
تصریح کرد: از ســال 9۷ تاکنون بیش از 1۰۰ بخشنامه صادر شده است و هر 
بخشنامه، بخشنامه قبلی را نقض کرده است به شکلی که در نهایت نتوانسته ایم، 
به یک نقطه واحد برسیم.رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: مشکالت 
جدی برگشت ارز پابرجا است و کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت جلسات 
متعددی برگزار کرده است که بر مبنای آن، پیش نویسی از حدود 2 ماه پیش 
تهیه و از ســوی تمامی نمایندگان کارگروه اقدام ارزی امضا شده است، اما برای 
ابالغ آن نیازمند مصوبه کمیته ماده 2 دولت هستیم.الهوتی گفت: در حالی که 
ما در پایان سال 99 هستیم، اما هنوز بازگشت ارز صادراتی سال 9۷ ابهام دارد.

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران گفت: با توجه به جمعیت و توانی 
که در این کشــور نهفته است، رســیدن به 6۰۰ میلیارد دالر 
صادرات ســاالنه باید اتفاق افتد.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، 
نشست بررسی مشکالت و دغدغه های صادرکنندگان به همت 
معاونت کســب وکار اتاق ایران و با حضور رئیس سازمان توسعه 
تجارت، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، مدیرکل 
دفتــر صادرات گمرک ایران، سرپرســت اداره صــادرات بانک 
مرکزی و جمعی از صادرکنندگانی که طی ســال های اخیر به 
عنوان برگزیده روز ملی صادرات انتخاب شــدند، برگزار شد.بر 
اساس اظهارات علی مالیی، معاون کسب وکار اتاق ایران قرار بود 
در مراســم روز ملی صادرات که 22 دی ماه برگزار شد، فرصتی 

در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد تا مشکالت خود را در حضور 
مسئوالن کشور تشریح کنند که در نهایت با توجه به همه گیری 
کرونا و شــرایط متفاوت در برگزاری این مراســم، مقرر شد تا 
سلسله نشست هایی با حضور دست اندرکاران حوزه صادرات در 
دســتگاه های مختلف برگزار شده و مشکالت موجود به صورت 
دقیق تر و جزئی تر بررسی شود. وی اظهار امیدواری کرد که در 
قالب این نشست ها بتوان تا حد قابل توجهی از مسائل را مطرح 

کرد و برای آن راهکار ارائه داد.

صادرات را حمایت و صادرکننده را تقویت کنیم
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ارزی با 
بیان این نکته که در مراسم روز ملی صادرات که نشستی رسمی 
است، نمی توان آن طور که باید، دغدغه ها و مشکالت را تشریح 
کرد و انتظار حل آن را داشــت، بنابراین تصمیم گرفته شــد تا 
نشست هایی را برگزار و در چارچوب آنها به صورت فنی تر مسائل 
را مطرح و بررسی کنیم.به باور این فعال اقتصادی معیشت مردم 
و بهبود زندگی آنها ارتبط غیرمستقیمی با صادرات دارد و اگر به 
این رابطه توجه داشته باشیم، پس باید به لشکر صادرکنندگان 

بها داده و برای رشد و تسهیل فعالیت آنها برنامه ریزی کنیم. الزمه 
رونق تولید، توسعه صادرات است، هرچند این نکته همچنان در 
بین مســئوالن نهادینه نشده است.وی به افزایش بهای ارز طی 
چند ســال گذشته اشاره کرد و گفت: گرچه این تشدید قیمت 
موجب گرانی ها شد، اما ظرفیتی به وجود آورد تا بتوانیم صادرات 
را رشــد دهیم. حدود 4۰ میلیارد دالر صادرت انجام شد و این 
نشان داد ما می توانیم بدون اتکا به فروش نفت، سطح درآمدهای 
ارزی خود را افزایش دهیم.بر اساس گفته های انصاری علی رغم 
همه تالش ها و استدالل ها، متأسفانه در این دوره زمانی برعکس 
عمل کردیم و دست وپای لشکر خودی را بستیم و آن ها را درگیر 
معضالت سامانه نیما کردیم. اتاق روی این موضوع بسیار وقت 
گذاشــت تا روند را برعکس کند.نایب رئیس اتاق ایران با اشاره 
به حمایت دولت هــا از صادرکنندگان خــود و در اولویت قرار 
دادن آن ها، تصریح کرد: در صحنــه جهانی رقبای صادراتی از 
سوی دولت های خود تقویت می شوند، اما صادرکنندگان ایرانی 
برعکس بدون حمایت و بــا انواع محدودیت ها باید پا به عرصه 
این کارزار بگذارند. حمایت یعنی مشکالت را با سرعت باال رفع 
و بروکراسی ها را کم کنیم تا انرژی ها تنها صرف صادرات شود.

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به وضعیت امروز و دیروز 
کشورهای آســیایی نظیر کره جنوبی، مالزی، ترکیه و… گفت: 
صادرات ســاالنه مالزی بین 2۰۰ تا 26۰ میلیارد دالر اســت و 
این رقم با جمعیتی برابر با ۳۰ میلیون نفربه دست آمده است، 
آیا توان مردم مالزی از ما بیشــتر است؟ همین موضوع درباره 
ترکیه هم وجود دارد. این کشورها پیش از آنکه صادرات را برای 
خود به عنوان یک اولویت درنظر بگیرند، تنها حدود سه تا چهار 
میلیارد دالر صادرات داشتند. چگونه آنها به این حجم از صادرات 
رسیدند؟انصاری تاکید کرد: مکانیسم توسعه، مکانیسم حمایت 
از صادرات اســت. اتاق ایران به دنبال رفع گره هایی است که در 
این سال ها به پای صادرات و صادرکنندگان بستند. همه ما باید 
به این پرســش پاسخ دهیم که آیا ایرانیان استحقاق رسیدن به 
6۰۰ میلیارد دالر صادرات در یک سال را دارند؟ بله، با توجه به 
جمعیت و توانی که در این کشــور نهفته است، رسیدن به این 
حجم از صادارت باید اتفاق افتد.بر اســاس اظهارات نایب رئیس 
اتاق ایران پشــتیبانی از صادرات در رقابت های جهانی ضروری 
است و این مسئله در کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد؛ صادرات 

از سوی باالترین مقام اجرایی پیگیری می شود.

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: در شرایط کنونی سهم سالمت هر فرد در جامعه به نسبت 
ســهم اقتصادی باید مشــخص شود و وقتی حقوق یک نفر سه میلیون تومان است باید سهم سالمت خانواده در حقوق 
مشخص باشد؛ البته االن در حقوق افراد هیچ سهمی از سالمت مشخص نشده و این یک فاجعه است. در سال های اخیر 
افزایش تورم و فشار اقتصادی بر جامعه باعث شده کارشناسان سیاست های اقتصادی و ضعف های موجود در کشور را 
رصد کنند تا خالء ها موجود را برای اصالح روند کنونی و جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه شناسایی کنند. در همین رابطه 
خبرنگار اقتصادی صبح اقتصاد با پروفسور محمد   شریف ملک زاد  ه که به تازگی از سوی اتحاد  یه بین المللی رؤسای د  انشگاه 
های جهان عنوان پدر علم نوین گردشگری جهان را کسب کرده، گفتگو کرده است. او معتقد است سهم سالمت تابعی از 
سهم اقتصاد و معنای آن این است که نمی توانیم جامعه ای سالم داشته باشیم وقتی رشد اقتصادی جامعه پایین است یا 
بالعکس. بنابرین در شرایط کنونی وقتی گفته می شود حقوق یک نفر سه میلیون تومان است، سهم سالمت هر فرد در 
جامعه به نسبت سهم اقتصادی باید مشخص شود و االن در حقوق افراد هیچ سهمی مشخص نشده و این یک فاجعه است.

متن کامل گفتگو را بخوانید؛
در حال حاضر اقتصاد ایران تحت تاثیر محدودیت های بین المللی و شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، 

روند نوسانات اقتصادی کشور در آینده چقدر و تحت تاثیر چه فاکتورهایی خواهد بود؟
اگر بخواهیم تصویری از وضعیت کنونی اقتصادی کشور ارائه دهیم باید به رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم 
توسعه توجه کنیم که 8 درصد تعیین شده؛ این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 91 تا 98 نزدیک به 
صفر درصد بوده و عامل مهمتر از ضعف متوسط رشد اقتصادی در سال های اخیر، پرنوسان بودن اقتصاد در این سالهاست 
که به عبارتی می توان گفت رشد اقتصادی ایران در این بازه زمانی منفی 8.۳ تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده که دامنه 

بسیار گسترده و بی ثباتی است.

وضعیت تورمی اقتصاد ایران در بلندمدت چگونه است؟
متوســط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران 2۰ درصد و متوســط نرخ تورم در دنیا 2.4 درصد بوده و ایران بعد از ونزوئال، 

زیمباوه و آرژانتین در رتبه چهارمین کشور پر تورم جهان قرار گرفته است.

آیا دولت در زمینه اشتغال توانسته است اقدامات موثری انجام دهد؟
از سال 94 تا 98 حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور افزوده شده که توسط بخش دولتی و شرکتی اشتغال 
نیافته اند بلکه در بخش های خدماتی همچون عمده فروشی، خرده فروشی، خدماتی، مواد غذایی و ... فعال شده اند و 
تحت پوشش هیچ بیمه ایی هم قرار ندارند. همچنین رشد اشتغال ناقص در یک دهه اخیر )افرادی کمتر از 4۳ ساعت 
کار می کنند و آماده انجام کار اضافه هستند( حدود 1۰ درصد بوده که نشان دهنده کاهش اشتغال پایدار در کشور است.

فشارهای اقتصادی آمریکا چقدر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده آیا می توان انتظار داشت به زودی از 
زیرفشار آن رهایی یافت؟

در حال حاضر باید به جای تحریم از واژه محاصره اقتصادی توســط تروریســم اقتصادی بین المللی استفاده کنیم. این 
محاصره اقتصادی در میان مدت علیه ایران پایدار خواهد ماند، زیرا آمریکا در سال های اخیر بخش های ارز آور را محدود 
کرده  و ایران تا زمانی که اصالحات اقتصادی انجام ندهد نمی تواند از مشکالت ناشی از فشارهای خارجی رهایی پیدا کند.

چه راهکارهایی برای کاهش فشارهای اقتصادی وجود دارد؟
در حال حاضر در روند سیاست گذاری و قانون گذاری به پارامتر روابط بین المللی بانکی، تعیین شرکای تجاری، انتخاب 
صنایع اولویت دار و روش های حمایت از آنها و نحو حمایت از کسب و کارهای جدید چندان توجه نشده که باید مورد 

بازنگری قرار بگیرند و  فعالیت بخش های ارز آور کشور تسهیل شود.

چرا سطح رفاه جامعه در 8 سال گذشته به شدت کاهش یافته است؟
درآمد ســرانه کشــور در طول ۷.5 سال گذشته کاهشی ۳4 درصدی داشته است؛ یعنی در واقع با وجود افزایش اسمی 
درآمد خانوارها، چنانچه قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 9۰ را مقایسه کنیم میبینیم که یک سوم کاهش یافته 
است و امروز باید بگویم که اگر بخواهیم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم باید از سال 99 به بعد حداقل به 

مدت 6 سال زمان صرف کنیم تا به وضعیت اقتصادی سال 9۰ برگردیم و در بهترین حالت قوه مجریه و مقننه باید جوری 
برنامه ریزی کنند این مدت را کوتاه تر کنند، اما افرادی که مدعی هستند که طی یک برنامه 1۰۰ روزه می توانند رشد 
اقتصادی را به ایران بیاورند غیرممکن است.در شرایط کنونی یکی از بحث های که وجود دارد وضعیت محیط کسب و 
کار و شاخص رقابت پذیری جهانی است. رتبه ایران در حوزه محیط کسب و کار از بین 14۰ کشور جهان 99 است و  از 
بین 2۰ کشور منطقه در جایگاه 1۷ قرار دارد. حاال اگر بدترین نماگرها را در نظر بگیریم  رتبه ایران در اشتغال 14۰، رتبه 
ایران در ثبات اقتصاد جهانی 1۳4 و رتبه ایران در کارایی بازار کاال 1۳۳ است که شرایط کامال بدی است.حاال اگر بهترین 
نماگرها را در نظر بگیریم؛ در اندازه بازار رتبه ایران 21 در جهان است که بهترین نماگر است و ظرفیت نوآوری در ایران 

رتبه ۷1 و سالمت نیروی انسانی ۷2 را در جهان دارد.

موانع اصلی کسب و کار در ایران کدامند؟
رتبه ایران در شــاخص بین المللی انجام کســب و کار در سال 2۰19 حدود 12۷ از بین 19۰ کشور جهان بوده و دلیل 
این جایگاه ضعیف وجود مولفه های نامناسب محیط کسب و کار در ایران است که شامل؛ بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و مقررات دست و پاگیر ناظر بر محیط کسب و کار که منجر به صدور آیین نامه ها و دستورالعمل های آنی شده که به 
جای اینکه فرآیند اجرای قانون را تسهیل کنند، مانع از اجرای قانون هم می شوند.همچنین طبق اطالعات مرکز آمار و 
مرکز پژوهشــهای مجلس نامناسب ترین مولفه در جذب سرمایه گذاری عدم اجرای وعده های مسئوالن بود که امتیاز 
8.۳5 از 1۰ بوده اســت؛ یعنی عدد 1۰ بدترین شــرایط ممکن است و عدد 8 هم فاصله چندانی با آن ندارد. همچنین 
وضعیت اعمال نفوذ در معامالت ادارات حکومتی 8.21 از 1۰ بوده و عمل مسئوالن محلی به وعده های داده شده شامل 

8.1۰ از نمره 1۰ است.

آیا در سال جاری رشد اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته است؟
وجود تورم و رکود از فاکتورهای بســیار مهم اســت؛ شکاف رکود تورمی در سال آینده فاکتور بسیار مهمی در نرخ رشد 
اقتصادی است و البته بسیار تاثیر گذار است. میدانیم ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصادی در کشور ایجاد نشده و همانطور 
که پیش بینی می شد این رشد در سال 99 حالت ایستایی داشت، بنابراین با توجه به فشار بر بازار ارز رشد شرکت های 

پتروشیمی مخصوصا شرکت های صادرات محور نسبت به دیگر بخش ها بهتر خواهند بود.

چه صنایعی در سال 1400 موقعیت بهتری برای رشد دارند؟
صنایعی که می توانند جایگزین واردات شوند در سال 14۰۰ وضعیت بسیار خوبی خواهند داشت و با توجه به اینکه پیش 
بینی می شــود اقتصاد ایران بسته تر شود، در این صنایع مطلوبیت کاالهای تولیدی زیاد خواهد شد که می توانند وارد 
رقابت داخلی شوند؛ اما به طور کلی شرکت هایی سود بیشتری می برند که زودتر وارد این بازار شوند. به طور کلی تولید 

بهتر از بخش خدماتی خواهد بود و در این میان از بخش های نوین خدماتی مانند خدمات تحت وب، خدمات حمل و 
نقل خدمات بهداشتی و ... استقبال بیشتری می شود. همچنین خدمات دولتی یا وابسته به دولت، خدمات رستوران و 

هتلداری، خدمات خرده فروشی و خدمات سیاحتی با محدویت منابع یا محدودیت تقاضا مواجه می شوند.

در شرایط کنونی چه مساله ای در اقتصاد و جامعه مورد توجه قرار نگرفته است؟
یکی از بحث های بسیر مهمی که کمتر به آن توجه شده در حالی که می تواند تاثیر بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته 
باشد برابری سهم سالمت نسبت به سهم اقتصاد است؛ یعنی سهم اقتصاد و سهم سالمت در کشور باید مشخص شود و هر 
شهروندی سهم اقتصادی و سهم سالمت مشخصی داشته باشد تا این روند باعث رشد اقتصادی شود چراکه جامعه ای که 
سالم و سالمت باشد رشد اقتصادی باالیی هم می تواند داشته باشد. در واقع سهم سالمت تابعی از سهم اقتصاد و معنای 
آن این است که نمی توانیم جامعه ای سالم داشته باشیم وقتی رشد اقتصادی جامعه پایین است یا بالعکس. بنابرین در 
شرایط کنونی وقتی گفته می شود که حقوق یک نفر سه میلیون تومان است باید سهم سالمت خانواده در حقوق مشخص 

باشد و االن که در حقوق افراد هیچ سهمی مشخص نشده رسما فاجعه ایی رخ داده است.

در حال حاضر چه راهبردهای نامناسبی در اقتصاد کشور دنبال می شود؟
در حال حاضر راهبرد مناســبی برای حمایت از بنگاه ها و خانواده ها نداریم، مســئوالن یکبار می گویند یارانه را اضافه 
کنید، یکبار می گویند ســبد کاال بدهید و ... همچنین رویکرد بد دولت در مدیریت بازار ارز، ضعف بودجه ریزی و نبود 
دیپلماسی هم سو با اهداف کشور، فقدان اطالعات جامع، ناکارآمدی در مجوزدهی، عدم استفاده مناسب از ظرفیت های 
مردمی در اقتصاد و... باعث شده تا وضعیت اقتصاد کشور به اینجا برسد. در کتاب اقتصاد مقاومتی و برجام که سال 95 
منتشر شده تاکید شده که روابط با کشورهای همسایه همچون امارات باید بازبینی شود؛ برای نمونه سابقه همکاری با 
کشور امارات نشان داده که این کشور در سال هایی با دشمنان ایران همکاری می کند و ایران ضرر می کند که در سال 
های اخیر رویکرد این کشــور در قبال یمن و ... نشــان داد که همسو با ایران عمل نمی کند. به طور کلی حجم یکطرفه 
تجارت با امارات هیچ توجیه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر این کشور آشکار و پنهان به ائتالف علیه ایران دست زده و 
تالش برای دســتیابی به سه جزیره ای ایران دارد بنابراین توجیهی برای همکاری با این کشور وجود ندارد.همچنین در 
حال حاضر ناکارآمدی در تصمیم گیری اقتصادی داریم، زیرا نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز متحد نیستند و تمایل به 
مسکن های اقتصادی کوتاه مدت دارند. از طرف دیگر عدم شفافیت های اقتصادی ریشه مشکالت کنونی اقتصاد است در 
حالی که ایران ظرفیت های باالیی برای حمل و نقل دارد و با داشتن 11 بندر و محل عبور 4۰ درصد نفت جهان در تنگه 
هرمز، در اختیار داشتن نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حوزه های علم و فناوری و ... می تواند به سرعت رشد کند. از 
این رو می توان گفت که در شرایط کنونی راهکارهای برای عبور از مشکالت اقتصادی هیچ ارتباطی با محاصره تروریسم 

اقتصادی ندارد بلکه مدیریت انقالبی راهکار آن است و نمی توان شعارگونه عمل کرد.

مهمترین مولفه ای که به اعتماد مردم آســیب زده است چیست و چه راهکاری برای بازگشت این اعتماد 
وجود دارد؟ 

در شرایط کنونی عدم آرامشی که در نتیجه شعار مسئوالن بروز کرده به بحران اقتصادی افزوده است. از طرف دیگر چرا 
هر دفعه در نظام بانکی شاهد اختالس هستیم؟ مگر ما نمی توانیم با تعریف سیستم اقتصادی هوشمند روند تسهیالت 
به افراد واقعی را رصد کنیم؟ این میزان هوشمندسازی و نظارت چقدر هزینه دارد که اجرا نمی شود؟ در شرایط کنونی 
هزینه های باالیی برای بررسی بودجه دولت در نظر گرفته می شود این در حالی است که هوشمندسازی آن می تواند 
هزینه ها را کاهش دهد. از طرف دیگر اتصال به دســتگاه های نظارتی منجر به ایجاد شفافیت، رقابت، رفع انحصار در 
مجوزدهی به کسب و کارها و ... می شود. به طور قطع شفاف سازی و اصالح مشکالت اقتصادی می تواند روی میزان 
درآمد جامعه تاثیر بگذارد. از طرف دیگر قوانین مالیات نیازمند اصالح دارد و امروز شــرکت های و هلدینگ هایی فرار 
مالیاتی دارند در حالی که از کارگران مالیات گرفته می شود.در سال های گذشته با یک تصمیم آنی میلیاردها تومان به 
کشور خسارت وارد کرده اند که شاید قابل جبران باشد، اما زیان ناشی از آسیب به سالمت اجتماعی را چگونه می توان 
جبران کرد؟ در حال حاضر مشکالت قانونی در بورس وجود دارد که قوه مققنه و قوه مجریه در بورس جهت حمایت از 
آسیب دیدگان باید وارد شوند. در چند وقت اخیر نوسانات بورس روی سهم سالمت جامعه تاثیر گذاشته است. از این 
رو باید در تصمیم گیری ها یکپارچگی ایجاد شود. اما در نهایت نباید فراموش کرد که اعتماد مردم به شرط شفافیت 

ایجاد می شود.

در گفتگو با پروفسور محمد شریف ملک زاده پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان مطرح شد؛

سهم سالمت هر فرد در جامعه به نسبت سهم اقتصادی باید مشخص شود 

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران:

ایران باید به ۶00 میلیارد 
دالر صادرات ساالنه 
برسد
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خروج اسکناس از چرخه خرید در دوران کروناگزیده خبر
پس از شیوع ویروس کرونا و معرفی اسکناس به عنوان یکی از خطرناک ترین ناقالن 
آن رفته رفته مردم به ســمت خرید آنالین حرکت کردند، بطوریکه اکنون می توان 
گفت خروج اسکناس از چرخه خرید کلید خورده است. پس از شیوع ویروس کرونا 
در کنار رعایت بهداشت فردی و استفاده از ماسک، عدم حضور در اجتماعات تا حد 
امکان بیش از این موضوعات مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین بیان طرح هایی مانند 
دورکاری و انجام فعالیت های اقتصادی از طریق شــبکه های اجتماعی بسیار جدی 
شــد.مدیران شــرکت های دولتی و خصوصی نیز در راستای حفظ سالمت پرسنل 
حضــور در فضای کار، حضور فیزیکی را به صورت چرخشــی درآوردند. بانک ها نیز 
بــه عنوان یکی از اماکــن پر رفت و آمد به منظور حفظ ســالمت کارکنان خود و 
مراجعه کنندگانشــان را از این قاعده مســتثنی ندانســت و اقداماتی را در واکنش 
سریع به گســترش ویروس کرونا انجام داد. اقداماتی که شامل ایجاد کارگروه های 
اصلی مقابله با بحــران، اعمال محدودیت های جابه جایی، جلوگیری از تجمعات در 
مقیاس بزرگ، تفکیک تیم ها، اقدامات دورکاری تیم ها و مدل تعامالت افراد اســت.

بانک مرکزی ایران نیز به دلیل شــرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم کرونا در 
راستای مدیریت کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات مردم 
به شعب بانک ها تاکید کرد برای دستیابی به این مهم عملیات بانکی تا حد امکان به 
صورت غیر حضوری صورت خواهد گرفت و زمینه های این کار را هم به وجود آورد.

بانک مرکزی در بخشــنامه خود مرتبط با کرونــا در ابتدا تاکید کرد که  افراد برای 
اســتفاده از خدمات بانکی از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک اقدام کنند.  عالوه 
بر این اقداماتی همچون کاهش ســاعت کاری شــعب بانک ها از ۳۰. ۸ تا ۳۰. ۱۲، 
افزایش سقف برداشــت وجه از خودپردازها، پاسخگویی شبانه روزی مرکز ارتباط با 
مشتریان، تعطیلی باجه عصر بانک ها و... را در دست اجرا قرار دادند.در همین حال 
ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طریق درگاه های 

اینترنتی و خودپردازها از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شــبانه روز از مبدا هر کارت 
به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت 
از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان 
از انطباق شــماره ملی دارنده کارت و شــماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده 
تراکنش قابل افزایش است، همچنبن افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از ۲ 
میلیون ریال به ۵ میلیون ریال بالمانع شد و تعداد تالش های متوالی ناموفق رمز دوم 
درهر شبانه روز به ۵ بار افزایش پیدا کرد. در عین حال امکان تمدید تاریخ انقضای 
کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت ۳ ماه از تاریخ انقضاء 
بالمانع اعالم شــد و اقدامات الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رســانی به 
مشتریان مورد توجه قرار گرفت.عالوه براین موارد مدیران شعب بانکی به تجهیزات 
مقابله با ویروس کرونا به ســرعت خود را آماده ساختند و در این خصوص در کنار 
ارائه مرتب ماســک، الکل و دستمال کاغذی به کارمندان، حائل هایی پالستیکی را 
برای ایجاد فاصله بین مشــتریان و کارمندان تعبیه ســاختند.  در کنار این موارد 
توصیه شــد تا ازوســایلی مانند خودکار به صورت عمومی ترجیحا استفاده نشود و 
مشتریان خودکار شخصی به همراه داشته باشند.کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت 
بهداشــت هم در این رابطه گفت که»احتیاط های الزم مثل اســتفاده از دستکش، 
کارتخوان و هموار کردن مسیر مبادالت الکترونیک در سطح خریدهای خرد می تواند 
استفاده از اسکناس را کاهش دهد چرا که قطعا اسکناس یک منبع آلودگی محسوب 
می شود و جای تردید ندارد.«او چنین ادامه داد: »شاید این روزها خریدهای آنالین 
بهترین راهکار جایگزین باشــد و چرا که خرید از فروشگاه های مجازی می تواند از 
رفت و آمد و دســت به دســت شدن پول نقد جلوگیری کند و در حفظ سالمت ما 
و دیگران موثرواقع باشــد.«برهمین اساس خرید آنالین همه گیر شد و در رابطه با 
آن فروشگاه های اینترنتی بزرگ یا حتی تعداد کسب و کارهای اینترنتی خرد مانند 

صفحات اینستاگرامی، کانال های تلگرامی و... افزایش یافت، حتی کسب و کارهایی 
که تاکنون اقدام به فروش حضوری می کردند با توجه به شرایط موجود برای فروش 
اجناس خود به فروش اینترنتی روی آوردند و از مواد غذایی گرفته تا پوشــاک و... 
جلوی درب منزل تحویل داده شد.   مهمترین نتیجه این توصیه و اقدامات کاهش 
چرخش اســکناس در میان مردم، با توجه به قطعی بــودن آلودگی به عنوان یکی 
از مهم ترین عوامل شــیوع ویروس کرونا بود زیرا عدم تماس با پول، روشــی بسیار 
ســاده تر و منطقی تر از ضدعفونی کردن آن  به حســاب می آید. بنابراین بسیاری از 
مردم اســتفاده از پول نقد را کنار گذاردند تا افزایش دهنده زنجیره ویروس نباشند. 
چنانچــه این اجبار درآینده پس از کرونا به صورت انتخاب درآید به جرات می توان 
گفت که در خصوص هزینه چاپ و امحا اسکناس، همچنین درکاهش میزان خطرات 
ناشــی از حمل پول نقد بسیار مفید و موثر واقع خواهد شد.در همین راستا باید به 
این نکته هم اشــاره داشت که بانک مرکزی از بهمن ماه سال جاری امکانی فراهم 
کرد تا  بدون نیاز به حمل کارت و با اســتفاده از موبایل، شــرایط پرداخت سریع و 
امن برای مشتریان فراهم شود. کارشناسان فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک 
درباره این اقدام بانک مرکزی مطرح کرده اند که روش فوق به امنیت بیشتر مبادالت 
بانکــی و پولی مردم کمک خواهد کــرد و آنگونه که دکتر عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی گفته اســت، این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی 
ســازگاری دارد و به صورتی کاماًل امن، این امکان را فراهم می ســازد تا مشتریان 
بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس 
با کارتخوان، تراکنش های الزم را انجام دهند.پیش بینی می شــود اقدام جدید بانک 
مرکزی با استقبال خوبی از جانب مردم روبرو شود و نه تنها استفاده از اسکناس را 
در میان مردم کاهش دهد بلکه به مرور ســبب حذف فیزیک کارت از تراکنش های 

خرید گردد.

آیین بهره برداری از 110 باجه بانکی 
روستایی پست بانک ایران برگزار می شود

آیین بهره برداری از ۱۱۰ باجه بانکی روستایی پست بانک ایران با حضور ویدئو 
کنفرانسی دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران و مسئوالن استانی به 
منظور رعایت هر چه بیشــتر دستور العملهای بهداشــتی در مقابله با کرونا، با 
اعتباری بالغ بر ۱6۵ میلیارد ریال از محل بخش خصوصی و با مشــارکت این 
بانک، چهارشــنبه بیست و نهم بهمن ماه سالجاری بطور همزمان در ۲7استان 
و مناطق تهران برگزار می شــود.  تصویربه گزارش روابط عمومی پســت بانک 
ایران: مناطق شــرق و غرب استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و سیستان 
و بلوچستان به نمایندگی از ۲7استان در روستاهای سربندان شهرستان دماوند، 
روستای چیچک لوی شهرستان اسالمشهر، روستای شورکنده شهرستان ارومیه، 
روســتای دشت لو شهرستان فالورجان و روســتای کمب شهرستان چابهار با 
دســتور دکتر بهزاد شیری اقدام به صورت مجازی افتتاح و بهره برداری از باجه 
های مذکور خواهند نمود.گفتنی اســت: دکتربهزاد شیری در پایان آیین بهره 
برداری رهنمودهای الزم درخصوص مشــارکت کارکنان و کارگزاران باجه های 
بانکی در راستای خدمت رسانی، رونق اقتصادی مناطق روستایی و کم برخوردار 

و جذب منابع را ارائه خواهد نمود.

رونمایی از سامانه بانکداری مجازی بانک 
توسعه تعاون

سامانه های بانکداری مجازی، ثبت چکهای صیادی و احکام قضایی بانک توسعه 
تعــاون با حضور مدیر عامل این بانــک رونمایی گردید.حجت اله مهدیان مدیر 
عامل بانک توسعه تعاون در مراسم رونمایی سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه 
تعاون اظهار داشت: فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین 
مزیت هر بانک مطرح هستند و چانچه بانک از این منظر حائز ویژگی کارآمدی 
و قابلیت تطبیق و بروزرسانی باشد در شبکه بانکی به سرآمدی رسیده است.وی 
افزود: فناوری اطالعات در بانک توسعه تعاون به عنوان نقطه قوت مطرح است و 
همکاران این بخش ضمن بهره مندی از دانش تخصصی، فراهم سازی سخت افزار، 
رعایت امنیت اطالعات و برون سپاری صحیح در راه اندازی سامانه های مورد نیاز، 
عملکرد موثری داشــته و در تامین نیازهای نرم افزاری و سامانه ای بانک مطابق 
الزامات بانک مرکزی اهتمام کافی داشــته اســت.مهدیان تصریح نمود: اجرای 
قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها و محصوالت و خدمات جدید بانکداری نیازمند 
فراهم ســازی شرایط مورد نیاز فنی از سوی همکاران فناوری اطالعات می باشد 
و با تدابیر و تالش های صورت گرفته از سوی این همکاران، بسیاری از اقدامات 
نوآورانه در حوزه هــای عملیات بانکی، اعتباری، حقوقی، ارتباط با مشــتریان، 

تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی مهیا گردیده است.

  استقبال از بهار با 50 میلیون تومان
 جایزه سامانیوم

  هشــتمین دور از قرعه کشی سورســامانی مخصوص اعضای باشگاه مشتریان 
بانک سامان )سامانیوم( با ۱4 جایزه ویژه برای خرید بلیت هواپیما به ارزش ۵۰ 
میلیون تومان برگزار می شود.به گزارش سامان رسانه، هشتمین دور از قرعه کشی 
سورسامانی ویژه اعضای باشگاه مشــتریان بانک سامان )سامانیوم( با همکاری 
شــرکت فالی تودی برگزار می شود که در این جشنواره ۱4 کد دریافت رایگان 
بلیت هواپیما از ســایت فالی تودی به ارزش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به برندگان 
اهدا خواهد شــد.بر این اساس، جشنواره استقبال از بهار سامانیوم از ۲۵ بهمن 
تا ۸ اسفند برگزار و در آن ۲ کد رایگان خرید بلیت پرواز به استانبول به ارزش 
9 میلیون تومــان، ۵ کد رایگان خرید بلیت پرواز داخلی یا خارجی به ارزش 4 
میلیون تومان، ۲ کد رایگان بلیت پرواز داخلی یا خارجی به ارزش ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و ۵ کد رایگان بلیت پرواز داخلی یا خارجی به ارزش ۱ میلیون 

تومان برای برندگان خوش شانس اختصاص داده شده است.

مجید بهزادپور مدیر صندوق تامین 
خسارت های بدنی شد

 بــه گزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در مجمع 
عمومی عادی فوق العاده صندوق تامین خسارت های بدنی و در اجرای بند )ت( 
ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه و ماده ۱۰اساسنامه صندوق و با عنایت به پیشنهاد رییس 
کل  بیمه مرکزی و با حکم  دکتر دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجید 
بهزادپور به ســمت مدیر صندوق تامین خســارت های بدنی به مدت 4 ســال 
منصوب شــد.همچنین دکتر دژپسند در این حکم در راستای برنامه های دولت 
دوازدهم و برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهان در اولویت 
قرارگیری پیاده سازی سیستم یکپارچه و جامع و ارائه خدمات سهل و سریع به 
آسیب دیدگان حوادث رانندگی، مدیریت بهینه منابع مالی، شفافیت در عملکرد 
اجرایی برنامه های صندوق شد.شــایان ذکر اســت، مجید بهزادپور پیش از این 

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی بوده است.

روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد
تمدید تسهیالت خرید مسکن به صورت 

توام تا پایان سال 99
روابط عمومی بانک مسکن از تمدید تسهیالت خرید مسکن به صورت توام 
تا پایان ســال 99 خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ،بانک مسکن با هدف کمک به خانه دارشدن اقشار مختلف جامعه و 
تقویت قدرت خرید متقاضیان مســکن و همچنین کاهش هزینه های اخذ 
تسهیالت، طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده را تا پایان سال 
در دســتور کار خود قرار داده اســت. از ۲۵ دی ماه سال جاری به مناسبت 
سالروز تاسیس بانک مسکن، طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن به صورت 
توام )بدون ســپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن( 
در دستور کار شعب بانک قرار گرفته است.سقف تسهیالت مذکور در مرکز 
اســتان، برای خرید انفرادی ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱6۰ میلیون 
تومان و در شهرســتانهای اســتان برای خرید انفرادی 6۰ میلیون تومان و 
برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان اعالم کرد.تمامی شــعب بانک مسکن به 
متقاضیانی که تا پایان سالجاری درخواست بهره مندی از تسهیالت خرید 
مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن را دارند، 
تســهیالت موصوف را به صورت توام )بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و 
بخشــی از محل خرید اوراق مذکور( پرداخت می کنند.پرداخت تسهیالت 
خرید مســکن بدون ســپرده که از ۲۵دی ماه ســال جاری به متقاضیان 

پرداخت می شود.

افزایش ۴1 درصدی سپرده ها و 
۴۶ درصدی تسهیالت بانکی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 4۱.6 درصدی مانده سپرده ها 
و 46.۸ درصدی مانده تســهیالت بانکــی در پایان آبان ماه 
99 نســبت به مقطع مشابه ســال قبل حکایت دارد. گزارش 
وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و مؤسســات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان ماه سال 
۱۳99 حاکــی از آن اســت که مانده کل ســپرده ها بالغ بر 
۳۳۳۲۳.۵ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع 
مشابه ســال قبل ۱۰۰۸۱ هزار میلیارد ریال )4۱.6 درصد( و 
نسبت به پایان ســال قبل معادل 7۱6۰.6 هزار میلیارد ریال 
)۲6.4 درصد( افزایش نشان می دهد. باالترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به اســتان تهران با مانده ۱۸۵7۲.9 هزار میلیارد ریال 
و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 

۸4.۸ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیالت بالغ بر ۲۵۱۳7.7 هزار میلیارد ریال است 
که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل ۸۰۰9.۱ هزار میلیارد 
ریال )46.۸ درصد( و نسبت به پایان سال قبل ۵7۸۱.9 هزار 
میلیارد ریال )۲9.9 درصد( افزایش داشــته است. بیش ترین 
مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده ۱6۱۸۰.9 هزار 
میلیــارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد معادل ۸4.۳ هزار میلیارد ریال است.شــایان ذکر 
اســت که نسبت تسهیالت به ســپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۱.۳ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان ســال قبل، به ترتیب ۲.۵ و ۱.9 واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. نســبت مذکور در استان تهران 9۵.6 درصد و 
در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲ درصد است.بانک مرکزی 
اعالم کرده است که یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت 
و ســپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 
شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران 
بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

طی ۱۰ ماه صورت گرفت
تجهیز مالی 500 هزار میلیارد 

تومانی از بورس
بررســی ها نشــان می دهد که در دوره ۱۰ ماهه نخست سال 
جاری حدود ۵۰۰ هزار میلیــارد تومان تجهیز منابع مالی از 
بستر بازار سرمایه صورت گرفته است. طبق آمار منتشر شده 
از ســوی وزارت اقتصاد تا پایان دی ماه سالجاری در مجموع 
معادل 499 هزار و 94۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تجهیز 
منابع مالی )بدهی و ســرمایه ای( از بستر بازار سرمایه صورت 
گرفته که این رقم در سال گذشته به میزان ۲64 هزار و 9۰9 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده و معادل 47 درصد رشــد 
داشته اســت. در این میان، ۱۳۸ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیــون تومان مجموع تجیهز منابع مالــی از محل افزایش 
سرمایه و عرضه اولیه سهام شــرکت ها، تاسیس شرکت های 
عامی و اضافه ارزش صندوق اختصاص داشته است. همچنین، 
معادل ۱6۵ هــزار و ۲۱9 میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان از 
تجیهز منابع مالی در بازار سرمایه شامل تجهیز منابع مالی از 

محل بدهی بوده که شامل انتشار انواع ابزارهاست. 
بررسی ها نشان می دهد که تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه 
از محل سرمایه و بدهی تا پایان ۱۰ ماهه سالجاری در مقایسه 
با کل عملکرد ســال گذشته به ترتیب حدود ۱6 و ۳9 درصد 
افزایش داشته است.عالوه براین، معادل 67 هزار و ۸6 میلیارد 
و 7۰۰ تومان به افزایش ســرمایه شرکت های سهامی عام )به 
جــز مازاد تجدید ارزیابی( و 4۲ هــزار و 67۵ میلیارد و ۵۰۰ 
تومان نیز به افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام )از محل 
مازاد تجدید ارزیابی( اختصاص یافته است.همچنین، از ابتدای 
سال جاری تا پایان دی نیز حدود بر ۲۸ هزار و ۸۱ میلیارد و 
6۰۰ میلیون تومان به عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و 
فرابورس اختصاص داشت و افزایش ارزش صندوق های سرمایه 
گذاری فعال در بازار ســرمایه، نسبت به ابتدای سال بیش از 

۱96 هزار میلیارد تومان بوده است.

نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت 
ارزی و ریالی در ۳ماهه تابستان امسال بین 
۸.۵ تا 9.۵ درصد بود به نحوی که در تیرماه 
رقم 9.۵ درصدی و در مرداد و شــهریور به 
ترتیــب 9.۱ درصــد و ۸.7 درصد به ثبت 
رســید. بررســی گزارش جدید نماگرهای 
اقتصادی در ۳ ماهه دوم ســال جاری که 
از ســوی بانک مرکزی منتشر شده نشان 
می دهد که نسبت تسهیالت غیرجاری به 
کل تسهیالت ریالی در سال 9۵ با رقم 9.۵ 
درصد ثبت شد که این نسبت در سال های 
96، 97 و 9۸ به ترتیب ۱۰.۳درصد، ۱۰.۰ 
درصــدی و ۸.6 درصد بود. براین اســاس 
نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت 
ریالی در سال 9۸ به نسبت اسفند سال 97 
با کاهش ۱4درصدی مواجه بود. همچنین 
میزان مولفه در ســال 97 نسبت به اسفند 
96 کاهش ۲.9 درصدی داشت.براســاس 
این گزارش، نسبت تسهیالت غیرجاری به 
کل تسهیالت ارزی در سال گذشته ۱۰.6 
درصدی بود که نســبت به اسفند سال 97 
رشد ۸.۲ درصدی داشت. این نسبت برای 
سال 97 رقم 9.۸درصدی و برای سال 96 

. 9۵ نیــز به ترتیب ۱۰.۳ و ۱۳.۲ درصدی 
را به ثبت رساند. این نسبت در سال 96 در 
مقایسه با اســفند سال قبل از خود، شاهد 
کاهش ۲۲درصدی و در ســال 97 نیز به 
نسبت اسفند سال 96 کاهش 4.9درصدی 
بودیم.همچنین براساسی آمار بانک مرکزی، 
نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت 
ریالی در فروردین ماه امســال 9.۵درصد با 
کاهش ۸.7درصدی نسبت به مدتن مشابه 
ســال 9۸ بود. این رقم در اردیبهشت ماه 
۱۰.4 درصد بود که باز هم نســبت به ماه 
مشــابه خود در سال گذشــته کاهش ۱.9 
درصدی را ثبت کرد. نســبت تســهیالت 

غیرجاری به کل تسهیالت ریالی در خرداد 
ماه به ۱۰.۱درصد با کاهش ۳.۸درصدی در 
مقایسه با خرداد ماه 9۸ رسید. این نسبت 
ها در ماه های تیر، مرداد و شــهریور نیز به 
ترتیب ۸.۸ درصد با کاهش ۱4.6 درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، ۸.۳ 
درصد با کاهش ۲۰.۳ درصدی در مقایسه 
بــا مرداد ســال 9۸ و 7.۸ درصد با کاهش 
۲۲.۸ درصدی به نسبت ماه مشابه در سال 
گذشــته بود.همچنین نســبت تسهیالت 
غیرجــاری بــه کل تســهیالت ارزی در 
فروردین ماه ســال 99 حدود ۱۱.9 درصد، 
در اردیبهشــت مــاه ۱۱.۰ درصد و خرداد 

۱۲.۱ درصد بود. نســبت تغییرات این ماه 
ها در مقایسه با ماه مشابه خود در سال 9۸ 
نیز به ترتیب 7.۲ درصد، منفی ۰.9 درصد 
و منفی ۱4.۸ درصد به ثبت رسید.در تیرماه 
نیز این نسبت ۱۲.۵ درصد با کاهش ۱۵.۰ 
درصدی به نسبت تیر ماه سال 9۸ بود. در 
دومین ماه تابستان 99 نیز نسبت تسهیالت 
غیرجــاری به کل تســهیالت ارزی ۱۲.۵ 
درصد ثبت شد که در مقایسه با مرداد ماه 
ســال 9۸ با کاهــش ۱۲.6درصدی مواجه 
شد. این میزان در شهریور امسال رقم ۱۲.۸ 
درصدی را به ثبت رســاند که رشد ۲۵.۵ 
درصدی را در کارنامه خود داشت.براساس 
این گزارش،   نســبت تسهیالت غیرجاری 
به کل تســهیالت ارزی و ریالی در ۳ماهه 
تابستان امسال بین ۸.۵ تا 9.۵ درصد بود به 
نحوی که در تیرماه رقم 9.۵ درصدی و در 
مرداد و شهریور به ترتیب 9.۱ درصد و ۸.7 
درصد به ثبت رســید. درصد تغییرات این 
ماه ها نســبت به مدت مشابه سال 9۸ نیز 
منفی ۱۳.6 درصد برای تیرماه، منفی ۱۸.۰ 
درصد برای مرداد و منفی ۱۳.9 درصد برای 

شهریور ماه بود.

بررسی نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت ریالی و ارزی
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گزیده خبر
چرا خبری از همسر اون نیست؟

عضای ارشد رژیم کره شــمالی عادت دارند هفته ها یا حتی ماه ها در انظار 
عمومی دیده نشوند. بیش از یک سال است که همسر کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی در مالءعام حاضر نشده و ناظران تحوالت پیونگ یانگ نگران 
وضعیت او هســتند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، »ری سول-جو« 
همسر رهبر کره شمالی آخرین بار ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰ به همراه همسرش در 
تئاتری به مناسب آغاز سال نو دیده شد. در تصاویری که رسانه دولتی کره 
شــمالی منتشر کرد، او بین رهبر کره شمالی و عمه اش کیم کیونگ-هوی 
در حال تشویق بود و اعضای وفادار حزب کارگر هم دور آنها را گرفته بودند.

تحلیلگران ری ســول-جو را به چشــم تغییری درون رهبری کره شمالی 
مینگرند؛ یک چهره زنانه که میتواند وجهه این رژیم کمونیســت در داخل 
و خارج را منعطف کند. به نظر میرســد او در ســالهای اول ازدواجش تاثیر 
مطلوبی بر جای گذاشــت.اطالعات چندانی از همســر کیم جونگ اون در 
دسترس نیســت. گمان میرود او بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ متولد شده 
و در یک دانشــگاه خارجی که افتخاری برای شهروندان کره شمالی است، 
تحصیل کرده باشد. ری و کیم در سال ۲۰۰۹ پس از حمله قلبی پدر کیم 
جونگ اون به ســرعت ازدواج کردند. گمانن میرود ری سول-جو یک پسر 
داشته باشــد. همچنین گزارش هایی از تولد دو فرزند دیگر شنیده میشود 
اما اینها هرگز تایید نشده اند.توشیمیتسو شیگمورا، پروفسور دانشگاه واسدا 
توکیو و مولف کتابهایی درباره خاندان کیم میگوید تئوری های بیشــماری 
درباره چرایی دیده نشــدن ری طی یک سال گذشته وجود دارد.او به پایگاه 
خبری دویچه وله گفت: شنیده ام که او کودک دیگری به دنیا آورده است که 
ممکن اســت چهارمین فرزند او باشد و او اکنون بابت پاندمی کرونا تمایلی 
ندارد چندان در مالء عام دیده شــود. با اینکه دولت پیونگ یانگ همچنان 
تاکید میکند که هیچ موردی از این بیماری در این کشور دیده نشده است.

توشیمیتسو شیگمورا همچنین گفت: نظریه دیگری هست مبنی بر اینکه 
رابطه میان ری و کیم بد است و اینکه آنها با یکدیگر نیستند یا شاید کیم 
تصور کرده که همسرش بابت نوع پوشش و مدل مو خیلی مورد توجه قرار 
میگرفت. این موردی نیست که خوشایند یک دیکتاتور در کشوری باشد که 

تا این حد مردساالر است.

جزئیات حمله راکتی به اربیل در عراق

شلیک ۱۴ راکت 
اصابت چند راکت به فرودگاه اربیل و مناطقی از این شهر توجه 
محافل رســانه ای ُکردی را به خود جلب کرده است.به گزارش 
اقلیم کردســتان عراق، منابع امنیتی اربیــل اعالم کرده اند که 
۱4 راکت به ســوی این شــهر شلیک شده اســت. ۵ راکت در 
مناطق وزیران، بختیاری نزدیک به کنســولگری چین و میدان 
فروش دام اربیل، دو راکــت در فرودگاه اربیل و یکی دیگر نیز 
در خیابان 4۰متری این شــهر فرود آمده است.با توجه به فرود 
آمدن راکت ها در مناطق پرجمعیت اربیل، تاکنون منابع محلی 
از زخمی شدن دو نفر خبر داده اند.کنسولگری آمریکا در اربیل 
آژیــر خطر خود را به صدا درآورده اســت و نیروهای آمریکایی 
مستقر در مقر کنسولگری به حالت آماده باش درآمده اند.نیروی 
ضدتروریسم اقلیم کردستان عراق اعالم کرده است که دو راکت 
در فــرودگاه اربیل فرود آمده اســت و این فــرودگاه به صورت 
موقت تعطیل شده است.گفته می شود یکی از راکت ها به دیوار 
ساختمان کنسولگری چین اصابت کرده است.بر اثر این حمله 
راکتی، نمایندگی شرکت مرسدس در اربیل خسارت دیده است.

روایت های جدید از حمله راکتی در شهر اربیل
خبرنگار تســنیم از اقلیم کردســتان عراق گزارش داد، منابع 
امنیتی اربیل اعالم کرده اند که ۸ راکت به ســوی این شــهر 
شلیک شده است؛ دو راکت در مناطق وزیران، بختیاری نزدیک 
به کنســولگری چین و میدان فروش دام اربیل، دو راکت در 
فرودگاه اربیل و یکی دیگر نیز در خیابان 4۰متری این شــهر 

فرود آمده است.

واکنش های داخلی در اقلیم کردســتان عراق به حمله 
موشکی اربیل

حمله راکتی دوشنبه شب اربیل با واکنش های داخلی در اقلیم 
کردستان عراق مواجه شده است. اقلیم کردستان عراق، وزارت 

امور داخله اقلیم در بیانیه ای به حمله راکتی دوشنبه شب اربیل 
واکنش نشــان داد.در بیانیه این وزارتخانه اعالم شده است که 

تحقیقات نهادهای امنیتی در خصوص این حمله ادامه دارد.
وزارت امــور داخله اقلیم کردســتان از ســاکنین مناطقی از 

اربیل که راکت ها به آنها اصابت کرده اســت، خواســته است 
که از تجمع خودداری کنند و در منازل خود بمانند.رؤســای 
مشــترک اتحادیه میهنی کردستان نیز به این حمله واکنش 
نشــان دادند. الهور شیخ جنگی رئیس مشترک این حزب در 

توئیتی اعالم کرد که به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد خطری 
متوجه ساکنین اقلیم کردستان باشد. وی خواستار تحقیقات 
کامل و معرفی عاملین این حمله شــده است.همچنین بافل 
طالبانی دیگر رئیس مشترک اتحادیه میهنی کردستان اعالم 
کرده است که با هر اقدامی علیه امنیت اقلیم به شدت برخورد 
خواهد شــد. وی تأکید کرده است که این حمله نگرانی های 
امنیتی جدی را به دنبال خواهد داشت.هوشــیار زیباری عضو 
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق نیز از تحقیقات 
نهادهای امنیتی حکومت اقلیم در این زمینه خبر داده و اعالم 
کرده است که عامالن این حمله مجازات خواهند شد.زیباری 
اعالم کرده اســت که راکت ها به چندین منطقه مســکونی و 
مراکز دیپلماسی در شهر اربیل اصابت کرده است.نخست وزیر 
اقلیم کردستان عراق نیز در بیانیه ای ضمن محکومیت حمله 
راکتی اربیل از مردم اقلیم خواســته است که آرامش خود را 
حفظ کنند.مســرور بارزانی اعالم کرده است که در خصوص 
شناسایی عامالن این حمله با مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عراق در ارتباط اســت.جنبش تغییر از احزاب تشکیل دهنده 
کابینه ائتالفی اقلیم کردســتان نیز به حملــه اربیل واکنش 
نشــان داده اســت. این جنبش با محکومیت اقــدام مذکور، 
اعالم کرده اســت که حراســت از امنیت و ثبات اقلیم به ویژه 
اربیل به عنوان مرکز این منطقه از اولویت های سیاســی است.

شهسوار عبدالواحد رئیس جریان سیاسی نسل جدید هم حمله 
راکتی به اربیل را محکوم و برای ســاکنین این شهر و اعضای 
نمایندگی های سیاسی و اتباع خارجی مقیم، آرزوی سالمتی 
کرده است.از ســوی دیگر، برهم صالح رئیس جمهوری عراق 
این حمله را یک جنایت تروریستی خوانده و اعالم کرده است: 
هــدف قرار دادن اربیل اقدامی خطرناک اســت و تنها گزینه 
پیِش روی ما افزایش تالش ها برای مقابله جدی با تروریست ها 

و به هم زنندگان امنیت کشور است.

شــبکه سی ان بی ســی در گزارشی با اشــاره به اقدامات 
هســته ای ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی خود 
و ضرب االجل سوم اســفند برای توقف اجرای داوطلبانه 
پروتــکل الحاقی، تاکید کرد که هنوز فرصت نجات توافق 
هسته ای وجود دارد.، شبکه سی ان بی سی در گزارش خود 
با ادعای اینکه جدیدترین اقدام هسته ای ایران نقض توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ است، نوشت: آغاز تولید اورانیوم فلزی در 
ایران، همان طور کــه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 

آن را مورد تائید قرار داده، توجه قدرت های بین المللی را 
جلب کرده اســت و موانع برای بازگشت به این  توافق را 
باتوجه به اینکه ایران خواهان برداشته شدن تحریم هاست، 
افزایش می دهد.این رسانه آمریکایی در ادامه مدعی شد 
کــه » تولید اورانیوم فلزی با غنی ســازی اورانیوم کامال 
متفاوت است و موارد مصرف کمی در فعالیت های هسته 
ای صلح آمیز دارد« و افزود: این اقدام ایران زنگ هشدار را 
بــرای برخی در جامعه بین الملل به صدا درآورد. به گفته 
کارشناســان مقدار بسیار بیشتری از 3.6 گرم از این ماده 
)اورانیــوم فلزی( می تواند برای تولید هســته یک بمب 
اتمی مورد استفاده قرار گیرد. بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی وجود 3.6 گرم اورانیوم فلزی را در تاسیسات 
اصفهان که کمتر از اندازه یک انگشــت است، تایید کرده 
اند.یک مقام پیشــین آمریکایی در دولت باراک اوباما که 

در مذاکرات برجام نیز مشــارکت داشــت در گفت وگو با 
سی ان بی سی خاطر نشان کرد: این اقدام ایران جدی ترین 
گام هسته ای است که آنها تاکنون برداشته اند و این، واقعا 
تحریک آمیز اســت.این مقام پیشین آمریکایی همچنین 
گفت: من فکر نمی کنم که این مســئله احتمال ورود به 
برجام را تضعیف کند اما در عین حال، دردسر ساز است.به 
گزار ش سی ان بی سی، با این حال کارشناسان منطقه ای 
معتقدند که توافق هسته ای هنوز قابل حفظ شدن است.

انیسه تبریزی، محقق ارشــد اندیشکده »بنیاد مطالعات 
امنیت و دفاعی ســلطنتی« در انگلیس معتقد اســت که 
اقدامات ایران قابل بازگشت هستند، به ویژه اگر در مدت 
زمانی کوتاه انجام شــوند.وی ادامه داد: محکومیت هایی 
)علیه ایران( وجود داشته است اما هیچ سیگنالی را مبنی 
بر اینکه این پایان تالش ها برای احیای مذاکرات بر ســر 

برجام است، مشاهده نکرده ایم.صنم وکیل معاون بخش 
خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده »چتم هاوس« نیز 
در این باره می گوید: ایران قابلیت تحت فشــار قرار دادن 
ســایر امضا کنندگان توافق هســت ای را در کوتاه مدت 
دارد اما در بلند مدت، این آمریکا اســت که می بایست به 
رایزنی های کمیســیون مشترک وارد شود زیرا واشنگتن 
نقش محوری را در رفــع تحریم های ایران در این توافق 
دارد.وی همچنیــن تصریح کرد: اگر جامعه بین المللی به 
معنای واقعی مایل به مهار این بحران با است، اجرای یک 
اســتراتژی پایبندی به برجام و پیاده کردن طرحی برای 
مذاکره با ایران و کمیســیون مشترک، ضروری است. هر 
چه زودتر آنها بتوانند این طرح را گسترش دهند، بهتر می 
توانند تالش های بیشــتر ایران برای دامن زدن به شرایط 

کنونی را کاهش دهند.

سی ان بی سی: 
هنوز فرصت نجات 
برجام وجود دارد
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافته اند که ترکیب برخی از 
داروها می تواند به بقای عمر افراد مبتال به بیماری پیشــرفته کلیه کمک 
کند. بیماران مبتال به سرطان پیشرفته کلیه که یک داروی هدفمند ترکیب 
شده با عامل ایمنی درمانی را دریافت کردند، نسبت به بیمارانی که با داروی 
اســتاندارد تحت درمان قرار گرفته بودند، بقای طوالنی تری داشــتند. در 
مقاله این پژوهش آمده است: میزان بقا نشان می دهد که یک مهارکننده 
ایمنــی به همراه یک داروی مهارکننده کیناز، در درمان بیماران مبتال به 
"کارسینوم سلول کلیوی")Renal cell carcinoma( پیشرفته، اهمیت 
دارد. نتایج فاز ســوم پژوهش نشان داد که ترکیب تشکیل شده از داروی 
موسوم به "لنواتینیب" که مهارکننده کیناز است و پروتئین هایی را که در 
تشکیل رگ های خونی تامین کننده تومور نقش دارند، هدف قرار می دهد.

بررسی جدید محققان کالج دانشــگاهی لندن )UCL( نشان داد، افراد 
مبتال به پیش دیابت که سطح قند خون آنان باالتر از حد طبیعی است، 
ممکن اســت با خطر کاهش شناخت و زوال عقل عروقی مواجه شوند. 
 Biobank محققان داده های ۵۰۰ هزار نفر با متوسط سن ۵۸ سال از
UK )مطالعه طوالنی مدت بیوبانک در انگلســتان که ســهم مربوطه از 
اســتعداد ژنتیکی و قرار گرفتن در معــرض محیط در ایجاد بیماری را 
بررسی می کند( را تجزیه وتحلیل کردند و دریافتند: به طور متوسط در 
چهار سال، افرادی که سطح قند خون آنان از مقدار طبیعی باالتر است، 
۴۲ درصد بیشتر در معرض افت شناختی هستند و به طور متوسط  در 
هشت سال، ۵۴ درصد بیشتر به زوال عقل عروقی )زمانی که خون رسانی 

محدود به مغز به یاخته های این اندام آسیب می رساند.

نتایج نشــان داده زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هســتند. به 
گفته محققان این موضوع نشــان می دهد که زنــان در قرار دادن 
خود به جای شــخص دیگر بســیار بهتر از مردان عمل می کنند. 
ذهــن خوانــی)Mind-reading( توانایی مهمی اســت که ما را 
قادر می سازد نشانه های رفتاری ظریف را هنگام صحبت با اشخاص 
مختلف دریابیم و درک کنیم آن شخص به چه چیزی فکر می کند 
یــا اینکه دروغ می گوید یا خیر. پس از تایید آماری این موضوع که 
در این تست سواالت یکسانی از مردان و زنان پرسیده شده محققان 
دریافتند که زنان در خواندن ذهن بهتر از مردان هســتند. پس از 
بررســی ها محققان برخی از چالش های اجتماعی که افراد مبتال به 

اوتیسم در این باره با آن مواجه هستند را نیز تأیید کردند. 

ترکیباتی برای بقای عمر افراد 
مبتال به سرطان پیشرفته کلیه 

 تاثیر پیش دیابت 
بر سالمت مغز

زنان در ذهن خوانی از مردان 
بهتر هستند 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اسکیت بازی روی کانال آب یخ زده در شهر "دلفت" هلند

محصوالت آیندهٔ لکسس
رئیس شورای نمایندگی های لکسس »جان یاکونو« گفته است که این برند لوکس ژاپنی هم اکنون روی مجموعه ای از مدل های 
جدید کار می کند. وی در گفتگو با اتو نیوز اذعان کرده است که ریتم محصوالت این برند به آن خوبی که دوست داشته ایم نبوده 
است اما به نظر می رسد این وضعیت ناخوشایند به پایان رسیده است. به گفتهٔ یاکونو، لکسس اخیراً تعدادی از مدل های آیندهٔ خود 
را به نمایندگی ها نشان داده و آن ها بسیار بسیار مشتاق این مدل ها هستند. نمایندگی های برند لوکس تویوتا همچنین خواهان 
شاسی بلندهای بیشتری هستند. هرچند یاکونو در مورد این مدل های جدید چیز زیادی نگفته اما تائید کرده است که لکسس 
 RX L به زودی یک خودروی سه ردیفهٔ خانوادگی را معرفی خواهد کرد. احتماالً این یک کراس اوور جدید خواهد بود که باالتر از
قرار می گیرد. به گفتهٔ وی، می توانیم انتظار ساخت یک آفرودر سرسخت را هم از این شرکت داشته باشیم که احتماالً خودرویی 
پرچم دار و با حجم تولید پایین خواهد بود. این خودرو احتماالً چیزی است که مردم را از لکسس هیجان زده خواهد کرد. هرچند 
لکســس در توسعهٔ محصوالت الکتریکی ُکند عمل کرده اما به گفتهٔ یاکونو، یک خودروی الکتریکی توسط این شرکت در حال 

آماده شدن است زیرا به عقیدهٔ وی، خودروهای الکتریکی موج آینده هستند. 

تکلیف مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 
کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز تصمیم نهایی خود را درباره انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
خواهد گرفت. ویروس کرونا بیشــتر از یک سال است که سراســر جهان را در برگرفته است و این باعث شده بسیاری از رقابت 
های بزرگ لغو شــوند یا به تاخیر افتند. بازی های  انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برای چندمین بار به تاخیر افتادند. قرار بود 
که این رقابت ها در ماه مارس )فروردین( پیش رو برگزار شوند اما به نظر می رسد که با اوج گیری دوباره کرونا احتمال تعویق 
دوباره هم وجود دارد. قرار اســت که کنفدراسیون فوتبال آسیا در جلسه امروز )سه شنبه( خود تکلیف این رقابت ها را مشخص 
کند. خبرها حاکی از این است که دور برگشت انتخابی جام جهانی به صورت متمرکز و در خرداد ماه برگزار خواهد شد. AFC در 
جلسه امروز خود تاریخ و میزبان یا میزبان های نهایی این بازی ها را مشخص خواهد کرد. قرار است در جلسه امروز کنفدراسیون 
فوتبال آسیا کشورهای میزبان فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا هم انتخاب شوند. ایران هم برای میزبانی این رقابت ها درخواست 

رسمی به AFC داده است. 

منت ازید را هک روشن شد ز نور آفتاب
از رعاق آمد کنون سوی خراسان آفتاباز  خراسان آفتاب آید همی سوی رعاقآسمان دولت و ملک هش مالک راقب آفتابی رد ربوج سَعد خالی از حجابآفتابی رب سپهر فضل صافی از غبار آفتابی افتخار ملت صاحب کتابآفتابی اختیار دولت صاحب قِران سَّید  نیا معین دین پیغمر هک هست
همچو داود پیمبر صاحب فصل الخطاب

حمد و نُصرت را ز انم و کُنیتِ او انشعابصاحب عادل نصیر دولت عالی هک هست

پیشنهاد

چهره روز

موهبت کامل نبودن
کتاب صوتی »موهبت کامل نبودن« نوشته  برنه براون با 
صدای ندا پوریان منتشر شد. این کتاب با ترجمه احمد 
آل در انتشارات کتاب کوچه منتشر شده و موسسه نوین 
کتاب گویا آن را در قالب کتاب صوتی با صدای ندا پوریان 
و انتخاب موسیقی، میکس و مسترینگ بهنام کاله بخش، 
نوازنده و آهنگساز، در ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه منتشر کرده 
است. در معرفی این کتاب آمده است: این اثر راهنمایی 
اســت برای دست یابی به یک زندگی صمیمانه با خود و 
دیگران. برنه براون، استاد پژوهش در دانشگاه هوستون 
اســت. او طی دو دهه گذشــته در زمینه های شجاعت، 
آســیب پذیری، شــرم و همدلی مطالعه کرده اســت. 
»موهبت کامل نبودن« به بررســی چند مفهوم اساسی 
می پردازد؛ عشق و تعلق و اصالت واژه هایی هستند که هرروز بر زبانمان جاری می شوند. معموالً واژه هایی 
که لقلقه  زبان ها می شوند، مفهوم اصلی و  عمیق خود را از دست می دهند. این کتاب نگاه ژرف تری از 
این مفاهیم فراموش شــده ارائه می دهد. برنه براون ما را به یک تعریف مشترک از این واژه ها می رساند 
تا کمتر آســیب ببینیم و حرف یکدیگر را بهتر درک کنیم. این کتاب به بررسی راهکارهایی می پردازد 
که به زندگی صمیمانه با اطرافیان و شــناخت هویت فرد منجر می شود. آیا تاکنون برایتان پیش آمده 
که احساس کنید قدرت برقراری ارتباط صمیمانه با دیگران را ندارید؟ یا در جست وجوی معنای عشق 
و تعلق ســردرگم مانده اید؟  کتاب درســتی را انتخاب کرده اید. از آنجایی که هر کس با گمان و تجربه 
زندگی شــخصی اش عشــق و صمیمیت را معنا می کند، گاهی افراد در ابراز آن دچار مشکل می شوند. 
گاهی باید دکمه »تالش عمیق« خود را خاموش کنیم و وقتی حالمان خوب نیست و دیگر توان انجام 
کارها در باالترین کیفیت را نداریم، کمی صبر کنیم و از تالش های زیاد در مواقع خاص دست بکشیم.

لیلی گلستان
سیده لیلی گلســتان مترجم و نگارخانه دار ایرانی، 
و عضو کانون نویســندگان ایران است. در تاریخ ۲۶ 
آبان ماه ۱۳۹۳ جایزه شــوالیه ادب و هنر فرانســه 
)نخل آکادمیک( توســط ســفیر دولت فرانسه در 
تهــران به لیلی گلســتان اهدا شــد. در ۱۳۶۰ در 
گاراژ خانه اش کتاب فروشــی گلســتان را دایر کرد. 
این کتاب فروشی به زودی معروف شد و نویسندگان 
و شــعرایی نظیر احمد شاملو، محمد زهری، احمد 
محمود، علی اکبر ســعیدی سیرجانی، عبدالحسین 
نوایی و بســیاری دیگر مرتب به آن جا می رفتند. در 
۱۳۶۸ کتاب فروشی را به نگارخانه هنرهای تجسمی 
با نام نگارخانه گلستان تبدیل کرد. این نگارخانه با 
نمایش آثار سهراب سپهری، که متعلق به خانوادهٔ گلستان بود، کار خود را آغاز کرد. افتتاحیه 
این نگارخانه با اســتقبال زیادی روبه رو شد. پس از این نمایشگاه قرار می شود که نمایش آثار 
نصراهلل کســرائیان برگزار شــود که برپایی آن به دلیل نداشتن مجوز از وزارت ارشاد تا گرفتن 
مجوز به تعویق می افتد. نگارخانهٔ گلســتان هنوز دایر اســت و جزو نگارخانه های سرشــناس 
ایران محســوب می شود. در بازگشت به ایران به عنوان طراح پارچه در کارخانجات پارچه بافی 
مقدم اســتخدام شد. پس از بیرون آمدن از آن جا در ۱۳۴۵ به سازمان تازه تأسیس تلویزیون 
ملی ایران رفت و به عنوان طراح لباس اســتخدام شد. پس از مدت کوتاهی به مدیریت برنامهٔ 
کودکان و نوجوانان برگزیده شــد. تلویزیون را نیز پس از هفت ســال فعالیت ترک کرد و به 
نوشــتن در روزنامه ها و مجالت و ترجمه روی آورد. با ترجمهٔ زندگی، جنگ و دیگر هیچ، اثر 

اوریانا فاالچی، به عنوان مترجم مطرح شد.

فرهنگ

مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی در پاسخ به اینکه 
چرا برخالف ســال گذشته، در سیزدهمین جشنواره 
تجســمی فجر برنامه ای برای خریــد آثار هنرمندان 
وجود ندارد؟ اظهار کرد: بعد از جلســات متمادی به 
نتیجه رســیدیم که اگر ما جشنواره ای باشیم که آثار 
خودش را خریداری می کند، شــاید چندان منطقی 
نباشــد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشــته باشد. 
هادی مظفری توضیــح داد: این موضوع چندین بار 
در جلسات شورای سیاست گذاری مطرح شد و اعضا 
اعتقاد داشتند که جشنواره باید مسیر خود را مشخص 
کند و بداند که اکســپو اســت یا جشــنواره؛ چراکه 
مختصات و مشــخصات هر کــدام از این دو متفاوت 
اســت. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنواره ای باشیم که آثار خودش را خریداری 
می کند شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد. او در پاسخ به این 
پرسش که چرا سال گذشته و در جشنواره دوازدهم تجسمی فجر چنین تصمیمی گرفته شده بود، 
گفت: سال گذشته شرایطی پیش آمده بود که انتخاب رشته ها سخت شده بود و ما نمی توانستیم 
به هنرمندان برخی رشــته ها جایزه بدهیم و به همین خاطر هم خرید اثر را جایگزین کردیم. اما 
امسال حجم تقاضا و کمیت و کیفیت آثار به گونه ای بود که داوران به راحتی می توانستند آثار برتر 
را انتخاب کنند. مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا در طول سال برنامه ای برای خرید آثار برای 
گنجینه دفتر هنرهای تجسمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور کلی با توجه به میزان اعتباری 

که ساالنه در اختیار داریم، میزان خرید آثار نیز متفاوت است. 

چرا خرید اثر در جشنواره تجسمی، 
غیرمنطقی است؟


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

