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وزیــر امــور خارجه با بیان اینکه دولت خود را موظف به اجرای قانون می داند، گفت: کاهش نظارت آژانس انرژی اتمی را عملی می کنیم. محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با معیار ایران برای لغو مؤثر تحریم ها چیست؟ و آیا تا 
پنج اسفند تحول مهمی در این زمینه صورت می گیرد؟ اظهار داشت: همانطور که آقای رئیس جمهور گفتند، دولت نظرات خود را در مورد مصوبه مجلس، قبل از 
مصوبه با صراحت و شفافیت اعالم کرد اما امروز مصوبه قانون کشور است و دولت خود را موظف بر اجرای قانون می داند.وی عنوان کرد: براساس این قانون پنجم 

اسفند زمان یکی از اقداماتی است که قانون تعیین کرده است و آن کاهش نظارت آژانس، نه توقف نظارت آژانس است.....
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 چرا هاشمی رفسنجانی 
را ام الفساد میدانند؟

بســیاری از عوام معتقدند پشت سر مرده نباید حرف زد اینکه شگون 
ندارد و اینکه در فرهنگ دینی مورد نقد واقع شده است اما برخی افراد 
مانند اولی و دومی و من تبع آنها را در زیارت عاشــورا لعن میکنیم و 
این شاهد به این معنی اســت که افراد را نمیتوان به یک چشم نگاه 
کرد و به اعتباری عملکرد تاثیرگذار آنها در مســیر کج روی  هاســت 
کــه تعیین میکند میتوان آنها را بعد از مردن به باد انتقاد و تشــریح 
عملکرد و شــاید هم لعــن قرار داد. یکی از این افراد که در ســاحت 
سیاســی ایران در گذاری پاندولی بعنوان » یار امام )ره( « تا » عامل 
مســتقیم ساواک و انگلستان و نفوذی « محل نقد و بررسی دارد اکبر 
هاشمی رفسنجانی است. در حوزه عملکرد قبال این حقیر سرمقاله ای 
را در همین روزنامه به چاپ رســانیدم که در آن سئوالی مطرح شده 
بود که وقتی اسلحه کشتن حسن علی منصور را هاشمی رفسنجانی 
] بنا به گفته حبیب عسکر اوالدی [ با یک چمدان تامین نموده و در 
بازجویی ها هم لو رفته، پس چرا فقط ۷ ماه حبس کشــیده است؟ و 
بقیه همه یا اعدام شــدند و یا ابد گرفتند؟ اما کسی پاسخ مرا نداد و 
صالح دیدند خاموش بمانند. حال وقتی فضای مجازی را در مینوردی 
از قدیس بودن او تا ام الفساد دانستن او میدان گفتن ها و شنیدن ها و 
خواندن ها میان داری می کنند و بدون حالجی عملکرد او و پیدا کردن 
نقاط ضعف در مسیر پیروی از امام نفوذی بودنش را نمیتوان فهمید. 
تجربه حقیر و آنچه در مســیر شناخت شخصی از او دارم این بود که 
جنگ ۸ ســاله را با مشــی امام رحمت اهلل علیه اداره نمیکرد. نکات 
بسیار حساسی در خاطراتم مکتوب است که روزی بعنوان اوراق بنفش 
 در دفاع مقدس منتشــر میشوند اما در شــرایط امروز شخصی به نام

 عبد الحســینی نکاتی را جمع آوری کرده که به برخی از آنها اشاره 
میکنم. ایشــان معتقد اســت که اولین کســی که در دوران ریاست 
جمهوری خود حیف ومیل در بودجه عمرانی را بال  اشــکال دانســت 
وجاده ی خــوردن و بردن را بر کارگزاران صاف کرد و دســت امثال 
کرباسچی که شــهردارتهران بود را بازگذاشــت و او و همکارانش تا 
توانســتند در بودجه عمرانی حیف ومیل کردند. هاشمی رفسنجانی 
 بوده است.  هاشــمی رفســنجانی در کتاب خاطرات خود می گوید:

 » به امام گفتم: شما نظراتی در رابطه با حجاب خانمها و مسائل دیگر 
دارید و ما مجبوریم مواضع شمارا پیگیری کنیم واین برای ما درد سر 
دارد و مورد شــماتت قرار می   گیریم، شما محفوظ می مانید و ما سپر 
شما شده ایم، این قابل قبول نیست.امام چیزی نفرمود. )مگرهاشمی 
قرارنبود منویات والیت را پیگیــری کند، چون نظر امام با او تعارض 
داشــت، نظر خود راصائب می دانســت؟( خودش درکتاب خاطراتش 
می گوید: » به امام)ره( در سال ۵۸ در قم گفتم، شما از اوضاع مملکت 
مطلع نیستی، بدون مشورت ما کاری مکن!!! امام )ره( ناراحت شد و در 
جوابم گفت حواست باشد با کی حرف میزنی!!  در جریان انفجار حزب 
جمهوری اسالمی در شب هفتم تیر سال ۶۰ در تهران، تنها کسانی که 
ازمسئو لین کشوری وسران حزب در جلسه شرکت نکردند، هاشمی 
و رفیق فتنه گر او میرحســین موسوی بود. تعجب نمی کنید!!! اولین 
کسی که امام )ره( و قانون را دور زد و شیخ حسینعلی منتظری را بر 
خالف و بدون اطالع امام )ره( به گفتهٔ مرحوم آیت اهلل محمدی گیالنی 
قاضی شــرع انقالب بعنوان قائم مقام رهبری )نایب االمام( در مجلس 
خبرگان تثبیت کرد تا بعد از رحلت امام )ره( همه چیز مملکت دست 
خودش باشد و در واقع والیت در سایه باشد، هاشمی بود.!!! تنها کسی 
که در دوران دفاع مقدس با نظرات و اهدافی موذیانه باعث شکســت 
برخی عملیاتها و شهادت رزمندگان ] بنا بقول فرماندهان ارشد جنگ[ 
شــد، هاشمی بود.!!! تنها کسی که بعد از فتح خرمشهر، مبحث صلح 
با صدام و اتمام جنگ را بر خالف نظرامام )ره( مطرح و دنبال کرد تا 
که منجربه نوشیدن جام زهرتوسط امام )ره( شد، هاشمی بود.!!! تنها 
کسی که بعد از رحلت امام )ره( اصرار داشت رهبری کشور و نظام بر 
خالف متمم قانون اساســی و اطالق والیت فقیه و شورایی مدیریت 
شــود و نگذارد نظرامام )ره( مبنی بر اینکه، آقا سیدعلی برای رهبری 
مناسب هســتند، تحقق پیدا کند، هاشمی بود.!!! میرحسین موسوی 
کاندیدای او و احمد آقای خمینی بود و با طراحی هایی به مقام معظم 
رهبری تحمیل شد. بنده خود بعنوان کسی که از همه زیر و بم جریان 
فرقان مطلع است عرض میکنم که: » ترور هاشمی رفسنجانی بدست 
گروهکی انجام گرفت که روابط پنهانی با خارج نداشت و اگر فرقانی ها 
مانند منافقین روابط با خارج  خصوصا انگلستان داشتند بدون شک به 
ترور هاشمی رفسنجانی اقدام نمیکردند. کما اینکه هاشمی هیچ گاه در 
لیست ترور منافقین و حتی چپی ها هم نبوده است«. هاشمی اعتقادی 
به دینی و مذهبی اداره کردن کشــور نداشت و اولین کسی که پرچم 
اشــرافیت را باال برد و در نماز جمعه  قبح آن را برداشت هاشمی بود. 
حال شــاید کسانی باشند که اقداماتی را از هاشمی بیان کنند که آن 
اقدامات بتواند این لکه های ننگ را بزداید، پس نباید درنگ کنند و آنها 
هم به نوعی مسیر مخالف پاندول اتهامات را بنویسند تا در کفه ترازو 

قابلیت سنجش فراهم شود.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین افتخارات مردم آذربایجان »نخبه پروری در علم و هنر 
و سیاست« و »روحیه جریان سازی در تحوالت تاریخی و سیاسی کشور« را دو ویژگی 
افتخارآمیز مردم این خطه برشمردند و تأکید کردند: آذربایجان همیشه دژ استوار ایران 
در مقابل حمالت بیگانگان بوده است و اگر ایستادگی و جانفشانی مردم این دیار نبود، 
تعرض دشمنان به مناطق دیگر هم کشیده می شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای »دلبستگی 
عمیق به اسالم« و »غیرت و حمّیت شدید در قبال ایران« را دو ویژگی مهم هویتی مردم 
آذربایجان دانستند و افزودند: مردم این منطقه در تاریخ معاصر در همه مسائل کشور از 
چهره های نقش آفرین برخوردار بوده اند که این شــخصیت ها همچون »میرزا جواد آقا 
مجتهد تبریزی در تحریم تنباکو«، »ســتارخان و باقرخان در مشروطه«، »شیخ محمد 
خیابانی«، »شــهیدان آیت اهلل قاضی طباطبایی و آیت اهلل مدنــی در دوران انقالب« و 
»شهید باکری در دفاع مقدس« تأثیرگذار بوده اند.رهبر انقالب در جمع بندی این بخش 
از سخنانشــان گفتند: بدون روایت درست از تاریخ آذربایجان، هر روایتی از تاریخ ایران 
ناقص و نادرست است.ایشان در تشریح ابعاد قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز 
بــه پیام امام)ره( بعــد از آن حادثه پرداختند و افزودند: امام بزرگوار ســه خصوصیت 
»شــجاعت، غیرت و تدیّن« را ویژگی های ممتاز مردم تبریز خواندند که هر ســه این 
خصوصیات، شــاخص های مهم ارزیابی و ارزش گذاری یک مجموعه انسانی است.رهبر 
انقالب افزودند: نکته مهم این است که مردم تبریز وحشی گری رژیم پهلوی در سرکوب 
قیام ۱۹ دی قم را دیده بودند اما با همان خصوصیاتی که امام گفتند در چهلم شهیدان 
قم وارد صحنه شــدند و با ابتکار سلســله تعیین کننده چهلم ها، نگذاشتند قیام قم به 
فراموشی سپرده شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح دیگر رویدادهای متکی بر 
شجاعت، غیرت و تدیُن مردم تبریز به مقابله جانانه آنان در مقابل دست های تجزیه طلب 
اوایل انقالب، حماســه آفرینی لشکر خط شکن عاشورا و فرمانده دالور آن شهید باکری، 
مقابله با فتنه خلق مسلمان در سال های اول انقالب و نیز حضور آگاهانه مردم تبریز در 
خنثی کردن فتنه سال ۸۸ اشاره کردند و گفتند: در دی ۸۸، مردم تبریز حتی از تهران 
و دیگر شــهرهای کشور زودتر به میدان آمدند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در جستجوی 
پاسخ این سوال مهم که »درس قیام ۲۹ بهمن ۵۶ مردم تبریز برای اوضاع امروز کشور 
چیســت« به ریشه یابی دشــمنی عمیق ابرقدرت ها با انقالب اسالمی پرداختند.ایشان 
گفتند: هنگام پیروزی انقالب، مستکبران، جهان را به دو قسمت سلطه گر و سلطه پذیر 
تقسیم کرده بودند اما انقالب اسالمی این جریان را که رگ حیات نظام استکبار بود، به 
صراحت رد کرد و سلطه گران غرب و شرق به همین علت و با وجود اختالفاتشان، جبهه 
گسترده ای در مقابل انقالب ملت ایران تشکیل دادند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه هرگز نباید علت اصلی دشمنی استکبار با انقالب و جمهوری اسالمی را فراموش 
کرد، افزودند: البته آنها توطئه ها و ضدیت هایشان را به بهانه های مختلف از جمله حقوق 
بشــر، مقررات اسالمی، هسته ای، موشکی، منطقه ای و مسائل دیگر اِعمال می کنند اما 
باید متوجه بود که این مســائل فقط بهانه است.رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت 
مستکبران افزودند: ملت ایران برای پیروزی در مقابل این هجمه ها به دو چیز نیاز دارد: 
»استحکام عناصر هویتی« و »افزایش قدرت درونی«.ایشان برخورداری از زیربنا و نظام 
فکری و عقیدتی منسجم را مهمترین عنصر استحکام هویت ملی برشمردند و افزودند: 
زیربنای مستحکم فکری انقالب از اسالم گرفته شده و در بیانات بسیار ارزشمند امام)ره( 

و درسهای متفکرانی چون شهیدان مطهری و بهشتی تشریح شده البته عناصر متفکر 
باید این نظام فکری را با پاسخ های جدید به مسائل جدید، نو به نو جلوه و رونق دهند.

رهبر انقالب خاطر نشان کردند: ایدئولوژی زدایی که برخی ها تکرار می کنند، نتیجه اش 
انحراف از مســیر انقالب خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: البته صرف 
زیربنای مستقل فکری کافی نیست و در عمل نیز باید از ویژگی هایی برخوردار بود که 
مهمترین آنها عبارتند از نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته 
در نقشه دشمن ورود نکردن و در مواقع الزم آماده فداکاری بودن.رهبر انقالب با اشاره 
به وجود این خصوصیات بارز در ملت ایران و فداکاری شــهدا گفتند: ملت ایران انصافاً 
خسته نشده اند که نمونه های آن را در تشییع بی نظیر شهید سلیمانی و همچنین مراسم 
ابتکاری پر شور امسال در ۲۲ بهمن دیدیم.ایشان تأکید کردند: اگر همراه این مجاهدت، 
استقامت و منحرف نشدن از مسیر باشد، مشکالت هم حل خواهد شد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای دستاوردهای انقالب را عظیم و شگفت آور خواندند و ضمن گالیه از کم کاری 
در معرفی این دستاوردها، افزودند: انقالب اسالمی توانست چهره کشور را از یک کشور 
عقب مانده ی علمی و ُطفیلِی سیاســی قدرتها و از نظر اقتصادی، وابسته، به یک کشور 
آزاد، مستقل، عزیز، سربلند، آبرومند و برخوردار از موفقیت های بزرگ علمی تبدیل کند.

ایشــان یکی دیگر از دســتاوردهای انقالب را دگرگونی ملت ایران از حالت خمودگی، 
بی هدفی و دنباله روی به ملتی پر تحرک، با نشاط و هدف دار دانستند و افزودند: تشکیل 
هزاران هســته علمی در کشــور و فعالیت های گســترده اجتماعی جوانان همچون 
کمک های مومنانه در قضیه کرونا از نمونه های بارز تحرک و نشــاط ملت ایران است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، تغییر مدیریت کشور از یک حکومت استبدادی، پادشاهی و 
فردی به یک حکومت مردمی، جمهوری و مردم ساالری را دستاورد دیگر انقالب خواندند 
و گفتند: امروز مردم حاکم بر سرنوشت کشور هستند و خود انتخاب می کنند. ممکن 
است خوب یا بد انتخاب کنند اما خودشان انتخاب می کنند، درحالی که قبل از انقالب 
هیچ کاره بودند.ایشان، سازندگی کشور را از دیگر دستاوردهای انقالب برشمردند و با ابراز 
تعجب از نادیده گرفتن این خدمات گســترده از سوی برخی افراد خاطر نشان کردند: 
زیرساخت های اساسی کشور در بخش های سد سازی، آب رسانی، برق رسانی، گاز رسانی، 
راه ســازی، توسعه صنعت، کشاورزی و گســترش اعجاب آور دانشگاهها، کارِ کارستان 
انقالب اســالمی است.رهبر انقالب اسالمی تقویت بنیه نظامی و دفاعی و تبدیل شدن 
ایران به یک قدرت بزرگ منطقه ای را از دیگر دســتاوردهای انقالب خواندند و گفتند: 
علت اصلی توطئه های گوناگون آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی دولت های اروپایی 
همین حرکت روبه جلوی انقالب اســت که ان شــاء اهلل قدرت ملت و مســئوالن، این 
توطئه هــا را خنثی خواهد کرد.حضــرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردنــد: ما در کنار 
دستاوردها، هیچگاه عقب ماندگی ها در برخی بخش ها را پنهان نکردیم و معتقدیم این 
عقب ماندگی ها در شأن انقالب اسالمی و قابل قبول نیست و باید جبران شود. ما بعنوان 
مسئوالن در بروز این عقب ماندگی ها مقصریم و البته ممکن است مردم هم در بخش 
هایی دخالت داشته باشند.ایشان افزودند: علت اصلی این عقب ماندگی ها، انقالبی عمل 
نکردن است. هرجا انقالبی عمل کردیم، عقب ماندگی نداشتیم اما هرجا از انقالب کوتاه 
آمدیم و حرکتی ناشی از کسالت و بی توجهی، انجام دادیم، عقب ماندگی بوجود آمد.

رهبر انقالب اسالمی گفتند: در زمینه عقب ماندگی ها، در درجه اول وضعیت معیشت 

طبقات ضعیف است و سپس موضوع شکاف طبقاتی است که باید این عقب ماندگی ها 
برطرف و عدالت اقتصادی مستقر شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: البته وضع 
کشور با همین عقب ماندگی ها بسیار جلوتر از وضعیت کشور در قبل از انقالب است.

ایشان با اشاره به تمرکز دشمن بر روی ناکامی ها و نادیده گرفتن دستاوردها و عملیات 
روانی و دروغ گویی برای ناامید و بدبین کردن مردم و جوانان، افزودند: متاسفانه برخی 
عناصر در داخل از روی غفلت و برخی هم مغرضانه همان حرف های دشمن را تکرار می 
کنند.رهبر انقالب اســالمی به حساسیت بیشتر مردم نســبت به اول انقالب، در قبال 
نابســامانی ها بویژه مسائلی مثل فســاد و فاصله طبقاتی اشــاره کردند و گفتند: این 
حساسیت بسیار خوب است و نشان دهنده گرایش مردم به آرمان های انقالب است و به 
همین علت هر جا مبارزه با فساد و حرکت به سمت کمک به قشر ضعیف و ایجاد عدالت 
باشد، دلگرم می شــوند و حمایت می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما 
وظیفه داریم با اســتفاده از انبوه دستاوردهای انقالب، ناکامی ها را برطرف کنیم که از 
جمله این دســتاوردها، جوانان عالقه مند، مبتکر و آماده به کار هســتند که باید از این 
ظرفیت در کنار شور انقالبی مردم بهره گرفت تا نابسامانی ها برطرف شود.رهبر انقالب 
اســالمی در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری، 
انتخابات را فرصتی بسیار بزرگی برای کشور دانستند و گفتند: البته مخالفان جمهوری 
اسالمی نمی خواهند نظام از این فرصت و ظرفیت مهم برای پیشرفت کشور استفاده کند 
اما مشــارکت پُر شــور و انقالبی مردم در انتخابات، موجب امنیت کشــور و پس زدن 
دشــمنان و کاهش طمع آنها می شود بنابراین نباید این فرصت را از دست داد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: انتخابات هر چه پُر شــورتر و با اقبال عمومی بیشتری همراه 
باشــد، آثار و منافع بیشــتری برای کشور خواهد داشت.ایشــان هدف دشمن از بیان 
ادعاهای تکراری درباره انتخابات را دلســرد کردن مردم دانســتند و گفتند: برغم این 
ادعاها، انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پر شور 
مردم همراه باشــد البته اگر مشارکت پُر شور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب یک 
نیــروی کارآمد، با ایمــان، با انگیزه، عالقه مند و پُر کار همراه شــود، نــوٌر َعلی نور و 
تضمین کننده آینده کشور است.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: عالج دردهای ُمزمن 
کشور در پر شور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم، و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت 
مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشاره به 
سخنان اخیرشان درباره برجام و تبیین سیاست های نظام، گفتند: درباره برجام، حرف ها 
و وعده هایی گفته می شود ولی ما حرف و وعده  خوب که نقض و بر ضّد آن عمل شود، 
زیاد شــنیدیم بنابراین حرف و وعده فایده ندارد و این بار فقط عمل، مهم است.ایشان 
تأکیــد کردند: اگر عمِل طــرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیــم کرد و این بار، 
جمهوری اسالمی با حرف و وعده قانع نخواهد شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با 
تبریک حلول ماه پر برکت رجب، افزودند: اگرچه اجتماعات عبادی به علت شرایط خاص 
کرونا موقتاً برگزار نمی شود اما الزم است در خانه ها از ادعیه بسیار خوب و پرمعنای این 
ماه و توسل و راز و نیاز با پروردگار بهره کافی گرفته شود.پیش از سخنان رهبر انقالب 
اســالمی، حجت االسالم والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز، گزارشــی از تالشهای گسترده قشــرهای مختلف مردم و گروههای 

جهادِی استان برای مقابله با کرونا و کمک به جهادگران عرصه سالمت بیان کرد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز:

درباره برجام حرف و وعده 
خیلی شنیده ایم؛ 

این دفعه فقط عمل
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )چهارشنبه( 
در ارتباط تصویری با شــماری از مردم تبریز، قیام 
تاریخی و فراموش نشــدنی 29 بهمــن 1356 را 
فقط گوشــه ای از افتخارات فراوان مردم این خطه 
خواندند و با اشاره به استمرار دشمنی سلطه گران 
به علت مخالفت ملت ایران با هنجارهای نظام سلطه 
افزودند: انقالب اسالمی دستاوردهای عظیمی داشته 
است که باید از آنها برای رفع نقاط ضعف و غیر قابل 
قبول همچون مشکالت معیشتی و فاصله طبقاتی 
استفاده کنیم.ایشان حضور پُر شــور مردم را در 
انتخابات ســال آینده ریاست جمهوری و در درجه 
بعد انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین آینده 
کشور خواندند و درباره برجام نیز گفتند: جمهوری 
اسالمی این بار وعده وحرف نمی پذیرد و مالک، فقط 

عمِل طرف مقابل است.

وزیر بهداشــت گفت: در ماه های آینده مــا به عنوان یکی از 
تولیدکنندگان واکسن کرونا در منطقه، چه برای داخل کشور 
و چه خارج از کشــور با نظر ســازمان بهداشت جهانی عمل 
می کنیم. ســعید نمکی، وزیر بهداشــت در نشست خبری با 

احمد المنظری، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی 
بهداشت با اشاره به اقدامات ایران در خصوص مبارزه با کرونا، 
اظهار داشت:در ۱۳ ماه درگیر با مدیریت کرونا ارتباط بسیار 
خوبی با سازمان بهداشت جهانی داشتیم. چرا اعالم می کنم 
سیزده ما؛ برای اینکه االن نزدیک به یکسال است که از کرونا 
مــی گذرد و حداقل یک ماه قبل از زمانی که در ووهان اعالم 
شد ما خودمان را برای مدیریت بیماری آماده کردیم.وی ادامه 
داد:علی رغــم تحریم های ظالمانه مدیریت بیماری توســط 
ما یکی از مدیریت های موثر در منطقه بوده اســت.در مسیر 
مبارزه با کرونا همه دستگاه ها از جمله ریاست جمهوری، قوه 

قضائیه ، بسیج، هالل احمر و سازمانهای مردم نهاد مشارکت 
داشــتند.وی یادآور شد:بسیاری از تجهیزات و داروهای مورد 
نیاز بیماران کرونایی را در طول کرونا با وجود تحریم ها تهیه 

و تولید کردیم و حتی به عنوان صادر کننده باشیم.
وزیر بهداشــت با اشــاره به آخرین اقدامــات ایران در عرصه 
تولید واکسن کرونا، خاطرنشان کرد: گام های بسیار خوبی در 
این خصوص برداشــته ایم و همانطور که در نشست تخصصی 
اعالم کردم، در ماه های آینده به عنوان یکی از تولیدکنندگان 
واکســن کرونا در منطقه چه برای داخل کشور و چه خارج از 

کشور با نظر سازمان بهداشت جهانی عمل می کنیم. 

نماینده و سفیر دائمی کشورمان در سازمان 
های بین المللی در ویــن اقداماتی که طبق 
مصوبه مجلس شــورای اســالمی در اجرای 
پروتکل الحاقی از پنچم اســفند ماه متوقف 

خواهند شد را تشریح کرد.
کاظم غریب آبــادی ســفیر و نماینده دائم 
کشورمان در سازمان های بین المللی در وین،  
در گفتگو با خبرنــگاران، اقداماتی که از پنج 
اسفند متوقف می شوند را تشریح کرد.به نقل 
از شبکه العالم، وی اظهار کرد که این اقدامات 

شامل موارد زیر می شوند:
* مفاد پروتکل الحاقی

* کد ۳.۱ اصالحــی ترتیبات فرعی موافقت 
نامه پادمان )برای اظهار زودهنگام تاسیسات 

هسته ای به آژانس(
* اســتفاده از فناوری هــای مدرن و حضور 

درازمدت آژانس در ایران
* اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد

* اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنی سازی
* دسترسی ها پیرو مفاد برجام

* نظارت و راســتی آزمایــی اجرای اقدامات 
داوطلبانه

* اقدامات شــفاف ســاز در رابطه با ساخت 
قطعات سانتریفیوژ

غریب آبادی تشریح کرد

تعهداتی که ایران از 
5 اسفند دیگر انجام 
نمی دهد

نمکی:
 ایران در ماه های آینده تولید 
کننده واکسن کرونا در منطقه 
خواهد شد
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روحانی در هیئت دولت:گزیده خبر

آمریکا راهی جز بازگشت به برجام ندارد
رئیس جمهور با بیان اینکه ما هیچ بازرســی از آژانس انرژی اتمی را از ایران اخراج 

نمی کنیم، گفت: ما نمی خواهیم برنامه هسته ای ایران بدون نظارت باشد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( در جلسه هیئت 
دولت اظهار کرد: از ملت ایران برای حضورشــان در مراسم ۲۲ بهمن تشکر می کنم 
البته مراسم امسال به دلیل شرایط کرونایی با شکل جدید برگزار شد ولی مردم ایران 
حضور حماسی خود و عشق و عالقه شان به امام و انقالب را به جهانیان نشان دادند.

روحانی گفت: در ۱۹ دی ماه قیام مردم قم و کشتار مردم انجام شد و اگر قیام ۲۹ 
بهمن نبود قیام مردم قم منقطع می شــد. کاری که تبریز انجام داد اتصال حرکت 
انقــالب بود. مبتکر اربعین ها مردم تبریز بودنــد. قیام تبریزی ها یک موج بزرگی را 
در نهضت اســالمی ایجاد کرد و ضربه مستحکمی به امید رژیم بود.وی بابیان اینکه 
اگــر قیام مردم تبریز نبود شــاید انقالب به هدف مهم خود در ۲۲ بهمن دســت 
نمی یافت، گفت: همیشه حرکت تبریز برای ما تاریخ ساز و سرنوشت ساز بوده است.

رئیس جمهور گفت: از مجلس برای تصویب اصالحیه بودجه تشــکر می کنم. بودجه 
یکی از لوایح مهم ســاالنه دولت ها است و امسال ویژگی های خودش را دارد. بسیار 
مهم اســت که بودجه را به سامان برسانیم. در قدم اول بودجه به مجلس رفت و در 
تلفیق بحث هــای زیادی در آن صورت گرفت و تغییرات غیر قابل قبولی در بودجه 
ایجاد شد و خوشبختانه نظر دولت را مجلس تائید کرد. دولت اعالم کرد من تغییرات 
را قبول ندارم و مجلس هم گفت قبول ندارم و گزارش کمیسیون تلفیق را رد کرد.

روحانی گفت: ما در دولت یکبار دیگر بودجه را بررسی کردیم و به نظرات کمیسیون 
تلفیق هم توجه کردیم و با هماهنگی رئیس مجلس قرار شد مجلس و دولت با هم 
بنشینند تا این اصالحیه مورد قبول دولت و مجلس قرار بگیرد.وی با اشاره به مساله 
هســته ای گفت: همانطور که بارها گفتیم در برنامه دفاعی کشور جایی برای سالح 
کشــتار جمعی و از جمله هسته ای وجود ندارد و نخواهد داشت؛ این تصمیم قاطع 
نظام است و ایران نمی خواهد دارنده سالح هسته ای باشد و نمی خواهد نگهدارنده آن 
باشد و نمی خواهد از سالح هسته ای استفاده کند.رئیس جمهور تاکید کرد: این نظر 
امروز و سه سال و چهار سال ما نبوده است بلکه از سال ۱۳۷۰ بارها و بارها وقتی نزد 
رهبر انقالب و آیت اهلل هاشمی و شورای عالی امنیت ملی صحبت می کردیم، همیشه 
نظر واحد این بود که ما دنبال ســالح هسته ای نخواهیم رفت اما دنبال فناوری های 
صلح آمیز هسته ای خواهیم بود زیرا عضو NPT هستیم و پادمان را هم اجرا کردیم.

روحانی با بیان اینکه ما نمی خواهیم فعالیت مخفی هسته ای داشته باشیم، گفت: این 
تصمیم قاطع ایران است چه اروپا و آمریکا و سازمان ملل بخواهد یا نخواهد. نظر ما 
همان نظر رهبری است که به عنوان فتوا اعالم کردند.وی افزود: برجام حاصل تالش 

پیگیر ایران و ۶ کشــور بزرگ طی ماه های متمادی بود. این کار به سادگی بدست 
نیامد بلکه مذاکراتی از سال ۱۳۸۲ شروع کردیم و سال ها طول کشید و در سال ۹۲ 
با رای مردم وارد تعامل شدیم. رأی سال ۹۲ برمبنای تعامل سازنده و اعتدال بود و 
مردم به این دو اصل مهم رای دادند.رئیس جمهور گفت: رهبر انقالب فرمودند اعتدال 
متن قرآن است و برجام در سایه این سیاست و با مذاکرات و شکل جدید آغاز شد 
و در ســال ۹۴ به امضا رســید. آنچه در ۲۳ تیر ۹۴ امضا شده غیر قابل تغییر است 
و ما دســت به آن نمی زنیم. برجام به شکل ۲۰۱۵ است و تغییری در آن نمی دهیم 
و بر تعهدات خودمان هم ایســتادیم.روحانی گفت: وقتی ترامپ با فشــار اسرائیل و 
عربســتان از برجام خارج شد، ما در آخر شــهریور ۹۷ به سازمان ملل رفتیم و در 
اولین روز مجمع عمومی، بعد از سخنرانی ترامپ، وی ۸ بار برای من پیغام فرستاد 

و می خواست با من مالقات کند و من هر ۸ بار را رد کردم و گفتم مالقات نداریم.
وی تاکید کرد: شــب همان روز، مکرون رئیس جمهور فرانســه به من زنگ زد و 
گفــت االن پیش ترامپ بودم و می خواهم که شــما قبول کنید یک مالقات چند 
نفره داشته باشیم اما من رد کردم. چندین رئیس جمهور به هتل محل استقرار من 
آمدند و پیشنهاد کردند و گفتند ترامپ گفته دو کلمه در برجام بگذاریم و بگوییم 
راجع به موشک و منطقه بعداً مذاکره خواهیم کرد.رئیس جمهور ادامه داد: این پیام 
را مکرون از طرف ترامپ آورد و من گفتم برجام یک کلمه اضافه و کم نمی شــود، 
رئیس جمهور فرانسه گفت شما قبول کنید در رابطه با این دو مساله شروع شود و 
چند ســال هم طول می کشد.روحانی گفت: اروپا بداند اگر مساله موشک و منطقه 
را می خواســتیم برای بحث و مذاکره قبول کنیم که ترامپ از همان اول به برجام 
برگشــته بود، بنابراین در برجام چیزی اضافه نخواهد شــدوی در ادامه با اشاره به 
قانون هســته ای مجلس گفت: فارغ از نظر دولــت درخصوص این قانون، اما چون 
امروز این مساله به صورت قانون درآمده است ما آن را اجرا می کنیم.رئیس جمهور 
تصریح کرد: یکی از مواد این قانون بند ۶ آن اســت که می گوید از ۵ اسفند ۹۹ ما 
از پروتکل الحاقی خارج می شویم و بین ما و آژانس انرژی اتمی آنچه اجرا می شود 
براســاس پادمان خواهد بود، اگر اجرا شود مساله مهمی بوجود نمی آید.روحانی با 
بیان اینکه ما هیچ بازرســی را از ایران اخراج نمی کنیم، گفت: اگر مدیرکل آژانس 
انرژی اتمی هم بخواهد بیاید تهران و مذاکره کند، ما قبول می کنیم. ما نمی خواهیم 
برنامه هســته ای ما بدون نظارت باشد. اگر کسی بگوید بازرسان را بیرون می کنیم 
یعنی دنبال ســالح هسته ای هستیم. پروتکل الحاقی یک مرحله ای فراتر از پادمان 
اســت.وی در ادامه تاکید کرد: همین گروه دموکرات ها که امروز در آمریکا سرکار 
آمدند، بارها و بارها گفته اند که فشار حداکثری درباره ایران غلط بوده و جواب نداده 

است. هیچ راهی برای آمریکا جز بازگشت به برجام وجود ندارد.رئیس جمهور اظهار 
کــرد: اینکه دنیا بیاید راجع به کاهش تعهــدات ایران یا قانون اخیر مجلس حرف 
بزند، فرار به جلو است، واقعیت که اینها نیست. یک مشکل بیشتر وجود ندارد و آن 
تحریم ظالمانه و غلط است، این تحریم را بردارند و همه چیز تمام می شود.روحانی 
گفت: من دیشــب در تماس تلفنی با یکی از مقامات اروپایی گفتم که مشکل یک 
چیز بیشــتر نیست و آن تحریم است. امروز تحریم را بردارند، فردا صبح ما به همه 
تعهداتمان عمل می کنیم، امــروز تحریم را بردارند ما بعد از ظهر به همه تعهدات 
عمل می کنیم. فقط چند ســاعت نیاز داریم که ببینیم آیا تحریم رفع شــده است 
یا خیر و راســتی آزمایی کنیم.رئیس جمهور ادامه داد: در سال ۹۸ هم در حاشیه 
حضورم در نیویورک به ما پیشــنهاد کردند که اگر قبول کنید که جلسه ۱ + ۵ با 
حضور ســران ۷ کشور برگزار شود، ترامپ بالفاصله بعد از جلسه اعالم خواهد کرد 
که به برجام باز می گردد، اما تاکید جمهوری اسالمی این بود که اگر بناست چنین 
جلســه ای تشکیل شــود، ترامپ باید پیش از برگزاری جلسه بازگشت به برجام را 
اعالم کند.روحانی با اشــاره به فرصتی که کشورهای اروپایی از ایران پس از خروج 
ترامپ از برجام درخواست کردند، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران با توجه به 
درخواست های مکرر کشورهای اروپایی در مجموع یکسال صبر کرد و حسن نیت 
ایران به همه دنیا ثابت شــد.رئیس جمهور با بیان اینکــه دولت ترامپ در مصاف 
هســته ای با جمهوری اسالمی ایران، شکست های متعدد و مکرری را متحمل شد، 
تصریح کرد: برخالف ادعا و تالش های ترامپ ایران نه تسلیم شد و نه در جمهوری 
اسالمی فروپاشی اتفاق افتاد؛ جمهوری اسالمی در سایه تدبیر رهبری و ایستادگی 
ملت ایران، با وجود تحمل ســختی ها و مشــکالت زیاد که اقتضای جنگ است، از 
این مصاف سربلند بیرون آمد و امروز در آستانه فتح قله هستیم.روحانی خاطرنشان 
کرد: مشکل امروز فقط تحریم های ظالمانه است. اگر دولت آمریکا در عمل تحریم ها 
را رفع کند، جمهوری اســالمی ایران در فاصله کوتاهی پس از راستی آزمایی رفع 
تحریم هــا، به تمام تحریم های تعلیق شــده خود باز خواهد گشــت. این موضع از 
ســوی باالترین مقام جمهوری اسالمی ایران یعنی مقام معظم رهبری به صراحت 
اعالم شده است.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد 
مقاومتی اشــاره کرد و گفت: دولت تدبیر و امید از آغاز ابالغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی با عزمی راسخ این سیاست ها را اجرا کرده و گواه آن نیز همین سال هایی 
است که با کمترین درامدهای نفتی کشور به بهترین شکل اداره شد.دکتر روحانی 
تاکید کرد که برای رسیدن به هدف راهی جز اتحاد و همگرایی وجود ندارد و تضاد 

و تقابل ما را به شکست می کشاند.

واعظی در حاشیه جلسه دولت:
تذکر روحانی به علوی

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه استاندار خوزستان با ارزیابی های وزارت 
کشور، استاندار خوبی است، گفت: حق نیست که براساس کاغذی که نمی دانم 
چطور از وزارت کشــور بیرون رفته، اینطور قضاوت کرد. محمود واعظی رئیس 
دفتر رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه هیئت وزیران در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به سوالی درخصوص برنامه های دولت برای ایام عید 
و اینکه آیا امسال محدودیت  در ســفرهای نوروزی همانند گذشته ادامه دارد؟ 
اظهار داشــت: در ارتباط با برنامه نوروزی، بنای ما بر این است که تا می توانیم 
ســخت گیری ها را ادامه دهیم و اگر مردم و ســتادهای استانی و استانداری ها 
همراهی کردند، بتوانیم وضعیت مناســبی در پایان اسفند داشته باشیم.واعظی 
گفت: ممکن است ســازوکار جدیدی برای تعطیالت نوروزی داشته باشیم. هم 
برای اینکه مردم از تعطیالت عید استفاده بهتری کنند و هم برخالف گذشته که 
ما هدف گردشــگری مان چند شهر و استان بود، تغییر پیدا کند و آن را به اکثر 
استان های کشور توسعه دهیم و اینطور نباشد که در شمال و مشهد و اصفهان و 
شیراز خیلی تراکم باشد و در برخی استان ها خبری نباشد.وی تاکید کرد: دیروز 
بعدازظهر، رئیس جمهور جلسه ای را برای کرونا گذاشتند و روز شنبه هم جلسه 
ستاد ملی را داریم و اگر بتوانیم از این یک ماه خوب استفاده کنیم و مردم هم 

همکاری کنند، سعی مان بر این است که ایام تعطیالت فعالیت ها آزاد باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در رابطه با مصوبه دولت مبنی بر لغو انتشار آگهی دولت 
در مطبوعات، افزود: امروز در رابطه با این موضوع در دولت بحث کردیم و این بند 
اصالح شد و موضوع به شرایط قبل برمی گردد.واعظی در رابطه با چرایی انتصاب 
استاندار خوزستان در ســازمان ملی استاندارد و حواشی پیرامون آن، گفت: در 
ارتباط با استاندار خوزستان، ارزیابی ما در ریاست جمهوری داریم. البته معموال 
وزارت کشــور، استانداران را در موضوعات مختلف مانند سرمایه گذاری، مسائل 
امنیتی، ارتباط با مردم و ... مورد بررســی قرار می دهد. یکی از این ارزیابی ها به 
دســت مطبوعاتی ها افتاده و منتشر شده است.وی ادامه داد: استاندار خوزستان 
با همان ارزیابی ها، در موارد دیگر جزو استاندارهای خوب است. ضمن اینکه این 
استاندار توانسته استانی با وضعیت حساس و با وسعتی که دارد را به خوبی اداره 
کند. بنابراین حق او این نیســت که براساس یک کاغذی که نمی دانم چطور از 
وزارت کشور بیرون رفته است، مورد قضاوت قرار بگیرد. ارزیابی هایی که ما انجام 
می دهیم برای این است که استاندار و زیرمجموعه شان بدانند که باید خودشان 
را اصالح کنند.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: اینکه براساس یک موضوع در 
دو سال پیش بخواهیم درباره کار یک استاندار قضاوت کنیم، کار درستی نیست. 
در این ایام بسیاری از نمایندگان، مردم و مسئولین استان خوزستان با ما تماس 
گرفتند و نامه نوشتند و گفتند ایشان استاندار بسیار خوبی است و اجازه دهیم 
که در جای خود باقی بماند.واعظی گفت: من فکر می کنم نباید با مدیران خود 
اینگونه برخور کنیم. باالخره وقتی یک فردی استاندار می شود، این مدیریت عالی 
و کالن اســتان را دارد و طبیعی است که خیلی بهتر مورد ارزیابی قرار می گیرد 
و نمی تواند چیزی را پنهان کند، به همین دلیل آقای رئیس جمهور برای وزارت 
صمت از یک اســتاندار اســتفاده کرد. آقای مهندس اسالمی نیز استاندار ما در 
مازندران بود و آقای روحانی از او بعنوان وزیر راه استفاده کرد.وی ادامه داد: اینکه 
آقای رئیس جمهور و گروهی که بررسی می کند، وقتی یک پستی در سطح وزیر 
خالی می شود و می خواهند ارزیابی کنند، یکی از ارزیابی هایشان استانداران است 
به معنای این است که کسانی که در کشور زحمت می کشند، زمینه برای ارتقای 
آنها وجود دارد.رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که واکنش شما 
به ادعای دادستان پرونده هواپیمای اوکراینی در »کیف«، پایتخت اوکراین، که 
ادعا کرده ایران در این پرونده پنهان کاری کرده و علت حادثه بیش از خطای یک 
اپراتور است، چیست؟، گفت: به نظر می رسد تماس هایی که بین مسئولین ایران 
و اوکراین بوده است، براساس آنچه که آنها درباره یکسری اطالعات سوال کردند 
و درخواســت داشتند، به آنها داده شده است. در جلساتی که برگزار شده است 
هم چنین اظهاراتی مطرح نکردند.واعظی گفت: اگر به عنوان یک کار تبلیغاتی 
این اظهارات را مطرح کردند، باید بگویم من خیلی در جریان پشــت پرده این 
مطلب نیستم.وی در پاسخ به سوالی درخصوص لوایح FATF، گفت: ما استقبال 
می کنیم که تا پایان ســال این مساله تعیین تکلیف شود. در گذشته برخی بر 
این باور بودند که چون ترامپ بر سر کار است و بنای خود را بر این گذاشته که 
فشار حداکثری وجود داشته باشد و تحریم ادامه پیدا کند، حتی اگر ما در مجمع 
تشــخیص هم تصمیم بگیریم، این تصمیم ما در سایه این تحریمی که امریکا 
اعمال می کند، عمال کارایی ندارد اما االن شــرایط عوض شده است.رئیس دفتر 
رئیس جمهور گفت: ما عالئمی را از روسای جمهور و مقامات سیاسی کشورهای 
مختلف دریافت می کنیم و حتی اظهارنظرهایی در داخل آمریکا بیان می شــود 
مبنی بر اینکه به برجام برگردند و تحریم ها را بردارند، اما این مســاله را منوط 
به این کردند که اول شما باید اقدام کنید. بنابراین ما احتمال زیاد می دهیم که 
تحریم ها رفع خواهد شد، حاال اینکه ما براساس اصولی که داریم و مواضعی که 
از قبل داشتیم، اعالم کردیم آنها به تعهداتشان برگردند تا ما هم برگردیم.واعظی 
گفت: فضایی که در آینده پیش روی ما قرار دارد، ما باید در مجمع تشــخیص 
بگونه ای برنامه ریزی کنیم که وقتی تحریم ها برداشــته شد پاسخی برای مردم 
داشــته باشیم. در آن زمان ما پاســخی برای مردم نداریم، وقتی رفتیم مذاکره 
کردیم و تحریم ها برداشــته شده ولی نتوانســتیم روند تعامالت بانکی خود را 
داشــته باشــیم.وی ادامه داد: مذاکرات مربوط به FATF انجام شده و دیروز هم 
جلســه بوده اســت و امیدواریم تصمیمی که گرفته می شود، در راستای منافع 
کشور و این مساله باشد که بتوانیم روابط بانکی خود را به طور سالم برقرار کنیم. 
ما آمادگی داریم که همکاری کنیم تا یک تصمیم خوبی گرفته شود.رئیس دفتر 
رئیس جمهور درخصوص اهداف سفر غیرمترقبه وزیر خارجه قطر به تهران، گفت: 
در دنیای امروز و ارتباط بین همســایگان و کشورهای دوست، سفر غیرمترقبه 
معنی ندارد. االن سفرها مثل گذشته نیست که تشریفات زیادی داشته باشد. در 
بین کشورها همسایه این مساله مرسوم است و مخصوص ما نیست.واعظی گفت: 

سفر وزیر خارجه قطر به تهران اول در ارتباط با روابط دوجانبه بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران در کشــورهای آســیایی ده هــا میلیارد دالر 
پول دارد که در بانک های آنها مســدود مانده اســت و برای ارسال ۵۰ میلیون دالر 
پیش قســط خرید »کواکس« مدت ها معطل شدیم. اسحاق جهانگیری ظهر دیروز 

)چهارشنبه( در دیدار با مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ضمن 
انتقاد از سیاست های رئیس جمهور سابق آمریکا، گفت: تحریم ها علیه ایران از طرف 
شــخصی انجام شــد که همان برخوردهای تند را با سیاست ها و عملکرد سازمان 
جهانی بهداشت داشــت، این تحریم ها که بر ضد حقوق اولیه انسان ها برای تأمین 
سالمتی آنهاست، ضد انسانی و ضد حقوق بشری است و متأسفانه فریاد ملت ایران 
علیه این رفتارهای ظالمانه در ســطح جهانی خوب پژواک نیافته است.معاون اول 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران کشوری ثروتمند است و نیازمند کمک نیست، 
گفت: آمریکایی ها راه های دسترسی به ســرمایه و دارایی های ما را مسدود کردند، 
ما در زمانی که درگیر تحریم ها هســتیم باید مانند بقیه کشورها با شیوع بیماری 
کرونا نیز مقابله کنیم، بطوری که امکان ارســال تجهیزات پزشکی که با همکاری 
سازمان جهانی بهداشت خریداری شد، بعد از یک سال به دلیل مسدود بودن منابع 
مالی فراهم نشــده اســت.وی ادامه داد: در حال حاضر ایران در کشورهای آسیایی 
ده ها میلیارد دالر پول دارد که در بانک های آنها مســدود مانده است و برای ارسال 

۵۰ میلیون دالر پیش قســط خرید »کواکس« مدت ها معطل شــدیم تا مسیری 
برای انتقال پول پیدا کنیم.جهانگیری تصریح کرد: ما انتظار داریم ســازمان جهانی 
بهداشــت محدودیت های ایران را در تأمین واکســن مورد نیاز متوجه باشد و به ما 
برای تهیه مقدار الزم این واکســن کمک کند، نباید شــرایط ایران را با کشورهای 
دیگر که در وضعیت عادی قرار دارند، مقایسه کرد.معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه انتظار دیگر ایران از این سازمان طرح این موضوع است که تحریم های آمریکا 
سیاستی است که مبارزه با ویروس کرونا را تضعیف می کند، گفت: باید تالش شود تا 
آمریکایی ها از این اقدام غیرانسانی دست بردارند.وی ضمن قدردانی از حمایت های 
ســازمان جهانی بهداشت از برنامه های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
کشــورمان، گفت: ما به این سازمان بعنوان مجموعه ای تخصصی که در بحران های 
منطقه ای و جهانی تأثیرگذار اســت، نگاه مثبتی داریم. کشور ما ظرفیت خوبی در 
بخش بهداشــت و درمان دارد و ایــران از این ظرفیت نه تنها برای مردم خود بلکه 
در مواردی که در منطقه نیاز باشد برای کمک به ملت های همسایه استفاده خواهد 

کرد.جهانگیری افزود: انتظار داشتیم در زمان وقوع بحران کرونا، ایران بتواند به لحاظ 
انســانی به کشــورهای نیازمند کمک کند اما آمریکایی ها دست ما را در این حوزه 
بسته اند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود محدودیت ها، کادر پزشکی 
و درمانی کشورمان در موضوع مقابله با کرونا اقدامات شگفت انگیزی انجام داده اند، 
گفت: در این زمینه مردم ما هم به خوبی همراهی کردند، خوشــبختانه دانشمندان 
ما گام های بزرگی در حوزه ســالمت برداشــته اند و گروه های مختلفی برای تولید 
واکســن فعالیت می کنند. قطعاً این توانمندی فرصت خوبی برای مقابله به بیماری 
کرونا در منطقه فراهم می کند.در این دیدار که دکتر نمکی وزیر بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی کشور حضور داشت، احمد سلیم المنظری با قدردانی از فرصت 
فراهم شــده برای انجام این دیدار از دستاوردهای ایران در حوزه بهداشت و درمان 
تجلیل کرد و گفت: ایران در بخش بهداشت و درمان بازیگری بسیار مهم در سطح 
منطقه و جهان اســت و در مجامع جهانی و کمیته های منطقه ای از دستاوردهای 

ایران استقبال می شود.

ظریف در حاشیه جلسه دولت:
اجرای پروتکل الحاقی متوقف می شود

وزیــر امور خارجه با بیان اینکه دولت خــود را موظف به اجرای قانون می داند، 
گفت: کاهش نظارت آژانس انرژی اتمی را عملی می کنیم. محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه پیش از ظهر دیروز )چهارشــنبه( در حاشــیه جلسه هیئت 
وزیران در جمــع خبرنگاران در رابطه با معیار ایــران برای لغو مؤثر تحریم ها 
چیست؟ و آیا تا پنج اسفند تحول مهمی در این زمینه صورت می گیرد؟ اظهار 
داشــت: همانطور که آقای رئیس جمهور گفتند، دولت نظرات خود را در مورد 
مصوبه مجلس، قبل از مصوبه با صراحت و شفافیت اعالم کرد اما امروز مصوبه 
قانون کشــور اســت و دولت خود را موظف بر اجرای قانون می داند.وی عنوان 
کرد: براســاس این قانون پنجم اســفند زمان یکی از اقداماتی است که قانون 
تعیین کرده اســت و آن کاهش نظارت آژانس، نه توقف نظارت آژانس است. ما 
بر اساس قرارداد پادمان که استاندارد نظارت آژانس است، تاکنون عمل کردیم 
و به قرارداد پادمان متعهد هســتیم، عضو پادمان هستیم و آن را ادامه خواهیم 
داد.وزیــر امور خارجه با بیان اینکه ما به عنوان یــک اقدام داوطلبانه، پروتکل 
الحاقی را بدون تصویب در برجــام اجرا کردیم، گفت: مجلس محترم تصمیم 
گرفته اســت ما این اجرا را متوقف کنیم. اتفاقی که خواهد افتاد این است که 
با درخواستی که آقای گروســی داشتند، با ایشان مشورت خواهیم کرد و این 
اتفاق صورت خواهد گرفت. یعنی سازمان رسماً به آژانس اعالم کرده است که 
از تاریخ ۲۳ فوریه اقدامات داوطلبانه ما در اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد 
شد اما نظارت آژانس ادامه پیدا خواهد کرد.ظریف تاکید کرد: در مورد کیفیت 
نظارت هم ســازمان آمادگی دارد که با آژانس گفتگو کند و به نتیجه برســد. 
نکته ای که بسیار مهم است این است که یک، نظارت های آژانس که به صورت 
عادی در اکثر کشــورها دارد ادامه پیدا خواهد کرد. دوم اینکه، طرف مقابل ما 
در ۱+۵، ۱+۴ و آمریــکا باید به تعهدات خــود برگردند.وی افزود: اقداماتی که 
ایران انجام داده است، من جمله قانون مجلس در اجرای ماده ۳۶ برجام است. 
ما داخل برجام هســتیم و کشوری هستیم که همیشه به تعهدات خود پایبند 
بودیم به مجرد اینکه آمریکا تحریم ها را بردارد و سایر اعضای برجام به تعهدات 
خود عمل کنند دیگر دلیلی برای اقدام جبرانی ایران نمی ماند.وزیر امور خارجه 
تصریح کرد: ما اکنون داریــم اقدام جبرانی انجام می دهیم. وقتی اصل عمل و 
تخلف کنار رود دیگر دلیلی هم برای اقدامات جبرانی ما نخواهد بود و آن وقت 
اســت که ما می توانیم به اجرای کامل پروتکل های الحاقی همانطور که در پنج 
سال و اندی گذشته با جدیت عمل کردیم، کماکان ادامه دهیم.ظریف در رابطه 
با اینکه در فضای مجازی لیســت هایی در خصوص او و کابینه اش در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتشر می شود و اعالم حمایت ها از کاندیداتوری اش، 
گفت: اوالً از لطف همه دوستانی که به من محبت دارند تشکر می کنم. )با خنده( 
جدیت لیست کابینه من به همان اندازه است که لیست کابینه شخصیت های 
کارتونی را کشــیده بودند. در تصمیم خودم برای اینکه به انتخابات ریاســت 
جمهوری ورود پیدا نکنم کماکان هستم. جدالی نه با مردم دارم نه با خداوند اما 

تصمیم من همان است که اعالم کردم.

رئیس ســازمان صنایع دریایی وزارت 
دفاع گفت: ناوشــکن جمــاران کامال 
ایرانی اســت و از هیچ عنصر خارجی 
نیز کمــک نگرفته ایم و تمامی مراحل 
طراحی و تولید آن توسط متخصصین 
داخلی انجام شــد. امیر دریــادار امیر 
رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی 
وزارت دفاع در ســالروز افتتاح و به آب 
انداخته شــدن ناوشــکن جماران در 
برنامه »یه روز تازه«، گفت: در ســال 
۱۳۷۶ در کارخانه هــای نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
نمایشگاهی بر پا شد که فرمانده معظم 
کل قوا از آن نمایشگاه بازدید داشتند. 
ایشان در پایان بازدید فرمودند: بروید 
یک ناوشکن بسازید. نیروی دریایی ما 
در آن زمان در حد ســامانه و سیستم 
بود و ساخت این ناوچه کار آسانی نبود 
و این بیان نشــان داد که مقام معظم 
رهبری به دنبال چشــم انداز دوردست 
برای نیروی دریایی هســتند. خطاب 
فرمانده به سرباز نشانگر انتظار فرمانده 
اســت پس با همه ســختی ها فرمان 
را آغاز کردیــم. در آن زمان تجهیزات 
ما همه غربی بــود و آن زمان راهبری 
و تعمیــرات را انجام می دادیم اما همه 
اظهار  بود.رستگاری  وارداتی  تجهیزات 
داشت: مقام معظم رهبری ویژگی های 
ناوشــکن پیشــنهادی را نیــز تعیین 
کردند و از ما خواســتند ناوشــکنی با 
قابلیت حمل بالگرد و پرتاب موشــک 
بسازیم و نبود ســامانه پرتاب موشک 
در ناوشــکن های آن زمــان بــرای ما 
نقطه ضعف بود. ناوشــکن هایی که در 
آب هــای آزاد حضور دارنــد، نیازمند 
جایگاه بالگرد و پرتاب موشک هستند 
و ساخت ناوشــکن به تنهایی برای ما 
افقی دوردست بود اما ایشان خواستار 
ناوشــکنی با قابلیت حمــل بالگرد و 
پرتاب موشک بودند.وی افزود: در ۳۰ 
بهمن سال ۱۳۸۸ ناوشکن ساخته شد 

و برای مراسم الحاق مقام معظم رهبری 
نیز حاضر شدند. همه آن سال برای ما 
خاطره هســت. رهبر معظم انقالب در 
سخنرانی خود گفتند خیلی ها معتقد 
بودند که ساخت ناوشکن شدنی نیست 
اما این کار انجام شد و نسبت به همت 
شما این ناوشکن کار بزرگی نیست و از 
نظر ایشــان اساس کار قدردانی نیروی 
انســانی از توانایی هایش و شــناخت 
اســتعدادهایش اســت.رئیس سازمان 
صنایع دریایی وزارت دفاع تاکید کرد: 
باید اســتعداد و نیرویی که خداوند به 
ما داده اســت را به عرصــه عمل باید 
بیاوریــم و نبایــد از بزرگی و عظمت 
کارها بترســیم. روحیــه خودباوری و 
اراده؛ توان کشــور را به جایی رســانده 
اســت که توانایی ســاخت ناوشکن را 
داریم. ناوشکن جمهوری اسالمی ایران 
نقطه عطفی برای تاریخ شناورســازی 
نظامی ایران بود و این ناوشــکن تنها 
برای نیروی دریایی اهمیت ندارد بلکه 
دســتاوردهای بزرگی را برای کشــور 
کرد:  خاطرنشــان  داشت.رســتگاری 
کشورها در ساخت ناوشکن پلتفرم ها را 
تغییــر نمی دهند و نیازی هم به تغییر 
پلتفرم ها نیست و سامانه ها و سیستم ها 
تغییر می کننــد. رادارها را قدرتمندتر 
و بــا برد باالتر ارائــه می دهیم و دقت 
ناوچه ها در هدف یابی بیشتر می شود و 
سیستم های هدایت آتش، جست وجو، 
سامانه اپتیکی، ســوناری و جنگال را 
ارتقا می دهیم و بعد از ناوشکن جماران، 
موفق به ساخت ناوشکن دماوند شدیم. 
سهند نیز در کارخانه ها نیروی دریایی 

ســاخته شــد و در آینــده نزدیک نیز 
ناوشکن دنا را خواهیم داشت.وی افزود: 
ناوشکن جماران کاماًل ایرانی است و از 
هیچ عنصر خارجــی کمک نگرفته ایم. 
تمامی مراحل طراحی و تولید توســط 
متخصصیــن داخلی انجام شــد و این 
ناوشــکن نیروی دریایی را به توانایی و 
ســاخت ناوشکن رســاند. برای ساخت 
این ابرســامانه باید ده ها دفتر طراحی 
را به کار بگیریم و نیازمند دفتر طراحی 
ســاخت ســازه، رانش و قوای محرکه، 
رادار، ســونار، آپتیک، موشک، توپخانه 
دســتاوردی  همچنین  هســتیم.  و… 
برای ســازمان های وزارت دفاع بود که 
ســاخت همه تجهیزات مثل رادارها و 
ســامانه هایی مثل جنــگ الکترونیکی 
و ســونار توسط ســازمان های صنعتی 
وزارت دفاع انجام شد و همچنین صنایع 
غیرنظامی کشــور به کار گرفته شدند.

وزارت  رئیس ســازمان صنایع دریایی 
دفاع اظهار داشــت: در همه جای دنیا 
کنسرسیوم  به صورت  ناوشکن ســازی 
جهانــی کار می کنــد و هــر قطعه را 
کشوری می ســازد. ایران همه قطعات 
را با پتانســیل های داخلی می ســازد و 
سیستم رانش را در ابتدا از خارج کشور 
خریدیم که با شیطنت شرکت سازنده 
مواجه شــدیم و آن ها موتور را برای ما 
فرستادند اما قطعات کامل نبود. قطعاتی 
و  مثل گیربکس، سیستم خنک کننده 
کنترل را برای ما نفرســتادند و موتور 
قابل استفاده نبود و به دنبال کارشکنی 
بودند. یک شرکت دانش بنیان گیربکس 
۱۰ هزار اســب قدرت را برای اولین بار 

طراحی و تولید کرد. حدود ۶۰ شرکت 
صنعتی و دانش بنیان در ساخت ناوشکن 
به ما کمک کردند و پمپ های آب شور 
دریا، تابلوها، سوئیچ بردها و سامانه های 
داخلی را توســط این شرکت ها ساخته 
شــد. باید از سرلشــکر صالحی و امیر 
ســیاری نیز یــاد کنم کــه حمایت و 
پیگیری های خوبی را داشتند و همه این 

روزها لذت بخش و غرورآفرین بود.
از  یکــی  کــرد:  تاکیــد  رســتگاری 
مأموریت هــای نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران حفظ خطوط 
مواصالتی ناوگان تجاری و نفتی کشور 
است و ایران با ۵ اقیانوس جهان ارتباط 
دریایی دارد و صادرات و واردات کاال را 
از این طریق انجام می دهیم. در ســال 
۱۳۸۶ با پدیده شــوم دزدی دریایی در 
خلیج باب المندب مواجه شــدیم که در 
ورودی دریای ســرخ مــورد حمله قرار 
گرفتیم و نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی مأمور اســکورت شناورها شد 
و بیــش از ۶۰ ناوگــروه امنیت خطوط 
مواصالتــی را برقرار کرده انــد و دیگر 
شــاهد حمله نبودیم.رئیس ســازمان 
صنایــع دریایی وزارت دفــاع در پایان 
گفت: نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی به ناوگان ســایر کشورها نیز 
خدمت رسانی کرده است. نجات شناور 
تجاری کشور چین در سال ۱۳۹۴ نمونه 
این خدمات است که دزدان دریایی این 
شــناور را ربوده و کارکنان کشــتی را 
گروگان گرفته بودند. از طریق ســفارت 
چین درخواستی به وزارت خارجه ایران 
ارسال شد و در نهایت هم نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران موظف به 
نجات شناور شد که در عملیات منحصر 
بــه فردی تــکاوران ما شــناور را در ۲ 
ســاعت آزاد کردند و هیچ یک از خدمه 
آسیب ندیدند و بدنه این شناور از سطح 
دریا ۲۰ متر ارتفاع داشــت و با سرعت 
۳۰ کیلومتر در ساعت در حال فرار بود.

امیر رستگاری:

برای ناوشکن جماران از هیچ 
عنصر خارجی کمک نگرفته ایم

جهانگیری در دیدار مدیر منطقه مدیترانه 
شرقی سازمان جهانی بهداشت:

برای انتقال 50 میلیون دالر 
پیش قسط خرید »کواکس« 
مدت ها معطل شدیم
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گزیده خبر سخنگوی کمیسیون تلفیق؛

تعیین نرخ ارز ترجیحی کاال های اساسی ۴۲۰۰تومان
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاال های 
اساسی در بودجه ســال آینده موافقت کرد.به گزارش خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی ظهر دیروز )چهارشنبه 
۲9 بهمن( در نشســت خبری با اشــاره به مصوبات کمیسیون متبوعش گفت: براساس 
پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک 
میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم 
صندوق 38 درصد خواهد بود.وی ادامه داد: مبلغ مابه التفاوت ۱8 درصد و ۲۰ درصد هم 
به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می شود.

زارع تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش 
بیش از ۱.5 میلیون بشــکه نفت در روز برای طرح های تملک دارایی سرمایه و توسعه 
زیرســاخت های آموزشی و دانشــگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، 
سالمت، حفظ محیط زیست، آب و فاضالب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات 
بخش کشــاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش 

درخصــوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فســاد در این 
حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواســت هــای مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت 
۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کاالهای اساســی، مصوب شــد 8 میلیارد دالر برای 
بخش ســالمت و تامین کاالهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما 
یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشــکیل خواهد شــد.وی ادامه داد: 
براســاس مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیته ای متشکل از رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشــاورزی بر 
نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را 
به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا ما در سال آینده 
شاهد توزیع کاال با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.زارع ادامه داد: 
اگر میزان ارز تخصیصی به کاالهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی 
برای کنترل قیمت کاالهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت 
قرار می گیرد  تا نرخ کاالها را در ســال آینده نســبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد 

افزایش قیمت این کاالها نباشیم.

ETS مصوبه تلفیق برای محاسبه نرخ ارز تا 2 درصد  کمتر از نرخ
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه 
برای کنترل نرخ ارز در کشــور گفت: دولت نرخ ارز را در الیحه اصالحی بودجه به 
نرخ ETS محاســبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که 
حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در 
کشور کنترل کند.وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ 
هزار میلیارد تومان برای گازرســانی در ســال آینده در نظر گرفته بود که دولت در 
الیحه اصالحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان کاهش داده ، اما 
به موجب مصوبه امروز همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه های 
نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور 
در نظر گرفته شد.زارع تاکید کرد: هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کالنتری ها 
در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می شود، همچنین به 
منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم 5۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن 

قرار خواهد گرفت.

بحران صندوق های بازنشستگی در راه است
نماینده کارگران در کمیته تعیین دســتمزد شورای عالی کار گفت: اگر فکری 
برای صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی نشود، با بحران مواجه می شوند.

فرامرز توفیقی در مورد اینکه اگر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مصوبات 
را امضا نکنند، آیا با این وجود با فرض رأی اکثریت آن مصوبه اجرایی می شــود 
که وی پاســخ داد: قباًل این گونه بود که برای الزام آور شــدن مصوبات شورای 
عالی کار حتماً رأی حداقل یک نفر از نمایندگان کارگری الزم بود، اما در زمان 
دولت احمدی نژاد مصوبه ای گذراندند که اگر اکثریت حاصل شد، حتی به بهای 
اینکه هیچ یک از اعضای کارگری مصوبه را امضا نکنند، باز هم مصوبات رسمی 
می شــود.وی افزود: قباًل این گونه بود که اگر یک ضلع از اضالع سه گانه شرکای 
اجتماعی کارگری، کارفرمایی یا دولت در مصوبات غایب می شــدند، مصوبات از 
رسمیت می افتاد و اصطالحاً به این مسئله آبستراکسیون می گویند؛ اما با مصوبه 
دولت در زمان دولت مهرورزی دیگر الزم نبود، حتماً  نمایندگان هر ســه ضلع 
شورای عالی کار امضا کنند.نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای 
عالی کار گفت: پارســال نمایندگان کارگری با مصوبات شورای عالی کار برای 
دستمزد در سال 99 موافق نبودند و آن را امضا نکردند، اما چون دو ضلع دیگر 
شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند، اکثریت 
حاصل شد و مصوبه قانونی و اجرا شد.توفیقی افزود: امسال کارگران به دستمزد 
99 اعتراض کردند و در بخش تخصصی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه 
شورای عالی کار برای حداقل مزد سال 99 داد، اما به هر حال این مصوبه برای 
سال 99 اجرا شد و االن یک ماه بیشتر از سال نمانده و عماًل رأی دیوان منتفی 
شده است.به گفته وی، امسال هم نمایندگان کارفرمایی از ورود به سبد معیشت 
خانوار کارگری در ســال 99 خودداری می کنند، در حالیکه نمایندگان کارگری 
تالش می کنند سبد معیشت سریع تر تعیین شده  و وارد فرایند تعیین حداقل 
دستمزد برای سال آینده شویم و تالش می کنیم همه به ریل قانون برگردیم و 
به نماینده دولت هم یادآور شــویم که به اجرای قانون کار کمک کنند.نماینده 
کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد:  تعیین دستمزد 
کارگران برای کل کشور است، اگر بی اعتمادی کارگران به دولت ایجاد شود، در 
واقع عمده مردم کشور که جزو خانوارهای کارگری هستند، به دولت بی اعتماد 
می شوند.توفیقی گفت:  امسال با توجه به اینکه در دوران تحریم، جنگ اقتصادی 
و کرونا بوده است باید تالش کنیم معیشت خانوار کارگری تأمین شود. زیرا 7۰ 
درصد از جمعیت کشــور به نوعی با حداقل مزد کارگری در ارتباط هســتند و 
بخشــی از بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متأثر مصوبه شورای عالی کار برای 
تعیین حداقل دســتمزدها هستند، بنابر این حداقل مزد باید هزینه یک خانوار 
معمولی کارگری را تامین کند.وی در مورد بحران صندوق های بازنشستگی اظهار 
داشت:  بحران از آنجا آغاز می شود که صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی 
و بازنشســتگی کشــوری توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را ندارند، 
از طرفی شــفافیت در ورودی و خروجی این صندوق هــا وجود ندارد، باید هم 
ورودی های صندوق شفاف و راستی آزمایی شود و هم خروجی های صندوق یعنی 
مستمری که برای بازنشســتگان پرداخت می شود، به صورت شفاف برای همه 
اعالم شــود.نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار افزود: 
برخی از کارفرمایان برای اینکه سهم واقعی سازمان تأمین اجتماعی را نپردازند، 
اصطالحاً پشت فیشــی برای کارگران حقوق می پردازند، یعنی به اندازه حداقل 
حقوق در فیش اصلی ذکر می کنند و سهم ۲3 درصد کارفرمایی از بیمه تأمین 
اجتماعی را می دهند، سهم 7 درصد کارگر هم پرداخت می شود، اما برای سایر 
سطوح مزدی از پشت فیش استفاده می شود و در فیش ذکر نمی شود، بنابراین 
درآمد تأمین اجتماعی از حق بیمــه واقعی کاهش پیدا می کند.توفیقی گفت: 
همچنیــن صندوق تأمین اجتماعی هزاران هزار میلیــارد تومان از دولت طلب  
دارد که دولت هــا نمی توانند این بدهی ها را به صندوق بپردازند، به گونه ای که 
اگر همه درآمد نفتی دولت هم پرداخت شــود، باز هم نمی توانند بدهی خود به 

تأمین اجتماعی را بپردازند.

در ۱۰ماهه امسال؛
۴۰درصد متقاضیان تسهیالت تولید و 

اشتغال گرفتند
در ۱۰ماهه امسال حدود ۲۶درصد از کل ثبت نام کنندگان دریافت تسهیالت 
رونق تولید و حدود ۴۰درصد از ثبت نام کنندگان تسهیالت برنامه تولید و 
اشتغال )تبصره ۱8( موفق به دریافت آن  شده اند.بر اساس این آمار در  ۱۰ 
ماهه اول امسال بیش از ۱۰ هزار و ۱9۴ میلیارد تومان تسهیالت برای تامین 
مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
باالی ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی به 3۴39 واحد و بیش از ۶۶3۱ 
میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱8( به ۱۰8۰ واحد 
در استان های مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۱3 هزار و ۴۴ مورد 
ثبت نام برای اســتفاده از تسهیالت رونق تولید انجام شده که 78۴5 مورد 
برای دریافت بیش از 3۱ هزار و 997 میلیارد تومان تســهیالت به بانک ها 
معرفی شدند و در نهایت 3۴39 فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۱۰ هزار و 
۱9۴ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ یعنی حدود ۲۶ درصد از کل ثبت 
نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.همچنین در ۱۰ ماهه اول 
امسال ۲7۰۱ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 
انجام شده که ۱۲۴5 مورد برای دریافت تسهیالت ۱۰ هزار و 3۰3 میلیارد 
تومانی به بانک معرفی شده اند.  در نهایت ۱۰8۰ مورد پرداخت تسهیالت 
به ارزش ۶۶3۱ میلیارد تومان صورت گرفته اســت؛ یعنی حدود ۴۰ درصد 
از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.هنوز جزئیات 
آمارهای ۱۰ ماهه منتشر نشده، اما بررسی آمارهای قبلی نشان می دهد که 
در 9 ماهه نخست امشال، بیشترین پرداختی تسهیالت رونق تولید مربوط 
به استان البرز با مبلغ بیش از ۱۲99 میلیارد تومان،  سمنان با مبلغ ۱۲97 
میلیارد تومان و گلستان با  مبلغ نزدیک به ۶9۴ میلیارد تومان بوده است. 
بیشترین تسهیالت تولید و اشــتغال نیز به تهران، یزد و اصفهان پرداخت 
شــده؛ به طوری که مبلغ پرداختی به این استان ها به ترتیب ۶۶9 میلیارد 
تومان، ۴79 میلیارد تومان و ۴55 میلیارد تومان بوده است.همچننین در 9 
ماهه اول امسال استان های کم برخوردار، دریافت کننده کمترین تسهیالت 
رونق تولید، به طوری که اســتان های کهگیلویه و بویر احمدو  سیستان و 
بلوچســتان با وجود داشتن یک، ۱8 و ۲ ثبت نام در بخش تسهیالت رونق 
تولید، هیچ مبلغی دریافت نکردند. استان ایالم نیز کمترین تسهیالت رونق 
تولید، معادل ۲۱7 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. در زمینه 
تسهیالت تولید و اشتغال نیز در 9 ماهه اول امسال استان های کهگیلویه و 
بویر احمد، خوزســتان و کردستان  با دریافت 3۲، 39 و ۴۶ میلیارد تومان 
کمترین تسهیالت تولید و اشتغال را دریافت کرده اند.  الزم به یادآوری است 
که تسهیالت تبصره ۱8 قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شود که 
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب از این ظرفیت در راستای 
تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی 

باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

کمک به حل مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها؛
استفاده از اوراق گام به خلق پول منتهی نمی شود

کارشناس اقتصادی گفت: انتشار و استفاده از اوراق گام، می تواند به حل مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها کمک کند، بدون اینکه به خلق پول منتهی 
شود. کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع(  با اشاره به اینکه بیش از یک سال از زمان رونمایی از اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( می گذرد اظهار داشت: 
این طرح اعطای اعتبار مستقیم همانند اعطای تسهیالت بانک ها نیست. به همین خاطر منجر به خلق پول نمی شود. بلکه به نوعی شبیه به ال سی  داخلی است. 
یعنی شرکت های بزرگ می توانند به اتکای قراردادهایی که دارند، از بانک ها درخواست یک نوع از اوراق را داشته باشند )که نام آن اوراق گام می باشد(، در واقع 
مکانیزم این اوراق به این شکل است که بانک بازپرداخت وجه روی اوراق را در سررسید، ضمانت می کند. یعنی آن شرکت یک نوع ضمانت نامه تابع خرید و فروش 
را در اختیار دارد. به بیان دیگر تفاوت این نوع ضمانت نامه با نمونه عادی همین است که یک نوع ضمانت نامه قابل خرید و فروش و استاندارد را در اختیار شرکت 
های بزرگ قرار می دهد.این صاحبنظر اقتصادی افزود: شرکت ها نیز بر مبنای این اعتباری که زیر خط ترازنامه بانک قرار می گیرد، می توانند سرمایه در گردش 
مورد نیاز خود را تامین کنند. به عنوان، مثال قطعه سازان با این ضمانت نامه ها، اقدام به خرید کنند و به جای اینکه مبلغ معامله را به پول رایج تسویه بکنند، مبلغ 
معامله را با این اوراق تسویه بکنند.البته وجه نقد نیست؛ یعنی قطعه ساز در ازای تحویل قطعات به ایران خودرو، این اوراق را دریافت می کند، ولی این امکان وجود 
دارد که این اوراق را در بازار نقد کند و یا می تواند تا زمان سررسید، نزد خود نگه دارد.ندری تاکید کرد: مهم این است که مبلغ درج شده روی اوراق گام، توسط بانک 
ضمانت شده است. یعنی اگر خودروساز این مبلغ را پرداخت نکند، بانک متعهد و مکلف به پرداخت آن مبلغ اوراق است.اما این سازوکار یک خطر دارد و آن این است 
که در زمان سررسید، شرکت مورد نظر، مبلغ را نکول کند و بانک مجبور شود به ضمانتی که داده عمل کند، حال سوال این بود که در این حالت چه اتفاقی می افتد 
که تصور می کنم اگر شرکتی نکول کرد، آن مبلغ تبدیل به تسهیالت به آن شرکت از زمان سررسید به بعد خواهد شد.وی اذعان داشت: این یکی از ابهاماتی است 
که نیازمند شفاف سازی است تا مشخص شود که این تسهیالت با چه نرخی و در چه مدتی خواهد بود. همچنین شرکت هایی که متقاضی اوراق گام هستند، ممکن 
است اعتبار کافی نزد بانک نداشته باشند، که این ابهامات به نظرم باعث شده که بانک ها رغبتی برای انتشار این اوراق نداشته باشند، البته بانک مرکزی این بانک 
ها را تشویق به ارائه اوراق به شرکت ها می کند. هرچند تا به این لحظه اطالعی ندارم که بانک مرکزی برای رفع این ابهامات و چالش ها، چه تصمیمی اتخاذ کرده 
تا بانک ها قبول کنند این اوراق را در اختیار شرکت ها قرار دهند.این استاد اقتصاد در پایان گفت: در مجموع اگر این اشکاالت و سواالت رفع شود و اگر انتشار این 
اوراق باعث تشدید ناترازی بانک ها نشود و همچنین باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها از این شرکت ها نشود، این اوراق برای اقتصاد و نظام بانکی، مطلوب 

و اثرگذار خواهد بود و می تواند به حل مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها کمک کند، بدون اینکه به خلق پول منتهی شود.

سخنگوی بودجه به مهر اعالم کرد؛
جزئیات افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۰

ســخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با بیان جزئیات افزایش ۲5 هــزار میلیارد تومانی مالیات در اصالحیه 
بودجه ۱۴۰۰، گفت: مالیات ثروت ۴ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان اضافه شد. مژگان خانلو سخنگوی 
بودجه ۱۴۰۰، با اشــاره به اینکه در اصالحیه بودجه ســال آتی، ۲5 هزار میلیارد تومان از طریق 
افزایش مالیات به منابع بودجه اضافه شده است، گفت: 3 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از این منابع 
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، 5 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر درآمد، ۴ هزار 
و 9۰۰ میلیــارد تومان مربوط به مالیات بر ثروت و هزار و 9۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر 
ارزش افزوده بوده است.وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در اصالحیه تبصره ۲ نوشته شده است، 
به دولت اجازه داده می شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
بــه نرخ ETS اقدام نماید. بنابراین نمی توان به طور قطعی اعالم کرد که ارز ۴۲۰۰ حذف خواهد 
شد بلکه به شرایط ذکر شده بستگی دارد.سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه میزان اوراق بدهی 
۱۲7 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: منابع هزینه های تبصره ۴ بودجه 
از محل منابع بودجه عمومی تأمین شد.وی درباره صرفه جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در مصارف 
نیــز گفت: این صرفه جویی به جز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بخش تملک دارایی های مالی 
در نظر گرفته شــده مابقی از اعتبارات هزینه ای و متفرقه انجام شده است.خانلو در زمینه حقوق 
گمرکــی نیز گفت: اصالح ارز حقوق گمرکی نیاز به کار کارشناســی در بخش تعرفه ها و حقوق 
ورودی دارد بنابراین تعدیل آن ممکن است منجر به درآمدزایی نشود و صرفاً رویه ها اصالح شود. 
بنابراین فعاًل هیچ پیش بینی  وجود ندارد ضمن اینکه اصالح حقوق گمرکی برای حمایت از تولید 

در خصوص واردات کاالی اساسی و مواد اولیه کارخانجات و دارو اعمال نخواهد شد.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیالن خبر داد؛
صدور دفترچه متوقف و خدمات 
الکترونیکی جایگزین آن می شود

گیالن_محمدپــور؛ دکتــر قنبرپور سرپرســت 
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیالن در نشست 
رســانه ای از حذف دفترچــه تأمین اجتماعی از 
اول اسفندماه سال جاری خبر داد و افزود: طبق 
اعالم ســازمان تأمین اجتماعی، از اول اسفندماه 

دفترچه های تأمین اجتماعی حذف شده و صدور دفترچه متوقف و خدمات 
الکترونیکی جایگزین آن می شــود.مدیر درمان تأمین اجتماعی گیالن از 
ســاخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی در شــرق گیالن خبر داد و گفت: در 
کل کشــور 73 بیمارســتان تأمین اجتماعی وجود داشته و ساخت یک 
بیمارســتان تأمین اجتماعی دیگر در غرب استان جزو برنامه های تأمین 
اجتماعی بوده و همچنین ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شرق گیالن 
با پیشــرفت 5۱ درصدی مواجه بوده است.رضا قنبرپور مقدم، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات بیمارستان رسول اکرم رشت 
با بیان اینکه بیمارســتان رســول اکرم )ص( یک ظرفیت درمانی مهم در 
گیالن است، اظهار کرد: در گیالن یک میلیون و ۴۰۰ هزار بیمه شده تأمین 
اجتماعی وجود دارد که از خدمات درمانی این بیمارســتان استفاده کرده 
و در تالشــیم تا خدمات مهم دیگر را هم در گیالن راه اندازی کنیم.مدیر 
درمــان تأمین اجتماعی گیالن افتتاح پلی کلینیک تخصصی دریایی بندر 
انزلی را گامی مهم در راســتای ارتقای کیفیت درمانی اســتان برشمرد و 
گفت: پلی کلینیک تخصصی دریایی انزلی با اعتبار ۱7۰ هزار میلیارد ریال 
تأســیس و در دهه فجر به بهره برداری رسیده و مراحل پذیرش بیمار در 

آن آغازشده است.

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد قم 
۱۶۳ تخته فرش بافتند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد قم از 
بافت ۲5۰ متــر مربع فرش و قالیچه به ارزش 
۲7 میلیــارد ریــال توســط مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد قم در ســال 99 خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری اطالع رســانی کمیته 
امداد، مهرداد مصلح، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم 
اهمیت اشتغال پایدار خانگی را خاطرنشان کرد و گفت: در حال حاضر 
37۱ قالیباف در این رشــته فعال هستند.معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد قم از نظارت مســتمر و منظم بر روند بافت فرش توسط 
مجریان طرح قالیبافی این نهاد یاد کرد و گفت: امسال ۲5۰ مترمربع 
انواع فــرش زرع و چارک، زرع و نیم، قالیچه های ابریشــم و کرک و 
ابریشــم به ارزش ۲7 میلیارد ریال توسط خانواده های تحت حمایت 
تولید شــد.وی اضافه کرد: میانگین قیمت هر متر مربع ۱۰8 میلیون 
ریال است که این فرش ها و قالیچه ها به طور متوسط بین ۶ تا هشت 
ماه بافته شــده اند.مصلح با بیان اینکه این نهاد با هدف تحکیم بنیان 
خانواده و جلوگیری از آســیب های اجتماعــی در خانواده های تحت 
حمایت و ایجاد اشتغال پایدار و سودآور برای آنها از طرح های قالیبافی 
حمایــت می کند تصریح کــرد: کمیته امداد برای ســهولت صادرات 
تولیدات فرش مددجویان کمیته امداد در بازارهای جهانی اقدام به ثبت 

برند احسان کرده است.
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استانها

با صعود قیمت نفتگزیده خبر

احتمال تسهیل محدودیت عرضه اوپک پالس قوت گرفت
تولیدکنندگان نفــت اوپک پالس با توجه به روند بهبود قیمتهای نفت، احتماال پس 
از آوریل به تســهیل محدودیت عرضه اقدام خواهند کرد. اوپک و متحدانش در قالب 
اوپک پالس روند تسهیل محدودیت عرضه و افزایش تولید را در ژانویه آهسته کردند 
و خود را با تقاضای ضعیفتر بازار برای ســوخت به دلیل ادامه محدودیتهای کرونایی 
وفق دادند. حتی عربستان سعودی به کاهش یکجانبه تولید در ماههای فوریه و مارس 
اقدام کرد.از آن زمان قیمت نفت برنت افزایش پیدا کرده و به نزدیک ۶۴ دالر در هر 
بشکه صعود کرده که باالترین قیمت در ۱۳ ماه گذشته است و اعتماد تولیدکنندگان 
به توانایی بازار برای جذب عرضه بیشتر را تقویت کرده است.موسسات مختلف از جمله 
خود اوپک با وجود ضعف فعلی تقاضا، پیش بینی کرده اند تقاضا برای نفت امسال با 
عرضه واکسنها رشــد می کند.یک نماینده اوپک که مایل نبود نامش فاش شود، در 
پاسخ به این پرسش که آیا صعود قیمتها احتمال افزایش تولید اوپک پالس از آوریل 
را بدنبال دارد، به رویترز گفت: اگر تقاضا همان طور که انتظار داریم بهبود پیدا کند، 
اوپک پالس به تدریج محدودیت عرضه نفت را تسهیل خواهد کرد و همچنان حواسش 
به کاهش مازاد ظرفیت ذخایر جهانی اســت.اعضای اوپــک پالس روز چهارم مارس 

نشست سیاستگذاری خواهند داشت و دو پرسش مهم برای این گروه این خواهد بود 
که آیا عربستان سعودی به کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز خاتمه می 
دهد و آیا فضا برای افزایش عرضه از سوی همه اعضای گروه وجود دارد.کاهش تولید 
داوطلبانه عربستان ســعودی ماه آینده به پایان می رسد. اگرچه این کشور به برنامه 
هایش پس از مارس اشــاره نکرده اما گروه اوپک پالس انتظار دارد عربستان سعودی 
از آوریــل تولیدش را تدریجا افزایش دهد.یک منبــع آگاه در اوپک پالس به رویترز 
گفت: قیمتهای نفت اکنون بسیار خوب هستند بنابراین نیازی نیست سعودیها پس از 
مارس به کاهش تولید داوطلبانه ادامه دهند. اما مشخص نیست سعودیها یک میلیون 
بشکه در روز کاهش داوطلبانه را یکباره یا به تدریج احیا می کنند.وزیر نفت عراق در 
دهم فوریه اظهار کرد عربستان سعودی احتماال پس از نشست مارس از کاهش تولید 
داوطلبانه دست می کشد و اوپک پالس سیاست تولیدش را تغییر نمی دهد.با این حال 
افزایش قیمتها احتماال باعث می شــود برخی در داخل اوپک پالس افزایش تولید را 
پیشنهاد کنند هر چند که این موضوع به پایان یکباره کاهش تولید عربستان سعودی 
بستگی خواهد داشت.یک منبع دیگر در اوپک پالس گفت: در چنین قیمتهایی، حفظ 

محدودیت عرضه در سطح مشابه از آوریل به بعد دشوار خواهد بود. افزایش تولید به 
میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز می تواند بررسی شود که به تصمیم عربستان سعودی 
برای معکوس کردن یکباره کاهش تولید بستگی خواهد داشت.روسیه یکی از اعضای 
اوپک پالس اســت که تصمیم گرفت در فوریه تولیــدش را افزایش دهد و همچنان 
مشــتاق تولید بیشتر است با این حال مانند ســایر تولیدکنندگان نسبت به ضعیف 
ماندن تقاضای بازار محتاط مانده اســت.اوپک در ماه مه که اوج بحران شیوع ویروس 
کرونا و ســقوط تقاضا بود، کاهش تولید به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز را به اجرا 
گذاشت و تا فوریه محدودیت عرضه این گروه به ۷.۱۲۵ میلیون بشکه در روز رسیده 
است.بر اساس گزارش رویترز، یک منبع روسی گفت: اگر تا مارس چیزی تغییر نکند 
مطمئنا افزایش بیشتر تولید را پیشنهاد خواهیم کرد. افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه 
در روز ارزش بحث کردن دارد حتی اگر برآورد احیای تقاضا با توجه به ادامه قرنطینه 
ها، شــکننده مانده باشد. وی گفت: ما انتظار داریم سعودیها تولیدشان را یکباره یک 
میلیون بشکه در روز افزایش ندهند با این حال این هم موضوع دیگری است که باید 

درباره آن مذاکره شود.

سوپرسیکل جدید نفت در راه است؟
برخــی از بزرگترین نامها در عرصه معامالت و تحلیل نفت در پیش بینی آنچه 
در قــدم بعدی برای این کاال اتفاق خواهد افتــاد، تفاهم نظر ندارند.تحلیلگران 
معروفی مانند جفری کوری از گلدمن ســاکس و کریســتین مالک از جی پی 
مورگان مطمئن هســتند که نفت آماده سوپرســیکل بعدی است که یک دوره 
طوالنی افزایش قیمت نفت است و از قیمت ۸۰ دالر و حتی ۱۰۰ دالر هر بشکه 
نفت صحبت می کنند.سایرین مانند آرجون مورتی که دفعه پیش صعود قیمت 
نفت به باالی ۱۰۰ دالر در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ را به درستی پیش بینی 
کرده بود، می گوید صحبت از سوپرســیکل بعدی ممکن است اندکی شتابزده 
باشد.دلیل پیش بینیها برای سوپرسیکل ساده است. بسته های محرک مالی به 
خصوص بسته محرک مالی که قرار است دولت آمریکا به اجرا بگذارد، مصرف را 
تقویت خواهند کرد.به گفته کوری، این بســته مصرف قابل توجه را تشویق می 
کند زیرا بســته مالی عمدتا خانوارهایی با درآمد متوسط یا اندک را هدف می 
گیرد. این افراد خودروی تسال ندارند و شاسی بلند سوار می شوند.اما مورتی بر 
این باور است که اگر تقاضا برای نفت قرار باشد نیم میلیون بشکه در روز در یک 
ســال آینده افزایش پیدا کند، برای پیشی گرفتن از میزان عرضه کافی نخواهد 
بود.قابل توجه اســت که تقاضای جهانی برای نفت در پی شیوع ویروس کرونا 
در سال ۲۰۲۰ به میزان حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز سقوط کرد. اگر تقاضا 
برای نفت حداکثر ۱.۴ میلیون بشــکه در روز رشد کند، ممکن است بدنبال آن 
سوپرسیکل شکل بگیرد.بر اساس گزارش اویل پرایس، پیتر آندوراند، معامله گر 
باسابقه نفت به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: سرنوشت قیمتهای نفت در دستان 
اوپک و میزان نفتی اســت که عرضه می کند. آنچه که مانع سوپرسیکل بعدی 
می شود بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و به طور کلی تولید اوپک است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز: 
فاز یک و دو پروژه تغذیه مصنوعی دشت 

هشتگرد و نظرآباد افتتاح شد.
داود نجفیان پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح فاز 
یک و دو پروژه تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد با حضور 
اردکانیان وزیر نیــرو از طریق ویدئو کنفرانس صورت 
گرفــت، اظهار کرد: امروز بخش عمده این طرح در فاز 
یــک و دو با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد به بهره برداری 
رسید و ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای فازهای بعدی نیاز داریم.وی با بیان اینکه 
طرح تغذیه مصنوعی دشت های هشتگرد و نظرآباد از سال ۱۳۸۰ در ۲ فاز اجرا 
شــد، تصریح کرد: این امر با هدف انتقال آب های جــاری و رودخانه کردان به 
سفره های آب زیرزمینی استان البرز و پیشگیری از آثار تخریبی سیالب ها به اجرا 
درآمد.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان البرز خاطرنشان کرد: این طرح 
بزرگ دارای ابعاد و ابنیه مختلف مانند بند انحرافی رودخانه کردان، تأسیســات 
جنبی انتقال آب و حوضچه های جاذب آب اســت.وی ادامه داد: فاز نخست این 
طرح بین سال ها ۸۰ تا ۹۲ زیر نظر شرکت آب منطقه ای استان تهران اجرا شد، 
اما فاز دوم این پروژه از سال ۹۲ تاکنون زیر نظر شرکت آب منطقه ای البرز اجرا 
شده است.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره به اهداف این 
پروژه، گفت: مطالعات این طرح به علت برداشت بیش از حد توان آبدهی آبخوان 
دشت هشتگرد در ســال های اخیر و اُفت سریع سطح آب و بیالن منفی سفره 
آب های زیرزمینی به سبب گسترش روزافزون فعالیت های کشاورزی و باغداری 
و از یکسو فعالیت های صنعتی و کارگاهی و توسعه سکنی گزینی همراه با ازدیاد 
جمعیت از سوی دیگر و به تبع آن نیاز چشمگیر به آب بوده که در ناحیه فوق 
تنها منبع مطمئن بهره برداری از سفره آب های زیرزمینی و استفاده از آن است.

از آذرماه ۱۳۹۵تاکنون:
کاهش 9 درصدی تلفات انرژی در شرکت 

توزیع نیروی برق غرب مازندران
در نتیجه تالش همکاران شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تلفات انرژی 
شــرکت از آذرماه ۱۳۹۵ تاکنون کاهش ۹ درصدی داشته است.مهندس کیوان 
فرح زاد مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعالم این مطلب 
گفت: از اهم فعالیت های انجام شده در این راستا در ۱۰ ماهه اخیر سال ۱۳۹۹ 
می توان به تست ۱۰۳ هزار و۸۵۹ دستگاه کنتور که منجر به کشف ۵ هزارو۷۵۲ 
دستگاه کنتور دستکاری شــده و تعویض ۹ هزار و ۸۰۱ دستگاه کنتورمعیوب 
اشاره کرد.وی افزود: برگزاری ۱۸۵ مانور جهادی جهت جمع آوری انشعاب های 
غیرمجاز نیز سهم عمده ای در کاهش تلفات داشته است که تعداد ۹ هزار و۷۵ 
انشــعاب غیر مجاز فاقد کنتور جمع آوری شد.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق غرب مازندران در تکمیل صحبت های خود اظهار داشت: در ادامه روند نصب 
کنتورهای هوشمند با قابلیت قرائت از راه دور در سال جاری نصب ۵۸۷ کنتور 
هوشمند در مناطق آلوده به انشعاب غیر مجاز برنامه ریزی شده تا از دستکاری 

کنتور توسط افراد سودجو جلوگیری به عمل آید. 

در راستای بهبودخدمات به  مشترکین گاز سجزی ، انجام شد؛
افتتاح ساختمان اداره گاز شهر سجزی

پروژه ســاختمانی اداره گاز و پســت امداد شهر ســجزی از توابع شهرستان 
اصفهان، با حضور فرماندار شهرستان اصفهان و جمعی از مسئولین استانی به 
بهره برداری رســید.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان مدیر 
عامل این شــرکت گفت:این ساختمان اداری در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر 
مربع به بهره برداری رسید.ســید مصطفی علوی، گفت: سیاست و هدف این 
شرکت استمرار خدمات مستمر و ایمن با کیفیت مطلوب است و کارکنان این 
شرکت در مسیر خدمتگزاری به مردم همواره سرآمد بوده اند.وی، با اشاره به 
اینکه هم اکنون  بیش از یک میلیون و ۸۷۸ هزار مشــترک در این استان از 
نعمت گاز بهره مند هستند افزود: در حال حاضر به ۱۱۱ شهر و ۱۰۶۰ روستا 
در ســطح استان گازرسانی شده است .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
تصریح کرد: بیش از ۴هزار و ۶۰ مشــترک در شــهر سجزی تحت پوشش 
خدمات گازرسانی هســتند که از این تعداد؛ ۳هزار و ۳۴۰ مشترک خانگی،  
۳۱۶ مشــترک صنعتی و ۱۶۷  مشترک جزء و مشترکین بخش عمومی می 
باشــند.    مهندس علوی در ادامه، بیان داشت: سهم باالی هزینه های انرژی 
در اقتصاد خانواده را نمی شود نادیده گرفت به خصوص این که با سرد شدن 
هوا و به تبع آن بیشتر شدن مصرف گاز می تواند به یک مشکل اقتصادی در 
خانواده تبدیل شــود که با صرفه جویی و مدیریت صحیح در مصرف گاز این 
مانع بر طرف خواهد شد.همچنین مراسم کلنگ زنی طرح گاز رسانی به فاز ۲ 

شهرک صنعتی کوهپایه برگزارشد .

روسیه کمتر از سهمیه اش در اوپک 
پالس نفت تولید می کند

سرمای شدید هوا تولید نفت روسیه را به کمتر از سهمیه  تولیدش در 
توافق کاهش تولید اوپک پالس رســانده است.به گزارش خبرگزاری 
بلومبرگ، افزایش تولید نفت روسیه که انتظار می رفت از ماه فوریه آغاز 
شود هنوز محقق نشده است زیرا بعضی از میدان های نفتی این کشور 
مجبور شده اند تولید نفت خود را به دلیل سرمای غیرعادی هوا محدود 
کنند.دو منبع اعالم کردند که روسیه - عضو ائتالف سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت اوپک و متحدانش )اوپک پالس( - از یکم تا پانزدهم 
ماه فوریه روزانه یک میلیون و ۳۸۰ هزار تن نفت خام و میعانات گازی 
تولید کرده که معادل ۱۰ میلیون و ۱۱۵ هزار بشــکه در روز و حدود 
۴۴ هزار بشــکه کمتر از سطح تولید این کشور ماه ژانویه است.روسیه 
یکی از دو کشوری است که بر اساس توافق اخیر اوپک پالس سهمیه 
تولید نفتش در ماه فوریه افزایش یافته اســت. در حالی سهمیه تولید 
نفت روســیه و قزاقستان ۶۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته که سایر 
اعضای این ائتالف تولید خود را ثابت نگه داشته اند و عربستان تولیدش 
را به طور داوطلبانه کاهش داده اســت.اگر تولید میعانات گازی روسیه 
در هفته های نخست ماه فوریه به اندازه ماه ژانویه بود، تولید نفت خام 
این کشــور به حدود ۹ میلیون و ۱۷۵ هزار بشکه یعنی ۸ هزار بشکه 
در روز کمتر از سهمیه این کشور در توافق اوپک پالس می رسید.این 

نخستین باری است.

آغاز برنامه سراسری مبارزه با مراکز 
غیرمجاز استخراج رمزارز

مدیرعامل توانیر از آغاز دور چهارم اقدام فراگیر با هدف مقابله با مراکز 
غیرمجاز استخراج رمز ارز و تنظیم روشنایی های معابر در سراسر کشور 
خبرداد.  محمدحســن متولی زاده با بیان این که این برنامه در قالب 
اقدامی فراگیر در سراسر کشور آغاز خواهد شد افزود: این برنامه با هدف 
تعادیل و تنظیم روشــنایی معابر و مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج 
رمز ارز در دو روز متوالی اجرا خواهد شــد.وی در عین حال اســتفاده 
از کنتورهای فهام و تنظیم ســاعات های نجومی مدارات روشــنایی و 
یک درمیان کردن چراغهای روشــنایی معابر را از دیگر محورهای این 
برنامه سراسری عنوان کرد و گفت: در کنار مقابله با دستگاه های رمز 
ارز غیرمجاز که به نوعی تجاوز به حقوق مردم تلقی می شــود، توسعه 
بکارگیری نرم افزار برق من در اخذ گزارش های مردمی نیز در دستور 
کار این برنامه سراسری خواهد بود.مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره 
به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص ورود  جبهه هوای ســرد 
به کشور، تصریح کرد: صنعت برق با این اقدام فراگیر، برای هفته سرد 
پیش رو آماده می شود.طبق اعالم توانیر، این برنامه سراسری از امروز 
پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. پیش 
از این صنعت برق در سطح شرکت های توزیع سراسر کشور، با برگزاری 
سه برنامه سراسری، برای افزایش پایداری، تاب آوری و پیش گیری از 

بروز مشکالت در شبکه های توزیع اقدام کرده بود.

ماجرای پیامک جریمه در پمپ بنزین چیست؟
مدتی اســت که پیامکی در فضای مجازی منتشر می شــود که حاوی پیام جریمه رانندگان بدون 
ماسک است اما آنطور سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم کرده این پیامک جعلی 
بوده و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.فاطمه کاهی با بیان اینکه جریمه رانندگان توسط دوربین های 
جایگاه های سوخت به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی، امکان پذیر نیست، اظهار کرد: 
انجام این کار نیاز به زیرســاخت هایی دارد که هنوز چنین زیرساخت هایی فراهم نیست.وی با تاکید 
بر اینکه این زیرساخت ها شامل دوربین های ویژه ثبت تخلفات است، گفت: اکنون در جایگاه ها فقط 
دوربین های امنیتی وجود دارد که برای رصد کردن حوادث و اتفاقاتی که ممکن است در جایگاه ها رخ 
دهد، استفاده می شود که با دوربین های ثبت تخلف تفاوت دارد.به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی دوربین های امنیتی جایگاه ها به هیچ ســامانه آنالینی متصل نیستند و برای این 
که افراد متخلف از رعایت دستورالعمل های بهداشتی جریمه شوند، باید این دوربین ها با سامانه های 
آنالین نظارتی در ارتباط باشــند که اکنون چنین زیرساختی فراهم نیست.کاهی با تاکید بر اینکه تا 
کنون هیچ درخواستی برای اتصال این دوربین های امنیتی نه از سوی پلیس راهور و نه از سوی هیچ 
یک از سازمان های نظارتی دیگر به شرکت پخش فرآورده های نفتی نرسیده است، اظهار کرد: باتوجه 
به اینکه این زیرساخت وجود ندارد بحث جریمه نیز منتفی می شود.به گفته وی پس از بررسی پالک 
درج شده در پیامکی که در فضای مجازی منتشر می شود گویا شدیم که چنین پالکی در آن زمان 
اصال به جایگاه سوخت وارد نشده است و اساس این پیامک جعلی و غیرقابل استناد است.وی با بیان 
اینکه تا کنون چنین طرحی مبنی بر جریمه رانندگانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 
در جایگاه ها مطرح نشــده است، گفت: مردم نگران این مساله نباشند و اگر قرار باشد چنین اتفاقی 
بیفتد قطعا از قبل اطالع رسانی خواهد شد اما در حال حاضر چنین برنامه ای در دستور کار نیست و 

مهم تر از زیرساخت اجرای آن نیز اکنون وجود ندارد.

قیمــت نفــت در معامــالت دیروز 
چهارشــنبه از یک ســو تحت تاثیر 
اختالالت عرضه در تگزاس آمریکا و از 
سوی دیگر تحت تاثیر انتظارات برای 
تسهیل محدودیت عرضه اوپک پالس 
قرار گرفــت.، بهای معامالت وســت 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳ سنت 
کاهش، بــه ۶۰ دالر و دو ســنت در 
هر بشــکه رسید. این شاخص روز سه 
شنبه تا مرز ۶۰ دالر و ۹۵ سنت صعود 
کرده بود که باالترین قیمت در ۱۳ ماه 
اخیر بود.بهای معامالت نفت برنت با 
۱۱ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، 
به ۶۳ دالر و ۴۶ ســنت در هر بشکه 
رسید و به افزایش قیمتش در سه روز 
گذشته اضافه کرد.به گفته تحلیلگران، 
قیمتهای نفت روند صعودی قوی در 
ماههای اخیر داشــته اند و اختالالت 
عرضه بر اثــر طوفان زمســتانی بی 
سابقه در تگزاس که بزرگترین ایالت 
تولیدکننده نفت آمریکاست، همچنان 

قیمتها پشــتیبانی خواهــد کرد. از 
تحلیلگران گروه ANZ و سیتی گروپ 
بــرآورد کردند که تولید نفت شــیل 
آمریکا حداقل دو میلیون بشــکه در 
روز کاهش پیدا کرده است. سیتی هم 
برآورد کرد حدود ۱۶ میلیون بشــکه 
تولیــد نفت تا اوایل مارس از دســت 
می رود. اما در عین حال گوشزد کرد 
تقاضا برای نفت ممکن است به دلیل 
اختالالتی که سرمای شدید در فعالیت 
پاالیشگاهی ایجاد کرده است، آسیب 
ببیند. پاالیشــگاه پاســادنای شرکت 
شــورون در تگزاس کــه ۱۱۲ هزار و 
۲۲۹ بشــکه در روز ظرفیت پاالیش 
دارد، روز سه شنبه تعطیل شد.هر دو 
شــاخص بازار نفت در اوایل معامالت 

روز جــاری تحت تاثیــر دالر قویتر و 
احتمــال افزایش تولیــد نفت اوپک 

پالس کاهش پیدا کرده بودند.
منابــع آگاه به رویتــرز اظهار کردند 
پالس  اوپک  نفــت  تولیدکننــدگان 
با توجه بــه بهبود قیمتهــا، احتماال 
محدودیــت عرضــه خــود را پس از 
آوریل تسهیل خواهند کرد اما هر گونه 
افزایش تولید مالیــم خواهد بود زیرا 
نگران شکستهای  تولیدکنندگان  این 
جدید در جنگ علیه پاندمی ویروس 
داوطلبانه  تولید  هستند.کاهش  کرونا 
یک میلیون بشــکه در روز عربستان 
ســعودی ماه آینده خاتمــه پیدا می 
کند و این کشــور تصمیمی که پس 
از مارس می گیرد را با شــرکایش در 

اوپک پالس در میان نگذاشــته است 
اما انتظارات در این گروه بر آن اســت 
که عربستان ســعودی از آوریل دیگر 
به کاهــش تولید داوطلبانه ادامه نمی 
دهد.استفن اینس، استراتژیست ارشد 
شرکت اکســی کورپ اظهار کرد: ما 
در یک الگوی فنی ثابــت قرار داریم 
که در آستانه نشســت چهارم مارس 
از عوامل  اوپک پالس  تولیدکنندگان 
بنیادیــن در هر دو ســوی افزایش و 
کاهــش قیمت حمایت می شــود.بر 
اســاس گزارش رویترز، آمــار ذخایر 
هفتگی نفت آمریکا به دلیل تطعیالت 
روز دوشنبه این کشور، روز چهارشنبه 
از سوی موسسه امریکن پترولیوم و روز 
پنج شنبه از سوی اداره اطالعات انرژی 
آمریکا منتشر می شود. تحلیلگران در 
نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده اند 
ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 
۱۲ فوریه به میزان ۲.۲ میلیون بشکه 

کاهش پیدا کرده است.

 روندی صعودی نفت
 از شتاب افتاد

      آگهی مزایده عمومی 406 / 99 یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد کاالی مشــروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند. لذا کلیه 
متقاضیــان مــی تواننــد جهت دریافت اســناد مزایــده و بازدید ظــرف مــدت ۵ روز کاری پس از انتشــار نوبــت دوم این آگهــی در روزنامه 
 صبــح اقتصــاد مــورخ 99/12/2 بــه امور تــدارکات این شــرکت واقع در کرمانشــاه - خیابان شــهید امجدیان )ســیلو( و یا به ســایت های : 

 www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir  wwwkpedc.ir مراجعه نمایند 

توضیحات: 
 * نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد .

 * زمان خرید اسناد کاالی مورد مزایده: از تاریخ  99/12/2 لغایت 99/12/6
 *  محل بازدید کاالی مورد مزایده: ساختمان برق شهرستان سرپلذهاب .

 * زمان و مکان تسلیم پاکت های مزایده: حداکثر تا ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ، دبیرخانه شرکت .
 *  زمان و مکان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 99/12/17  ، اتاق کنفرانس شرکت 

 * در مقابل فروش ، وجه آن نقدأ دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
 * به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 * به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل می شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 * سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 

 * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن382۵۵۵7۵-083 تماس حاصل نمائید.

ول
ت ا

نوب

شرکت توزعی ربق استان کرمانشاه
سهامی خاص

متقاضیانمبالغ تضمین شرکت در مزایدهشرح مزایدهردیف
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گزیده خبر جلیلی در همایش اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛

خطر حذف فرصت های اقتصادی ایران در منطقه
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: در بعضی از محافل وقتی صحبت از اقتصاد 
مقاومتی می شود، می گویند دنیای امروز، دنیای روابط با کشورها است و نمی توان بدون 
روابط گسترده با کشورها پیشرفت کرد، این حرف درست است، ولی با اقتصاد مقاومتی 
تعارضی ندارد.، ســعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در هفتمین 
همایش ســاالنه اقتصاد مقاومتی )تجارت منطقه ای؛ اولویت راهبردی( که در دانشــگاه 
علم و صنعت برگزار شــد، گفت: در بعضــی از محافل وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی 
می شــود، می گویند دنیای امروز، دنیای روابط با کشــورها است و نمی توان بدون روابط 
گسترده با کشورها پیشرفت کرد، این حرف درست است، ولی با اقتصاد مقاومتی تعارضی 
ندارد. اتفاقات روی دیگر اقتصاد مقاومتی تعامل با جهان اســت، اقتضای جهش تولید، 
جهش صادرات اســت و اقتضای جهش صادرات تعامل گســترده با کشورها است.عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بیان داشت: یک بحث مهم در عرصه سیاست خارجی 
این است که تعامالت در سیاست خارجی چگونه شکل می گیرد. کشورها منافع، اهداف و 
اصولی دارند که اگر این کشورها در این مقوالت با هم اشتراکاتی داشته باشند، اینها باعث 
تعامالت می شود و اگر اختالف داشته باشند، این اختالف موجب تقابل و تهدید می شود، 
لذا اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی موفقی داشــته باشید، یک بعد آن تعامل گسترده با 
ســایر کشورها است و لذا تالش دشمن در  جنگ اقتصادی این است که ارتباط با سایر 
کشــورها نداشته باشیم و از ابزارهای تحریم برای منع تعامل استفاده می کند، لذا اگر او 
تالش می کند ابزاری را به  کار گیرد تا مانع شــود، شــما هم آن ابزارها را فراهم کنید تا 
آنها موفق نشوند.وی بیان داشت: ما به تحریم ها توجه ویژه ای داریم چون کشور را درگیر 
کرده است و دشمن برای راهبرد خود و فشار حداکثری از اهرم تحریم استفاده می کند. 
یکی از اهرم های دیگری که دشمن از آن استفاده می کند این است که به موازات تحریم 
در عرصه تعامالت جمهوری اســالمی حرکت هایی را در بســتر اقتصاد انجام می دهد تا 
ظرفیت اقتصادی و فرصت های اقتصادی ما را تخلیه کند.جلیلی بیان داشــت: لذا الزم 
اســت حرکت دشمن را بشناســیم و تمهیدات الزم را برای مقابله با او فراهم کنیم. اگر 
صحبت می شــود دشمن می خواهد فشــار حداکثری را بر ما اعمال کند و راه مبارزه با 
آن خنثی کردن تحریم هاست، بنابراین یکی از بسترهای مهم تعامالت گسترده به ویژه 
با کشــورها همسایه و منطقه است زیرا در این عرصه شما می تواند اقداماتی انجام دهید 
که دیگر تحریم  نتواند موضوعیت یابد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: 
عرصه سیاست خارجی به ویژه در اقتصاد، عرصه تعامل است و در این تعامل ها یک طیفی 
وجود دارد و ده ها کشور و حتی طرف های سومی وجود دارند که آنها هم نقاط اشتراک و 
اختالف دارند که این نقاط اشتراک و اختالف کشورهای ثالث با شما می تواند برای شما 
فرصت و تهدید ایجاد کند.وی بیان داشت: در اقتصاد عالوه بر دوستی و دشمنی رقابت 
هم شــکل می گیرد. ممکن است کسی باشد که با شما دشمن نباشد ا ما تالش داشته 
باشد برای کسب منافع و این باعث می شود بعضی از اقدامات شما ضایع شود.جلیلی اظهار 
داشت: اگر ما بیان می کنیم ایران مزیت های نسبی و ظرفیت های اقتصادی دارد که این 

ظرفیت ها راهبردی است اگر به سمت بالفعل کردن آن نروید به این معناست که صحنه 
معطل می ماند و کسانی هستند که وارد می شوند که  این صحنه را دنبال می                                   کنند و اگر 
کسانی در مقام دشمنی یا رقابت باشند قطعا از این فرصت ها سریع تر استفاده می                                   کنند.

وی گفت: برخی از تحرکات در منطقه شتاب زیادی می گیرد و اگر حضور جدی نداشته 
باشیم، فرصت ها از دست ما خارج می شود. امروز کشور فرصت های خوبی در امر صادرات 
انرژی، گاز، نفت و فرآورده های اینها دارد و از موقعیت حمل و نقل مناسبی برخوردار است، 
اما اگر به خوبی از آن استفاده شود، موجب می شود دشمن نتواند از اهرم فشار استفاده 
کند و موجب بی اثر شدن و خنثی شدن تحریم ها می شود ولی اگر به موقع استفاده نکنیم 
موجب موفق شــدن دشمن می شود.وی افزود: در بحث حمل و نقل و موقعیت ترانزیت 
کشور ما مزیت دارد و کریدور شمال ـ جنوب و کریدورهای شرقی ـ غربی ظرفیت های 
خوبی برای کشور هستند، لذا اینها فرصت هایی است که اگر ما از این فرصت ها به خوبی 
اســتفاده کنیم، فرصت های خوبی برای ما به وجود می آید.جلیلی اظهار داشت: ظرفیت 
انتقال از سه کریدور کشور حداقل 50 میلیون تن کاال با درآمد 4 میلیارد دالر است که 
تا ســه برابر می توان آن را افزایش داد و به 150 میلیــون تن با درآمد 12 میلیارد دالر 
رساند که این ظرفیت خوبی است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در 
کشورهای منطقه حرکت هایی شکل گرفته تا این ظرفیت های ترانزیتی و راهبردی ما را 
تخلیه کند و خطوط ترانزیتی در ســایر کشورها در حال شکل گیری است که از جمله 
آن می توان از چین تا آسیای میانه و دریای خزر و بعد اروپا اشاره کرد که راه اندازی این 
مسیرها کریدورهای ترانزیتی ما را تضعیف می کند.وی ادامه داد: مثاًل در کشور همسایه 
ما افغانســتان از مزار شریف تا قندهار و بعد پاکستان مسیرهایی در حال طراحی شدن 
است که راه افتادن این مسیرها در مقام رقابت با مسیرهای ما است.جلیلی اظهار داشت: 
در مجموع اقداماتی در حال شکل گیری است که الزم است به آنها توجه داشته باشیم 
زیرا بی اثر کردن تحریم ها با تعامالت اقتصادی انجام می شود و بی توجهی به حرکت های 
اقتصادی سایر مناطق در تجارت و روابط اقتصادی به نفع ما نیست.وی گفت: در جنوب 
یکی از بحث های مهم اهمیت راهبردی تنگه هرمز اســت و در آنجا مسیرهای مختلفی 

شکل می گیرد تا اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای حمل و نقل انرژی را کاهش دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که االن حدود 5 میلیارد دالر گاز صادر 
می شود، گفت: در حالی که ما ظرفیت افزایش صادرات گاز تا 13 میلیارد دالر را داریم که 
اگر خط لوله صلح ایجاد نشود، در کنار آن خط های موازی دیگری ایجاد می شود برای این 
که فرصت افزایش صادرات گاز از ما گرفته شود، لذا با ایجاد این مسیرها هم از صادرات 
گاز ما جلوگیری می شود و هم از مسیر صادرات گاز ما جلوگیری خواهد شد و لذا هر دو 
فرصت ر ا از ما می گیرند.جلیلی اظهار داشت: اینها اگر هوشمندانه رصد شود، باید بدانیم 
تحرکاتی است که همین امروز در منطقه در حال انجام است و باید به آن توجه شود که 
اگر به آن توجه نکنیم به ناگهان خواهیم دید که علیرغم داشتن مزیت نسبی صادرات گاز 
فرصت های راهبردی ما در این بخش از بین می رود.وی با اشــاره به این که ما در کشور 

در برخی ایام سال ظرفیت داریم تا 20 گیگاوات برق صادر کنیم، اما در همین زمینه نیز 
تضعیف فرصت های صادرات برق از سوی کشورهای دیگر در حال انجام است..عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ما باید با کشورهای  عراق و افغانستان روابط خود را 
افزایش دهیم، اما می بینیم مجموعه تالش هایی صورت می گیرد که از سوی سایر کشورها 
که برق صادراتی به این کشورها توسط کشورهای دیگر صادر شود.جلیلی افزود: آمریکا 
سازوکارهایی را در افغانستان دنبال می کند که سیستم برق این کشور نتواند از ایران برق 
دریافت کند و لذا اگر فرصت دارید این فرصت ها به لحاظ زمانی نامحدود نیست.دبیر سابق 
شورای عالی امنیت ملی افزود: آنها از روابط دوستی ایران و عراق ناراحت هستند در حالی 
که بسیاری از کشورها تا مدت ها حاضر نبودند پس از سقوط صدام روابط خوبی با کشور 
عراق داشــته باشند اما امروز مجموعه هایی تالش دارند تا روابط اقتصادی با عراق ایجاد 
کنند و حتی به آنها اعالم می                                   کنند که ما حاضریم برق شما را تأمین کنیم و از ایران برق 
نگیرید و اینها تالش می                                   کنند تا روابط ایران و عراق گسترش نیابد.عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصریح کرد: کشورهای همسایه ما بازار محصوالت پایین دستی پتروشیمی 
است و این کشورها ظرفیت واردات 130 میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی را دارند، اما 
حداقل تولید ما در صنایع پایین دســتی پتروشیمی 12 میلیون تن است که تقریبا دو 
سوم آن نیز راکد است این در حالی است که اگر بتوانیم از این بازار 130 میلیارد دالری 
حداقل 15 میلیارد دالر به دست آوریم، یعنی می تواند 20 میلیارد دالر از این بازار را در 
اختیار گرفت.وی با اشاره به این که دو کشور عراق و سوریه در دوران بازسازی قرار دارند، 
لذا از این فرصت می توان استفاده کرد.جلیلی با تأکید بر این که اقتصاد مقاومتی به معنای 
عدم تعامل با جهان نیست بلکه به معنای تعامل گسترده با جهان است گفت: صادرات ما 
به افغانستان در سال 96 دو برابر کل صادرات به 28 کشور اتحادیه اروپا بود، لذا اگر این 
فرصت ها در منطقه را به خوبی شناسایی کنیم، می توان تحریم ها را بی اثر کرد.وی اظهار 
داشت: اگر ما می گوییم کشور ما فرصت و ظرفیت دارد این بدان معنا نیست که دیگران 
ساکت خواهند نشست، بلکه ما باید بدانیم در اطراف ما تحرکاتی در حال انجام است تا در 
زمینه ترانزیت، برق، گاز و حتی صادرات سایر کاالها فرصت ها را از ما بگیرند.عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که ما به کنوانسیون های مختلف توجه می کنیم و 
همواره به این موضوع فکر می کنیم که چرا این کنوانسیون ها شکل نگرفته در حالی که 
اگر به موضوعات مغفول توجه کنیم قطعا فرصت های بهتری در اختیار ما قرار می دهد.

جلیلی بیان داشت: اگر می خواهید جهش تولید صورت گیرد باید تولید داشته باشیم و 
تولید نیازمند بازار است و نباید اجازه داد که فرصت ها از ما گرفته شود و خلع سالح کردن 
دشمن بستگی به استفاده از این فرصت ها دارد.وی بیان داشت: چرا دشمن در مورد ایران 
اکنون دنبال گزینه نظامی نمی رود، زیرا مقاومت ما را در یک دوره 8 ساله دیده است و 
می داند از این راه نمی تواند موفق شود و می داند باید به سمت اقدامات دیگر مانند اقدامات 
اقتصادی برود. لذا ما باید با استفاده از فرصت ها گزینه اقتصادی را به مانند گزینه نظامی 

به عنوان ابزار فشار از دست دشمن خارج کنیم.

واکنش سایپا به انتشار ویدئوی کوییک فرمان راست در فضای مجازی:
سایپا هنوز خودروی فرمان راستی به آفریقا 

صادر نکرده است
سرپرست معاونت صادرات گروه سایپا مي گوید که این گروه خودروسازی هنوز 
هیچ خودروی فرمان راســتی به آفریقا صادر نکرده اما یک شرکت در آفریقای 
جنوبی که مذاکراتي براي صادرات محصوالت ســایپا بــا آن صورت گرفته در 
حال بررســي و مناســب ســازی خودرو کوییک براي عرضه در بازار آفریقاي 
جنوبي اســت.به گزارش ســایپانیوز، علي کریمي، درباره فیلم و عکسي که در 
فضای مجازی منتشر شــده و در آن گروه سایپا مورد هجمه قرار گرفته است، 
توضیح داد: اخیرا فیلم و عکس هایی از یک خودرو کوییک در برخی سایت ها 
و فضاي مجازي منتشر شــده که فرمان آن سمت راست اما دکمه های کنترل 
آینه و باالبر شیشه ها، سمت چپ است.در این خصوص ابتدا باید تاکید کنم که 
ســایپا هیچ خودروي فرمان راستی به کشورهاي آفریقایی صادر نکرده و انتشار 
تغییرات کارگاهی توســط شرکت آفریقایی به نام سایپا، کذب و یک بداخالقی 
رسانه ای است.کریمی با انتقاد از رسانه ها و پیج های فضای مجازی که به صورت 
غیرمســتند و با هدف تخریب صنعت خودرو کشــور چنین اخبار مضحکی را 
منتشــر می کنند، ادامه داد: یک شرکت اســتارتاپی به نام مورزا چند دستگاه 
خودرو کوییک را از سایپا خریداری کرده و به عنوان نمونه به زیمباوه و آفریقای 
جنوبی برده اســت تا با توجه به نیاز آن کشــور ها تحقیقات توسعه ای متناسب 
بــا نیاز خود را روي آن انجام دهد لذا تغییرات صورت گرفته توســط آنها هیچ 
ارتباطی با گروه خودروســازی ســایپا ندارد.وي با بیان اینکه قرارگیری فرمان 
خودرو در ســمت راست توسط مهندسان شــرکت مورزا و به صورت کارگاهی 
صورت گرفته، افزود: اقدامات این شــرکت تنها در مرحله تحقیقاتي اســت و با 
تجاري سازي فاصله زیادي دارد و اگر قرار باشد تغییراتي روي خودروي کوییک 

صورت گیرد، سایپا باید آن را تائید کند.

افتخار آفرینی شركت های گروه فوالدمباركه 
در همایش ۱۰۰ شركت برتر 

در بیست و سومین همایش 100 شرکت برتر اقتصاد 
ایران، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان شرکت 
پیشــرو انتخاب و موفق به دریافت رتبه 4 در شاخص 
فروش یکصد شــرکت برتر ایران شــد. رییس هیات 
مدیره شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان پس از دریافت 

تندیس و لوح تقدیر این همایش با بیان اینکه شــرکتها و بنگاههای اقتصادی 
بزرگ پیشران توســعه اقتصادی کشور هستند به خبرنگار فوالد گفت: هرساله 
در قالب طرح IMI-100 شــرکتهای برتر در اقتصاد کشور  ملی مورد ارزیابی 
قرار گرفته و در یک مسابقه عمومی، شرکتها توانمندی های خود را مورد محک 
قرار می دهند. غالمحسن تقی نتاج که به نمایندگی از مدیریت و کارکنان فوالد 
مبارکه در این همایش ملی حضور داشت، در ادامه ابا بیان این مطلب فزود: در 
این مسابقه تولیدی و اقتصادی که در سطح ملی برگزار می شود تمامی شرکت ها 
عالقه مند هستند تا رتبه های باال را بدست آورند. شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
نیز به عنوان یکی از مجموعه های بزرگ در کشــور، در تالش است تا هرساله 
رتبه های باالتری را احراز کند و خوشبختانه طی چند سال اخیر موفق شده در 
رتبه های نخست رتبه بندی 100شرکت برتر قرار گیرد. به گفته نتاج، با توجه 
به تالش مدیریت و کارکنان در مجموعه فوالد مبارکه این دســتاوردها هرساله 
با رشد قابل توجهی تکرار می شــود. رییس هیات مدیره فوالد مبارکه اصفهان 
افزود: امسال نیز در رتبه بندی صورت گرفته توسط مرجع مستقل در قالب 500 
شــرکت  که اکنون با توجه به افزایش شرکتها، مجموعه فوالد مبارکه اصفهان 
توانسته به عنوان شرکت پیشرو به عنوانهای رتبه اول از نظر شاخص فروش در 
گروه فلزات اساســی، رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه دوم از لحاظ 
بیشترین ســودآوری و رتبه چهارم از نظر شاخص فروش دست پیدا کند. وی 
تصریح کرد: فوالد مبارکه اصفهان در سایر شاخص های انتخاب شرکت های برتر 
در تالش اســت تا رتبه های بهتری را کســب کند. رییس هیات مدیره شرکت 
فــوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: فروش داخلی فوالد مبارکه در ســال 98 به 
میــزان 6میلیون و 130هزارتن و صادرات صورت گرفته به مقدار یک میلیون و 

450هزارتن بوده است.

در همایش اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛
بازار ۱۱۰۰ میلیارد دالری صادرات به 

همسایگان
رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: بر اســاس پژوهش های ما 
کشورهای همسایه تا 1100 میلیارد دالر ظرفیت صادرات دارند که 
می توانیم 20 درصد این بازار را در اختیار بگیریم. حمید زادبوم صبح 
دیروز در هفتمین همایش ســاالنه اقتصاد مقاومتی درباره صادرات 
به کشورهای همسایه گفت: در ســال 2019 در مؤسسه مطالعات 
بازرگانی، پژوهشی داشتیم که نشان می داد که کشورهای همسایه ما 
در حوزه واردات تا 1100 میلیارد دالر می توانند بازار داشــته باشند.

وی افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم انقالب مبنی بر اینکه باید 
20 درصد بازار کشــورهای همسایه را در اختیار داشته باشیم، این 
بازار برای ما تا 200 هزار دالر ایجاد فرصت می کند البته این میزان 
صادرات به همسایگان نداریم.رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: 
در این چند ساله صادرات ما 44 تا 45 میلیارد دالر بوده است البته 
پتانســیل آن را داریم که این میزان صــادرات را افزایش دهیم.وی 
افزود: به عبارت دیگر با اتکا به منابع داخلی کشور که کم هم نیست 
می توانیــم آنها را به تولید تبدیل کــرده و صادر کنیم.زادبوم تاکید 
کرد: فعــاالن اقتصادی و تولیدکنندگان نگران بازار محصوالت خود 
نباشند بازار آنها همین کشورهای همسایه ماست. چهار کشور عمده 
واردکننده تا 1100 میلیارد دالر، امارات، ترکیه، روسیه و عربستان 
اســت که باید درباره نحوه تعامل با آنها بررسی هایی صورت گیرد. 
بنابراین باید کاری کنیم تجار و صادرکنندگان ما احســاس آرامش 
کنند.وی ادامه داد: صادرات برق ما به پاکســتان 100 مگاوات است 
که آنها عالقه مندنــد تا 500 مگاوات افزایش یابد و ما این ظرفیت 
را داریم.رئیس سازمان توســعه تجارت تصریح کرد: توانیر در حال 
سرمایه گذاری است که صادرات برق به پاکستان را افزایش دهد که 
این اتفاق به افزایش روابط میان دو کشور کمک می کند.زادبوم گفت: 
در بحث موافقت نامه ترجیحی با 6 یا ۷ کشور موافقت نامه ترجیحی 
امضا کردیم. با ســوریه تجارت آزاد داریم، عضو اتحادیه اوراسیا شده 
ایم، با صربســتان وارد مذاکره شده ایم تا تجارت آزاد داشته باشیم.

وی خاطرنشــان کرد: دســتیابی به تجارت آزاد با کشورهای دیگر 
هوشــمندی الزم را می طلبد. مثاًل برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا 
باید هم امتیاز بدهیم و هم امتیاز بگیریم، دولت و مجلس هم حمایت 
کنند.رئیس ســازمان توسعه تجارت یادآور شد: با کشورهایی مانند 
افغانستان، پاکســتان و عراق که روابط اقتصادی ما یک طرفه است 
نمی تواند این وضعیت بلندمدت ادامه داشته باشد، ما در حال حاضر 

30 درصد بازار افغانستان و 20 درصد بازار عراق را داریم.

مســئولیت ثبت ســفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز 
نهاده هــای دامی، تنظیــم بازار زنجیــره محصوالت مرغ 
و تخم مــرغ و اتخاذ سیاســت های صــادرات نهاده های 

کشاورزی، دام، طیور و تخم مرغ به وزارت جهاد بازگشت. 
محمــد نهاوندیان، معاون اقتصــادی رئیس جمهوری در 
نامــه ای به وزرای صمــت و جهاد کشــاورزی، از انتقال 
مســئولیت های ثبت ســفارش، تعیین اولویت و تخصیص 
ارز نهاده های دامی، تنظیــم بازار زنجیره محصوالت مرغ 
و تخم مرغ و اتخاذ سیاســت های حوزه صادرات نهاده های 
کشاورزی، دام، طیور و تخم مرغ به وزارت جهاد کشاورزی 

خبر داد.
در متــن این نامه که در 21 بهمن ماه صادر شــده، آمده 
اســت: بند )الف( تصمیمات جلسه یکصدونودویکم ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت  در تاریــخ ۷ دی ماه 1399 
در ارتباط با تقســیم کار تنظیم بازار نهاده ها و محصوالت 

کشــاورزی، که به تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی 
ایران رسیده است، به شرح زیر به ابالغیه شماره 91220 
تاریخ 13 آبان 1399  موضوع تصمیمات جلســه یکصد و 
هفتاد و هشتم ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت الحاق و 

جهت اجرا ابالغ می گردد:
»1- مسئولیت و اختیار ثبت ســفارش، تعیین اولویت و 
تخصیص ارز نهاده های دامی به وزارت جهاد کشــاورزی 
منتقل می شود. کلیه اقدامات مربوط به تخصیص و تامین 
ارز و همچنین ترخیص کاال از گمرک به اشکال مختلف، 

با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.
2- بــه  منظور حصول اطمینان ناشــی از تامین مکفی به 
موقــع و متناســب نهاده های دامی مورد نیاز کشــور، به 

وزارت جهاد کشــاورزی اجازه داده می شود تا در شرایط 
خاص، برای واردات نهاده هــای دامی در چارچوب برنامه 
زمانــی مورد نیــاز و براســاس ابالغیه شــماره 90829  
تاریخ 12 آبان 1399  موضوع مصوبه جلســه 1۷۷ ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، با ارز حاصل از صادرات بخش 

کشاورزی یا اشخاص ثبت سفارش کند.
3- تنظیــم بــازار زنجیره محصوالت مــرغ و تخم مرغ با 
محوریت و براســاس نظــر وزارت جهاد کشــاورزی در 

کارگروه تنظیم بازار اتخاذ تصمیم خواهد شد.
4- سیاست های حوزه صادرات نهاده های کشاورزی، دام و 
طیور و مرغ و تخم مرغ با محوریت و براســاس نظر وزارت 

جهاد کشاورزی اتخاذ می شود.«

با ابالغ معاون اقتصادی رئیس جمهوری؛

بازگشت 4 مسئولیت 
تنظیم بازار به وزارت 
جهاد کشاورزی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کرج
آگهی ابالغ صورت مجلس عدم قابلیت افراز پالک 2275 فرعی از 144 اصلی
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 288 مترمربع تحت 
پالک ثبتی 2275فرعــی از 144 اصلی ذیل ثبت صفحه 141 دفتر 1746 
به نام آقای ســیف اله ساسانی ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده است و 
سپس تمامی ششدانگ مورد ثبت برابر سند 78071 مورخه 1387/08/07 
دفترخانه 5 کرج به آقای احمد ساســانی نســبت به چهار دانگ مشــاع از 
ششــدانگ و خانمها فروزنده و زهرا هردو ساســانی هرکدام نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ انتقال قطعی یافته که نسبت به سهم خانم فروزنده 
ساسانی ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 139630331011000496و سهم 
خانم زهرا ساسانی ذیل دفتر الکترونیکی 139820331011037504 ثبت 
و اســناد تک برگی صادر و تسلیم شده اســت حالیه آقای منصور نادری به 
وکالت از طرف خانم فروزنده ساسانی از مالکین مشاعی پالک مربوطه برابر 
درخواســت وارده به شــماره 2275مورخه 99/2/8 به استناد قانون افراز و 
فروش امالک مشــاع تقاضای افراز پالک فــوق بقدرالحصه موکل خود را از 
ایــن اداره نموده که انجام آن برابر مقررات بــه نماینده ثبت محول گردید 
که مطابق ماده 2 آئین نامه نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع نماینده 
ثبت گواهی نموده اســت که جریان ثبتی ملک معنونه خاتمه یافته و ثبت 
دفتر امالک شده و سند مالکیت معارض صادر نگردیده و مطابق نامه شماره 
139985631011017411مورخه 1399/9/16 موضوع افراز پالک فوق به 
اطالع شهرداری کرج رسانیده شد و بموجب نامه شماره120144/3/67مورخ

ه1399/9/22شهرداری کرج با افراز پالک فوق مخالفت نموده و پالک فوق 
را غیر قابل افراز اعالم نموده است.

کــه در ایــن رابطــه صورتمجلــس عــدم قابلیــت افــراز بــه شــماره 
139985631011019051مورخــه 1399/10/6 صــادر و جهت ابالغ به 
خواهان و خواندگان از طریق شعبه اجرای ثبت کرج اقدام شد،لیکن با توجه 
به اعالم شــعبه اجرای ثبت کرج صورتمجلس عدم افراز به خواندگان ابالغ 
نگردیده،فلــذا با عنایت به مراتب فوق و در اجرای ماده18 آئین نامه اجرایی 
اســناد رسمی الزم االجرا یک نوبت در روزنامه رسمی جهت ابالغ آگهی می 
گردد تا چنانچه متقاضی و دیگر مالکین مشاعی نسبت به این صورت جلسه  
عدم قابلیت افراز اعتراضی دارند ظرف مدت ده روز پس از نشــر این آگهی 
اعتراض خــود را به دادگاه صالح محل وقوع ملــک ارائه نمایند،در غیر این 

صورت این اداره وفق مقررات به وظیفه قانونی خود عمل می نماید.
محمد شکری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 3 کرج

م الف:99/770/ف 
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کوچ بخشی از سرمایه ها از بورس به ارزهای دیجیتالگزیده خبر
خروج بخشی از سرمایه های مردم از بازار سرمایه به سمت سایر بازارهای نقدشونده و 
نوظهور از جمله ارزهای دیجیتال در حالی سرعت گرفته که برخی سودجویان»بیت 
کورن« را به جای بیت کوین به مردم می فروشند.، سرمایه های سرگردان در اقتصاد 
ایران هر روز به یک بازار ســرک می کشند. گاه به بازار سرمایه می روند و سودهای 
چند ده برابری را تجربه می کنند و گاه روانه بازار سکه و طال و ارز می شوند تا بلکه 
ســود باالیی را از سرمایه های خود کسب کرده و در مقابل کاهش ارزش پول ملی، 
مقاومت کنند؛ غافل از اینکه همین سرمایه گذاری ها هم هرچند در ابتدا ساده به نظر 
می رسد؛ اما دانش خاص خود را می طلبد و ورود هیجانی و با طمع برای کسب سود 

بیشتر، همواره منجر به ضرر و زیان سرمایه گذاران خرد شده است.
واقعیت آن اســت که افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی 
شــده که در کنار اجرای برخی از سیاست های دولت و بانک ها در حوزه خلق پول، 
ســیل عظیمی از نقدینگی را رقم زده اســت که در آخرین آمارهای بانک مرکزی، 
رقمی بالغ بر ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای نقدینگی در سال جاری به ثبت رسیده 
است. به همین دلیل اســت که این نقدینگی اگر به سمت تولید مولد و واحدهای 
صنعتی هدایت نشود، عماًل به سمت کارهای واسطه گری سوق پیدا کرده و همچون 
یک بهمن پرحجم، بر سر اقتصاد ایران آوار خواهد شد.رشد بورس در سال جاری و 
تشویق های مکرر دولت به ورود سرمایه های خرد و کالن مردم به این بازار در ماه های 
ابتدایی ســال سبب شد تا بسیاری از سرمایه های ســرگردان راه بورس را در پیش 
گیرند و به سمت این بازار هدایت شوند؛ هر چند که در برخی ماه ها جابجایی منابع 
از بازار بورس به سمت برخی بازارهای موازی نقدشونده از جمله ملک و امالک و ارز 
و طال را نیز شاهد بودیم؛ اما در مجموع بخش عمده ای از نقدینگی متمرکز بر بازار 
ســرمایه شده بود که البته ثمره اصلی آن برای دولت، تأمین کسری بودجه خود از 
محل فروش دارایی ها و سهام شرکت های دولتی در این بازار جذاب برای عامه مردم 
بود.اما از مردادماه به بعد که روند رو به رشد شاخص بورس متوقف شده و بسیاری 
از سهام شرکت ها با صف های فروش مواجه شدند؛ بخشی از سرمایه ها از بازار سرمایه 
خارج شــده و باز هم راه بازارهای نقدشــونده دیگر را در پیش گرفتند که اکنون، 
صحبت از ورود بخشی از این سرمایه ها به بازار ارزهای دیجیتال است؛ اما از آنجا که 
افراد و مردم عادی تخصصی در این حوزه ندارند، عمدتاً با برخی چالش ها و مشکالتی 
برای سرمایه های خود مواجه می شوند و بخش عمده ای از سرمایه ای را که به طمع 
سود بیشــتر وارد این بازار نمودند را از دســت دادند.حال خبرها حکایت از تالش 

برخی سودجویان برای معامله ارزهای دیجیتال با عناوین مشابه با ارزهای دیجیتال 
معروف دنیا دارد که در بارزترین آنها، برخی مالباختگان خبر از خرید »بیت کورن« 
بــه جای »بیت کوین« می دهند که خود ارزی دیجیتال اما به مراتب کم ارزش تر از 
بیت کوین است و به نوعی افراد با ضرر هنگفتی آن هم به دلیل ناآگاهی در چنین 
بازارهایی مواجه می شوند.دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه در حال 
حاضر برآوردها حکایت از آن دارد که بین ۸ تا ۱۲ درصد از بیت کوین تولیدشــده 
در دنیا، در ایران اســتخراج می شود، گفت: استخراج این آمار بر مبنای بررسی های 
کارشناســی و ریاضی صورت گرفته در کشور است؛ به نحوی که زمان هایی که بنا 
به هر دلیلی اینترنت سراســری کشور دچار اختالل می شد، ۸ تا ۱۲ درصد سختی 
شبکه بیت کوین هم به صورت همزمان جابجا می شد که نشانگر استفاده ماینرها از 
اینترنت برای استخراج بیت کوین است که این حجم بسیار بزرگی به شمار می رود.

وی افزود: هنوز میزان استخراج بیت کوین در ایران مشخص نیست؛ اما به هر حال 
ایران کشوری است که به دلیل انرژی برق ارزان، پتانسیل باالیی در تولید بیت کوین 
و ارزهای دیجیتال دارد؛ ضمن اینکه زمانی که بیت کوین در دنیا گران شــد، موج 
وحشتناکی از افراد به سمت استخراج بیت کوین رفتند و متأسفانه به دلیل استفاده 
غیرقانونی از برق، بســیاری از آنها با جریمه هایی مواجه شدند.دارایی گفت: در حال 
حاضر مزارع اســتخراج ارز دیجیتال دارای مجوز در ایران فعال هســتند، اما اینکه 
بتوانیم مبادالت تجاری را با بیت کوین انجام دهیم، موضوعی مبهم اســت که باید 
بر روی آن کار دقیقی صورت گیرد؛ چراکه معموالً کشور ثالث، ارز دیجیتال مبادله 
شده میان ایران و کشور طرف قرارداد دوم را نمی پذیرد و بنابراین این ارز دیجیتال 
که مورد توافق دو طرف یعنی ایران و شــریک تجاری دیگری در دنیا باشــد، تنها 
قابل معامله در معامالت دو طرف است و قابلیت استفاده در معامله سومی را ندارد.

وی از فریب برخی مردم از ســوی ســودجویان در بازار رمزارزها خبر داد و گفت: 
متأسفانه برخی »بیت کورن« که یکی از ارزهای دیجیتال دنیا است و کم ارزش تر 
از بیت کوین به حســاب می آید را به قیمت بیت کوین به مردم می فروشــند و این 
امر به دلیل عدم اشراف کامل به این حوزه است؛ چراکه برخی سرمایه گذاران خرد 
بدون مطالعه و آموزش، وارد خرید و فروش ارزهای دیجیتال می شوند تا صرفاً سود 
بیشــتری را کسب نمایند.دارایی ادامه داد: برخی از مردم صرفاً با طمع کسب سود 
بیشــتر وارد بازار کریپتوکارنسی ها می شوند و متأسفانه نه تنها سود نمی برند، بلکه 
بخش عمده ای از ســرمایه خود را هم از دست می دهند؛ این در حالی است که این 

روند مهاجرت از بورس به بازار ارزهای دیجیتال هم اکنون در حال شــدت گرفتن 
اســت؛ در حالی که باید توجه داشــت که بازار بورس ساعت شــروع و اتمام دارد و 
در یک فاصله زمانی مشــخص، معامالت صورت می گیرد؛ اما بازار ارزهای دیجیتال 
یک بازار ۲۴ ســاعته اســت که تحوالت آن به سرعت در حال شکل گیری است و 
اینجا اســت که اگر یک سرمایه گذار بدون محاســبات دقیق و دارا بودن اطالعات 
کافی وارد این بازار شود، حتماً با از دست رفتن سرمایه خود مواجه خواهد شد.وی 
معتقد است که مهاجرت از بورس به بازار ارزهای دیجیتال، یک مهاجرت از فضای 
معلوم به مجهول اســت که خطرات زیادی دارد.گفته های این تحلیلگر بازار سرمایه 
و ارزهای دیجیتال و کوچ ســرمایه ها از بورس به بازار کریپتوکارنسی ها در شرایطی 
اســت که رئیس کل بانک مرکزی ایــران از رمزپول بانک مرکزی صحبت به عمل 
مــی آورد. عبدالناصر همتی چند روز پیش اعالم کرده بود که در ســال های اخیر، 
مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان 
مطرح شــده و نحوه تنظیم گری رمز ارزها و نســبت آنها با سیاست گذاری پولی و 
ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.وی به این نکته اشاره کرده بود که طی دو 
سال گذشــته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده گذاری در باالترین سطوح سیاست 
گذاری های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه 
با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است؛ اگرچه ازجمله اهداف 
بانک های مرکزی مختلف، افزایش کنترل در خصوص انتقال اعتبار، بین المللی کردن 
ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.رئیس کل بانک مرکزی گفته 
بود که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و 
متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه 
است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.وی همچنین از مدیران 
بانک مرکزی خواســته تا مقررات انتشــار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده و 
جهت تصمیم گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست گذاری پولی 
فراهم آید.به هر حال بازار ارزهای دیجیتال در ایران بازاری ناشــناخته است و هنوز 
سیاســتگذاری و ریل گذاری دقیقی برای آن صورت نگرفته است، اگرچه می توان 
انتظار داشت که به سرعت در اقتصاد ایران نیز همانند دنیا جایگزین شود؛ اما تا آن 
زمان باید از مخاطرات آن جلوگیری کرد و مردم را نسبت به سودجویی هایی که در 

این حوزه صورت می گیرد آگاه نمود.

تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به 
صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا 

بانک آینده در راســتای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف حمایت 
از کســب وکارهای آســیب دیده از ویروس کرونا، مهلــت ثبت نام و پرداخت 
تسهیالت به صاحبان این مشاغل را تمدید کرد.بر اساس مصوبات ستاد ملی 
مدیریت کرونا، مهلت زمانی ثبت نام و پرداخت متقاضیان دریافت تســهیالت 
مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در حوزه ورزش و 
جوانان، فرهنگ، هنر و رسانه و گردشگری تا ۱5 اسفند ۱۳99 تمدید می شود.

یادآور می شــود؛ مهلت پرداخت تسهیالت ودیعه اجاره مسکن صرفاً تا پایان 
بهمن ماه امسال، خواهد بود.

 معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک
 توسعه صادرات ایران

 مراســم تودیع و معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران 
با حضور مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران این بانک برگزار شــد.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مدیرعامل این بانک ضمن 
تقدیر و تشکر از عملکرد خانم تانیا یغمایی در این بانک گفت: به اذعان همه 
مدیران بانک توسعه صادرات، خانم یغمایی طی بیش از چهار سال همکاری 
با حســن خلق، آرامش و برخورد حرفه ای نام نیک از خود به جای گذاشته 
اند.دکتر صالح آبادی اذعان داشت: خانم یغمایی در حوزه فعالیت خود بسیار 
حرفه ای، صریح و صادقانه عمل کرده اند و امیدواریم از تجربیات ایشــان در 
آینده اســتفاده نیز بهره مند شویم.وی با اعالم اینکه خانم یغمایی در سمت 
مشــاور، همکاری های خود را با بانک توسعه صادرات ایران ادامه خواهد داد، 
گفت: ســرکار خانم دکتر نجفی نیز از ویژگی هایی چون سعه صدر، متانت و 
تخصص در حوزه بانک های توسعه ای برخوردارند و جایگزین مناسبی برای 
خانم یغمایی در بانک خواهند بود.صالح آبادی به ســابقه فعالیت خانم نجفی 
در صندوق توســعه ملی، بانک صنعت و معدن و سازمان هدف مندی یارانه 

ها اشاره کرد.

برای هفتمین سال متوالی؛
 بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی 

مدیریت مالی ایران را دریافت کرد
 طبق ارزیابی  به عمل آمده توسط کمیته داوری، در یازدهمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳99 برگزار شــد، بانک پاسارگاد 
موفق به کســب باالترین ســطح جایزه یعنی تندیس زرین شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، در این همایش دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاســارگاد و رئیس انجمن مدیریت مالی ایران، ضمن گرامیداشــت یاد 
مرحوم دکتر اســالمی بیدگلی، از اینکه در شرایط ناشی از کرونا، این دوره از 
جایزه نیز با رعایت پروتکل  های بهداشتی برگزار شد ابزار خرسندی کرد.وی 
در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در بعد اقتصاد مقاومتی، 
مســئولیت بسیار مهمی بر دوش ماســت. عزیزان باید توجه کنند که کلمه 
مقاومتی را با کلمه تاب آوری اشــتباه نکنند. اقتصاد مقاومتی یک شعور ملی 
است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با استعالم نظر آگاهان، صاحبنظران، 
پژوهشگران و اساتید در سراسر کشور تبیین شده است. این سیاست ها بنا بر 
تأکید مقام معظم رهبری، سیاست هایی قابل انجام هستند.وی ادامه داد: در 
تمام قسمت های سیاست اقتصاد مقاومتی، مدیریت مالی نقش بسیار مهمی 
دارد. اما یکی از بندهای مهم این سیاست، اصالح و تقویت نظام پولی و مالی 
کشــور است. به ترتیبی که این ســاختار در خدمت حمایت و تقویت بخش 

واقعی اقتصاد باشد.

گام دیگر بانک ملت در حمایت از کسب و کارها: 
رونمایی از سامانه سامیار با حضور 

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت
سامانه سامیار) اعتبار در معامالت( به عنوان کار مشترک بانک ملت و هلدینگ 
فناوران هوشمند بهسازان فردا با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این 
بانک به صورت رســمی، رونمایی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، 
دکتر بیگدلی در این مراســم از همه دست اندرکاران طراحی و نهایی شدن 
این سامانه اعم از کارشناسان هدلینگ بهسازان و همچنین بانکداری شرکتی 
و تجاری که موفق شــدند صفر تا صد این پروژه را در داخل بانک طراحی و 
عملیاتی کنند قدردانی کرد.مدیرعامل بانک ملت، این سامانه را نخستین گام 
در تامین مالی زنجیره تامین صنایع ذکر کرد و یادآور شــد: پوشش معامالت 
فی ما بین و کاهش واســطه گری همچنین پیاده ســازی نظام بهره وری در 
اقتصاد از جمله مزایای این اقدام اســت که همه دست اندرکاران بخش صف 
و اجرا باید همراهی و همکاری الزم را در زمینه معرفی و فروش خدمات این 
سامانه به عنوان محصول جدید بانک، داشته باشند.دکتر بیگدلی به مدیران 
بخش اجرای بانک ملت توصیه کرد که با بازاریابی مناســب، مشتریانی را که 
مــی توانند از این محصول به نحو بهینه اســتفاده کنند به بانکداری تجاری  

معرفی کنند تا نفع فروش این محصول عاید مشتریان و بانک شود .

اعطای نشان ویژه جشنواره یک صد واحد 
مشتری مدار به بانک دی

بانک دی در دومین دوره جشنواره ملی  «یک صد واحد مشتری مدار«، موفق 
به دریافت تندیس ویژه این جشنواره شد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، 
در دومین همایش ملی شناســایی و تجلیل از واحدهای برتر مشــتری مدار 
کشورکه با مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برگزار شد، بانک دی به 
پاس تعالی در تکریم ارباب رجوع و رضایت مشتری، شایسته دریافت تندیس 
ویژه و لوح تقدیر واحد مشتری مدار شد.در این جشنواره که به هّمت مجمع 
مدیران کارآفرین ایران برگزار شــد، هیئت داوران جشنواره پس از بررسی و 
ارزیابی های تخصصی، از بانک دی به پاس اهتمام در پیاده سازی فرآیندهای 
مدّون در استانداردســازی مدیریت پایش و ســنجش رضایت و شــکایات 
مشــتریان، تدوین و جاری سازی روش اجرایی و دستورالعمل های مرتبط در 
حوزه اندازه گیری رضایت و مدیریت شــکایات مشتریان و همچنین موفقیت 
در دریافــت گواهینامه هــای ISO۱۰۰۰۴ و ISO۱۰۰۰۲ با اهدای تندیس 
ویژه مشــتری مداری تقدیر کرد.گفتنی است در آیین اختتامیه این جشنواره 
که با حضور مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشــد سازمان ها و 
شرکت های دولتی و خصوصی برگزار شد، مهدی پورمهر، رییس اداره بازاریابی 
و طراحــی محصول بانک دی به نمایندگی از برات کریمی، مدیرعامل بانک، 

نشان ویژه این جشنواره را دریافت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: علیرغم مشکالت ناشی از تأثیر شیوع ویروس 
کرونا درامور تجاری و تأمین ارز در ابتدای ســال، بانک مرکزی و صادرکنندگان 

تاکنون ۳۲ میلیارد دالر برای واردات کشــور تأمین ارز کرده اند.به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی یادآور شــد: تأمین ارز از طریق ســامانه نیما 
توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و طی بهمن ماه روزانه به طور 
میانگین بیش از ۸۰ میلیون دالر معامله شده است. این درحالی است که عرضه 
روزانه ارز در ســامانه نیما به طور میانگین معموال بیش از دوبرابر معامالت روزانه 
ارز اســت.رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری 9.۲ میلیارد 
دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی، نهاده های کشــاورزی دارو و تجهیزات 

پزشکی تأمین شده است.

مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا تشریح کرد
 آخرین وضعیت تامین مالی 

اقدام ملی مسکن
مدیرعامل بانک مســکن آخرین وضعیت تامین مالی و تسهیالتی در 
طرح اقدام ملی مسکن را تشریح کرد.محمود شایان، مدیرعامل بانک 
مســکن با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویت های بانک مسکن در 
بحث تامین مالی مسکن در ســال جاری پرداخت تسهیالت به رقم 
تعهد شده از تعداد واحدهای تعیین شده طرح اقدام ملی برای پرداخت 
تسهیالت و تامین مالی از ســوی این بانک است، به خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مســکن- هیبنا اعالم کرد: روند پرداخت تسهیالت در 
اقدام ملی و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر روندی 
رو به جلو و مثبت است.وی افزود: در طرح اقدام ملی تولید مسکن که 
مجموعا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است بیش از یک چهارم تامین مالی 
این طرح معادل ۱۴۰ هزار واحد از سوی بانک مسکن تقبل شده است. 
در واقع بانک مسکن تقبل کرده است تا به ۱۴۰ هزار واحد مسکونی از 
مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده در قالب طرح اقدام ملی 
مسکن، تسهیالت پرداخت کند.بنا بر اعالم وی تاکنون بیش از ۲۰۲ 
هزار نفر در این سیستم ثبت نام کرده اند .مدیرعامل بانک مسکن با 
بیان اینکه در طرح اقدام ملی مســکن بعد از واجد شــرایط شناخته 
شدن متقاضیان ابتدا متقاضی افتتاح حساب کرده و۴۰ میلیون تومان 
به عنوان آورده اولیه واریز می کند و ســپس بانک مسکن تسهیالت 
۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت می کند، خاطرنشان کرد: این موضوع 
باعث شده است تاکنون ما رقمی بیش از 5 هزار میلیارد تومان از محل 
سپرده هابه این طرح ها تزریق کنیم و از محل تسهیالت هم تاکنون 
بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به پروژه های طرح اقدام ملی تزریق شده 
است.شــایان تاکید کرد: این طرح در واقع به خوبی شروع شده و هم 
اکنون نیز در ریل طبیعی خود افتاده اســت و ما امیدواریم تا بتوانیم 
در سال آینده بخشی از این واحدها را به سرانجام برسانیم و به مرحله 
افتتاح برسند.وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه شبکه 
بانکی، بانک مســکن ودولت برای افزایش سقف تسهیالت پرداختی 
به متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن توضیح داد:ما ۱۴ هزار میلیارد 
تومان در این طرح برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان،تعهد کرده 
ایــم که برای ۱۴۰ هزار واحد به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان به 
این طرح تزریق کنیم. ولی این امکان در حال پیشــروی است که اگر 
بانک مرکزی هم همچنان که همیشه در اجرای طرح های دولت در 
حوزه مســکن همراهی کرده است موافقت کند، این سقف را به ۱5۰ 

میلیون تومان افزایش دهیم؛ اما هنوز این افزایش قطعی نشده است.

برگزاری جشنواره پایان سال بانک 
ایران زمین

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، این جشــنواره در ۴ 
سبد با نام های »سالی که نکوســت«، »پیشواز بهار«، »بهار در 
زمســتان« و »سال تکانی« با جوایز ارزنده برگزار می شود.جوایز 
این سبد ها به ترتیب کمک هزینه خرید PS5، تلفن هوشمند و 
لپ تاپ به ارزش 5۰ میلیون ریال، 65 کارت هدیه مجازی بانک 
ایــران زمین، هر یک به ارزش ۳۰ میلیون ریال، ۸۰ کارت هدیه 
مجازی بانک، هر یک به مبلغ ۲۰ میلیون ربال و 9۰ کارت هدیه 

مجازی بانک، هر یک با ارزش 5 میلیون ریال خواهد بود.

تقدیر از روسای برتر شعب 
بانک سینا در گردهمایی 

روسای موفق بانک های کشور
در یازدهمیــن گردهمایی ســاالنه روســای موفق 
شعب بانک ها و موسســات اعتباری کشور با عنوان 
»مدیریت شــعب در دوران اشاعه ویروس کرونا«، از 
روســای شعب برتر بانک سینا تقدیر شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک سینا در این همایش که بیست 
و ششم بهمن ماه سال جاری به همت مؤسسه عالی 
آموزش بانکداری ایران و با حضور قائم مقام و دیگر 
مدیران ارشد بانک مرکزی و همچنین مدیران شبکه 
بانکی به صــورت مجازی برگزار شــد، از 9 رئیس 
شعبه بانک ســینا قدردانی به عمل آمد.گردهمایی 
روسای موفق شــعب بانک های کشور، همه ساله با 
هدف قدردانی و تکریم روسای موفق، انتقال تجربه 
و دستاوردهای آن ها و دستیابی به آخرین فناوری ها 
و نوآوری های عرصه بانکی و آشنایی با دیدگاه های 

مدیران ارشد نظام بانکی کشور برگزار می شود.

تندیس سیمین جایزه 
 مدیریت مالی 

به کارآفرین رسید
 بانک کارآفریــن در یازدهمیــن جایزه ملی 
مدیریت مالی برنده تندیس ســیمین شد.به 
گــزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین، در 
یازدهمیــن دوره جایزه ملــی مدیریت مالی 
ایران، که با حضور جمعی از مسؤوالن کشوری، 
مدیران شــرکت ها و اساتید دانشگاه در سالن 
همایش هــای بین المللی رازی برگزار شــد، 
بانک کارآفرین با توجه به شفافیت مالی برای 
چندمین ســال پیاپی حائــز امتیاز الزم برای 
دریافت تندیس ســیمین را کسب کرد. جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران در سه بخش تندیس، 
تقدیرنامه و گواهینامه به شــرکت های حائز 
رتبه بصورت ساالنه ارائه می شود. در این دوره 
در کنار بانک کارآفرین دو بانک و یک اپراتور 

حائز دریافت تندیس شدند.

 بانک سامان بیستمین شرکت 
برتر ایران شد

   بانک ســامان بر اساس آخرین رتبه بندی صورت گرفته 
توسط سازمان مدیریت صنعتی به عنوان بیستمین شرکت 
برتر ایران انتخاب شــد.به گزارش سامان رسانه، سازمان 
مدیریت صنعتی رتبه بندی ســال 99 شــرکت های برتر 
ایران را برای بیســت و سومین سال متوالی اعالم کرد که 
بر این اســاس، هولدینگ بانک سامان بر اساس اطالعات 
مالی ســال ۱۳9۸، به عنوان بیستمین شرکت برتر ایران 
انتخاب شــد. گفتنی است این رتبه بندی بر اساس میزان 
فروش و درآمد شرکت ها صورت می پذیرید و رتبه ۲۰ در 
حالی توسط بانک سامان کسب شده که این بانک توانسته 
میــزان درآمد خود در ســال ۱۳9۸ را به رغم تحریم های 
ناجوانمردانه به میزان چشــمگیری افزایش دهد. الزم به 
ذکر اســت کــه در این رتبه بندی بیش از 5۰۰ شــرکت 
مختلف بررســی و طبقه بندی شده است و این رتبه بندی 
دورنمایی از عملکرد و اقدامات شرکت ها در حوزه اقتصادی 
ارائه می دهد و نشان دهنده میزان اثرگذاری آنان در حوزه 

اقتصاد ملی است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛
تامین 32 میلیارد دالر ارز برای 
واردات از ابتدای سال
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گزیده خبر
غریب آبادی: 

سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران 
در هفته آینده

نماینده دائم ایران اعالم کرد که »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شنبه دوم اسفند به درخواست خود برای گفت وگوی فنی با سازمان 
انرژی اتمی درباره ماده ۶ قانون اقدام راهبردی مجلس به تهران می آید.»کاظم 
غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین 
و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز )چهارشنبه( درباره سفر مدیرکل 
آژانس به تهران اعالم کرد که »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی روز شنبه )دوم اسفند ماه( به تهران سفر می کند. 

 سفر به درخواست گروسی
غریب آبادی خاطرنشان کرد: این سفر به درخواست مدیرکل آژانس و به منظور 
گفت وگوهای فنی با سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص چگونگی اجرای مفاد 
نامه ۲۷ بهمن ماه ایران به آژانس و ماده ۶ قانون اقدام راهبردی مجلس شورای 
اســالمی و نحوه ادامه همکاری های دو طــرف در چارچوب ترتیبات و تحوالت 
جدید، انجام می شود.الزم به ذکر است، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به همراه هیأتی و برای اولین بار پس از تصدی این ســمت دوشنبه 
شــب سوم شهریور ماه به منظور انجام سفری دو روزه به تهران آمد و در پایان 
بیانیه ای مشترک از سوی دو طرف منتشر و عنوان شد که طرفین در خصوص 
حل و فصل توأم با حسن نیت موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط 
با اجرای پادمان به توافق دســت یافتند و قرار شد ایران به دو مکان درخواستی 

دسترسی بدهد.

در کنار مسائل مربوط به چین، روسیه و ترکیه؛
اتحادیه اروپا از »بلینکن« برای گفتگو درباره 

ایران دعوت کرد
وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار اســت دوشنبه آتی نشستی مجازی با موضوع 
ایران، روسیه، چین و ترکیه برگزار کنند و از وزیر خارجه آمریکا نیز خواسته اند 
تا آنها را در این گفتگوها همراهی کند. وبگاه »پولیتیکو« به نقل از دیپلمات های 
اتحادیه اروپا نوشــت که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، دعوت شده تا در 
نشســت مجازی وزرای خارجه این اتحادیه که دوشــنبه آینده برگزار می شود؛ 
شرکت کند.هنوز مشخص نیست که آیا او به این دعوت پاسخ مثبت خواهد داد 
یا خیر. به گفته دو منبع آگاه، قرار است در این نشست درباره چین، روسیه، ایران 
و ترکیه صحبت شود.دعوت از بلینکن برای مشارکت در نشست مجازی اتحادیه 
اروپا در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا نیز قرار است روز 
جمعه در نشست مجازی سران گروه ۷ شرکت کند و سخنرانی نیز در کنفرانس 
امنیتی مونیخ داشته باشد.همچنین کمیسیون اروپا یک طرح فراآتالنتیکی برای 
همکاری با دولت بایدن در باب مســائل متنوعی از فنــاوری گرفته تا تجارت، 

پیشنهاد داده است.

بیانیه پایانی نشست روند آستانه
کشــورهای تضمین کننده روند آستانه )ایران، روســیه و ترکیه(، در بیانیه  پایانی 
نشست خود بر ادامه آتش بس در استان ادلب )شمال غرب سوریه( تأکید کردند. 
منابع خبری، دیروز )چهارشنبه(، گزارش دادند که بیانیه پایانی نشست روند آستانه 
که پانزدهمین دوره آن در شهر سوچی روسیه برگزار شد، با تأکید بر ادامه آتش بس 
در استان ادلب سوریه صادر شد.خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد که در 
بیانیه پایانی پانزدهمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو روند آستانه در 

شهر سوچی روسیه، هیأت های مشارکت کننده بر موارد زیر تأکید کرده اند:
۱. کشــورهای عضو روند آســتانه مجددا بر پایبندی شــدید خود به حاکمیت، 
یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه و همچنین ادامه همکاری ها تا زمان ریشه کن 

کردن سازمان های تروریستی تأکید کرده اند.
۲. رد دســتورکارهای جدایی طلبانــه که هدف آن ها تضعیف حاکمیت ســوریه 
و تمامیت ارضی این کشــور اســت و همچنین محکوم کــردن افزایش فعالیت  

سازمان های تروریستی در خاک سوریه.
۳. رد هر گونه تالش برای ایجاد حقایقی جدید در خاک ]سوریه[ به بهانه مبارزه با 
تروریسم و رد سرقت نفتی که درآمد حاصل از آن بایست به کشور سوریه بازگردد.

۴. محکومیت ادامه تجاوزهای »اسرائیل« علیه سوریه؛ اقدامی که حقوق بین الملل 

را نقض می کند و ثبات و امنیت منطقه را به خطر می اندازد.
۵. رد اقدامات خودســرانه و یک جانبه تحمیلی علیه سوریه که با حقوق بین الملل 
و منشــور ســازمان ملل متحد وبویژه اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با شیوع 

ویروس کرونا در تعارض است.
۶. دعوت جامعه بین الملل به ارائه کمک های انسانی به افراد نیازمند به این کمک 
بدون تبعیض قائل شدن، سیاست زدگی این اقدام و گذاشتن پیش شرط و همچنین 

مشارکت در روند بازسازی سوریه.
۷. نشست شانزدهم روند آستانه در نیمه سال جاری میالدی در شهر نور سلطان 

پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.
۸. جامعه بین الملل بایست در تسهیل روند بازگشت آورگان سوری به کشورشان 

مشارکت داشته باشد.
۹. پایبندی به پیشــبرد عملیات حل وفصل سیاسی که مردم سوریه آن را هدایت 

می کنند و همچنین حمایت از کمیته قانون اساسی سوریه
شــبکه »المیادین« نیز در این خصوص گزارش داد که کشورهای تضمین کننده 
روند آستانه بر حفظ آرامش در مناطق کاهش تنش در استان ادلب سوریه توافق 

کرده اند.

 متن کامل بیانیه پایانی نشست سوچی متن کامل بیانیه پایانی نشست 
سوچی  

ترکیه، روســیه و ایران از چند ســال پیش برای همکاری در خصوص ســوریه سلسله 
نشســت هایی موسوم به نشست های آستانه داشــتند که منجر به ایجاد مناطق کاهش 
تنش در ســوریه شــد؛ طبق توافق پیشین، منطقه ادلب )همه اســتان ادلب به اضافه 
برخی از مناطق حلب و شــمال حماه( یکی از مناطق پنجگانه کاهش تنش بود. مطابق 
این توافق، درگیــری در این مناطق متوقف و کاهش می بایــد مگر اینکه طرف درگیر 
سازمان تروریستی داعش یا جبهه النصره )شــاخه سوریه القاعده( باشد؛ جبهه النصره 
طی ســال های گذشته برای فرار از حمالت و عملیات های ارتش سوریه، بارها اسم خود 
را تغییر داده است.روز گذشته )سه شنبه(، پانزدهیمن دوره گفت و گوهای آستانه در شهر 
سوچی روسیه با حضور »گئر پدرسون« فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه و با 
مشــارکت هیأتی از معارضان و هیأتی دیگر از دمشق و همچنین هیأت های کشورهای 
تضمین کننده روند آســتانه )ایران، روسیه و ترکیه( آغاز به کار کرد؛ نشستی که آمریکا 
ضمن رد درخواســت مسکو از حضور در آن امتناع کرد.روزنامه قطری »العربی الجدید« 
ساعاتی پیش از صدور بیانیه پایانی این نشست به نقل از منابع آگاه ترکیه ای و همچنین 

برخی منابع معارض جزئیات مربوط این نشست را گزارش داد.

بایدن مشغول بازی با نوه؛ هریس در حال گذران 
امورات کاخ سفید

به گفته برخی رسانه ها ه درحالی رئیس جمهور آمریکا در استراحتگاهی با نوه اش بازی می کرد، 
معاون وی به امور دولت رسیدگی کرده و با رئیس جمهور فرانسه تماس تلفنی برقرار کرده بود.، 
هم زمان با وقت گذرانی »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا با نوه اش، »کاماال هریس« معاون او با 
رئیس جمهور فرانسه تماس گرفته است.به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه »راشا تودی«، طبق بیانیه 
روز دوشنبه کاخ سفید، هریس در تماس تلفنی با »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه درباره 
بحران شیوع کرونا، تغییرات اقلیمی و حمایت از دموکراسی صحبت کردند.این در حالی است که 
به گفته برخی رسانه ها در همین روز، بایدن در اردوگاه ریاست جمهوری »کمپ دیوید« با نوه اش 
در حال انجام بازی های ویدئویی بود.هریس در طول کمتر از یک ماهی که از ریاســت جمهوری 
بایدن می گذرد، تماس با »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا و »تدروس آدانوم« دبیرکل سازمان 
جهانی بهداشــت نیز تماس تلفنی داشته اســت.این اقدام غیر معمول زمانی با اهمیت تر به نظر 
می رسد که در کنار نگرانی های موجود درخصوص کهولت سن بایدن و توان او در رهبری آمریکا 
قرار می گیرد.بایدن ۷۸ ساله، پیرترین فردی است که در آمریکا به عنوان رئیس جمهور سوگند 
یاد کرده است. او پیش تر خود را »نامزد انتقالی« و دولتش را دولت »بایدن-هریس« نامیده بود.

بایدن همچنین یکبار به شوخی گفته بود اگر در اداره آمریکا با هریس به اختالف جدی برخورد 
کند، خود را به مریضی زده و اســتعفا می دهــد.در دوره رقابت های انتخاباتی برای تصدی مقام 
ریاست جمهوری، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا لقب »جو خوابالو« را به بایدن داده 

و بارها درخصوص سالمت عقلی وی تشکیک ایجاد کرده بود.

اعالم جنگ دونالد ترامپ علیه رهبر جمهوری خواهان سنا
دونالد ترامپ با اعالم جنگ علیه میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوریخواهان در سنا تهدید کرد که برای 
گرفتن کرسی دیگر منتقدان درون این حزب اقدام می کند، مگر اینکه آنها از دستورکار اول آمریکای او 
حمایت کنند. به نوشــته روزنامه دیلی تلگراف، این اظهارات پس از آن مطرح می شــود که مک کانل که 
ارشدترین سناتور جمهوریخواهان اســت، در مطلبی گفت این رئیس جمهوری سابق آمریکا مسوولیت 
اخالقی حمله شــش ژانویه به کنگره آمریکا را بر عهده دارد.دونالد ترامپ در بیانیه ای ۶۰۰ کلمه ای این 
سناتور اهل کنتاکی را »لجوج، کج خلق و مزدور سیاسی ترش رو« خطاب کرد که »هرگز کاری که الزم 
اســت برای برنده شدن انجام دهد، انجام نمی دهد.« ترامپ ۷۴ ساله به سناتورهای جمهوریخواه هشدار 
داد که اگر در کنار مک کانل بمانند »نمی توانند دوباره پیروز شوند.«رئیس جمهوری سابق آمریکا تاکید 
کرد: زمانی که الزم و مناسب باشد، از رقبایی حمایت می کنم که حامی با عظمت ساختن دوباره آمریکا و 
سیاست اول آمریکای ما باشند. انتظار می رود دونالد ترامپ از ده ها کاندیدایی که جمهوریخواهان را بابت عهدشکنی با او به چالش می کشند، حمایت 
کند. او افزود: حزب جمهوریخواه با رهبرانی سیاسی مانند سناتور میچ مک کانل در راس آن، نمی تواند هرگز دوباره مورد احترام یا قدرتمند باشد.

انتقاد ترامپ از شخصیتی که زمانی جزو وفادارترین افراد به شمار می رفت، بیانگر شکاف عمیقی است که در حزب جمهوریخواه درباره نقشی که این 
رئیس جمهوری سابق قرار است در آینده حزبش ایفا کند، ایجاد شده است.ترامپ در بیانیه شامگاه سه شنبه خود استدالل کرد که مک کانل مسوول 
از دست رفتن کنترل جمهوریخواهان بر سنا در انتخابات نوامبر است زیرا او با اختصاص پرداخت های نقدی بیشتر به آمریکایی ها در بسته حمایتی 
کرونا موافقت نکرد.رئیس جمهوری سابق آمریکا مدعی شد: خودم دست تنها، دست کم ۱۲ کرسی سنا را نجات دادم و بعد با فاجعه جورجیا مواجه 
شدیم، جایی که ما باید دو کرسی سنای آمریکا را به دست می آوردیم اما مک کانل پیشنهاد ۲۰۰۰ دالری دموکرات ها را با پیشنهاد ۶۰۰ دالری 
جلو برد. خب می خواستید چطور شود؟  او همچنین خودش را عاملی برای روی کار آمدن دوباره مک کانل توصیف کرد. ترامپ گفت: تنها پشیمانی 
من این است که مک کانل مقابل مردم با عظمت کنتاکی در انتخابات ۲۰۲۰ برای حمایت و تایید قدرتمند من التماس کرد و من این کار را برای 

او کردم. بدون حمایت من مک کانل می باخت، بد هم می باخت.
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شهاب اولیایی رژیم شــناس و متخصص تغذیه گفت: از دیرباز آب 
قلم به عنوان یک مایع حیاتی و معجزه آسا برای بسیاری از بیماری 
ها مطرح بود و برای افرادی که دچار ســرماخوردگی یا شکستگی 
استخوان می شدند، آب قلم بسیار توصیه می شد اما سوال بسیاری 
از افراد اســت که آیا در طب روز، آب قلم برای سالمتی مفید است 
یا خیر؟ او افزود: طی زمان جوشــیده شدن قلم مواد بسیار مفیدی 
در آب آزاد می شود. کلسیم، پروتئین، منیزیم، فسفر، پتاسیم، آهن 
و انواع ویتامین ها از جمله مواد بســیار مفید در آب قلم محسوب 
می شوند. بنابراین می توانیم مطمئن باشیم محتوای بسیار مفیدی 
در آب قلم وجود دارد. این متخصص تغذیه بیان کرد: بســیاری از 

آمینواسیدها که در آب قلم یافت می شوند.

آووکادو منبع خوب چربی های غیراشباع سالم است که برای قلب بسیار 
الزم و ضروری هستند. اگر سنتان باالی چهل سال است، از اضافه وزن 
رنج می برید یا اینکه سابقه چربی خون باال در خانواده دارید باید بیشتر 
به تغذیه خود اهمیت بدهید. در واقع الزم اســت که عادت های غذایی 
تان را اصالح کنید، از خانه نشینی و بی تحرکی دور باشید و از مصرف 
مواد غذایی رنگی مانند میوه ها غافل نباشید. یکی از این میوه های مفید 
آووکادو اســت که به حفظ تعادل کلسترول خون کمک می کند. شما 
می توانید با مصرف روزانه نصف آووکادو در چهارچوب یک رژیم غذایی 
متنوع و ســالم در عرض یک ماه کلسترول خونتان را تحت کنترل در 
بیاورید. آووکادو منبع خوب چربی های غیراشــباع سالم است که برای 

قلب بسیار الزم و ضروری هستند. 

مهندســان نوعــی پچ پوســتی نرم و کشــی ایجــاد کرده اند که 
می تواند روی گردن قرار گرفته و فشــار خون، ضربان قلب و میزان 
گلوکز)الکتــات، الکل یا کافئین( بدن فرد را کنترل کند. این اولین 
دســتگاه پوشیدنی است که ســیگنال های قلبی عروقی و چندین 
سطح بیوشــیمیایی را همزمان در بدن انسان کنترل می کند. این 
نوع پوشیدنی برای افرادی که دارای شرایط پزشکی خاصی هستند 
بسیار مفید خواهد بود و این افراد می توانند به طور منظم سالمتی 
خود را کنترل کنند. این ابــزار همچنین می تواند به عنوان ابزاری 
عالــی برای نظارت بر بیمار از راه دور به خصوص در هنگام شــیوع 
بیماری کووید-۱۹ مورد اســتفاده قرار گیرد، این موضوع مراجعه 

حضوری افراد به کلینیک را به حداقل می رساند.

خواص شگفت انگیز آب قلم 
برای بدن

 میوه ای برای پایین آمدن
 چربی خون

توسعه یک پچ پوستی هوشمند 
برای نظارت بر بدن

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حمله ملخ های صحرایی به شهر" مِرو" در کنیا

فولکس واگن ترسی از ورود اپل به صنعت خودرو ندارد!
رئیس فولکس واگن نگرانی ای از برنامه های اپل برای ورود به دنیای خودرو ندارد. چندین ســال اســت خبرهای زیادی درباره ورود اپل 
به صنعت خودرو به گوش می رســد اما اوج این شــایعات به دسامبر ۲۰۲۰ مربوط می شد که گفته شد هدف اپل عرضه خودرو به بازار 
تا ســال ۲۰۲۴ است. علیرغم اینکه احتمال ورود ارزشمندترین کمپانی دنیا به دنیای خودرو وجود دارد اما هربرت دایس مدیر اجرایی 
فولکس واگن از این قضیه نگران نیست. او در مصاحبه اخیر خود با رسانه های آلمانی گفته است: صنعت خودرو بخش تکنولوژی خاصی 
نیست که شما بتوانید با یک حرکت سبقت بگیرید. اپل یک شبه مدیریت صنعت خودرو را به دست نخواهد گرفت. دایس افزوده حضور 
اپل در صنعت خودرو مایه تعجب نیست زیرا این شرکت تجاربی در زمینه باتری ها، نرم افزار و طراحی داشته و البته از منابع مالی زیادی 
برخوردار است. البته او از حضور این غول تکنولوژی در صنعت خودرو ترسی ندارد. فولکس واگن به دنبال تثبیت خود به عنوان یکی از 
رهبران خودروهای الکتریکی در دنیا بوده و سال پیش ۲۳۱۶۰۰ دستگاه خودروی الکتریکی به فروش رسانده که افزایش ۲۱۴ درصدی 
را نســبت به سال ۲۰۱۹ نشــان می دهد. دایس همچنین شایعات مربوط به احتمال اینکه فولکس واگن در عصر خودروهای الکتریکی 

می تواند خودروساز قراردادی شرکت های تکنولوژی باشد را رد کرده است.

به دنبال کسب سکو در جهانی ترکیه هستیم
رییس انحمن کشتی ناشنوایان از آغاز اردوی کشتی گیران ناشنوا بعد از یکسال دوری از تمرینات در اسفندماه خبر داد و گفت: تالش بر 
این است که در مسابقات جهانی ترکیه در بخش آزاد و فرنگی روی سکو قرار بگیریم. علیرضا رضایی اظهار کرد: نخستین اردوی کشتی 
گیران ناشــنوا برای شــرکت در مسابقات جهانی ترکیه در بخش فرنگی از یکم تا ۱۰ اسفند در سنندج و در بخش آزاد از ۱۳ اسفند در 
تهران برگزار خواهد شــد. وی گفت: چون کشتی گیران مدت یکسال از اردوی تمرینی دور بودند، اولین اردو بمنظور شناسایی کشتی 
گیرانی است که سال گذشته در قهرمانی کشور شرکت کردند تا از بین آنها بتوانیم بهترین ها را برای تیم ملی گزینش کنیم. رضایی 
تعداد کشــتی گیران دعوت شــده در  اولین اردوی آمادگی کشتی آزاد را ۵۰ نفر و کشتی فرنگی را بیش از ۳۰ نفر عنوان کرد و گفت: 
بعد از شناسایی کشتی گیران منتخب، اردوی اصلی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی از سال جدید آغاز خواهد شد. وی پیرامون این 
پرســش که چقدر امید به کسب سکو در جهانی ترکیه دارید، تصریح کرد: هدفدگذاری اصلی ما آماده سازی بهترین تیم برای جهانی 
ترکیه و قرار گرفتن بر روی سکو است، برای دستیابی به این هدف باید برنامه ریزی منسجم و مدونی داشته باشیم تا یکسال دوری از 

تمرینات را جبران کنیم. رضایی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا زمان کافی برای آماده سازی تیم تا خرداد سال آینده دارید.

شیپ از آدم بود عالم را هب عدل او شتابصدر عالم قبلهٔ اوالد آدم کز شرف رد همی هست شاهنشاه صاحب دولت و صاحب قِرانحال گیتی استقامت یافت بعد از انقالبکار گیتی چون مُفَّوض کرد شاهنشه بدویآنچه از فخر و شرف دیدست از صدر و شهاببا رسوم او جهان از یاد بگذا
مستجاب آمد دعای خلق رد ایام اورای صاحب دولت و صاحب قِران باشد صواب
گر منوچهربن اریج را چنو بودی وزریات ز رفعت قدر او شد چون دعای مستجاب
ملک اریان کی گرفتی مدتی افراسیاب

پیشنهاد

چهره روز

مقدمه ای انتقادی بر ارتباطات سیاسی
کتاب »مقدمه ای انتقادی بر ارتباطات سیاسی« نوشته 
ِهدر ساوینی با ترجمه بهجت عباسی روانه بازار نشر شد. 
در معرفی این کتاب که در ۳۴۵ صفحه و در انتشــارات 
روزنامه ایران منتشر شده عنوان شده است: این کتاب با 
نگاه انتقادی، برخی نظریه های مســلط و غالب در حوزه 
ارتباطات سیاســی را که به اعتقاد نویســنده ریشه در 
اندیشه های کاپیتالیستی، نئولیبرالی و مردساالرانه غربی 
دارد، به طور جدی به چالش کشــیده اســت. ارتباطات 
سیاســی در این کتاب به عنوان یــک ارتباط تعاملی و 
فرآیند گفتمانی فرض شــده که کاماًل بــا »قدرت« به 
معنای وسیع آن در هم آمیخته است و نویسنده با همین 
فرضیه اســتدالل می کند که ارتباطات سیاسی چیزی 
نیســت که بتوان برای شناسایی اش به طور مشخص روی آن انگشت گذاشت، بلکه برعکس، ارتباطات 
سیاسی سلسله فرآیندهایی است که در درون مجموعه ای از ساختارهای پیشینی ساری و جاری است 
و در چنین ســاختارهایی، کارگزاران به شیوه های گوناگون از توانایی کنشگری و تاثیرگذاری برخوردار 
هستند. در واقع آگاهی از این رابطه ساختارِی پیچیده موضوع و هدف اصلی این کتاب است؛ در ایجاد 
چنین محیطی هم رسانه ها و هم سیاســتمداران دخیل هستند. البته این رابطه ای خطی و یک طرفه 
نیســت که یکی علت و دیگری معلول باشد، بلکه بر عکس چنین رابطه ای کاماًل دایره ای، دیالکتیکی، 
تعاملی و تکرارشــونده است. خانم ساوینی با اشاره به این که راه های متعددی برای برقراری ارتباطات 
سیاسی وجود دارد، می نویسد: »ما به جای این که پذیرنده منفعل یک روند ارتباطی باشیم که در سطح 
نخبگان برقرار شده است، ممکن است گزینه های مختلفی را شامل مقاومت، تغییر چارچوب، بازنویسی 

و برقراری یک ارتباط سیاسی جدید انتخاب کنیم. در بحث کنونی چنین استدالل می شود .

امیر هوشنگ ابتهاج
امیر هوشنگ ابتهاج )زادهٔ ۶ اسفند ۱۳۰۶( متخلص 
بــه، ه. ا. ســایه، حافظ پژوه و شــاعر معاصر ایرانی 
است. هوشنگ ابتهاج دوره تحصیالت دبستان را در 
رشت و دبیرســتان را در تهران گذراند و در همین 
دوران اولیــن دفتر شــعر خود را به نام نخســتین 
نغمه ها منتشر کرد. ابتهاج از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ 
سرپرســت برنامه گل ها در رادیوی ایران و پایه گذار 
برنامــه موســیقایی گلچیــن هفته بــود. تعدادی 
از غزل هــا، تصنیف ها و اشــعار نیمایی او توســط 
موســیقی دانان ایرانی نظیر محمدرضا شــجریان، 
علیرضا افتخاری، شــهرام ناظری، حسین قوامی و 
محمد اصفهانی اجرا شده است. تصنیف خاطره انگیز 
تو ای پری کجایی و تصنیف سپیده )ایران ای سرای امید( از اشعار سایه است. منزل شخصی 
ســایه که خود آن را ساخته در سال ۱۳۸۷ با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی 
رسیده است. دلیل این نام گذاری وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه است که سایه 
شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است. از مهم ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح 
او از غزل های حافظ اســت که با عنوان »حافظ به ســعی سایه« نخستین بار در ۱۳۷۲ توسط 
نشر کارنامه به چاپ رسید و بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر شد. سایه سال های 
زیادی را صرف پژوهش و حافظ شناســی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت هاست که 
ســایه در مقدمه آن را به همسرش پیشکش کرده است. در تاریخ پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ در 
مراسم پایانی ششمین »جشنواره بین المللی هنر برای صلح«، نشان عالی »هنر برای صلح« به 

هوشنگ ابتهاج و ۳ هنرمند دیگر اهداء شد.

فرهنگ

به رغم نگرانی ها و اعالم خطر درباره شــیوع ویروس 
جهش یافته کرونا در کشــور، مدیرکل دفتر بازاریابی 
و تبلیغات گردشگری می گوید: نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دســتی تهران مجوز ستاد ملی 
کرونا را گرفته و قرار اســت از ۵ تا ۸ اسفندماه برگزار 
شود. شــرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و 
جهانگردی که مجری اصلی این نمایشگاه است حتی 
۲۰ درصد تخفیف به شرکت کنندگان صنایع دستی 
می دهد تا تعداد بیشتری در این نماشگاه حاضر شوند. 
درباره شرکت کنندگان خارجی و بخش بین الملل اما 
هنوز جزئیات مشخص نیست، با این که کمتر از یک 
هفته تا برپایی این نمایشگاه مانده ولی ظاهرا مکاتبات 
و دعوت از خارجی ها ادامه دارد. فعاالن گردشــگری هم نظــرات متناقضی درباره حضور در این 
نمایشــگاه نیمه مجازی و نیمه حضوری دارند. برخی شــرکت های بزرگ گردشگری که هر سال 
برای فروش تور خارجی و ویزا به این نمایشــگاه می آمدند اکنون دچار تردید شــده اند، چون هم 
مرزها بسته است و تور خارجی مثل همیشه برگزار نمی شود، هم به اندازه هر سال مخاطب ندارند. 
این تردید دامن کسب و کارهای کوچک گردشگری که یک سال پر زیان را پشت سر گذاشته اند 
و نسبت به شرایط ســفر حتی در نوروز دچار ابهام هستند، نیز گرفته است. با این وجود، محمد 
قاسمی معتقد است: نمایشگاه امســال بستری مناسب برای تعامل میان عرضه کنندگان زنجیره 
تامین خدمات گردشگری و محصوالت صنایع دستی و مصرف کنندگان این خدمات و محصوالت 
است که برای رونق کسب و کارهای مربوطه و اشتغال حاصل از آن بویژه در دوران رکود کرونایی 

برگزار می شود.

کرونای انگلیسی مانع نمایشگاه تهران نشد
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