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سخنگوی شورای نگهبان درباره گمانه زنی برخی افراد درباره رد یا تایید صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: چنین اظهار نظراتی معتبر نیست و 
تاثیری بر شورای نگهبان ندارد.عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان روز )پنج شنبه( با حضور در جمع دانشجویان بسیجی در اردوگاه 
سیدالشهدا آبعلی در یک نشستی صمیمی که به مدت ۳ ساعت و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، ضمن سخنرانی به سواالت دانشجویان پاسخ گفت.

وی با تبریک میالد مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی)ع( و ایام البیض، ماه رجب را ماه عبادت عنوان کرد و گفت: شما دانشجویان مومن قدر جوانی را 
بدانید و از این بهار عبادت در ماه های رجب، شعبان و رمضان استفاده کنید و همه باید بتوانیم توشه ای برای آخرت جمع کنیم.....
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کدخدایی:
گمانه زنی درباره رد یا تایید داوطلبان انتخابات 1400 معتبر نیست
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 توقف پروتکل الحاقی 
پیام راهبردی داشت

یک روز پس از توافق میان » گروســی « مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و» صالحی « رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ، 
اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی به شدت با آن  توافق بدلیل 
تفاوت هایی که در متن و محتوا با قانون مجلس داشت ، مخالف کرده 
و دولت را به نقض قانون متهم کردند. این پیام مجلس نشــان دهنده 
دو موضوع مهم اســت اول اینکه مجلس برای خــروج تدریجی از بند 
تعهــدات برجام مصمم بوده و قدم به قدم پیش میرود و دوم اینکه این 
مجلس با مجلس قبلــی تفاوتهایی هم دارد و آنجا که دولت جمهوری 
اسالمی ایران فرا تر از قانون  در مسائل هسته ای یا حتی غیر هسته ای 
اعمال سلیقه میکند را ندیده نمی انگارد.اکثریت نمایندگان معتقدند، 
 دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  ها را که از پنجم اسفند۹۹ 
)۲۳ فوریــه (  اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گســترش 
ســالح های هســته ای ممنوع کرده، نادیده گرفته اســت. حدود ۲۰۰ 
نماینده مجلس روز دوشنبه چهارم اسفند )۲۲ فوریه( در نامه ای به قوه 
قضائیه از حسن روحانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه شکایت کردند و خواستار 
لغو توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی شــدند. مجلس شورای 
اسالمی توافق ایران و آژانس را مغایر قانون تفسیر کرده و تصویب کرد 
که متخلفان ایــن توافق یعنی رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی به 
قوه قضائیه معرفی شــوند. پس از توافق یکشنبه شب سوم اسفند ماه 
مطابق ۲۱ فوریه مابین جمهوری اسالمی ایران و مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی هســته ای ، درباره نظارت های آژانس بر برنامه هسته ای 
ایران مجلس شورای اسالمی صبح روز بعد و به عبارتی ۴ اسفند ماه ۹۹ 
مطابق با ۲۲ فوریه  نشســت غیرعلنی برگزار کرد و نتیجه این نشست 
معرفی افراد فوق الذکر بــه قوه قضائیه بود اما در مقابل این اقدامات و 
مواضع مجلس شورای اسالمی  دولت جمهوری اسالمی ایران  شامگاه 
چهارم اسفند با انتشــار بیانیه ای در واکنش به اعتراض ها و مشاجراتی  
که بر ســر توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجلس بر پا شده 
بود ، تصریح کرد که این توافق منطبق با مصوبه شــورای عالی امنیت 
ملی در جمهوری اسالمی ایران و برای اجرای کم  هزینه قانون ، اقدامی 
راهبردی اســت. در بیانیه دولت تالش مجلس برای لغو توافق با آژانس 
یک » تصمیم غیرمنطقی و خالف امنیت ملی« و تاسف  برانگیز خوانده 
شــده است. دولت  جمهوری اسالمی ایران تاکید کرده که اگر مجلس 
بر لغو توافق با آژانس اصرار دارد »باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم 
بپذیرد و پاســخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد. تاکید دولت 
بر مصوبه شــورای عالی امنیت ملی مفهوم مهمی را به دنبال داشــته 
اســت که میتوان به ذیل نیات و دیدگاههای دو طرف یعنی یک طرف 
مجلس شــورای اسالمی که سخن قاطع مردم را در بر میگیرد و عالقه 
منــد برخورد قاطع و محکم با متخلفین برجام اعم از آمریکا و اروپا که 
بعد از اقدامات ایران هیج قدمی در اجرای برجام برنداشــتند ، هستند 
و طرف دوم که به دســتگاه دیپلماســی غرب هنوز خوش بینانه نگاه 
میکنــد و اصرار دارد وقت متناســب و الزم را بــرای طرف غربی برای 
عبور از جو ســازیهای صهیونیســتی ایجاد نموده تا جو بایدن و طرف 
های اروپایی او بتوانند شرایط جمهوری اسالمی ایران و عدول از هنجار 
های غربی را هضم نموده با یک پیشنهاد منطقی به استقبال بازگشت 
به برجام بنگرند. اینکه مجلس شورای اسالمی از منظر قانون به موضوع 
می اندیشد و اینکه شورای عالی امنیت ملی نیم نگاهی هم به خواست 
دولت برای اســتفاده از ظرفیت های دیپلماتیک دولت دارد میتواند در 
یک راستا تلقی شده و مســیر آمریکا و اروپا را هموارتر نماید. باالخره 
این ســخن حق مشهودی است که طرف غربی به تعهدات خود پایبند 
نبوده و عدم پایبندی موجب خسارت های جبران ناپذیری مانند اتالف 
۷ سال وقت کل ملت ایران برای نگاه امیدوارانه به برجام و نهایتا دست 
خالی خود از هر نتیجه ای بوده باشــد. تازه این امر در شرایطی صورت 
میگیرد که دولت جمهوری اســالمی ایران در قالب برجام کل صنعت 
هســته ای را به بتون بســته و ایران را در این بستر کامال خلع سالح 
نموده است. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی  )دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹ ( در جلسه 
علنی و در جریان بررســی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی با گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از این 
توافق از این منظر انتقاد کرده اســت که معتقد اســت : »  قرار اســت 
مجلس شورای اسالمی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند؟ «. فارغ از 
این اختالف نظر در شــیوه و زمانبندی اجرای خروج داوطلبانه ایران از 
پروتکل الحاقی  »ند پرایس« سخنگوي وزارت خارجه آمریکا،  شامگاه 
دوشنبه ۴ اسفند  گفته است که » اگر ایران به پایبندي کامل به برنامه 
جامع اقدام مشــترک بازگردد، آمریکا نیز آماده است تا اقدام مشابه را 
انجام دهد«.  سخنگوي وزارت خارجه آمریکا در همین کنفرانس خبري  
از آنچــه به گفته او اقدام ایران در فاصله گرفتن بیشــتر از پایبندي به 
تعهدات هسته اي خوانده شده، ابراز نگراني هم کرده است. پر واضح است 
که از ماه ژانویه که جوبایدن سکان سیاست خارجی کاخ سفید را بدست 
گرفته است، این توهم در ذهن او فرورفته که دولت جمهوری اسالمی 
ایران ممکن است تحت تاثیر فشارهای رسانه ای و جوسازی های غربی 
، پای میز مذاکره برای افزودن به تعهدات قبلی در برجام حاضر شود؟!!!! 
و متاســفانه این خواسته را برای خود مشــروع هم جلوه دهند؟!!!!. این 
تصور که رهبر معظم انقالب اســالمی ایران که سکان سیاست خارجی 
کشور را همیشه در اختیار داشــته اند این بار از فرمایشات خود عقب 
نشسته و نرمش نشــان دهند، آنهم در شرایطی که جمهوری اسالمی 
ایران حداقل بین ۶۵ تا ۷۵ درصد از فشار های  تاثیر گذار تحریم عبور 
کرده و با کمی اســتقامت قادر به خروج مبتکرانه ۱۰۰ درصدی خود 
از تحریم اســت ،  طبعا توپ در زمین طرف مقابل اســت . ایران امروز 
از تولیــد اورانیوم تولیدی تا حد ۲۰ درصد گذشــته و راه خود را برای 
خود کفایی در نیازهای این حوزه ادامه خواهد دادو لذا دولت جمهوری 
اسالمی ایران هم در مدت کوتاهی در مواجهه با سرسختی غرب مجبور 
به تمکین از خواســت مجلس که خواست رهبری و مردم است خواهد 
شــد. پس راه ایران تعریفی شمرده خواهد داشت.و غرب چاره ای بجز 

عدول از سرسختی و بی منطقی نخواهد داشت.  
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

با حضور وزیر بهداشت و در آسایشگاه کهریزک صورت گرفت
آغاز واکسیناسیون سالمندان و جانبازان آسایشگاه ها

واکسیناســیون ســالمندان، جانبازان و کارکنان آسایشگاه ها در روز پدر، ســالروز والدت موالی 
متقیان علی )ع(، ساعاتی پیش با حضور وزیربهداشت در آسایشگاه سالمندان کهریزک آغاز شد.بر 
اســاس اعالم وزارت بهداشــت، در ادامه فاز یک واکسیناسیون علیه بیماری کرونا و به دنبال آغاز 
واکسیناسیون کادر درمان، واکسیناسیون سالمندان، جانبازان و کارکنان آسایشگاه ها نیز در روز پدر، 
سالروز والدت موالی متقیان علی )ع(، ساعاتی پیش با حضور وزیربهداشت در آسایشگاه سالمندان 
کهریزک آغاز شد.ظرف هفته پیش رو با ادامه واکسیناسیون خط مقدم کادر درمان و سالمندان و 
جانبازان مقیم آسایشگاه ها، تا قبل از نیمه اسفندماه ۹۹، واکسیناسیون مرحله اول ۱۱۰ هزار نفر 
از افراد گروه هدف فاز یک انجام خواهد شــد که تنها ۰.۲ درصد کل جمعیت هدفی اســت که تا 
پایان برنامه واکسیناسیون باید واکسینه شوند، همچنین واکسیناسیون دوز دوم دریافت کنندگان 
واکســن نیز ۱۲ اســفندماه ۹۹ طبق برنامه زمان بندی و ســه هفته بعد از دریافت دوز اول انجام 
خواهد شــد؛ تالش بر این اســت که با محموله های بعدی واکسن که ظرف روزهای آتی به تدریج 
وارد کشور خواهد شد، تا قبل از سال جدید، واکسیناسیون در گروه های هدف فاز یک انجام شود 
و با شروع سال جدید شاهد واکسیناسیون گروه های هدف فاز دو به ترتیب اولویت مندرج در سند 

ملی واکسن کرونا خواهیم بود.

واکنش نمکی به مشاهده کرونای ایرانی/عبور از 100هزار تست روزانه
وزیر بهداشــت، در واکنش به مشــاهده مواردی از کرونای ایرانی در کشــور، توضیحاتی ارائه داد.

همچنین، سعید نمکی، در حاشیه برنامه واکسیناسیون سالمندان در آسایشگاه کهریزک، در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی عنوان می شود مواردی از کرونای ایرانی در کشور مشاهده 
شده است، گفت: هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی اعالم کنیم نداریم، 
اما هر لحظه ممکن است در گوشه ای از کشور دچار جهش جدید ویروس شویم.وی درباره آخرین 
وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشــور، افزود: همکاران ما بر اوضاع به صورت کامل مسلط هستند 
و تعداد آزمایش ها را افزایش دادیم به طور نمونه در اســتان خوزستان ۱۲۵۰۰ آزمایش تشخیص 
کووید ۱۹ انجام شــده این در حالی است که قباًل در کل کشور روزانه ۲۵۰۰۰ آزمایش تشخیص 
کووید انجام می شــد.نمکی با بیان اینکه هم اکنون از مــرز روزانه ۱۰۰ هزار آزمایش کووید عبور 
کردیم، ادامه داد: خانه به خانه به دنبال موارد ابتالء می گردیم و اگر مردم کمک کنند و پروتکل ها 

رعایت شود، همکاران ما کنترل اوضاع را در دست دارند و نگرانی عمده ای در این حوزه نداریم.

رییس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت؛
مصونیت واکسن های کرونا موقتی است

رییس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هنوز برای قضاوت درباره 
مــدت زمان ایمنی زایی و مصونیت پس از تزریق واکســن های کرونا زود اســت اما در مورد همه 
واکســن های موجود در دنیا مدت زمان بیش از هفت یا هشــت ماه مصونیت پیش بینی نمی شود.

در این باره هم کیانوش جهانپور در پاســخ به این پرسش که واکسن های کرونا چند مدت ایمنی 
و مصونیت ایجاد می کنند، افزود: در مورد همه واکســن های کرونا موجود در دنیا تصور ایمنی و 
مصونیت بیش از چند ماه وجود ندارد البته قضاوت در این مورد هنوز زود است و نمی توان اظهار 
نظر قطعی در این مورد داشــت.وی توضیح داد: یک نوع ایمنی هومورال داریم که بر اساس وجود 
آنتی بادی های خنثی کننده است و یک نوع ایمنی سلولی داریم قاعدتا در  مورد کووید۱۹ ایمنی 
همورال مثال بعد از تزریق واکسن چند ماه پیش بینی می شود و ایمنی سلولی نیز بیش از هفت 
تا هشت ماه پیش بینی نمی شود. البته واکسن های کرونا همگی در یکی دو ماه اخیر تزریق شده 
اند و هیچ مطالعه ای در مورد مدت زمانی ایمنی زایی آنها هنوز انجام نشده و اکنون هیچ کس نمی 
تواند اظهار نظر قطعی درباره مدت زمان ایمنی زایی این واکسن ها داشته باشد. سخنگوی سازمان 
غذا و دارو گفت: همه پیش بینی ها درباره مدت زمان مصونیت و ایمنی زایی واکسن های کرونا در 
حد حدس و گمان است. امیدواریم حداقل واکسن اسپوتنیک وی روسیه که یکی از بهترین واکسن 
های دنیاست و میزان اثربخشی و ایمنی زایی آن حتی برای افراد باالی ۶۵ سال حدود ۹۲ درصد 
برآورد شــده و سایر واکسن هایی که وزارت بهداشت تایید کرده و به آنها مجوز مصرف اضطراری 
داده، مدت زمان قابل توجهی ایمنی ایجاد کنند. اما ممکن است برای ادامه ایمنی زایی این واکسن 

ها به دوز یادآور نیاز باشد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

مالیات برعایدی سرمایه سرعت گیر  قیمت مسکن و خودرو
اعالم جزییات آزادسازی دارایی های ایران در کره جنوبی

 واریز یک میلیارد دالر به کانال مالی 
سوییس برای خرید دارو

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعالم کرد: قرار بر این است که تا یک میلیارد دالر از این دارایی ها 
به کانال مالی ایران و ســوییس واریز شــود تا صرف خرید دارو و غذا شود. در مورد اقالم دارویی نیز وزارت 
بهداشــت با بانک مرکزی هماهنگ شده است.حســین تنهایی در مورد جزییات توافق ایران و کره جنوبی 
برای آزادسازی دارایی های ایران در کره جنوبی اظهار داشت: قرار بر این است که تا یک میلیارد دالر از این 
دارایی ها به کانال مالی ایران و سوییس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. در مورد اقالم دارویی نیز 
وزارت بهداشــت با بانک مرکزی هماهنگ شده است.وی ادامه داد: البته باید منتظر عمل از سوی کره ای ها 
باشیم چون تا امروز بیشتر تا مرحله حرف و صحبت پیش می رفتیم.تنهایی تصریح کرد: موضوع مهم در این 
مورد، این است که ما یا پول دریافت کنیم و یا اقالمی مانند ماشین آالت که تولید داخلی را عمق ببخشد. 
از همین روی از اقالم دارو و غذا شروع خواهیم کرد.رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی تصریح کرد: در 
مورد اقالم مبادله ای نباید بگونه ای باشد که تعیین کننده اقالم، طرف مقابل باشد بلکه اقالم مورد نیاز ما در 
بخش پتروشیمی، خودروسازی و لوازم خانگی باید در اولویت باشد تا تولید داخل تقویم شود و نباید اجازه 

داد کاالهای ساخته شده به ما تحویل دهند.

افزایش ۷ برابری قیمت مسکن در ۷.۵ سال دولت تدبیر و امید
بررسی گزارش تحوالت بازار مسکن حاکی از آن است که طی ۷.۵ سال اخیر قیمت مسکن ۶۱۴.۴ درصد 
افزایش یافته اســت. در دیماه امسال متوسط قیمت مسکن شــهر تهران با رشد حدود ۲ درصدی نسبت 
به دیماه امســال رقم ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان را ثبت کرد.در فروردین ماه امسال متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مســکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود که روند صعودی آن طی ماه های بعدی ادامه 
یافت. به این ترتیب در سال ۹۹ قیمت مسکن )تا پایان دیماه( بالغ بر ۷۶ درصد افزایش یافته است.از سوی 
دیگر در مردادماه ۹۲ که دولت اول روحانی کار خود را شروع کرد متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و 8۳۴ 
هزار تومان بود که طی ۷ سال و نیم سال اخیر با رشد ۶۱۴.۴ درصدی به ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان 

افزایش یافته است.

با حضور وزیر بهداشت و در آسایشگاه کهریزک صورت گرفت

آغاز واکسیناسیون سالمندان و جانبازان آسایشگاه ها 
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کدخدایی:گزیده خبر

گمانه زنی درباره رد یا تایید داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ معتبر نیست
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره گمانه زنی برخی افراد درباره رد یا تایید صالحیت 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: چنین اظهار نظراتی معتبر نیست و تاثیری 
بر شــورای نگهبان ندارد.عباســعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای 
نگهبان روز )پنج شــنبه( با حضور در جمع دانشجویان بسیجی در اردوگاه سیدالشهدا 
آبعلی در یک نشستی صمیمی که به مدت ۳ ساعت و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شــد، ضمن سخنرانی به سواالت دانشــجویان پاسخ گفت.وی با تبریک میالد 
مولــی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی)ع( و ایام البیض، ماه رجب را ماه عبادت 
عنوان کرد و گفت: شما دانشجویان مومن قدر جوانی را بدانید و از این بهار عبادت در 
ماه های رجب، شعبان و رمضان استفاده کنید و همه باید بتوانیم توشه ای برای آخرت 
جمع کنیم.سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، رمز ماندگاری انقالب را حضور مردم و پیروی از رهبری امام خمینی)ره( و 
مقام معظم رهبری خواند و افزود: بدون توجه به وضع گذشته پیش از انقالب، نمی توان 
تحلیل جامعی از وضع موجود داشته باشیم. سوابق دوره طاغوت و خاطرات سران رژیم 
ستمشاهی و اسناد و مدارک آن دوران را بخوانید و به خوبی بشناسید تا بتوانید با وضع 
امروز و شــرایط فعلی مقایسه کنید.کدخدایی افزود: شاه بعد از رفتن پدرش وقتی به 
توصیه و ســفارش انگلیسی ها کار را در دست گرفت، نگهبان حافظ منافع انگلیس در 
منطقه شــد و منافع ملی را رها کرد بطوری که بعد از کودتای ۲۸ مرداد، انگلیســی ها 
گفتند توانســتیم نفت ارزان در اختیار بگیریــم و با اینکه آن زمان با جمعیت زیر ۳۰ 
میلیون نفری ایران، چهار و نیم میلیون بشکه نفت تولید می کردیم باز کسری بودجه 
داشتیم و عمده پول درآمد نفت به جیب انگلیسی ها می رفت و حتی نخست وزیر شاه، 
َعلم در خاطراتش می نویسد که خیلی تالش می کردیم تا بتوانیم پول بیشتری از فروش 
نفت خودمان از انگلیسی ها بگیریم.وی ادامه داد: در آن دوران هیچ استقاللی نداشتیم 
تا آنجا که هرجا شــاه می خواست به سفر برود، باید از سفرای آمریکا و انگلیس اجازه 
می گرفت یا به آنها اطالع می داد.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: وضعیت پیش از 
انقالب را با نهضت بزرگ انقالب اسالمی  مقایسه کنید که مردم در صحنه حضور یافتند 
تا سرنوشــت خودشان را بدست بگیرند و استقالل، مردم ساالری و حاکمیت مردم بر 
سرنوشت خویش را رقم بزنند و امروز خودشان حاکمان را انتخاب می کنند و علیرغم 

همه دشــمنی ها و توطئه ها، توانسته ایم مرز چهل سالگی را پشت سر بگذاریم و روی 
پای خود ایستاده ایم.کدخدایی با اشاره به فریبکاری مذاکره دولت آمریکا، گفت: آمریکا 
التماس می کند که بیایید مذاکره کنیم. اگر دنبال توافق هستید، این توافق انجام شد 
اما چرا به تعهدات تان پایبند نبودید؟ وقت مذاکره گذشته و اکنون وقت عمل در برابر 
عمل است باید به تعهدات تان بازگردید و مذاکره یکطرفه و بدون عمل معنا ندارد.وی 
با یادآوری این نکته که شرق و غرب در جنگ تحمیلی از صدام حمایت کردند ولی با 
هدایت امام و حضور مردم شکست خوردند، خاطرنشان کرد: دشمنی های مستکبران با 
انقالب اسالمی بعد از جنگ هم پایان نیافت و آنها تحریم ها را علیه ایران شروع کردند.

ســخنگوی شــورای نگهبان تاکید کرد: اوج تحریم ها علیه ملت ایران در زمان ترامپ 
اعمال شــد و او با شــقاوت و رذالت و در جنایتی آشکار ســردار سلیمانی را ترور و به 
شهادت رساند با این حال هرگز نتوانست کشور ما را تسلیم کند و امروز مشخص شد 
که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.کدخدایی تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران 
با توکل به خدا و پشــتیبانی مردم و رهبری و حرکت در راه امام و شــهدا مسیرش را 
ادامه خواهد داد؛ پیروزی از آن ماســت و با منابعی که در داخل کشور داریم، استقالل 
خودمان را تامین می کنیم.وی با اشــاره به اینکه انتخابات ریاســت جمهوری در سال 
۱۴۰۰ برای کشــور مهم است، تصریح کرد: طی ۴۰ ساله گذشته انتخابات به صورت 
آزادانه و با حضور مردم برگزار شــده اســت؛ به عبارتی صرفا مردم انتخاب می کنند و 
کسی نمی تواند دخالتی در رای مردم داشته باشد.عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: 
انشــاءاهلل این دوره نیز با حضور و مشــارکت مردم انتخابات خوبی انجام خواهد شد و 
امیدواریم فرد اصلح و کارآمدی انتخاب شــود و کشــور با ســرعت بیشتری در مسیر 
پیشرفت و توســعه قرار گیرد.کدخدایی در ادامه جلسه به سئواالت دانشجویان پاسخ 
گفت.وی در پاسخ به سئوال دانشجویی که چرا برخی کاندیداهای پیروز توسط شورای 
نگهبان رد صالحیت نشدند، گفت: شورای نگهبان یک کنش گر سیاسی نیست که به 
عنوان یک حزب سیاســی عمل کند و مطابق با خواســت و سلیقه سیاسی احزاب در 
نظارت بر انتخابات عمل کند.ســخنگوی شورای نگهبان افزود: قانون انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری را مجلس شورای اسالمی تصویب می کند و مجری آن در بررسی 
صالحیت ها شورای نگهبان است. ابزار قانونی در اختیار مجلس است که انتظارات باید 

در چارچوب قانون اساســی و قانون مصوب مجلس باشــد.کدخدایی در ادامه با اشاره 
بــه اصالح قانون انتخابات، گفت: اصالح قانون  انتخابات، مطالبه شــورای نگهبان بوده 
ولی برخی معتقدند نمی توان به متن اصل ۱۱۵ قانون اساســی در قانون عادی مصوب 
مجلس چیزی اضافه کرد یا آن را تخصیص زد. در سیاست های کلی انتخابات آمده که 
شــاخص های نامزدها را شورای نگهبان اعالم و تبیین کند ولی جزئی تر از آن بر عهده 
مجلس شــورای اسالمی است.وی اظهار داشت: من هم موافقم که فردی که قرار است 
داوطلب بشود و مسئولیت هایی هم در گذشته داشته را به شورای نگهبان دعوت کنیم 
و برنامه ها، مشاوران و توانمندی های او را بشناسیم و بشنویم و دقیق تر ارزیابی کنیم 
اما عده ای همین را هم بر نمی تابند.عضو حقوقدان شــورای نگهبان در پاســخ به این 
مطلب که چرا برخی کاندیداها تایید صالحیت شده اکنون نتوانسته اند به وعده های 
خود عمر کنند و رفتار آنها تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: هیچ تضمینی نمی توانیم 
بدهیم که کسی که امروز تایید صالحیت می شود تا پایان دوره اش همین طور می ماند 
و همــه وعده ها و برنامه هایش را اجرا می کند.کدخدایــی مطالبه گری را ویژگی بارز 
جنبش دانشــجویی عنوان کرد و به دانشجویان توصیه کرد: بی رحمانه انتقاد کنید و 
در برابر مســئوالن صریح باشید اما انصاف و حق را هم در نظر بگیرید.وی در پاسخ به 
ســوال دانشجویی درباره گمانه زنی برخی افراد و چهره های سیاسی درباره رد یا تایید 
صالحیت شــدن نامزدها در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: افراد مختلف در دوره های گوناگون 
اظهاراتی راجع به عملکرد شــورای نگهبان می کنند.سخنگوی شورای نگهبان افزود: 
همین جا اعالم می کنم نه تنها بیرون از شــورا بلکه خود اعضای شــورای نگهبان هم 
نمی توانند بگویند که در بررسی صالحیت داوطلبان چه اتفاقی می افتد و آیا داوطلبی 
رد یا تایید می شود.کدخدایی با بیان اینکه در برخی دوره ها، افرادی را داشته ایم که رای 
آنها ۶ به ۶ شــده و فاصله آرای اعضا بسیار به هم نزدیک بوده است، تاکید کرد: افراد 
مختلفی سخنگوی شورای نگهبان شده اند و از طرف شورای نگهبان اظهارنظر می کنند 
که فالنی رد یا تایید می شــود.وی متذکر شد: به هیچ وجه چنین اظهار نظراتی معتبر 
نیست و تاثیری بر شورای نگهبان ندارد و حتی اعضای شورای نگهبان هم نمی توانند 
االن از جانب شــورای نگهبان اظهارنظر کنند. باید تا بعد از ثبت نام و شــروع بررسی 

صالحیت ها توسط اعضای شورای نگهبان، صبر کرد.

سرلشکر سالمی در قدردانی از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء:
»آزادراه غدیر«محصول اراده ایرانی در عصر 

جنگ اقتصادی دشمن است
فرمانده کل ســپاه در پیامی با قدردانی از اقدام قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( در احداث بزرگراه غدیــر گفت: آزادراه غدیر، محصول همت و اراده ایرانی 
در عصر جنگ اقتصادی دشــمن است.به گزارش ســپاه نیوز، فرمانده کل سپاه 
سرلشــکر ســالمی در پیامی با قدردانی از اقدام بزرگ و تحسین برانگیز قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( در احداث بزرگراه غدیر تاکید کرد: این دستاورد 
مهم، محصول مدیریت و عمل جهادی و انقالبــی و اراده و خودباوری ایرانی در 
عصر جنگ اقتصادی، تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری دشمنان است.متن 
پیام سردار سرلشکر پاسدار حســین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی بدین شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدای بزرگ را شاکریم که در خجسته زاد روز مولود کعبه، امام عدالت، عبادت، 
شــهامت، شجاعت و مردانگی حضرت علی )ع(، صفحه زرین دیگری بر صحیفه 
افتخارات ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در عرصه خدمت به مردم و پاسخ به 
نیازهای کشور افزوده شد.بهره برداری از »آزادراه غدیر« که با شعار »راه غدیر، راه 
آرامش و امنیت« رقم خورد، یک گام مهم و راهبردی در تکمیل راه گذر ترانزیتی 
غرب و شرق کشور و تکمیل گذرگاه آسیایی و احیای راه کهن ابریشم محسوب 
می شود که به همت مجاهدان سرافراز قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( و عزم 
و همراهی دولت محترم، در روزی فرخنده و مبارک به ملت عظیم الشــأن ایران 
هدیه شد.این پروژه عظیم که در شــرایط ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم های 
ظالمانه و فشار حداکثری دشمن و با تالش قرارگاه در تامین منابع مالی و تضمین 
زمان بندی مطمئن و کاربســت صبر، مقاومت، ایستادگی و عنصر همت، اراده و 
خودباوری متخصصین و جوانان کشور، تحقق یک دستاورد ۱۰۰ درصد ایرانی را 
تجلی بخشــید، با مزایا و ره آورده ای چندگانه خود بویژه:» کاستن بار ترافیکی، 
تســهیل و کاهش زمان جابجایی مســافر و ایجاد آرامش و ارتقای ایمنی جاده 
و کاهش ســوانح رانندگی و همچنین کاهش مصرف سوخت و آالیندگی هوای 
کالنشهرهای تهران و کرج و مشکالت زیست محیطی و تقویت بسترهای پدافند 
غیرعامل » که ۱۴ اســتان کشــور، از آن بهره مند می شوند؛ محصول رویکرد، 
مدیریت و عمل جهادی و انقالبی و اتکا به توانمندی ها، همکاری ها و هم افزایی 
های بومی و داخلی را بار دیگر به منصه ظهور رسانید.این رخداد مبارک، ارزشمند 
و تحسین برانگیز را که جهشی به سمت خلق موفقیت های جدید و پیوسته در 
اجرای طرح های ملی و نقش پذیری های مشترک با بخش خصوصی و ظرفیت های 
درونی کشور و شتاب بخشیدن به حرکت قطار پیشرفت ایران اسالمی است را به 
فرمانده جهادی و متعهد، مدیران، کارکنان و متخصصین قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء )ص( سپاه و بلکه آحاد ملت ایران به ویژه مردم شریف استان های قزوین، 
البــرز، مرکزی و تهران تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال دوام توفیق 
و افتخارآفرینی های آن مجموعه مردمی و خدمت محور را تحت توجهات خاصه 
حضرت ولی عصر )عج( و رهنمودهای حکیمانــه پرچمدار اقتصاد مقاومتی در 
سپهر ایران عزیز، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای 

)مدظله العالی( را طلب می کنم.

سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی«

پیام ظریف به آمریکا و اروپایی ها:
رفتار آمریکا تغییر نکرده است

وزیر امور خارجه نوشــت: آمریکا و ســه کشــور اروپایی از ایران توقف اقدامات 
جبرانی اش را نخواهند. محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی در حساب 
کاربری خود در توئیتر، نوشــت: آمریکا اذعان می کند که بعد از خروج از برجام 
ایران گام هایی به عقب برداشته است درحالی که تا آن زمان ایران به محدودیت ها 
پایبند بوده است.وی با بیان اینکه رفتار آمریکا که علت این امر بوده، تغییر نکرده 
است،تاکید کرد: سه کشور اروپایی نیز مقصر هستند. آنها هیچ گونه دادوستدی با 
ایران به مدت سه سال نداشتند.وزیر امور خارجه در پایان مطلب خود آورده است: 
آمریکا و ســه کشــور اروپایی باید علت مذکور را بر طرف کنند نه اینکه از ایران 

بخواهند کاری که انجام می دهد را متوقف کند. 

دریادار خانزادی:
حضور»نداجا«در آب های بین المللی موجب 

شکست دسیسه دشمنان شده است
فرمانده نیــروی دریایی ارتش گفت: اعزام ناوگروه های نیروی دریایی به آب های 
بین المللی باعث شده تمام معادالت دشمن در دریا به هم بریزد که باعث شکست 
دسیسه های آنان شده است. آیین تجلیل از مهندسین نمونه و اولین گردهمایی 
افســران فنی نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار خانزادی در منطقه یکم 
امامت این نیرو در بندرعباس برگزار شــد.امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش در این مراســم، ضمن تبریک فرارســیدن میالد با سعادت 
مولود کعبه امام علی )ع( و روز مهندس، گفت: امروز در جمع مردان پرتالشــی 
هســتم که آنچه را نیست می سازند و آنچه را که هست عملکردش را به بهترین 
نحو ارتقا می دهند.وی با تاکید بر این موضوع که روز مهندس برای نیروی دریایی 
راهبردی ارتش، بیشــتر از هر جای دیگر مهم اســت، افزود: همواره موفقیت در 
پیشرفت های فنی، توان رزمی و دیگر حوزه ها که نتایج مطلوب در نیروی دریایی 
ارتش به همراه داشــت از ارتباط و هماهنگی های قوی با مجموعه مهندسی این 
نیرو به دســت آمده اســت.فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه نیروی 
دریایی ارتش یک نیروی تجهیزات محور اســت و مــا بر پایه همین تجهیزات، 
ماموریت های محوله خود را انجام می دهیم، خاطرنشــان کرد: تجهیزات دریایی 
بســیار پیچیده و مبتنی بر فناوری های روز و مورد نیاز در آب های بین المللی و 
الزمه بهره برداری از زیرساخت های پیچیده است و این شاخصه، نیروی راهبردی 
دریایی را متمایز از ســایر نیروها می سازد.دریادار خانزادی افزود: تنوع تجهیزات 
یعنی تنوع تخصص های موجود و این تخصص ها بخشی در حوزه ناوبری، تکاوری 
و تفنگداران دریایی و غیره هستند که تحت مدار شناورهای سطحی، زیرسطحی، 
هوادریا، تجهیزات جنگ الکترونیک، موشکی و اپتیکی تمرکز دارند.وی تصریح 
کــرد: اینکه امــروز نیروی دریایی ارتش با اقتدار در دریای ســرخ حضور دارد و 
نفتکش های جمهوری اسالمی ایران را که توسط گروه های تروریستی نیابتی مورد 
تهدید قرار می گیرند را اسکورت کرده و به سالمت از مسیر تنگه باب المندب به 
سوی دریای سرخ عبور می دهد برای ما جای بسی شکر و عزتمندی است.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه اعزام ناوگروه های این نیرو باعث شده است 
تمام معادالت دشمن در دریا بهم بریزد، گفت: دشمنان می خواستند در مرحله 
اول بنادر را روی ما ببندند و در مرحله دوم دریاها و مســیرهای دریایی را برای 
کشــتی های تجاری و نفتکش های ما ناامن کننده که با حضور به موقع و قاطع 

نیروی دریایی ارتش، این دسیسه ها شکست خورد.

سرلشکر موسوی:
کرنش قدرت های جهانی در مقابل ایران مرهون 

فداکاری شهیدان است
فرمانده کل ارتش اقتدار، افتخار و سربلندی کشور و کرنش قدرت های به ظاهر بزرگ در 
مقابل قدرت ملت ایران را مرهون فداکاری ایثارگران و شهدا دانست.، نشان فداکاری که 
اعطایی مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا به ارتش جمهوری اســالمی ایران 
است، نماد ایثار و از خودگذشتگی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی 
)ع( ارتش اســت که در راه پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری 
اسالمی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده اند و برابر تصویب »شورای عالی نشان ها«، به این 
شهیدان واالمقام تعلق گرفت و توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش به خانواده ها و یادگاران شهدای معزز اهدا شد.در ابتدای این آیین در مسجدالنبی 
)ص( ستاد فرماندهی ارتش، سرلشکر موسوی ضمن خیر مقدم به خانواده معظم شهدا و 
تبریک ایام ماه مبارک رجب بویژه ۱۳ رجب سالروز والدت حضرت امام علی )ع(، گفت: 
فرماندهی معظم کل قوا بزرگواری فرمودند و اهدای پرچم و نشان فداکاری را که در سطح 
کشور نمونه است به ارتش جمهوری اسالمی ایران و دانشگاه افسری امام علی )ع( تصویب 
کردند و این بزرگترین افتخار برای ماســت که لباس ارتش را پوشــیده ایم و قدردان این 
افتخار می مانیم.وی افزود: یکی از دالیل تشــکیل این جلســات و حضور در جمع نورانی 
خانواده شهدا همین است که خاطرمان باشد؛ اگر امروز سرمان را باال می گیریم و با افتخار 
زندگی می کنیم، اگر کشــور ما امروز با اقتدار، افتخار و سربلندی حضور دارد و در جهان 
به عنوان یک کشــور مقتدر، آقا، مستقل و سربلند شناخته می شود و اگر قدرت های به 
ظاهــر بزرگ در مقابل قدرت این ملت و این نظام ســر فرود می آورند به دلیل فداکاری 
ایثارگران واالمقام از جمله شــهیدانی اســت که امروز همه ما بــه احترام آنها و به پاس 
قدردانی از فداکاری آنها و خانواده های محترمشــان در ستاد ارتش جمع شده ایم.فرمانده 
کل ارتش با بیان اینکه نسل امروز و فردای ما به شدت نیازمند این یادآوری هاست، اظهار 
داشت: نیازمند است که شــهدا و راه آنها را بشناسد، فداکاری های آن ها را بداند و درک 
کند که اهتزاز پرچم پر افتخار جمهوری اســالمی ایران بر بلندای جهان را مدیون خون 
شهیدان و صبوری، پشتیبانی و ایستادگی های خانواده معظم آنها هستیم.سرلشکر موسوی 
تصریح کرد: شــما عزیزان امروز جمع شده اید تا عالوه بر دریافت نشان فداکارِی اعطایی 
از ســوی فرماندهی معظم کل قوا، به ما یادآوری کنید که وارث زحمات و فداکاری های 
چه کســانی هستیم و این تنفسی که می کنیم و این زندگی آبرومندی که داریم مدیون 
چه بزرگواران و چه خانواده هایی اســت.پیش از سخنان فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ 
دوم محمدرضا فوالدی رئیس ســازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش، با 
تشــریح اهمیت باالی نشان و پرچم فداکاری، گزارشــی از برخی اقدامات انجام شده در 
راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای واالمقام ارتش جمهوری اسالمی ایران ارائه کرد.

در ادامه این مراســم، خانواده های معظم شهدا به بیان خاطراتی از شهدای خود پرداخته 
و مراتب تقدیــر خود را از مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا برای تصویب و 
اهدای نشــان فداکاری ابراز کردند.در پایان این مراســم، سینه آویز و نشان فداکاری به 
همسران، یادگاران و خانواده های معظم شــهیدان »سرلشکر جواد فکوری«، »سرلشکر 
حسین شهرام فر«، »سرلشکر فرهاد دستنبو«، »سرلشکر غالمرضا چاغروند«، »سرلشکر 
یعقوب احمدبیگی«، »سرلشکر ایرج رستمی«، »سرلشکر مصطفی پژوهنده« و »سرلشکر 

شریف اشراف« اهدا شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه قــدرت خرید ۱,۰۰۰ 
تومان امــروز به ۱۵۰ تومان ســال 
۹۲ افول کرده و پول بی جان شــده 
است تاکید کرد که طی این سال ها 
همه چیز جز یارانه، ۱۰ برابر شــد.، 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ادامه سفر به شیراز 
و در دیــدار تشــکل های کارگــری 
اســتان فارس که در تاالر کوثر حرم 
مطهــر احمدبن موســی )ع( برگزار 
شــد، خطاب به شــرکت کنندگان 
در جلســه گفت: من در چهره شما، 
شرف و آبرویی را می بینم که از این 
مشکالت برافروخته شده اید و حقیقتاً 
بابت وضعیتی که در زندگی شــما 
پیدا شده و در شأن شما و جمهوری 
اسالمی نیست، شرمنده ام و صمیمانه 
و صادقانــه عذرخواهی می کنم.دبیر 
نظام  تشــخیص مصلحــت  مجمع 
گفت: انقالب ما با شــعار حمایت از 
مستضعفین پیروز شد و مگر تاکنون 
غیر از محرومین و مستضعفین کسی 
از انقالب حمایت کرده اســت و پای 
کار بوده و شــهید داده است؟ نباید 
این مســائل در معیشــت کارگران 
اتفاق می افتاد و بدتر این اســت که 
این مشکالت طوالنی و تشدید شده 
است.رضایی با اشــاره به اُفت ارزش 
ریــال و کاهش قــدرت خرید مردم 
گفت: هزار تومان االن به اندازه ۱۵۰ 
تومان در سال ۹۲ قدرت خرید دارد و 

هفتاد درصد آب رفته و بی جان شده 
اســت. پول ملی ما، حیثیت ماست. 
نباید این بال را بر ســر پول ملی ما 
می آوردند. تنها چیــزی که افزایش 
نیافته اســت، یارانه است. همه چیز 
ده برابر شــد به جز یارانه. این قابل 
قبول نیست.وی ادامه داد: فقر، فساد 
و تبعیــض هیچ ارتباطی با تحریم ها 
ندارد. بهانه تحریم، پذیرفتنی نیست. 
در زمان جنگ به ما سیم خاردار هم 
نمی دادند. امــا جنگ را اداره کردیم 
و بــا وجود تحریم هــا خودکفایی و 
پیشرفت را در امور دفاعی می بینید. 
حرف من با چهار پنج دولتی اســت 
که آمدند و رفتنــد. نباید این روند 
تکرار شود. با برخوردهای سیاسی و 
جناحی و عدم شناخت واقعیت های 
مشــکالت  نمی تــوان  اقتصــادی، 
معیشــتی مردم را حل کرد.رضایی 
افزود: متاسفانه اقتصاد، سیاسی شده 
است. اشــتغال مردم، سیاسی شده 
را  اجتماعی  تامین  است. مدیرعامل 
که نباید دولت تعیین کند. این طرح 
سه جانبه ای که می روند و حقوق و 
دســتمزد کارگران و بیمه را تعیین 
می کنند، باید به نســبت اکثریت در 

جامعه تغییر کنــد. کارگران در این 
تصمیــم گیری های ســه جانبه به 
خاطر جمعیت بیشترشان، باید حضور 
بیشــتری داشته باشــند. باید بدون 
هراس از این و آن، به طور ریشــه ای 
مشکالت کارگری و مردم را حل کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خطاب به حاضران در جلســه گفت: 
شــما کارگران، بسیجیان و سرداران 
این انقالب هســتید. اعتراض شــما 
هم به حق اســت کــه این وضعیت 
در شــأن جمهوری اسالمی نیست. 
آرمان ما عدالت بوده و شــما از ایجاد 
عدالت دفاع می کنید؛ کما اینکه وقتی 
دیدید دشمنان کشور می خواهند از 
اعتراضات شما سوءاســتفاده کنند، 
کنار کشیدید و گفتید: ما می خواهیم 
امور خانه را اصالح کنیم و دشــمنان 
می خواهند خانه را بر ســر ما خراب 
کنند.رضایــی خاطرنشــان کرد: در 
حال تدوین سیاست های کلی تأمین 
اجتماعی در مجمع تشخیص هستیم. 
در ایــن سیاســت های کلی که مثل 
همان »قانون کار« ی اســت که در 
مجمع تشــخیص به نفــع کارگران 
تصویب شد، مسأله تأمین اجتماعی 

کارگــران و بازنشســتگان را جدی 
می گیریم. این سیاســت ها توســط 
مقام معظم رهبری به ســه قوه ابالغ 
می شــود و آنها موظف هستند تمام 
قوانین را بر اساس این، بازنگری کنند. 
مطمئن باشید که حواس ما به حقوق 
شما هســت.وی افزود: مسأله تامین 
اجتماعــی باید به طــور جدی حل 
شــود. مدیریت تأمین اجتماعی باید 
با تشــکل های کارگری و مردم باشد. 
دو ماه اســت که می گویم که مردم 
ساالری سیاسی کافی نیست. ما مردم 
می خواهیم.  هم  اقتصادی  ســاالری 
تأمیــن اجتماعی که پولــش برای 
مردم است باید توســط خود مردم، 
کارگــران و بازنشســتگان مدیریت 
شــود. درآمدهای تامین اجتماعی از 
محل شرکت ســرمایه گذاری شستا 
کجا می رود؟ سود این سرمایه ها کجا 
دارد مــی رود؟ صاحبــان این پول ها 
که مردم هســتند، باید بر آن نظارت 
کنند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، تصریح کرد: باید مصمم باشیم 
و در اقتصاد ایران تحول ایجاد کنیم 
تا فقر و فســاد و تبعیض را در کشور 
ریشــه کن کنیم. از آقــای کریمی، 
آقای راســتگو و نظری، فرشیدیان و 
دوستانی که دغدغه های خود را بیان 
کردند، تشکر می کنم. نظرات شما را 
شنیدم و با جدیت دغدغه هایتان را در 
مجمع تشخیص دنبال خواهم کرد و 

در خدمت شما هستم.

رضایی:

 فساد و فقر ارتباطی 
با تحریم ندارد

رئیس جمهور گفت: ملت ما در دوره جنگ اقتصادی 
دشــمنان، »علــی وار« و مردانه در برابر مشــکالت 
ایستادند. حجت االسالم حسن روحانی روز )پنج شنبه( 
در مراسم بهره برداری از طرح ملی آزاد راه غدیر، ضمن 
تبریک والدت باسعادت امیرالمؤمنین )ع( و روز پدر، 
گفت: والدت آن رادمرد بزرگی که نه تا امروز، بلکه تا 
قیامت همواره از سیره، عمل، کالم مبارکش مخصوصاً 
نهج البالغه استفاده می کنیم، روز بسیار بزرگی است و 
امام علی )ع( پدر ماست همان طور که پیامبر بزرگ 
اسالم )ص( پدر همه ماست و پیغمبر فرمودند که من 
و علی پدران این امت هستیم.وی بیان کرد: این روز را 
خدمت همه پدرانی که قلبشان به عشق امیرالمؤمنین 
)ع( می تپد خصوصاً پدر بزرگواری که در آزادراه غدیر 
فعالیت می کرد و به رحمت خدا رفته اســت، تبریک 
و تهنیت عــرض می کنم.رئیس جمهور تصریح کرد: 
همچنین به همه پدرانی که در این شــرایط سخت 
رسالت بزرگ پدری را نســبت به فرزندان خودشان 
انجام دادند، تبریک و تهنیت عرض می کنم.روحانی 
اظهار داشــت: آزادراه غدیر برای ما بسیار مهم است؛ 
در ســال ۹۴ که تصمیم گیری شد تا این طرح اجرا و 
عملیاتی شــود، برنامه این بود که این آزادراه در سال 
۹۹ افتتاح شود و این هدف به حول و قوه الهی در این 
مدت کوتاه محقق شــد.وی ادامه داد: این پروژه فقط 
۵.۵ کیلومتر پُل دارد و حائز شــرایط خاصی است. از 
اتوبان ها و تقاطع های مختلف عبور می کند، بنابراین 

این اتوبان برای مردم ایران رفاه، آســایش، سالمتی و 
امنیت را به ارمغان می آورد.رئیس جمهور تصریح کرد: 
این اتوبان از این حیث برای مردم سالمتی به ارمغان 
می آورد که مقدار زیادی از دی اکسید کربن کاهش 
پیدا می کند، همچنین امنیت را به وجود می آورد به 
این دلیل که این اتوبان باعث می شود تا خودروها به 
ســالمت از این مسیر سخت عبور کنند و همچنین 
وقت مردم کمتر گرفته می شود و حدود ۹۰ دقیقه تا 
دو ساعت در وقت مردم صرفه جویی می شود.روحانی 
افزود: همچنین راه مهم ترانزیتی ما است که ترانزیت 
شــرق به غرب و همچنین غرب به جنوب را تأمین 
می کند و بخشی از جاده ابریشم است و اهمیت زیادی 
دارد. بسیار خوشحال کننده بود که امسال یعنی در 
ســال ۹۹ بیش از ۲۰۰ کیلومتر آزادراه در یک سال 
افتتاح شــده است که ۲.۵ برابر نُرم آزادراه هایی است 
که در کشور افتتاح می شد.وی اظهار داشت: در سال 
جهش تولید این اتفاقات انجام شده و نشان می دهد 
که علیرغم جنگ اقتصادی دشــمن و تحریم، فشار 
حداکثــری این اتفاقات محقق شــد و بنده بســیار 
خوشحال هستم که این روزها همه آنان می گویند که 
فشار حداکثری نسبت به ایران شکست خورده است 
و به معنای صبر، مقاومت و ایســتادگی ملت بزرگ 
ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری است که در 
این سه سال ملت ما »علی وار« و مردانه در برابر همه 
مشکالت ایســتادند و زندگی موال امیرالمؤمنین )ع( 

برای همه ما درس است.رئیس جمهور تصریح کرد: 
ترافیک زمانی که از سمت تهران به کرج و همچنین 
از سمت کرج به تهران و دیگر مناطق کشور در حال 
حرکت است، همواره ما با این معضل روبرو هستیم که 
به دلیل ازدحام و تراکم خودروها مشکالتی وجود دارد 
که در دو ســال اخیر قدم های بسیار مهمی برداشته 
شد.روحانی افزود: آزادراه شمال بخشی از گشایش را 
ایجاد کرد، تکمیل آزادراه همت هم باعث گشــایش 
دیگری شد. همچنین پیش از این طرح حرم تا حرم 
هم تأثیرات مثبتی را در این زمینه گذاشــت و امروز 
طرح غدیر گشایش هایی را به وجود خواهد آورد.وی 
افزود: امیدواریم طرح شریف آباد به جاجرود که وزیر 
راه و شهرسازی مطرح کرد هم به زودی مراحل خود 
را طی کند چرا که می تواند مشکالت قسمت شرق و 
شمال را حل کند و یک تنفسی برای تهران است تا 
بلکه ترافیک در تهران تا حدی کاهش یابد و ترددها 
آسان شود.رئیس جمهور تأکید کرد: امیدوارم با این 
کار ما بتوانیم از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی از این 
آزادراه ها به خوبی بهره برداری کنیم. نکته دیگر این 
است که این گونه طرح های مهم قبل از دولت تدبیر 
و امید به این گونه بود که معموالً دولت می ساخت و 
شرکت های خصوصی را شریک می کرد، یعنی حدود 
۷۰ درصد از کار را دولت برعهده می گرفت و مابقی آن 
را بخش خصوصی انجام می داد اما در حال حاضر این 

عملیات در حال معکوس شدن است.

روحانی:

مردم »علی وار« و مردانه در برابر مشکالت ایستادند
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گزیده خبر نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

مالیات برعایدی سرمایه سرعت گیر  قیمت مسکن و خودرو
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات برعایدی سرمایه می تواند 
به عنوان سرعت گیر در مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی مانند خودرو 
و مسکن قرار گیرد، گفت: این مالیات می تواند سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را 
در کشور کاهش دهد. سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: 
مالیات برعایدی سرمایه حدود سه ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و در 
نوبت صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.وی افزود: اما باتوجه به طرح ها و 
لوایحی که در صحن مطرح شده، هنوز نوبت به طرح مالیات برعایدی سرمایه نرسیده 
است. ما تالش کردیم و با امضای 60 نفر از نمایندگان، درخواست رسیدگی خارج از 
نوبت را به هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی تقدیم کردیم تا این طرح در اولویت 
زمانی مجلس قرار بگیرد.نماینده مردم تهران در ادامه گفت: در حال حاضر اگر هیات 

رییسه مجلس پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح مالیات برعایدی سرمایه را بپذیرد 
و آن را به رای بگذارد، خارج از نوبت طرح ها و لوایح به این موضوع رســیدگی خواهد 
شد.وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان تقریبی بررسی این الیحه گفت:  با توجه 
به اینکه این مسئله وابسته به تصمیم هیئت رییسه مجلس است در این مورد نمی توان 
پیش بینی کرد اما اگر متخصصان و کارشناسان کمک کنند و این مطالبه بیشتر شنیده 
شود، آن زمان می شود انتظار داشت که این الیحه در اولین روزهای سال  1400  در 
دســتور کار قرار بگیرد اما این موضوع مســتلزم موافقت هیئت رییسه برای طرح آن 
در صحن علنی اســت.خاندوزی با تاکید براهمیت مالیات برعایدی ســرمایه گفت: با 
توجه افزایش قیمت دارایی هایی مانند مســکن و خودرو در سال جاری و جهش کم 
سابقه ای که فشار مالی شدیدی را برزندگی مردم تحمیل کرده است به نظر می رسد 
یکی از اولویت های بررسی  مجلس برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی مردم، تعبیه 

سرعت گیرهایی در مسیر نقدینگی به سمت دارایی هایی مانند مسکن و خودرو است 
به نحوی که موجب شــود افزایش نقدینگی تاثیر کمتــری براین بازارها بگذارد.نایب 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متاسفانه وضعیت فعلی 
به شکلی است که قیمت در این بازارها حتی بیش از سایر کاال و خدمات افزایش پیدا 
کرده اســت.  گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز این موضوع را نشان می دهد 
که در طول یکســال اخیر تورم نقطه به نقطه در کشور به 48 درصد رسیده است اما 
در بازاری مانند مسکن، این نرخ بیش از 110 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
دچار افزایش شده است.مالیات برعایدی سرمایه جزو قوانینی است که در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته دهه ها قبل مورد تصویب و اجرا قرار گرفته و  اگر در کشور ما نیز 
تصویب شود می تواند سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را در کشور ما کاهش دهد 

و به کمک قدرت خرید طبقات پایین اقتصادی بیاید.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران:
ارز داریم اما خریدار نیست

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می گوید صادرکنندگان برای فروش 
ارز خود، خریدار کافی پیدا نمی کنند و این جدیدترین مشکلی است که در مسیر 
تجارت کشور به وجود آمده است. جمشید نفر اظهار کرد: ما از ماه ها قبل اعالم 
کرده ایم که باید با ارز حاصل از صادرات به عنوان یک ارزش برخورد شود، یعنی 
این ارز با قیمتی باالتر از بازار آزاد از صادرکننده خریداری شود تا در این شرایط 
دشوار، امکان توســعه تجارت و تداوم فعالیت ها به وجود آید اما متاسفانه هرگز 
این روند به مرحله اجرا نرسید و همین موضوع برای ما مشکل ساز شد.به گفته 
وی، یکی از مهم ترین مشــکالتی که صادرکنندگان امروز با آن مواجه هســتند 
نبود خریدار کافی برای آنهاســت. یعنی صادرکننده ارز خود را در سامانه عرضه 
می کند ولی وارکننده  کافی برای خرید آن وجود ندارد و این نقدشوندگی درآمد 
صادراتی را دشوار می کند.رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه بخش 
خصوصی به اجرایی شــدن مصوبه 177 امید فراوانی داشت، بیان کرد: متاسفانه 
در وهله اول بانک مرکزی در ابالغ این مصوبه بســیار تعلل کرد و از سوی دیگر 
بانک ها نیز در اجرای آن همکاری کاملی نداشتند و از این رو وقتی طرح عملیاتی 
شد تصوری که از برطرف شدن مشکالت بخش خصوصی وجود داشت رخ نداد.

یک مقام مسئول کارگری مطرح کرد؛
راهکار جبران عقب ماندگی مزد کارگران

فتح اله بیات با بیان اینکه انتظــار نداریم عقب افتادگی مزدی کارگران یکباره 
جبران شــود، گفت: اگر در این چند ســال عقب ماندگی مزد جبران می شد 
ابتکار خوبی بود و در همراهی و مشارکت بیشتر مردم در عرصه های مختلف اثر 
داشت. فتح اله بیات درباره راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران ابراز 
عقیده کرد و گفت: در حال حاضر ارقام متفاوتی از 70 تا 80 درصد در خصوص 
عقب ماندگی مزد کارگران مطرح می شــود؛ ما می گوییم به فرض کارگران از 
سالهای گذشــته 60 درصد عقب افتادگی مزد دارند. اگر غیر از نرخی که همه 
ساله بابت حقوق و دســتمزد در شورای عالی کار مصوب می شود به دستمزد 
کارگران افزوده شود این عقب افتادگی جبران می شود.وی افزود: انتظار نداریم 
یکباره عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شــود بلکه توقع ما این اســت که 
مسئوالن و متولیان این مساله را عملیاتی کنند. اگر وزارت کار به عنوان متولی 
اصلی در عرصه روابط کار به موضوع ورود کند و با تدبیر مناســب گام برداریم، 
نتیجه بخش خواهد بود.به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در 
صورتی که به شکل پلکانی هر سال 7 تا 8 درصد غیر از درصد افزایش ساالنه به 
حقوق کارگران افزوده شود عقب ماندگی مزد تا حد زیادی جبران شده بود.وی 
گفت: اکنون هم برای جبران عقب ماندگی دیر نیست و می توانیم جدا از حقوق 
و دستمزدی که در شورای عالی کار مصوب می شود به شکل پلکانی مقرر کنیم 
هر ســال درصد کمی بابت عقب افتادگی پرداخت شود این کار به نفع کارگر و 
کارفرما اســت و ابتکار خوبی بود که اگر در این چند سال عقب ماندگی مزدی 

کارگران را جبران می کردیم.

گمانه زنی جدید درخصوص حقوق کارمندان؛
افزایش ۳۵درصدی حقوق کارکنان 

دولت جدی شد
بعــد از تصویب افزایــش ۲۵ درصدی حقــوق کارمندان در 
کمیسیون تلفیق،  برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش 
۳۵ درصدی حقــوق را نیز مطرح کرده انــد.، از اواخر هفته 
آینده بررســی بخش هزینه ای یا مصــارف بودجه در صحن 
علنی مجلس آغاز خواهد شد. یکی از تبصره های مهم در این 
خصوص تبصره 1۲ اســت که در این تبصــره میزان افزایش 
حقوق کارمندان مشــخص می شــود.ولی اســماعیلی نایب 
رییس کمیســیون اجتماعی مجلس، اعالم کرده است، برخی 
نمایندگان مجلس پیشــنهادات جدیدی برای افزایش حقوق 
کارمندان در ســال آینده دارنــد و نظر وکالی ملت برای این 
افزایش ارقام متفاوتی است.براین  اساس  ممکن است  پیشنهاد 
افزایش  حقوق حــدود ۳۵ درصد نیز در صحن علنی مجلس 
مطرح شــود.  اما هنوز جمع بندی درخصــوص رقم  نهایی 
افزایش حقوق انجام نشده است. بر این اساس،  دولت مخالف 
افزایش ۳۵ درصدی حقوق هاســت و اعــالم کرده منابع الزم 
برای این مقدار افزایش را ندارد. اما از یک سو در الیحه بودجه 
ســال آینده میزان فروش نفت افزایش پیدا کرده و از ســوی 
دیگر فشــار اقتصادی فراوانی به کارگــران و کارمندان وارد 
می شود، به اعتقاد نمایندگان می توان این افزایش را برای سال 
آینده در نظر گرفت.گفتنی است، بحث پلکانی افزایش حقوق 

کارمندان در سال آینده فعال در مجلس مطرح نیست.

واعظی گفت: روزهایی را پشــت سر گذاشــتیم که زیر 100 
هزار بشــکه فروش نفت داشتیم و نمی توانسیم حتی پول آن 
را جابجا کنیم، با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد 
کنیم که کمبود کاالیی نداشته باشیم.محمود واعظی، شامگاه 
)پنجشنبه-8 اســفند ماه( در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه اســتان اصفهان، اظهار کرد: همواره بخش های مختلف 
استان اصفهان، مدیران، تولیدکنندگان و بخش خصوصی آن 
در ســطح ملی در جایگاه باالیی قرار دارند.وی به کاهش نرخ 
بیکاری اصفهان اشاره کرد و گفت: برای کاهش دو یا سه دهم 
نرخ بیکاری به خصوص در شــرایط ســخت فعلی کشور باید 
زحمت بسیاری کشید.رییس دفتر رییس جمهور تاکید کرد: 
از اسفند سال گذشته تاکنون با شیوع ویروس کرونا هدفگذاری 
ما این بود که ریزش نداشته باشیم و خوشبختانه در زمینه های 
مختلف، بسیاری از شرکت ها در حال رشد و فعالیت هستند.

وی با اشاره به وضعیت خوب اصفهان که نسبت به سایر استان 
ها در سطح باالیی قرار دارد، اظهار کرد: البته انتظار از اصفهان 
همین گونه است و باید در بسیاری موارد برای دیگر استان ها 
و حتی تهران الگو باشد.وی تصریح کرد: حرکت و رشد اصفهان 
موجب رشد اقتصاد کشور می شود، بنابراین می خواهیم این 
پیشتازی موجب تحرک کشور به خصوص در مسائل اقتصادی 
شود.واعظی با تاکید بر ضرورت سازگاری تجربه پیشکسوتان 
با ایده های جوانان، گفت: در ســال 1۳۹۲، حدود ۵6 شرکت 
دانش بنیان در کشــور داشــتیم، اما امروز بــه برکت فضای 
دانشــگاهی، صنعت و ... ۵700 شرکت دانش بنیان در کشور 
فعالیت می کنند.وی به اتاق بازرگانی و مدیریت استان توصیه 

کرد که جوانان را بیشتر جدی بگیرند، چراکه کار جوانان موجب 
توسعه کشور و حل مشکالت اقتصادی و اقتصاد کشور می شود.

رییس دفتر رییس جمهور در ادامه در خصوص برخی بخشنامه 
ها، مقررات و محدودیت ها که مورد گالیه صادرکنندگان است، 
گفت: در دولت اعتقاد داریم اگر امروز تصمیم گرفتیم، ابتدا نباید 
تصمیم متضادی در خصوص آن دوباره اتخاذ کنیم و در صورت 
نیاز چند ســال بعد اصالحات درباره آن تصمیم داشته باشیم، 
همچنین دولت اعتقاد به سیاست گذاری دستوری ندارد.وی 
ادامه داد:»متاسفانه با واقعیتی روبرو شدیم که نه می خواستیم، 
نه اشــتباهی کردیم و نه به استقبال آن رفتیم که چهار سال 
پیش دیوانه ای در آمریکا رای آورد و آنچه با تحریک صهونیست 
ها علیه ایران انجام داد، با هیچ کشوری انجام نداد و با یک جنگ 
روانی و اقتصادی فشار حداکثری به کشور وارد کرد.واعظی با 
بیان اینکه طی سه سال گذشته کشور با یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی روبرو بود، گفت: باید ارزی که صادرکنندگان کاال با آن 
صــادر می کردند را به بانک مرکزی باز می گرداندیم تا کاالی 
اساسی برای ســفره های مردم می خریدیم.وی با بیان اینکه 
زمانی که این جنگ به کشــور تحمیل شد، روزانه ۲ میلیون 
و 800 هزار بشکه نفت می فروختیم، گفت: اما در این دوران، 
روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر 100 هزار بشکه فروش 
نفت داشتیم و نمی توانستیم حتی پول آن را جابجا کنیم، با 
این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود 

کاالیی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوء استفاده نکند.
رییس دفتر رییس جمهور افزود: در این شــرایط ناچار شدیم 
طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم که به 
گفته دشمنان، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است 
و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکالت 
سفره و معیشت مردم را حل کنیم.وی با تاکید بر اینکه از نظر 
اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲7 هزار تومان نیســت، گفت: ما 
این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز 
دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به 
دنبال حل مســائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.

واعظی با بیان اینکه خرابی، خونریزی و ... جنگ نظامی مشخص 
و انتظارات مردم از حکومت کم اســت، گفــت: اما در جنگ 
اقتصادی اینگونه نیست و انتظارات همچنان زیاد است.وی با 
تاکید بر اینکه خوشبختانه شرایط در حال تغییر است، گفت: 
اگرچه تحریم ها کاهش نیافته، اما اکنون فروش و صادرات نفت 
در کشور روان شده است و امیدواریم این شرایط را پیش ببریم.

وی اضافه کرد: کشور زمانی که نیاز به ارز دارد یا باید از کشور 
خارجی استقراض کند و یا از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان، 
که انتخاب ما شما بودید، ارز بگیرد.رییس دفتر رییس جمهور 
در ادامه با اشــاره بــه برخی گالیه هــای صادرکنندگان در 
خصوص مشکالت پیرامون صدور ویزا گفت: امروز بسیاری از 
کشورهای دنیا به دلیل کرونا و موضوع سالمتی، در رابطه با ویزا 
مشکل دارند، این طبیعی است، اما با وزارت امور خارجه برای 
حل این موضوع به ویژه برای بهبود شــرایط تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان تالش خواهیم کرد.

بنا به اعالم  مسئول قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد  بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها ، سرکار خانم فاطمه چوپانی 
، هم زمان با میالد با سعادت امیر المومنان علی ابن ابیطالب ) ع(  در اقدامی همدالنه طی رزمایش احسان علوی 
5000 ســبد کاال و پک بهداشتی به استان های کم برخوردار و زلزله زده ارسال کرد .این رزمایش در روز 6 اسفند 
ماه در حسینیه سید الشهدا ) ع( در منطقه 18 برگزار واقالم اهدایی برنج، روغن، رب، ماکارونی، سویا و................. 
به نقاط محروم از جمله به اســتان کم برخوردار کشور شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان ، کرمان و به عالوه 
استان های زلزله زده استان کهگیلویه و بویر احمد ارسال کرد.بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها که در سال 
1380 فعالیت خود را آغاز کرده اســت ، سابقه 20 سال فعالیت در امور خیریه و خدمت رسانی به ایتام و افراد بد 
سرپرســت ، تهیه جهیزیه ، حمایت از زندانیان و خدمات درمانی و بیش از 700 نمایندگی در سراسر کشور و 150 
نمایندگی در استان تهران دارد که به صورت ساالنه در سه گام بیش از 10هزار  کمک جهیزیه به نقاط محروم ارسال 

کرده است تا دریچه ای  دیگر از کمک مومنانه را به روی هم وطنان نیازمند بگشاید.

به  مناسبت میالد با سعادت حضرت علی ) ع ( 

رزمایش احسان علوی

رییس دفتر رییس جمهور؛

 نرخ ارز فعلی واقعی نیست
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زمزمه های بازگشت نفت ۱۰۰ دالریاستانها
در حالی که خاطره ریزش قیمت نفت هنوز در ذهن بسیاری 
از معاملــه گران بازار تازه اســت، زمزمــه هایی به گوش می 
رسد که قیمت هر بشکه نفت تا پایان سال آینده بار دیگر به 
باالی ۱۰۰ دالر صعود خواهد کرد.، شرکت سوکار جمهوری 
آذربایجان پیش بینی کرد قیمت نفت برنت ظرف ۱۸ تا ۲۴ 
ماه آینده ســه رقمی خواهد شــد و بانک امریکا انتظار دارد 
قیمت نفت تا چند سال دیگر تحت تاثیر بهبود عوامل بنیادین 
و تدابیر محرک مالی جهانی به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
صعود کند. سفته بازان هم دست به کار شده و قراردادهایشان 
در بازار آپشن یا اختیار معامله را با این حساب که قیمت هر 
بشکه نفت تا دسامبر سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دالر صعود خواهد 
کرد، افزایش داده اند.این دیدگاه ها بسیار خوش بینانه است 
اما اعتماد فزاینده در بازار نفت را پس از رشــد بیش از ۲۰۰ 
درصدی قیمت نفت برنت پس از این که در دوران اوج پاندمی 
به پایین ترین رکورد ۱۸ ســال گذشته سقوط کرد، منعکس 
می کند. تقاضا در بازارهای بزرگ آســیایی بهبود یافته است 
و همزمان اوپک پالس تولیدش را محدود نگه داشــته و عدم 
ســرمایه گذاری هم مانع رشد قوی تولید نفت شیل می شود. 
گلدمن ساکس هفته جاری قیمت مورد پیش بینی برای هر 
بشــکه نفت برنت در سه ماهه سوم امســال را ۱۰ دالر باال 
برد و ۷۵ دالر بــرآورد کرد.قراردادهای اخیر در بازار با پیش 
بینی صعود نفت برنت به باالی ۱۰۰ دالر تا دســامبر ۲۰۲۲ 

افزایــش پیدا کرده اســت.قیمت ۱۰۰ دالر جای ویژه ای در 
ذهن بســیاری از معامله گران دارد زیرا قیمت نفت در اوایل 

دهه گذشته تحت تاثیر تقاضای قوی بازارهای نوظهور، سالیان 
متمادی در همین حدود بود و باعث تشــویق شــرکت های 

حفاری به عملیات های گســترده تر در همه نقاط از بســتر 
آب های عمیق اقیانوس گرفته تا ماسه های نفتی در مناطق 
دوردست کانادا شد.این دوران در سال ۲۰۱۴ که شرکت های 
شــیل آمریکا ثابت کردند می توانند میــزان زیادی نفت را با 
هزینه های بســیار پایین تر تولید کنند، خاتمه پیدا کرد. اما 
اگر چه قیمت ۱۰۰ دالر از آن زمان از دســترس بازار دور شد 
اما از یاد معامله گران نرفته اســت. همین دو سال پیش بود 
که شــرکت ها بازرگانی نفت پیش بینی نفت ۱۰۰ دالری را 
مطرح کردند که درست از آب درنیامد.پیش بینی ها برای نفت 
۱۰۰ دالری هنوز به با نظرات فعلی فاصله دارد. تحلیلگران در 
نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده اند قیمت نفت برنت تا 
پایان ســال ۲۰۲۵ پایین ۶۵ دالر در هر بشــکه خواهد ماند. 
دالیل زیادی برای بدبینی نســبت به چنین افزایش قیمتی 
وجود دارد. یک دلیل آن مصنوعی بودن کاهش عرضه اوپک و 
مازاد ظرفیت تولید قابل توجه این گروه است که پس از احیای 
جهان از پاندمی، می تواند تقاضای بهبود یافته را تامین کند.

بهای معامالت نفت برنت روز پنج شنبه آخرین بار با ۴۴ سنت 
افزایش، به ۶۷ دالر و ۱۴ ســنت در هر بشکه و وست تگزاس 
اینترمدی ایت با ۴۴ سنت افزایش، به ۶۳ دالر و ۶۶ سنت در 
هر بشکه رسید. هر دو شاخص اواسط معامالت به باالترین حد 
از ژانویه ســال ۲۰۲۰ صعود کردند و در مسیر ثبت باالترین 

قیمت نهایی در ۱۳ ماه گذشته هستند.

تقدیر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی از مدیرعامل پتروشیمی شازند

به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
پتروشیمی شازند، محمدتقی آبائی مدیر کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان مرکزی ضمن حضور در شرکت 
پتروشــیمی شازند با مهندس ولدخانی مدیریت عامل 
دیــدار و گفت و گو نمود.در این دیدار که دکتر رجبی 
فرماندار شهرستان شازند نیز حضور داشت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان با اهداء لوح سپاس  از اقدامات و مساعدت های شرکت پتروشیمی شازند 
در برگزاری هر چه باشکوه تر چهاردهمین دوره مسابقات سراسری استانی قرآن 
کریم ویژه کارگران، کارفرمایان، تعاونگران، صنعتگران استان مرکزی، افراد تحت 
پوشش خدمات بهزیستی و تامین اجتماعی و خانواده های محترم آنها در سال 

۱۳9۸ تقدیر و تشکر نمود.

جذب بیش از 19 هزار مشترک طی سالجاری 
در استان اردبیل

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از جذب بیش 
از ۱9۰۰۰ مشــترک طی سالجاری خبر داد.به گزارش 
روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل ســردار 
اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت، با اعالم این خبر 
عملکرد سالجاری شرکت گاز استان را در حوزه اشتراک 
پذیری بدین شــرح توضیح داد: در یازده ماهه ابتدایی ســال جاری بیش از ۱9 
هزار و ۲۱۱ مشــترک جدید در بخشهای شهری و روستایی جذب این شرکت 
گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این 
شرکت به ۵۰۸ هزار 99۷ مشترک رسیده است.سردار اسماعیلی استان اردبیل را 
به لحاظ برخورداری صد درصدی خانوار شهری و  9۶ درصدی خانوار روستایی 
از نعمت گاز طبیعی جزو اســتانهای ســبز از لحاظ گازرسانی برشمرد و گفت: 
تمامی ۲9 شــهر استان گازدار می باشند و در سال آینده نیز تمامی روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شــوند.وی روستاهای بهره 
مند ازگاز طبیعی در ســطح اســتان اردبیل را ۱۳۷۴ روستا بیان نمود و افزود : 
این تعداد روستا قریب به 9۶ درصد از خانوار روستایی را که بیش از ۱۳۶ هزار 
مشــترک می باشد را شامل می شود و در ســال آینده نیز با بهره مندی ۱۱۰ 
روستای در دست اجراء انشااهلل پروژه های گازرسانی به روستاها در سطح استان 

به اتمام خواهد رسید.  

معاون جدید منابع انسانی شرکت توزیع 
نیروی برق غرب مازندران معرفی شد

در مراســمی با حضــور مدیرعامل و اعضای شــورای 
معاونین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران معاون 
جدید منابع انسانی شرکت معرفی و از زحمات معاون 
پیشین قدردانی شــد.در این مراسم مهندس فرح زاد 
مدیریعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در 
ســخنانی بااشاره به اینکه منابع انسانی هر ســازمان سرمایه های یک سازمان 
هستند، افزود:واحد منابع انسانی واحدی با اهمیت در رسیدگی به مسایل نیروی 
انسانی از جهات مختلف است که باید نگاه ویژه و با اهمیت به این موضوع داشت.

وی ادامه داد: بحث آموزش کارکنان و به روز شدن دانش همکاران در این شرایط 
بایــد به دقت مورد توجه قرار گیرد و برنامه های آموزشــی به صورت آنالین و 
مجازی باید به دقت اجرایی شود.در پایان این نشست مهندس سیروس عمرانی 
به عنوان معاون جدید منابع انسانی شرکت معرفی و از زحمات داریوش خزایی 

معاون پیشین منابع انسانی قدردانی شد.

برگزاری رزمایش خود حفاظتی در مخابرات 
منطقه گلستان

جلســه هماهنگی اجرای رزمایش خود حفاظتی در مخابرات منطقه گلســتان 
تشکیل شــد .با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی ، سرهنگ شیرنگی معاون 
عملیاتی سپاه نینوا وسرهنگ تناور مسئول بسیج ادارات استان گلستان ، جلسه 
هماهنگی به منظور برگزاری رزمایش خود حفاظتی برگزار شد .مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان با اعالم این خبر که رزمایش خود حفاظتی از الزامات آمادگی 
در برابر آسیب های احتمالی سیستم ها بوده گفت : این رزمایش با هدف ایجاد 
آمادگی های الزم در مواقع مورد نیاز و جلوگیری از آُسیب های واره به سیستم 
ها بوده و از کارکنان بســیجی در این امر مهم اســتفاده خواهد شــد .مهندس 
غالمعلی شــهمرادی با اشاره به اینکه خود حفاظتی موجب ایجاد امنیت بیشتر 
شده گفت : مسئولین پایگاه بســیج به کمک اداره حراست و سازمان بیایند تا 

بتوانیم با آمادگی کامل در این زمینه موفق عمل نماییم .  

شهردار بابل مطرح کرد؛
عزم جدی شهرداری بابل در شفافیت، صرفه 

جویی و  صیانت از بیت المال 
سید مجتبی حکیم، شهردار بابل گفت: مدیریت شهری 
بابل با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی، با مدیریت 
هزینه ها تالش کــرد تا پروژه های نیمه کاره چندین 
ســاله را در کنار طرح ها و پروژه های جدید تکمیل و 
یا اجرایی کنــد که برخی از این پروژه ها نیز در تاریخ  
شهرداری بابل بی سابقه بود.وی با بیان این که برنامه های شهرداری بابل مبتنی 
بر شــفافیت در کار، صرفه جویی و  صیانت از بیت المال اســت، افزود: در تمام 
پروژه های عمرانی این  دو اصل به طور جدی مورد توجه است.شــهردار بابل با 
اشاره به این که در قدم اول بسیاری از هزینه های گزافی که زیاد ضروری نبود، 
حذف شد، خاطرنشان کرد: از جمله پرداخت سالیانه  بهای استیجاری سازمان 
های مختلف شهرداری بابل به مالکان این ساختمان ها که رقم ۴۰ میلیارد ریال 
اجاره بها در ســال 9۷ اکنون به  صفر رســیده است.حکیم خاطرنشان کرد: در 
مرحله بعد مدیریت شهری بابل هزینه های مربوط به  چاپ بنر و کاغذ را به طور 
چشمگیری کاهش داد و توانست هزینه ۱۱ میلیارد ریال سال 9۷ این بخش را 
در دو سال اخیر به رقم ۸ میلیارد ریال برساند  و اگر با افزایش چندبرابری  قیمت 
ها مواجه نمی شد قطعا این رقم بسیار کمتر از این می بود. ضمن اینکه در سال 
9۷ مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد تومان از ردیف پذیرایی شهرداری بابل به  پذیرایی 
مناســبت های مختلف و میهمانان اختصاص یافته بود که این رقم هم در حال 
حاضر به ۴۰۰ میلیون تومان کاهش یافت که با توجه به احتساب نرخ تورم، این 

مبلغ را می توان منطقی دانست.

در تابستان ۱۴۰۰
 بیش از ۲۰۰ شهر تنش آبی 

خواهند داشت
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور گفت: برای تابســتان ۱۴۰۰ هنوز تعداد شهرهای 
دارای تنش آبی مشــخص نشــده و باید دید تا پایان سال میزان 
بارندگی ها چقدر خواهد شــد اما قطعا تعداد شهر ها و روستاهای 
دارای تنش آبی افزایش می یابد و پیش بینی می شود که این عدد 
به بیش از ۲۰۰ برسد.حمیدرضا کشفی، با بیان اینکه اقداماتی که 
طی چند سال گذشته انجام شده تعداد شهر های دارای تنش آبی 
را از ۵۴۷ در تابستان سال جاری به ۱۷۰ شهر رساندیم، اظهار کرد: 
بدین معنا که  تعداد شهرهای دارای آب پایدار که در سال ۱۳9۴ 
تنها ۵۷۱ شــهر بود اکنون به 9۸۷ شهر رســیده است.وی افزود: 
تابستان سال ۱۳99 با اقدامات گسترده ای که انجام شد شهرهای 
دارای تنش آبی ۱۷۰ شهر شد اما به دلیل عدم بارش باران و برف 
و بدین خاطر که امسال تا کنون کمتر از ۵۰ درصد باران را ذخیره 
کرده ایم، تعداد شــهرهای دارای تنش آبی افزایش خواهد یافت و 
پیش بینی می شــود بیش از ۲۰۰ شهر دارای تنش داشته باشیم.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب با اشاره به وضعیت شهر های دارای تنش آبی در تابستان 
سال ۱۳99، گفت: از ۱۷۰ شهر دارای تنش آبی در تابستان سال 
جاری معادل 9۵ شهر در وضعیت زرد، ۲۳ شهر در وضعیت نارنجی 
و ۵۲ شــهر در وضعیت وقرمز بودند.به گفته کشفی شهرهایی که 
وضعیت قرمز دارند یعنی بیش از ۲۰ درصد آب مورد نیاز کمبود در 
آن مناطق وجود دارد، در وضعیت نارنجی ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت 
به آب مورد نیاز کمبود دارند و به کمتر از ۱۰ درصد کمبود نسبت 

به نیاز نیز وضعیت زرد گفته می شود.

جزئیات تغییر سهمیه بنزین 
وانت بارها

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی اطالعیه ای آخرین 
تغییرات سهمیه بنزین وانت بارها را اعالم کرد. شرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیــه ای، آخرین تغییرات 

سهمیه بنزین وانت بارها را اعالم کرد.
در متن این اطالعیه آمده اســت: »پیرو آخرین مصوبات کارگروه 
مدیریت مصرف ســوخت، آخرین تغییرات انجام شده در سهمیه 
بنزین وانت بارهای بنزین سوز )کم مصرف و پرمصرف( موارد زیر را 

به اطالع عموم هموطنان عزیز می رساند:
۱- ســهمیه تخصیصی به وانت بارها به دو صورت سهمیه لیتراژی 
)شــارژ روی کارت هوشمند سوخت( و سهمیه اعتباری )تخصیص 
اعتبار ریالی روی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب( انجام می شود.

۲- مجمــوع ســهمیه تخصیص یافته بر اســاس این دو ســهمیه 
اشاره شــده در بند یک بــه وانت بارهایی که توســط متولیان امر 
)سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور، ســازمان راهداری و 
حمل ونقــل جاده ای و وزارت صمت که مورد تأیید وزارت کشــور 
است( ساماندهی شده اند و خدمات عمومی ارائه می کنند، به تفکیک 
وانت بار تک ســوز کم مصرف از ۱۲۰ تا ۴۰۰ لیتر و وانت بار تک سوز 

پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ لیتر متناسب با عملکرد خودرو است.
۳- سهمیه تخصیص یافته به صورت لیتراژی برای تمامی وانت بارها 
اعم از وانت بارهایی که خدمات عمومی ارائه می کنند، یا به  صورت 
شخصی مورد استفاده قرار می گیرند، به صورت یکسان و یکپارچه 
در ابتدای هر ماه روی کارت هوشمند سوخت شارژ می شود؛ بدیهی 
اســت وانت بارهایی که در بخش عمومی فعالیت دارند، ســهمیه 
متناســب با عملکردشان را در قالب سهمیه اعتباری توسط کارت 

بانکی دریافت خواهند کرد.
۴- با عنایت به رویکرد کارگروه مدیریت مصرف سوخت جهت توزیع 
عادالنه ســوخت یارانه ای در حوزه خدمات عمومی علی الخصوص 
وانت بارها و همچنین به منظور حمایت از کسب وکارهای ارائه کننده 
خدمات عمومی، از ابتدای اسفندماه امسال سهمیه لیتراژی تمامی 
ناوگان وانت بار تک سوز کم مصرف از ۱۵۰ به ۱۲۰ لیتر و پرمصرف 
از ۲۵۰ به ۲۰۰ لیتر تغییر یافته است و معادل ریالی این تغییرات تا 
سقف پرداختی فعلی جهت ناوگان ساماندهی شده در قالب سهمیه 
اعتباری )در کارت بانکی مالک یا نماینده قانونی وی( جبران خواهد 
شد و هیچ گونه کاهشی در سهمیه سوخت وانت بارهایی که خدمات 

عمومی ارائه می دهند، اعمال نخواهد شد.«

تولیدکننده آمریکایی ارزیابی کرد؛
شیل آمریکا دیگر تهدیدی برای اوپک نیست

مدیرعامل شــرکت آمریکایی پایونیر نچرال ریسورسز اظهار کرد تقاضای قوی برای نفت 
خام و نرخ رشد اندک شیل به معنای آن است که اوپک و متحدانش دیگر ضرورتی ندارد 
نگران رقابت تولیدکنندگان آمریکایی بر سر سهم بازار باشند.اسکات شفیلد، مدیرعامل 
شرکت آمریکایی پایونیر نچرال ریسورسز در کنفرانسی اظهار کرد: همچنان بر این باورم 
که تقاضا در بخش ایرالین ها و همچنین در سراســر جهان پس از دســتیابی به ایمنی 
جمعی، بهبود قوی پیدا خواهد کرد و مطمئنم که می توانیم فرض بگیریم نفت ایران به 
تدریج به بازار بازخواهد گشــت و شیل آمریکا دیگر تهدیدی برای اوپک و اوپک پالس 
نخواهد بود.شیوع کووید - ۱9 و متعاقبا سقوط تقاضا برای نفت، کاهش حدود دو میلیون 
بشــکه در روز تولید نفت آمریکا را در پی داشــت و این عرضه از دست رفته با توجه به 
مشکالت مالی صنعت نفت در چند سال گذشته، ممکن است هرگز احیا نشود. سرمایه 
گذاران خواستار رشد تولید پایینتر و بازدهی بیشتر تولیدکنندگان در قیمت های باالتر 
هستند.بر اساس گزارش بلومبرگ، شفیلد گفت: شرکت پایونیر رشد تولید ساالنه خود را 
در بلندمدت به پنج درصد محدود می کند و قصد دارد سه چهارم از نقدینگی آزاد خود 
را به جای هزینه حفاری جدید، به ســهامداران دهد.در همین حال اداره اطالعات انرژی 
آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد تولید نفت آمریکا در یک هفته گذشته به دلیل یخبندان 
تگزاس بیش از یک میلیون بشــکه در روز کاهش یافت که بزرگ ترین کاهش هفتگی 
تاکنون بوده و تولید پاالیشگاهی نیز کاهش چشمگیری داشت. مجموع تولید نفت خام در 
هفته منتهی به ۱9 فوریه، به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به 9.۷ 
میلیون بشکه در روز رسید.تولید پاالیشگاهی در همین مدت ۲.۶ میلیون بشکه در روز 
و نرخ استفاده از ظرفیت پاالیش به میزان ۱۴.۵ درصد کاهش داشت. فعالیت تاسیسات 
پاالیشی متعدد در منطقه گلف کاست در یخبندان اخیر متوقف شد. بسیاری از آنها در 
حال ازسرگیری فعالیت هستند اما تحلیلگران می گویند چند هفته زمان می برد تا تولید 

نفت و پاالیش نفت به سطح پیش از طوفان احیا شود.

پیش بینی جدید آرگوس
منتظر کاهش مصرف نفت نباشید

تحلیلگران شرکت آرگوس انتظار دارند گذر انرژی و رشد سهم برقی شدن حمل و 
نقل به کاهش تقاضای جهانی برای نفت منجر نخواهد شد و هر گونه کاهش مصرف 
بسیار تدریخی خواهد بود.، یوئن ِکِرک، مدیر جهانی نفت شرکت آرگوس در مجمع 
نفت آرگــوس در کنفرانس IP Week اظهار کرد: ترنــد تقاضای جهانی برای نفت، 
کشمکشــی بین تالشهای فزاینده برای احیای ســبز و برقی سازی در اروپا، آمریکا 
و تا حدودی چین، در برابر رشــد تقاضا برای نفت تحت تاثیر رشــد اقتصادی قوی 
اقتصادهای نوظهور خواهد بود.آرگوس انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت تا سال 
۲۰۴۰ نزدیک به مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز باشد که تقریبا سطح مصرف سال 
۲۰۱9 اســت که آخرین سال معمولی پیش از شیوع ویروس کرونا بود.اوپک هم در 
گزارش اکتبر ۲۰۲۰ خود اعالم کرد انتظار دارد تقاضا در دو دهه آینده رشــد کند 
و در ســال ۲۰۲۲ از سطح تقاضا پیش از شــیوع ویروس کرونا فراتر رود و تا اواخر 
دهه ۲۰۳۰ رشــد مستمری داشته باشــد و پس از آن روند ثابتی پیدا کند.شرکت 
آی اچ اس مارکیــت برآورد کرده که تقاضای جهانی نفت برای بنزین و دیزل برای 
خودروهای ســبک در ســال ۲۰۱9 به پیک خود یعنی ۲9.۱ میلیون بشکه در روز 
رشد کرد. با این حال نفت همچنان منبع انرژی اصلی برای حمل و نقل در سالهای 
آینده خواهد بود. تحلیلگران این موسسه برآورد می کنند استفاده از برق در حمل و 
نقل جاده ای تنها باعث کاهش ۳۷۰ هزار بشکه در روز تقاضا برای نفت معادل ۰.۴ 
درصد از مصرف نفت جهان تا ســال ۲۰۲۰ شده است و این رقم تا سال ۲۰۲۵ به 
۱.۵ میلیون بشــکه در روز رشد می کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، برقی سازی 
فزاینده به همراه رشد اقتصاد ســوخت و استانداردهای آالیندگی، نقش مهمی در 
یکنواخت شدن تقاضای جهانی برای نفت و سپس کاهش آن ایفا خواهند کرد و آی 
اچ اس مارکیت در سناریوی پایه خود فرض گرفته است که چنین اتفاقی در ۱۰ تا 

۱۵ سال آینده روی خواهد داد.

کرونا برگزاری نشست اوپک را به تأخیر انداخت
برگزاری هشتمین سمینار بین المللی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( که قرار بود ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شود به ۲9 تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ موکول شد.به گزارش وزارت نفت، 
بر اساس اعالم دبیرخانه اوپک، در پی شرایط پیش آمده به دلیل شیوع ویروس عالم گیر کرونا، برگزاری هشتمین سمینار بین المللی این سازمان به اواخر ژوئن سال آینده میالدی 
موکول شده است.برگزاری این سمینار ابتدا برای ۱۶ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده بود اما بر اساس برنامه ریزی جدید این رویداد بین المللی ۲9 تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ در کاخ 
سلطنتی هوفبورگ در وین پایتخت اتریش برگزار خواهد شد.محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک در این باره گفت: سمینار بین المللی اوپک در تقویم جهانی انرژی رویدادی 
مهم است و تصمیم به تعویق انداختن آن پس از مشاوره با بسیاری از ذی نفعان، از جمله کشورهای عضو این سازمان گرفته شد.وی ادامه داد: در حالی که تصمیم گیری آسانی 
نبود، اما مهمترین اولویت ما ایمنی و سالمت همه شرکت کنندگان است، مشتاقانه منتظر افزودن به دستاوردهای گذشته خود هستیم و در سال ۲۰۲۲ سمیناری موفق تر برگزار 

می کینم، از مسئوالن کاخ هوفبورگ و دولت اتریش برای حمایت و انعطاف پذیری در آسان سازی این تغییر تشکر می کنیم.
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نگـــاه سکوت معنادار دستگاه های متولی ادامه دارد؛

کاالهای ممنوعه در آستانه ترخیص
صــدور برخی مجوزها بــرای ترخیص کاالهای اساســی و 
ضروری که به نوعی خط قرمز محســوب می شــود، نباید با 
واردات کاالهای گروه چهــار که عمدتا اقالم مصرفی و غیر 
ضروری هستند خلط شود. سال 99 با همه فراز و نشیبهای 
خود رو به پایان است، سالی سخت که با فشارهای مختلف 
اقتصادی و شــیوع کرونا همراه بود. در ابتدای سال به علت 
ناهماهنگی میــان برخی دســتگاههای دولتی چالش غیر 
منتظره رســوب کاالهای اساسی و ضروری مردم مشکالتی 
را در بازارها رقم زد. در این بین بعد از احصا مشکل بسیاری 
از نهادها از جمله دستگاه محترم قضا به درستی به موضوع 
ورود کردند تا هرچه ســریع از رسوب اقالم ضروری مردم و 
کارخانجات در گمرکات و بنادر کشــور جلوگیری شود که 
خوشبختانه این موضوع با هماهنگیهای مجلس و دولت آثار 
مثبتی به همراه داشــت.نکته جالب توجه اینکه اخیرا خبر 
رسیده است که برخی از کاالهای غیر ضروری که اصطالحا 
از آنها به عنوان کاالهای گروه چهار یاد می شــود در آستانه 
ترخیص از گمرکات کشــور قرار دارنــد. واردات و ترخیص 
کاالهــای گروه چهار با صالح دید دولــت و بانک مرکزی از 
ســال 97 ممنوع شــد تا از فشــارهای ارزی و ... بر اقتصاد 
ایران کاسته شود. بر این اساس باید توجه داشت که موضوع 
ترخیص کاالهای ممنوعه گروه چهار به هیچ عنوان نباید با 
بحث ترخیص فوری کاالهای اساسی و نهاده های دامی که 
به صورت مستقیم با معیشــت مردم در ارتباط است خلط 
شــود. در واقع صدور برخی مجوزها برای ترخیص کاالهای 
اساســی و ضروری که به نوعی خط قرمز محسوب می شود 

نباید با کاالهای گــروه چهار که عمدتا اقالم مصرفی و غیر 
ضروری هستند خلط شود.تعدادی از کارشناسان معتقدند، 
برخــی تجار با وجود آگاهی از ممنوعیــت واردات کاالهای 
غیرضرور، لوکس و یا مشــابه تولید داخل اقدام به انبار این 

کاالهــا در گمرکات و مناطق آزاد می کنند تا بعد از مدتی با 
فشار به دولت و ایجاد کمبودهای مصنوعی کاال در بازار اقدام 
به واردات کاال نمایند و در شــرایط مشکالت ارزی لطمات 
ســودجویانه ای را به تولید و منابع ارزی کشور وارد کنند.بر 

این اساس،  بهتر نیست به جای نگرانی از خراب شدن کاالها 
یا فشــار برخی به دولت، از تخلیه و انبار کاالهایی که ثبت 
سفارش نشده و مجوزهای الزم را نگرفته جلوگیری شود؟بر 
همین مبنا هفته گذشته از مسئوالن متولی به خصوص در 
وزارت صنعت، درخواست شد تا استنادات الزم در خصوص 
علت صدور برخی مجوزها برای ترخیص کاالهای گروه چهار 
اعالم شــود.به عبارت دیگر  اگر ایــن کاالها قبال نیز امکان 
و مجوز ترخیص داشــتند چرا چنین اقدامی صورت نگرفته 
است.به هر ترتیب فعال هیچ گونه موضع گیری در این مورد 
دیده نشــده و این رویکرد با سیاستهای کالن خود دولت از 
جمله بحث شفافیت و همچنین ممنوعیت واردات کاالهای 
غیر ضرور در تناقض اســت. به راســتی سوالی که در اینجا 
وجود دارد این است که برای مسائل تا این حد واضح نیز باید 
پیگیریها در ســطوح باال انجام شود؟ به هر حال در ماههای 
پایانی دولت نباید به گونه اقدام شود که مدتی بعد شاهد بروز 

برخی تناقضات درحوز تجارت خارجی کشور باشیم.
حدود یک ســال قبل وزیر ســابق صمت  با بیان اینکه 90 
درصد کاالهــای وارداتی به کاالهای اساســی، مواد اولیه و 
نهاده های دامی اختصــاص دارد، گفته بود: حجم کاالهای 
ممنوعه گروه چهار رقم پایینی است و تمهیداتی اندیشیده 
شــده که تا جایی که امــکان دارد، این کاالهــا از مبادی 
حرکت نکنند.    واردات کاالهای گروه چهار ممنوع اســت 
و واردکننــدگان این کاالها باید بدانند که ما با ترخیص آنها 
موافقت نمی کنیم و حتی در ایــن مورد برخورد قانونی نیز 

خواهد شد.

  دکتر محمدرضا کمالی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی 
و اقتصادی اعالم کرد؛

حفظ سالمت مردم مبنای جلوگیری از واردات 
واکسن های غیر مطمئن

دکتر محمدرضا کمالی نویســنده و 
کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی 
گفت؛ تحقیقات دانشــمندان نشان 
می دهد که تاکنون بالغ بر یک هزار 
و 700 جهش ژنتیکــی در ویروس 
کرونا مشاهده شده که از میان آن ها 
قدرت سرایت گونه انگلیسی از همه 
بیشتر بوده است. دکتر کمالی  گفت 

ویروس جهش یافته  جدیدکرونا که  در انگلیس شناســایی شده است، بیش از 
گونه قبلی در کودکان مسری تر است و تحقیق و مطالعه در این زمینه همچنان 
ادامه دارد، این ویروس عالوه بر میانســاالن و ســالمندان، جوانان و نوجوانان را 
نیز مبتال می کند و ضرورت دارد پروتکل های بهداشــتی بیش از پیش رعایت 
شــود. هنوز شواهدی در دست نیست که نشــان دهد واکسن ها   صد در صد   
موثر در همه نوع باشــند . با این حال و با توجه به نوع جهش ویروس و افزایش 
میزان تکثیر آن به نظر می رســد نگرانی هایی از این بابت وجود دارد،همچنین 
دانشــمندان دانشگاه کمبریج نیز سرگرم ســاخت واکسن جدیدی هستند که 
دربرابر گونه های جهش یافته کرونا مقاوم باشد؛ اما هنوز اطالعات دقیقی درباره 
زمان تولید واکسن موثر در دست نیست.به گزارش خبرنگارصبج اقتصاد .دکتر 
محدرضا کمالی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حفظ سالمت مردم مبنای سخنان 
رهبر معظم انقالب برای جلوگیری از واردات واکســن های غیرمطمئن اســت، 
چراکه چند وقت پیش برخی رســانه های آمریــکا اعالم کردند حتی نظامیان 
آمریکا به واکســن کشورشان اعتماد ندارند و این مساله در نتیجه افزایش مرگ 
افراد تست کننده واکسن در آمریکا بوده است.مقام معظم رهبری چندی پیش 
از رســانه ملی اعالم کردند که »ورود واکســن کرونای آمریکایی و انگلیسی به 
ایران ممنوع اســت«. این موضوع باعث شد تا رسانه های بیگانه و معاند انقالب 
اســالمی و افرادی که نسبت به صحبت های مسوالن نظام ناآگاه هستند سوار 
بر موج رســانه های خارجی شوند و تصور کنند که رهبر معظم انقالب با اصل 
واردات واکســن به داخل کشور مخالف هســتند که بعدها با واردات واکسن از 
روسیه مشخص شد این مساله صحت ندارد و حفظ سالمت مردم مبنای سخنان 
رهبر معظم انقالب برای جلوگیری از واردات واکسن های غیرمطمئن بوده است، 
ما  در کشــور داروهای زیادی را داریم که ساخت کشورهای  اروپایی و انگلیس 
و آمریکا هســتند و هیچ گاه رهبر معظم انقالب اعالم نکرده اند که با ورود این 
داروها به کشــور مخالف هستند. وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی کشور در 
موقعیت خاصی قرار دارد نمی توان نســبت به واکسیناسیون   مردم در مقابل 
ویروس کوئید 19 بی تفاوت بود، اظهار کرد: هم اکنون بســیاری از مردم از نظر 
اقتصادی در مضیقه هستند به همین دلیل ابتال به بیماری می تواند آسیب های 
جامعه را جدی تر کند، زیرا بسیاری هزینه های پایه درمانی هم ندارند، از این رو 
واکسیناسیون جزو برنامه های اولویت دار نظام باید قرار بگیرد و در این فرایند 
واکســن های مطمئن که دارای صالحیت پزشکی و تاییدیه سازمان بهداشت 
جهانی هستند چه داخلی و چه خارجی قابلیت استفاده خواهند داشت تا مردم 
از ابن بال به دور باشند.این فعال اقتصادی افزود: این واکسن های ساخت آمریکا 
و انگلیس به دلیل اینکه از فناوری های نوینی بهره گرفته اند و به جای ساخت 
 RNA معمول واکســن ها که از ویروس ضعیف شده تولید می شوند از فناوری
اســتفاده شده و کارایی آن هنوز مشــخص و مورد تایید نیست به همین دلیل 
رهبری آن را منع کرده اند تا مردم از شــائبه تست و آزمایش این واکسن ها در 
ایران در امان باشــند، به عبارت دیگر رهبر معظم انقالب معتقد هستند که اگر 
این واکســن ها کارآمد هستند چرا در آمریکا و انگلیس روزانه هزاران نفر بر اثر 
این بیماری جان خود را از دست می دهند؟ بنابراین واکنش های منفی درباره 
سخنان رهبر معظم انقالب به دلیل ناآگاهی از جزئیات پشت پرده این واکسن 
ها است.وی ابراز کرد: یک واکسن در حالت معمول برای اینکه به بازار بیاید باید 
مراحل گســترده ای را بگذراند که چندین ســال طول می کشد. اما با توجه به 
شــرایط ویژه ای که تمام دنیا با آن دست و پنجه نرم می کند واکسن هایی به 
بازار عرضه شــده که برخی از آنها مراحل نهایی آزمون را طی نکرده اند از این 
رو قابل اعتماد نیستند.  دکتر کمالی افزود: واکسن های شرکت فایزر از همین 
واکسن های غیرقابل اعتماد در تمامی دنیا است، زیرا آن طور که در خبرها آمده 
در مراحل نخست تست انسانی، این واکسن کشته های زیادی داشته  که البته 
رسانه ای هم نشده اســت.وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که واکسن 
های شــرکت فایزر و مدرنا مراحل تســت خود را بگذرانند و بتوانند از سازمان 
بهداشت جهانی و از وزرات بهداشت کشور مجوز بگیرند، به طور قطع رهبر معظم 

انقالب با ورود این واکسن ها به کشور مخالفتی نخواهند داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت به مهر خبر داد
اعزام ۵ رایزن بازرگانی جدید تا پایان سال

معاون ســازمان توســعه تجارت گفت: ۵ رایزن به کشــورهای روسیه، عمان، 
آذربایجان، ارمنستان و چین آماده اعزام هستند که تالش داریم تا قبل از سال 
جدید این افراد به محل ماموریت خود اعزام شــوند. ســهم تجارت خارجی در 
تولیــد ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در ســال 19۵0 بــه بیش از ۲0 درصد در 
ســال های اخیر رسیده است که همین موضوع نشان می دهد کشوری که توان 
صادراتی باالیی داشته باشد، از قدرت اقتصادی باالتری نسبت به سایر کشورها 
نیز برخوردار است به شکلی که می توان گفت میزان صادرات یکی از معیارهای 
اصلی برای سنجش قدرت اقتصادی هر کشور است.بر اساس شواهد در حالی که 
حجم واردات ساالنه 1۵ کشور همسایه ایران 11۶0 میلیارد دالر است اما ایران 
طی ۸ ماه نخســت سال جاری )بدون احتساب نفت خام( حدود 1۳.۳ میلیارد 
دالربه ۲0 کشــور همسایه صادرات داشــته که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، حدود 1۴ درصد کاهش داشــته است؛ یعنی سهم ایران از بازار کشورهای 
همســایه کمتر از ۲ درصد است.بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی 
از عوامل زمینه ســاز این امر، ضعیف عمل کــردن رایزنان بازرگانی و اقتصادی 
در کشورهای منطقه اســت؛ چراکه وجود اطالعات بازارهای هدف و شناسایی 
چگونگی ورود به آن ها و تســهیل توافقات دوجانبه از مهمترین عوامل توسعه 
تجارت خارجی در کشورهاســت و رایزن بازرگانی وظیفه دارد به توسعه روابط 
تجاری، روابط دو جانبه و تعامل با اتاق های بازرگانی بپردازد.اهمیت نقش رایزنان 
بازرگانی در سهولِت تجارت را می توان در توجه کشورهای مختلف به این حوزه 
مشاهده کرد؛ به عنوان مثال تعداد رایزنان در کشورهایی نظیر سوئد ۲۳۵ نفر، 
چین ۲۲1 نفر، آلمان ۲1۳ نفر، هند 19۸ نفر، فرانســه 1۵۶ نفر و آمریکا 1۵0 
نفر اســت؛ این در حالیســت که هم اکنون ایران فقط دو رایزن بازرگانی در دو 

کشور عراق و افغانستان دارد.

گزیده خبر

رئیس اتاق تهران اعالم کرد
ناسازگاری سیاست های ارزی و 

سیاست های تجاری
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ناســازگاری میان سیاســت های 
ارزی و سیاســت های تجاری از مهم ترین مشکالتی است که در برابر 
تجارت مانع ایجاد می کند.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، مســعود 
خوانســاری اظهار داشت: رشــد منفی صادرات کاال و خدمات و اثر 
منفی آن بر رشــد اقتصادی کشور از نیمه سال 1۳97 تاکنون ادامه 
دارد و تراز تجاری کشــور در ســال های 1۳9۸ و تاکنون در ســال 
1۳99 منفی بوده است. مقایســه روند ماهانه واردات و صادرات در 
سال های 1۳9۸ و 1۳99 حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات 
غیرنفتی اســت.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این نوسان ها ناشی 
از صدور بخشنامه های متعدد، متناقض و بعضاً غیرکارشناسی است 
و صادرکنندگان ناگزیر هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر 
رویه ها سروسامان دهند. این تغییرات در مورد واردات کمتر به وقوع 
پیوســته اما بروز نوســان در روند صادرات به شکل عجیبی رخ داده 
اســت.وی ادامه داد: بررسی اطالعات صادرات کشور از تمرکز باال در 
مقاصدی چون چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان حکایت دارد؛ 
درحالی که اگر هدف، توســعه صادرات غیرنفتی است، به طور حتم 
باید به ســایر بازارها نیز توجه شود.خوانساری گفت: به رغم آنکه نرخ 
ارز در سال 1۳99 دو برابر شد و ارزش پول ملی به میزان 100 درصد 
کاهش پیدا کرد، اما صادرات نتوانســت از این موقعیت بهره بگیرد و 
روندها در این بخش نیز کاهشی شد. به نظر می رسد، تنگ نظری ها 
و تعدد متولیان حوزه تجــارت از جمله عوامل کاهش صادرات بوده 
است.وی افزود: عدم برون گرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای 
تجارت بین الملــل یکی از مهم ترین چالش های حوزه صادرات تلقی 
می شود. باید توجه داشــت که نمی توان با دنیا در ارتباط نبود و در 
اقتصاد به صورت جزیره ای عمل کرد و انتظار صادرات کاال به اقصی 
نقاط جهان را داشت. نبود نگاه جامع، یکپارچه و هماهنگ به موضوع 
تجارت، مســأله ای است که به شکل دخالت دستگاه های مختلف در 

امر صادرات نمود یافته و باعث نابسامانی در این حوزه شده است.

سرپرست معاونت فروش و بازاریابی شرکت مجتمع فوالد خراسان 
مطرح کرد:

افزایش دو برابری فروش فوالد 
خراسان در بورس کاال

فروش و عرضه محصوالت فوالد خراسان در 
بازار، با استراتژی های اتخاذ شده در بورس 
کاال نسبت به سال گذشــته دو برابر شده 
است.سرپرســت معاونت فروش و بازاریابی 
شرکت مجتمع فوالد خراسان اظهار داشت: 
سال جاری توام با فراز و نشیب های فراوانی برای صنعت فوالد کشور 
بود. از یک ســو دســتورالعمل هایی که برای این صنعت یکی پس 
از دیگری از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شــدند. از 
سوی دیگر، مشکالت ناشــی از کرونا و مشکالت زیرساختی کشور 
موجب شد نه تنها فوالد خراسان، بلکه بسیاری از فوالدسازان کشور 
با چالش های جدی مواجه شوند.حسین بختیاری افزود: شرکت فوالد 
خراسان در ابتدای سال جاری حدود ۲۳ روز به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تعطیل بود. بنابراین در فرودین ماه امســال تولید در شــرکت 
متوقف شد. در طول سال جاری نیز مشکالت ناشی از زیرساخت های 
استان خراسان رضوی اعم از برق و گاز سبب شد در ماه های گذشته 
حدود ۵1 روز شرکت فوالد خراسان با توقف تولید مواجه شود. همین 
مسائل نیز سبب شدند تولیدات شرکت نسبت به سال گذاشته کاهش 
داشته باشد.سرپرست معاونت فروش و بازاریابی شرکت مجتمع فوالد 
خراســان خاطرنشــان کرد: به تبع کاهش تولید در شرکت، میزان 
فروش نیز نســبت به سال گذشــته با کاهش مواجه شده است. اما 
با توجه به سیاســت های مدیریت عامل و هیئت مدیره برای شرکت 
فوالد خراســان اتخاذ کردند، میزان فروش در بورس کاال حدود دو 
برابر افزایش یافت. به طوری که تقریبا تمامی فروش شــرکت فوالد 
خراســان در بورس کاال رقم خورد و فــروش خارج از بورس نداریم. 

فوالد خراسان دو خط فوالدسازی دارد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد؛
 بازگشت ۴۱میلیارد یورو ارز در قالب تعهدات

 ارزی به کشور
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از ۲۲ فروردین 1۳97 که تعهدات ارزی برقرار شد تا پایان دی ماه 
امسال، ۵7 میلیارد یورو ارز باید وارد کشور می شد که از این میزان ۴1 میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته 
است.حمید زادبوم شامگاه )پنجشنبه-۸ اسفند ماه( در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، 
اظهار کرد: امشب باید کسانی را تشویق کنیم که با وجود کرونا و تحریم ها سال گذشته ۴1.۳ میلیارد دالر 
ارز وارد کشور کردند و طی 11 ماه نخست امسال نیز ۳1.۲ میلیارد دالر امسال ارز به کشور برگشته است.

وی افزود: در نیمه دوم ۲0۲0 میالدی که تجارت جهانی کاهش داشته، تقاضای جهانی نیز کاهش داشته 
اســت، باید توجه داشت که مراودات کشورهای اطراف ما نیز کم شده است. رییس سازمان توسعه تجارت 
ایران با بیان اینکه طی 11 ماه گذشــته صادرات کشــور منهای 19 درصد از لحاظ ارزش کاهش داشــته 
است، گفت: واردات کشور نیز منهای 1۵ درصد به لحاظ ارزش کاهش یافته است.به گفته زادبوم، طی 11 
ماه گذشــته میزان صادرات کشور ۳1.۲ میلیارد دالر بوده است که 1۳۲ میلیون تن کاال صادر شده است، 
همچنین در این مدت میزان واردات به کشور ۳۴.۳ میلیارد دالر معادن ۳0.۸ میلیون تن کاال بوده است که 
از این میزان ۲1.۴ میلیون تن مربوط به کاالهای اساسی بوده است.به گفته رییس سازمان توسعه تجارت 
ایران، اغلب وارد مربوط به کاالهای اساسی مورد نیاز مردم بوده و اساسا ارزی برای کاالهای دیگر نداشتیم.

وی تصریح کرد: به طور قطع تحریم می خواهد رابطه و تعامل ما با دنیا را قطع کند و تنها صادرکنندگان این 
رابطه و تعامل را برقرار می کنند، بنابراین پیکان آسیب تحریم ها به سمت صادرکنندگان رفته است.زادبوم 
با بیان اینکه از ۲۲ فروردین 1۳97 که تعهدات ارزی برقرار شد تا پایان دی ماه امسال ۵7 میلیارد یورو ارز 
باید وارد کشور می شد، گفت: از این میزان ۴1 میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته که استان اصفهان نیز ۸7 
درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده، چراکه بیش از 90 صادر صادرکنندگان اصفهانی تولیدکننده هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی اصفهان در سطح خاورمیانه کم نظیر و باالتر از استاندارد و میانگین 
منطقه اســت، افزود: بخشی از مشکالت کشور مربوط به ســاختار اقتصاد ما است، بنابراین باید مشکالت 
ساختاری اقتصادی را حل کنیم، از سوی دیگر بخشی از مشکالت مربوط به زیرساخت های صادراتی  است، 
به عنوان مثال جاده، کانتینر، یخچال و ... نداریم و حتی اگر فضای صادرات مهیا شــود، باز دچار مشــکل 
می شــویم.رییس سازمان توســعه تجارت ایران در خصوص برخی مشکالت صادرکنندگان استان، گفت: 
خوشبختانه مطابق با بخشنامه 177 به صادرکنندگان این اجازه داده شده که به میزان صادرات خود واردات 
داشته باشند، البته نباید هر محصولی وارد شود.وی در مورد برخی گالیه ها درباره مهلت تعهدات ارزی و 
درخواست ها برای افزایش زمان آن، گفت: مهلت ایفای تعهدات ارزی در اختیار وزارت صمت است و برای 
حل این مشــکل با بانک مرکزی جلساتی برگزار می کنیم، البته نمی توان این مهلت را ۲۴ ماهه کرد که 

البته آماده ایم مهلت چهار ماه را اضافه کنیم.

مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت:
 مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا

 آغاز شد
مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت گفت: مذاکرات تجارت 
آزاد با تعرفه صفر از هفته گذشته آغاز شده است و در صورت رسیدن 
به این هدف بازاری را بدون رقیب در دســت خواهیم داشتمیرهادی 
سیدی در نشســت هماهنگی اولین نمایشــگاه اختصاصی اوراسیا 
اظهار داشــت: در منطقه ای که کشور ما قرار دارد، اتحادیه ای از پنج 
کشور شکل گرفته اســت که ثمرات مثبتی در پی خواهد داشت تا 
از این طریق صلح و تعامل منطقه افزایش پیدا کند.مشاور امور بین 
الملل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برای رسیدن به توافقنامه 
ترجیحی با اوراسیا دو سال مذاکره فشرده انجام شد، افزود: در تجارت 
ترجیحــی ۵0۲ قلم از اوراســیا و ۳۸1 کاال از ایران مورد توافق قرار 
گرفت. برای این اقالم تعرفه گمرکی کاهش چشــمگیری پیدا کرده 
اما هنوز به صفر نرسیده است.سیدی با بیان اینکه پتانسیل افزایش 
تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد، گفت: 
مذاکرات تجارت آزاد با تعرفه صفر از هفته گذشــته آغاز شده است 
و در صورت رســیدن به این هدف بازاری را بدون رقیب در دســت 
خواهیم داشت زیرا این اتحادیه تنها با ویتنام، سنگاپور و صربستان 
موافقت نامه ترجیحی امضا کرده اســت.وی با تاکید بر اینکه ایران 
می تواند به زودی بازاری با تعرفه صفر را در اختیار داشته باشد، اظهار 
داشت: تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت ۳0 میلیارد دالری 
دارد و در حالی که تنها از ســه میلیارد و ۵00 میلیون دالر آن بهره 
مند شده ایم.مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت گفت: باید 
توجه بخش خصوصی و تولیدکننــدگان را برای بهره مندی از این 
فرصت ظرفیت جلب کنیم که البته همکاری تجار در یک سال اخیر 
موجب افزایش ۸0 درصدی در صادرات و واردات اقالم موافقت نامه 
شده است.وی تاکید کرد: تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسهیل 
در تعامالت و تبادالت را در پی دارد.گفتنی اســت، اولین نمایشگاه 
اختصاصی اوراســیا از ۲۸ تا ۳1 اردیبهشت ماه سال 1۴00 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامگزیده خبر

انحراف نقدینگی بانک ها به سمت فعالیت های غیرتولیدی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورتی که نظارت بر تسهیالت دهی 
بانک ها دقیق و کامل باشــد نقدینگی موجود در بانک ها به ســمت تولید هدایت 
می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، غالمرضا مصباحی مقدم گفت: قوانین، نقش 
مهمی در کمک به رونق تولید دارد، اما متاسفانه ما در کشور با ثبات قوانین روبرو 
نیستیم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: تعدد قوانین، اثرات منفی بر 
تولید دارند و این امر، سبب شده فعاالن اقتصادی قدرت تصمیم در سرمایه گذاری 
نداشــته باشند.وی در خصوص هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: در صورتی 
که نقدینگی در کشــور به سمت تولید هدایت شود سبب رشد اقتصادی می شود، 
اما این اتفاق نمی افتــد.وی ادامه داد: بخش عمده نقدینگی بانک ها که در اختیار 

تسهیالت گیرندگان است، بلوکه شده و این امر سبب شده تولید کنندگان نتوانند 
به راحتی تسهیالت دریافت کنند.مصباحی مقدم گفت: همه افرادی که تسهیالت 
دریافت می کنند نیز، آن را به سمت تولید نمی برند و متاسفانه نقدینگی دریافتی 
را به سمت بازار های غیر مولد هدایت می کنند.وی با تاکید براینکه باید نقدینگی 
به سمت تولید هدایت شود افزود: در صورتی که نظارت بر تسهیالت دهی بانک ها 
دقیق و کامل باشــد نقدینگی موجود در بانک ها به سمت تولید هدایت می شود.

این نماینده اســبق مجلس گفت: نظارت دقیق دســتگاه های ذیربط، هم هدایت 
نقدینگی را به ســمت تولید تسهیل می کند و هم رونق اقتصادی را بدنبال خواهد 
داشــت.مصباحی مقدم در خصوص حضور ســرمایه گذاران خارجی در کشور نیز 

گفت: بدلیل تحریم های ظالمانه آمریکا، امکان حضور ســرمایه گذاران خارجی به 
صورت گسترده در کشور وجود ندارد و در صورتی که این سرمایه گذاران در کشور 
حضور داشته باشند، می تواند به رونق سرمایه گذاری در کشور کمک کند.وی در 
خصوص رشــد نقدینگی طی ســال های اخیر افزود: برای اینکه افزایش نقدینگی 
در کشــور مفید باشد باید در ازای میزان رشد اقتصادی، همان مقدار نقدینگی در 
کشور تزریق شود.مصباحی مقدم اضافه کرد: درغیر این صورت افزایش نقدینگی 
بدون رشد اقتصادی سبب ایجاد تورم در کشور می شود.وی گفت: نقدینگی تزریق 
شده از طرف بانک مرکزی در صورتی که به سمت تولید هدایت شود سبب رشد 

اقتصادی خواهد شد.

قدردانی از بانک آینده در بیست و دومین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز

در بیست و دومین جشــنواره تکریم خیرین مدرسه ساز کشور، از بانک آینده 
قدردانی شــد.در این آیین که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس 
جمهور، محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پــرورش، محمدباقر نوبخت، 
رییس ســازمان برنامه و بودجه، علی ربیعی، سخنگوی دولت و معصومه ابتکار، 
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در سالن حجاب کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار شــد، با اهدای لوح تقدیــر، از بانک آینده، قدردانی 
شــد.بانک آینده در عمل به مسئولیت اجتماعی خود در نگاه به روشنای نسل 
آینده کشورمان، اقدام به ساخت و تأسیس مدارسی در مناطق کم تربرخورداراز 
امکانات آموزشــی کرده اســت که از آن جمله می توان به ساخت مدارس ١۵ 
گانه »امید آینده« در: »بندرعباس، روســتای خون سرخ«، »بیرجند، روستای 
مهرشهر«، »تنگستان، روســتای باغک جنوبی«، »ریگان در کرمان«، »یاسوج، 
روستای مادوان«، »زاهدان«، »ایالم«، »سنندج، روستای آساوله«، »شریف آباد 

فارس« و »تهران، چهاردانگه اسالم شهر« اشاره کرد.

با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه محقق شد:
تداوم حمایت بانک تجارت از تولید کاالی 

ایرانی در سال جهش تولید
تفاهم نامه سه جانبه همکاری بانک تجارت، شرکت پاکشوما و سازمان بازنشستگی 
نیروهای مسلح امضا شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این تفاهم نامه 
همکاری ســه جانبه با حضور جمعی از مدیران ارشد این بانک،ابراهیمی رئیس 
هیات مدیره شــرکت پاکشوما و سرتیپ دوم گودرزی قائم مقام مدیرعامل ساتا 
با موضوع اعطای تسهیالت به پرسنل سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح برای 
خرید لوازم خانگی از شرکت پاکشــوما طبق قوانین و دستورالعمل های بانک 
مرکزی به امضا رسید.شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اهمیت 
چرخه تولید در کشــور گفت: یکی از رسالت های بانک تجارت حمایت از حوزه 
تولیدکنندگان وکارآفرینان داخل کشور است و هر قدر امکان قدرت خرید را با 
تامین اعتبار و تسهیالت برای مصرف کننده فراهم کنیم در مقابل چرخه تولید 
کاالی داخلی کشور به گردش در می آید و سبب رونق کسب و کار، اشتغال زایی 

و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد.

با مصوبه مجلس سرمایه قانونی بانک توسعه 
تعاون در بودجه سال 1400 افزایش یافت 

با مصوبه مجلس سرمایه قانونی بانک توسعه تعاون در بودجه سال ١400 افزایش 
یافتنمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه بودجه ١400 با 
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه تعاون، مدیرعامل بانک گفت: با توجــه به عملکرد مورد قبول بانک در 
طرح های ملی و ضرورت تامین مالی گســترده بانک برای حمایت از طرح های 
اشتغال زایی سراسر کشور، عالوه بر نظر مساعد دولت محترم؛ اغلب نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی به نقش توســعه ای و موثر بانک در توسعه اقتصادی و 
اجتماعی مناطق واقف هستند و از این رو با هدف تقویت پشتوانه بانک توسعه 
تعاون در تأمیــن مالی فعالیت های اقتصادی مولد، طــی مصوبه ای با افزایش 
ســرمایه بانک توســعه تعاون در قانون بودجه ١400 موافقت کردند.حجت اله 
مهدیان اظهار امیدواری کرد: با تدابیر اتخاذ شــده از سوی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و حسن تدبیر مقامات بلند پایه دولت در سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی این افزایش ســرمایه در سال ١400 تحقق یابد 
تا امکان تقویت سرمایه ای بانک به نحو مناسبی فراهم شود.وی افزود : این بانک 
به موجب قوانین باالدستی اصل 44 قانون اساسی با هدف تقویت بخش تعاون با 
سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال تشکیل شد و در سالهای گذشته راهکارهایی 

از طریق قوانین بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه آن مطرح بوده است.

 10 روز فرصت برای کسب جوایز
 500 میلیونی موبایلت

  جشــنواره زمستانه موبایلت با ۵00 میلیون تومان جایزه تا ١0 روز دیگر ادامه 
دارد.به گزارش ســامان رسانه،  هم زمان با برگزاری جشنواره زمستانه موبایلت، 
مشتریان بانک ســامان تا ١0 روز دیگر می توانند با انجام حداقل ۵ تراکنش از 
طریق همراه بانک ســامان )موبایلت( در قرعه کشی ۵00 میلیون تومان جایزه 
نقدی شرکت کنند.در این جشنواره که از ۵ بهمن ماه آغاز و تا ١۵ اسفندماه ادامه 
دارد، ۵ جایزه ۵0 میلیــون تومانی و ۵0 جایزه ۵ میلیون تومانی برای کاربران 
خوش شانس موبایلت در نظر گرفته شده است. مشتریان بانک سامان می توانند با 
افزایش تعداد تراکنش های خود در اپلیکیشن موبایلت، شانس خود را برای برنده 
شــدن این جوایز افزایش دهند.در همین حال، تمام کاربران موبایلت هم اکنون 
می توانند تعداد شانس خود برای رسیدن به این جوایز را در صفحه نخست این 

اپلیکیشن مشاهده کنند. 

محمد حسن مرادی جزئیات طرح کمک خرید جانبی خانوارها در بخش 
مسکن را اعالم کرد

 امکان افتتاح سه حساب جدید 
در بانک مسکن

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه از امکان افتتاح ســه حســاب جدید در 
بانک تحت عنوان حساب های مکمل برای پوشش هزینه  های جانبی خانوارها 
در بخش مسکن خبر داد.محمد حسن مرادی معاون مدیرعامل در امور طرح و 
برنامه بانک مسکن با اعالم این خبر به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: 
»هدف بانک مسکن در گام اول کمک به خانه دار شدن خانوارهای فاقد مسکن 
در کنار رونق بخشی به سرمایه گذاری مولد در بخش مسکن و ساختمان است 
و در گام دوم، خریدهــای جانبی زوج های جوان و ســایر افراد در این بخش را 
تسهیل می کند. از همین رو با ابتکار کارشناسان و مدیران بانک مسکن موفق 
شدیم مجموعه جدیدی از حساب  های بانکی تحت عنوان» هم تا«، »هم راه «و 
»مانا« را ایجاد کنیم تا متقاضیان تســهیالت بتوانند از امکانات و شــرایط این 
حساب  ها متناسب با درخواست  ها و وضعیتی که دارند، بهره ببرند.مرادی با بیان 
اینکه سبد تسهیالت بانک مسکن همواره متنوع و منعطف بوده است افزود: بانک 
مســکن طرح  های سه گانه مربوط به این حساب  ها را براساس نیاز خانوارهای 
ایرانی به اخذ تســهیالت با سقف مناســب و نرخ سود ترجیحی، در نظر گرفته 
اســت. از همین رو حساب ســپرده طرح »هم تا«، پیرامون پایدارسازی ارتباط 
میان بانک و مشتریاِن گیرنده  تسهیالت، ترویج فرهنگ خوش حسابی و کمک به 
کاهش مطالبات غیر جاری با بهره گیری از ابزارهای تشویقی طراحی شده است. 
در طرح »هم تا«، امکان پرداخت مرابحه تا سقف 200 میلیون تومان وجود دارد.

سخنگوی طرح اجرای قانون جدید صدور چک تشریح کرد؛
جزئیات اجرای قانون جدید چک 

از ابتدای سال1400
معــاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جزئیات نحوه 
اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال آینده را تشریح کرد.

آمنه نادعلــی زاده درباره اجرای قانون جدید چک از ابتدای 
سال آینده اظهار کرد: چک های فعلی به روال سابق کارسازی 
می شــوند. چک های جدید در صورت عدم ثبت و تأیید در 
سامانه صیاد، کارســازی نخواهند شد.وی افزود: با توجه به 
صراحــت قانون مبنی بر اینکــه مندرجات چک های جدید 
شامل مبلغ، اطالعات هویتی گیرنده و تاریخ سررسید عالوه 
بر درج بــر روی برگه چک باید در ســامانه صیاد نیز ثبت 
شــود بنابراین صدور چک برای ضمانت، بدون درج تاریخ، 
مبلغ و اطالعات هویتی گیرنده امکان پذیر نیست.معاون اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: انتقال چک های جدید 
صرفاً از طریق ثبت مشخصات گیرنده جدید در سامانه صیاد 
امکانپذیر اســت و محدودیتی برای تعداد انتقال چک وجود 
ندارد.وی ادامه داد: اشخاص حقوقی و اتباع بیگانه می توانند 
با استفاده از شناسه ملی شرکت و کد شناسایی اتباع بیگانه 
نســبت به ثبت و تأیید و انتقال چک های جدید در سامانه 
صیاد اقدام کنند.سخنگوی طرح اجرای قانون جدید صدور 
چک یادآور شد: در زمان صدور چک های گروهی، امضا داران 
آن چک نباید چک برگشــتی داشته باشند. ضمن اینکه در 
زمان اجرای قانون کلیه درگاه های بانکی و اپلیکیشــن های 
مربوطه فعال خواهند بود.وی تأکید کرد: این قانون از ابتدای 

سال ١400 اجرایی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی:
فضای مجمع تشخیص موافق با تصویب پالرمو است

رییــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دالیل و ضــرورت های تصویب الیحه پالرمو را در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اعالم کردم، گفت: مخالفتی در مجمع ندیدم.به گزارش بانک مرکزی، 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص لوایح پالرمو و ســی اف تی، دالیل 
و ضرورت های تصویب این کنوانســیون ها را در مجمع تشخیص عنوان کردیم.وی با بیان اینکه 
تصویب این لوایح به نفع کشور است؛ افزود: منتظر تصمیم مجمع می مانیم.همتی ادامه داد: همه 
سواالت مجمع تشخیص را پاســخ دادیم، فضای مجمع را منفی ندیدم. امیدوارم مجمع تصمیم 
خوبی بگیرد.وی اظهار داشت: این موضوع، جزو ضرورت های بانکی است و تصمیم گیری برای آن 

خیلی هم دیر شده است.

دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان اسفند تمدید شد؛
خبر خوب برای متقاضیان وام اجاره مسکن

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی از تمدید دریافت وام ودیعه 
مسکن تا پایان اسفند ماه خبر داد.، بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک های عامل پرداخت وام ودیعه 
مسکن ابالغ کرد تا کسانی که در بانک برای دریافت این وام تشکیل پرونده داده اند تا پایان اسفند 
وام آن ها پرداخت شــود.پروانه اصالنی افزود: از مجموع ۹20 هزار پیامک متقاضیان دریافت وام 
ودیعه مســکن، ۸0۵ هزار نفر مشمول دریافت این وام بودند که حدود ۳۳۷ هزار نفر، بانک مورد 
نظر خود را انتخاب کرده اند ضمن اینکه از این تعداد 2۳١ هزار نفر تشکیل پرونده داده اند و بقیه به 
دلیل نداشتن اجاره نامه رسمی و یا کد رهگیری معتبر، از تشکیل پرونده منصرف شدند.مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون 2١4 هزار نفر وام ودیعه مسکن دریافت 
کردند و بقیه کسانی که تشکیل پرونده دادند یعنی حدود ١0 تا ١۵ هزار نفر باقی مانده، می توانند 
تا پایان ســال با مراجعه به بانک وام خود را دریافت کنند.خانم اصالنی در پاسخ به این سوال که 
قرار بود یک میلیون نفر وام ودیعه مسکن دریافت کنند، اما رقم دریافت کنندگان خیلی کمتر از 
پیش بینی بوده است افزود: پرونده پرداخت وام ودیعه مسکن امسال تا پایان اسفند بسته می شود 

و برای سال آینده نیز این موضوع را مجدداً پیگیری خواهیم کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
 تزریق سه هزار و ۳50میلیارد تومان نقدینگی

 در بازار بین بانکی
بانک مرکزی با تزریق ۳۳.۵هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 
۵روزه با حداقل نــرخ ١۹.۸١درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد.پیرو اطالعیه روز 
 شنبه 2 اســفندماه ١۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت دار اوراق بدهی دولتی در 
عملیات بازار باز، پنج بانک و موسسه اعتباری در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق 
بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید )ریپو( را در مجموع به ارزش ۷۵ هزار میلیارد ریال 
از طریق سامانه بازار بین بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.با توجه به پیش بینی بانک 
مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات 
نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با تزریق ۳۳.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب 
توافق بازخرید با سررسید ۵ روزه با حداقل نرخ ١۹.۸١ درصد به بانک های متقاضی موافقت 
کرد. معامالت مربوط به این عملیات و معامالت مربوط به سررسید توافق بازخرید ١۶ روز 
قبل به ارزش ۳۵.۸ هزار میلیارد ریال توســط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار شنبه 
۶ اســفند ماه انجام شــد. به عالوه، در یک هفته گذشته بانک ها و موسسات اعتباری در 
4 نوبت از اعتبارگیری قاعده مند در مجموع به ارزش ۶۵.۹ هزار میلیارد ریال اســتفاده 
کردند. بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی( مشــروط به در اختیار 
داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف داالن )22 درصد( 
استفاده کنند.شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار 
بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع این بانک )خرید 
یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی( بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در 
بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار 
اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. متعاقب اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به 

ارسال  سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
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گزیده خبر

بیانیه اتحادیه اروپا درباره توقف اجرای 
پروتکل الحاقی

اتحادیه اروپا در بیانیه ای به تصمیم ایران برای توقف اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی واکنش نشــان داد. »جوزپ بورل«، مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا به مناســبت تصمیم ایــران در توقف اجرای 
داوطلبانــه پروتکل الحاقی واکنش نشــان داد. بــورل در این بیانیه 
گفــت: »ما عمیقاً از تصمیم ایران در تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی و دیگر تدابیر شفاف ساز ذیل برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ 
نگرانیم.«این تصمیم چنانچه لغو نشــود به طرز محسوســی توانایی 
آژانس اتمی را برای راستی آزمایی صلح آمیز بودن مواد و فعالیت های 
هسته ای در ایران محدود می کند.« اتحادیه اروپا عالوه بر این مدعی 
شده دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به  برخی مراکز کلیدی 
هســته ای ایران محدود خواهد شد. اتحادیه اروپا همچنین به تفاهم 
مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم واکنش نشان داده 
اســت: »در این شرایط ما در جریان تفاهم فنی دوجانبه میان آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی و ایران هم قرار گرفته ایم. این توافق به گفته 
مدیر کل آژانس اتمی کاهش دسترسی را تعدیل خواهد کرد و امکان 
نظارت های ضروری و تداوم فعالیت های راســتی آزمایی را برای ســه 
ماه فراهم خواهد کرد.«اتحادیه اروپا گفته از فعالیت های مســتقل و 
بی طرفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظارت بر تعهدات مرتبط 

هسته ای ایران و راستی آزمایی آن حمایت می کند. 

تخت روانچی:
  تحریم ها باید تا سه ماه آینده 

برداشته شوند
 نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت برای بازگشت واشنگتن 
بــه اجرای تعهدات خود وفق برجام نیازی به مذاکره نیســت، گفت: 
تحریم ها باید تا سه ماه آینده برداشته شوند. مجید تخت روانچی روز 
چهارشنبه در گفت وگو با شبکه الجزیره عربی این مطلب را مطرح کرد 
و افزود: اگر تا سه ماه آینده این کار انجام شود، ایران مطابق تعهدات 
خود عمل خواهد کرد.وی خاطرنشــان کرد: اقداماتی که ایران پس 
از خروج واشــنگتن از توافق هسته ای انجام داد، تشدید تنش نیست.

تخت روانچی در بخشــی از این مصاحبه که قرار اســت مشروح آن 
روز جمعه پخش شــود، به سفر گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران اشاره و تاکید کرد که مطالب گفته شده درباره 
لغو تحریم ها طی ســه ماه آینده صرفا در قالب توافقات انجام شده با  
ایشان در تهران مورد اشــاره قرار گرفته بود و الغیر.دولت آمریکا در 
هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در اقدامی یکجانبه و بر خالف مقررات 
بین المللی از توافق هســته ای ایران خارج شد و شدیدترین تروریسم 
اقتصادی را متوجه مردم ایران ساخت.این در حالی است که به موجب 
۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسالمی ایران به 
طور کامل به تعهدات خود مطابق برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( 
پایبند بود و حتی یکسال پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای هم 
این پایبندی ادامه داشت.در پی بی عملی شدید اروپا در جبران خروج 
آمریکا و بازگرداندن تحریم ها، جمهوری اســالمی ایران در پنج گام 
تحت ماده ۳۶ برجام به کاهش محدودیت های پذیرفته مبادرت ورزید 
و در آخرین مرحله، با تصویب قانون اقدام برای لغو تحریم، غنی سازی 
اورانیوم را به ۲۰ درصد رســاند و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را 
متوقف ساخت، هرچند که در توافقی فنی با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی، راه را برای سوء استفاده برخی کشورها بست.

عربستان و جنگ اقتصادی با ترکیه
 در حالی که چندی پیش ریاض و آنکارا گام هایی را برای کاهش تنش ها 
برداشته بودند، اما اعالم تحریم کامل کاالهای ساخت ترکیه در عربستان، 
نشــان از جنگ اقتصادی ریاض علیه آنکارا دارد.اواسط بهمن ماه بود که 
رســانه های بین المللی اعالم کردند که تحرکات پنهان و آشــکار امارات 
و عربســتان برای تنش زدایی با آنکارا آغاز شــده و قبل از آن هم »سعد 
حریری« نخســت وزیر مکلف لبنان در سفری به آنکارا و دیدار با »رجب 
طیب اردوغان« رییــس جمهوری ترکیه، حامل پیامی محرمانه از ریاض 
برای آنکارا به منظور رفع اختالفات طرفین بود.شبکه خبری »بلومبرگ« 
در همان زمان به نقل از منابع آگاه، وجود اقدامات پنهانی و آشــکار برای 
کاهش تنش میان ترکیه، امارات و عربستان سعودی را فاش و اعالم کرده 
بود که ابوظبی و ریاض در حال بررســی امکان دستیابی به روابط بهتر با 
ترکیه هســتند.بلومبرگ تصریح کرده بود، این اقدامات که شامل تجارت 
و امنیت می شــود، همچنان مقدماتی است و با توجه به سابقه تنش های 
طوالنی مدت و درگیری  میان طرف ها، هنوز قطعی نشده است.بنابر اعالم 
این منبع، احتماالً این اقدامات با اصرار دو کشور عرب حوزه خلیج فارس 
مبنــی بر مهار حمایت ترکیه از گروه »اخوان المســلمین« که آنکارا آن 
را جنبشــی برخوردار از حمایت گسترده مردمی می داند، مغایرت خواهد 
داشت؛ با این حال، حتی پیشرفت محدود در مسیر بهبود روابط می تواند 
اختالفات را درباره مســائل منطقه کاهــش دهد.اما هنوز زمان زیادی از 
این اقدام نگذشــته بود که عربستان به جنگ اقتصادی علیه ترکیه رفت 
و بــا اعالم کمپین مردمی تحریم کاالهای ترکیه، بر آتش اختالفات میان 
ریاض – آنکارا افزود.از زمــان راه اندازی کمپین مردمی تحریم کاالهای 
ترکیه در عربســتان که با هدایت رژیم آل ســعود انجام شده، تعدادی از 
شرکت ها، فروشگاه ها و بازارهای این کشور از این امر استقبال و برخی از 
آنها از طریق بیانیه های رسمی تاکید کردند که کاالهای ترکیه موجود در 
انبارها را تا زمان انقضای آنها از بین می برند.در یکی از بیانیه های مذکور 
که در روزنامه »رأی الیوم« چاپ لندن متنشــر شــده، تاکید گردیده که 
فروش محصوالت ترکیه در سایه گسترش خصومت این کشور قابل قبول 
نیســت و کمپین مردمی تحریم کاالهای ترکیه وارد چرخش مهمی )در 
عربســتان( شده و کاالهای تولید این کشــور تحت هیچ دلیل و بهانه ای 
قابلیــت فروش در این کشــور را ندارند.ترویج دهنــدگان این کمپین بر 
این باور هســتند که باید هرگونه معامله با ترکیــه و واردات محصوالت 
این کشور جهت رســیدن به هدف اصلی این کمپین با شعار »معامالت 
صفر با ترکیه« عملی شــود.دقیقا زمانی که عربســتان و امارات اقدام به 
تنش زدایی با ترکیه کردند، رژیم صهیونیســتی نیز همین اقدام را انجام 
داد و معلــوم بود که هماهنگی ویــژه ای میان ریاض – تل آویو – ابوظبی 
در این زمینه حاصل شــده، ولی در همان موقع نیز کارشناســان مسایل 
منطقــه اعالم کردند کــه ترکیه بعید به نظر می رســد از نظر دیدگاهی 
خود درباره حمایت از اخوان المســلمین و »جنبش حماس« کوتاه بیاید.

پس از توافق ســازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیســتی که در 
۲۵ شــهریور ماه سال جاری خورشیدی )۱۳۹۹( که در کاخ سفید میان 
مقامات آنها و در حضور »دونالد ترامپ« رییس جمهوری ســابق آمریکا 
امضا شــد، کاالها و تولیدات رژیم صهیونیســتی به سرعت سرازیر کشور 
امارات گردید و بخشی از آن نیز از آنجا راهی سرزمین عربستان شد.اخبار 
و تصاویر منتشره توسط رســانه های عربی نشان می دهد که در ماه های 
اخیر بازارهای امارات از کاالها و محصوالت تولیدی رژیم صهیونیســتی 
اشــباع و مقدار زیادی نیز به سمت عربستان گسیل و جایگزین کاالهای 
ترکیه ای شــده اســت.تحوالت اخیر خاورمیانه به ویژه در دوران انتهایی 
حکومت ترامپ نشــان داده که منطقه شــاهد صف بندی های جدیدی 
هســت که یکی از اضالع آن رژیم صهیونیستی می باشد و در طرف های 
دیگر کشــورهایی همچون عربستان و امارات قرار دارند و این طرف ها به 
دنبال یارگیری برای خود هســتند و اگر کشوری وارد ائتالف آنها نشود، 

همانند برخورد عربستان با ترکیه، در انتظار آن کشور است

پاشینیان درخواست ارتش برای استعفایش را »کودتا« خواند

بحران در ارمنستان
نخســت وزیر ارمنســتان روز )پنج شــنبه( ضمن تاکید بر 
اینکه اطالعیه نیروهای مســلح درخصوص درخواست برای 
استعفایش برابر با یک »کودتای نظامی« است، از طرفدارانش 

خواست تا در مرکز ایروان، پایتخت این کشور تجمع کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه ارتش ارمنســتان 
در بیانیه ای خواستار استعفای نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
این کشــور و دولتش شد پاشینیان نســبت به این کودتای 
نظامی علیه وی هشدار داد.از زمانی که منتقدان به »مدیریت 
فاجعه بار« پاشــینیان در درگیری های شــش هفته ای میان 
نیروهای ارمنی و آذربایجانی بر ســر منطقه قره باغ اعتراض 
کردند، نخست وزیر ارمنستان با اعتراضات و درخواست هایی 
برای استعفا مواجه بوده است.پاشــینیان درخواست ها برای 
استعفا را رد کرده است.وی از طرفدارانش خواست تا در مرکز 
ایروان برای حمایت از او راهپیمایی کند و از طریق فیس بوک 
با مردم کشورش صحبت کرد.وی همچنین فرمانده ستاد کل 
نیروهای مسلح ارمنســتان را اخراج کرد.     پاشینیان گفت: 
فرمانده ستاد ارتش را قبل از اینکه بیانیه درخواست استعفای 
من را امضا کند، برکنار کردم.هنوز مشخص نیست که ارتش 
برای حمایت از بیانیه اش متوسل به استفاده از زور می شود یا 
درخواســتش برای استعفای پاشینیان تنها کالمی و شفاهی 
بوده است.درخواســت استعفا در بیانیه ستاد کل ارتش آمده 
و به امضای بیش از ۴۰ افسر و مقام برجسته نظامی از جمله 
اونیک گاسپاریان، فرمانده ســتاد ارتش و تمامی معاونانش، 
روســای ادارات و فرماندهی واحدهای بزرگ ارتش رســیده 
اســت. نظامیان نسبت به آنچه آن را »گام های کوتاه نظرانه و 
غیرقابل توجیه« از ســوی دولت خوانده اند، از جمله برکناری 
تیران خاچاتوریان، معاون اول فرمانده ســتاد ارتش اعتراض 
کردند.نظامیان گفتند، به این نتیجه رســیده اند که بدون در 
نظر گرفتن منافع کشور این برکناری انجام گرفته است، آنها 

این تصمیم را غیرمسؤوالنه و مخالف کشور دانستند.
فرماندهان نظامی تاکید کردند، دولت پاشینیان قادر به اتخاذ 
تصمیمات مناسب در شرایط دشــوار و سرنوشت ساز کنونی 
نیست.نظامیان گفتند، صبرشــان در قبال آنچه »تعدی های 
دولت علیه ارتش« خواندند، سرآمده و دولت غیرکارآمد بوده 
و اشتباهات فاحشی که مقامات محلی در زمینه های سیاست 
خارجی مرتکب می شوند، کشور را به لبه پرتگاه کشانده است.

در ادامــه این بیانیه آمده اســت: با توجه به شــرایط کنونی 
نیروهای مسلح خواهان استعفای نخست وزیر و دولت هستند 
و نســبت به استفاده از خشونت علیه ملتی که فرزندانشان را 
در راه دفاع از کشور داده اند، هشدار می دهد.آرمن سرکیسیان، 
رئیس جمهوری ارمنســتان نیز گفت، ســندی از پاشینیان 
دریافت کرده که مربوط به برکناری فرمانده ستاد ارتش است 
اما تا کنون آن ا امضا نکرده اســت.وزارت دفاع ارمنستان نیز 
از اظهارنظر درباره بیانیه ستاد ارتش امتناع کرد، در حالی که 

آرائیــک هاروتیونیان، رئیس جمهوری خودخوانده قره باغ که 
جهان آن را به رسمیت نمی شناسد و در حال حاضر در ایروان 
است از همه طرف ها خواست خویشــتن دار باشند و عاقالنه 
رفتار کنند. او آمادگی خود را برای وساطت جهت حل بحران 
کنونــی اعالم کــرد.در این حین حامیان مخالفــان اقدام به 
تظاهرات در پایتخت کرده و در حال حاضر خیابان های اصلی 
شــهر را بسته اند.در همین حال حزب اپوزیسیون »ارمنستان 
شکوفا« از درخواست ارتش برای استعفای پاشینیان حمایت 
کرد و از رئیس دولت خواســت تا فورا کناره گیری کند.حزب 
»ارمنستان شکوفا« در بیانیه ای گفت: بیانیه نیروهای مسلح 
و رئیس ستاد کل ارتش درخصوص درخواست برای استعفای 
پاشینیان و پشت مردم ایستادن، یک تغییردهنده بازی است. 
ما از پاشینیان می خواهیم تا به دنبال یک جنگ داخلی نباشد، 
خون ارامنه را نریزد و بذر نفاق را در بین ارامنه نپاشــد. این 
آخرین فرصت نیکول پاشــینیان برای کناره گیری سیاســی 
بدون هیچ شــوک و لطمه است.برکناری خاچاتوریان، بعد از 

انتشــار اخباری مبنی بر این بود که او به اظهارات پاشینیان 
درباره این که موشک های »اسکندر« روسیه وابسته به ارتش 
ارمنستان در جریان دور اخیر نزاع با جمهوری آذربایجان در 
منطقه قره باغ منفجر نشدند یا تنها ۱۰ درصد منفجر شدند، 

خندیده بود.

در گفتگوی تلفنی با پاشینیان؛
پوتین خواســتار حل و فصل بحران ارمنســتان در 

چارچوب قانون شد
 پوتین خواســتار حل و فصل بحران ارمنستان در چارچوب 
قانون شــدرئیس جمهور روسیه و نخســت وزیر ارمنستان 
پیرامون وضعیت کنونی در ارمنستان با یکدیگر تلفنی گفتگو 
کردند.به گزارش اسپوتنیک، »دیمیتری پسکوف« سخنگوی 
دولت روسیه روز پنج شنبه )به وقت مسکو( اظهار داشت که 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه و »نیکول پاشینیان« 
نخست وزیر ارمنستان در یک تماس تلفنی پیرامون وضعیت 

در ارمنســتان با یکدیگر گفتگو کردند.به گفته پسکوف، این 
گفتگوی تلفنی به ابتکار طرف ارمنی انجام شد.پســکوف در 
ادامــه افزود: »]در این تماس تلفنی[ وضعیت در ارمنســتان 
مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.. پوتین در حمایت از حفظ نظم 
و آرامش در ارمنســتان، و حل و فصل وضعیت در چارچوبی 
قانون صحبت کرد«.سخنگوی کاخ کرملین همچنین گفت که 
رئیس دولت روســیه خواستار خویشتنداری تمام طرف ها در 

ارمنستان شده است.

آمریکا:تحوالت در ارمنستان را دنبال می کنیم
 وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که واشــنگتن وضعیت 
در ارمنستان را از نزدیک دنبال می کند و خواستار خویشتن 
داری تمام طرفین اســت.ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در یک کنفرانس خبری در روز پنجشــنبه بیان کرد 
که واشــنگتن قطعا از تحوالت اخیر ارمنستان اطالع دارد و 
وضعیــت را از نزدیک دنبال می کند.پرایــس اضافه کرد: از 
طرفین می خواهیم خویشتن داری کنند و از هر گونه اقدامات 
تنش زا و خشونت آمیز پرهیز کنند.وی تاکید کرد که به تمام 
طرفیــن اصول دموکراتیک را یادآوری می کنیم که نیروهای 

مسلح نباید در سیاست های داخلی دخالت کنند.

چاووش اوغلو: اقدام به کودتا در ارمنستان را به شدت 
محکوم می کنیم

چاووش اوغلــو با تاکید بر اینکه ترکیه با هر گونه کودتا در هر 
جای دنیا مخالف است، درخواست رئیس ستاد کل ارمنستان 
برای اســتعفای نیکول پاشینیان نخســت وزیر این کشور را 
محکوم کرد.به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو، 
وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با 
پیتر سیارتو، همتای مجارســتانی خود در بوداپست، درباره 
درخواســت رئیس ســتاد کل و فرماندهان ارشد ارمنستان 
برای اســتعفای نیکول پاشــینیان نخســت وزیر این کشور 
اظهار کرد: اقدام به کودتا در ارمنســتان را به شدت محکوم 
می کنیم، ترکیه با هر گونه کودتا در هر جای دنیا مخالف است.

چاووش اوغلو اذعان داشــت: در دموکراسی طبیعی است که 
شهروندان از دولت انتقاد کنند و حتی خواستار استعفا شوند؛ 
اما اینکه نیروهای ارتــش، کودتا کنند یا یک دولت منتخب 
را به اســتعفا فرا بخوانند، غیرقابل قبول اســت. بار دیگر این 
درخواست ارتش ارمنستان را به شدت محکوم می کنیم.وزیر 
امــور خارجه ترکیه تاکید کرد: فرصت های مهمی برای ثبات 
منطقه وجود دارد و باید به خوبــی مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
این نوع اقدامات ثبات کشــور را دچــار مخاطره می کند. به 
همین دلیل به شدت مخالف آن هستیم. هیچ تماسی در این 
زمینه نداشتیم و رویدادها را از مطبوعات پیگیری می کنیم. ما 

مخالف کودتا در هر جای جهان هستیم.

نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی ضمن اشاره 
به برگزاری جلسه شــورای حکام آژانس در روز دوشنبه، 
تاکیــد کرد اطمینان از پیش بردن مباحث به گونه ای که 
بر تالش ها برای احیای کامــل برجام تاثیر منفی نگذارد 
وظیفه همه اعضای این نهاد اســت. »میخائیل اولیانوف« 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش، 
در توییتی از برگزاری جلســه شورای حکام آژانس در روز 
دوشنبه با تمرکز بر موضوع ایران خبر داد.دیپلمات ارشد 
روس در این خصوص نوشت: جلسه مارس شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشــنبه )۱۱ اســفند 
مصادف با اول مارس( آغاز خواهد شــد. ایران بار دیگر در 
مرکز توجه قرار خواهد داشت.وی در ادامه با توجه مباحث 
برجامی اخیر، افزود: مسئولیت مشترک همه ۳۵ عضو آن 
اطمینان از این اســت که مباحث )حتــی در صورت داغ 
شــدن( بر تالش های دیپلماتیک با هــدف احیای کامل 
برجام تاثیر منفی نگذارد.پیشتر منابع خبری گزارش دادند 
آمریکا به دنبال جلب حمایت سایر کشورها جهت انتقاد 
از ایران در جلســه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی است.یک رســانه آمریکایی گزارش داده دولت این 
کشور از کشورهای دیگر خواسته از قطعنامه ای که از ایران 
بابت تشدید فعالیت های هسته ای این کشور انتقاد می کند 
حمایت به عمل آورد.شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هفته آینده برای گفت وگو درباره افزایش فعالیت های 
هسته ای ایران تشکیل جلسه می دهد. دیپلمات های آمریکا 
روز پنجشنبه سندی را توزیع کردند که در آن گالیه های 
واشنگتن درباره فعالیت های هسته ای ایران فهرست شده 
و از ایــران می خواهد با بازرس های آژانــس اتمی کاماًل 
همکاری کند. این قطعنامه پیشنهادی از »یافته های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به شــدت ابراز نگرانی می کند« و 
»نگرانی های عمیق شــورای حکام درباره همکاری ایران 
را ابراز می کند.«وبگاه شبکه خبری بلومبرگ مدعی شده 
این ســند سه صفحه ای به رویت این رسانه رسیده است. 
یــک مقام وزارت خارجه آمریــکا از اظهارنظر در این باره 
خودداری کرده اســت. دو مقام اروپایــی دریافت چنین 
ســندی را تأیید کرده و گفتند در حال بررسی محتوای 
آن هستند. آمریکا همچنین در این سند ایران را به تالش 

برای دستیابی به سالح هسته ای متهم کرده است: »دنیا 
از دیرباز آگاه بوده که ایران در گذشته به دنبال دستیابی 
به سالح های هسته ای بوده است.«بلومبرگ نوشته طرح 
چنین ادعایی مبنی بر ارائه اطالعات ناکامل از سوی ایران 
ممکن است تبعاتی جدی مانند ارجاع مجدد پرونده برنامه 
هســته ای ایران به شــورای امنیت را در بر داشته باشد. 
کشــورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در ســال های گذشــته ایران را به پیگیری اهداف نظامی 
در برنامه هسته ای این کشــور متهم کرده اند. ایران قویاً 
این ادعاها را رد کرده اســت.ایران تأکید می کند به عنوان 
یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی 
)ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق 
دستیابی به فناوری هســته ای را برای مقاصد صلح آمیز 
دارد.عالوه بر این، بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکنون بارها از تاسیســات هسته ای ایران بازدید کرده اند 
اما هرگز مدرکی که نشــان دهد برنامه صلح آمیز انرژی 
هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته 

باشد، پیدا نکرده اند.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی خبر داد؛

برگزاری جلسه شورای حکام آژانس با موضوع ایران
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پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدیدی دریافته اند که شــاید 
ترکیبی از چند آنتی بیوتیک  بتواند جایگزین آرام بخش های اعتیادآور 
شود و درد را تسکین دهد. پژوهشگران در بررسی جدیدی گزارش 
داده اند آنتی بیوتیک هایی که قدمت آنها سه دهه است و با هم تجویز 
می شــوند، می توانند جلوی نوعی درد را بگیرند که در اثر آســیب 
عصبی ایجاد می شود. شاید یافته های این پژوهش بتوانند جایگزینی 
را برای آرامبخش های مبتنی بر مواد افیونی و اعتیادآور ارائه دهند 
که به شــیوع ســوءمصرف مواد منجر می شــوند. بررسی ها نشان 
می دهند که بیش از ۱۰۰ میلیون آمریکایی تحت تاثیر درد مزمن 
قــرار دارند و یک چهارم از این افراد، درد روزانه را تحمل می کنند. 

این موضوع ساالنه حدود ۶۰۰ میلیارد دالر هزینه به همراه دارد. 

ارتش ایاالت متحده در حال ساخت یک سالح لیزری قدرتمند است که 
این لیزرها قادر به شلیک پالس های نوری گلوله مانندی هستند که هدف 
را از بین می برند. به نظر می رســد ارتش ایاالت متحده در حال تولید و 
ساخت یک سالح لیزری قدرتمند است که قادر خواهد بود اهداف خود 
را نابود کرده و به لطف پالس ها و سیگنال های آن،  سیگنال های فناوری 
دشمن را مختل کند. این ســالح شاید قدرتمندترین لیزر جهان تا به 
امروز باشد. طبق گفته پایگاه خبری "نیوساینتیست" که اولین بار این 
خبر را منتشــر کرده، این پلتفرم موسوم به "لیزر تاکتیکال پالس فوق 
کوتاه" یک میلیون برابر از هر لیزر حال حاضر قدرتمندتر خواهد بود. این 
پلتفرم با سیســتم های لیزری فعلی متفاوت خواهد بود، زیرا پالس های 

کوتاه را که به انرژی کم متکی هستند، منتشر می کند.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، از یک مدل مبتنی بر 
یادگیری ماشینی برای ردیابی پشه های ناقل بیماری استفاده کردند. 
شــاید شما پشه ها را دوست نداشته باشــید اما آنها شما را دوست 
دارند و هر جا بروید، به دنبال شما می آیند. برخی از پشه ها عالوه بر 
گزیدن و ایجاد وزوزهای آزاردهنده، به بروز بیماری های مضر منجر 
می شــوند. پژوهشگران در این پروژه، برای بررسی اتصاالت ژنتیکی 
پشــه تب زرد، از یک روش یادگیری ماشینی استفاده کردند. این 
رویکرد به ما امکان می دهد تا بر برخی از محدودیت های مدل های 
قدیمــی غلبه کنیم. روش مــا، ترکیبی از مزایــای یک چارچوب 
یادگیری ماشــینی و یک فرایند بهینه ســازی تکراری اســت که 

داده های ژنتیکی و زیست محیطی را ادغام می کند.

آنتی بیوتیک هایی که می توانند 
جایگزین آرام بخش های اعتیادآور

 ارتش آمریکا در حال ساخت 
یک سالح لیزری قدرتمند

 ردیابی پشه های ناقل بیماری 
با کمک یادگیری ماشینی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بزرگ ترین مارپیچ برفی جهان در کانادا

معرفی مینی ون الکتریکی سیتروئن برلینگو 2021
پژو اخیراً نســخه های بدون آالیندگی پارتنر و ریفتر را معرفی کرده و حاال نوبت به ســیتروئن رسیده که همین کار را با برلینگو انجام 
دهد. برای برجســته ســاختن قوای محرکه الکتریکی در برلینگو یک حرف e به نام این خودرو اضافه شده است. برلینگو الکتریکی از 
همان قوای محرکه پسرعموهای پژویی خود استفاده می کند. پیشرانه الکتریکی این خودرو که توسط باتری ۵۰ کیلووات ساعتی تغذیه 
می شود قدرت ۱۳۴ اسب بخاری و گشتاور ۲۶۰ نیوتون متری داشته و حداکثر سرعت ۱۳۵ کیلومتر در ساعتی را فراهم می کند. باتری 
لیتیوم-یونی یاد شــده شعاع حرکتی ۲۸۰ کیلومتری را ارائه کرده که ۵ کیلومتر بیشتر از برد پارتنر و ریفتر الکتریکی است. شارژ این 
باتری با شارژر خانگی ۷.۵ ساعت طول می کشد درحالی که با استفاده از شارژر سریع می توان ۸۰ درصد باتری را در نیم ساعت شارژ کرد. 
برلینگو الکتریکی ۲۰۲۱ در نسخه های مدیوم و XL عرضه شده و این دو خودرو به ترتیب ۴.۴ و ۴.۷۵ متر طول دارند. همچنین دو مدل 
یاد شــده به صورت ۵ نفره در دسترس هستند هرچند مدل XL به صورت ۷ نفره نیز عرضه می شود. فضای بار مدل مدیوم برابر با ۷۷۵ 
لیتر بوده درحالی که فضای بار نسخه ۵ نفره XL نیز ۱۰۵۰ لیتر اعالم شده است. حداکثر فضای بار مدل طویل تر با خواباندن صندلی ها 

به ۲۱۲۶ لیتر افزایش می یابد. این خودرو همچنین می تواند اشیایی با حداکثر طول ۳.۰۵ متر را نیز حمل کند. 

جوالن تبعیض؛ داوران زن لباس قضاوت ندارند!
شــرایط داوران زن فوتبال مناســب نیست و با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند اما مسئوالن این فدراسیون بی توجه به حل  
مشکالت، درگیر رقابت های انتخاباتی برای کسب کرسی های مدیریتی فوتبال هستند. در حالی که زنان فوتبال ایران اعم از بازیکن، مربی 
و داور تالش می کنند تا شایستگی های خود را به نمایش بگذارند و در جایگاه مناسبی قرار بگیرند اما گاهی از طبیعی ترین و بدیهی ترین 
حقوق اولیه هم محروم می شوند. در این میان زنان داور روزهای خوبی را سپری نمی کنند. مشکالتی که مدت های زیادی با آنها دست و 
پنجه نرم کرده اند حاال به تدریج رسانه ای می شود و نشان می دهد که سیستم حاکم در کمیته داوران به جای تالش برای بهبود وضعیت، 
نیروهای خود را وادار به سکوت کرده است. در دیدار سپاهان اصفهان با شهرداری سیرجان در هفته دوم دور نهایی فوتبال زنان، لباس 
داور وســط با لباس تیم اصفهانی یک رنگ بود و بازیکنان ســپاهان داور را با یار خودی اشتباه می گرفتند. شاید در نگاه اول موضوعی 
ســاده و نادر به چشــم بیاید اما مشکلی جدی است، چرا که فقط بخشی از واقعیت ناکارآمدی کمیته داوران در قبال زنان داور ایران را 
نشان می دهد، در حالی که این زنان مدت هاست در زمینه دسترسی به ملزومات داوری که مسئولیت آن به عهده کمیته داوران است، 

دچار مشکل جدی هستند. 

رههس راگاه جوانمردی نباشد با تو اتبحاتم و نعمان و مَعن امروز اگر پیدا شوند همت تو بشکند بازار ایشان همچنانک
مهر اتبان بشکند بازار نور ماهتاب

بخت میمون تو چون رب هفت گردون خیمه زد
ن ساخت چون صاحب خبر کیوان پیراختران بستند با تختت طناب اندر طناب بند و زندا
ن دشمنانت را عقاب مشتری رب خیر و طاعت داشت رد دنیا تو راات کند رد بند و زندا
گالت ربکشد تیر از قِرابرب مثال جنگیان مِّرخی شد رپخاشجویات هب خیر و طاعت از زیدان تو را باشد ثواب ات هب قهر بد س

پیشنهاد

چهره روز

نعمت جان
مراســم رونمایــی از کتــاب »نعمــت جان« نوشــته 
ســمانه نیکدل برگزار می شود. مراســم رونمایی کتاب 
»نعمت جان« چهارشــنبه )۶ اســفند( از  ساعت ۱۶ با 
حضور نویســنده، راوی کتاب و معصومه رامهرمزی در 
کتابفروشی چاپ ونشر بین الملل واقع در میدان فلسطین 
با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی برگزار می شود. 
در معرفــی کتــاب »نعمت جان« کــه در ۲۰۸ صفحه 
با شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمت ۲۵هزار تومان به 
تازگی توسط انتشــارات »راه یار« راهی بازار نشر شده 
آمده است: این کتاب خاطرات صغری بُستاک، امدادگر 
و پرستار جنگ تحمیلی را روایت می کند. بستاک سال 
۱۳۳۷ در اندیمشک متولد شده و فعالیت هایش را پیش 
از پیروزی انقالب شروع کرده است. پس از انقالب هم در نهادهای انقالبی همچون بنیاد مستضعفین، 
نهضت ســوادآموزی، کمیته امداد و نهایتاً بیمارستان شهید کالنتری اندیمشک خدمت کرده است. او 
اواخر سال ۱۳۶۶ با دعوت نامه ای از طرف تعاون سپاه، در کنار امدادگری، مسئول گروه انصارالمجاهدین 
شد. در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: دست تنها بودم. همه پرستارها سرشان شلوغ بود و کسی 
نبود کمکم کند. تا آن موقع چنین کاری نکرده بودم. خیلی می ترسیدم. زیرلب صلوات می فرستادم تا 
آرام شــوم. به امام زمان)عج( توسل کردم. گازاستریل و قیچی و باند و پنس و بتادین و چند تا وسیله 
دیگر را برداشتم. تلفن زنگ خورد. آقای عسکری از تبلیغات پشت خط بود. پرسید: »توی بخش کمک 
می خواید؟« گفتم: »خدا خیرت بده. زود بلند شو بیا.« رفتم باالی سر مجروح. بهش گفتم: »مجبوریم 
همین جا ترکش رو دربیاریم. نمی تونم بیهوشت کنم. تحمل درد رو داری؟« چشم هایش بی رمق بود. 

نگاهی انداخت بهم و گفت: »آره... فقط درش بیارید... سینه ام داره می سوزه.«

محمدعلی اسالمی ندوشن
محمدعلی اســالمی نُدوَشن شــاعر، منتقد، نویسنده، 
مترجم و پژوهشــگر ایرانی است. وی در سال ۱۳۰۳ در 
ندوشــن )یزد(، در خانواده ای با بضاعت متوسط به دنیا 
آمد. پدرش خیلی زود درگذشــت و او ناگزیر، روی پای 
خویش ایســتاد. وی در دههٔ سوم زندگی اش، به منظور 
تکمیل تحصیالت به اروپا عزیمت نمود. مدت ۵ سال در 
فرانسه و انگلستان به تحصیل و کسب دانش پرداخت و 
ســرانجام با دفاع از پایان نامهٔ خود با عنوان »کشور هند 
و کامنولث« به دریافت درجهٔ دکتری حقوق بین الملل، 
از دانشکده حقوق دانشگاه سوربن فرانسه توفیق یافت. 
فعالیت های اسالمی ندوشن در دوران تحصیل در اروپا، 
بیشتر آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در سخنرانی های 
دانشگاه سوربن بود و به جز چند داستان کوتاه و چند قطعه شعر و پایان نامه دکتری اش، چیز دیگری 
ننوشــت. محمدعلی اسالمی ندوشن در ســال ۱۳۳۴ به ایران بازگشت و چند سالی در سمت قاضی 
دادگستری مشغول به خدمت شد. وی پس از ترک خدمت در دادگستری، به تدریس حقوق و ادبیات در 
برخی دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی از جمله: دانشگاه ملی، مدرسه عالی ادبیات، مدرسه عالی بازرگانی 
و مؤسســه علوم بانکی پرداخت. در سال ۱۳۴۸ به دعوت فضل اهلل رضا )رئیس وقت دانشگاه تهران( به 
همکاری با دانشگاه تهران دعوت شد و براساس تألیفاتی که در زمینه ادبیات انتشار داده بود، جزو هیئت 
علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران قرار گرفت و تدریس دروس »نقد ادبی و سخن سنجی«، »ادبیات 
تطبیقی«، »فردوسی و شاهنامه«، »شاهکارهای ادبیات جهان« را در دانشکده ادبیات، و تدریس »تاریخ 
تمدن و فرهنگ ایران« را در دانشــکده حقوق برعهده گرفت و تا ســال ۱۳۵۹ که به انتخاب خود از 

دانشگاه تهران بازنشسته شد، بدین مهم اشتغال داشت.

فرهنگ

اعضای برگزیده کانون پرورش فکری در چهل وهشــتمین نمایشــگاه بین المللی هنرهای زیبا کودکان 
»لیدیسه« جمهوری چک جوایز خود را از دست سفیر این کشور در ایران دریافت کردند. یوزف زیختار 
ـ سفیر جمهوری چک در ایرانـ  در آیین اهدای جوایز به اعضای برگزیده کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در نمایشــگاه بین المللی هنرهای زیبا کودکان »لیدیسه« ضمن ابراز خرسندی از استقبال 
و مشارکت بچه های ایران در این رویداد هنری، گفت: تمام آثار شرکت کنندگان در این نمایشگاه زیبا 
و در ســطح باالی هنری بود. او افزود: در این دوره از نمایشــگاه بیش  از ۲۰ هزار اثر به دبیرخانه رسید 
که کودکان و نوجوانان ایرانی در مقایسه با سایر کشورها باالترین مشارکت را داشته اند که این موضوع 
بســیار برای ما با اهمیت و خوشحال کننده است. سفیر جمهوری چک در ایران یادآور شد: این رویداد 
به مناســبت یادبود کودکانی که در دوران جنگ جهانی دوم کشته و یا مورد اذیت قرار گرفتند برگزار 
می شود و در دو دوره اخیر موضوع آن طبیعت »منظره و چشم انداز« انتخاب شده است. در ادامه  راتین 
اعتقاد، عضو مرکز کانون استان خوزستان نشان رز، علی اشرفی متقی، عضو کانون استان همدان و ملیسا 

رضوی از کانون استان تهران به ترتیب جایزه نشان رز و دیپلم افتخار بخش نقاشی دریافت کردند.

 جایزه سفیر چک به کودکان 
نقاش ایرانی
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