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از برکات معنوی ماههای رجب، شعبان و رمضان بر نکات زیر تأکید می نماید؛۱. با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد فجر انقالب اسالمی، ضمن قدردانی از 

حضور گسترده ملت بزرگ ایران اسالمی که با توجه به محدودیت های کرونایی در ۲۲ بهمن امسال، حماسه ای متفاوت آفریدند...
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احمدی نژاد با تفنگ خالی باخت
 در پی کلیپی که از دکتر غالمعلی حداد عادل در فضای مجازی دست 
به دست شده و در آن دکتر غالمعلی حداد عادل پنبه متقن احمدی نژاد 
را در تاکید برای رد صالحیت وی همانند چهار ســال پیش بطور کامل 
زده است. محمود احمدی نژاد هم توئیتی را منتشر کرده که دکتر حداد 
عادل را به همکاری با دفتر فرح در گذشــته متهم کند اما چه کنم که 
تفنگ خالی نشــانه رفت اما تیری نداشــت تا جامعه آن را تقابل تلقی 
کند. در عوض دوســتان دکتر حداد هم نامه ای را که سالها قبل دقیق 
و مســتدل در توضیح این موضوع نوشته و آن را به رسانه ها داده بودند 
را در پاســخ به احمدی نژاد باز نشر داده اند که حقیر صالح میدانم فقط 
متن نامه را در این ســرمقاله بیاورم و هیچ عبارتی بدان نیفزایم چرا که 
این نامــه هم از منظر تقوا و هم از منظر پاســخ گویی به افکار عمومی 
مســتدل و گویاست. اینک متن نامه: » باســمه تعالی. از اّول انقالب تا 
امروز، گهگاه خوانده و شنیده ام که بعضی اشخاص که در عالم سیاست 
با من اختالف و رقابت داشته اند، با اشاره به نام دکتر سّیدحسین نصر و 
انجمن شاهنشاهی فلسفه و دفتر فرح پهلوی، خواسته اند مرا به همکاری 
با دکتر نصر در فعالیت های مرتبط با دربار وی مّتهم کنند. این روزها هم 
که بازار رقابت های انتخاباتی، خصوصاً در فضای مجازی، داغ اســت این 
نوع تهمت ها دیده می شود. اکنون، بی آنکه فرصت ورود به جزئیات داشته 
باشم، باید بگویم آشنایی من با دکتر نصر به سال ۱۳۴۷ باز می گردد. در 
آن زمان، دکتر نصر استاد فلسفه دانشکده ادبیات و رئیس دانشکده بود 
و عموماً در داخل و خارج دانشگاه وی را استادی دانشمند و باشخصیت 
و متدین و عالقه مند به اســالم و حکمت اسالمی می دانستند. از جمله 
دالیل صّحت این ســخن روابط وی با عالمــه طباطبایی و نقش او در 
جلسات مصاحبه های پروفسور هانری کربن با عالمه است و نیز ترجمه 
وی از کتاب »شیعه در اسالم« به زبان انگلیسی و مقاله ای که از وی در 
کتاب »محمد خاتم پیامبران« به اهتمام شهید مطّهری در کنار مقاالت 
اســتادانی مانند عالمه طباطبایی و حاج سّیدابوالفضل زنجانی و دکتر 
سّیدجعفر شهیدی و دکتر علی شریعتی از سوی حسینیه ارشاد در سال 
۱۳۴۶ منتشــر شده است. در سال ۱۳۴۷، من فارغ التحصیل دوره فوق 
لیسانس فیزیک بودم و تصمیم گرفته بودم که، به  جای ادامه تحصیل در 
رشته فیزیک، علوم انسانی بخوانم. دکتر نصر هم سابقه ای کمابیش شبیه 
من داشت. با او مشورت کردم و او مرا برای طی کردن این راه راهنمایی 
کرد. در سال ۱۳۴۹ دانشــجوی فوق لیسانس فلسفه دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران شدم و درس های دوره دکتری را در پایان سال تحصیلی 
۵۳-۵۴ به پایان رساندم. در این سال ها، دکتر نصر یکی از استادان ما در 
دوره فوق لیسانس و دکتری فلسفه بود و من یکی از دانشجویان او. البته 
او نســبت به من محّبت داشت و من هم به وی احترام می گذاشتم و با 
بضاعتی که در زبان خارجی داشتم از آثار او استفاده می کردم و در بعضی 
کارهای علمی و دانشگاهی، به صورت غیررسمی، دستیار وی بودم.  وقتی 
در سال ۱۳۵۱ دکتر نصر به ریاست دانشگاه صنعتی شریف امروز برگزیده 
شــد، تصمیم گرفت تعدادی واحد درســی از موضوعات علوم انسانی و 
فرهنگ و هنر وارد برنامه درسی دانشکده های مهندسی کند. او مرکزی 
به نام مرکز تعلیمات عمومی در آن دانشگاه تأسیس نمود و من و دکتر 
نصراهلل پورجوادی را در آن مرکز اســتخدام کرد تا این قبیل درس ها را 
تدریس کنیم. نصر، یکی دو سال بعد، از آن دانشگاه رفت و من تا پیروزی 
انقــالب عضو هیات علمی آنجا بودم و آن مرکز را اداره می کردم و درس 
می دادم. در همان سال ها بود که دکتر نصر انجمن شاهنشاهی فلسفه را 
تأسیس کرد. من از اّول با چنین کاری به علّت نام شاهنشاهی آن مخالف 
بودم و هیچ گونه همکاری با آن انجمن نکردم. نه در آنجا درس دادم و نه 
کتابی به چاپ رساندم و نه برای مجلّه آن، که »جاویدان خرد« نام داشت، 
مقاله ای فرستادم. اسناد آن مؤّسسه در سال های قبل از انقالب قاعدتاً باید 
موجود باشد. مطمئّنم که هیچ سندی دال بر کمترین همکاری من با آن 
انجمن وجود ندارد. حتی کســانی مانند دوست محترم من جناب دکتر 
مصطفی محقق داماد و یا آقای ابطحی )از همکاران بازنشســته سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی( شاهدند که من چگونه در قول و فعل با آن 
انجمن مخالفت داشــته ام. حال، سخن من به کسانی که هر چند وقت 
یک بار این موضوع را پیش می کشند این است که شما جوانان امروز که 
در آن سال ها نبوده اید،  طبعاً این تهمت ها را از زبان بعضی افراد فراری 
و ضّدانقالب، که با من به علّت آنکه در خدمت جمهوری اسالمی هستم 
دشمنی دارند، شنیده اید. من به شما توصیه می کنم به کسانی مثل آقای 
دکتر غالمرضا اعوانی که از اوضاع قبل و بعد از انقالب آن انجمن باخبرند 
مراجعه کنید و در این باره تحقیق کنید و اگر سندی حاکی از همکاری 
من با آن انجمن به دست آوردید آن را منتشر کنید. من در سال هایی با 
دکتر نصر رابطه نزدیک داشــتم که او از دربار دور بود. هرچه او به دربار 
نزدیکتر شــد فاصله من از او بیشتر شد. در سال های نزدیک به پیروزی 
انقالب شاید شش ماه یک بار هم او را نمی دیدم و انتصاب وی به ریاست 
دفتر فرح در ســال ۵۷ ربطی به آشــنایی من با او در سال ۴۷ ندارد و 
کسانی که با ردیف کردن انجمن شاهنشاهی فلسفه و دفتر فرح سعی در 
تخریب من دارند یا نا آگاه اند یا نادرســتی و غرض ورزی می کنند. صرفاً 
جهت اّطالع نویسندگان و خوانندگان این تهمت ها یادآور می شوم که در 
سال ۵۷، از چند هفته قبل از پیروزی انقالب، آقایان بهشتی و خامنه ای 
و هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی و باهنر تصمیم به تأسیس حزبی 
به نام حزب جمهوری اسالمی گرفتند. شورای مرکزی این حزب سی نفر 
عضو داشــت که حضرات آقایان مذکور جزء آن سی نفر بودند. بنده هم 
یکی از اعضای شورای مرکزی بودم که قبل از پیروزی انقالب به عضویت 
برگزیده شده بودم. حال می پرسم آیا می توان فرض کرد که این آقایان و 
بقیه اعضای شورای مرکزی در آن روزهای حساس و پرالتهاب از چنین 
مطلبی بی خبر بوده اند و اکنون، پس از حدود چهل سال، جوانانی که آن 
زمان به دنیا نیامده بودند این واقعیت را کشف کرده اند؟ آیا چنین چیزی 
به عقل جور در می آید؟ من نزد خدای خود، ان شاء اهلل، روسفیدم، از آن 
جهت که از سال ۱۳۴۲، همزمان با آغاز انقالب اسالمی، که وارد دانشگاه 
تهران شــدم در همین راهی بودم که امروز هستم. تقاضای من همیشه 
یکســان بوده، هرچند اقتضای سال های قبل از انقالب طبعاً با اقتضای 

سال های بعد از آن یکسان نبوده است. غالمعلی حداد عادل «… 
والسالم 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نمایندگان مجلس شورای اسالمی رای به تخلف دولت برای اجرای قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم و ارســال گزارش آن به قوه قضائیه دادند.نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی دیروز دوشنبه با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و  ۷ 
رای ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه علنی،  توافق سازمان انرژی اتمی با 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را خالف قانون ارزیابی کرده و بر اساس 
اصل ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ارسال آن به قوه قضاییه موافقت کردند.

بررسی بیانیه مشــترک معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی و 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درجلسه علنی نوبت صبح  دیروز مجلس 
به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی بیانیه مشترک معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در دســتور کار نمایندگان قرار گرفت.جلسه غیرعلنی مجلس هم در راستای 
اجــرای قانون  اقدام  راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران 
تشکیل شــد که طبق آن ایران از  ۵ اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 

را متوقف می کند.

بیانیه مشترک ایران و آژانس علیه قانون مصوب مجلس است
در جریان بررســی بیانیه مشترک ایران و آژانس، محمد مهدی زاهدی گفت: 
در قانون مصوب مجلس شورای اسالمی آمده که دوماه بعد از الزم االجرا شدن 
قانون نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی 
باید متوقف شــود اما در بیانیه مشترک اتفاقی که افتاده این است که هر سه 
بند بیانیه علیه قانون مصوب ماست.نماینده مردم کرمان بیانیه مشترک ایران 

و آژانس را علیه قانون مصوب مجلس دانست.

انتقاد ذوالنور از توافق نامه بین دولت با آژانس
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم معتقد است: توافق نامه ای 
که بین دولت با آژانس بین المللی انرژی هســته ای منعقد شده خالف قانون 
اقدام راهبردی لغو تحریم ها بوده و هرچه سریع تر باید لغو شود.مجتبی ذوالنور 
بیان کرد: هفت سال است که همه مسائل کشور به برجام گره خورده  و اقتصاد 
کشــور شرطی شده است. برجام را منعقد کردند بدون آنکه هیچ تضمینی از 

دشمن گرفته شود یا دشمن را می شناختند و یا شناختی از آن نداشتند.

مجلس اجازه نمی دهد که منافع ملت نادیده گرفته شود
همچنین عبــاس مقتدایی تصریح کرد: بیانیه در حقــوق بین الملل الزام آور 
نیست، اما ما در بیانیه ای که صادر شد چیزهایی را به دشمن داده ایم اما هیچ 
چیزی در مقابل آن نگرفته ایم. مجلس شورای اسالمی اجازه نمی دهد تا منافع 
ملت نادیده گرفته شود.نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
افزود: آقای رییس جمهور اگر حرفی برای گفتن دارد باید براساس قانون باشد 
و اگر نیازی دارد با نمایندگان ملت صحبت کنند. حرف ما فقط قانون است و 

مسئوالن حق ندارند اجرای قانون را زیرپا بگذارند.

سازمان انرژی اتمی ایران مفاد قانون لغو تحریم ها را نقض کرده است
در ادامه این جلســه  ابراهیم عزیزی اظهار کرد: ســازمان انرژی اتمی ایران 
در یــک اقدام خالف قانون با آژانس بیــن المللی انرژی اتمی مفاد قانون لغو 
تحریم ها را نقض کرده است و این اقدام هیچ وجاهتی ندارد. تفاهم دو جانبه 
تحت عنوان فنی موقت برای مجلس محلی از اعراب ندارد.این عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مدعی شد که سازمان انرژی اتمی ایران مفاد 

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را نقض کرده است.

دادن مهلت سه ماهه به آژانس اشتباه محض است
فریدون عباســی رئیس کمیسیون انرژی پیام حضور گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران را به تاخیر انداختن مصوبه مجلس در قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دانســت و گفت که دادن مهلت سه ماهه 

اشتباه محض است و نباید در این دام بیفتیم چون در این چند ماه هم هیچ 
کاری برای لغو تحریم ها انجام ندادند.

دولت باید از فردا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را اجرایی 
کند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که قانون فصل 
الخطاب همه مســئوالن بوده و هیچ کس حق ندارد خــود را باالتر از قانون 
ببیند.محمد حسن آصفری افزود: هیچ کس اجازه ندارد مصوبه مجلس را زیرپا 
بگذارد. دولت ملزم است از فردا قانون مجلس را اجرایی کند. فرمایش رهبری 
فصل الخطاب اســت که فرمودند هرگاه همه تحریم ها کنار رفت و راســتی 
آزمایــی صورت گرفت ایران نیز به تعهــدات برجامی خود عمل خواهد کرد. 
طرف های برجامی در این مدت فرصت داشتند که در راستای لغو تحریم ها 

اقدام کنند اما خودشان زمان را از دست دادند.

بیانیه ایران و آژانس باید به تصویب مجلس می رسید
نماینــده مردم اراک هم با انتقــاد از بیانیه ایران و آژانس گفت که این بیانیه 
باید به تصویب مجلس می رسید.علی اکبر کریمی گفت: قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها از افتخارات مجلس یازدهم است. رئیس جمهور، مدیران و 
مسئوالن دستگاه های اجرایی نیز مسئول اجرای قانون هستند اما ما در حسن 
نیت دولت و رئیس جمهور برای اجرای قانون تردید جدی داریم و بیانیه شب 

گذشته بر تردیدهای ما افزوده است.

قانون لغو تحریم ها دشمن را مستاصل کرده است
همچنین نماینده قائمشهر تاکید کرد که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم 
ها و صیانت از منافع ملت ایران عرصه را به دشمن تنگ کرده و باید مجلس بر 
سر مصوبه و تصمیم خود بایستد.کیوان مرادیان افزود که مجلس این مصوبه 
علمی و جامع را تصویب کرد و عرصه به دشــمن تنگ شد. امروز این ماییم 
که بر تحریم ها غالب شــده ایم و دشــمن مستأصل شده است. دشمن چیز 
دیگری در دســت ندارد و حرف ما این است که باید بر سر مصوبه و تصمیم 

خود بایستیم.

امروز روز تصمیم  گیری برای عزت و یا خدای نکرده ذلت مجلس است
علی اکبر علیزاده نماینده دامغان  گفت که امروز روز تصمیم  گیری برای عزت 
و یا خدای نکرده ذلت مجلس یازدهم در ســه سال باقی مانده است. وای به 
حال ما که بــه گونه ای رفتار کنیم که لیبرال ها بتوانند قانون و فرمان صریح 

رهبری را زیر پا بگذارند.

اجازه نمی دهیم به عزت ملت بیش از این لطمه وارد شود
در همین ارتباط محمد صفری ملکیان عضو کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در راس امور است و همه باید به 
قوانین مصوب مجلس توجه کنند، تاکید کرد: اجازه نمی دهیم بر عزت ملت 

بیش از این لطمه وارد شود.

بیانیه مشترک ایران و آژانس هیچ اعتباری برای مجلس ندارد
همچنین نایب رییس کمیســیون اصل ۹۰ عنــوان کرد: این بیانیه بر خالف 
قانون اســت، در قانون ما قید شده است هرگونه نظارت های فراتر از پادمان 
از جمله پروتکل الحاقی باید متوقف شود، اما دراین بیانیه قید شده است که 
ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس 
ادامه می دهد، این بند مطابق قانون است.ســید محمود نبویان با بیان اینکه 
بیانیه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خالف قانون است و هیچ 

اعتباری برای مجلس ندارد.
ادامه درصفحه دوم

برقرار بودن ارز 4200، بودجه غیر شفاف تر شد!

عقب نشینی کمیسیون تلفیق از اصالحات اساسی
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

گام جدید ایران برای آزادسازی منابع 
بلوکه شده در ژاپن و کره جنوبی

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با ســفرای ژاپن و کره جنوبی، نحوه جابجایی و 
مصرف بخشــی از منابع ارزی بانک مرکزی در این دو کشــور را مورد توافق قرار 
داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: دیروز ۴ اسفند ماه ۹۹ به درخواست سفارت خانه های کره جنوبی 
و ژاپن در تهران، مالقات های جداگانه ای با سفرای دو کشور یاد شده داشتم.وی 
افزود: در دیدار با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع 
ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی، به مقاصد مورد نظر، توافق شــد و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص میزان 
منابع مورد انتقال و بانک های مقصد به طرف کره ای اعالم شد.به گفته همتی، ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره 
جنوبی تأکید کردم، اگرچه جمهوری اسالمی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاریها استقبال می کند، 
اما پیگیری های حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانک های کره ای در سالهای 
اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.وی 
افزود: در دیدار با سفیر ژاپن نیز به نماینده ژاپن تاکید کردم کشورهای دوست می بایست فارغ از فشارهای سیاسی 
به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند.همتی نوشت: طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع ارزی خود و 
انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.وی افزود: سفیر ژاپن در ایران نیز 
ضمن قدردانی از تالش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت بدهی های شرکت های ایرانی به طرف های ژاپنی، 
پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای خرید واکسن کرونا را مطرح و بر اهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین 

بانک های مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسائل بانکی تاکید کرد.

ارجاع پرونده تخلف دولت برای عدم اجرای 
قانون لغو تحریم ها به قوه قضائیه

نمایندگان با ارسال گزارش مجلس در رابطه با بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی به قوه قضائیه 
موافقت کردند.، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست علنی دیروز)دوشنبه ۴ اسفند( قوه مقننه 
و با ارســال گزارش کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با عملکرد دولت و بیانیه 
مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران و مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی مطابق با ماده )۲۳۴( آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی 
مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.احمد امیرآبادی فراهانی در 

نشست دیروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
با تهیت و احترام استحضار دارید که

۱- توافق و بیانیه مشــترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران اســت و درخواســت دستور موقت ابطال آن را 

توسط قوه قضائیه داریم.
۲- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.

۳- با توجه به ماده )۲۳۴( قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی آقای رئیس جمهور و کلیه 
ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از 

نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
۴- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می باشد.

 بیانیه سازمان انرژی اتمی در خصوص تفاهمات مشترک 
با آژانس بین المللی  انرژی اتمی

در بیانیه ســازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده 
است: چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطالعات را در اختیار آژانس می گذارد، 
در غیر این صورت اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بیانیه سازمان 

انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است:
ســفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشــان بود که مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران 

نیز واقع شد.
در  گفتگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد به طوری که در بیانیه نیز 

انعکاس داشته است.
۱ ـ ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود 
و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود، بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی  فراپادمانی 

به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد.
۲ـ  مقصود از تداوم راســتی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان طور که در پیوســت 
توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطالعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که 
در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت، در این مدت، آژانس به این اطالعات 
هیچ دسترســی نخواهد داشت و اطالعات منحصراً نزد ایران باقی می ماند، چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم ها 
به طور کامل لغو شــد، ایران این اطالعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر این صورت اطالعات برای 

همیشه پاک خواهد شد.
۳ ـ به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که 

شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.

۸۹ فوتی جدید کرونا در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸هزار و ۲۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشته خبر داد. دکتر سیماسادات الری گفت: تا دیروز ۴ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۸ هزار و ۲۶۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۴۱ نفر از آنها 
بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۵۸۲ هزار و ۲۷۵ نفر 
رسید.الری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 

دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۵۷۲ نفر رسید.

با رای نمایندگان مجلس؛

توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی خالف قانون اعالم شد
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بیانیه پایانی اجالسیه خبرگان رهبری:گزیده خبر

مذاکره مجدد برجام خط قرمز نظام است
نماینــدگان مجلس خبرگان رهبری تاکیــد کردند: مذاکره 
مجدد با آمریکا بر سر مسائل توافق شده خط قرمز نظام بوده 

و مسائل دفاعی و موشکی نیز غیر قابل مذاکره هستند.
مجلس خبرگان رهبری در پایان هشــتمین اجالس رسمی 
خود در ماه شــریف رجب در آستانه والدت با سعادت مولی 
المّوحدین حضرت علی ابن ابیطالب »علیه السالم« با تبریک 
میالد مســعود حضرت جواد االئمه امــام محمدتقی »علیه 
السالم« ضمن تهنیت این ایام فرخنده و به امید بهره مندی 
از برکات معنوی ماههای رجب، شعبان و رمضان بر نکات زیر 

تأکید می نماید؛
۱. با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد فجر انقالب اسالمی، 
ضمن قدردانی از حضور گســترده ملت بزرگ ایران اسالمی 
که با توجه به محدودیت های کرونایی در ۲۲ بهمن امســال، 
حماســه ای متفاوت آفریدند، تجدید بیعت با بنیانگذار کبیر 
انقالب اســالمی ایران؛ حضرت امام خمینی »قدس سره« و 
رهبر معظم انقالب اسالمی؛ حضرت آیت اهلل العظمی خامنه 
ای درگام دوم انقالب اسالمی را موجب امید بیشتر دوستان و 
نا امیدی استکبار جهانی می دانیم و با توجه به ضرورت حفظ 
ارزش های دینی و آرمانهای انقالب اسالمی بر پرهیز از حرکات 

تفرقه افکنانه در صفوف به هم پیوسته ملت تأکید داریم.
۲. خدای را ســپاس که بــا مقاومت و تحمل ســختی ها و 
مشکالت توســط مردم نجیب ایران، سیاســِت تحریم های 
ظالمانه و فشار حداکثری آمریکای جنایتکار علیه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران، رنگ باخته و با شکست مواجه شد. 
جهانیان دیدند که یکی دیگر از رؤســای جمهور خبیث و بی 
منطق آمریکا به زباله دان تاریخ پیوست، اما به فضل خداوند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با اتکاء به »پشتوانه عمیق 
مردمی« همچنان با صالبت به پیش می رود. استکبار جهانی 
بداند بازگشــت یا عدم بازگشــت آمریکا به برجام، اثری در 
مقاومت ملت شریف ایران ندارد و بازگشت آنان به برجام بدون 
رفِع عملِی تحریم ها، نه تنها نفعی ندارد، بلکه مضر هم هست.

۳. سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران، همواره بر اصل 
»عزت، حکمت و مصلحت« استوار بوده و بر مذاکره و تعامل 
ســازنده با جهان؛ به ویژه کشورهای منطقه تأکید دارد. لکن 

مذاکره مجدد با آمریکا بر سر مسائل توافق شده را خط قرمز 
نظام دانســته و مسائل دفاعی و موشــکی خود را غیر قابل 
مذاکــره می دانیم و تأکید می کنیم که با همدلی ســران قوا 
و تبعیت مســؤوالن محترم نظام از رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب و دفاِع یکدل و یکصدا از عزت و استقالل کشور حتماً 

در برابر حربه های دشمنان پیروز خواهیم شد.
۴. ضمن قدردانی از مردم عزیز ایران و همکاری آنان در عمل 
به دستورالعمل های بهداشتی و تقدیر از تالش های فداکارانه 
کلیه دســت اندرکاران و کادر پزشــکی و پرستاری در جهت 
مبارزه با شــیوع ویروس کرونا و حفظ سالمت مردم به ویژه 
دانشمندان عزیز کشورمان که با ساخت واکسن کرونا »شعار 
ما می توانیم« را تحقق عینی بخشیدند و نیز نیروهای جهادی 
حوزوی و بســیجی و کسانی که در قالب طرح کارساز سردار 

ســلیمانی به یاری کادر درمان رفتنــد، به مردم عزیز توصیه 
می شــود همچنان مراقبت ها را ادامه دهند تا در پرتو عنایات 
خداوند متعال و در سایه همدلی و وحدت همگانی، این برهه 

سخت نیز با سالمتی و موفقیت، پشت سر گذاشته شود.
۵. مقــام معظم رهبری بارها بر دولت جــوان و حزب اللهی 
تأکید نموده اند. انتخابات در جمهوری اسالمی، میدان حضور و 
مشارکت حداکثری اقشار مردم در عرصه اجتماعی - سیاسی 
است و شرکت گســترده در انتخابات، حق و تکلیف دینی و 
ملی عموم شــهروندان است. مجلس خبرگان رهبری، ضمن 
دعوت از مردم شــریف ایران برای حضور پرشور در انتخابات 
خرداد ۱۴۰۰ تأکید می کند به کارگیری شــیوه های صحیح 
و منطقی در معرفی و تبلیغ کاندیداها و پرهیز از سیاه نمایی، 
روش های غیر شــرعی و رعایت اخالق از شرایط ضروری یک 

انتخابات شایســته و در طراز نظام اسالمی است و در چنین 
فضایی، امکان تشخیص اصلح فراهم می آید. اقدام هوشمندانه 
ملت ایران در انتخابات ۱۴۰۰ تضمین کننده آینده روشــن و 

تحقق پیشرفت و عدالت خواهد بود.
۶. بی شک یکی از مهم ترین دغدغه های مسؤوالن نظام، رفع 
مشکالت معیشتی و کاهش فشــارهای اقتصادی بر مردم به 
ویژه اقشــار آسیب پذیر اســت، اما موضوع گرانی و تورم که 
اکثریت مردم را آزار می دهد عزم و همتی مضاعف از ســوی 
ســران محترم قوا می طلبد تا با برنامه ریــزی و اتخاذ تدابیر 
کاربردی، نسبت به مسأله اشتغال، رفع بیکاری و فقر، مبارزه 
بــا گرانی و تالش برای تحقق عدالت اجتماعی، بیش از پیش 
اهتمام داشته باشند. خصوصاً با اصالح ساختار بودجه و توقف 
تزریق نقدینگی از سوی دولت و بانک مرکزی و افزایش مالیات 
بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد و تالش برای ثبات قیمت 
ارز و هدفمندتر شدن یارانه ها. از مردم خداجو، خیّرین عزیز و 
نهادهای حمایتی نیز انتظار می رود همان گونه که در ماه های 
گذشته در قالب طرح مواسات و کمک های مؤمنانه، یاری گر 
خانواده های نیازمند و آســیب دیده از کرونا یا زلزله بودند؛ با 
نزدیک شدن به ســال نو با تمسک به آیات شریفه »َوتَعاَونوا 
ا تُِحُبّوَن«  َعلَی الِبِرّ َو الَتّقوی« و »لَْن تَنالُوا الِْبَرّ َحَتّی تُْنِفُقوا ِمَمّ

همچنان در مسیر فرهنگ مواسات و همدلی گام بردارند.
در خاتمه، یاد و خاطره امام راحل )ره(، شهدای گرانقدر انقالب 
اســالمی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم به ویژه سردار دالور 
سپاه اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی 
المهندس، شــهید دکتر محسن فخری زاده، دانشمند عرصه 
دفاعی و هسته ای کشور و همچنین نمایندگان فقید مجلس 
خبرگان رهبری که در یک سال گذشته به لقاءاهلل پیوستند را 
گرامی داشته، خداوند سبحان را به خاطر وجود رهبری حکیم 
و فرزانه و حضور مردمی بصیر و آگاه شــاکریم و اذعان داریم 
که حفظ نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و دستآوردهای 
شگرف آن با حفظ محوریت والیت فقیه و حمایت همه جانبه 
مردمی فداکار و با همبستگی ملی که رمز پیروزی ملت شریف 
ایران در همه عرصه های انقالب اسالمی بوده است، امکان پذیر 

خواهد بود ان شاءاهلل تعالی.

شورای عالی امنیت ملی: 
تمام نظارت های فراپادمانی از فردا متوقف 

خواهد شد
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد، قصد نظام برای اجرای 
بــدون تنازل قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران« است و در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور 
اجماع وجود دارد. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
گفت: در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
ایــران، چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارتهای فراپادمانی 
برای وی تشــریح شد.خسروی تصریح کرد: قصد نظام برای اجرای بدون تنازل 
قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران« است و 
در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود 
دارد.وی افزود: سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، 
زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.سخنگوی دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی خاطرنشــان کرد: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و 
پیوســت اجرایی آن نیز که در ســفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، 
بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شــده و ترتیبات انجام آن 
مخدوش نشــده است.بنابر گفته خسروی، اجرای قانون مجلس به منزله خروج 
ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و ازاین رو تعامالت ایران با آژانس 

و نظارت های پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت.

غریب آبادی: 
هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا 

نخواهد شد
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران نزد سازمان های بین المللی در 
وین با اشــاره به اینکه اجرای کامل قانون اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
دغدغه جدی نظام است، تأکید کرد: هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا 
نخواهد شــد.کاظم غریب آبادی در صفحه توئیتر خود نوشــت: »اجرای کامل 
مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه 
بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا 
نخواهد شد. تداوم راستی آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفاً 
ناظر بر حفظ و نگهداری اطالعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی توســط 
ایران برای ۳ ماه است.«سفیر ایران افزود: »در این مدت، آژانس به این اطالعات 
هیچ دسترسی ندارد و اطالعات منحصراً نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف 
۳ ماه تحریم ها به طور کامل لغو شــد، ایران ایــن اطالعات را در اختیار آژانس 

می گذارد، وگرنه برای همیشه پاک خواهند.

متفکر آزاد در تذکر شفاهی:
 دولت را پاسخگو می کنیم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اســالمی گفت: همه بدانند دور زدن قانون 
در کشــوری که افتخار این را دارد که بالفاصله بعد از انقالب، قانون اساسی را 
تدوین و تصویب کرده اســت، امکان پذیر نیست. روح اهلل متفکر آزاد در جلسه 
علنی دیروز مجلس شــورای اســالمی در واکنش به موافقت نامه آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشور طی تذکری شفاهی، گفت: 
عملکرد دولت، منافع کشــور و ملت را تامین نمی کند و متاسفانه گرفتارهای 
زیادی امروز داریم.وی اظهار داشت: نقطه ثقل ما رعایت قانون است. اگر قانونی 
که مجلس تصویب کرده اســت به این راحتی دور زده شود، دیگر سنگ روی 
سنگ بند نمی شود.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
مقام معظم رهبری با اطمینان و اعتماد از این قانون حمایت فرمودند و امیدها 
در دل مردم برای بازپس گیری حقوق ملت روشــن شد و اکنون هر پالسی که 
به بیگانگان داده شــود که این قانون قابل دور زدن است، خیانت آشکار است.

متفکر آزاد تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید به صورت منطقی و قانونی از حق 
مجلس و رأی خود حمایت کنند و اگر دولت به ما نشان دهد که نمی خواهد به 
قانون عمل کند، ما دولت را پاسخگو می کنیم و یکی از مراحل آن استفاده از 
حق قانونی ماده ۲۳۴ است و دولت و هر عاملی را که از اجرای قانون استنکاف 
کنــد، به قوه قضائیه معرفی می کنیم.وی گفت: همه بدانند دور زدن قانون در 
کشوری که افتخار این را دارد که بالفاصله بعد از انقالب، قانون اساسی را تدوین 

و تصویب کرده است، امکان پذیر نیست.

با رای نمایندگان مجلس؛
 توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را خالف قانون اعالم شد
ادامه از صفحه اول

توافقنامه اخیر با آژانس خالف قانون اساسی و قانون مجلس است
همچنین علیرضــا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس مدعی شــد که 
توافقنامه اخیر ســازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
خالف قانون اساســی، خالف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و خالف 

بیان صریح مقام معظم رهبری است.

 در بیانیه مشــترک چه عملی قرار است انجام شود به جز وادادگی و 
وقت کشی؟

سید ناصر موســوی الرگانی عضو دیگر هیات رییسه مجلس با اشاره به بیانیه 
مشــترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان کرد: در این بیانیه چه 
عملی قرار است انجام شود به جز وادادگی، وقت کشی و فرصت دادن به دشمن 

برای اینکه علیه ما تصمیم گیری کنند؟

 وحدت کلمه در لغو برجام است
در واکنش به این بیانیــه روح اهلل ایزدخواه نماینده مردم تهران هم گفت: اگر 
مجلس بر حرف خود قاطع بایســتد، مطمئن باشید که رهبری هم از مجلس 

دفاع خواهد کرد. وحدت کلمه در لغو برجام است.

بیانیه مشــترک ایران و آژانس با منافع کشور و بیانات رهبری انقالب 
مغایرت دارد

بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در اخطار قانون اساسی با استناد 
به اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساســی گفت: هرگونه قراردادی که موجب سلطه 
بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و همه شئونات کشور بگردد ممنوع 
اســت. این بیانیه با منافع ملی کشــور، منافع ملت ایران و بیانات رهبر معظم 

انقالب مغایرت دارد. 

دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به جشنواره شورای حقوق بشر:

سازمانملللبخندبرلبمردمفلسطینویمننمینشاند
دبیر ســتاد حقوق بشــر با انتقاد از رویکرد سیاسی به مسائل حقوق بشــری، گفت: تا زمانی که به همت ملت های آزاده، پای 
دولت های سلطه گر از گلوی حقوق بشر برداشته نشود، این نشست ها لبخند را بر لب بشریت نمی نشاند.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با اشاره به آغاز چهل و ششمین نشست 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:  »جشنواره شورای حقوق بشر« در ژنو آغاز شد، 
اما زنان و کودکان بی پناه یمنی و فلسطینی امیدی به پایان »سوگواره حقوق بشری شان«، ندارند.«وی با انتقاد از رویکرد سیاسی 
به مسائل حقوق بشری افزود: »تا زمانی که به همت ملت های آزاده، پای دولت های سلطه گر از گلوی حقوق بشر برداشته نشود، 
این نشست ها لبخند را بر لب بشریت نمی نشاند.«بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی ستاد حقوق بشر، چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر از روز ۲۲ فوریه 
تا ۲۳ مارس )۴ اســفند تا ۳ فروردین(، برگزار می شــود و به موضوعاتی چون حقوق کودک، حق بهداشت در شرایط اضطراری، دسترسی عادالنه به واکسن، مبارزه با 
تبعیض نژادی، حق دسترسی به غذا، حق برخورداری از محیط زیست، حق داشتن مسکن مناسب و تقویت حقوق معلولین خواهد پرداخت.این دوره به دلیل شیوع 

بیماری همه گیر کووید ۱۹، به صورت آنالین و در قالب ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

رییس دفتر رییس جمهور؛
 قانون مجلس درباره پروتکل الحاقی 

باید اجرا شود
واعظی گفت: مــا به صورت صریح اعالم کردیم قانــون مجلس درباره پروتکل 
الحاقی باید اجرا شــود و از پنج اسفند این کار انجام خواهد شد. واعظی رییس 
دفتر رییس جمهور دیروز دوشــنبه در مراســم بهره برداری از ۶ طرح فناورانه و 
زیرساختی بانک صنعت و معدن درباره اجرای قانون مجلس در خصوص پروتکل 
الحاقی گفت:ما به آژانس اعالم کردیم که در ایران، دولت و همه مسووالن متفق 
القول هســتند که این قانون باید اجرا شود.وی افزود: کشوری که به دموکراسی 
اعتقــاد دارد وقتی مجلس، قانون را تصویب می کند آن قانون الزم االجراســت.

رییس دفتر رییس جمهــور گفت: هیچ بهانه ای را برای طرف های مقابل برجام 
نگذاشــتیم که از ما بخواهند قانون را اجرا نکنیم و قانون باید در پنجم اســفند 
اجرا شود.وی گفت: با این حال بر اساس ارتباطی که در گذشته و قبل از برجام 
و پذیــرش داوطلبانه پروتکل الحاقی در ارتباط بــا پادمان و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داشتیم به عنوان عضو آژانس همکاری هایی برای نظارت داشتیم که 
اعالم شــد به آن ها پایبند هستیم، زیرا فعالیت های هسته ای ما صلح آمیز است 
و موضع رسمی کشــور است که به هیچ وجه به دنبال سالح هسته ای نیستیم 
و نظارت هایی که در چارچوب پادمان باشــد می پذیریم.واعظی با اشاره به سفر 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران گفت: مذاکرات بســیار موفقی 
داشتیم و با توافقی که انجام شد به فرمول رسیدیم که هم قانون مجلس محترم 
شمرده و اجرا شود و از طرف دیگر نظارت های آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی 
بلکه بر اســاس پادمان و روابط ایران و آژانس برقرار باشــد.رییس دفتر رییس 
جمهــور گفت: کل تحریم های که در ارتباط با برجام بوده و ۱۶۰۰ تحریمی که 

ترامپ در ۴ سال اعمال کرده باید برداشته شود.

آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند
اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در انتخابات این هیأت در پنجمین 
دوره این مجلس ابقاء شــدند.به گزارش دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در 
هشتمین اجالسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که صبح دیروز 
)دوشــنبه چهارم اسفندماه( در محل ســاختمان قدیم مجلس شورای اسالمی 
برگزار شــد، انتخابات اعضای هیأت رئیســه این مجلس برگزار شــد.بر اساس 
انتخابات انجام شده، اعضای سابق هیأت رئیسه خبرگان رهبری برای یک دوره 
دو ساله ابقاء شدند و آیت اهلل جنتی به عنوان رئیس، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
بــه عنوان نایب رئیس اول و آیت اهلل موحدی کرمانی به عنوان نایب رئیس دوم 
در جایــگاه خود باقی ماندند.همچنین آیت اهلل خاتمی و آیت اهلل کعبی به عنوان 
منشی، آیت اهلل حسینی بوشــهری به عنوان کارپرداز فرهنگی و حجت االسالم 
والمســلمین قمی به عنوان کارپرداز اداری – مالی مجلس خبرگان رهبری در 

سمت خود ابقا شدند.

قالیباف:
اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اسفند به طور 

کامل متوقف می شود
رئیس مجلس شــورای اسالمی نوشت: اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به 
طور کامل متوقف خواهد شــد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع 
و غیرقانونی است.، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در حساب 
کاربری خود در توئیتر، نحوه اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اســفند را تشریح 
کرد و نوشــت: مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اســفند به 
طور کامل متوقف خواهد شــد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع 
و غیرقانونی است.وی تاکید کرد: هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده 
نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق 

آن را تضمین خواهد کرد.

معــاون اول رئیس جمهــور با تاکید 
براینکه ابالغ سیاست های اصل ۴۴ از 
از سوی رهبری  خودگذشتگی بزرگی 
بود، گفت: مهمترین پیام سیاست های 
اصــل ۴۴ میــدان دار بــودن بخش 

خصوصی در اقتصاد کشور است.
، جلسه شورای عالی سیاست های کلی 
اصــل ۴۴ قانون اساســی صبح دیروز 
)دوشنبه( به ریاست اسحاق جهانگیری 
معــاون اول رییــس جمهــور برگزار 
شــد.وی در این جلســه با بیان اینکه 
اوایل انقالب اسالمی اختالف نظرهای 
جدی درباره خصوصی ســازی وجود 
داشت، گفت: ابالغ سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی با وجود آنکه عده ای 
آن را تغییر در قانون اساســی تفسیر 
می کردنــد، اما مقــام معظم رهبری 
با ابالغ این سیاســت هــا انتظار یک 
تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
مهمترین پیام سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساســی این است که بخش 
خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور 
باشــد، اظهار داشت: متاسفانه عده ای 
که تازه به مســئولیت رسیده اند تصور 
می کنند که بخش خصوصی در حال 
غارت دارایی های کشور است و باید به 
دنبال بگیــر و ببند و ایجاد موانع برای 
بخش خصوصی باشــیم.جهانگیری با 
اشــاره به اینکه یکــی از رویکردهای 
پنج گانــه اقتصاد مقاومتــی، مردمی 
کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش 
هایــی که اقتصادی نیســتند نیز باید 
را مالک  اقتصاد مقاومتی  رویکردهای 
عمل قرار دهنــد و این یعنی حتی در 
کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا 
که می توانیــم باید امــور را به مردم 
واگذار کنیم.معاون اول رئیس جمهور 

تاکید کــرد: اعتماد بخش خصوصی و 
مردم به تصمیمات مســئولین کشور 
یکــی از مهمترین ســرمایه های هر 
حکومت اســت. هرچقدر که مردم را 
نســبت به تصمیمات اتخاذ شــده از 
سوی مسئولین کشور بی اعتماد کنیم، 
در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور 
آســیب وارد کرده ایم. عملکرد ما باید 
به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین 
کشور برای مردم اطمینان بخش باشد.

وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز 
نیز وجود دارد و این خط قرمز این است 
که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت 
خود سوء استفاده و فساد کند. هر کس 
مرتکب فســاد شــود در هر جایگاهی 
که باشــد باید با او برخورد شود. البته 
گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی 
اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف 
و فســاد با تصمیم غلط تفــاوت قائل 
شویم.جهانگیری ادامه داد: باید از قوه 
قضاییه درخواست کنیم در مواردی که 
مدیران واقعاً سوء اســتفاده نکرده اند 
و خطــای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم 
غلط بوده، این گونه پرونده ها به صورت 
دیگری رسیدگی شود.وی همچنین با 
ابــراز گالیه از وجود فضای نامناســب 
رسانه ای علیه خصوصی سازی، گفت: 
متاسفانه فضای رسانه ای تندی علیه 
بخــش خصوصی آن هــم در مقطعی 
که کشــور به فعالیت هــای اقتصادی 
بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل 
گرفته است.معاون اول رییس جمهور 

افزود: در دوره تحریم های ظالمانه و به 
خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای 
تنفس اقتصاد کشــور را مسدود کرد، 
بخش خصوصی در این دوره کمک های 
شــایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و 
در حقیقــت زمینه تنفس برای اقتصاد 
کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که 
مردانه پای کشــور ایستادند و خدمت 
کردند فشــار وارد کنیم زیرا اگر دفعه 
بعد شرایط مشابه ای ایجاد شود، مجدداً 
باید از توانمندی بخش خصوصی برای 

فعالیت های اقتصادی استفاده کرد.
جهانگیری با اشاره به دستور اخیر مقام 
معظم رهبری به ســران سه قوه مبنی 
بر اینکه کســری بودجه باید از طریق 
فــروش اوراق و واگــذاری دارائی ها و 
ســهام شــرکت های دولتی به بخش 
خصوصی جبران شــود، اظهار داشت: 
فروش شرکت ها و دارایی های دولتی 
به بخش خصوصــی هم وظیفه قانونی 
و هم تکلیفی اســت که از سوی مقام 
معظــم رهبری ابالغ شــده و عالوه بر 
آن علم اقتصاد نیــز می گوید بهترین 
راه برای جبران کســری بودجه بدون 
افزایش نقدینگی و باال رفتن پایه پولی، 
فروش شــرکت ها و دارایی های دولت 
به بخش خصوصی اســت.وی با اشاره 
به تاکید مقــام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه نباید فضای ســرمایه گذاری در 
کشــور ناامن شــود، افزود: برخی افراد 
تصور می کنند خدشه دار شدن امنیت 
سرمایه گذاری به معنای مصادره اموال 

و دارایی های بخش خصوصی است، در 
حالــی که بعد از گذشــت بیش از ۴۰ 
سال از انقالب اسالمی مصادره اموال و 
دارایی ها معنی ندارد، امروز خدشه دار 
شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای 
تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و 
نیز ناامــن کردن فضای اجتماعی علیه 
سرمایه گذاران است.معاون اول رییس 
جمهور با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت 
حقوقی در قوانین برای پیشــگیری از 
تســری تخلفات فرد بــه کل مجموعه 
اســت، اظهار داشت: شخصیت حقوقی 
نباید آسیب ببیند. ممکن است گاهی 
صاحب یک کارخانه مشــکالتی داشته 
باشــد که باید با آن برخورد شــود اما 
نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی 
کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه 
گردد.جهانگیــری با اشــاره به گزارش 
ارایه شده در جلسه ازسوی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در خصوص آســیب 
شناســی واگذاری بنگاه های دولتی و 
پیشــنهادات اصالحی بــه منظور رفع 
چالش ها، گفت: الزم است این گزارش 
و پیشنهادات موجود برای مقام معظم 
رهبری و ســران سه قوه ارسال شود تا 
بتوانیم تصمیماتی راهگشا در جهت رفع 
چالش های پیش روی خصوصی سازی 
اتخــاذ کنیم.در این جلســه که وزرای 
امور اقتصادی و دارایی، دادگســتری، 
رییس سازمان خصوصی سازی، رییس 
ســازمان بازرسی کل کشــور، رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، رییس 
اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون 
ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی گزارشــی از 
آســیب شناســی واگذاری بنگاه های 
دولتی و پیشنهادات اصالحی به منظور 

رفع چالش ها ارائه کرد.

جهانگیری:
ابالغ سیاست های اصل 44 از 

خودگذشتگی بزرگی از سوی رهبری بود

ادامه خبر
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استانها برقرار بودن ارز 4200، بودجه غیر شفاف تر شد!

عقب نشینی کمیسیون تلفیق از اصالحات اساسی
کمیســیون تلفیق در حالی که در دور اول بررسی الیحه بودجه اصالحاتی اساسی مانند 
حذف ارز ترجیحی و افزایش شفافیت را در دستور کار قرار داده بود، در دور دوم بررسی، 
از انجام این اصالحات عقب نشــینی کرد.زمانی که بودجه ۱۴۰۰ در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ 
تحویل مجلس شــد، موجی از اعتراض نمایندگان مجلس را بر انگیخت. هر نماینده از 
زاویــه ای الیحه بودجــه را مورد نقد قرار داد. برقرار بــودن ارز ۴۲۰۰، رقم باالی فروش 
نفت، افزایش شــدید هزینه های دولت، اوراق ســلف نفتی، عــدم اصالح نرخ ارز حقوق 
ورودی گمرک، وابســتگی بیش از اندازه بودجه به نفت، بی ســابقه بودن میزان کسری 
تــراز عملیاتی و … از جمله ایراداتی بــود که نمایندگان مجلس متوجه الیحه تقدیمی 
دولت کردند؛ انتقادات به قدری جدی بود که رئیس کمیســیون تلفیق الیحه تقدیمی 
دولت را بودجه براندازی نظام خوانــد. با چنان اظهارنظرهایی، باور اینکه دولت با انجام 
اصالحاتی جزئی بتواند رأی مثبت ۲۱۱ نماینده مجلس به کلیات را جلب کند، ســخت 
بود اما در نهایت این اتفاق رخ داد.زمانی که دولت الیحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و 
الیحه جهت بررســی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، کمیسیون تلفیق در یک دو راهی 
بزرگ قرار داشت: »تصویب« یا »رد« کلیات.با چنان انتقادات تند و جدی نمایندگان، این 
گمانه جدی بود که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را »رد« خواهد کرد تا دولت مکلف به 
انجام اصالحاتی مؤثر در الیحه شود. بویژه آنکه برخی نمایندگان معتقد بودند اصالحات 
اساسی در بودجه باید از طرف دولت صورت گیرد چراکه اوالً اگر مجلس اصالحاتی جدی 
در بودجه ایجاد کند، شورای نگهبان ایراد قانون اساسی خواهد گرفت و مهم تر از آنکه در 
صورتی که شورای نگهبان ایراد نگیرد نیز این اصالحات باید در بدنه دولت مورد پذیرش 
قرار بگیرد تا در اجرا، با مقاومت مواجه نشود.در طرف مقابل اما نمایندگانی بودند که رد 
کلیات را نوعی اتالف وقت می دانســتند و معتقد بودند دولت عماًل تمایلی برای اصالح 
بودجه ندارد و در صورتی که کمیســیون تلفیق، کلیات بودجه را »رد« کند، صرفاً زمان 
تلف شده است؛ بنابراین مجلس باید با تأیید کلیات بودجه، راسا اقدام به انجام اصالحات 
اساســی در بودجه کند.در نهایت دیدگاه دوم عملیاتی شد و کمیسیون تلفیق مجلس با 

تأیید کلیات بودجه، وارد بررسی الیحه پیشنهادی دولت شد.

تغییرات گسترده الیحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق
کمیسیون تلفیق بیش از یک ماه برای بررسی و اصالح اساسی بودجه زمان صرف کرد و 
اصالحات مهمی را انجام داد. به عنوان نمونه ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالی اساسی که سه سال 
رانت های فراوانی ایجاد کرده و میلیاردها دالر ارز مملکت را به باد داده بود، حذف شد و 
به جای آن یارانه مردم به ویژه دهک های کم درآمد افزایش قابلی یافت.درآمد نفتی نیز در 
مصوبات تلفیق اصالح شد. دولت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده بود اما 
مجلس این رقم را به ۱.۵ میلیون بشکه رساند و به دلیل حذف ارز دولتی نرخ تبدیل دالر 
با ریال را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت.افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر 
تغییرات کمیســیون تلفیق بود. این کمیسیون با تغییراتی در ارقام برخی از ردیف های 
مالیاتــی حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. 
برخی از افزایش های مالیاتی عبارت اند از: افزایش براورد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
بر خودرو و مســکن لوکس و مالیات بر خانه های خالی، حذف معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده مناطق آزاد، مؤسسات کنکور، برخی از هنرمندان، صادرات مواد خام و…کمیسیون 
تلفیــق اصالحات مهمی دیگری را نیز صورت داد که مهم ترین آن عبارت بود از: اصالح 
نرخ ارز مبنــای حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ نیما، حذف اوراق ســلف نفتی، 
افزایش وام ازدواج، افزایش بودجه محرومیت زدایی، افزایش شفافیت بودجه، احذ مالیات 

از گوشی های لوکس وارداتی، کاهش مالیات تولید و…

رد کلیات بودجه در مجلس / دولت اصالحیه داد
این اصالحات اما نتوانست رأی صحن علنی را به خود بگیرد و کلیات بودجه پس از آنکه 
به صحن علنی آمد، به تصویب نرسید. در روز رأی گیری الیحه در صحن علنی، هیئت 
رئیسه مجلس بر اساس تفســیر آئین نامه داخلی تصمیم گرفت الیحه دولت را به رأی 
نمایندگان بگذارد. نمایندگان هم رأی منفی دادند و الیحه برخالف دو رویه قبلی، به جای 
بازگشت به کمیســیون تلفیق، به دولت بازگردانده شد.واکنش اولیه دولت به این اقدام 
مجلس، مقاومت بود و مسئوالن به دفعات اعالم کردند برنامه ای برای اصالح بودجه ندارند 
و هیأت رئیس مجلس باید به جای عودت دادن الیحه به دولت، الیحه را به کمیســیون 
تلفیق عودت می داد چرا که صحن علنی در واقع به مصوبه کمیسیون تلفیق رأی منفی 

داده، نه به الیحه دولت.

اما در نهایت دولت تن به اصالح الیحه داد و الیحه اصالحی هفته گذشته تقدیم 

مجلس شد.
در الیحــه اصالحی دولت چند اصالح مهم صورت گرفت اما به هیچ وجه کافی نبود. در 
این اصالحیه دولت باالخره به رشــد درآمدهای پایدار مالیاتی تن داد و این درآمد را ۲۵ 
هزار میلیارد تومان افزایش داد. اصالح دیگر دولت کاهش ســهم صندوق توسعه ملی بر 
اساس نامه رهبری بود. بر اساس این اصالحیه سهم صندوق توسعه تا فروش یک میلیون 
بشکه نفت ۲۰ درصد و مابقی آن ۳۸ درصد در نظر گرفته شد اما در نهایت درآمد نفتی 
کاهش نیافت.درباره ارز ۴۲۰۰ نیز دولت همان مصوبه الیحه اصلی را با تغییراتی جزئی 
همراه شــد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. دولــت در جز ۴ بند ب اصالحیه تازه خود 
آورده اســت، »به دولت اجازه داده می شود در شــش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس 
ارزیابی شــرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی 
از نرخ ترجیحی کاالهای اساسی به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ETS( اقدام و مابه 
التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشــخص شده واریز نماید. منابع واریزی این 
قانون صرف تأمین معیشت و سالمت مردم می شود«بنابراین دولت باز هم درخواست این 
اجازه را کرد که در صورت مناسب بودن شرایط در شش ماهه اول ۱۴۰۰ تمام یا بخشی 
از ارز ترجیحی را حذف می کند این درحالی است که دولت دوازدهم در مرداد ماه دولت را 
تحویل خواهد داشت و مشخص نیست سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کجا خواهد رسید.

دولــت اجازه اصالح حقوق گمرکی را نیز به صورت بســیار مبهــم از مجلس گرفت در 
اصالحیه تنها در یک جمله آمده اســت، »به دولت اجازه داده می شــود حقوق ورودی 
واردات را تعدیل کند« این جمله نیز صرفاً یک طلب اجازه است و مشخص نیست تا چه 
اندازه به درآمدهای دولت خواهد افزود. مژگان خانلو، سخنگوی بودجه گفت: اصالح ارز 
حقوق گمرکی نیاز به کار کارشناســی در بخش تعرفه ها و حقوق ورودی دارد بنابراین 
تعدیل آن ممکن اســت منجر به درآمدزایی نشــود و صرفاً رویه ها اصالح شود. بنابراین 
فعــاًل هیچ پیش بینی وجود ندارد ضمن اینکه اصالح حقــوق گمرکی برای حمایت از 
تولید در خصوص واردات کاالی اساســی و مواد اولیه کارخانجات و دارو اعمال نخواهد 
شد.کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت و کاهش انتشار اوراق بدهی نیز از 
دیگر تغییرات بودجه ۱۴۰۰ بود که در اصالحیه اخیر آمد.نگاهی به این اصالحات نشان 
می دهــد که درصد قابل توجه این اصالحات، مربوط به نامه رهبری بود که دولت مکلف 
به اصالح آن بود و غیر از اصالحات مربوط به این نامه عماًل تغییر شــگرفی در اصالحیه 

اخیر دیده نمی شود.

اصالحیه دولت با آرا قاطع نمایندگان تصویب شد
دولت الیحــه اصالحی خود را هفته قبل تقدیم مجلس کــرد و کلیات الیحه تقدیمی 
دولت، درصحن علنی به رأی گذاشــته شد؛ این بار الیحه دولت با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ 
رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع کلیات را تأیید کردند. چرا که نمایندگان معتقد بودند اکثر 
اصالحاتی که مدنظر کمیســیون تلفیق بوده، از سوی دولت انجام شده است. به عنوان 
نمونه، مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیســه کمیسیون تلفیق با اشاره به اصالحاتی که 
دولت در الیحه بودجه اعمال کرد، گفت: ما ۷ درخواســت داشتیم که ۶ مورد آن مورد 
توجه دولت قرار گرفت و یک مورد مربوط به کاهش حجم فروش نفت بود که به صورت 

تلویحی با آن موافقت شد.

کمیسیون تلفیق از اصالحات خودش کوتاه آمد!
پس از تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، الیحه جهت بررسی به کمیسیون تلفیق 
ارجاع شــد و انتظار می رفت کمیســیون تلفیقی - که در ابتدا معتقد بود راه اصالح 
اساسی از مجلس یازدهم می گذرد- اصالحاتی را که دولت در بودجه نیاورده، بار دیگر 
به الیحه اضافه کند اما تقریباً همان الیحه پیشــنهادی دولت با اندکی تغییر در حال 
تصویب است.از مهم ترین دســتاوردهای تلفیق قبل از رد کلیات حذف ارز ترجیحی 
کاالهای اساســی بود اما ســخنگوی کمیسیون تلفیق هفته گذشــته آب پاکی را بر 
دســتان همه ریخت و خبر از پذیرش ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کمیسیون تلفیق داد. 
وی بیان کرد، کمیته ای با حضور ۵ عضو هیئت دولت تشــکیل می شود و مسئولیت 
چگونگــی هزینه کرد این ارز از این پس بر عهده این کمیته اســت! گویی با افزایش 
نظارت فساد ارز ترجیحی کاهش می یابد. به همین جهت یارانه مردم نیز در سال آتی 
افزایشی نخواهد داشت.موضوع واگذاری شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی 
و سازمان تأمین اجتماعی بابت تأمین بدهی های دولت به این شرکت ها که بنا به گفته 
رئیس سابق ســازمان خصوصی سازی اقدامی غیر قانونی است در الیحه ابتدایی ۹۰ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود. این موضوع در الیحه اصالحی به ۱۲۵ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در کمال تعجب در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار 

میلیارد تومان افزایش یافت البته برخی شنیده ها حاکی از این است که تلفیق اساساً 
سقف این واگذاری را برداشته است.کمیسیون تلفیق برخی اصالحاتی اصالحات دیگر 
نیز داشت. این کمیسیون تالش کرد تا کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد. برای این 
امر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای پایدار را ازایش داد که عبارت اســت از، 
افزایــش ۱۳ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افــزوده، افزایش ۱۷ هزار میلیارد 
تومانی مالیات خودروهای مناطق آزاد، افزایش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی از محل 
تغییــر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، افزایش ۵ هــزار و ۷۰۰ میلیاردی خودروهای 
لوکس و...عمده تغییراتی که کمیسیون تلفیق در سمت مصارف در نظر گرفته بود نیز 
پا بر جا خواهد بود، مانند تخصیــص ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت محرومیت زدایی، 
افزایش حقوق سربازان، افزایش وام ازدواج، وام ودیعه مسکن برای زوج هایی که فرزند 
سوم را به دنیا می آورند، افزایش تخصیص تسهیالت ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
مســکن، بیمه شدن درمان ناباروری، کاهش مالیات تولید و....ناگفته نماند کمیسیون 
تلفیق در هیچکدام از بررســی های خود به تغییر درصد افزایش حقوق و دستمزد که 
موتور اصلی کســری بودجه این موضوع است دســت نزد و زیر بار اصالح آن نرفت.

بنابراین در خوشبینانه ترین حالت دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی 
را کاهش می دهد و مجلس نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر و این کسری به عدد ۲۲۰ 
هزار میلیارد تومان خواهد رسید که باز هم عدد خطرناکی است.کارشناس اقتصادی: 
کمیسیون تلفیق در زمینه شفافیت عقب گرد جدی کرد / نمایندگان نخواستند زیر 
بار حذف ارز ۴۲۰۰ برونددر باره تغییرات الیحه بودجه، علیرضا صدیقی، گفت: مجلس 
در ماجــرای نفت کوتاه آمد و همان عددی که دولت اصرار داشــت را قبول کرد. اگر 
می خواست عدد را کم کند باید جای دیگر منابعی را شناسایی می کرد که عماًل تمایلی 
به این کار نداشت و از نظر آنها شدنی نبود ضمن اینکه تلفیق معتقد بود این امر باعث 
اختالف می شــود و تلفیق را وارد حاشیه می کند.وی با اشاره به تغییر ارقام رد دیون 
دولت، گفت: به نظر من تلفیق می توانســت شفافیت ها را بیشتر کند. دولت در ابتدا 
حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۲ بند »و« بابت همســان ســازی و متناسب 
سازی که از جنس هزینه جاری هستند با واگذاری شرکت ها پوشش داده بود که در 
حال حاضر طبق مصوبه تلفیق سقف آن برداشته شده و به صورت نا محدود می تواند 
واگذاری صورت گیرد و برای مصارفی که در نظر گرفته شــده هزینه شود.صدیقی در 
پاسخ به این سوال که چرا سقف این رقم برداشته شد، گفت: در ابتدا کمیسیون تلفیق 
این رقم را به ۱۵۰ هزار میلیارد رســاند سپس قرار شد دولت جدول جدید را بیاورد 
که مشــخص شود به هر ارگانی چقدر می رسد. سر این موضوع اختالف به وجود آمد 
که این مبالغ به معلم ها، ایثارگران یا … برسد. تا جایی که در جریان هستم در نهایت 
قرار شد نه جدولی داده شود و نه سقفی گذاشته شود بلکه فقط نوشته شود که دولت 
مبالغ مشخصی را از این محل تأمین کند. البته احتماالً شورای نگهبان این موضوع را 
ایراد می گیرد.وی در پاسخ به این سوال که مصوبه تلفیق در نهایت بهتر از قبل شد یا 
بدتر، اظهار داشت: در حوزه اقداماتی اساسی مانند حذف ارز ۴۲۰۰ عقبگرد جدی رخ 
داد و این خوب نیست. بقیه موارد هم تغییر زیادی نکرد عمده تغییر حذف ارز ۴۲۰۰ 
بود که به تبع آن درآمدهای نفتی نیز تغییر می کرد. در حوزه شفافیت نیز عقب گرد 
جدی شاهد بودیم. به عنوان نمونه برخی ارقام که پیش بینی داشتند را عنوان کردند 
که در جدول رقم »یک« قرار گیرد وقتی این عدد گذاشــته می شود هم شاخص ها از 

واقع نمایی می افتد هم شفافیت تحت الشعاع قرار می گیرد.

مهلت ۶ ماه دولت برای حذف ارز 4200 انحرافی بود / تلفیق معتقد بود جواب 
صحن به حذف ارز ترجیحی »نه« است

صدیقی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه چرا تلفیق ارز ۴۲۰۰ را حذف نکرد، 
گفت: برداشــت تلفیق این بود که جواب صحن به حذف ارز ۴۲۰۰، »نه« خواهد بود و 
نباید موضوعی در صحن برده شــود تا دوباره حاشیه سازی شود.به عبارتی مجلس عماًل 
نمی خواست زیر بار حذف ۴۲۰۰ برود و یکی از صحبت های کلیدی در بررسی صحن نیز 
ارز ۴۲۰۰ بود. تلفیق حتی نسبت به چیزی که دولت گفته بود نیز عقب نشینی کرد و ۶ 
ماهی که دولت موظف شــده بود طی آن ۴۲۰۰ را حذف کند برداشت. البته خود ۶ ماه 
نیز انحرافی بود چون عماًل پس از ۶ ماه کار بر عهده دولت بعدی اســت.به نظر می رسد 
عماًل همان الیحه ای که دولت آورده بود اما با اعتراضات شدید همراه شد که برخی آن را 
بودجه براندازی دانســتند عماًل با چند اصالح جزئی در حال تصویب است و در این بین 
مجلس نیز از اینکه دولت را وادار به برخی اصالحات کرده خرســند است اما چیزی که 
هنوز پابرجاست کسری بودجه ای است که می تواند در سال آتی گلوی مردم به ویژه اقشار 

ضعیف را بیش از پیش بفشارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
روند شیوع بیماری در مازندران نزولی است

دکتر سید عباس موسوی، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در جلســه استانی ستاد مبارزه با کرونا گفت: 
خوشــبختانه روند شــیوع بیماری در استان مازندران 
نزولی است.وی با بیان این که با توجه به آزمایش های 
گرفته شــده از افراد تاکنون مــورد مثبتی از کرونای 

انگلیســی در مازندران مشاهده نشده اســت، ادامه داد: سرعت انتقال کرونای 
انگلیسی ۷۰درصد بیشتر است .موسوی با اشاره به این که کرونای انگلیسی در 
کشــور در حال گسترش است و با توجه به سرعت انتشار باالی آن اگر در رفت 
و آمدها و نقل و انتقاالت عید نوروز به اصول پیشگیری توجه نشود خطرآفرین 
اســت، بیان داشت: همین دلیل باید دســتورالعمل های طرح محدودیت های 
کرونایی با دقت بیشتر و کیفیت بهتری رعایت شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازنــدران در ادامه افزود: تعطیالت عید نوروز می تواند برای ما یک فرصت مهار 
یا تهدید کرونایی باشد.وی خاطرنشــان کرد: رعایت فاصله گذاری، استفاده از 
ماسک، تهویه مناسب، زمان کوتاه در دیدارها ، پرهیز از برگزاری دورهمی و عدم 
حضور در جمع ها بســیار الزامی است.دکتر موسوی ادامه داد: با همراهی مردم 
در نوروز۱۴۰۰ و تا زمان دریافت واکســن به افراد آســیب پذیر می توان شدت 

ویروس کرونا را کاهش داد.

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر کرج اعالم کرد؛
 بهره برداری از دو ایستگاه متروی کرج 

در فروردین ۱۴۰۰
رئیس کمیســیون نظارت و تحول اداری شورای شــهر کرج از بهره برداری دو 
ایستگاه متروی کرج در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد.محمدحسین خلیلی 
اردکانی در خصوص پیشــرفت قطار شهری کرج، اظهار کرد: شورای شهر توجه 
خود را بر این دو ایستگاه F و K )ایستگاه ۴۵ متری گلشهر تا چهارراه طالقانی( 
تمرکز کرده که بالفاصله بعد از بهره برداری آن، اجرایی شــدن فاز دوم خط دو 
را آغاز خواهد کرد.وی گفت: کلنگ پروژه قطار شــهری کرج از سال ۱۳۸۵ به 
زمین زده شده و در طول ۱۴ سال اخیر به دالیل مختلف پیشرفتی نکرده است 
ولی از دوره پنجم تاکنون پیشــرفت قابل توجهی داشته است به طوری که مردم 
رنگ قطار شهری را به چشم خود خواهند دید.رئیس کمیسیون نظارت و تحول 
اداری شورای شهر کرج بابیان اینکه در خط ۲ قطار شهری کرج کار ریل گذاری 
حدفاصل ایستگاه ۴۵ متری گلشهر تا جهانشهر کرج عملیاتی شده است، افزود: 
این دو ایستگاه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسند.خلیلی 
اردکانی با اشاره به برگزاری مستمر کارگروه فنی قطار شهری یادآور شد: متروی 
کرج یکی از دغدغه های مهم شــورای پنجم اســت که فاز نخست قطار شهری 
)ایســتگاه ۴۵ متری گلشــهر تا چهارراه طالقانی( ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و از ۱۳ درصد باقی مانده نیز ۷ درصد مربوط به خرید تجهیزات است که 
طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال این کار تمام و خط اول راه اندازی 
می شــود.وی بابیان اینکه مهم ترین تجهیزات مترو خریداری شده است، گفت: 
اعتبار راه اندازی قطار شهری کرج به صورت مشارکتی توسط شهرداری و دولت 
تأمین شــده است و میزان پیشرفت این دو ایستگاه بیش از ۹۰ درصد است که 

البته برخی حوادث پیش بینی نشده باعث کند شدن روند پیشرفت پروژه شد.

با حضور استاندار مازندران؛
عملیات اجرایی پارک ایرانی صفرآباد توسط 

شهرداری ساری آغاز شد
عملیات اجرایــی پارک ایرانی صفرآباد ســاری به 
مســاحت ۷ هکتــار و با اســتفاده از ظرفیت های 
درون سازمانی و اعتبارات شــهرداری ساری صبح 
دیروز با حضور حســین زادگان استاندار مازندران، 
مرادی سرپرســت شــهرداری ســاری و جمعی از 

مدیران استانداری و شهرداری مرکز استان آغاز شد.حسین زادگان استاندار 
مازندران در بازدید از این پروژه مهم شــهرداری ساری که در راستای رفاه 
حال شــهروندان و با رویکرد گردشــگری در حال اجراســت گفت: ارائه و 
بهــره برداری از پروژه هایی همچون پارک ایرانی صفرآباد موجب توســعه 
اقتصاد گردشگری می شود.وی افزود: الزم است شهرداری ساری با استفاده 
از پتانســیل و ظرفیت های موجود در مجموعه مدیریــت این پروژه را در 
بازه زمانی مشخص مورد بهره برداری قرار دهد.حمیدرضا مرادی سرپرست 
شــهرداری ساری نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت معرفی ساری بعنوان 
پایتخت گردشــگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲ گفت: اجرای طرح 
پارک ایرانی صفرآباد در شــهر ساری با هدف رفاه حال شهروندان ساروی و 
نیز اســتفاده از ظرفیت گردشگری شهر ساری از دیروز آغاز شده است و با 
جدیت آن را پیگیری خواهم نمود.گفتنی اســت، پیش از این نیز سرپرست 
شهرداری ساری در جلسه شورای معاونان اعالم کرده بود که عملیات اجرایی 

چند پروژه شهری در اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد.

جبران افت تحصیلی دانش آموزان تحت 
حمایت کمیته امداد قم

امور فرهنگی کمیته امداد استان قم با بهره گیری از 
بهترین معلمین مدارس نمونه مردمی، و غیرانتفاعی، 
افت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت را در ایام 
محدودیت های کرونا جبران مــی کند.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، ســید محسن 

صالحی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان قم، از تعامل مســتقیم 
کمیته امداد با وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور و به تبع آن اداره کل 
کمیته امداد اســتان قم با اداره کل آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این 
اقدام مهم با هدف ارائه خدمات بهینه به همه ی دانش آموزان تحت حمایت 
استان صورت گرفته اســت.وی ساماندهی دانش آموزان تحت حمایت این 
نهاد در اســتان قم را خاطر نشان و تصریح کرد: با هدفگذاری معاونت امور 
فرهنگی کمیته امداد اســتان قم، دانش آموزان در حال تحصیل در اتفاقی 
کم نظیر از چهار هزار و ۲۰۰ نفر به ۶ هزار نفر افزایش یافتند.صالحی با بیان 
اینکه برای جبران ما به التفاوت آمار با یکایک دانش آموزان تحت حمایتی 
که خدمات دریافت نکرده بودند تماس گرفته شــد گفت: این دانش آموزان 
بعــد از اخذ گواهی تحصیلی و تشــکیل پرونده از انــواع خدمات حمایت 
تحصیلی برخوردار شدند.وی این خدمات تحصیلی را شامل هزینه های لوازم 
التحریر و پوشاک و کمک هزینه کالس های بزرگساالن و موسسات کنکوری 
عنــوان و تصریح کرد: برگزاری کالس های تقویتی برای این دانش آموزان از 

اقدامات مهم کمیته امداد استان قم است.

تورم بین دهک ها؛ افزایش 
هزینه از ۴۹ تا ۵۲ درصد

بــه دنبال روند صعــودی تورم، هزینــه بین دهک 
هــای مختلف نیــز افزایش یافته و بیــن ۴۹ تا ۵۲ 
درصد نســبت به پارسال رشد داشته است. تغییرات 
شــاخص قیمت مصرف کننده برای بهمن ماه نشان 
داد که تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل( به ۴۸.۲ درصد رسیده که در 
مقایســه با دی ماه دو درصد افزایش داشت، بر این 
اساس خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۸.۲ درصد 
بیشــتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید  کاالها و خدمات  
هزینه کرده  اند.بررســی وضعیت تورم نقطه به نقطه 
بین دهک ها حاکی از آن اســت که افزایش هزینه 
بین آنها به بیش از ۵۲ درصد رســیده است.این در 
حالی اســت که دهک اول ۴۹.۵ درصد، دوم ۵۰.۲، 
سوم ۴۹.۷، چهارم ۴۹.۱، پنجم ۴۸.۷، ششم ۴۸.۴، 
هفتم ۴۸.۹، هشــتم ۴۸.۸، نهــم ۴۹.۹، دهم ۵۲.۴ 
درصد نســبت به بهمن ماه سال گذشته برای تهیه 
کاال و خدمات خود بیشتر هزینه کرده اند.اما گزارش 
اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم بیانگر افزایش 
تورم ساالنه به ۳۴.۲ درصد بود.بررسی وضعیت تورم 
بین دهک های مختلف نشان می دهد که تورم بین 
آنها از ۳۲ درصد برای دهک اول تا ۴۱.۳ درصد برای 
دهک دهم نوســان دارد.بر این اساس فاصله تورمی 
بین دهک ها به ۹.۳ درصد می رســد که نسبت به 
۹.۵ درصد گزارش شــده در دی ماه کاهش دارد.این 
در حالی است که محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه 
در گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 
۳۲.۳ درصد برای دهک دهــم تا ۳۶.۸ درصد برای 
دهک دوم اســت. همچنین در مورد گروه »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« بین ۲۷.۷ درصد برای دهک 
اول تا ۴۳.۶ درصد برای دهک دهم ثبت شده است.

مدیرکل دفتر امور اســتان های وزارت اقتصاد ضمن تشــریح 
نحوه پرداخت سود سالیانه ســهام عدالت به مشموالن از این 
افراد تقاضا کرد ضمن ثبت نام در ســامانه ســجام در مجامع 
الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری استانی شرکت کنند.

ســعید توتونچی  با اشاره به فرآیند آزادسازی سهام عدالت در 
اردیبهشت ماه ســال جاری اظهار کرد: مطابق با ابالغیه مقام 
معظم رهبری در نهم اردیبهشــت ماه ســال جاری و متعاقب 
درخواست رئیس جمهور آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت 
و دولــت این فرآیند را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.وی با بیان 
اینکه تعداد مشــموالن ســهام عدالت ۴۹ میلیون نفر است، 
گفت: در زمان آزادسازی انتخاب نحوه مدیریت سهام به مردم 
واگذار شــد و مردم می توانستند یکی از دو روش مستقیم یا 
غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند.مدیرکل 
دفتر امور استان های وزارت اقتصاد ادامه داد: بر این اساس ۱۹ 
میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیر مستقیم 
را بــرای مدیریت خود انتخاب کردند و بر این اســاس این ۳۰ 
میلیون نفر سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی شدند. 
تعداد این شرکت ها با توجه به تفکیک تهران و البرز از یکدیگر 
۳۱ شرکت است.توتونچی با تاکید بر اینکه نخستین گام شرکت 
های مذکور ثبت افزایش سرمایه و طی کردن فرآیند پنج گانه 
برای ورود به بازار سرمایه بود اظهار کرد: تا کنون بورسی شدن 
۲۸ شرکت نهایی شده و امور مربوط به شرکت های باقی مانده 

نیز در حال نهایی شدن است.

لزوم سجامی شدن سهام عدالتی ها
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ثبت نام مشــموالن سهام عدالت 
در ســامانه ســجام گفت: تا کنون از ۳۰ میلیون نفر مشمول 
سهام عدالت که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کردند ۵۶ درصد در ســامانه سجام ثبت نام کرده اند.

مدیرکل دفتر امور اســتان های وزارت اقتصاد در مورد چرایی 
اهمیت سجامی شدن سهام عدالتی ها توضیح داد: مشموالن با 

ثبت نام در سامانه سجام شناسنامه دار می شوند و می توانند 
با شرکت های سرمایه گذاری استانی ارتباطی دو طرفه برقرار 
کنند. همچنین از طریق ســامانه سجام می توانند اعمال رای 

کنند و سود خود را دریافت کنند.

نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه 
گذاری

توتونچی در ادامه با اشاره به فرآیند انتخاب اعضای هیات مدیره 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی اظهار کرد: وزارت اقتصاد 
از طریق نهادهای ذیربــط از صاحبنظران، کارآفرینان، فعاالن 
اقتصادی و شــرکت داران حرفه ای  دعــوت کرد تا به عنوان 
کاندید اعضای هیات مدیره شرکت ها در سامانه ستان به عنوان 
نامزد ثبت نام کنند.وی با بیان اینکه مجموع ارزش دارایی ۳۱ 
شرکت سرمایه گذاری استانی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است، 
گفت: سرمایه شرکت ها بر اساس تعداد مشموالن در هر استان 
اســت و بر این اســاس ارزش دارایی برخی شرکت ها ۵ هزار 
میلیارد و برخی دیگر  ۲۳ هزار میلیارد تومان اســت. با توجه 
به این حجم از سرمایه جایگاه این شرکت ها در آینده اقتصاد 
اســتان ها بسیار برجسته است. به همین دلیل از صاحبنظران 

و نخبگان دعوت می شود که به عنوان کاندید ثبت نام کنند.

20 اسفند بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور برگزار می 
شود

مدیرکل دفتر امور اســتان های وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره 
به برگزاری مجامع عمومی عادی فوق العاده شرکت ها در ۲۰ 
اســفند گفت: با توجه به اهمیتی که سرنوشت شرکت ها در 
سرنوشت اســتان ها دارد از همه مشموالن دعوت می شود به 
صورت الکترونیکی در این مجامع شرکت کنند تا افراد صاحب 
صالحیــت و حرفه ای انتخاب شــده و مدیریت را در دســت 
بگیرند.توتونچــی ادامه داد: برای این منظور مشــموالن حتما 
باید سجامی شــوند تا در روز برگزار مجمع بتوانند به صورت 

الکترونیکی مشارکت کرده و به پنج نفر صاحب صالحیت رای 
دهند.وی ادامــه داد: برای برگزاری مجمع عمومی عادی برای 
نخستین بار باید ۵۰ درصد دارندگان سهام عدالت استان+یک 
نفر در مجمع شرکت کند تا مجمع رسمیت پیدا کند. در این 
راســتا مجمع در ۱۵ استان برگزار شد اما حد نصاب حائز نشد 
و باید این مجامع برای بار دوم برگزار شود اما در بار دوم طبق 
قانون تجارت حضور اکثریت مهم نیست و مجمع با تعداد کمی 
از دارندگان نیز برگزار خواهد شد.مدیرکل دفتر امور استان های 
وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه افــرادی که کاندیدای اعضای 
هیات مدیره شــرکت ها می شــوند باید صالحیت حرفه ای و 
تخصصی را کســب کرده باشــند، گفت: برای اینکه مدیریت 
شرکت های سرمایه گذاری استانی خانوادگی نشود مشموالن 
سهام عدالت باید پس از سجامی شدن در مجامع الکترونیکی 
شــرکت کرده و افراد صاحب صالحیت عمومی و حرفه ای را 
انتخاب کنند.توتونچی در مورد نظارت بر عملکرد شــرکت ها 
در آینده توضیح داد: ســازمان بورس به عنــوان نهاد ناظر بر 
عملکرد شــرکت ها نظارت می کند. همچنین این شرکت ها 
حسابرســی می شــوند و اطالعات آنها در کودال درج خواهد 
شد.وی تاکید کرد: مردم باید در این فرآیند احساس مسئولیت 
کرده و مشــارکت کنند.مدیرکل دفتر امور استان های وزارت 
اقتصاد در مورد پروژه های شرکت های سرمایه گذاری استانی 
توضیح داد: پروژه ها توسط اعضای هیات مدیره شرکت ها در 

آینده انتخاب خواهد شد.

وضعیت سود ساالنه سهام عدالت
توتونچی در ادامه در مورد وضعیت سود ساالنه سهام عدالت نیز 
توضیح داد از آنجایی که مدیریت ســهام عدالت در روش غیر 
مستقیم در اختیار شــرکت های استانی قرار می گیرد میزان 
سود ساالنه مشموالن متناسب با عملکرد اعضای هیات مدیره 
خواهد بود. به همین دلیل انتخاب اعضای هیات مدیره بسیار 

مهم است.

تغییر در میزان سود سالیانه سهام عدالت
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بیژن زنگنه در مراسم بهره برداری رسمی از سه خط لوله انتقال فرآورده های نفتیاستانها

افزایش چهار برابری صادرات فرآورده نفتی طی هفت سال
وزیر نفت گفت: صادرات فرآورده نفتی به دلیل افزایش گاز رسانی و افزایش ظرفیت 
تولید پاالیشــگاه ها تقریبا چهار برابر شــده و از ۵.۹ میلیون تن در سال ۹۱ به ۲۳ 
میلیون تن در سال ۹۸ رسیده  اســت.، بیژن زنگنه، در آیین بهره برداری رسمی از 
طرح های ملی انتقال، توزیع و ذخیره ســازی فرآورده های نفتی با اشــاره به سرمایه 
گذاری صورت گرفته برای اجرای سه طرح خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی به 
طول ۱۰۰۰ کیلومتر، اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری این طرح ها۸۵۰۰ میلیارد 
ریال بوده اســت که جا دارد از پیمانکاران این طرح قدردانی کنم.وی با بیان اینکه 
خط لوله گوره- جاســک ایرانی ترین پروژه است و همه تجهیزات آن از جمله خط 
لوله، ورق و... در داخل کشــور ساخته می شــود، گفت: برای نخستین بار می گویم 
تالشــمان این است جوشکاری و لوله گذاری خط لوله گوره- جاسک تا پایان امسال 
تمام شود.به گفته وزیر نفت ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام کشور از  ۱.۸ میلیون 
بشکه در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲.۲ میلیون بشکه رسیده است.زنگنه با بیان اینکه 
تولید روزانه بنزین کشــور از کمتر از ۵۰ میلیون لیتر به ۱۰۷ میلیون لیتر و تولید 
روزانه گازوئیل از ۹۴ میلیون لیتر به ۱۱۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ رسیده است، 
اظهار کرد: در ســال ۱۳۹۱ تولید بنزین یورو ۴ و ۵ صفر بوده و در سال گذشته به 
بیش از ۷۶ میلیون لیتر رسیده و در گازوئیل نیز تولید گازوئیل با کیفیت یورو از ۶ 

میلیون لیتر در اوایل سال ۱۳۹۲ به ۴۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

برای ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس همه زحمت کشیدند
وزیر نفت با بیان اینکه به روزهای انتخابات ریاســت جمهوری نزدیک می شــویم؛ 
می گویند پیروزی هزار پدر دارد و شکســت یتیم است، به ساخت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اشــاره کرد و گفت: تصمیم های ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
ســال ۱۳۸۲ طبق اسناد موجود گرفته و موافقت نامه اجرایی آن امضا شد، دوستان 
دولــت بعدی آمدند، دنبال کردند و این پاالیشــگاه را پیش بردند. همان قدری که 
زحمت کشیدند ما آن را با جزئیات اعالم کردیم.  وی با اشاره به اینکه گفته می شود 
نبوغ یک نفر پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را به پایان رسانده است، مگر پاالیشگاه 
با نبوغ ســاخته می شود!؟ پاالیشگاه با همت و مدیریت ساخته می شود، افزود: همه 
می خواهند بگویند ما پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را ساختیم و آن را به نام خود 
تمام کنند. همیشه گفته ایم هرکسی می خواهد این پاالیشگاه به نام او باشد اشکالی 
ندارد و اســتقبال می کنیم، اما انصاف هم موضوع خوبی اســت، زحمات دیگران را 
خراب نکنند.وزیر نفت با اشــاره به اینکه واحدهای فرآیندی پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس طبق استناد موجود در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۱ درصد پیشرفت داشتند، ادامه 

داد: این پاالیشگاه با مدیریت و فداکاری مدیران پیش رفته است.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و اغتشاش مدیریتی
زنگنــه با یــادآوری اینکه در زمان تدریس »آشــنایی با مدیریت پــروژه« یکی از 
طرح هایی که فکر می کردم باید به عنوان اغتشاش مدیریت درس داد نیروگاه شهید 
رجایی بود، تصریح کرد: وقتی سال ۱۳۶۸ وارد وزارت نیرو شدم با این نیروگاه زمین 
مانده برخورد کردم. خیلی زحمت کشــیدیم تا این طرح را توانستیم تمام کنیم و 

از نظر مدیریتی به آن نظام دهیم. پس از این پروژه به این نتیجه رســیدیم که باید 
شرکت های پیمانکار عمومی تأسیس شود. مپنا برای نیروگاه حرارتی و فرآب برای 
نیروگاه آبی تشکیل شــد.وی تصریح کرد: این نیروگاه همیشه در موضوع تدریس 
مورد توجهم بود، اما پس از دیدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دیدم نیروگاه شهید 
رجایــی در مقابل آن هیچ اســت. باید این پروژه را موضــوع تدریس قرار دارد، اگر 
می خواهید اغتشــاش مدیریتی در یک طرح پیدا کنیدT من بدتر از طرح ســتاره 
خلیج فارس در عمر کاری ام ندیدم. البته ساخت این پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز 
شده است، اما وقتی جلوتر رفت به جایی رسید که فقط باید در دانشگاه ها تدریس 
کــرد، این افتخار ندارد.وزیر نفت با بیان اینکه من و همکارانم وقت مدیریتی زیادی 
برای این پاالیشــگاه گذاشــته ایم تا توانســتیم این پروژه را با زحمت و فشار انجام 
دهیم، افزود: ســردار عبدالهی، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به نقل 
از یکی از فرماندهان ارشــد سپاه که بازدیدی از این طرح داشتند برایم نقل کردند 
اینجا )پاالیشگاه ستاره خلیج فارس( داعش حمله کرده است.زنگنه با اشاره به اینکه 
همه کاری در این پاالیشــگاه انجام شــده بود، اما به کار اصلی پرداخته نشده بود، 
گفت: بسیار زحمت کشیده شد تا این پاالیشگاه به تولید بنزین برسد. شرکت های 
اویک و اویکو بســیار زحمت کشیدند تا توانستند این پاالیشگاه را راه اندازی کنند. 
همکاران مدیریتی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نیز هر هفته به این 
پاالیشــگاه سفر کردند، صدها ساعت وقت برای پروژه گذاشتم. ما منتی نگذاشتیم، 
زیرا وظیفه مان بود این کار را انجام دهیم.وی تصریح کرد: آنچه به ما رســید نه تنها 
پیشــرفت کم )پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس(، بلکه یک وضع مغشوش بود که با 
ادامه آن راه هرگز به نتیجه نمی رسیدیم. مدیریت کار را تمام می کند. در پیشرفت 
مدیریت اصل اســت، اصل توسعه ها با اندیشــه درست مدبرانه است که نباید آن را 

دست کم گرفت.

برای خودتان افتخارهایی می سازید که هرگز وجود نداشته است
وزیر نفت از همه افرادی که برای ســاخت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس زحمت 
کشیدند قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه در این پروژه همه بودند و هیچ کس نباید 
تک خوری کند، افزود: به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، عده ای 
در این چند سال بیکار ماندند و حاال تالش می کنند در انتخابات کاری کنند.زنگنه 
در ادامه به نقل قولی اشــاره کرد و گفت: در انتخابات ریاســت جمهوری قصابی در 
گرگان کاندیدا شــد، از وی دلیلش را پرسیدند گفت این روزها وضعم بسیار خوب 
اســت، به این دلیل که همه می خواهند ببیند قصابی که کاندیدا شده کیست و به 
همین دلیل می آیند و از من گوشــت می خرند، درسته که رئیس جمهور نمی شوم، 
اما رئیس صنف قصابان گرگان که می شوم.وی افزود: حاال عده ای بیکار بودند و دائم 
به  وزارت نفت فحش می دهند. آخر افتخارات شــما چه بوده است!؟ برای خودتان 
افتخاراتی می ســازید که هرگز وجود نداشته اســت. اگر از زاویه مدیریتی بخواهیم 
درباره کارهایی که انجام دادید بحث کنیم می بینیم بسیاری از آنها افتخارات نیست، 
سیئات است.وزیر نفت تصریح کرد: اگر حرف نمی زنیم به این دلیل نیست که زبان 

نداریم، دلیلش این است که وقت نداریم.

 8 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ساخت خطوط لوله جدید نفتی
زنگنه با قدردانی از شــرکت هایی کــه طرح های ملی انتقال، توزیع و ذخیره ســازی 
فرآورده های نفتی را انجام دادند، اظهار کرد: فعالیت های شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران زیاد دیده نمی شــود، اما جا دارد از زحمات آنها قدردانی شــود. ما ۱۳ هزار 
کیلومتــر خطوط لوله اصلی انتقال نفت و فرآورده داریم که روزانه یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشــکه نفت و فرآورده نفتی را برای مصارف داخلی انتقال می دهند.وی با اشــاره 
به توســعه فناوری در کشــور و با بیان اینکه لوله های کشور  همگی در ایران ساخته 
می شــود، گفت: خط لوله گوره - جاسک همانطور که بارها گفتم ایرانی ترین خطوط 
لوله نفت کشــور است.وزیر نفت با اشــاره به اینکه با بهره برداری رسمی سه خط لوله 
مهم انتقال فرآورده کشور از تردد هزاران نفتکش جاده پیما جلوگیری می شود، افزود: 
خوشبختانه همه این طرح ها در این دولت آغاز و در همین دولت تکمیل شد.به گفته 
زنگنه، جلوگیری از قاچاق سوخت و فرآورده را که به دلیل یارانه ای بودن آن در ایران 
رخ می دهــد از جمله مزایای اجرای خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده عنوان کرد.وی 
اجرای این ســه خط لوله را برای تامین فرآورده های شــمال از مسیر تهران بسیار با 
اهمیت دانست و با تاکید بر ضرورت توسعه پاالیشگاه ها و خطوط لوله افزود: ما ساخت 
چند خــط لوله را در حال اجرا داریم که مهمترین آن، خــط لوله انتقال فرآورده ۲۶ 
اینچ بندرعباس- سیرجان-رفســنجان است که بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را 
بتوانیم به مناطق مرکزی بیاوریم.وزیر نفت مجموع هزینه ســه خط شازند- قم- ری، 
نایین- کاشان- ری و تبریز- خوی- ارومیه را بیش از هشت هزار میلیارد تومان و ۹۸ 
میلیون یورو عنوان کرد.زنگنه ضمن اشاره به خط لوله گوره – جاسک و بیان اینکه همه 
تجهیزات این خط لوله در ایران ســاخته می شود، گفت: جوشکاری و لوله گذاری این 
طرح تا پیش از پایان امسال تکمیل می شود، امیدواریم در ماه های نخست سال آینده 

نخستین بارگیری نفت خام از جاسک را داشته باشیم.

تشکيل ششمين جلسه معاونان ومديران 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

ششمین جلسه مشترك معاونان ومدیران شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی با حضور مهندس یوسف عرفانی 
نســب مدیرعامل این شــرکت ، معاونین و مشاورین 
مدیرعامل ، مدیران امور آبفای شــهرها و مدیران دفاتر 
مستقل ستادی برگزار گردید.به گزارش روابط عممومی 
شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی در این جلســه که در روز سه شنبه ۱۴ 
بهمن ماه برگزار شــد ، ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت و شهرستانهاي تابعه 
در خصوص خودگرداني و همچنین ارائه گزارش عملکرد مجوز شوراي نظارتي 
دستگاههاي استان  ، آخرین وضعیت درآمدي شرکت و مطالبات از مشترکین 

بررسی گردید.

 برنامه های موفق برای مهار کرونا 
در شرکت گاز  ايالم

  ایالم _صمیم نیا_شــمس الهی مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم از اجرای 
۳۲ برنامه موفق برای مقابله و پیشــگیری از ویروس کرونا در این شرکت خبر 
داد و گفت:  این شــرکت جزء شرکت های پیشرو در تهیه و تدوین برنامه ها و 
تجهیزات پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از گسترش ویروس کرونا می باشد.

وی با بیان اینکه به منظور محافظت از پرسنل و مراجعین در شروع پیک جدید 
کرونا اقدامات قابل توجهی به صورت جدی انجام شــده است، افزود: تشکیل و 
برگزاری ۲۰ مورد جلســه کمیته سالمت با حضور واحدهای مرتبط با موضوع 
پیشــگیری و مقابله با کرونا تنها یک مورد از اقدامات مهم و اساسی برای مهار 
این ویروس منحوس کرونا در این شرکت بوده است.مدیرعامل شرکت گاز ایالم 
از توزیع پکیج بهداشــتی و پیشــگیرانه همچون الکل، دستکش، ماسک و ژل 
شستشــو به صورت مســتمر در بین کارکنان خبر داد و اظهار داشت: آموزش 
نفرات خدماتی برای گندزدایی و ضد عفونی، آموزش پیشگیری و کنترل کرونا 
برای کلیه کارکنان، ارسال پیامک های پیشگیرانه به صورت مستمر، نصب بنر 
رعایت نکات بهداشــتی کرونا در ورودی تمام ادارات و نواحی، گندزدایی و ضد 
عفونی روزانه تمام سطوح ساختمان و غیره تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته 
برای مقابله با کرونا بوده است.شمس الهی در ادامه به خرید پمپ سمپاش برای 

ستاد و کلیه نواحی سطح استان اشاره کرد .

شرکت گاز استان قم موفق به دريافت و 
تمديد استانداردهای بين المللی شد

نماینده مدیریت در تعالی سازمانی و تضمین کیفیت 
شرکت گاز استان قم از دریافت و تمدید گواهینامه های 
اســتاندارد سیستم های مدیریتی این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، محمد 
ایرانی گفت: در سیســتم های مدیریتــی، دریافت و 
بروزآوری استانداردهای بین المللی از الزامات باالدستی از سوی شرکت ملی گاز 
ایران و وزارت نفت است که امری ضروری و حائز اهمیت می باشد که باید استقرار، 
پیاده سازی و نگهداری آن اجرا و رعایت شود.وی خاطرنشان کرد: این استانداردها 
شامل بخش ها و زمینه های مختلفی چون انرژی، ایمنی، محیط زیست، مدیریت 
کیفیت، مدیریت شکایات و سنجش رضایت مشتریان می شود.ایشان در ادامه 
گفت: اســتانداردهای ISO۱۴۰۰۱ ،ISO۹۰۰۱ و OHSAS۱۸۰۰۱ در ســال 
گذشته به ویرایش جدید ۲۰۱۵ و استانداردهای ISO۱۰۰۰۲ و ISO۱۰۰۰۴ به 
ویرایش جدید ۲۰۱۸ بروزآوری شــدند که در ممیزی سال جاری پس از انجام 
موفقیت آمیز این فرآیند، مجوز تمدید گواهینامه ها از سوی شرکت گواهی دهنده 
صادر گردید.ایرانی بیان داشت: در همین راستا و در جهت توسعه مسئولیت های 
اجتماعی شرکت گاز اســتان قم، سازمان موفق به بروزآوری ویرایش استاندارد 

سیستم مدیریت انرژی ISO۵۰۰۰۱ به سال ۲۰۱۸ گردید.

اجرای دومين مرحله طرح شهيد سليمانی در 
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا اســتان کرمانشــاه؛ ساســان 
افضلی کیا قائم مقام  شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در این خصوص 
اظهارداشت: دومین مرحله تست غربالگری با انجام تست CPR در مرحله دوم 
برای ۱۰۰ نفر از پرسنل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه اجرا شد. افضلی 
کیا خاطر نشــان کرد: در مرحله اول و دوم تســت CPR مجموع ۲۰۰ نفر از 
پرسنل غربالگری شدند که همه تست ها منفی و خوشبختانه مورد مشکوك به 
ویروس کرونا مشاهده نشد.قائم مقام  شرکت آب و فاضالب استان خاطر نشان 
کرد: دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE به منظور جلوگیری از ابتالی 
کارکنان به کووید ۱۹ اقداماتی جدی و بی وقفه براي کمک به گسستن زنجیره 
انتقال، سرایت و مبارزه براي از بین بردن ویروس کرونا انجام داده است.وی گفت: 
برپایی ایستگاه تست کووید ۱۹ با تأکید مدیرعامل و پشتیبانی معاونت مالی و 
تبلیغات محیطی دفتر روابط عمومی شــرکت برای انجام این تست با مکاتبه و 

هماهنگی با آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت و علوم پزشکی انجام شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :
اصالح نظام تعرفه گذاری در مخابرات الزمه 

توسعه ارتباطات مخابراتی است
مهندس غالمعلی شــهمرادی با اشاره به اینکه تمرکز 
اصلی به جهت ســرمایه گذاری و توسعه د رمخابرات 
از محل درآمدها می باشد افزود: حمایت همه جانبه از 
مخابرات از ســوی نهادهای تاثیر گذار و اجرای فرآیند 
اصالح تعرفه ها در توســعه و تامین زیرســاختهای با 
کیفیت ارتباطی مثمر ثمر خواهد بود.مدیر مخابرات منطقه گلســتان با تاکید 
بر اینکه مدت زیادی اســت که تعرفه ها ثابت مانده اســت افزود : تغییر تعرفه 
ها ضروری به نظر می رســد و قطعا افزایش سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات 
و مخابرات با افزایش تعرفه قابل انجام خواهد بود .غالمعلی شــهمرادی با اعالم 
خبرراه اندازی ۱۲۴ پروژه مخابراتی در ایام دهه مبارك فجر توســط مخابرات 
منطقه گلستان گفت : این پروژه ها با محوریت تقویت اینترنت و پوشش تلفن 
همراه عملیاتی شده است و فیبررسانی به سایت ها به لحاظ اینکه فیبر از لحاظ 
کیفیت  باال و ســرعت تبادل اطالعات نقش موثری در ارتقاء سرویسها دارد از 
جمله مهمترین این طرح ها می باشد.وی همچنین توسعه پورت های پرسرعت 
اینترنت خانگی و تقویت و بهینه ســازی شبکه انتقال را از جمله دیگر پروژ ها 

دانست.

ماه آینده میالدی؛
ايران در نشست اوپک پالس شرکت می کند

ایران عضو کمیته نظارتی مشــترك وزیران اوپک پالس نیســت ولی در 
نشســت کمیته نظارتی وزرای اوپک پالس در ماه آینده میالدی شــرکت 
خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، طبق گفته یکی از نمایندگان اوپک پالس، 
ایران قرار است در ماه آینده میالدی در  نشست کمیته نظارتی وزرای اوپک 
پالس شــرکت کند. ایران به دلیل تحریم های آمریکا و کاهش تولید نفت، 
عضو کمیته نظارتی مشترك وزیران اوپک پالس نیست اما طبق گفته یکی 
از نمایندگان این ائتالف، در نشست سوم مارس )۱۳ اسفند( شرکت خواهد 
کرد. سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش از جمله روسیه یک 
روز پس از این نشست برای تعیین سطح تولید در ماه آوریل دیدار خواهند 
کرد. با توجه به اینکه لیبی و ونزوئال هم قباًل در این نشست شرکت کرده اند، 
بنابراین حضور ایران در نشســت اعضای این کمیته چندان هم غیرعادی 
نیست. با این حال، حضور ایران در این جلسه کمتر متداول بوده آن هم در 
شرایطی که احتمال برداشته شدن تحریم های آمریکا بر صادرات نفت این 
کشور وجود دارد. اگر صادرات نفت ایران از سر گرفته شود و بشکه های نفت 
آن به بازارهای جهانــی راه یابند، تالش های اوپک برای از بین بردن مازاد 
تولید طی همه گیری ویروس کرونا پیچیده تر خواهد شد. طبق پیش بینی 
ریستاد انرژی، اگر تحریمهای نفتی ایران برداشته شود، تولید این کشور تا 

۲۰۲۳ از ۴ میلیون بشکه در روز فراتر می رود.

 اختالف ديدگاه مسکو و رياض پيش
 از نشست اوپک پالس

عربستان و روسیه بار دیگر و پیش از برگزاری نشست آینده اوپک پالس در دو موضع 
متفاوت قرار دارند.به گزارش بلومبرگ انگلیســی، عربســتان و روسیه بار دیگر با دو 
موضع مخالف درباره بازار نفت در نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( شــرکت می کنند.با وجود رســیدن قیمت 
نفت به باالترین ســطح در یک سال گذشــته، ریاض از اعضای اوپک پالس خواسته 
است به شدت محتاط باشند. برخی نمایندگان گفتند عربستان به طور خصوصی اعالم 
کرده است که ترجیح می دهد تولید نفت این ائتالف ثابت بماند، این در حالی است که 
مسکو به افزایش عرضه نفت تمایل دارد.این اختالف ها در نشست های قبلی هم وجود 
داشت، اما این بار عربستان قدرت چاه زنی بیشتری در مذاکرات دارد که آن هم کاهش 
تولید یک میلیون بشکه ای داوطلبانه این کشور است. عربستان اعالم کرده بود که تولید 
خود را فقط در ماه های فوریه و مارس کاهش می دهد، اما نشــانه هایی مبنی بر امکان 
تغییر این تصمیم با شــروع مذاکرات وجود دارد.بیل فارن پرایس، تحلیلگر مؤسســه 
اطالعات انرژی انوروس در این باره گفت: پرســش مهمی که مطرح می شود این است 
که نفت عربســتان چگونه بازگردانده می شود.وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک پالس 
در چهاردهمین نشست خود در چهارم مارس )۱۴ اسفندماه( درباره مقدار تولید در ماه 
آوریل تصمیم گیری می کنند، در این نشست دو تصمیم حیاتی گرفته می شود: نخست 
اینکه این ائتالف باید درباره افزایش تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه ای و افزایش تدریجی 

تولید توافق شده در ماه دسامبر - که در ماه ژانویه عملی نشد .

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری فهرست بهایی ساختمانهای دانشگاه 
به شماره 2099003454000037 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/12/04 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/12/09 
* مهلت زمانی ارسال پاسخ استعالم در سامانه: ساعت 15 مورخ 1399/12/23

* گرید مورد نیاز: 5 ابنیه و 5 تأسیسات الکتریکی و مکانیکی
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

شماره تماس: 083-34274524 

فراخوان )مرتبه دوم( ارزیابی کیفی
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گزیده خبر زادبوم مطرح کرد؛

کاهش ۲۰ درصدی صادرات کشور در ۱۰ ماهه سال
رییس ســازمان توسعه تجارت اظهار داشــت: میزان صادرات ما 
در 10 ماهه امســال 20 درصد نســبت به سال گذشته کاهش 
داشته که بخشــی از آن مربوط به شرایط حاصل از شیوع کرونا 
اســت. حمیدرضا زادبوم در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه 
استان تهران اظهار کرد: فلسفه تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ایران این اســت که تعامل ما را با خارج از کشور کاهش دهند اما 
صادرکنندگان در نوک این پیکان هستند. امروز حتی واردات ما 
نیز کمک کننده اســت چون 90 درصــد واردات ما مواد اولیه و 
کاالهای اساسی هســتند.وی افزود: به رغم همه مشکالت که از 
سال 97 افزایش یافته، سال گذشــته 41 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشــتیم که 50 درصــد آن از طریق بخش خصوصی 
خالص بوده اســت. از ابتدای ســال 97 تا آذرماه سال 99 ، 63 
میلیارد یورو صادرات داشتیم که 40 میلیارد یوروی آن به کشور 
بازگشته است. 50 درصد از این میزان مربوط به استان تهران بوده 
است.رییس سازمان توســعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد: 
بیشــترین افزایش صادرات ما مربوط به خشکبار، مواد شوینده، 

تجهیزات و ... بوده اســت. میزان صادرات ما در 10 ماهه امسال 
20 درصد نســبت به سال گذشــته کاهش داشته که بخشی از 
آن مربوط به شــرایط حاصل از شیوع کرونا است.وی خاطرنشان 
کرد: اتاق تهران می تواند در عرصه بین المللی نیز جایگاه باالتری 
داشته باشد، امسال انتخاب صادرکننده نمونه در سطح ملی نیز 
به اتاق ایران سپرده شده است.زادبوم همچنین خاطرنشان کرد: 
چهار درصــد از نرخ بهره صادرکننــدگان را از طریق بانک های 
توسعه صادرات و کشاورزی پرداخت خواهیم کرد.رییس سازمان 
توســعه تجارت در ادامه بیان کرد: هر گونه مقررات زائد، تجارت 
کشــور را از ریل خارج می کند هر گونه یارانه صادراتی یا قانون 
زائد از ریل خارج کردن تجارت اســت، اما شرایط موجود باعث 
ایجاد این مقررات شده است.وی افزود: از آبانماه با تشکیل کمیته 
اقدام ارزی در وزارت صمت رسیدگی به مشکالت تعهدات ارزی 
صادرکنندگان را آغاز کرده ایم. موافقت نامه موقت با اوراســیا نیز 
تمام شده و مذاکرات برای انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا 

در دست انجام است.

حمایت از صادرات محصوالت ذوب آهن 
اصفهان، یک اولویت ملی است

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با حضور در ذوب آهن اصفهان، ضمن 
بازدید از خط تولید و پروژه های این شرکت با مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو 
نمود.نماینده مردم اصفهان در مجلس در حاشیه این بازدید گفت: دستاوردهای 
ذوب آهن نشــان می دهد که کارشناسان و مهندســان کشور ما می توانند در 
ســطح جهانی کارهای بزرگی انجام دهند و این موفقیت ها بسیار امیدبخش و 
غرور آفرین اســت.عباس مقتدایی با اشاره به تجهیزات مدرن موجود در کارگاه 
نورد650 ذوب آهن که تولید ریل انجام می دهد، گفت: با این توانمندی به جمع 
5 کشوری پیوســتیم که از دانش فنی و فناوری الزم برای تولید انواع ریل های 
استاندارد برخوردار هستند  وی بهره گیری از  فناوری و تجهیزات تولید ریل را 
که نیازمند برخورداری از چندین دانش در کنار هم است کار دشوار و پیچیده ای 
دانست و گفت: جوانان این مرز و بوم بدون اتکاء به بیگانه این دستاورد بزرگ را 
حاصل کردند و کاماًل مشهود است که مدیران و برنامه ریزان ذوب آهن توانستند 
برای تولید ریل، مجموعه ای از فعالیت های مدیریتی را در باالترین سطح انجام 
دهند.رییس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: باید 
در سطح ملی، انواع حمایت ها را از صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان داشته 
باشیم و باید با تمام توان مان کمک کنیم که در کشور، این تولید ملی را به سطح 
باالتری از ثروت آفرینی برسانیم.نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: این مجموعه توانمند که با آرامش در حال 
فعالیت های بسیار مهم تولیدی است در بی اثر نمودن و خنثی سازی تحریم ها 
کارهای پرشتابی را انجام داده است و شاید در آینده مشخص شود که این دانش 
و تکنولوژی که متکی بر توانمندی داخلی است تا چه اندازه نقش مهمی در مقابله 

با تحریم داشته است.  

 تاسیس مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه 
در چادرملو 

با امضای تفاهم نامه ســه جانبه میان شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو ، دانشگاه صنعتی  امیر کبیر و دانشگاه 
اردکان ، مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه این شرکت در 
برج فناوری و نو آوری دانشــگاه صنعتی امیر کبیر راه 
اندازی شــد . به گزارش خبرنگار ما، در مراسمی که به 

همین منظور در دانشــگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید، ابتدا دکتر معتمدی 
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اعالم اینکه در برنامه راهبری دانشگاه بدنبال 
حل مشکالت بخشهای تولید و صنعت و مهارت افزایی هستیم اظهار امیدواری 
کرد این توافقنامه آغازی باشد برای همکاری عملی و تنگاتنگ صنعت و دانشگاه.

مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز مهمترین 
استراتژی های چادرملو  را افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید ، کاهش 
مصرف انرژی و داخلی سازی قطعات صنعتی و ماشین آالت عنوان کرد وگفت: در 
حال ورود به اکتشاف در معادن عمیق هستیم و قطعا در این راه نیازمند بهر گیری 
از فناوریها و نوآوریهای  به روز می باشیم  و این همکاری با مراکز علمی، می تواند 
گام ارزشمندی جهت تحقق اهداف ما باشد. دکتر یاری مدیر عامل شرکت انتقال 
اب خلیج فارس نیز ضمن تشریح اقدام بی نظیر طرح ملی شیرین سازی و انتقال 
اب به مناطق مرکزی ایران گفت: چادرملو تمایل بســیاری برای ساخت ممبران 
های اب شیرین کن بعنوان اصلی ترین قطعه مورد نیاز کشور دارد که امیدواریم 
از نتایج عملی این توافقنامه  تولید این قطعه اســتراتژیک در داخل باشد.گفتنی 
است: این مرکز علمی و پژوهشی بمنظور تحقق توسعه زیرساخت های مرتبط با 
انقالب صنعتی چهارم درکشور و استفاده و بکارگیری از خالقیت و دانش نیروهای 
ایده پرداز و نخبه دانشــگاهی و شــرکت های دانش بنیان برای ایجاد این بستر 
بزرگ علمی و پیشرفته تاسیس گردید. شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ایجاد 
مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه را با همکاری مشترک دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه 
اردکان در برج فنآوری ابن سینا، بعنوان شرکت پیشتاز و اولین شرکت تولیدی و 
صنعتی کشور در دستور کار خود قرارداده است تا با استقرار آن ، هوشمندسازی 
خطوط تولید و گســترش فناوری نوظهور همچون پردازشگرهای کالن داده ها، 
هوشمندســازی سامانه ها و فرآیند مواد پیشرفته در ساختار تولیدی شرکت  را  

بعنوان رسالتی در جامعه تولیدی و علمی کشور پیاده سازی نماید.

همت بلند شرکت فوالد مبارکه را برای 
بازسازی خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین

با حضور نماینده مردم شــریف شهرستان مبارکه و مدیر عامل شرکت فوالد 
مبارکه و هیئت همراه ، ســاختمان بازسازی شــده خیریه فرهنگی تربیتی 
امیرالمومنین شهر مبارکه به بهره برداری رسید. پروین صالحی نماینده مردم 
شهرســتان مبارکه   با بیان اینکه تمام امیدمان این اســت که نوجوانان این 
جامعه در یک محیط فرهنگی رشــد و نمو نمایند، گفت : همت بلند شرکت 
فوالد مبارکه وگروه توکا فوالد را برای بازسازی این مجموعه ارج می نهیم و  از 
کلیه خدماتی که در راستای حمایت از اقشار ضعیف و محروم در منطقه توسط 
صنایع بویژه فوالد مبارکه انجام می شود قدردانی می کنم.وی افزود: هم اکنون 
شاهد یک مجموعه شکیل و درخور شان افرادی که اینجا تحت سرپرستی قرار 
گرفته اند  هستیم و من در این بازدید بسیار خوشحالم و به وجد آمده ام چرا 
که ساختمان از آن حالت فرسوده و قدیمی خارج شده و به مجموعه ای زیبا 
برای زندگی این عزیزان تبدیل شده است.صالحی خاطر نشان کرد : انشا اهلل با 
تحکیم خانواده ها در آینده شاهد ساخت این مراکز نباشیم ومراکز فرهنگی را 
تجهیز کنیم.حمید رضا عظیمیان مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
مراسم  با بیان اینکه فوالد مبارکه به خود می بالد که توانسته چنین کمکهایی 
انجام دهد، افزود : بسیار خوشحالم این توفیق در راستای مسئولیت اجتماعی 
نصیب  فوالد مبارکه  شده و اگر مواردی از این دست در شهرستان باشد نباید 
به آن بی توجه باشــیم.بنا بر این گزارش مدیر عامل خیریه فرهنگی تربیتی 
حضرت امیر المومنین مبارکه ضمن قدردانی از تالشــهای صورت گرفته در 
این زمینه گفت:این خیریه در ســال 1378 به پیشنهاد سازمان بهزیستی و با 

مشارکت  گروه توکا فوالد راه اندازی شد.

رئیس سازمان صمت استان تهران اعالم کرد:
بازگشت ۸۰ درصد ارز 

صادرکنندگان تهران
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران میزان ارز 
صادراتی اســتان تهران را از ابتدای ســال 97 تا نیمه سال 99، 
21 میلیارد و 139 میلیون یورو اعــالم کرد.یداهلل صادقی دیروز 
در مراســم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران با تاکید بر 
اینکه تحریم ها در کنار تمام مشکالت، فرصت نیز ایجاد کرد، اظهار 
داشــت: از زمان آغاز تحریم ها با سرعت بیشتری برای جایگزینی 
کاالهای وارداتی قدم برداشتیم و به جز مواردی که امکان ساخت 
آن در داخل وجود نداشــت یا مقیاس آن بزرگ بود، دیگر کاالها 
جایگزین شــده اند.وی ادامه داد: تالش بخش دولتی و خصوصی 
در این زمینه موجب شد تا اکنون شاهد آن باشیم که اشتغال در 
استان تهران حفظ شده و سرمایه گذاری برای تولید رو به افزایش 
است.به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران: 
بخش صنعت در شهرســتان های صنعتی با مشکل کمبود نیروی 
کار مواجه شــده است چرا که تقاضا برای آن رو به افزایش است.

صادقی با بیان اینکه برای اســتفاده از ظرفیت ایجاد شده بخش 
دولتی باید تعامالت و هماهنگی خود را با بخش خصوصی افزایش 
دهد، گفت: الزم اســت در حوزه تعامالت و هماهنگی بهتر عمل 
کنیم تا از تمام پتانســیل های ایجاد شــده که رو به رشد است، 
اســتفاده شــود.وی در ادامه ســخنان خود به ارائه آمار در حوزه 
بازرگانی اســتان تهران پرداخت و یادآور شد: در استان تهران 16 
هزار و 720 کارت بازرگانی صادر شده است که 2991 مورد آن در 
حوزه صادرات فعال است.این مقام مسئول ادامه داد: از این تعداد 
صادرکننده 1806 نفر عالوه بر صادرات به امر تولید نیز مشــغول 
هستند.صادقی میزان ارز صادراتی استان تهران را از ابتدای سال 
97 تا نیمه سال 99، 21 میلیارد و 139 میلیون یورو اعالم کرد.وی 
افزود: بدین ترتیب میزان ارز صادراتی استان تهران ساالنه حدود 8 
میلیارد یورو می شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران میزان تعهدات ارزی تجار استان تهران را 19 میلیارد و 225 
میلیــون یورو اعالم کرد و گفت: از این میــزان تجار 15 میلیارد 
و 381 میلیون یورو تعهــدات خود را انجام داده اند.صادقی درباره 
برگشت ارز صادرکنندگان اســتان تهران نیز خاطرنشان کرد: بر 
اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، تجار استان تهران 80 درصد 
از ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده اند.وی اظهار داشت: در 
11 ماهه ســال جاری 50 هزار پرونده تقاضای ارزی از تجار به ما 
رسیده اســت که پس از بررسی معادل 13 میلیارد و 37 میلیون 
یوروی آن قطعی و به بانک ها ارســال شده است.این مقام مسئول 
سفارشــات مربوط به واردات در اســتان تهران را 67 درصد مواد 

اولیه، 28 درصد ماشین آالت و 4 درصد کاالی نهایی اعالم کرد.

۵ مرز ایران و عراق بسته شد
طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران به دنبال شیوع ویروس کرونای 
انگلیسی تردد مسافر از پنج مرز ایران و عراق ممنوع شده است.

بعد از آنکه با شــیوع ویــروس جهش یافته کرونــا، محدودیت 
هایی در مرز شــلمچه و چذابه اعمال و تردد مســافر ممنوع شد 
بــه تدریج این ممنوعیت افزایش یافتــه و از فردا مرز مهران نیز 
بسته خواهد شــد.این در حالی اســت که از روز گذشته از مرز 
تمرچین در پیرانشهر و کیله سردشت نیز تا دو هفته تردد مسافر 
ممنوع اعالم شده بود.تازه ترین اعالم لطیفی - سخنگوی گمرک 
ایــران - از این حکایت دارد که  به منظور جلوگیری از شــیوع 
کرونای انگلیســی و با تصمیم استان های مرزی، تردد مسافر در 
مرزهای کیله سردشت، پیرانشــهر، چذابه و شلمچه بسته شده 
است و مرز مهران از فردا تا اطالع ثانوی  بسته می شود.به گفته 
وی این تصمیمات صرفا در حوزه تردد مســافری است و شامل 
کاالهای تجاری نمی شــود و همچنان فعالیت تجاری این مرزها 
ادامه دارد.طبق اعالم سخنگوی گمرک ایران پیش از این نیز به 
دلیل شــیوع کرونا صرفا افرادی امکان تردد از مرزها به ســمت 
عراق یا بالعکس را داشــتند که دارای مجــوز تردد خاص مانند 
ویزای درمان، تحصیل، تجار و دیپلماتیک بودند که در این برهه 
زمانی امکان تردد را نخواهند داشت.لطیفی در مورد تررد کاالهای 
تجاری نیز یادآور شد که از ابتدای شیوع کرونا بر اساس پروتکل 
های بهداشتی در مرزها مبادله می شوند.گفتنی است که در اغلب 
مرزها منعی برای تردد نیســت و تبادل کاال و مســافر با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی صورت می گیرد.این در حالی است که 
به دنبال انفجار اخیر در گمرک اسالم قلعه، همچنان ورود کاالی 
جدید به مرز دوغارون ممنوع اســت و کاالهای متوقف در مرز با 
اولویت کاالهای فاسدشدنی از سوی گمرک اسالم قلعه افغانستان 

پذیرش می شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد:
 مشکالت صادرکنندگان مربوط تحریم های 

داخلی است
رییس کنفدراســیون صادرات ایران اظهار داشت: امسال 22 میلیارد دالر ارز حاصل 
از صادرات به کشــور بازگشته اســت آن هم در شــرایطی که ارز حاصل از نفت به 
حداقل میزان خود رســیده است. 70 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته، 
در حالیکه متاســفانه نگاه ها به صادرکنندگان با خوش بینی همراه نبوده است.محمد 
الهوتی در مراســم تقدیر از صادرکنندگان برتر در اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: 
امسال چهارمین سالی است که اتاق تهران فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه را برعهده 
دارد. به نظر می رسد که دستگاه های حاکمیتی به این نتیجه رسیده اند که این بخش ها 
را به بخش خصوصی واگذار کنند. امســال شــاهد این بودیم که انتخاب صادرکننده 
ملی نیز به اتاق تهران واگذار شــد.وی ادامه داد: 55 درخواست در سامانه ثبت شده 
بود که 37 پرونده از بین آنها تشکیل شد. امسال با توجه به شرایط، 14 صادرکننده 
نمونه انتخاب می شــود ولی صادرکننده شایسته تقدیر انتخاب نمی شود و این بخش 
با صادرکنندگان نمونه ادغام می شــود.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به 
مشــکالت صادرکنندگان تصریح کرد: بیشــتر صادرکنندگان از تعدد بخشنامه ها و 
سردرگمی حاصل از آن گالیه مند هستند. صادرکنندگان در بازارهای جهانی با رقبایی 
در حال رقابت هستند که شرایط آنها نرمال و طبیعی بوده و این کار را سخت کرده 
است. صادرکنندگان عمال به خاطر تعدد بخشنامه ها و تصمیم گیری ها به جای تمرکز 
بر افزایش صادرات تمرکز خود را روی کنار زدن موانع خودساخته گذاشته اند.الهوتی 
در ادامه افزود: امســال 22 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است 
آن هم در شــرایطی که ارز حاصل از نفت به حداقل میزان خود رســیده است. 70 
درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. متاسفانه نگاه ها به صادرکنندگان 
با خوش بینی همراه نبوده اســت.وی با اشاره به مشــکالت حاصل از تعهدات ارزی 
گفت: این حق برای حاکمیت وجود دارد که اگر صادراتی انجام می شود منافع آن به 
کشور بازگردد اما در این شرایط فعلی که جنگ اقتصادی تعبیر می شود انتظار داریم 
حاکمیت نیز شــرایط را درک کرده و صادرات را تســهیل کند. صادرکنندگان برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات خود انواع راه ها را باید بپیمایند در حالی که خود دولت 

برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت با مشکل مواجه است.

رییس اتاق بازرگانی تهران:
توانایی صادرات را به ۱۰۰میلیارد دالر در سال

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: از نیمه دوم ســال 97 تا ســال 99 نه تنها 
صادرات در رشد کشور نقشی نداشته بلکه رشد آن منفی بوده است. در همه شاخص ها 
از جمله واردات، صادرات، صادرات بدون نفت خام و غیره با کاهش مواجه بوده ایم و در 
هر دو سال 98 و 99 تراز تجاری کشور منفی بوده یعنی میزان صادرات کشور نسبت 
به واردات کمتر بوده است. مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه 
اســتان تهران در اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: از نیمه دوم سال 97 تا سال 99 
نه تنها صادرات در رشــد کشور نقشی نداشته بلکه رشد آن منفی بوده است. در همه 
شــاخص ها از جمله واردات، صادرات، صادرات بدون نفت خام و غیره با کاهش مواجه 
بوده ایم و در هر دو سال 98 و 99 تراز تجاری کشور منفی بوده یعنی میزان صادرات 
کشور نسبت به واردات کمتر بوده است.وی ادامه داد: بخشنامه های متعدد، متناقض و 
غیرکارشناسی و روند واردات و صادرات کشور را دچار نوسانات زیادی کرده است.رئیس 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشــاورزی تهران در ادامه تصریح کرد: مقاصد عمده 
صادراتی کشور، چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پنج کشور دیگر هستند. برای 
افزایش صادرات باید به بازارهای دیگر هم توجه کنیم، گرچه همیشه باید همسایه های 
خود را مورد توجه قرار دهیم اما ظرفیت ما بیشــتر از این اســت که فقط به این 10 
کشــور صادرات کنیم.وی افزود: اگرچه قیمت ارز دو برابر شــد اما صادرات ما کاهش 
داشــت یعنی ما نتوانستیم از این موقعیتی که ایجاد شده استفاده کنیم، علت آن نیز 
تنگ نظری های حاکم بر اقتصاد کشور است.خوانساری همچنین بیان کرد: باید یک روز 
تصمیم بگیریم که نمی شود با دنیا در مخاصمه باشیم بلکه باید این مسئله را حل کنیم. 
در اقتصاد نمی توان به صورت جزیره ای عمل کرد.وی افزود: دســتگاه های مختلف در 
موضوعات مربوط به تجارت کشور دخالت می کنند. باید سازمان توسعه تجارت و وزارت 
صمت باید به عنوان تنها متولیان این امر باشــند اما متاسفانه در عمل اینگونه نیست 
که این موضوع باعث نابســامانی های بسیاری شده است. یکی از مشکالت اصلی ما در 
صادرات نوسانات در مقررات است. از سال 97 که بانک مرکزی سکان ارز و تجارت را 
به دست گرفت صادرات دچار نابسامانی هایی شد.این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان 
کرد: اگر به جای برخورد قهری، برخورد تشــویقی صورت می گرفت، می شد با کاهش 
ارزش پول ملی، صادرات را تا دو برابر افزایش داد. ما می توانیم صادرات را حتی به مقدار 

100 میلیارد دالر در سال برسانیم.

هیأت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت الکتریک ایران- رشت (سهامی عام 
به شماره ثبت: 56430  و شناسه ملی : 10720039367

با دستور جلسه:
1- نتخاب بازرس اصلی و علی البدل  2- تعیین روزنامه کثیر االنتشار

 درســاعت 18مورخ 99/12/20 به آدرس تهــران، خیابان انقالب، خیابــات نجات اللهی، 
نبش کوچه شیرین، پالک 64، طبقه دوم، واحد 2 تشکیل می گردد

از کلیه سهامداران جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.
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ریزش 8 هزار واحدی شاخص کلگزیده خبر

بورس همچنان قرمزپوش
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۸ هزار و ۱۱۳ واحدی معادل ۰.۶۶ درصد 
بــه یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد رســید. همچنین در فرابورس شــاخص 
کل با افت ۱۴۹ واحدی به ۱۷ هزار و ۲۵۳ واحد رســید. دیروز تاالر شیشــه ای، در 
معامالت ســومین روز هفته )دوشنبه چهارم اســفندماه ماه ۹۹(، شاهد ادامه روند 
نزولی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با 
کاهــش ۲۱۱۶ واحدی معادل ۰.۶۶ درصد به رقم ۳۱۶ هزار و ۸۷۸ واحد رســید.

شــاخص کل هم وزن نیز، با افت ۱۰۷۵  واحدی معــادل ۰.۲۵ درصد، عدد ۴۳۶ 
هزار و ۹۶ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۷۰۲ 
واحدی به رقم ۲۸۴ هزار و ۹۵۳ واحد رســید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 
۸۶۴۶ واحــد کاهش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد رســید. 
همچنین شــاخص بازار اول با ۵۸۱۷ واحد کاهــش به رقم ۸۹۰ هزار و ۱۴۴ واحد 
رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۶۸۲۸ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و 
۴۵۱ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامالت دیروز بورس 

تهران، نمادهای معامالتی فوالد، شســتا، فارس، کگل، تاپیکو، شبندر و ومعادن با 
بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معامالتی فملی، امید، پارسیان و شگل، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل 
بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب ۲۸۸ هزار و ۱۳۰ 
نوبــت معامله و بــه ارزش ۲۵ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار 
دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد شگل )گلتاش ( با ۵.۶۳ درصد رشد 
و پس از آن، نمادهای غشاذر، سشمال، امید، شلعاب و کسعدی بود. همچنین نماد 
معامالتی ثفارس)عمران وتوسعه فارس( با ۱۴.۲۹ درصد، بیشترین کاهش قیمت را 
داشت و پس از آن نیز، نمادهای وسکاب، شپدیس، برکت، شبندر، واعتبار و شستا 

قرار گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز

روند معامالت دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معامالتی فملی، فوالد، 
سیتا، امین، شلعاب، وصنعت، کسعدی و پارسیان به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای 

بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اســاس این گزارش، نمادهای معامالتی سپاس، امید، پارند، پارند، بالبر، کسعدی 
و سیتا با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای شستا، شپنا، خساپا، 

پاالیش، برکت، وتجارت و دارا یکم بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامالت دیروز بازار ســرمایه، شاخص صنعت کاشی و سرامیک با افزایش همراه 
شد و شاخص صنایع فراورده نفتی، شیمیایی، انبوه سازی، چند رشته ای ص، کانه 

فلزی و محصوالت چرمی با روند نزولی مواجه شدند.

مطابق با قانون جدید صدور چک اعالم شد؛
روش جدید وصول و برگشت زدن چک

در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده 
می تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کند و هم چنین خواهان پرداخت 
مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب های انفرادی ریالی 
صاحب حســاب در همان بانک شــود. طبق اعالم بانک مرکزی، در صورت 
کافی نبودن موجودی حساب جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل 
ســایر حساب های صادرکننده آن در همان بانک و سایر دالیل که منجر به 
ثبت برگشت چک شود، تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها 
و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴ ساعت از 
ثبت غیرقابل پرداخت بودن )ثبت برگشت چک( به ترتیب اعالمی از سوی 
بانک مرکزی مسدود خواهد شد.دارنده چک برگشتی می تواند با در دست 
داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه 

مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند.

رتبه برتر همراه بانک ایران زمین در 
سیزدهمین جشنواره وب و موبایل

همراه بانک ایران زمین، در سیزدهمین جشنواره وب و 
موبایل ایران به عنوان برترین اپلیکیشن از نگاه مردمی 
معرفی شد.به گزارش روابط عمومی، همراه بانک ایران 
زمین توانســت در بخش بانک و بیمه ســیزدهمین 
جشــنواره وب و موبایل بــا رای مــردم رتبه برترین 
اپلیکیشــن از نگاه مردمی را به خود اختصاص دهد.این جشــنواره هرساله در 
گروه های مختلف، یک وبســایت و یک نرم افزار موبایل را با رای داوران به عنوان 
برگزیده معرفی می کند و به آن تندیس برترین وبسایت یا برترین نرم افزار موبایل 
ایران را به عنوان بزرگ ترین افتخــار در حوزه وب و موبایل ایران اهدا می کند.

اختتامیه سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۹ 
به صورت آنالین برگزار شد.

 ضرورت تالش مدیران بر راه اندازی
 طرح های اقتصادی مولد

عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی 
بانک ملی ایران در بازدید از اداره امور شــعب اســتان 
کردســتان گفت: تالش مدیران اســتان باید بیشــتر 
بر جذب ســرمایه هــای کالن و راه اندازی طرح های 
اقتصادی مولد با اشــتغال پایدار باشد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، دکتر ســید فرید موســوی در این بازدید که به همراه 
عباس پیروزی رئیس اداره کل بررســی طرح ها صورت گرفت، از اقدامات موثر 
ایــن اداره امور در حوزه اعتباری تقدیر کرد و گفت: بخش اعتباری همواره یکی 
از ارکان مهم بانک بوده و کارکنان باید همواره حداکثر تالش خود را به منظور 
جلب رضایت مشتریان از طریق اعطای تسهیالت صحیح و به موقع به کار گیرند.

وی ضمن قدردانی از تالش همکاران در سال جاری و اشاره بر اهمیت ماه پایانی 
سال در پیشبرد اهداف و تحقق شاخص های بانک افزود: با توجه به فشاری که 
در روزهای پایانی ســال بر بدنه بانک وارد می شود، همکاران باید کوشا باشند 
تا بتوانند به اهداف تعیین شــده دسترسی پیدا کنند.عضو هیات عامل و معاون 
اعتباری و بانکداری شــرکتی بانک همچنین با بازدید از شــعبه میدان آزادی 
سنندج، در جریان امور و فعالیت های این شعبه نیز قرار گرفت.عباس پیروزی 
رییس اداره کل بررســی طرح ها نیز در این بازدید مطالبی را درخصوص نحوه 
بررسی طرح ها و چگونگی ارسال مدارک طرح های بزرگ جهت بررسی در اداره 
مرکزی عنوان کرد.در پایان علی اشــرف یوسفی قیاسی رئیس اداره امور شعب 
استان کردســتان بانک هم به ارائه گزارشی از عملکرد این اداره امور، مسائل و 
مشکالت مربوط به بخش اعتباری و بررسی طرح ها و برنامه های آتی اداره امور 

جهت دستیابی به اهداف پایان سال پرداخت.

تبلور اقتصاد مقاومتی در بانک پارسیان
مدیر آینده پژوهــی و تحقیقات بانکداری اســالمی 
بانک پارســیان از عملکرد درخشان پارسیان در حوزه 
اقتصاد مقاومتی در هفتمین ســال روز صدور دستور 
تاریخی مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( خبر داد.

دکتر مهدی فراهانی با اشاره به این نکته که ۲۹بهمن 
ماه سال روز ابالغ دستور تاریخی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.، ادامه داد : در مدت هفت سالی که از 
ابالغ دستور تاریخی می گذرد اقدامات قابل مالحظه ای در سطح کالن به منظور 
فرهنگ سازی، تبیین چارچوب ها، ساختارها، راهبردها و سیاست های اجرایی از 
ســوی کارشناسان و مسئولین صورت پذیرفته است.وی با بیان اینکه سیاست 
های پولی و مالی بانک پارسیان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم 
شــده اســت، افزود : آرامش و ثبات  بازار پول و ارز، رقابت سالم و شفاف شبکه 
بانکی، بهبود ترازنامه بانک ها با تخصیص مناسب منابع به طرح های تولیدی و 
اشتغال زا، تقویت مولفه های حاکمیت شرکتی، مدیریت صحیح منابع و کنترل 
ریسک های عملیاتی از مولفه های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه 
بازار پولی و بانکی محســوب می شوند.در این راستا بانک پارسیان نیز با هدف 
قرار دادن ســر فصل هایی همچون حمایت از تولید ملی، توجه به ظرفیت های 
داخلی، فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی، توانمند نمودن بنگاه های تولیدی 
کوچک و متوسط، حمایت از اقتصاد دانش بنیان، استفاده از فناوری های نوین، 
توجه به منابع بین نسلی و ارزآوری پروژه ها، کمک به تأمین امنیت غذا و دارو، 
ایفای مسئولیت های اجتماعی و توجه به اقشار آسیب پذیر، کارنامه درخشانی 
از خود بر جای گذاشته است.این مقام مسئول در بانک پارسیان افزود با اعتقاد 
راســخ بانک پارسیان بر تحقق اهداف »اقتصاد مقاومتی« و دستیابی به مولفه 
های »جهش تولید«،گفت : بانک پارسیان با مشارکت در تامین مالی پروژه های 
عظیم ملی، نقش بزرگی در مقاوم ســازی اقتصاد و رشد و توسعه کشور داشته 
است.فراهانی در ادامه افزود : مشارکت در طرح هایی همچون انتقال آب خلیج 
فارس به کویر مرکزی ایران، اکتشــاف واســتخراج نفت از میادین مشترک در 
جهت تکمیل فازهای پروژه پارس جنوبی و خطوط لوله سراســری انتقال گاز، 
احداث پاالیشــگاه نفت و اکتشاف و استخراج نفت در میادین مشترک، تأمین 
مالی پروژه پاالیشگاه گاز بید بلند خلیج فارس نشان می دهد که بانک پارسیان 
توجه ویژه ای به پیاده سازی رویکردهای اقتصاد مقاومتی داشته است.حمایت 
از شرکت های دانش بنیان در سه حوزه زیرساخت نوآورانه، خدمات نوآورانه و 
مشــارکت نوآورانه، تامین غذا و دارو، محرومیت زدایی و ارتقا عدالت اجتماعی 
و ... که منجر به ایجاد ۱۶۵ هزار فرصت شغلی معادل تقریبی ۵درصد اشتغال 

در سطح کشور شده است.

توضیح بانک مرکزی درخصوص 
بازداشت مدیر ارشد ارزی

همزمان با انتشــار خبر بازداشت مدیر ارشد ارزی بانک مرکزی 
به اتهام دریافت رشوه ۳۵میلیارددالری بانک مرکزی اعالم کرد: 
حدود یک ماه پیش یکی از مدیران ســابق ادارات بخش ارزی 
توســط مرجع قضایی و با موضوع اتهامِی مرتبط با اوایل ســال 
۹۷، احضار و بازداشت شده است.همزمان با انتشار خبر بازداشت 
یکی از مدیران ارشــد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه 
۳۵میلیارددالری، روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: حدود 
یک ماه پیش یکی از مدیران ســابق ادارات بخش ارزی توسط 
مرجع قضایی و با موضوع اتهامِی مرتبط با اوایل سال ۹۷، احضار 
و بازداشــت شده است.تأکید می شــود این بانک اطالع دقیقی 
از مورد یا مــوارد اتهامی ندارد و ضمن همــکاری کامل با قوه 
قضاییه، هرگونه اظهار نظر نســبت به ایــن موضوع را منوط به 
صدور رأی یا تصمیم مرجع قضایی می داند. خبرهای منتشرشده 
نشــان می دهد که یکــی از مدیران ارشــد ارزی بانک مرکزی 
به اتهام دریافت رشــوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دالر ارزهای 
مداخله ای بانک مرکزی بازداشــت شده است.مدیر اسبق بانک 
مرکزی که پیش از این در ســطوح باالی بانک مرکزی فعالیت 
می کرد و مسئولیت مستقیم در حوزه ارزی داشت، نقش بزرگی 
در ارزپاشــی های بی ضابطه و فروش ارزهای مداخله ای در بازار 
داشته اســت.قباًل هم انتقادهای فراوانی متوجه او بوده است و 
گفته می شد که در تالطم های ارزی سال های اخیر دخالت های 
ارزی توســط او پررنگ بوده است.گفتنی اســت،  هم اکنون در 
دستگاه قضا پرونده ولی اهلل سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی 
و احمد عراقچی معاون ارزی او باز است، ضمن اینکه پرونده های 
رسول ســجاد و صالحی از دیگر مدیران ارزی بانک مرکزی در 
دوره مدیریت ســیف نیز همچنان در دستگاه قضایی باز است و 

این افراد نیز در بازداشت هستند.

پیشنهاد بانک مرکزی برای اصالح 
 اساسنامه صندوق ضمانت 

سپرده ها به دولت
بانک مرکزی پیشــنهاد اصالح برخی مواد اساســنامه صندوق 
ضمانــت ســپرده ها و آیین نامه میــزان و نحــوه دریافت حق  
عضویت  در صندوق ضمانت ســپرده ها را بــه هیات دولت ارائه 
کرد. براســاس ماده )۹۵( قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه 
جمهوری اســالمی ایران )۱۳۹۴ - ۱۳۹۰( و به منظور تضمین 
بازپرداخت وجوه متعلق به ســپرده گذاران بانک ها و موسسات 
اعتبــاری غیربانکی در صورت ورشکســتگی »صندوق ضمانت 
ســپرده ها« به موجب اختیار اعطایی به بانک مرکزی تاسیس 
شد.همچنین در اجرای بند )ج( و )د( ماده موصوف »اساسنامه 
صندوق ضمانت ســپرده ها« و آیین نامه »میزان و نحوه دریافت 
حق عضویت  در صندوق ضمانت سپرده ها« به تصویب رسید.به 
موجب بند )ت( ماده )۵( اساســنامه صندوق ضمانت سپرده ها، 
سقف ســرمایه گذاری در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک 
مرکزی و یا دولــت، برابر با ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت 
ســپرده ها می باشــد، موضوعی که در حال حاضر، اصالح آن به 
منظور فراهم شــدن اجازه بهره برداری از ۸۰ درصد منابع برای 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.همچنین 
 ) Pay -Box( مطابق با این اساسنامه، نقش صندوق پرداخــــت
برای صندوق ضمانت سپرده ها در نظر گرفته شده است به نحوی 
که صندوق ضمانت ســپرده ها صرفاً نقش ضمانت و بازپرداخت 
سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ورشکسته، تا 
ســقف یک میلیارد ریال را بر عهده دارد، این در حالی است که 
امروزه صندوق های ضمانت سپرده ها در سایر کشورها، نقش های 
دیگری را نیز بر عهده دارند، بنابراین مناســب اســت مجموعه 
اختیارات و وظایف صندوق فــوق از وضعیت صندوق پرداخت 
 Pay -Box( به ســمت صنــدوق پرداخت پیشــرفته ) Pay -Box(
Plus ( دارای مســئولیت و یا عاملیت تفویض شده از سوی بانک 
مرکــزی ارتقا یابد.عالوه بر این، ضرورت بازنگری در موضوعاتی 
چون تشکیل هفته ای یکبار جلسات هیات مدیره، الزام امضای 
چک ها، اســناد و اوراق مالی صندوق از سوی مدیر عامل و یکی 
از اعضای هیات مدیره، موضوع حق عضویت بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها به نظر می رسد.

بنابراین با توجه به گذشــت هفت سال از آغاز فعالیت صندوق 
ضمانت سپرده ها و ضرورت اعمال برخی اصالحات در »اساسنامه 
صندوق ضمانت ســپرده ها« و آیین نامه »میزان و نحوه دریافت 
حق عضویــت  در صنــدوق ضمانت ســپرده ها«، بانک مرکزی 
پیشنهاد اصالح برخی مواد این اساسنامه و آیین نامه را به هیات 
دولت ارائه نموده است.گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی 

خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.

بالغ بر ۶۷۸ هزار فقره چک به ارزشــی 
حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال در دی ماه 
۱۳۹۹ در کل کشــور برگشت داده شده 
است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ درصد 

کاهش نشان می دهد.
 براســاس تازه ترین آمــار بانک مرکزی، 
بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک 
به ارزشــی حدود ۱۸۸۵ هــزار میلیارد 
ریال در دی ماه ۹۹ در کل کشور مبادله 
شد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد 
۱۰.۷ درصد کاهــش و از نظر مبلغ ۱.۴ 
درصد افزایش نشــان می دهــد. در ماه 
مورد گزارش در اســتان تهران بیش از 
۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار فقــره چک به 
ارزشــی بالغ بر ۹۱۷ هزار میلیارد ریال 
مبادله شد.در دی ماه سال جاری ۴۸.۹ 
درصد از تعــداد چک های مبادله ای کل 
کشــور در سه اســتان تهران، اصفهان و 
خراســان رضوی مبادله شــده است که 
به ترتیب بــا ۳۰.۱ درصد، ۱۱ درصد و 
۷.۸ درصد بیش ترین سهم را در مقایسه 
با سایر اســتان ها دارا بوده اند. همچنین 
۶۱.۹ درصــد از ارزش چک های فوق در 
سه استان تهران )۴۸.۷ درصد(، اصفهان 
)۷.۲ درصد( و خراسان رضوی )۶ درصد( 
مبادله شــده است که بیش ترین سهم را 

در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
حــدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک 
به ارزشی بالغ بر ۱۶۷۶ هزار میلیارد ریال 
در دی  ماه ۹۹ در کل کشــور وصول شد 

که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد ۹.۴ 
درصــد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد 
افزایش نشــان می دهــد. از کل تعداد و 
مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور 
بــه ترتیــب ۹۲ درصــد و ۸۸.۹ درصد 
وصول شده اسـت. درصـد تعداد و مبلـغ 
چک های وصول شده در آذرماه ۱۳۹۹ به 
ترتیب معادل ۹۰.۶ درصد و ۸۷.۵ درصد 
و در دی ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱.۸ 
درصد و ۸۹.۹ درصد بوده اســت.در دی 
ماه ۹۹ در استان تهران حدود ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشــی حدود 
۸۲۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که از 
نظر تعداد ۹۲.۹ درصــد و از نظر ارزش 
۸۹.۹ درصــد از کل چک های مبادله ای 
وصول گردیده اســت. در ماه مذکور در 
بین سایر اســتان های کشور، بیش ترین 
نســبت تعداد چکهای وصولی بـــه کل 
چک های مبادله ای در استان، به ترتیب 
به استان های گیالن )۹۴.۲ درصد(، البرز 
)۹۲.۸ درصد( و مازندران )۹۲.۷ درصد( 
اختصــاص یافته اســت و اســتان های 
)۸۴.۲ درصد(،  بویراحمــد  و  کهگیلویه 
ایــالم )۸۷.۳ درصد( و لرســتان )۸۸.۳ 
درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های 
وصولی به کل چک های مبادله شــده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.در ماه 
مورد بررســی در بین ســایر استان های 
کشور، بیش ترین نسبت ارزش چک های 
وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای 
در استان به ترتیب به استان های گیالن 
)۹۰.۴ درصــد(، البــرز )۹۰.۳ درصــد(

و ســمنان)۸۹.۹ درصد(اختصاص یافته 
است و استان های کهگیلویه و بویراحمـد 
)۸۰.۳ درصد(  ایــالم  )۸۰.۲ درصــد(، 
و قــم )۸۲.۷ درصد( کم ترین نســبت 
ارزش چک هــای وصولی بــه کل ارزش 
چک های مبادله شــده در اســتان را به 

خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
بالغ بر ۶۷۸ هزار فقره چک به ارزشــی 
حدود ۲۰۹ هزار میلیــارد ریال در دی 
ماه ۱۳۹۹ در کل کشــور برگشت داده 
شده اســت که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ 
درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد 
و مبلــغ چک های مبادله شــده در ماه 
مذکور به ترتیب ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد 
برگشــت داده شده است. درصد تعداد و 
مبلغ چک های برگشــت داده شــده در 
آذرماه ۱۳۹۹به ترتیب معادل ۹.۴ درصد 

و ۱۲.۵ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۸ 
به ترتیب برابر ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد 

بوده است.
در مــاه مورد گزارش در اســتان تهران 
حدود ۱۸۱ هزار فقره چـک بـه ارزشی 
حـــدود ۹۳ هزار میلیارد ریال برگشت 
داده شد که از نظر تعداد ۷.۱ درصد و از 
نظر ارزش ۱۰.۱ درصد از کل چک های 
مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه 
مذکور در بین ســایر استان های کشور، 
بیش تریــن نســبت تعـــداد چک های 
برگشــتی به کل چک های مبادله ای در 
استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه 
ایــالم  درصــد(،   ۱۵.۸( بویراحمــد  و 
)۱۲.۷ درصد( و لرســتان )۱۱.۷ درصد( 
اختصــاص یافته اســت و اســـتان های 
گـیالن )۵.۸ درصد(، البرز )۷.۲ درصد( 
پایین ترین  )۷.۳ درصــد(  مازنــدران  و 
نســبت تعداد چک های برگشتی به کل 
تعداد چک های مبادله شــده در استان 
را بــه خود اختصــاص داده انــد.در ماه 
مورد بررســی در بین ســایر استان های 
کشور، بیش ترین نسبت ارزش چک های 
برگشــتی به کل ارزش چک های مبادله 
شده در اســتان به ترتیب به استان های 
)۱۹.۸ درصد(،  بویراحمــد  و  کهگیلویه 
ایالم )۱۹.۷ درصد( و قم )۱۷.۳ درصد( 
اختصــاص یافته اســت و اســتان های 
گیالن )۹.۶ درصــد(، البرز )۹.۷ درصد( 
و سمنان )۱۰.۱ درصد( کمترین نسبت 
ارزش چک های برگشــتی به کل ارزش 
چک های مبادله شــده در اســتان را به 

خود اختصاص داده اند.

در دی ماه 99 صورت گرفت؛
کاهش 24 درصدی تعداد 

چک های برگشتی
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خطیب زاده در نشست خبری:

توافق با آژانس در چارچوب مصوبه مجلس است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در سفر گروسی مدیرکل آژانس 
انرژی اتمی هیچ امتیازی به آمریکا داده نشده و همه توافقات انجام 
گرفته در چارچوب مصوبه مجلس شــورای اسالمی است. سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح دیروز)دوشنبه( در 
نشست خبری اظهار کرد: دوشــنبه ۲۷ بهمن سفر وزیر خارجه 
قطر به همراه هیئت همراه به تهران را داشتیم. وزیر خاجه قطر در 
این سفر گفتگوهایی با وزیر امور خارجه کشورمان داشت و البته 
مالقات های جانبی هم با مقامات جمهوری اسالمی ایران برگزار 
شد.خطیب زاده گفت: در این هفته گفتگوی تلفنی رئیس جمهور 
کشورمان با رئیس جمهور سوئیس و صدراعظم آلمان و همچنین 
روز گذشته با همتای ترکیه ای آقای اردوغان را داشتیم.وی ادامه 
داد: همچنین روز یکشنبه سفر آقای گروسی به تهران را داشتیم 
که در این راستا مالقات هایی با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر 
امــور خارجه برگزار شد.ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در 
هفته گذشته دو تا سه نشست معاونین سیاسی ایران با افغانستان 
و کشورهای دیگر برگزار شد که مهمترین آن برگزاری سومین دور 
گفتگوهای سیاســی ایران و پرتغال بود. شنبه هفته جاری نیز، ۴ 

زندانی ایرانی از ایالت بنگلور هند آزاد شدند.

در سفر مدیرکل آژانس اتمی هیچ امتیازی به آمریکا داده 
نشده است

خطیب زاده درباره جزئیات سفر گروسی به کشورمان و مذاکرات میان 
دو طرف گفت: در این سفر مذاکرات بسیار خوبی انجام شد و دستاورد 
بسیار بزرگی برای ســازمان انرژی اتمی است.وی ادامه داد: در سفر 
آقای گروسی هیچ امتیازی به آمریکا داده نشده و همه توافقات انجام 

شده در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسالمی است.

مذاکرات با آژانس اتمی طبق قانون هسته ای مجلس است
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این سفر توجهات زیادی 
را به خود جلب کرده اســت. مذاکرات فنی با سازمان انرژی اتمی 
انجام شــد و دستاورد دیپلماتیک و قابل توجه فنی به دست آمد. 
اقای صالحی و همکارانشان زحمات زیادی کشیدند تا در چارچوب 
قانــون مجلس، مذاکرات انجام  شــود و همانطــور که در بیانیه 

مشترک و آژانس آمده، این توافق بر وفق قانون مجلس است.
خطیب زاده ادامه داد: برخی توافقات برای راستی آزمایی ها براساس 
پادمان انجام شد مانند اینکه دوربین ها روشن بماند ولی فیلمی در 
اختیار آژانس قرار نگیرد. نه تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 

متوقف شد بلکه توافقات جدید هم براساس قانون مجلس است.
وی افزود: مسایل بسیار فنی و تخصصی است و در روزهای آینده 

سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی آن را بیان می کند. آقای غریب آبادی 
هــم در ایران و در مذاکرات بودند و برای ابعاد فنی این مســئله 

پاسخگو هستند.

فیلم دوربین ها در اختیار آژانس قرار نمی گیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توافقات ایران و آژانس و اینکه 
آیا با قانون مجلس مغایرت دارد یا خیر، خاطرنشــان کرد: ما هیچ 
فرصتی به آمریکا در مذاکرات با آژانس ندادیم. آنچه انجام شــده 
تماما در چارچوب مصوبه مجلس اســت. بر همین اساس اجرای 
داوطلبانــه پروتکل الحاقی متوقف می شــود و برخی نظارت های 
ضروری در ســه ماهه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ 
خواهد شد. شاید مهمترین مسئله فنی، دوربین ها باشد که هیچ 
فیلمــی در اختیار آژانس قرار نمی گیرد.خطیــب زاده درباره ابراز 
عالقه بایــدن رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو بــا ایران و طرح 
مسائل موشــکی و منطقه ای از سوی او گفت: بایدن باید تصمیم 
بگیرد سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا 
را ادامه دهد یا خیر؟وی ادامه داد: نتیجه این سیاست ها شکست 
حداکثری برای آمریکا خواهد بود و یا اینکه دولت جدید آمریکا از 

آن میراث شکست خورده فاصله بگیرد.

آمریکا تله های تحریمی را رفع کند تا وارد اتاق برجام شود
ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: آمریکا نه تنها از 
برجام خارج شــد بلکه از این ساختمان خارج شده و در مسیر آن 
هم تله گذاری کرده اســت که نه کســی باقی بماند و نه کسی از 
مزایای آن اســتفاده کند. مسیر برگشت مشخص است، آنها  ابتدا 
بایــد تعهدات خود در برجام را اجرا کنند تا وارد این ســاختمان 
شوند و بعد باید آن تله ها یعنی تحریم ها را بردارند تا بتوانند وارد 
اتاق برجام شــوند.خطیب زاده درباره حضــور نیروهای بیگانه در 
منطقه، گفت: موضوع و ریشه بسیاری از تنش ها در منطقه غرب 
آسیا به حضور نیروهای خارجی برمی گردد. این مسیری است که 
آمریکا با تصحیح سیاست های و خروجش، می تواند بازگشت ثبات 

و آرامش را به منطقه تسهیل کند.

درباره امنیت ملی و توان دفاعی مذاکره نمی کنیم
وی در پاســخ به سوالی درخصوص احتمال مذاکره درباره مسائل 
موشــکی، گفت: ما درخصوص امنیت ملی و توان دفاعی کشور با 
کســی مذاکره و مصالحه نمی کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه 
درباره اینکه آیا آمریکا می تواند ســاده بــه برجام برگردد؟ گفت: 
آمریکا یکجانبه خارج شــد ولی بازگشــت آن به خاطر اینکه این 

خروج متضمن بسیاری از ابعاد و مسئولیت های حقوقی است، به 
سادگی اتفاق نمی افتد. ما پیش شرطی برای رفع تحریم ها نداریم 
ولی رفع تحریم ها مسیر بازگشت آمریکا به برجام است.خطیب زاده 
در ادامه درباره تالش مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا 
برای برگزاری نشست با حضور نماینده آمریکا به صورت مهمان، 
گفت: ما نیت خــوب آقای بورل را می دانیم و این را در چارچوب 
تالش هــای وی برای حفظ برجام می دانیم. در حال حاضر آمریکا 

عضو برجام نیست که در نشست برجامی شرکت کند.

پیشنهاد حضور آمریکا به صورت مهمان در نشست برجام 
را بررسی می کنیم

وی با بیان اینکه نشســت ایران با اعضای فعلی برجام طبق روال 
خود انجام می شــود، گفت: اینکه آمریکا بخواهد به عنوان مهمان 
شــرکت کند را ایران بررســی خواهد کرد. موضــع ایران همانی 
اســت که بارها اعالم کرده ایم، در هیچ مذاکره و گفتگویی پیش 
از تعهــد به برجام و رفع موثر تحریم ها، حضور نخواهیم داشــت.

ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: در حال بررسی 
پیشنهاد هستیم و به دوســتان اروپایی و دوستانمان در مسکو و 
پکن که در حال رایزنی نزدیک با آنها هستیم به زودی نظر تهران 
را خواهیم گفت.خطیب زاده درباره برخی مســائل مطرح شده از 
سوی نمایندگان مجلس که دولت قانون مجلس را اجرایی نکرده 
اســت، گفت: قانون مجلس طبق الزامی که وجود دارد فردا انجام 
می شود و بهتر است دوستان قضاوت نکنند. از فردا سازمان انرژی 

اتمی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می کند.

کاهش محدودیت های دیپلمات های ایرانی در آمریکا کافی 
نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رفع محدودیت های اعالم شده 
برای دیپلمات های ایرانی در نیوریوک، گفت: کاهش این محدودیت 
ها را اعالم کردند.خطیب زاده گفت: در دولت قبلی وقتی آمریکا در 
نقض تعهدات خودش در خصوص تســهیل حضور دیپلمات ها در 
مقر سازمان ملل اقدام به محدودیت بی منطق و سرکشانه در قبال 
دیپلمات های ایرانی انجام داد، ایران در یادداشتی اخطار داد که به 
دیوان بین المللی دادگســتری شکایت خواهد کرد. ما این کاهش 
محدودیت را کافی نمی دانیم و البته در مســیر بازگشــت آمریکا 
به برجام نباید تفســیر شود.وی درباره آخرین وضعیت هواپیمای 
اوکراینی، گفت: ما منتظر اعالم نتیجه توسط دستگاهای مسئول 
هستیم و بعد از اینکه نظرات کشــورها جمع بندی شد، سازمان 
هواپیمایی کشــوری به صورت عمومی اعالم و در دسترس همه 

قرار خواهد داد.

دام افکنی در روابط ایران و عراق خیلی مشکوک است
ســخنگوی وزارت خارجه درباره سفر مارتین گریفیتس نماینده 
ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور یمن به ایران، گفت: ما تمامی 
مســاعی جمیله خود را به کار گرفتیم که بحران یمن و اتفاقات 
تراژیک انســانی پایان یابد. امیدواریم طرف هــای دیگر از جمله 
عربستان به این طرح ها بپیوندند و هرچه زودتر شاهد پایان کشتار 
زنان و کودکان باشــیم.خطیب زاده در باره اتهاماتی که برخی به 
ایران در پی حمالت به نیروهای آمریکایی  در عراق می زنند، گفت: 
مــن همان زمان که بعضی این اتهامات را مطرح کردند، بالفاصله 
گفتیم و می گوییم که اینگونه دام افکنــی در روابط ایران و عراق 
خیلی مشــکوک اســت و ضمن اینکه صلح و ثبات را در عراق به 
خطر می اندازد، نشــان از سناریوهایی است که برای ثبات منطقه 
خوب نیســت.وی بابیان اینکه برخــی طرف های ثالث به این تله 
آفرینی ها دل بســته اند، گفت: از دولت عراق خواســته ایم فارغ از 
این شایعات مسیر کشف حقیقت را با جدیت پیگیری و عامالن و 
آمران آن را پیدا کنند.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: دلیل 
این نا آرامی ها حضور نیروهای بیگانه در منطقه است. امروز شاهد 
افزایش حضور نیروهای خارجی در عراق هستیم که خودش عامل 
ناامنی اســت.خطیب زاده درباره ســفر رافائل گروسی به تهران و 
ارتباط این مســئله در دادن فرصــت دوباره به آمریکا برای حفظ 
برجام هم ابراز داشــت: آنچه میان ســازمان انرژی اتمی و آژانس 
رخ داده، یک توافق فنی اســت تا روابط دوطرف، براساس مصوبه 

مجلس خدشه دار نشود. در بیانیه هم آمده کلیه توافقات وفق قانون 
مجلس رخ می دهد. اگر طرف های مقابل که نتوانستند به تعهدات 
خود عمل کنند از این فرصت اســتفاده کنند، ایران از این مسئله 

استقبال خواهد کرد.

وزیر خارجه قطر حامل پیامی از سوی آمریکا نبود
وی درباره ســفر وزیر امور خارجه قطر بــه تهران و اینکه آیا وی 
حامل پیامی از ســوی آمریکا برای ایران بوده اســت؟ گفت: سفر 
وزیر امور خارجه قطر هم در ادامه رایزنی های دو کشور بود و هیچ 
مطلبی از آمریکا در این سفر مطرح نبوده است.سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره ایجاد روزنه ای در وضعیت آزاد شــدن زندانیان 
ایرانی در آمریکا، گفت: درخصوص زندانیان تحول جدی رخ نداده 
اســت. ما پیام خود را از طریق سوئیس داده ایم.سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره تاریخ برگزاری نشســت کمیســیون مشترک 
برجام و نشستی که اتحادیه اروپا می خواهد با حضور آمریکا برگزار 
کند، ابراز داشت: نشست کمیسیون مشترک برجام در مسیر خود 
انجام می شــود. دعوتی که صورت گرفته در حال بررسی هستیم 
که چگونه به آن پاســخ دهیم. کمیســیون برجام در مسیر خود 

انجام می شود.

اتفاقی در ارتباط با دارایی های بلوکه شــده ایران در کره 
جنوبی نیفتاده است

خطیب زاده درباره آخرین وضعیت دارایی های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی، گفت: تحوالتی در تماس کره ای ها با سفارت ایران و 
همچنین در تماس اخیر قائم مقــام وزیر خارجه کره با عراقچی 
صورت گرفته، اما همچنان به صورت عملیاتی اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: در مورد حق عضویت ایران در سازمان ملل پیشرفت هایی 
صورت گرفته اما هنوز مسیر به کندی طی می شود.سخنگوی درباره 
سند همکاری های راهبردی ایران و افغانستان اظهار داشت: این سند 
تقریبا آماده است و اگر یکی دو مورد باقیمانده را دوستان افغانستان 
اعالم کنند، ما آماده امضای آن هستیم. هیئتی از ایران در افغانستان 
و همچنین هیئتی از افغانســتان در تهران ایــن موضوع را پیگیری 
کرده اســت. االن نمی توانم تاریخ مشخصی را برای امضای این سند 
بدهم.خطیب زاده درباره وضعیت نشســت سه جانبه ایران، جمهوری 
آذربایجان و روسیه اظهار داشت: می خواهیم این نشست را به صورت 
حضوری برگزاری کنیم و در حال بررسی زمان آن هستیم.وی درباره 
سواســتفاده حقوق بشری از سوی برخی کشورها نیز گفت: استقالل 
از دســتاوردهای بزرگ ایران بوده و هیچگاه اجازه ندادیم اســتقالل 
ایران خدشــه دار شود. سابقه حقوق بشری بســیاری از آنها که درباره 
حقوق بشــر در ایران صحبت می کنند، سابقه تاریک و تیره ای است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران همواره گفته بدترین روش 
برای پرداختن به امور حقوق بشر، سیاسی کردن آن است. ایران همواره 
سعی کرده در مسیر بهبود این موضوع حرکت کند. قطعنامه هایی که 
صادر می شود کمتر از یک سوم اعضا رای می دهند. این معنای خودش 
را برای دنیا دارد که تصمیم سیاســی است که گرفتند ولی پاسخ ما 

حقوقی بوده است.
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محققان »دانشــگاه اوترخت« هلند در مطالعه اخیرشان از درمان 
جدیدی برای بیماری پارکینســون خبــر داده اند.به گزارش آی او، 
داروهای موجــود برای درمان بیماری پارکینســون تاثیرات مفید 
محدودی دارند اما اغلب با عوارض جانبی ناخواســته همراه هستند 
حال محققان هلندی یک بازدارنده جدید ایجاد کرده اند که بســیار 
امیدوار کننده به نظر می رسد.محققان دانشگاه اوترخت)UU( هلند 
گامــی نوین در جهت تولیــد دارویی جدید بــرای درمان بیماری 
پارکینســون برداشــتند. افرادی که به این بیماری مبتال هستند 
از ســفتی عضالت رنــج می برند و گاهی حرکات غیــرارادی انجام 
می دهنــد. بیش از ۵۰ هزار نفر فقط در هلنــد از این بیماری رنج 

می برند.

یک گوزن در تنسی آمریکا یافت شده است که از یک بیماری بسیار نادر 
رنج می برد و موهای قابل رویش در مردمک چشم خود دارد.به گزارش 
آی ای، در طبیعت، به ویژه در حیوانات، چیزهای عجیب و غریب زیادی 
می توانیم پیدا کنیم. اما این بدان معنا نیست که از آنها متعجب نشویم.

اکنون گزارش جدیدی در مجلــه Quality Whitetails که مجله انجمن 
ملی گوزن ها اســت، اتفاقی بسیار نادر را خبر داده است که آن، کشف 
گوزنی با مردمک چشم مودار است! بله، درست خواندید، گوزنی که در 
چشم خود مو دارد.نویســنده این گزارش می گوید: من در کار خود به 
عنوان یک روزنامه نگار حیات وحش، از بســیاری از گوزن های عجیب و 
غریــب گزارش تهیه کرده ام، اما اگر همه آنها را برای یک نمایش آماده 

کنم، این مورد جدید، مهم ترین و عحیب ترین آنها خواهد بود.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که دلفین ها دارای ویژگی های شخصیتی 
بسیار شبیه به انسان ها و دارای کنجکاوی و جامعه پذیری مشترک با ما 
هستند.به گزارش آی ای، دلفین ها موجوداتی دلنشین، بازیگوش و کاماًل 
تعاملی هستند. اکنون یک مطالعه جدید نشان داده است که این حیوانات 
عالوه بر این ویژگی ها، دارای ویژگی های شخصیتی کاماًل شبیه به انسان 
نیز هستند.این تحقیق که در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، ۱۳۴ دلفین پوزه بطری 
معمولی نر و ماده را در هشت زیستگاه در سراسر جهان مورد ارزیابی قرار 
داد و نشــان داد که آنها دارای چندین ویژگی بســیار شبیه به انسان، به 
ویژه کنجکاوی و جامعه پذیری هستند.دلفین پوزه بطری معمولی شناخته 
شده ترین عضو خانواده دلفین سانان و از گونه دلفین هایی است که به وفور 

در آکواریوم های دنیا جهت عملیات نمایشی به کار گرفته می شود.

گامی امیدبخش در جهت درمان 
بیماران مبتال به »پارکینسون«

مشاهده گوزنی که مو در 
چشمش رشد می کند!

 شخصیت دلفین ها شبیه
 به انسان است!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 اعتراضات در شهر بارسلونا اسپانیا به دستگیری یک خواننده "رِپر"
حامی جدایی طلبان کاتالونیا

مشکل عجیب مالکان کوروت C7: کمبود الستیک!
احتماالً همه شــما عزیزان می دانید که همه گیری کرونا چه تأثیرات مخربی روی کل دنیا گذاشــته اســت. کرونا تنها یک بحران برای 
ســالمتی بشر نیست بلکه روی اقتصاد نیز تأثیر زیادی گذاشته و فرایندهای ساخت و تولید و فروش به خاطر حمل ونقل محدود شده 
تحت تأثیر قرار گرفته است. این یک تأثیر دومینو وار بوده و صنایع مهم و اساسی همچون صنعت خودرو از کرونا ضربات جبران ناپذیری 
دریافت کرده اند.یکی از این صنایع صنعت الستیک است. با تعطیلی کارخانه ها در سال پیش تأمین الستیک کمتر از حد ایده آل بوده 
اســت و اگرچه برخی افراد خواهند گفت این صنعت مقیاس بزرگی دارد اما الستیک هایی که محبوبیت بیشتری دارند به خاطر شروع 
به کار دوباره کارخانه ها خیلی تحت تأثیر قرار نگرفته اند اما الســتیک هایی که بازار محدودی دارند با مشــکالتی روبرو شده اند.یکی از 
خودروهایی که تحت تأثیر این قضیه قرار گرفته شورولت کوروت C7 به ویژه مدل های Z۰6، گرند اسپورت و ZR۱ است. گفته می شود 
تأمین الستیک های عقب این مدل ها در حال حاضر کمتر از نیاز بوده و تنها الستیک میشلین پایلوت اسپورت AS۳+ در بازار موجود است. 
حتی الستیک های برندهایی همچون برجیستون و کانتیننتال نیز در مغازه ها موجود نیستند.شایان ذکر است تمامی مدل های کوروت 

Z۰6 C7، گرند اسپورت و ZR۱ از الستیک های عقب با سایز ۳۳۵-۲۵-۲۰ استفاده می کنند که خب سایز معمول الستیک نیست.

 رئیس ابدی هیات فوتبال تهران
ابوالحســن شیرازی برای چندمین دوره متوالی به عنوان رئیس هیات فوتبال تهران انتخاب شد. انتخابات ریاست هیأت فوتبال 
استان تهران پس از حدود دو سال تعویق، صبح امروز با اتفاقات عجیب و غریب برگزار شد. قبل از شروع انتخابات، هفت تن از 
نامزدهای این انتخابات به علت ایرادهای قانونی به نحوه برگزاری این انتخابات، از شرکت در انتخابات خودداری کرده و شکایت 
خود را به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال ارسال کردند.با این حال در روز انتخابات هم چند تن دیگر انصراف خود را اعالم کردند 
تا در نهایت از بین حبیب اهلل شیرازی ، نیما نکیسا، مهدی طحافچی، مهدی ملک آباد، محمد محمودی و اسماعیل گودرزی، رئیس 
فعلی این هیات یعنی حبیب اهلل ابوالحسن شیرازی با ۲۳ رای برای دوره ۴ ساله انتخاب شد. همچنین محمد ملک آباد هم ۱۲ و 
نیما نکیسا هم ۹ رای آوردند.از دیگر اتفاقات عجیب این مراسم، دسترسی نداشتن اهالی رسانه به صدا و تصویری سالن برگزاری 
مراســم بود که با اعتراض آن ها همراه شد.در انتخابات دیروز، سرپرست فدراسیون فوتبال و مدیران عامل دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس نیز به عنوان اعضای مجمع انتخاباتی حضور داشتند.

چراغ دل هب نور جان ربافروختهب انم آن هک جان را فکرت آموخت
ز فیضش خاک آدم گشت گلشنز فضلش ره دو عالم گشت روشن تواانیی هک رد یک طرةفالعین

ز کاف و نون پدید آورد کونین چو اقف قدرتش دم رب قلم زد
زهاران نقش رب لوح عدم زد وز آن دم شد هویدا جان آدماز آن دم گشت پیدا ره دو عالم هک ات دانست از آن اصل همه چیزرد آدم شد پدید این عقل و تمییز

پیشنهاد

چهره روز

آدمی
کتــاب آدمی بــا عنوان فرعــی یک تاریــخ نویدبخش 
Humankind – A Hopeful History اثــری خواندنــی و 

بحث برانگیــز از روتخر برخمان اســت. کتابی که در آن 
ایده ای رادیکال مطرح می شود. مفهومی که برای سال ها 
نفی شده و رسانه های خبری درباره آن صحبتی نمی کنند. 
اما این ایده رادیکال تقریباً توســط تمامی شــاخه های 
علمی تایید شده است. ایده رادیکال نویسنده کتاب این 
اســت: »اغلب افراد، در باطن، نسبتاً نیک هستند.روتخر 
برخمان، هلندی اســت و در دانشگاه اوترخت این کشور 
و یوسی ا ل ای امریکا تاریخ خوانده است. مطالعاتش بیشتر 
بر شهرها و حکومت ها و مباحث شهروندی متمرکز است. 
روزنامه انگلیسی گاردین او را »نابغه جوان هلندی با عقاید 
بدیع« خوانده است و در کتاب آدمی یک تاریخ نویدبخش به دفاع از باطن نیک انسان می پردازد. مفهومی 
که تکامل شاهدی بر آن است و به عقیده نویسنده زندگی روزمره و سرشت بشر هم آن را تایید می کند.

برخمان در کتابش برخی از برجسته ترین وقایع و پژوهش های جهان را با دیدی کاماًل بدیع می شکافد و 
پرتوی نو بر تاریخ بشر در ۲۰۰۰۰۰ سال اخیر می افکند. از همین جهت بهتر است در نظر داشته باشیم 

که با کتابی تاریخی، فلسفی در زمینه انسان و انسان شناسی روبه رو هستیم.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب نیز آمده است:

از بمباران های جنگ جهانی گرفته تا جهانی واقعی که شاید تنها در رمان ساالر مگس ها بتوان نمونه اش را 
یافت، از مزرعۀ پرورش روباه در سیبری گرفته تا جنایتی ننگین در نیویورک، از دستگاه شوک در دانشگاه 
ییل گرفته تا آزمایش زندان در دانشگاه استنفورد… روتخر برخمان به ما نشان می دهد که باور انسان به 

مهر و نیک خواهی قادر است تفکر نوینی را بیافریند و مبنایی باشد.

استیون پال جابز
استیون پال جابز )به انگلیسی: Steven Paul Jobs( )زادهٔ ۲۴ 
فوریهٔ ۱۹۵۵ – درگذشتهٔ ۵ اکتبر ۲۰۱۱(]۲[ کارآفرین، 
مخترع، بنیان گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه ای 
اپل و یکی از چهره های پیشــرو در صنعت رایانه بود. در 
ســال ۱۹76، جابز ۲۱ ســاله به  همراه دوستش استیو 
وازنیک ۲6 ساله، شــرکت اپل را تأسیس کردند. اولین 
رایانهٔ شخصی ای که شرکت اپل به بازار معرفی کرد، اپل 
I نام داشــت. یک ســال پس از آن در سال ۱۹77 اپل 
II نیز راهی بازار شــد. در سال ۱۹۸۵ طی یک اختالف 
مدیریتی، جابز اپل را ترک و در همان سال شرکت نکست 
را تأســیس کرد. از مهم ترین محصوالت شرکت نکست 
می توان به نکست کامپیوتر اشاره کرد که بعدها میزبان 
اولین مرورگر وب شــد. در سال ۱۹۹6 شرکت اپل، شرکت نکست را به مبلغ ۴۲۹ میلیون دالر خرید. 
طی این معامله استیو جابز، مجدداً به اپل بازگشت. از اتفاقات مهم پس از این مسئله در اپل می توان به 
معرفی آی پاد در ســال ۲۰۰۱، پرده برداری از آی تیونزاستور در سال ۲۰۰۳ و معرفی آی فون و آی پد در 
سال های ۲۰۰7 و ۲۰۱۰ اشاره کرد.جابز در سال ۱۹۸6 یک گروه گرافیکی را از بخش گرافیک کامپیوتر 
لوکاس فیلم خرید. این شرکت که بعدها توسط خودش پیکسار نامیده شد، توانست فیلم های پویانمایی 
موفقی بســازد. در سال ۲۰۰6 شرکت والت دیزنی، پیکسار را خرید. پس از این معامله جابز به سهام دار 
اصلی والت دیزنی تبدیل شد و به عضویت هیئت مدیرهٔ آن درآمد. در اکتبر ۲۰۰۳ سرطان لوزالمعده جابز 
تشــخیص داده شد و در اوت ۲۰۱۱، او از سمت مدیرعاملی اپل استعفا داد. تیم کوک، از مدیران ارشد 
اپل، مدیرعامل شد و جابز به عنوان رئیس هیئت مدیره به فعالیت هایش ادامه داد.استیو جابز در نهایت بر 
اثر عوارض ناشی از سرطان لوزالمعده، در تاریخ چهارشنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در سن ۵6 سالگی درگذشت.

فرهنگ

فیلم کوتــاه »پاتوقی ها« به کارگردانی ســیامک  
کاشف آذر به ۲ جشنواره آمریکایی راه پیدا کرد.

فیلم کوتاه پاتوقی ها به کارگردانی سیامک کاشف  
آذر در ادامه حضور بین المللی خود، در چهاردهمین 
دوره جشنواره Taos Shortz Film Fest آمریکا حضور 
دارد. ایــن جشــنواره در ماه مارس در این کشــور 
برگزار خواهد شد.همچنین این فیلم به تازگی برای 
 GARDEN  حضــور در نوزدهمین دوره فســتیوال
STATE FILM FESTIVAL انتخاب شــده اســت که 
همه ســاله در آمریکا برگزار می شــود. در خالصه 
داســتان فیلم پاتوقی ها آمده اســت که مردی که 
خانه اش در رهن بانک اســت، برای پرداخت اقساط 
آن، دست به قمار می زند اما همسر او متوجه می شود و این تازه آغاز ماجرا است.در این فیلم 
کوتاه که به قلم و کارگردانی سیامک کاشف آذر ساخته شده است، بازیگرانی چون حمیدرضا 
آذرنــگ و بهار محمدپور حضور دارند. پخش بین المللی این فیلم بر عهده اســتودیو فیلمچی 
اســت.از دیگر عوامل این فیلم کوتاه مــی توان به تصویربــردار: آرش صادقی، تدوینگر: علی 
توکلی، مجری طرح و مدیر تولید: مهدی ارجمند، صدابردار: امین جعفری، طراح گریم: ســید 
جالل موســو، صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده، دستیار کارگردان: مسعود قدسی، دستیار 
دوم کارگردان: فاطیما صفری، مشــاور کست: سیروس همتی، مشاورین فیلمنامه: کیمیا خلج 
و محمد داداش زاده دیمان، تیزر: متین حیدری نیا، ترجمه: حســن شــرف الدین، عکس: زهرا 
پرســت وند، طراح پوستر: ندا کاشف آذر، تهیه کننده، نویســنده و کارگردان: سیامک کاشف 

آذر اشاره کرد.

حضور »پاتوقی ها« در 2 جشنواره آمریکایی
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