
ایران پرواز از مبدأ ۳۲ کشور را ممنوع کرد
ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت پرواز از مبدأ ۳۲ کشور به ایران خبر داد.، محمدحسن ذبیخش اظهار کرد: براساس مصوبات 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با هدف پیشگیرانه در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور پذیرش مسافر از کشورهای پرخطر به ایران 
ممنوع شــد.وی افزود: وضعیت پذیرش مسافران کشورهای با شــرایط ویژه؛ مسافران مستقیم یا غیرمستقیم به مقصد ایران که ظرف حداکثر دو 
هفته قبل از موعد ســفر، بیش از 4 ســاعت در یکی کشورهای  انگلســتان، آفریقای جنوبی، آنگوال، آرژانتین، بولیوی، بوتسوانا، برزیل، بروندی، 
کیپ ورد، شیلی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، اسواتینی ]سوازیلند[، گینه فرانسوی، لسوتو، گویان، ماالوی، موریتانی، موزامبیک، 
نامیبیا، پاناما، پاراگوئه، پرو، رواندا، سیشــیل، ســورینام، تانزانیا، اوروگوئه، ونزوئال، زامبیا و زیمبابوه اقامت داشته اند، تا اطالع  ثانوی امکان ورود 
به جمهوری اســالمی ایران را ندارند و پذیرش آنها در فرودگاه کشور مبدأ ممنوع است.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با تشریح 
آخرین الزامات بهداشــتی برای ورود به ایران از طریق مرز هوایی گفت: تمام اتباع ایرانی و خارجی )باالی 8 ســال( اعم از عادی، دیپلمات و... 
که قصد ســفر به جمهوری اســالمی ایران را دارند، ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی )RT-PCR( منفی از نظر کووید19 با مدت اعتبار حداکثر 
96 ســاعت از آزمایشــگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت کشور مبدأ به زبان انگلیســی یا مورد تأیید کنسولگری، پیش از سوار شدن به هواپیما 
در فرودگاه مبدأ هســتند.به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، هزینه انجام تســت مولکولی )RT-PCR( به عهده مسافر است.وی افزود: 
مســافران باید فرم خوداظهاری عدم ابتال به کووید19 را در فرودگاه مبدأ قبل از صدور کارت پرواز تکمیل و به نماینده شــرکت هواپیمایی ارائه 
و همچنین فرم تعهد مســافر را در طول پرواز تکمیل کنند و در فرودگاه مقصد به نماینده وزارت بهداشــت مســتقر در فرودگاه تحویل دهند.

ذیبخش گفت: مسافران مستقیم/ غیرمستقیم، باالی 8 سال که از مبدأ کشورهای پرخطر )قاره اروپا( سفر کرده و یا از آن کشورها به عنوان نقطه 
ترانزیتی )با اقامت بیش از 4 ســاعت( اســتفاده کرده اند، همچنین مســافران ورودی از مبدأ سایر کشورها که در غربالگری و مراقبت سندرمیک 
به عمل آمده در مرز ورودی عالمت دار و یا مشــکوک باشــند ملزم به انجام آزمایش مجدد تســت مولکولی )RT-PCR( در بدو ورود به کشور و در 

فرودگاه مقصد هستند.
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معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: امروز با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و تجارب ارزنده دانشمندان خود توانسته ایم به سطحی برسیم که توان دفاعی ما در 
سطح جهان قابل محاسبه شود.، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در اختتامیه دومین دوره مسابقات سراسری دانشجویان دانشگاه های 
افسری آجا که صبح دیروز )یکشنبه( در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، گفت: انجام اینگونه مسابقات و المپیادهای علمی یک حرکت انگیزه 
بخش و نشاط آمیز را در دانشگاه ها ایجاد کرده که قابل تقدیر و ستودنی است.وی خطاب به دانشجویان، افزود: آماده باشید و خود را به علوم روز مجهز کنید؛ چرا 

که آینده ارتش را شما تأمین خواهید کرد.معاون هماهنگ کننده ارتش میزان مشارکت دانشجویان را در اینگونه برنامه ها مهم دانست....

www.sobh-eqtesad.ir

دریادار سیاری:

توان دفاعی ایران در جهان قابل محاسبه است
info@sobh-eqtesad.ir

پایان خونریزی در یمن متصور نیست
جو بایدن ریاست جدید جمهوری در آمریکا در مصاحبه ای اعالم 
کرده که رغبتی به حمایت از عربســتان سعودی در ادامه جنگ 
یمن ندارد. این که جو بایدن در مسیر باز گرداندن امریکا از مسیر 
توحــش و بی قانونی که دونالد ترامپ در جهان بمنظور بدســت 
آوردن پول ایجاد کرده بود، چه میزان اســتوار خواهد ماند سئوال 
مهمی است که شاید همه جهان منتظر شنیدن پاسخ عملی او در 
یک بازه سه ماهه باشند.»سیاست ایاالت متحده آمریکا در دوران 
دونالد ترامپ، درواقع تامین منافع خود با همســویی با عربستان 
ســعودی در یمن بود. بدین معنا که برای آمریکایی ها مهم نبود 
که جنگ یمن ادامه داشته باشد یا برنده ای نداشته باشد. اما آنچه 
که برای ایاالت متحده آمریکا اهمیت داشت فروش تسلیحات به 
عربستان بود، لذا به نتایج جنگ توجهی نداشتند و از این رو چشم 
خود را بر روی تمامی اقدامات عربســتان در یمن از جمله نقض 
حقوق بشر، کشتار مردم بی دفاع و بمباران کردن خانه های شهر و 
روستا و کشتار مردم فقیر و جان به استخوان رسیده یمنی  تاحد 
محاصــره یمــن  و باال تر از این نوع جنایــت حتی قطعه ، قطعه 
کردن جسد یک عنصر رسانه ای مانند قاشقچی در کشوری دیگر 
بسته بودند«. تقابل سیاسی در مدیریت کشور بین ترامپ و بایدن 
نوید دگرگونی در فرایند نگاه به جهان از منظر مســتاجران جدید 
کاخ ســفید را به رسانه ها کشیده و شاید موضوع بتواند در حدی 
واقعی به نظر برسد. »بایدن عالوه بر آنکه اعالم کرده خواهان پایان 
جنگ یمن است، گفته به مسئله حقوق بشر و سیاست  داخلی این 
کشورها نیز اهمیت می دهد. چنانچه بایدن در اظهارات خود صادق 
بوده باشد بسیار طبیعی اســت که  این امر تاثیرات قابل توجهی 
در وضعیت روابط آمریکا با کشــورهای عربی از جمله عربستان و 
تحوالت منطقه ای برجای خواهد گذاشت«. از مصاحبه ها و شواهد 
حاکم بر نگاه کاخ ســفید اینگونه مشهود است که تیم بایدن در 
مورد ادامه جنگ در یمن یک دیدگاه مشــترک دارند آنها معتقد 
هستند که چون از یک ســو ادامه این جنگ نتیجه بخش نیست 
و پیروز واقعی هم ندارد و از ســوی دیگر عربستان در این جنگ 
خســارت دیده و موقعیت سیاسی اجتماعی و وجاهت منطقه ای 
خود را از دست داده، لذا باید برای نجات این کشور وارد  یک راهبر 
عقالیی که کمترین خسارت را داشته باشد، شوند. راهکار سیاسی 
برای حل بحران یمن نباید موجب ندیده گرفتن منافع اقتصادی با 
آل ســعود بوده  و هم پیمان خود یعنی عربستان را از این گردابی 
که بدان دچار شــده و پایان آن نیز مشخص نیست، نجات دهند. 
البته اغلب کارشناسان بر این عقیده اند که پایان جنگ بین ریاض 
و یمن به آســانی صورت نخواهد پذیرفت ، زیرا این امر به چندین 
عامل تعیین کننده و تاثیر گذار وابســته است. اوال مسائل داخلی 
یمــن بعد از جنگ و رابطه با ایــران برای آمریکا و ارتجاع عرب از 
اهمیتی فوق العاده برخوردار اســت. و در ثانی آنکه هنوز راه  حل 
روشنی برای گرد آوردن طرف  های یمنی اعم از زیدی، اهل سنت 
و قبایل جنوب تدارک نشــده اســت؛ لذا تا زمانی که این شرایط 
فراهم گردد طبعا مشــکل بتوان خاتمه جنگ  مابین آل سعود و 
طرفها در یمــن را پیش بینی کرد. در طرف یمنی انصاراهلل ضمن 
آنکه از هرگونه راه حل سیاسی استقبال می کند ، اما ورود به بحث 
و مذاکره به راه حل سیاســی را قطــع بمباران ها و لغو تحریم ها 
برمیشمارد. اکنون برای انصاراهلل دیگر آتش بس بدون لغو تحریم و 
توقف بمباران ها در اولویت تصمیم گیری نیست و این گروه اخیرا 
صراحتا عنوان می کنند که نمی توانند در سایه بمباران و تهدید به 
مذاکرات سیاسی وارد شده و زیر فشار سنگین کشتار مردم گرسنه 
و بــی دفاع تصمیم بگیرند. بنابراین بحث آتش  بس برای انصاراهلل 
همچون یک راست آزمایی از طرف طراحان مذاکره قلمداد میشود 
کــه در ادامه آن لزوما باید لغو تحریم ها و توقف بمباران ها صورت 
واقعی و جدی به خود  بگیرد و طبیعی است که مذاکره زیر فشار 
تحریم و خون ریزی اهرمی برای تحکم یک طرفه بوده و ارزشــی 
برای انصاراهلل  و بقیه اقوام یمنی در بر نخواهد داشت.  اگر به چند 
ماه پیش بازگردیم خبر ها حاکی از این بود که دولت ترامپ قول 
داده بــود در ازای برقراری روابط دیپلماتیــک امارات و بحرین با 
رژیم صهیونیستی به سعودی ها سالح  های راهبردی بدهد تا آل 
ســعود بتواند قدرت اثر گذار تری را در تقابل با یمن از خود نشان 
بدهد. اگر چه در کنگره و حتی حزب جمهوری خواه تحویل سالح 
کاربردی به آل سعود را از ترس اینکه این سالح ها به نفع جریان 
شــیعه در عربستان بکار گرفته شود ، مخالفین زیادی داشت.، اما 
با تغییر در مستاجران کاخ ســفید ، به نظر می رسد دولت بایدن 
برخالف دولت ترامپ خیلی عالقه مند انجام معامله تسلیحاتی  با 
بن سلمان  نبوده و همکاری با وی را در راستای سیاست بازگرداندن 
قانون و آبروی از دست رفته آمریکا ارزیابی ننماید علی الخصوص 
که مسئله قتل جمال قاشقچی توسط ولیعهد عربستان بن  سلمان 
یکی از مسائلی است که شاید محل اختالف جدی دولت دموکرات 
آمریکا و دولت  آل ســعود مد نظر قرار بگیرد. البته اینکه ۷۰ نفر 
از عاملین قتل را تحریم کنند و نســبت به خود بن سلمان چشم 
بپوشــند خود معنی دارد و این یعنی که اگر چه نباید از نظر دور 
داشت که آمریکا در شرایط کرونا با رشد منفی و بی سابقه در 4۰ 
ســال گذشته  اقتصادی روبروست. و در همه دولت ها کاخ سفید 
نگاه به گاو شیر ده را از آل سعود بر نداشته است. و با تمکنی که 
عربســتان در اختیار دارد ایجاد فشــار و خریدن امثال جو بایدن 
البته نه در حد ترامپ کار دشــواری نخواهد بود. به همین جهت 
حقیر اعتقاد دارم پایان خونریزی در یمن به این زودی ها و به این 
اسانی متصور نیست ، مگر اینکه انصار اهلل در جبهه نظامی زمینه 
تخریب زیر ســاخت های ســعودی ها را جدی تر گرفته و امکان 
بازگشت شرکتهای آمریکایی به حوزه اقتصادی در عربستان را با 

چالش مواجه کند. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل با تاکید بر این که ایران هرگز به دنبال تنش نبوده، گفت آمریکا باید درباره بازگشــت به برجام و عمل به تعهداتش 
ذیل آن تصمیم بگیرد و این مسئله نیاز به مذاکره ندارد. »مجید تخت روانچی« نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه 
»الجزیره« گفت ایران عالقه ای به تشدید تنش ها با آمریکا ندارد و برخالف واشنگتن، جمهوری اسالمی ایران تمایلی به انجام اقدامات تحریک آمیز ندارد.

وی در این خصوص گفت ایران ثابت کرده که عالقه ای به تشدید تنش ندارد، حتی در دوره دولت ترامپ که تنش و اقدامات تحریک آمیز را آغاز کرد. او در 
اشاره به اقدامات اخیر ایران در ارتباط با برجام که بعد از خروج آمریکا و بدعهدی طرف های اروپایی انجام شد، افزود: اقدامات ایران در واکنش به ناکامی 
سایر طرف های برجام در عمل به تعهداتشان نمی تواند به افزایش تنش منتهی شود.تخت روانچی گفت: وقتی دولت ترامپ تصمیم گرفت برجام را ترک 
کند، طرف های دیگر برجام از ما خواستند موضع مشابه ترامپ اتخاذ نکنیم. آن ها گفتند خسارات ناشی از خروج دولت ترامپ از توافق را جبران خواهند 
کرد. ما یک ســال صبر کردیم، اما چیزی از وعده های آن ها نصیبمان نشــد و تنها وعده پوچ بود.وی تاکید کرد بنابراین ایران برای ایجاد تعادل در توافق 
هسته ای، انتخاب دیگری نداشت و در نتیجه شروع به انجام اقدامات خاص در این خصوص کرد.نماینده ایران در ادامه گفت: اخیراً، وقتی مجلس ما دید 
که سایر طرف های برجام در جبران خسارات ما جدی نیستند، و این که تروئیکای اروپایی تمایلی به عمل به تعهداتش ندارد، پس تصمیم گرفت قانونی 
را تصویب کند که دولت را ملزم به اقداماتی از جمله افزایش غنی سازی اورانیوم می کند.این مقام ایرانی تصریح کرد: کاری که ما کردیم بر مبنای بند ۳6 
برجام بوده و با تعهدات ما بر اساس متن و روح برجام مطابقت دارد.نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: این ایران نبوده که تسلیحات را روانه 
منطقه ای بسیار بسیار دورتر از خاکش کرده، بلکه ایاالت متحده بوده که تسلیحات و ناو جنگی به منطقه ما فرستاده که هفت هزار مایل از آمریکا فاصله 
دارد. همه این اقدامات تحریک آمیز از جمله ترور سردار عزیز ما شهید سلیمانی که اقدام تروریستی بسیار تحریک آمیزی بود، از سوی آمریکا انجام شد. 

ایران عالقه ای به انجام اقدام تحریک آمیز نداشته و ندارد.

نیازی به میانجیگری نیست
او در پاســخ به ســوالی درباره پیشنهاد قطر برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن، گفت: ما روابط خوبی با برادران قطری خود داریم. قطر کشور کاماًل 

دوست است، اما معتقدیم آمریکا باید به طور کامل به تعهداتش بازگردد، و این چیزی است که باید انجام شود، بنابراین نیازی به میانجیگری نیست.
وی تاکید کرد عمل کردن آمریکا به تعهداتش حتی به هیچ مذاکره ای هم نیاز ندارد.تخت روانچی در این خصوص گفت: این ایاالت متحده است که باید 
تصمیم بگیرد می خواهد به تعهداتش عمل کند یا خیر. اجرای تعهداتشان نیازی به مذاکره ندارد. آمریکا باید تصمیمات الزم را اتخاذ کند. دولت آمریکا به 
خوبی می داند که هر چه زودتر به تعهدات برجامی اش بازگردد، بهتر است.دیپلمات ایرانی گفت: بهترین راه این است که آمریکا به تعهداتش بازگردد، و بعد 
ایران هم همین کار را خواهد کرد. در آن صورت، مذاکراتی درباره مسائل مرتبط با برجام در بستر 1+۵ قابل انجام است. این یک راه آسان و دیپلماتیک 
است و فکر می کنم این راه حل به راحتی قابل دسترس است.دولت آمریکا اردیبهشت ماه سال 1۳9۷ از »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( خارج شده 
و ضمن اعمال تحریم های متوقف شده ذیل این توافق، تحریم های دیگری علیه ایران وضع کرد. تروئیکای اروپا علی رغم مخالفت های لفظی با خروج آمریکا 
از برجام به وعده های خود برای جبران آثار این خروج عمل  نکردند. جمهوری اسالمی ایران در واکنش به بی عملی کشورهای اروپایی در ۵ گام طبق مفاد 
برجام تعهدات خود ذیل برجام را کاهش داد.ایران اخیراً از روز پنج اسفندماه اعالم کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می کند. اقدام ایران در 
راستای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسالمی ایران است که شریکان ایران در برجام را به لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، در راستای 

حقوق مصرح جمهوری اسالمی ایران تحت بندهای ۲6 و ۳6 برجام ملزم می کند.

 راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

هیچ اراده ای برای تقویت پول ملی وجود ندارد
بانک مرکزی اعالم کرد

رشد 30 درصدی اجاره خانه 
در تهران

مرغ دولتی بگیریم یا کرونا!

طبق اعالم بانک مرکزی، در بهمن ماه امســال اجاره خانه در شــهر تهران و در کل مناطق شهری معادل 
۳۰.6 و ۳۳.9  درصد نســبت به ماه قبل و ماه مشابه ســال گذشته رشد کرده است.گزارش تحوالت بازار 
مســکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان دهنده این است که در بهمن ماه ۳.9 
هزار واحد مسکونی معامله شده و متوسط قیمت هر متر خانه در این زمان معادل ۲8 میلیون و ۳9۰ هزار 
تومان بوده اســت. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر 
متر خانه حدود ۵8 میلیون و 99۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن به قیمت 11 میلیون و 99۰ 
هزار تومان در منطقه 18 بوده اســت که هر یک از آنها با افزایش 11۰.1 درصدی در منطقه یک و 6۷.۵ 

درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛

سقف جدید کارت به کارت اعالم شد

پرونده درآمدهای بودجه 1400 بسته شد
نمایندگان مجلس صبح دیروز و در دهمین نشست علنی بررسی بودجه 14۰۰ ، تصویب بخش درآمدی 
را به پایان رســاندند؛ عدم افزایش حقوق ورودی کاالهای اساســی، تامین درآمــد برای پرداخت بدهی 
صندوق های بازنشستگی و تعیین تکلیف ETFها از مهمترین مصوبات دیروز بود.نمایندگان مجلس صبح 

دیروز و در دهمین نشست علنی بررسی بودجه 14۰۰ ، تصویب بخش درآمدی را به پایان رساندند.

 نه به واردات خودرو خارجی از مناطق آزاد
نمایندگان در نخســتین مصوبه دیروز  به منظور حمایت از صنعت و تولید داخل با واردات خودرو های 
خارجی از مناطق آزاد به ســرزمین اصلی مخالفت و این بند را حذف کردند. در مصوبه دیگر دیروز رده 
های بسیج  و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب، برق، گاز و عوارض شهرداری 

معاف شدند.

 تعیین تکلیف ETFها در سال بعد
نمایندگان در ادامه و به منظور افزایش پایه های در آمدی بودجه به دولت اجازه دادند در سال 14۰۰ با 
رعایت صرفه و صالح بیت المال  در غالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( با شروط 

مندرج در قانون سهام شرکت های دولتی را در بورس واگذار کند.

درآمد 150 هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت بدهی صندوق های بازنشستگی
مجلــس دیروز با مصوبــه ای دیگر برای پرداخت بخشــی از بدهی دولت به صندوق های بازنشســتگی 
چاره اندیشــی کرد. بر این اساس 1۵۰ هزار میلیارد تومان در آمد ازمحل واگذاری سهام و حقوق مالکانه، 
واگذاری طرح های تملک دارایی ســرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های 
دولتــی و همچنین واگذاری امــوال و دارایی های غیرمنقول مازاد برای دولت پیش بینی کرد تا بتواند از 
این طریق بخشی از بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی و لشگری و تامین اجتماعی را پرداخت 
کند.محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی حضور 
داشــت با این مصوبه مخالف بود و آن را تالش برای کم کردن ســقف حقوق بازنشستگان اعالم کرد اما 
رئیس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به او گفت: رفع مشــکالت تأمین اجتماعی کارگران و صندوق 
بازنشستگی جزو دغدغه های همیشگی مجلس بوده است و هیچ گاه مجلس به دنبال این نبوده که مشکل 
مردم را حل نکند دولت باید برای افزایش حقوق بازنشســتگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می کرد 

و مجلس با این اقدام موافق بود.
عدم افزایش حقوق ورودی کاالهای اساسی

نمایندگان مجلس دیروز همچنین رای به عدم افزایش مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساســی، دارو 
و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و نهاده های کشــاورزی و دامی نسبت به سال 1۳99 دادند. در 
ادامه این مصوبه حقوق ورودی خودرو )به غیر از خودروهای راهســازی( حداقل به میزان هشتاد و شش 

درصد)86( ارزش گمرکی آن تعیین می شود.  

 اینترنت رایگان برای پیام رسان های داخلی
در حالی که دیروز نمایندگان مجلس مصوب کرده بودند که نرخ اینترنت برای استفاده از پیام رسان های 
داخلی از یک سوم به یک پنجم اینترنت کاهش یابد اما این ابهام وجود داشت که اکنون استفاده از اینترنت 
برای پیام رسان شاد رایگان است؛ دیروز برای رفع ابهام از این موضوع  رایگان بودن اینترنت پیام رسان های 

داخلی مانند شاد و دانشگاه ها مانند سال 99 در سال آینده موافقت کرد.

حمایت مجلس از کشاورزان خسارت دیده در حوادث
در مصوبه ای دیگر مقرر شد جرائم مرتبط با باز پرداخت تسهیالت کشاورزان، دامداران، مرغداران، عشایر، 
کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی-تکمیلی از 94 بخشــیده و اصل آن امهال شود.در نهایت نیز سقف 
درآمدهای دولت در سال 14۰۰ صبح دیروز به تصویب رسید و بخش درآمدی به این شکل پایان یافت.

بر این اساس سقف درآمدهای بودجه 14۰۰ مبلغ 1۰ میلیون و ۵8 هزار و 6۳9 میلیارد و ۲۷۲ میلیون 
تعیین شد. 

مهمترین مصوبات درآمدی بودجه از ابتدا تا کنون به شرح زیر بوده است: 
- افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات روزانه نفت از ۲۰ درصد به ۳8 درصد

-  تعیین سقف 8 میلیارد دالری برای تأمین ارز واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی
- حذف تدریجی ارز 4۲۰۰ تومانی....

ادامه در صفحه سوم

تخت روانچی: 

 بازگشت آمریکا به تعهداتش نیاز به مذاکره 
و میانجیگری ندارد
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دریادار سیاری:گزیده خبر

توان دفاعی ایران در جهان قابل محاسبه است
معــاون هماهنگ کننده ارتــش گفت: امروز بــا بهره گیری از 
ظرفیت های داخلی و تجارب ارزنده دانشمندان خود توانسته ایم 
به ســطحی برســیم که توان دفاعی ما در ســطح جهان قابل 
محاســبه شود.، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ 
کننــده ارتش در اختتامیه دومین دوره مســابقات سراســری 
دانشجویان دانشــگاه های افسری آجا که صبح دیروز )یکشنبه( 
در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، گفت: 
انجام اینگونه مســابقات و المپیادهای علمی یک حرکت انگیزه 
بخش و نشــاط آمیز را در دانشگاه ها ایجاد کرده که قابل تقدیر 
و ستودنی اســت.وی خطاب به دانشجویان، افزود: آماده باشید 
و خود را به علوم روز مجهز کنید؛ چرا که آینده ارتش را شــما 
تأمین خواهید کرد.معاون هماهنگ کننده ارتش میزان مشارکت 
دانشــجویان را در اینگونه برنامه ها مهم دانست و افزود: یکی از 
کارهایــی که ما در قرارگاه جهاد علمــی ارتش مورد توجه قرار 
می دهیم، میزان مشارکت دانشجویان در انجام فعالیت های علمی 
و پروژهشی است. امیدوارم همه نیروهای تابعه در ارتش به این 
موضوع توجه داشته باشند.دریادارسیاری با اشاره به اینکه امروز 
شناســایی نقاط ضعف و قوت از مهم تریــن فعالیت های ما در 
مواجه با تهدیدات است، افزود: باید نقاط ضعف را پوشش و نقاط 
قوت را تقویت کنیم.وی میزان معدل رشد تحصیلی دانشجویان 
دانشگاه های افسری ارتش را در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل 
مثبت و اثربخش ارزیابی کرد و افزود: هر ســال می توانیم رشد 
قابل توجهی را داشته باشیم که این به همت و تالش شما عزیزان 
برمی گردد.معاون هماهنگ کننده ارتش بیان داشت: امروز شما 
افســران جوان از جایگاه رفیعی در سطح جامعه برخوردارید و 
آینده اقتدارآمیز کشــور به دســت شــما رقم می خورد از اینرو 
باید خود را به ســالح علم و دانش روز مســلح کنید. مهم ترین 
سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی کارآمد و مستعد است. فرمانده 
معظم کل قوا فرمودند اگر بهترین تجهیزات را داشــته باشید، 

اما نیروی توانمند و کارآمد نداشــته باشید آن نیرو نمی تواند از 
آن تجهیزات اســتفاده کند.دریادار ســیاری با بیان اینکه ایران 
پیش از پیروزی انقالب اســالمی از تجهیزات روز دنیا برخوردار 
بود، اما تسلط بر تجهیزات نداشت، و صاحب اختیار نبود، گفت: 
بعد از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی با اینکه با تحریم های 
تســلیحاتی مواجه بودیم، اما توانســتیم با رهنمودهای امامین 
انقالب اسالمی به سوی تولید تجهیزات دفاعی مورد نیاز حرکت 
کنیم.وی تصریح کــرد: ما امروز با بهره گیــری از ظرفیت های 

داخلی و توان شــما جوانان و متخصصان و بهره گیری از تجارب 
ارزنده دانشــمندان خود توانسته ایم به سطحی برسیم که توان 
دفاعی ما در ســطح جهان قابل محاســبه شود و اگر این عزم و 
اراده راسخ نبود دشــمن آن کاری را با می کرد که با کشورهای 
همجوار شــرقی و غربی ما کرد. امــا امروز جرأت تعرض ندارند.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر اینکه هر ســازمانی بنا 
به ماموریت های خود از نیروهایــی که ویژگی های خاص دارند 
برخوردار اســت، خاطرنشان کرد: نیروی انسانی کیفی در ارتش 

جمهوری اسالمی ایران مومن، متعهد به انجام وظیفه، منضبط، 
متخصص، شهادت طلب و ایثارگر و والیت مدار هستند.دریادار 
سیاری با اشاره به اهمیت ایجاد سه شاخص مهم ایمان، شجاعت 
و دانــش در ارتش جمهوری اســالمی ایران، گفت: رهبر معظم 
انقالب اسالمی همواره بر این سه اصل تاکید داشتند هر سه مورد 
امروز مبنای کار ما در ارتش جمهوری اسالمی ایران است؛ چراکه 
با تکیه بر ایمان می توانیم در برابر دشــمن تا بن دندان مســلح 
بایســتیم.وی با بیان اینکه دانش افزایی باید در سطح نیروهای 
مسلح مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اگر امروز مطابق با علم 
و دانش پیش نرویم، قطعاً در آینده غافلگیر خواهیم شد.معاون 
هماهنگ کننده ارتش افزود: باید مطابق با دانش روز پیش رفت 
و امروز دانشجویان ما به سمت ساخت هوش مصنوعی رفته اند 
که این خود نوید بخش افقی روشن است.دریادار سیاری با بیان 
اینکه عرصه دانش دفاعی امروز حول هواپیمای بدون سرنشین، 
زیردریایی بدون سرنشین و ربات های مسلح زمینی می چرخد، 
افزود: مسلماً تهدیدات امروز با گذشته متفاوت است و همچنین 
تهدیــدات آینده با امروز فرق خواهد داشــت و ما اگر مطابق با 
پیشــرفت علوم نظامی روز پیشــرفت نکنیم و آینده شناسی و 
تهدید شناسی نکنیم قطعاً در آینده غافلگیر خواهیم شد.وی با 
تاکید بر اینکه امروز دانشجویان ما باید به باالترین سطح مهارت 
دست یابند، افزود: تنها راه مقابله با تهدیدات آینده تکیه بر دانش 
است و اینکه بتوانیم تجهیزات مورد نیاز آینده را خودمان تولید 
کنیم و ریشــه آن در دانشگاههاست؛ البته در این راه از دیگران 
هم کمک می گیریم.معــاون هماهنگ کننده ارتش هدف دیگر 
از برگزاری المپیادهای علمی را رســیدن به یک تعامل دانشی 
عنوان کرد و گفت: این در کنار هم بودن ها که بر ســطح علمی 
مان می افزاید ارزشمند و موثر است. به معاونین آموزش توصیه 
دارم برای ســال آینده با همت و تالش بیشتر المپیادها را انجام 

برگزار کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر:
اقوام ایرانی اقلیت نیستند

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران به اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل واکنش نشان داد. علی باقری  کنی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری 
اسالمی ایران در توئیتر نوشت: »خانم کمیسر اقوام ایرانی »اقلیت« نیستند، »همه 
ایران« هستند.اگر پرده های سیاست مانع سفر شما به ایران نمی شد و اجازه پیدا 
می کردید از نزدیک واقعیت های ایران را ببینید، متوجه می شــدید که چطور لر، 
کرد، ترک، ترکمن، عرب، بلوچ، فــارس و... در برابر بیگانه فریاد می زنند: ایرانی 

هستیم.«

صالحی خبر داد؛
هشدار مکتوب ایران به آژانس درباره 

قطعنامه احتمالی شورای حکام
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در صورتی که در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قطعنامه ای علیه ایران صادر شود، واکنش مناسبی نشان خواهیم داد. 
علی اکبر صالحی در حاشــیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: در صورتی که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت 
به اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی قطعنامه ای را علیه کشورمان صادر 
کنند، ایران واکنش مناســبی را خواهد داشت و در این راستا نامه ای هم ارسال 
شده است.وی در توضیح پیوست بیانیه توافق سازمان با آژانس درباره توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به خانه 
ملت، گفت: پیوست این بیانیه محرمانه است، شروط خاصی در این زمینه نیامده 
و بنا بر اطالعات دقیقی که درباره فهرســت تاسیسات و دوربین های نظارتی در 
این پیوست ذکر شده و به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان 

تاسیسات کلیدی ایران، این پیوست محرمانه خواهد ماند.

از سوی خطیب زاده اعالم شد؛
 استقبال ایران از بیانیه مشترک هند

 و پاکستان
سخنگوی وزارت امور خارجه از بیانیه مشترک بین هند و پاکستان مبنی بر توافق 

دو کشور برای حفظ دقیق آتش بس در خط کنترل استقبال کرد.
، ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه از بیانیه مشترک بین هند و 
پاکســتان مبنی بر توافق دو کشــور برای حفظ دقیق آتش بس در خط کنترل 
اســتقبال کرد.وی بیانیه مشترک هند و پاکستان را گامی مهم در جهت صلح و 
ثبات بیشتر در آسیای جنوبی دانست و ابراز امیدواری کرد دو کشور با برداشتن 

گام های بیشتر در جهت صلح، ثبات و رفاه منطقه گام بردارند.

امیرعبداللهیان:
کاخ سفید با سیاست دوگانه در استفاده از 

تروریسم دوست داعش می ماند
مشــاور رئیس مجلس در امور بین الملل، نوشــت: کاخ سفید با اعمال سیاست 
دوگانه در اســتفاده از تروریسم، دوست داعش می ماند و فقط ماسک مستاجران 
جدید کاخ ســفید تغییر کرده است.، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس 
مجلس شــورای اسالمی در امور بین الملل در حســاب کاربری خود در توئیتر، 
نوشــت: بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در شعارهای انتخاباتی خود از جنگ 
علیه تروریسم سخن گفت اما دســتور وی برای حمله به نیروهای بومی مبارزه 
کننده با داعش نشــان داد که کاخ سفید با اعمال سیاست دوگانه در استفاده از 
تروریســم، دوست داعش می ماند.وی تاکید کرد: فقط ماسک مستأجران جدید 

کاخ سفید تغییر کرده است.

 آخرین وضعیت ملک ریاست جمهوری
 در جماران

سخنگوی دولت می گوید ملک مربوط به ساختمان ریاست جمهوری هم مشابه 
سایر پالک ها تصمیم گیری شده است. بنابراین مصوبه شورای عالی شهرسازی 
برای رعایت حال مردم جماران و در جهت کاهش محدودیت ها بوده اســت.علی 
ربیعی ســخنگوی دولت درخصوص آخرین وضعیت ســاخت ملک جماران که 
پیشتر با مخالفت اعضای شورای شهر و اهالی محله جماران روبرو شده بود گفت: 
ظاهراً این موضوع بسیار مورد عالقه برخی از دوستان است. اساساً دولتی که کمتر 
از 6 ماه به پایانش باقی مانده چه جای نگرانی در مورد یک ملک می تواند وجود 
داشته باشــد که شایسته پیگیری های مداوم باشد؟وی افزود:  این هم مثل باقی 
ساختمان های وزارتخانه و سازمان های که دولت در هر منطقه ای در کشور دارد 
مجوز می گیرد، با شهرداری مذاکره می کند به تفاهم می رسد یا نمی رسد. هر چه 
هست این ساختمان هم برای دولت بعدی است. داستان ملک ریاست جمهوری 
از حدود 7 ماه پیش در رسانه ها مطرح شد، با توجه به محدودیت ارتفاع در محله 
جماران، ســاخت طبقات اضافی آن مورد انتقاد شــدید برخی از اعضای شورای 
شــهر تهران و حتی اهالی جماران قرار گرفت. اختالف بر سر ساخت و ساز این 
ملک در جماران تا جایی پیش رفت که پیروز حناچی شــهردار همسو با دولت 
نیز مورد غضب رئیس جمهور قرار گرفت و از حضور در جلسات هیئت دولت منع 
شد.ســخنگوی دولت در این گفت و گو با بیان اینکه بنابر اعالم وزیر محترم راه و 
شهرســازی ساختمان موسوم به نهاد براساس ضوابط طرح جامع شهر تهران در 
حال ساخت بود، تصریح کرد:   در موضوع بافت پیرامونی بیت و حسینیه حضرت 
امام خمینی )ره( فرآیند بررسی و تصویب طرح مطابق روال طبیعی شده، مشاور 
طرح نسبت به تهیه طرح ویژه تفصیلی به شرح هر پالک اقدام نموده است.ربیعی 
خاطرنشان کرد: براساس این طرح ضمن حفظ بافت سنتی و تاریخی حسنی کیا، 
ضوابط ساخت و ساز روی هر پالک بطور مشخص تهیه و تدوین کرده و به ویژه 
برای مردم عزیز جماران که مالک پالکهای کوچک کمتر از 200 مترمربع هستند 
امتیازاتی معین گردیده که برآن اساس بتوانند با دریافت مابه التفاوت از شهرداری 
نسبت به تعیین تکلیف ملک شان اقدام نمایند. ملک مربوط به ساختمان ریاست 

جمهوری هم مشابه سایر پالک ها تصمیم گیری شده است.

فرهنگی: 
وقتی ما قانون مبارزه با پولشویی داریم چرا باید 

بیگانگان به مقدرات مان مسلط شوند
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت وقتی ما قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم داریم چه 
دلیلی دارد که تحت عنوان مخالفان ما بر مقدرات مالی ما مســلط شوند.محمدحسین فرهنگی 
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از پیوستن به FATF گفت: وقتی ما قانون 
مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم داریم چه دلیلی دارد تا با پیوستن به این گونه کنوانسیون 
ها مخالفان مان را بر مقدرات اقتصادی کشور مسلط کنیم.وی افزود: تشکیل این گونه کنوانسیون ها 
آن در زمانی می تواند مناسب باشد که کشورها هیچ خصومتی با یکدیگر نداشته باشند، نه اینکه در 
شرایط فعلی تحریم ها علیه کشور ما اعمال شود و بنا باشد از این طریق مسائل مالی ما در معرض 
دید این گروه اقدام مالی قرار گیرد.عضو هیئت رئیســه مجلس اظهار داشــت: همانطور که گفتم 
ما امروز در شــرایط تحریم اقتصادی هســتیم و عضویت در کنوانسیون های FATF  باعث میشود 
که اطالعات مربوط به دور زدن تحریم ها در اختیار دشــمنان قرار گیرد.فرهنگی خاطرنشان کرد: 
طبق اطالعات پراکنده ای که به ما رسیده پیش از این نیز ما همکاری هایی را در این گونه موارد 
داشته ایم که متاسفانه جز ضرر و زیان حاصل دیگری برای ما نداشته است.وی افزود: پیوستن به 
کنوانســیون هایی مثل FATF  بیش از آن که برای ما سود داشته باشد ضرر دارد و امنیت ملی ما 
را تحت تاثیر قرار می دهد.به گزارش فارس، الیحه عضویت ایران در کنوانسیون های FATF  که در 
قالب الیحه پالرمو و الیحه CFT در مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت پس از تصویب در 
مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد، اما نمایندگان مجلس دهم بر مصوبه خود اصرار کردند 
و در نهایت این لوایح برای رسیدگی و تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

احضار سفیر ترکیه به وزارت امور 
خارجه 

ســفیر ترکیه در ایران به وزارت خارجه احضار شــد. ، سفیر 
ترکیه در تهران دیروز بعد از ظهر در ارتباط با سخنان غیرقابل 
قبول وزیر کشــور ترکیه درخصوص حضور عناصر پ ک ک 
در خــاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 
رســمی کشورمان به وی ابالغ شد.همچنین بر اساس شنیده 
ها ، در جریان این احضار ، اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز 
غیر موجه و مورد انتقاد قرار گرفته است.سفیر ترکیه در عراق 
در توییتی به گفت وگوی ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق با 

یک شبکه اقلیم کردستان، واکنش نشان داده بود.

ترکیه سفیر ایران را احضار کرد
همچنین خبرگزاری آناتولی از احضار سفیر ایران در آنکارا به 
وزارت خارجه این کشور خبر داد. خبرگزاری آناتولی گزارش 
داد، دولت ترکیه ســفیر ایران در آنــکارا را به وزارت خارجه 
احضار کرد است.آناتولی مدعی شده است علت این احضار در 
ارتباط با اظهاراتی در خصوص حمالت ارتش ترکیه در شمال 
عراق اســت.وزارت خارجه ترکیه اعالم کــرده که انتظار دارد 

ایران در مبارزه با تروریسم از آنکارا حمایت کند نه مخالفت.

حیدری مطرح کرد؛
همکاری مجلس با دولت برای اجرای قانون 

»لغو تحریم ها«
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هدف مجلس از تصویب قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها این بود که تحریم های ایران برداشــته شود و 
در این راســتا، دولت و مجلس با یکدیگر همکاری خواهند کرد.شهریار حیدری، 
بــا تاکید بر ضرورت اجرای دقیــق قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران، گفت: جمهوری اسالمی ایران با تصویب قانون اقدام 
راهبردی برای مقابله با تحریم ها در همان ابتدا غنی ســازی 20 درصد اورانیوم را 
با اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز کرد.وی متذکر شــد: ما از همان ابتدا 
گفتیم که بر اســاس قانون مصوب مجلس، اگر غربی ها تحریم های اعمال شده 
علیه کشورمان را لغو نکنند، پنجم اسفند ماه سال جاری، اخراج بازرسان آژانس 
در کشــور صورت خواهد گرفت و همچنین اجــرای پروتکل الحاقی هم متوقف 
خواهد شد.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: بیانیه مشترک دولتمردان با آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران و خروج از پروتکل الحاقی را تحت الشعاع قرار می داد.

حیدری تصریح کرد: با فرمایشــات مقام معظم رهبری که حکم شرعی و قانونی 
برای همه ما دارد، مجلس و دولت با یکدیگر در این باره تعامل می کنند و روسای 
کمیســیون های امنیت ملی و انرژی مجلس قرار اســت با دولت و شورای عالی 
امنیت ملی نشست هایی را برگزار کنند که امیدواریم خروجی این کار، در راستای 
تحقق منافع ملی و منویات مقام معظم رهبری باشد.وی اظهار داشت: مالحظات 
نظام جمهوری اســالمی ایران برای دولت و مجلس در این کار در اولویت است و 
از طرف دیگر آمریکایی ها و کشورهای اروپایی هم پیام هایی را به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم در این باره مطرح کردند که جزو مالحظات دولت و مجلس خواهد 
بود.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: هدف مجلس از تصویب قانــون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران، حذف تحریم ها بود و در این راستا، دولت و مجلس با 

یکدیگر همکاری خواهند کرد.

امیر نصیرزاده:
دانشجویان دانشگاه های افسری آجا درساخت 

تجهیزات دفاعی مشارکت دارند
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشــاره به توانمندی نیروهای جوان و دانشــجویان 
دانشگاه های افسری »آجا«، گفت: امروز دانشجویان ما در ساخت تجهیزات دفاعی 
مورد نیاز مشارکت دارند. امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در 
مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات سراسری دانشجویان دانشگاه های افسری 
آجا که صبح امروز در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد،گفت: 
طبــق مطالبات فرمانده کل ارتش از مجموعه نیروهــای ارتش، امروز برنامه های 
تربیتی در جهت تربیت نیروهای والیتمدار مدار، سلحشــور و توانمند گام برمی 
دارند و این مسیر با حمایت عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات در دانشگاه های 
ما پیش می رود.وی با اشاره به برنامه ریزی در جهت پیشرفت دانشجویان و دانش 
پژوهان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی، گفت: امروز دانشگاه های ما 
از برنامه های مطلوبی در راستای رشد و تعالی دانش نظری و مهارتی برخوردارند 
و برنامه ها را در این جهت تنظیم کرده ایم.فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشــاره 
به توانمندی دانشی نیروهای جوان و دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش گفت: 
امروز دانشــجویان ما در ســاخت تجهیزات دفاعی مورد نیاز مشارکت دارند.امیر 
نصیرزاده افزود: به جرأت می گویم که دانشجویان ما از بهترین های رشته خودشان 
در داخل کشــور و حتی در سطح جهان هستند؛ چرا که این عزیزان مهارت را در 
کنار دانش نظری می آموزند و کارگاه های موثری امروز در اختیار دانشجویانمان 
قرار گرفته است.وی خاطر نشان کرد: امروز برخی کارگاه ها در دانشگاه های ما قادر 
به ساخت نســل های مختلف موتورهای جت هستند و از مطالبات جدی ما این 
است که مسئوالن آموزش، ساعات آموزش کارگاهی را افزایش دهند.فرمانده نیروی 
هوایی ارتش با اشــاره به اهمیت حوزه آموزش و ارتباط آن با توان دفاعی، افزود: 
امروز دانشگاه های ما آموزش های اساســی را ارائه می دهند و ما مطابق با اجرای 
برنامه های آموزشی همچون گذشــته از افسران توانمند، سلحشور و والیت مدار 

که موجب افزایش قدرت نظامی و قدرت ملی ما خواهند شد، استفاده می کنیم.

رئیــس مجلس شــورای اســالمی 
گفت: نماینــدگان مجلس همواره به 
دنبال حل مشــکالت مردم هستند 
و بــه هیچ وجه قصد ما این نیســت 
بازنشســتگان را  که ســقف حقوق 
کاهش دهیم.، محمدباقر قالیباف در 
جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی و در جریان بررسی الیحه 
بودجه در واکنش به اظهارات رئیس 
ســازمان برنامه و بودجــه مبنی بر 
اینکه مجلس به دنبال کاهش سقف 
حقوق بازنشســتگان اســت، گفت: 
مجلــس هیچ گاه به دنبال این نبوده 
است که مشکالت مردم را حل نکند 
و دغدغه نمایندگان حل مشــکالت 
مردم در حوزه های گوناگون است.وی 
بیان کرد: رفع مشکالت صندوق های 
بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، 
نیروهای  اجتماعــی  تأمین  صندوق 

مســلح و همچنین رفع دغدغه ها و 
مشــکالت کارگران همــواره دغدغه 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
است و مجلس همواره این موضوعات 
را دنبال کرده اســت.رئیس مجلس 
شورای اســالمی تأکید کرد: مجلس 
به هیچ وجه به دنبال کاهش ســقف 
حقوق بازنشســتگان نیســت. البته 
دولت در صندوق های بازنشستگی و 
همچنین صنــدوق تأمین اجتماعی، 
افزایــش ســالیانه را فقــط در حد 
۱۸ درصد باقی گذاشــت اما مابقی 

دســتگاه ها تا ۵0 درصد افزایش پیدا 
کرد که مجلــس در قانون بودجه آن 
را اصالح می کند تا بلکه مشکل بخش 
تأمین اجتماعی کارگران حل و فصل 
شــود.قالیباف در واکنش به اظهارات 
نوبخت مبنــی بر اینکه مجلس چند 
ماه اســت که الیحه افزایش حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعالم 
وصول نکرده است، گفت: دولت پس 
از تخلــف در زمینــه افزایش حقوق 
بازنشســتگان، الیحــه ای دوفوریتی 
برای اصــالح آن به مجلس ارائه کرد 

و دولتمردان خودشــان کاماًل به این 
تأکید  هســتند.وی  واقــف  موضوع 
کــرد: دولت باید برای افزایش حقوق 
بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز 
دریافــت می کرد و مجلس شــورای 
اسالمی هم با این اقدام موافق بود.در 
ادامه جلسه، محمدباقر نوبخت گفت: 
دولت الیحه ای دوفوریتی به مجلس 
ارائه کرده است تا از طریق آن حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش 
یابد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
تصریح کــرد: با توجه به اینکه دولت 
و مجلــس اقداماتی را برای کمک به 
اقشار مختلف و به ویژه بازنشستگان 
انجــام داده اند، درخواســت بنده از 
هیئت رئیســه مجلس آن است که 
الیحه مذکور هر چه ســریع تر اعالم 
وصول شود تا مشکالت بازنشستگان 

تأمین اجتماعی را حل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات نوبخت؛

 مجلس به دنبال کاهش سقف 
حقوق بازنشستگان نیست

روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری در اطالعیه ای 
انتشــار نقل قول از رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر 
نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را بی پایه و اساس 
خواند و تکذیب کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
دولت، روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری بار دیگر 
انتشــار نقل قول بی پایه و اساس از رئیس دفتر رئیس 
جمهور مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را 
بشــدت تکذیب کرد و اصرار مخالفین دولت بر تکرار 
این دروغ و حتی تحلیل پیرامــون آن را تداوم حمله 
به دولــت و تحت تاثیر قراردادن آرامش نســبی بازار 
دانست.اطالعیه روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری 
خاطرنشــان می کند: با وجود نظر صریح ایشــان در 
مصاحبه ها و ســخنرانی ها در این خصوص و تکذیب 

ســریع این نقل و قول بی اســاس، همچنــان عده ای 
از رســانه های داخلی و خارجی که از آنــان بارها در 
کالم رئیس جمهور با عنــوان تبرئه کنندگان ترامپ و 
تحریم کنندگان ملت ایران خوانده شده اند، می کوشند 
در تداوم سیاســت های پیشین خود و به رغم شکست 
مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی او را پنهان 
و دولت را در پیشــگاه مردم مقصر تلقی کنند.در این 
اطالعیه تصریح شده است: از رسانه های مخالف نظام 
در خارج از کشــور با توجه به رویه سیاسی آنها توقعی 
نیســت اما مردم از کســانی که ادعــای تالش برای 
دفاع از حقوق ملت ایران دارند و اســتکبار ستیزی را 
سرلوحه شعارهایشان قرار داده اند، انتظار ندارد که به 
دلیل انتخابات ۱400 و سرپوش گذاشتن بر خطاهای 

فاحش همفکرانشــان دولت را اینگونه متهم به اخالل 
در اقتصاد کرده و تحریم و فشــار حداکثری آمریکا را 
تطهیر کنند.روابط عمومی دفتر ریاست جمهور با بیان 
اینکه »بی تردید عملکرد عده ای قلیل از این رسانه های 
جناحی برای آگاهان سیاسی کاماًل قابل درک است که 
با توجه به عدم موفقیت در فضای سیاسی کشور، تالش 
کنند با پروژه ســازی،عملکرد ضعیف کنش های خود 
را توجیه کنند«، افزوده اســت: باز هم تاکید می شود 
این نقل و قــول از رئیس دفتر رئیس جهور با توجه به 
تبییــن دیدگاه های چند باره ایشــان درباره اقتصاد و 
سیاست های اقتصادی کاماًل کذب بوده و پافشاری بر 
تبلیغ یک موضوع نادرست و نادیده گرفتن تکذیبیه ها 

خالف اخالق و مضر برای اقتصاد کشور است.

اطالعیه دفتر روحانی درباره اظهارات جنجالی واعظی
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گزیده خبر
 راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

هیچ اراده ای برای تقویت پول ملی وجود ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: آزادسازی دارایی های 
ایران بنوعی توطئه برنامه ریزی شــده است تا زمینه مذاکراتی 
فراهم شــود که نتیجه ای نخواهــد داشــت. در واقع بدنبال 
متقاعد کردن سایر کشورها هستند تا نشان دهند که، در برابر 
خواســته های غیرقابل تحقق پذیر و عــدم پذیرش احتمالی از 
ســوی ایران، آمریکا تمام تالش خود را انجــام داد اما از ایران 
پاســخی دریافت نکرد.حســین راغفر در مــورد احتمال آغاز 
مذاکرات و تاثیر آن بر اقتصاد کشــور گفت:باید توجه داشــت 
که سیاست های آقای بایدن از ترامپ خطرناک تر است. دولت 
بایــدن برنامه های اســتراتژیک دارد، که محــور اصلی آن در 
سیاســت خارجی تضعیف دولت چین اســت، از سویی پاشنه 
آشیل چین نیز انرژی است پس تالش می کنند تا رابطه ایران، 
چین و روسیه را بشکنند تا دسترسی چین به بازار انرژی مختل 
شــود. یعنی پس از آنکه ایران را درگیر مسائل داخلی و بحران 
عمیق کردند به ســراغ روســیه و در نهایت چین بروند و این 
سیاست کالن آمریکا است.وی ادامه داد: در مورد ایران، در حال 
حاضر دولت آمریکا از ســویی زمینه بحــث و مذاکره را فراهم 
می کند و از ســوی دیگر توطئه های مختلف علیه کشور انجام 
می دهد، بنابراین نباید به سیاست های آنها دلخوش کرد. مثاًل 
همین آزادســازی دارایی های ایران بنوعی توطئه برنامه ریزی 
شده است تا زمینه مذاکراتی فراهم شود که نتیجه ای نخواهد 
داشــت. در واقع بدنبال متقاعد کردن سایر کشورها هستند تا 
نشان دهند که، در برابر خواسته های غیرقابل تحقق پذیر و عدم 
پذیرش احتمالی از سوی ایران، آمریکا تمام تالش خود را انجام 
داد اما از  ایران پاسخی دریافت نکرد.این اقتصاددان خاطرنشان 
کرد: واقعاً اگر قرار باشــد این رونــد تخریب و تضعیف اقتصاد 
و جامعه متوقف شــود ابتدا باید یک تصمیم  اساسی گرفته و 
شرایط اضطراری در کشــور حاکم باشد چون بدون آن امکان 
اصالحات وجود ندارد. برای اصالحــات نیز راه حل وجود دارد 
منتها برخی هــا نمی خواهند راه حل های مشــخص را اجرایی 

کنند. متاســفانه حرص و آزی که به وجود آمده، باعث شده تا 
این بحران ادامه یابد.راغفر هشدار داد: قطعاً عوامل توطئه گر و 
برانداز اختالل ایجاد می کنند و چارچوب کنونی سیاست های 
کشور امکان هرچه بیشتر اختالل ها و نفوذها را فراهم می کند. 
بنابراین باید نسبت به توطئه ها هوشیار باشیم و آن نیز نیازمند 
سیاســت های کلی در مورد اقتصاد اســت که تبدیل به پاشنه 
آشیل کشور شــده و االن با بحران های جدی روبرو است.این 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئله اصلی در شرایط کنونی 
جهت گیری های اقتصادی اســت که متاســفانه عرصه ای  را به 

وجود آورده تا اقتصاد ملی تضعیف شــود، گفت: اتفاقاً آمریکا 
نیز برای این عرصه ســرمایه گذاری کرده و متاســفانه نتیجه 
هم گرفته اســت. از همین روی باید این جهت گیری ها تغییر 
کند و به نحوی باشد که به توفیق اقتصاد کشور منجر شود و 
تولید رونق بگیــرد. تا زمانی که این اتفاقات صورت نگیرد هر 
اقدام دیگری می تواند کشور را در سراشیبی تندتری قرار دهد، 
به همین دلیل مســئوالن کشور نسبت به شرایط کنونی باید 
حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.وی افزود: ادامه وضعیت 
کنونی بهترین بستر برای نفوذ و تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد 

است. باید توجه داشت که فرار سرمایه بعنوان یکی از مشکالت 
اصلی کشور، فقط در این بستر امکان پذیر بوده و اقتصاد ملی 
روز به روز ضعیف تر می شود. بنابر این حاکمیت واقعاً باید یک 
تصمیم اساسی در این مورد اتخاذ کند چون با این سیاست های 
دولت قطعاً به نتیجه خاصی نمی رســیم و شرایط روز به روز 
بدتر خواهد شــد . این اقتصاددان یادآور شد: بارها گفتیم که 
خود دولت ارز را گران تر می کند که پیامد آن برای معیشــت 
مردم خواهد بود. در ابتدا منکر آن شدند اما در نهایت به دالیل 
مختلف آن را پذیرفتند. باید توجه داشت، این افزایش نرخ ارز 
تنها کسب درآمد برای دولت نیست بلکه پیامدهای شکننده ای 
برای خانوارها داشــته است یعنی اینگونه نبود که تنها از این 
طریق تأمین کسری بودجه شود بلکه عدم تعادل های هولناکی 
در خانواده ها، زندگی مردم و بنگاه های تولیدی به وجود آورده 
است که پیامدهای آن تا سال ها در اقتصاد کشور باقی خواهد 
ماند. از ســوی دیگر ظرفیت های بزرگی برای فرار سرمایه به 
وجود آورده است.راغفر تاکید کرد: من تصور می کنم به اندازه 
کافی راه حل برای برطرف کردن مشــکالت وجود دارد، منتها 
عزم سیاســی متناسب با آن دیده نمی شود. در شرایط کنونی 
هدف اصلی باید تقویت پول ملی باشد که هیچ اراده ای در این 
موضوع دیده نمی شــود چون از طریق کاهش تورم و قیمت ها 
صورت می گیرد و گویا برخی ها دوست ندارند قیمت ها کاهش 
یابد چرا که از این شرایط منتفع می شوند. بنابراین ما نیازمند 
یک عزم سیاســی هستیم که با این دولت فرسوده و بی برنامه 
هیــچ کاری نمی توان انجام داد.وی در مورد تاثیر شــعارهای 
پوپولیســتی نیز گفت: امروز مردم کشور ما آگاه تر هستند و 
تجربه سیاســت های دولت دهم در مورد یارانه ها را فراموش 
نکرده اند اما هنوز هم ظرفیت فریب مردم از طریق شــعارهای 
پوپولیســتی وجــود دارد. البته هم مردم و رســانه ها بخوبی 
می دانند بهبود زندگی مــردم در کنترل تورم و تقویت ارزش 

پول ملی است که آن نیز نیازمند عزم سیاسی است.

بانک مرکزی اعالم کرد
رشد ۳۰ درصدی اجاره خانه در تهران

طبق اعالم بانک مرکزی، در بهمن ماه امســال اجاره خانه در شــهر تهران و در 
کل مناطق شــهری معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹  درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
ســال گذشته رشد کرده است.گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از 
سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان دهنده این است که در بهمن ماه ۳.۹ هزار 
واحد مســکونی معامله شده و متوسط قیمت هر متر خانه در این زمان معادل 
۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در میان مناطق 
۲۲ گانه شــهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه حدود ۵۸ میلیون و 
۹۹۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن به قیمت ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار 
تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۱۰.۱ درصدی در 

منطقه یک و ۶۷.۵ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.

متوسط قیمت خانه در 11 ماهه اول سال چند است؟ 
همچنین، در ۱۱ ماهه اول امســال متوســط قیمت یــک مترمربع بنای واحد 
مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۲۳ 

میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده است که افزایش ۷۸.۹ درصدی دارد.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع 
بنا در بهمن ماه نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۶ 
تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۵ درصد بیشترین سهم از 
تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱۶ 
میلیون و ۲۰ تا ۲۲ میلیون با ۶.۸ و ۶.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.  از 
سوی دیگر در بهمن ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شــده بر اساس ارزش هر واحد نشــان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با 
ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۴ درصد بیشترین سهم 

از معامالت انجام شده را داشتند.

منطقه 5 دارای بیشترین سهم در معامالت مسکن 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران 
حاکی از آن است که منطقه پنج با ۱۳.۵ درصد از کل معامالت، بیشترین سهم 

معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
عالوه براین، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق 
شهری در بهمن ماه امســال نشان دهنده رشدی معادل  ۳۰.۶ و ۳۳.۹  درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
سهل انگاری نسبت به کرونای انگلیسی 

عواقب فاجعه باری را رقم خواهد زد
دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران و سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با ویروس 
کرونا مازندران در نشست خبری مجازی با خبرنگاران 
استان گفت: زمانی به شدت مورد سوال واقع می شدیم 
که چرا در زمان نزولی شــدن پیک کرونا در کشور ما 

سیر صعودی را در استان طی می کنیم و اینطور برداشت می شد که در مازندران 
پروتکل ها رعایت نمی شود، حال آنکه طبیعی است وقتی دیرتر وارد پیک شویم، 
قاعدتــا دیرتر هم از آن خارج خواهیم شــد و اتفاقا همین که با تاخیر به پیک 
برســیم، یک توفیق است و خوشــبختانه مردم مازندران نیز تا به اینجای کار 
با رعایت پروتکل ها، به خوبی توانســتند از پِس شرایط سخت بربیایند.موسوی 
با اشــاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد از مرگ و میر ناشــی از بیماری کووید-۱۹ 
در استان مازندران مربوط به بیماران زمینه ای و سالمندان باالی ۷۰ سال بوده 
اســت، تصریح کرد: به طور کلی آمار مرگ و میر ناشــی از بیماران کرونایی در 
مازندران نســبت به میانگین کشوری حدود ۶/۲  درصد کمتر بود که دلیل آن 
را باید در اجرای موفق طرح های مقابله با کرونا در استان و همراهی و همکاری 
خوب مردم شریف مازندران جست وجو کرد.ییس دانشگاه علوم پزشکی استان 
مازندران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه درآمد بیمارستان ها و مراکز 
درمانی به دلیل شیوع کرونا و اولویت یافتن  مقابله با این ویروس در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی سطح استان، ۴۲ درصد کاهش یافت، تاکید کرد: اما خوشبختانه 
در همین مدت توانســتیم بخشی از معوقات و مطالبات کادر درمان و پرستاران 
را پرداخت کنیم تا جایی که با گذشت ۱۲ ماه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون، به 
اندازه ۱۵ ماه در یک عنوان حقوقی و و ۱۶ ماه در عنوان حقوقی دیگر، مطالبات 

پرداخت شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم:
مشارکت باالی مردم قم در پرداخت مالیات و 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی قابل تقدیر است
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قم گفت: در سال جاری 
۳۸۵۰۰ اظهارنامه مالیاتی ویژه قم در سیستم بارگذاری 
شد.محمد علیزاده اهوازی در نشست صمیمی در دفتر 
خبرگزاری موج به تشریح فعالیت ها و عملکرد اداره کل 
امور مالیاتی پرداخت و اظهار داشــت: از ۲۳ دی سال 

۱۳۹۸ که مســئولیت اداره کل بر عهده گرفته اقدامات ســاختاری و فرآیندی 
قابل توجهی برای افزایش سطح تمکین و رضایتمندی مؤدیان در کنار تحقق 
وصولی اســتان انجام شده است.وی تصریح کرد: در طول این یک سال که در 
قم بوده ام با تعامل برقرار شده فی مابین اداره کل و مؤدیان مشارکت خوبی در 
اجرای فعالیت  ها و برنامه های مد نظر به ویژه فرهنگ ســازی مالیاتی صورت 
گرفت.علیزاده اهوازی بیان کرد: شیوع ویروس کرونا در سطح استان، کار اداره 
کل را ســخت و دشوار کرد، از طرفی با توجه به حضور کارکنان به صورت یک 
ســوم و دو سوم در محل کار را در حالی که باید به مودیان خدمات رسانی می 
شد، و لزوم مراجعه کمتر مؤدیان، بحث برون سپاری نقل و انتقال امالک را آغاز 
کردیم.وی عنوان کرد: هر کســی که می خواست ملک خود را بفروشد، مجبور 
بود نامه دفترخانه را به اداره مالیاتی ارائه بدهد، برای اینکه مردم بتوانند از این 
خدمات برون سپاری استفاده کند، ما با توجه به مدل تهران و هماهنگی هایی 
که انجام شــد، از دو سه ماهه اول سال ۹۹ مقدمات الزم را فرهم نمودیم.مدیر 
کل امور مالیاتی اســتان قم گفت: تراکنش های بانکی و مستندات و اطالعیه 
هایی که توسط شرکت ها ارائه می شود، دقیقا بررسی شده و این بررسی ها با 
لحاظ حمایت از تولید و در راستای شفاف سازی اقتصادی برای تقویت بخش 
رسمی اقتصاد کشور و استان انجام می گیرد.وی افزود: درب اتاق بنده همیشه 
برای مودیان و متقاضیان باز است و هرگونه سوالی که داشته باشد، در هر لحظه 

پاسخگوی آنها می باشیم.

استانها
باال گرفتن انتقادها از سازوکار »بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور
دولتی ها ریاست مجمع انتخابات سهام 

عدالت را به دست گرفتند
بر اســاس مکاتبه رئیس ســازمان بورس، هیئت رئیسه مجمع شرکتهای 
سرمایه گذاری استانی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره با ریاست مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی هر اســتان تشــکیل خواهد شدمحمد علی دهقان 
دهنوی در مکاتبه ای با عسگری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد 
و امــور دارایی اعالم کرد، مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ شــورای عالی بورس 
در خصوص هیئت رئیسه مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:در این جلسه، موضوع تشکیل 
هیئت رئیســه مجامع شرکت های ســرمایه گذاری استانی )سهام عدالت( 
مطرح و مقرر گردید هیئت رئیسه مجمع شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
برای انتخاب اعضای هیئت مدیره این شرکت ها به جهت جلوگیری از عدم 
تشــکیل با ریاست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هر استان و نظار از بین 
نماینــدگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی در هر 
استان و دبیرخانه نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همان 
اســتان انتخاب شوند. هیئت رئیسه مطابق با الیحه اصالح قسمتی از قانون 
تجارت و دیگر مقــررات مربوطه، مجامع عمومی را دعوت و پس از حصول 
اطمینان از اجرای قانون رسمیت جلسه را اعالم می کند. با توجه به مصوبه 

فوق الذکر مقتضی است اقدامات اجرایی الزم در این خصوص لحاظ گردد.

تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان؛
دولت برای پرداخت بدهی خود به 

صندوق های بازنشستگی مجوز گرفت
نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند تا ســقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از 
محل دارایی های خود بدهی های صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین 
اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را پرداخت کند.به گزارش 
خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز )یکشنبه، ۱۰ اسفندماه( مجلس 
شورای اسالمی در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، با 
اصالحات اعمال شده درخصوص موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون 
تلفیق، با بند »و« تبصره ۲ این الیحه، با ۱۹۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک 
رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس 
بخش درآمدی این مصوبه؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون 
و پانصد هزار ریال از محل ارائه حق االمتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، 
واگذاری طرح های تملک دارایی ســرمایه ای و طرح های ســرمایه گذاری 
متعلق به دولت و شــرکت های دولتی و همچنین واگــذاری اموال و دارایی 
هــای غیرمنقول مازاد تامین نماید.واگذاری هــا از محل این بند به صندوق 
های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر 
مطالبــات صندوق ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن ها به عنوان مطالبه 

دولت از این صندوق ها قلمداد می گردد. 

پرونده درآمدهای بودجه 14۰۰ بسته شد
ادامه از صفحه اول

-  اجازه انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی برای سرمایه گذاری 
در طرح های نفت

-  مجوز به دولت برای دریافت تسهیالت تامین مالی خارجی
-  استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای پروژه های عمرانی

-  اخذ مالیات از بازیگران، اینفلوئنسرها و خودرو و خانه های لوکس
-  معافیت های مالیاتی مشاغل آسیب دیده از کرونا

-  رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم
-  تعیین  عوارض گمرکی گوشــی های وارداتــی باالی ۶۰۰ دالر به میزان 

۱۲ درصد
-  مخالفت با فروش اوراق برای جبران کسری هدفمندی

-  معافیت مالیاتی حقوق بگیران زیر ۴ میلیون تومان
-  افزایش ۵ درصدی تعرفه جریمه های رانندگی در سال آینده

-  در نظر گرفتن درآمدهایی برای مشوق های فرزندآوری برای سال ۱۴۰۰

در جلســه دیــروز یکشــنبه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشــی 
از برنامه های اجرا شــده و در دســت 
اقدام دولت بــرای ایجاد ثبات در بازار 
ارز از ســوی دستگاه های ذیربط ارائه 
شــد.، رییس جمهور پس از ارائه این 
گــزارش با بیان اینکــه دغدغه دولت 
کاهش و رفع فشــارهای معیشتی در 
زندگی مردم است، گفت: در طی سه 
سال گذشــته دولت با مقابله، مبارزه 
و خنثی ســازی تحریــم ها در جنگ 
اقتصادی که بــا هدف ایجاد قحطی و 
ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با 
تامین کاالهای ضروری این هدف شوم 
دشــمن را خنثی کند، اگرچه به علت 
تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و 
تجاری از سوی تحریم کنندگان، دچار 
ناخواســته قیمت ها شدیم  نوسانات 
که عوارض آن باعث فشار بر معیشت 
مردم شــد.حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی با تاکید بر فضای جدید 
به وجود آمده، افــزود: در این مرحله 
نباید اجازه دهیم سختی ها و فشارها 
بر زندگی مردم  و معیشت آنان تداوم 
یابد از این نظر باید برای ثبات قیمت 

کاالها به عنوان سیاستی عاجل و اصلی 
دولت، قیمت ها به تعادل برسد.رییس 
جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دولت 
همواره در پی آن بــوده که بتواند ارز 
را به قیمت واقعــی آن نزدیک کند و 
قیمــت فعلی را به هیــچ وجه به نفع 
اقتصاد کشور ندانســته، تصریح کرد: 
اخــالل تحریم ها در مــراودات بانکی 
و ارزی کشــور و ســودجویی کاسبان 
تحریــم، عوارض جنــگ اقتصادی را 
تشــدید کرد که بحمداهلل این فضا در 
حال کم رنگ شــدن اســت.روحانی 
خاطرنشــان کرد: دولت تــالش دارد 
بــا ایجاد اجمــاع و هماهنگی با همه 
دستگاه ها و بخش های مختلف کشور 
و کاستن عوارض غیر اقتصادی موثر بر 
فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و 
تالش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه 
شده، بتواند ســریع تر قیمت ارز را به 

قیمت واقعــی آن نزدیک کند.رییس 
جمهور همچنین با  اشــاره به شرایط 
جدید ایجاد شــده در روند مذاکرات با 
کشــورهایی که منابع ارزی ایران را با 
فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز 
امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ 
ارز باشیم. در این جلسه قائم مقام وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت گزارشــی از 
عملکرد صادرات و واردات کشــور در 
یــازده ماهه ســال ۹۹ ارائــه کرد که 
براســاس این گزارش آثار منفی کرونا 
بر صادرات کشــور در مــاه های اخیر 
رو به کاهش گذاشــته اســت.رییس 
جمهور با اشاره به بررسی برنامه توسعه 
صادرات غیرنفتی با توجه به شــرایط 
جدیــد روابط بین المللی در جلســه 
امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
با تاکید بر توســعه صادرات غیر نفتی 
برای تحقق حق حضور ایران در اقتصاد 

جهانی، اظهار داشت: توسعه صادرات 
غیر نفتی به عنوان یکــی از ابزارهای 
توانمند اقتصــاد مقاومتی برای مقابله 
بــا تحریم های ظالمانــه و غیرقانونی 
آمریکا بسیار حائز اهمیت است.روحانی 
بهبود کیفیــت کاالهــای تولیدی و 
همچنین پایبندی به تعهدات از سوی 
تولیدکننــدگان را در افزایش صادرات 
غیرنفتــی ایران بســیار حائز اهمیت 
دانســت و تصریح کرد: شرایط جدید 
ایجاب می کند تا ســرعت بیشتر در 
تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات 
غیر نفتی را در دستور کار قرار دهیم.

در ادامه این جلسه گزارشی از اقدامات 
وزارت صنعــت ، معــدن و تجارت در 
تنظیم بــازار و تامین کاالهای شــب 
عید ارائه و تاکید شــد، ذخیره سازی 
الزم برای تامین میوه و مواد پروتئینی 
صورت گرفته اســت و عرضه ویژه این 
کاالها به زودی آغاز خواهد شد.رییس 
جمهور در این زمینه با تاکید بر اهمیت 
تعادل بــازار و قیمت کاالهــا، وزارت 
صمت را مکلــف کرد از همه ابزارهای 
الزم برای دسترسی مردم به این کاالها 

به قیمت منصفانه استفاده کند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

 نرخ فعلی ارز با واقعیت اقتصاد 
کشور سازگار نیست

معاون وزیر کار معتقد اســت قانــون بیمه بیکاری 
ضعف هایی که دارد که موجب شده محدودیتهایی 
در اســتفاده از مزایای این قانــون برای افراد تحت 
پوشــش آن و قانون کار و تامین اجتماعی به وجود 
آید و به همین دلیل نیازمند اصالح و بازنگری است.، 
یکی از حمایت های موثر تأمین اجتماعی از نیروی 
کار در حوزه بیمه بیکاری است. فلسفه وجودی بیمه 
بیکاری به سال ۱۳۶۶ بر می گردد که برای جبران 
خسارت ناشی از دوران جنگ تحمیلی به کارگاه ها، 
کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی آسیب دیده و 
تخریب شــده و کارگرانی که در این جریان بیکار 
شدند، پیش بینی شــد.بیمه بیکاری به عنوان یک 
ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده 
شده که به واســطه این ابزار کارگران می توانند در 
دوره بیمه ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده 
و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر داشته باشند.

حاتم شاکرمی ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: با بررسی هایی 
که در حوزه روابط کار انجــام دادیم، دریافتیم که 
چند قانون وجود دارند که نیازمند بازنگری هستند 
و باید به تناســب مورد بازنگری قرار گیرند. یکی از 
آن ها »قانون بیمه بیکاری« اســت که ضعف هایی 
دارد.وی می گوید: به صورت کلی، دو دیدگاه راجع 
به اصالح قانون بیمه بیکاری وجود دارد؛ یک دیدگاه 
معطوف به اصالح این قانون در مجلس است با این 
هدف که افراد بیکار جویای کار هم تحت پوشــش 
قــرار گیرند و چنین اصالحی نیازمند یک ســاز و 
کار و صندوق جدید است اما نگاه دیگر معطوف به 
ضعف های قانون بیمه بیکاری است و بر اساس این 
دیدگاه دامنه پوشش قانون بیمه بیکاری که محدود 
اســت  باید مقداری گسترش یابد.شاکرمی با بیان 

اینکــه بر مبنای این دو دیدگاه باید با اصالح قانون 
دامنه حمایت های آن را گسترش دهیم می گوید: 
باید زمان پوشــش را که امروز به ۵۵ ماه می رســد 
هم کاهش دهیم؛ چرا که دیــدگاه دوم بر افزایش 
تعداد افراد تحت پوشــش تاکید دارد و در کل یک 
سری قوانین در قانون بیمه بیکاری وجود دارند که 
موجب ایجاد محدودیت در اســتقاده از مزایای این 
قانون برای افراد تحت پوشــش قانــون کار، قانون 
بیمه بیــکاری و قانون تامین اجتماعی می شــوند 
که باید بازنگری شــوند.آنطور کــه معاون وزیر کار 
می گوید: به دلیل محدودیت های زمانی اشــتغال 
بخشی از کارگران در بخشهای دولتی، باید یکسری 
از محدودیت ها از قانون بیمه بیکاری حذف شوند تا 
افرادی که دارای کارفرما هستند و مشمول ۳ قانون 
کار، قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی می شوند 
بتوانند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کنند.

کارشناســان می گویند با وجــود آنکه قانون بیمه 
بیکاری قانونی شــفاف و جامع است اما کاستی ها 
و نقایصــی دارد که از این جهت باید مورد بازنگری 
قرار گیرد. به زعم آنها اگر اصالح قانون بیمه بیکاری 
به نتیجه برسد، حمایت بیشتری از جامعه کارگری 
و کارگرانی که برخالف میل باطنی بیکار شــده اند 
صورت مــی گیرد و زمینه اشــتغال مجدد آنها به 
وجود می آید.چندی قبل نشســت هم اندیشــی و 
تبادل نظر هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس 
با رئیس و معاونان ســازمان تامین اجتماعی برگزار 
و در این نشســت مقرر شد »صندوق بیمه بیکاری 
ملی« تاسیس شــود.موضوع تاسیس صندوق بیمه 
بیکاری ملی اعالم آمادگی سازمان تامین اجتماعی 
را به دنبال داشــت و ریاست ســازمان تاکید کرد 
که الیحــه آن تدوین و به مجلس ارســال خواهد 

شــد.هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفــی کارگران در گفت وگو با ایســنا، می گوید: 
بیمه بیکاری از جمله موضوعات مهمی است که در 
قانون برای حمایت و پشــتیبانی از کارگران پیش 
بینی شــده و ضمانتی است تا کارگرانی که به طور 
غیــر ارادی و به هر دلیل بیکار شــده اند بتوانند از 
مزایای آن استفاده کنند.او با تاکید بر اصالح هرچه 
ســریع تر قانون بیمه بیکاری می گوید: اگر به دلیل 
شرایط اقتصادی و برخی بحرانها، مشکالت کارخانه 
و بیمــاری کرونا عده ای از کارگــران بیکار و خانه 
نشین شــده اند نباید آنها را رها کنیم و از دریافت 
مقرری بیمه بیکاری محروم بمانند.این مقام مسئول 
کارگری تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری را مورد 
اشــاره قرار داده و می گوید: در حال حاضر بسیاری 
از مشاغل تحت پوشــش بیمه بیکاری نیستند که 
اگر این مشاغل شناسایی و مشمول پرداخت بیمه 
بیکاری شــوند به منابع صندوق کمک می کند. راه 
دیگر این است که برای تقویت منابع صندوق، نرخ 
حق بیمه های پرداختی تغییر کند تا ورودی های 
صندوق افزایش یابد.به گزارش ایســنا، بی تردید از 
دست دادن غیرارادی کار از جمله موضوعاتی است 
که نیروهای کار را تهدید می کند از این رو برقراری 
بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تامین 
زندگی افراد در چنین شــرایطی اســت.با توجه به 
تاکید معاون روابط کار وزیر کار و کارشناســان بر 
لزوم اصالح و بازنگــری قانون بیمه بیکاری، انتظار 
می رود با به نتیجه رسیدن اصالح قانون در مجلس، 
کارگران بیکار شده در شرایط بحران از حمایتهای 
بیشــتری در این خصوص برخوردار شوند و زمینه 
برقراری مقرری و استفاده از مزایای قانون و اشتغال 

مجدد آنها به وجود آید.

قانون بیمه بیکاری اصالح می شود
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 در مراسم رونمایی از پروژه های سازوکاری صنعت آب و برقاستانها

آغاز تحول بزرگ در گردشگری آبی کشور 
وزیر نیرو گفت: تحول بزرگی در گردشگری آبی کشور آغاز شده و در آینده نزدیک 
طرح های آن یکی پس از دیگری افتتاح خواهد شــد.رضا اردکانیان دیروز در آئین 
رونمایی از ۳۵ طرح ســاز و کاری صنعت آب و بــرق اظهار کرد: با توجه و تاکید 
رئیــس جمهوری و حرکتــی که در وزارت نیرو عمدتا با همــکاری وزارت میراث 
فرهنگی،   گردشــگری و صنایع دستی، بدون نیاز به قانون و مصوبه جدید هیئت 
وزیران، دست اندرکار تدوین ساز و کارهایی شدیم که به کمک آن در کنار کنترل 
کمی و کیفی و رعایت مالحظات زیست محیطی، هموطنان بتوانند از دریاچه های 
تازه احداث بهره مند شوند.وی با اشــاره به اهمیت بهره برداری از طرح های ساز و 
کاری گفت: این عرصه تعیین کننده ای اســت و حفظ و توســعه آن الزاماتی دارد. 
یکی از اصلی ترین الزامات این عرصه آن اســت که مــا از عادت رج زدن در کارها 
فاصله بگیریم.اردکانیان افزود: باید خود را از یک سری کارها خالص کنیم که این 
مستلزم واگذاری اموری است که دیگران هم در سلسله مراتب سازمانی می توانند 
آن را انجام دهند. موظفیم سیستم های نظارتی خود را بهنگام، فعال و کارآمد کنیم 
تا اطمینان از صحت انجام امور مستلزم آن نباشد که همه اختیارات پیش خود ما 
بماند. در این صورت رج زدن ادامه پیدا خواهد کرد.وزیر نیرو همچنین ضمن تقدیر 
از همراهی رسانه ها در تحقق اهداف پویش از آنها خواست که در عرضه عرصه های 
اینچنینی و ایجاد مطالبه در این خصوص فعال تر عمل کنند. باید با ســطح باالیی 
از مطالبات اجتماعی برای اصالح روال ها و رویه ها مواجه شــویم.وی با بیان اینکه 
کارگــزاران دولت در وزارت نیرو اصلی ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در ســاز و 
کارها دیده اند، اظهار کرد: طرح هایی که با عنوان طرح های ســاز و کاری رونمایی 
می شــود، صفحه جدیدی را پیش روی ما و همکاران آتی ما در این عرصه و دیگر 
عرصه های خدمتگزاری به مردم این سرزمین می گشاید.به گفته وزیر نیرو به روزی 
خواهیم رسید که طرح های عمده ساخت و سازی آنگونه که باید و شاید با مدیریت 
و نظارت عالی دولت و ســازمان های دولتی توســط بخش خصوصی به طور کامل 
طراحی، اجرا و عرضه خواهد شد و جایگاه ما و وزارت نیرو به عنوان سازمان دولت، 
جایگاه تنظیم گری، نظارت و البته تدوین و بهنگام کردن ســاز و کارها در جهت 
تسهیل اجرای طرح های ساخت و سازی، کاهش هزینه  اجرای طرح های ساخت و 
سازی، بکارگیری بهترین فناوری ها و کوتاه کردن مسیرهای خدمت رسانی به مردم 
خواهد بود و در آن روز اصلی ترین کار خود را به عنوان کارگزار دولت در عرصه ساز 
و کارها خواهیم دید.اردکانیان با بیان اینکه بایستی به گونه ای کار عرضه و تبدیل 
به یک حافظه در دســترس برای مدیران و همکاران آتی شــود که جزو الینفک 
زندگی کاری ما قرار گیرد، ادامه داد: در هفته های پایانی سال 1۳99، پویش امسال 
به ایســتگاه های آخر خود نزدیک می شود و در هفته های پیش رو برنامه اختتامیه 
پویش همزمان با مجموع دیگری از طرح های تعهد شده که به بهره برداری خواهد 
رسید، برگزار می شود.وی با اشاره به اینکه ما تعهد داشتیم که حدود ۵۰ طرح ساز 
و کاری به همراه حدود ۲۰۰ طرح ساخت و سازی، در مجموع ۲۵۰ طرح مهم این 
عرصه را به مدار بهره برداری بیاوریم، اظهار کرد: امروز با احتســاب ۳۵ طرح ساز و 
کاری که رونمایی خواهد شــد، در مجموع ۲۲۸ طرح ساخت و سازی و ۵۳ طرح 
ساز و کاری تاکنون با سرمایه گذاری بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان به  بهره برداری 
رسیده است.وزیر نیرو ادامه داد: در عین حالی که پروژه های ساخت و سازی نظیر 
طرح های تامین و عرضه آب و برق و جمع آوری،  تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب 
تصفیه شــده، جایگاه مهمی در تامین آسایش و امنیت خاطر مردم،   رفاه، توسعه 
و عمران کشــور دارند امروز روز مهمی در تقویم فعالیت های وزارت نیرو در دولت 
دوازدهم بوده عمده طرح های ساز و کاری که امروز از آنها رونمایی می شود به اتکای 
اختیارات قانونی و بازارهای موجود ولی به واسطه یک تغییر نگاه شکل گرفته است.

35 طرح »ساز و کاری« صنعت آب و برق رونمایی شد
 رضــا اردکانیان، صبح امروز از ۳۵ طرح  ســاز و کاری صنعت آب و برق از طریق 
ویدئو کنفرانس رونمایی کرد. از این ۳۵ طرح ســاز و کاری رونمایی شــده، ســه 
طرح مربوط به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی )ساتبا(، سه طرح 
مربوط به شــرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، هفت طرح مربوط به 
شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق )توانیر(، سه طرح 
مربوط به شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ۶ طرح مربوط به شرکت مادرتخصصی 
مدیریت منابع آب ایران و ۶ طرح مربوط به شــرکت مادرتخصصی مهندسی آب 
و فاضالب کشــور بوده و در حوزه ســتادی وزارت نیرو نیز ۷ طرح ســاز و کاری 
رونمایی شد.طرح های رونمایی شده در سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی )ساتبا( شامل »انسجام بخشی روند توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در بخش 
غیردولتــی«، »راه اندازی ســامانه ملی مدیریت یکپارچــه فرایند خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیر از مشــترکان خانگی برق )مهرســان( » و »راه اندازی سامانه ملی 
مدیریت هوشــمند احداث و بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر )مهان( » است.

همچنین طرح های ساز و کاری شــرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
شــامل »استفاده از ظرفیت بازار ســرمایه جهت تامین مالی«، »فروش اموال آزاد 
نیروگاه ها و مدیریت دارایی هــای راکد« و »افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی« 
است. طرح های ســاز و کاری »طراحی و اجرای طرح ملی برق امید«، »ارائه کلیه 
خدمات به مردم به صورت غیرحضوری«، »ایجاد و توسعه سامانه هوشمندسازی در 
مراکز اتفاقات و فوریت های برق )طرح هما( »، »ارتقای رضایتمندی مشــترکان از 
طریق بهبود ولتاژ تحویلی )طرح چاوش( »، »راه اندازی ســامانه نظارت مکانیزه در 
طرح های توسعه ای )طرح سنم( »، »تمرکز زدایی و افزایش اختیارات شرکت های 
اســتانی« و »تعویض کابل های فرسوده شــبکه توزیع با کابل خودنگهدار« نیز در 
شــرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق )توانیر( رونمایی 
شــد.همچنین، طرح های رونمایی شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران شامل 
»طراحی و ایجاد بازار میان روزی برق«، »راه اندازی مرکز پایش شبکه ICT صنعت 
برق« و »طراحی و بومی سازی سیستم سنجش انرژی )کنتور سطح شبکه( » است.

در شــرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران اما شــش طرح »تدوین برنامه 
ســازگاری با کم آبی برای کلیه استان ها«، »اســتقرار ساختار آب کشور بر مبنای 
مدیریت حوضه های آبریز«، »اســتفاده از فناوری  در تســهیل امور آب کشــور«، 
»بهره برداری از ســامیر در ســطح امورات«، »راه اندازی طرح گردشگری پیرامون 
منابع و تاسیســات آبی« و »تاســیس مرکز مطالعات آب هــای مرزی و منابع آب 
مشــترک« رونمایی شد.بر این اساس، شــش طرح »تنوع بخشی به تامین منابع 
مالی«، »ارتقای ســطح خدمات به مشترکان«، »شفافیت فرآیندها و توسعه دولت 
الکترونیک«، »اجرای نظام مدیریت دارایی ها«، »یکپارچه سازی شرکت های آب و 
فاضالب شــهری و روستایی« و »طرح ملی آب امید« نیز در شرکت مادرتخصصی 
مهندسی آب و فاضالب کشور رونمایی شد.همچنین از هفت طرح ساز و کاری در 
حوزه ستادی وزارت نیرو، شامل سه طرح »تقویت و توسعه بورس انرژی«، »ارتقای 
حقوق مشــترکان آب و برق« و »بهبود رویکرد تضمین خرید به صورت رقابتی با 
برگزاری مناقصه« در معاونت برنامه ریزی و ســه طرح »تهیه و ابالغ دستورالعمل 
تعارض منافع«، »توســعه شایســتگی ها و افزایش فرصت های مدیریتی بانوان« و 
»تهیه سند شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات« در بخش معاونت منابع انسانی و 
یک طرح »سامانه تسهیل ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسالمی با وزارت نیرو« 
در امور مجلس رونمایی شد. در چهل و سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
»طرح گردشــگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی سد صالح الدین کال« در استان 
مازندران با ارائه گزارش »قاسم تقی زاده  خامسی- مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 

آب ایران و با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو آغاز به کار کرد.

معرفی 110 سد کشور در زمینه گردشگری
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از امضای قرارداد ۳۰ سد تا پایان دولت دوازدهم 
در چارچوب موضوع گردشــگری سدها خبر داد. قاسم تقی زاده خامسی در آئین 
رونمایی از ۳۵ طرح ســاز و کاری صنعت آب و برق که دیروز یکشــنبه به صورت 
ویدئوکنفرانسی و در قالب چهل و ســومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
و با حضور وزیر نیرو برگزار شــد، اظهار کرد: به دنبال اشــاره رئیس جمهوری در 
سال گذشــته به موضوع گردشگری سدها، بالفاصله کمیته های گردشگری سدها 
در همه استان ها تشکیل شد.وی افزود: در داخل وزارت نیرو، تاسیسات آبی سال ها 
در اختیار بعضا امور خصوصی شــرکت ها قرار می گرفت و مردم به آنها دسترســی 
نداشتند و در خارج از وزارت نیرو هم وقتی از گردشگری سدها و آوردن مردم برای 
دیدن آنها و استفاده بهینه از سدها صحبت می کردیم غالبا با مقاومت هایی مواجه 
بودیم.تقی زاده خامسی گفت: برنامه استان ها به کمیته های گردشگری ابالغ شد تا 
سدهایی که می توان از آنها در این راستا استفاده کرد را معرفی کنند که 11۰ سد 
معرفی و پس از انتشــار فراخوان برای ۵۷ ســد، ۳۰ سد انتخاب شد که در همین 
دولت به مرحله قرارداد می رســد.وی اظهار کرد: 1۳۰۰ میلیارد ریال در این زمینه 
سرمایه گذاری و ۳۰۰۰ نفر به طور مستقیم صاحب شغل خواهند شد.معاون وزیر 
نیرو در امور آب و آبفا همچنین با اشاره به بهره برداری از سامانه سامی برای استعالم 
از حریم،   بستر و مکان یابی رودخانه ها گفت: در زمان حاضر این سامانه به صورت 
صد درصد در استان ها فعال بوده و مردم می توانند استعالم های خود را از طریق این 
سامانه انجام دهند.وی همچنین از تجهیز پنج سالن در شرکت مدیریت منابع آب 
ایران و در هر استان یک سالن با پهنای باند بیشتر برای ارتباط اینترنتی برای تماس 
آنالین با مدیران با توجه به شــرایط کرونایی خبر داد و گفت: ۲۴ عنوان وظیفه از 
ستاد به شرکت مدیریت منابع آب و از این شرکت به استان ها تفویض شده است.

وی در عین حال به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و تصویب برنامه های 
استان ها در این زمینه هم اشاره کرد و افزود: در کمیته تخصصی فقط یک استان و 

در کمیته ملی هفت استان باقی مانده که تا هفته آینده تکمیل خواهد شد.

تقی زاده خامسی همچنین در خصوص مدیریت حوضه آبریز و مشارکت ذی نفعان 
در مقوله آب گفــت: فراخوان تعیین 9 رئیس حوضه اعالم و مصاحبه ها نیز انجام 
شده است. تا پایان سال مدیران حوضه مستقر خواهند شد.وی در ادامه از تصویب 
اساس نامه تاســیس مرکز مطالعات رودخانه های مرزی و منابع آبی کشور و تایید 
آن توســط سازمان امور استخدامی خبر داد.تقی زاده خامسی همچنین با اشاره به 
قانون آب به عنوان یکی از ســاز و کارهای حوزه آب اظهار داشــت: تاکنون ۲۵۰۰ 
ساعت کار کارشناسی و مدیریتی انجام و ۳۰ جلسه مهم و بزرگ انجام شده و این 
قانون در حال تدوین اســت.قرار داشتن صنعت برق در باالترین سطح بهره وری، از 
آثار طرح های سازوکاری استهمچنین محمدحسن متولی زاده- مدیرعامل توانیر در 
این مراســم گفت: امروز صنعت برق در باالترین سطح بهره وری قرار دارد؛ چرا که 
با راه اندازی ســامانه های مختلف، توانسته است بهره وری را افزایش داده و برق را با 
باالترین راندمان در نیروگاه ها تولید و با کمترین تلفات منتقل کند.وی با بیان اینکه 
با بهره برداری از این طرح ها به دنبال بهبود ارائه خدمات به مردم هستیم، گفت: با 
گذشــت دومین دوره از صدور قبض های برق امید، تاکنون ۶۰ میلیون قبض برق 
صادر شده اســت و اکنون می توانیم اعالم کنیم که این طرح به هدف خود یعنی 
تشــویق کم مصرف ها و ترغیب پرمصرف ها برای کاهش مصرف رســیده، از زمان 
اجرای این طرح به میزان ۶.۷ درصد از مشترکان پرمصرف کاسته شده است.متولی 
زاده در خصوص طرح چاوش )ارتقای رضایتمندی مشترکان از طریق بهبود ولتاژ 
تحویلی و راه اندازی مرکز ملی پایش کنتورهای هوشــمند کشور( گفت: هم اکنون 
۵۰ درصد از مصرف کشور از طریق این سامانه نظارت و کنترل می شود و از طریق 
همین سامانه نیز توانستیم طرح های مدیریت بار در تابستان و زمستان را اجرایی 
کنیم.به گفته وی، طرح تعویض کابل های فرسوده شبکه توزیع با کابل خودنگهدار 
از دیگر طرح هایی است که آثار ملموس آن را می توان مشاهده کرد.مدیرعامل توانیر 
افــزود: با اجرای این طرح و کاهش تلفات از 1۴.۸ درصد در ســال 1۳9۲ به 9.۵ 
درصد تا پایان سال 1۳99 نه تنها خاموشی ها کاهش یافته بلکه پایداری شبکه نیز 
افزایش پیدا کرده اســت.متولی زاده خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح از احداث 
۳۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید و ســرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی 
بی نیاز شــدیم و عالوه بر این میزان مصرف سوخت در نیروگاه های حرارتی کشور 
1۶ میلیارد لیتر کاهش یافت.متولی زاده در خصوص طرح ارائه خدمات به مردم به 
صورت غیرحضوری نیز گفت: در حال حاضر بالغ بر ۷۸ درصد از خدمات از طریق 
اپلیکیشین برق من و ۲۲ درصد نیز از طریق دفاتر پیشخوان به مردم ارائه می شود 
و مراجعه حضوری به شرکت های توزیع وجود ندارد.خاطرنشان می سازد که امروز 
همچنین از طرح های ایجاد و توسعه طرح هما)سامانه هوشمندسازی مراکز اتفاقات 
و فوریت های برق( و طرح سنم)ســامانه نظارت مکانیزه در طرح های توســعه ای، 

تمرکز زدایی و افزایش اختیارات شرکت های استانی نیز رونمایی شد.

عرضه و فروش 760 هزار برگه گواهی ظرفیت معادل حدود 760 مگاوات 
در بورس انرژی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تشریح اقدام های صورت گرفته در 
چارچوب بورس انرژی گفت: تاکنون عرضه و فروش ۷۵9 هزار و ۶۰۰ برگه گواهی 
ظرفیت معادل حدود ۷۶۰ مگاوات به مبلغ ۷۶1۷ میلیارد ریال در بورس انرژی 
انجام شده است.محسن بختیار  در آئین رونمایی از ۳۵ طرح ساز و کاری صنعت 
آب و برق که دیروز یکشنبه به صورت ویدئوکنفرانسی و در قالب چهل و سومین 
هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: 
اقدام بعدی در چارچوب بورس انرژی، تامین برق مشترکان صنعتی دارای حجم 
باال از طریق بورس انرژی اســت کــه به منظور تحقق هدفگذاری صورت گرفته، 
تعیین قیمت برق در بازار مبادله بدون مداخله دولت و خروج گروهی از مشترکان 
از شمول قیمت گذاری و محول کردن فعالیت خرید و فروش به بخش خصوصی 
و گســترش رقابت و تعیین قیمت برق به صورت رقابتی در امور کســب و کار 
جدید انجام شده است.بختیار یادآوری کرد: سه اقدام سازگاری در حوزه معاونت 
برنامه ریزی و اقتصادی در هماهنگی با تمامی ارکان وزارت نیرو صورت گرفته که 
عالوه بر تقویت و توســعه بورس انرژی، شامل ارتقای حقوق مشترکان آب و برق 
و بهبــود رویکرد تضمین خرید برق به صورت رقابتی و برگزاری مناقصه اســت.

وی همچنین با تشریح اقدام های انجام شده در خصوص ارتقای حقوق مشترکان 
گفت: نســخه جدید آئین نامه عملیاتی تعرفه های آب و برق هم آماده شــده که 
ابالغ خواهد شد.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو درباره رویکرد سوم 
تضمین خرید برق به صورت رقابتی و برگزاری مناقصه هم با تشــریح اهداف و 
اقدام های صورت گرفته در این چارچوب اظهار کرد: اکنون برای برگزاری ناحیه ای 
خرید تضمینی برق در اسفند امسال توسط شرکت برق حرارتی برنامه ریزی های 

الزم انجام شده است.

براي نخستین بار در صنعت پاالیش  روي داد
تعويض كامل تيوب هاي  كوره واحد كاهش 

گرانروي شركت پااليش نفت اصفهان
براي نخستین بار  در صنعت پاالیش نفت کشور،  

کارشناسان  شــرکت پاالیش نفت اصفهان موفق 
شــدند تیوب های کوره  واحد کاهــش گرانروي 
شــماره ۲ را که برخالف ســایر کوره هــا داراي 
اتصــاالت خــاص از نوع EXPAND اســت  را با 
صرف ۵۲ هزار نفر ساعت به  طور کامل و با موفقیت تعویض نمایند.رئیس 
برنامه ریزی کنترل و روش های نگهداري  و تعمیرات این شــرکت، افزود: 
عمر تیوب هاي کوره واحد کاهش گرانروي بیش از  ۴۰ ســال  بود که بر 
اســاس الزامات اداره بازرسي فني و طبق برنامه ریزی هاي انجام شده، در 
بهمن ماه سال جاري تعویض شدند.مهدي نجمي با بیان اینکه پیش بینی 
انجام ایــن عملیات ۳9 روز بود، گفت: خوشــبختانه با همکاري مطلوب 
واحدهاي مختلف شــرکت، از پیش بینی هاي انجام شده پیشي گرفتیم و 
مدت  زمان تعمیرات فوق به ۳۶ روز کاهش داده شــد.رئیس بازرسي فني 
دستگاه های پاالیش نیز با اشاره به اینکه بر اساس نتایج و سوابق بازرسي، 
قسمت تشعشع عمده تیوبهاي کوره H۲-۳۰1  به خاطر عمر طوالني، از 
ناحیه جداره خارجي دچار الیه ترد و شــکننده شده بودند، اذعان داشت:  
وفق  بررســي هاي کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت و در راستاي حفظ 
یکپارچگي مکانیکي این تجهیز، شــرکت پاالیش نفت اصفهان  ملزم به 
تعویض کامل تیوبهاي بخش Radiation این کوره گردید. پژمان قاسمي 
با بیان اینکه در بازسازي قسمت تشعشــع کوره مذکور، کلیه تیوب های 
دیواره و ســقف در ۴ پاس )مرحله( تعویض شــدند، افزود: بازسازي کلیه 
هدرها  و  انجام EXPAND تیوب ها و تســت هیدرولیکي از فعالیت هاي 
دیگــر در روند تعویض تیوب ها بــود. وي با تأکید بر اینکه  براي اولین بار 
محاســبات EXPAND  تک تک تیوبها با روشهاي استاندارد جدید انجام 
شده،تصریح کرد: خوشبختانه نتایج ســودمندي در تسریع کار داشتیم، 
ضمــن اینکه کلیه اتصاالت EXPAND شــده در همان مرحله اول مورد 
تأیید قرار گرفتند.الزم به ذکر است در این تعمیرات مهم، ادارات نگهداري 
و تعمیرات، بازرســي فني، عملیات پاالیش، HSE، مهندســي عمومي، 

خدمات عمومي و اجتماعی و سایر ادارات همکاري داشتند.  

برگزاری آيين توديع و معارفه فرمانده 
 پايگاه شهيد سلطانی شركت ملی پخش

 فرآورده های نفتی ايران منطقه گلستان
مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید سلطانی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.این مراسم با حضور 
فرمانده حوزه بســیج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، فرمانده حوزه 
بسیج ادارات کل استان گلستان، مدیر منطقه، معاونین و روسای واحدهای 
در سالن جلسات منطقه برگزار شد.در این مراسم مدیر شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان ضمن تبریک ایام والدت با سعادت امام 
جواد)ع( و امیرالمومنین حضــرت علی)ع( و خوش آمد گویی به مدعوین، 
گفت:بســیج مولود انقالب اسالمی و چشم روشنی ملت و امت است.عیسی 
افتخاری افزود: بسیج مایه عظمت و افتخار ماست و ما باید راه نجات کشور 
را با نگاه بسیجی به مسایل داخلی و خارجی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
ارزیابی نماییم چرا که ضامن بقای این انقالب و دستاوردهای نظام مقدس 
جمهوری اســالمی، بسیج که نهادی از بطن جامعه است می باشد.فرمانده 
حوزه بسیج شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی کشور نیز با اشاره به نقش 
بســیج و روحیه بســیجی کارکنان در دوران دفاع مقدس و پس از آن در 
زمان تحریم های اقتصادی، کارکنان شــرکت نفت را ســربازان خط مقدم 
دفاع و خدمت به کشور نامید که هم در زمان جنگ و هم در زمان بازسازی 
کشور و همچنین دوران تحریم با کار و فعالیت جهادی، کمک بسیار موثری 
به اقتصاد کشــور نمودند.داود عربعلــی ضمن تقدیر از خدمات محمد علی 
مشــکور و آرزوی موفقیت برای عیســی افتخاری، مواردی از نقش شرکت 
نفت و ایثارگری های کارکنان این شرکت در زمان پیروزی انقالب اسالمی و 
دوران دفاع مقدس را بیان کرد.در ادامه سرهنگ تناور، فرمانده حوزه بسیج 
ادارات کل اســتان گلستان اظهار داشت: تفکر بسیجی ضامن برون رفت از 
تمام تهدیدها و مشکالت است و هرکجا که بسیج وارد میدان شد، به جهت 
اســتفاده از نیروهای جوان و توانمند و تالشگر، موفق شدیم. در پایان این 
مراســم حکم انتصاب عیسی افتخاری به عنوان فرمانده بسیج پایگاه شهید 
ســلطانی منطقه گلســتان به وی اعطا شــد و با اهدای لوح هایی از سوی 
فرمانده حوزه بسیج شرکت ملی پخش و سازمان بسیج کارمندان استان، از 

 سدهای كشور چقدرخدمات محمد علی مشکور قدردانی گردید.
 پرآب هستند؟

بر اســاس آخرین گزارش  وزارت نیــرو، تا دوم 
اسفند امسال میزان ذخایر آب در مخزن سدهای 
کشــور به ۲۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب 
رسیده است. بر اساس آمار بهره برداری از سدهای 
مخزنی کشور تا ۲ اسفندماه در سال آبی  99-۰۰ 
مجموع ظرفیت مخازن سدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده ۵۴ درصد 
پرشدگی مخازن است.بر این اساس، به تبع روند 
طبیعی بارش ها، حجم ورودی آب از ابتدای سال 
آبی ۰۰-99 تاکنــون برابر با 1۳ میلیارد و ۷۵۰ 
میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه 
ســال آبی قبل از آن )1۵ میلیارد و ۷۰ میلیون 
مترمکعــب(، بیانگر کاهــش 9 درصدی ورودی 
آب به مخازن ســدهای کشور است.این گزارش 
حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان 
می دهد که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 
۲۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب رسیده که 
در مقایســه با ســال آبی 99-9۸ بدون کاهش 
است.بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به 
سدهای کشــور، خروجی آب از سدها با کاهش 
مواجــه بوده و تا این مــدت 1۳ میلیارد و ۶1۰ 
میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور 
را شاهد بوده ایم، به گونه ای که در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال آبی قبل، از کاهش 1۷ درصدی 

برخوردار بوده است.

 ۲۳۰ ميليون دالر حواله در اختيار سرمايه گذاران
 صنعت برق

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی گفت: تا پایان سال بیش از ۲۳۰ میلیون دالر حواله 
صرف بازپرداخت منابع سرمایه گذارانی می شود که واحدهای بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی را از طریق 
قراردادهای بیع متقابل احداث کرده اند.محسن طرزطلب در مراسم رونمایی از پروژه های سازوکاری صنعت 
آب و برق با اشــاره به اینکه 9 پروژه سازوکاری از سوی شــرکت برق حرارتی تدوین شده است، گفت: 
پیش از این پروژه سازوکاری »بازپرداخت سرمایه گذاری احداث بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی« 
توســط وزیر نیرو رونمایی شده و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این مهم در بودجه سال آینده نیز 
ادامه خواهد یافت.وی با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از ۳۰۰۰ مگاوات از این طریق به ظرفیت نیروگاه های 
کشــور افزوده شده اســت، ادامه داد: با توجه به مصوبات مجلس و پیگیری های صورت گرفته به منظور 
بازپرداخت سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش تاکنون یک حواله ۲۵ میلیون دالری بابت سوخت 
صرفه جویی شده دریافت شده است.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی افزود: هم اکنون 
در آستانه دریافت یک حواله 1۵۶ میلیون دالری هستیم و تا انتهای سال نیز ۵۰ میلیون دالر حواله جدید 
نیز دریافت خواهد شد تا از این طریق بیش از ۲۳۰ میلیون دالر حواله برای بازپرداخت سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در این بخش دریافت کنیم.طرزطلب با اشــاره به برنامه این شــرکت برای حضور در بازار 
ســرمایه و اســتفاده از منابع موجود در این بخش، گفت: در همین راستا شرکت برق حرارتی به عنوان 
نخستین دســتگاه دولتی اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش یک هزار و ۳۵۷ میلیارد 
تومان کرده اســت که این اوراق طی دو مرحله با استقبال بسیار خوبی به فروش رسیده است.مدیرعامل 
شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی خاطرنشان کرد: این اقدام مهم ریل گذاری مناسبی برای سال های 
پیش رو خواهد بود تا با اعداد بســیار باالتری بتوانیم بخشی از منابع مورد نیاز تولید برق کشور را فراهم 
کنیم.طرزطلب یادآور شد: فروش اموال مازاد نیز یکی از اقداماتی است که در چند سال اخیر بنا به دالیل 
مختلف متوقف شده بود، اما امسال با ابالغ دستورالعمل های مربوطه و پیگیری های مستمر توانستیم ۶۵ 
میلیارد تومان اموال مازاد و راکد شرکت را به فروش رسانده و ۸۵ میلیارد تومان اقالم مازاد و راکد بین 
شرکت های زیرمجموعه را جابجا کنیم.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی خاطرنشان کرد: 
در این زمینه نیز ریل گذاری مناسبی صورت گرفته تا برای سال های آتی بتوانیم با دستورالعمل های تدوین 
شده موجود این اقدامات را پیگیری کنیم.وی با اشاره به برنامه سازوکاری این شرکت برای دستیابی به 
راندمان ۳9 درصد در ســال جاری، گفت: در حال حاضر متوســط راندمان نیروگاه های ایران به ۳۸.9۴ 

درصد رسیده است.

 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
 یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

  پروژه ساماندهی ساحل چپ رودخانه شاهرود 
در محدوده لمبران

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی کیفی« پروژه ســاماندهی ساحل چپ رودخانه شاهرود در محدوده 
لمبران » از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد.الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
 تاریخ 99/12/11 می باشــد. اطالعات و اســناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت

می باشد.
مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 19 مورخ 99/12/12

مهلت ارسال پاسخ : تا ساعت 8 صبح مورخ 99/12/26
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی : ساعت 9 مورخ 99/12/26 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی 
مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598

تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 27313131-021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-06
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گزیده خبر دبیر انجمن لوازم خانگی:

 گردش مالی ۲ میلیارد دالری قاچاق لوازم خانگی
دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: گردش مالی صنعت لوازم خانگی در کشــور با 
در نظر گرفتن ظروف چینی، کریســتال و ... ۶.۵ تا ۷ میلیارد دالر اســت که برآورد می 
شــود ۲ میلیارد دالر از آن قاچاق باشد.  عباس هاشمی دیروز در نشستی خبری اظهار 
داشــت: مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی، تأمین مواد اولیه پتروشیمی از واحدهای 
تولیدکننده است؛ به عنوان نمونه تولیدکنندگان یخچال و فریزر در تولید قطعه ای بی اس 
به مواد اولیه پتروشــیمی نیاز دارند که تخصیص فعلــی جوابگوی نیاز تولید کنندگان 
یخچال و فریزر نیســت، از این رو وزارت صمت باید با هماهنگی با متولیان پتروشیمی، 
مواد مورد نیاز این صنعت را تأمین کند.هاشمی ادامه داد: همچنین به دلیل نبود اطمینان 
از استمرار تأمین مواد اولیه پتروشیمی برای تولید، تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند 
قراردادهای صادراتی منعقد کنند.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: تأمین ورق 
فوالدی، مقاطع مسی و مقاطع آلومینیومی، همچنین تخصیص ارز برای قطعات و ماشین 
آالت وارداتی صنعت لوازم خانگی از دیگر مشــکالت این صنعت است که البته در توافق 
با وزارت صمت مقرر شــد این قبیل مواد اولیه در رینگ فرعی بورس و به صورت عرضه 
اختصاصی متناسب با سامانه بهین یاب در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بگیرد.

قاچاق 2 میلیارد دالری لوازم خانگی در بازار ایران
وی همچنیــن در خصوص قاچاق لوازم خانگی گفت: قاچاق پذیر بودن برخی از کاالها، 
عدم تکافوی نیاز داخلی برای تقاضاهای موجود، سلیقه مشتری و انتقاع شبکه قاچاق از 
جمله مهم ترین دالیل قاچاق لوازم خانگی است. از سویی دیگر پول هایی وجود دارد که 
باید در اقتصاد بچرخد از این رو وارد سیستم قاچاق می شود و به تولید آسیب می رساند.

هاشــمی تصریح کرد: گردش مالی صنعت لوازم خانگی با در نظر گرفتن ظروف چینی، 
کریستال و … ۶.۵ تا ۷ میلیارد دالر است که برآورد می شود ۲ میلیارد دالر از آن قاچاق 

باشد.

افزایش تولید لوازم خانگی در 10 ماه امسال
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین در مورد میزان تولید لوازم خانگی، اظهار 
داشت: طی ۱۰ ماه سال جاری یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه یخچال تولید شد که در 

مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، رشد ۳۰ درصدی داشته است.
وی افزود: همچنین در این مدت ۸۸۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی تولید شد که رشد 
تولید ۵۳ درصدی را در مقایســه با مدت مشابه رقم زد. ۸۵۴ هزار دستگاه کولر آبی نیز 
تولید شد که در مقایسه با ۱۰ ماه سال گذشته از رشد ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده است.

هاشــمی تصریح کرد: باید اشاره شود که وضعیت تولید لوازم خانگی طی دو سال اخیر 
بســیار صعودی بود و میزان تولید سال جاری در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است؛ 
توسعه ظرفیت های کشور، تغییر سهم بازار و خروج برندهای خارجی از جمله عوامل رشد 
تولید بوده اند. البته ما عالقمند به حضور خارجی ها هســتیم و معتقدیم بدون همکاری 
با کشورهای دیگر، جلوی پویایی گرفته می شود اما با توجه به خروج اجباری خارجی ها 
از کشــور، سازندگان مجبور به تعامل با قطعه سازان شدند و بسیاری از توانمندی قطعه 
سازان نیز ظهور کرد و بسیاری از قطعاتی که قباًل وارد می شد در داخل تولید شد، البته 
واضح اســت که همه مــواد را نمی توان تولید کرد از ایــن رو امیدواریم با رفع تحریم ها 

تعامالت افزایش یابد اما این بار بازگشت خارجی ها باید مشروط و هوشمند باشد.

لزوم راه اندازی دپارتمان قطعه سازی صنعت لوازم خانگی
هاشمی در ادامه گفت: صنعت لوازم خانگی با تأمین مواد اولیه در شرایط کنونی از 
ظرفیت الزم برای تأمین نیاز داخل برخوردار است، به طوری که حتی می تواند به 
قطب لوازم خانگی در منطقه تبدیل شــود که البته برای رسیدن به این هدف باید 
در روابط اقتصادی، تعرفه های ترجیحی و انتقال پول تسهیل گری های الزم صورت 
گیرد.وی افزود: برای تعمیق ســاخت داخل و توســعه پایدار صنعت لوازم خانگی، 
دپارتمان قطعه سازی صنعت لوازم خانگی را راه اندازی کردیم، زیرا با توجه به اجزا و 
قطعات مورد نیاز باید از شبکه مطمئن تأمین قطعات برخوردار باشیم که این شبکه 
می تواند کشور را از وابستگی ها در این صنعت برهاند و از تبعات تنش های احتمالی 
بر صنعت لوازم خانگی جلوگیری کند.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: 
در این باره با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه ای امضا کردیم 
تا حوزه قطعه سازی صنعت لوازم خانگی را با شرکت های دانش بنیان مرتبط کنیم 
ضمن این که در ذیل این تفاهم نامه کانون دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی ایجاد 
می شود که به نوعی ارتباط صنعت با دانشگاه است.هاشمی همچنین یادآور شد: اگر 
چه توزیع مویرگی محصوالت لوازم خانگی از طریق نمایندگی ها در شرایط کنونی 
ادامه دارد، اما این سامانه نیازمند بازنگری است تا محصوالت لوازم خانگی به شکل 
مدرن توزیع شــود؛ یعنی عالوه بر این که هر شرکت فروش مستقیم خود را دارد 
به زودی صنایع لوازم خانگی تحت پوشــش انجمن، به صورت متمرکز محصوالت 
خود را عرضه می کند که در آن اولویت با حضور پررنگ نشــان های تجاری ایرانی 

خواهد بود.

مرغ دولتی بگیریم یا کرونا!
اختالف قیمت ۱۰هزارتومانی مرغ در بازار آزاد با نرخ دولتی ۲۰۴۰۰تومانی باعث 
ایجاد صف های طوالنی برای خرید این محصول در مراکزی شده است که اقدام 
به توزیع با نرخ مصوب می کنند.اختالف قیمت ۱۰هزارتومانی مرغ در بازار آزاد با 
نرخ دولتی ۲۰۴۰۰تومانی باعث ایجاد صف های طوالنی برای خرید این محصول 
در مراکزی شــده اســت که اقدام به توزیع با نرخ مصوب می کنند بدون آن که 
پروتکل های بهداشتی کرونا در این مراکز رعایت شود.توزیع مرغ به قیمت دولتی 
در مراکز میادین میوه و تره بار و برخی مغازه ها انجام و به هر فرد حداکثر سه مرغ 
با قیمت مصوب داده می شود اما افراد برای تهیه این محصول باید سالمت خود 
را به خطر اندازند.از نکات عجیب در این ارتباط عدم وجود مرغ درسته در برخی 
از فروشگاه ها است به طوری که مردم در صورت مراجعه به آنها با جواب »نداریم« 
مواجه می شوند. این واحدها قیمت مرغ را ۲۰۴۰۰ تومان اعالم می کنند اما مرغی 
برای عرضه ندارند و به عوض ویترین یخچال های آنها مملو از مرغ قطعه بندی است 
که به صورت ران و ســینه به قیمت های آزاد فروخته می شود.برخی از فروشگاه ها 
با وجود ممنوعیت عرضه مرغ با قیمت بیشتر از هر کیلوگرم ۲۰۴۰۰ تومان این 
محصول را با قیمت های ۲۷ تا ۳۳ هزار تومان و مرغ سبز را )بدون آنتی بیوتیک( 
نیز ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان به فروش می رسانند و خالف مقررات صنفی از درج قیمت 

روی تابلوی فروشگاه خودداری می کنند تا گرفتار تعزیرات نشوند.

افتتاح مرکز رشد واحدهای فناوری در شرکت 
شهرکهای صنعتی استان مرکزی

با امضای تفاهم نامه میان شرکت شهرکهای صنعتی و 
پارک علم و فناوری اســتان مرکزی، اولین مرکز رشد 
تخصصی واحدهای فناور حوزه صنایع کوچک در مرکز 
خدمات فناوری و کسب وکار استان مرکزی در شهرک 
صنعتی شــماره یک اراک افتتاح شد. به گزارش روابط 

عمومی شرکت شــهرکهای صنعتی استان مرکزی میرزایی مدیر عامل شرکت  
در آیین افتتاح این مرکز با بیان اینکه راه اندازی این مرکز در راستای گسترش 
خدمات و حمایت هاي شرکت شــهرکهای صنعتی در توسعه شرکت های فناور 
و دانش بینان در بخش صنایع کوچک و متوســط خواهــد بود افزود : با امضای 
تفاهم نامه ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان در مرکز خدمات فناوری 
و کسب و کار استان، این مرکز از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۹ با هماهنگی پارک 
علم و فناوری آغاز به کار خواهد نمود.مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان مرکزي گفت: این مرکز به وسعت ۳۰۰ متر مربع با هزینه بیش از پنج  
میلیارد ریال توسط شرکت شــهرکهای صنعتی آماده سازی و بهینه سازی شده 
اســت و با امضای این تفاهم نامه، پذیرش و استقرار واحدهای فناور با هماهنگی 
و حمایت پارک علم و فناوری اســتان مرکزی آغاز می گردد.رفیعی رئیس پارک 
علم و فناوری استان نیز افتتاح این مرکز را با هدف توسعه کسب و کارهای نوپا 
در حوزه صنایع کوچک و متوسط و به منظور هم افزایی ظرفیت ها و حمایت های 
شرکت شهرکهای صنعتی استان و پارک و علم و فناوری در تکمیل اکوسیستم و 

زیر ساخت های فناوری و نوآوری در استان مرکزی دانست.

امضای تفاهم نامه همکاری طرح احیای معادن 
کوچک مقیاس با پارک علمی و فناوری سمنان

  امضای تفاهم نامه به منظور همکاری مشــترک بین 
طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
و پارک علمی و فناوری اســتان ســمنان در جهت راه 
اندازی مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی و در راستای 
پیاده سازی روش های نوین در توسعه ایده و کارآفرینی 

بخش معدن کشور انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، در راســتای فعال ســازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، 
افزایش تولیدات معدنی، حل مشکالت معادن کوچک و در نهایت نیل به اهداف 
اقتصاد مقاومتی، از طریق بهینه از پتانسیل ها، ظرفیت ها و توانایی های علمی – اجرایی 
موجود و گسترش همکاری های تحقیقاتی و توسعه و کارآفرینی در بخش معدن  
این تفاهم نامه منعقد شد.موضوع تفاهم نامه عبارت است از مشارکت و همکاري  
طرفین برای ایجــاد و راه اندازی”مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی” در پارک 
علم و فناوری استان سمنان، برای استقرار گروه های فناور و نوآور و حمایت از ارایه 
محصوالت و خدمات جدید در چارچوب برنامه های نوآورانه از طریق نقش آفرینی 
طرفین در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری از طرق مختلف از جمله 
حمایت و مشــارکت در اجرای پروژه های پژوهشــی- فناوری )مورد نیاز کشور( 
داخلی و بین المللی، ساخت و تجاری سازی محصوالت فناورانه مورد نیاز کشور 
)در حوزه معدن و صنایع معدنی( با حمایت مشــترک پارک و شرکت، حمایت 
از پیاده ســازی فرایندهای اکتشاف با کمک فناوری در راستای کاهش هزینه و 
ریسک،  کمک به توسعه استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های یادگیری در 
اکتشاف و همچنین در جهت تحلیل داده ها و توسعه نرم افزارهای واقعیت افزوده 

و شبیه سازی فرایندهای استخراج و غیره.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران خبر داد؛
اخذ سند تفکیکی 553 هکتار زمین در 

شهرک های صنعتی مازندران
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی مازندران از 
اخذ سند تفکیکی ۵۵۳ هکتاری و رشد ۳۱ درصدی 
در شهرکهای صنعتی اســتان در دولت تدبیر و امید 
خبر داد.سید مصطفی موسوی گفت: یکی از مهمترین 
دغدغه سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی، 

تعیین تکلیف اســناد تفکیکی بــوده که تاکنون برای ۹۷۸هکتــار از  اراضی 
شهرکهای صنعتی استان، ســند تفکیکی صادر شده است.مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی مازندران با اشاره به رشد ۳۱ درصدی اخذ سند تفکیکی 
در دولت تدبیر و امید تصریح کرد: این شرکت با تمام ظرفیت خود بدنبال رفع 
موانع دریافت سند تفکیکی تک برگی زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی است 
تا با واگذاری آن به واحدهای تولیدی، نسبت به رفع بخشی از مشکالت فعاالن 
اقتصادی که نیاز به این اسناد دارند اقدام شود.موسوی بیان داشت: قبل از آغاز 
به کار دولت فعلی برای ۴۲۳ هکتار از زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی استان 
سند تفکیکی صادر شده بود که با توجه به پیگیری های بعمل آمده توانستیم 
برای ۵۵۳ هکتار نیز سند تفکیکی زمین اخذ نمائیم که نسبت به مشابه قبل، از 
رشد ۳۱ درصدی برخوردار است.وی با اشاره به اینکه سند تفکیکی از مزیتهای 

فراوانی برخوردار است.

استانها

ارزش صادرات معــدن و صنایع معدنی در ۱۰ ماهه 
امســال به بیش از پنج میلیــارد و ۶۱۲ میلیون دالر 
رســید.، در ۱۰ ماهه امســال حجم صادرات بخش 
معدن و صنایع معدنی بیش از ۳۴ میلیون و ۹۰ هزار 
تن ثبت شد.بررسی ها نشان می دهد در دیماه امسال 
افزون بر ۳.۹ میلیون تن کاالی بخش معدن و صنایع 
معدنــی به ارزش بیــش از ۷۶۲ میلیون و ۲۹۶ هزار 
دالر به بازارهای هدف صادر شد.شمش و محصوالت 
فوالدی، کاتد مس و شــمش آلومینیوم بیشــترین 
ســهم در صادرات بخش معــدن و صنایع معدنی را 
بــه خود اختصاص مــی دهند.بنابــر آمارهای مورد 
استناد، سهم سایر صنایع معدنی در دوره این گزارش 
بــا حجم افزون بــر ۲۳۱ هــزار و ۱۰۱ تن به ارزش 

بیــش از ۳۸۶ میلیون و ۹۷ هزار دالر بود.سیاســت 
دولت پرهیز از خام فروشــی و رویکرد دســتیابی به 
بیشترین ارزش افزوده از محل صادرات بخش معدن 

و صنایع معدنی اســت. همچنین در ۱۰ ماهه امسال 
صــادرات صنایع معدنی غیر فلــزی با حجم بیش از 
۶ میلیــون و ۱۷۳ هزار تن بــود که ارزش آن افزون 
بــر ۲۱۴ میلیون و ۹۱ هزار دالر ثبت شــد.آمارهای 
پیشین گویای سهم حدود ۲۰ درصدی بخش معدن 
وصنایع معدنی از ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان 
است.ایران در مجموع ۱۰ ماهه امسال به میزان ۱۲۲ 
میلیــون و ۷۹۰ هزار تن کاال به ارزش ۵۸ میلیارد و 
۷۰۲ میلیون دالر مبادالت خارجی داشــت که سهم 
صــادرات ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هــزار تن به ارزش ۲۸ 
میلیارد و ۶۳ میلیون دالر و سهم واردات ۲۸ میلیون 
و ۲۴۹ هــزار تن کاال بــه ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ 

میلیون دالر بود.

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
افزایش ٤٧.٤ درصدی قیمت 

خیار در بهمن ماه
در گروه گوشــت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها قالم »مرغ 
ماشینی« با ۹,۶ درصد،«کنســرو ماهی تن« با ۴.۲ درصد و 
»گوشت گاو یا گوساله« با ۳.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت 
را نســبت به ماه قبل داشته اند. در بهمن ماه ۱۳۹۹ تغییرات 
متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب برای گروه های مختلف 

خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غالت:
در این گروه، اقالم »شیرینی خشک« با ۶,۲ درصد و »رشته 
آش« با ۵.۳ درصد بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها:
در این گروه، اقالم »مرغ ماشــینی« با ۹,۶ درصد،«کنســرو 
ماهی تن« با ۴.۲ درصد و »گوشــت گاو یا گوســاله« با ۳.۵ 
درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط 
بــه »روغن نباتی جامد« با ۱۲,۴ درصد، »روغن مایع« با ۶.۶ 

درصد و »پنیر ایرانی پاستوریزه« با ۵.۳ درصد بوده است.

میوه و خشکبار:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به »موز« با ۳۳,۰ 
درصد، »هندوانه« با ۲۰.۳ درصد و »پرتقال« با ۱۲.۱ درصد 

افزایش نسبت به ماه قبل است.

سبزیجات:
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمــت مربوط به » خیار » 
با ۴۷,۴ درصد، »بادمجان« با ۳۷.۶ درصد و »کدو ســبز« با 
۳۱.۷ درصد افزایش نســبت به ماه قبل اســت. همچنین در 
این گروه قیمت اقالم »گوجه فرنگی« با ۱۴.۵ درصد و«پیاز« 
با ۸.۶ درصد بیشــترین کاهش قیمت را نســبت به ماه قبل 

داشته است.

قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به »قند« با ۱۹,۲ 
درصد و »شکر« با ۱۸.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

رشد ۲ تا ٤ میلیون تومانی قیمتها 
در بازار خودرو

بازار خودرو در شب عید با افزایش دو تا چهار میلیون تومانی 
قیمت ها روبرو شد اما خرید و فروش خودرو به اندازه اسفند 
ســال های گذشــته رونق ندارد.، با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی ســال خرید و فروش خودرو بــا التهابات کمی روبرو 
شده اســت. به نحوی که در هفته های گذشته معامالت در 
بازار خودرو به صفر رســیده بود اما ناامیدی از کاهش بیشتر 
قیمتها باعث شــد تا خرید خــودرو در بازار اندکی رونق پیدا 
کند. البته معامالت نســبت به سالهای گذشــته آن هم در 
اســفندماه همچنان بسیار کم اســت ولی نسبت به ماه های 
گذشته که معامله ای در بازار انجام نمی شد تاحدودی رونق 
پیدا کرده است.در بازار پراید ۱۱۱ با رشد یک میلیون تومانی 
۱۲۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با رشــد یک میلیون تومانی 
۱۱۱ میلیون تومان و تیبا دو با رشد یک میلیون تومانی ۱۲۹ 
میلیون تومان معامله می شود.عالوه براین سمند ال ایکس با 
رشد دو میلیون تومانی ۱۷۷ میلیون تومان سمند ال ایکس 
با موتور ای اف ســون با رشد ۴ میلیون تومانی ۲۰۰ میلیون 
تومان و ســمند ســورن با رشــد یک مییلیون تومانی ۲۳۸ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در محصوالت پژو نیز 
رشــد قیمتها از یک تا دو میلیون تومان بوده است. به نحوی 
که پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۸۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج با 
قیمت ۲۴۸ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار ۲۳۴ میلیون 

تومان به فروش می رسد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
اظهار داشت: تا جایی که من اطالع دارم ما 
از بابت نفت، طلبی از چین نداریم. به چین 
نفت می فروشــیم و در مقابل آن کاال وارد 
می کنیم. بنابراین این خرید و فروش جاری 
مازادی ندارد و هر کاالیی که نیاز داشــته 
باشیم از جمله تکنولوژی و ماشین آالت را 
می توانیم از چین خریداری کنیم.مجیدرضا 
حریری در مورد پول های بلوکه شده کشور 
اظهــار کرد: پول هایی که مــا در خارج از 
کشــور داریم ماهیت های متفاوتی دارند، 
بعضــی از آنها ذخایر ارزی بانک مرکزی و 
بعضی پول هــای جاری و حاصل از فروش 
نفت هستند. فقط بانک مرکزی می داند که 
چه مقدار ذخایر ارزی در خارج از کشــور 
داریــم و بانک مرکزی نیز چنین آماری را 
منتشر نمی کند چراکه جزو آمار محرمانه 
اســت.وی افزود: پول هایی که جزو ذخایر 

ارزی هستند در هر کشــوری که باشند، 
دیگر برای دولت قابلت خرج کردن ندارند 
یعنی یک بار ایــن پول ها خرج و به جای 
آن ریال چاپ شــده و دست مردم است. 
در واقــع این ذخایر پشــتوانه ریال و پول 
ملی هستند.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و چین تصریح کرد: یک سری دیگر 
از پول ها کــه در کره جنوبی، هند و چند 
کشــور دیگر داریم، حاصــل فروش نفت 
هســتند یعنی قبــل از تحریم های اخیر 
امریکا در دوران آقای ترامپ، ۶ ماه به این 
کشورها مهلت داده شــد تا از ایران نفت 

بخرند اما نمی توانســتیم پول آن را از این 
کشــورها دریافت کنیم. بعضی از کشورها 
مانند مانند چین و هند در مقابل نفت به 
ما کاال می فروشند اما بعضی کشورها مانند 
کره و ژاپــن در مقابل این پول ها کاال هم 
به ایران نمی فروشند. باید توجه داشت که 
به دلیل تحریم ها امکان جابجایی پول های 
بانک مرکزی در هیچ کجــای دنیا وجود 
نــدارد.وی افزود: تا جایــی که من اطالع 
دارم ما از بابت نفت، طلبی از چین نداریم. 
به طور جاری به چین نفت می فروشــیم و 
در مقابــل آن کاال وارد می کنیم. بنابراین 

این خریــد و فروش جاری مازادی ندارد و 
هر کاالیی که نیاز داشــته باشیم از جمله 
تکنولوژی و ماشــین آالت را می توانیم از 
چین خریداری کنیم. اما برای مثال از هند 
کاالیی جز برنج نمی توانســتیم وارد کنیم 
که مناســب بازار ما باشد که آن هم اشباع 
شد. یا کره جنوبی که در مقابل نفت هیچ 
کاالیی به ما نفروخته است و شاهد بودیم 
حتی کمپانی های کــره ای از ایران خارج 
شــدند.حریری همچنین خاطرنشان کرد: 
عدد و رقم پول های بلوکه شده را جز بانک 
مرکزی که خزانه دار کشور است، نمی داند. 
بقیه ارقام را بر اساس حدس و گمان اعالم 
می کنند کــه این حــدس و گمان ها کار 
درستی نیست، آن هم در مورد موضوعی 
که جزو محرمانه های کشــور است و فقط 
متولــی اصلی آن باید در مورد آن صحبت 

کند.

رییس اتاق ایران و چین:

ارقام دارایی های بلوک شده فقط 
دست بانک مرکزی است

براساس عملکرد 10ماهه امسال؛

ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی از ۵.۶میلیارد دالر فراتر رفت
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بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزیگزیده خبر

آخرین مهلت انتقال ارز چه زمانی است؟
بانک مرکزی در بخشــنامه ای ضوابط ارزهای تامین شــده از سوی این بانک به نرخ 
رسمی ۴۲۰۰ تومانی را تعیین و در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای 
انتقال نیافته نکاتی را مطرح کرده است. بانک مرکزی در بخشنامه ای که روز گذشته 
نهم اســفندماه به مدیریت و معاونت های امور بیــن الملل بانکها ابالغ کرده، ضوابط 
ارزهای تامین شــده از ســوی بانک مرکزی به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی را تعیین و 
در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشــت ارزهــای انتقال نیافته نکاتی را مطرح 

کرده است.

در این بخشنامه آمده است:
الف( ارزهای تامین شــده از ســوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال 

به ازار هر دالر
1(مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

1-1( در صورت تامین ارز از ســوی بانک مرکزی به نرخ رسمی)معادل ۴۲۰۰۰ ریال 
بــه ازای هر دالر( مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و 
بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید)ارایه اسناد( اعتبار/برات و بابت 

اعتبارات/ بروات اسنادی مدت دار تا زمان سررسید پرداخت، خواهد بود.
1-۲( در صورت عدم ارایه اســناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند مذکور، 
جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات، برگشت ارز انتقال 
نیافتــه با رعایت ترتیبات مندرج در بند ۲ نامه عمومی شــماره 99/۲75۰36 مورخ 
۲8/8/1399 و بند ذیل و با هماهنگی بانک مرکزی الزامی اســت. در این ارتباط اخذ 

تعهدنامه های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.
1-3( در صورت عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم در مهلت های مندرج 
در بند 1-1 آان بانک موظف به برگت ارز انتقال نیافته بالفاصله به حسابهای عملیاتی 
این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی 

روز برگشت ارز به این بانک )هر کدام کمتر باشد( خواهد بود.
۲( مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

۲-1( مهلت ارایه اســناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۲8/8/1399 به بعد 
)تامینی به نرخ رســمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هــر دالر از تاریخ صدور حواله 
برای کاالهای اساســی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی 3۴ ماه برای 

واحدهای تجاری و 6 ما ه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.
۲-۲( مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰۰ ریال 
به ازای هر دالر که قبل از تاریخ ۲8/8/1399 جهت واردات کاالهای اساسی، ضروری، 
دارو و تجهیزات پزشــکی صادر گردیده اند در صورتی که از تاریخ ۲8/8/1399 بابت 
واردات کاالهای اساسی، ضروری بیش از دو ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از 6 ماه برای واحدهای تولیدی به پایان 
مهلت ارایه اســناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مذکور مندرج در بند 
1-۲ محدود می گردد و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور 

را به ایشان ابالغ نماید.
3( مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کاال

3-1( بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی 
کاال بابت حواله هــای ارزی از تاریخ صدور اعالمیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات 
اســنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد، حداکثر به مدت 
یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه 
گمرکی ورود و ترخیص قطعی کاالی آنها باقی مانده اســت، آن بانک مکلف اســت 
موضــوع را به واردکننده ابالغ و از وی جهــت ترخیص قطعی کاال در مهلت مذکور، 

تعهد اخذ نماید.
3-۲-( آن بانک مکلف اسن نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان وفق 
مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر 

ضوابط مربوطه اقدامات الزم را به عمل آورد.

ب( ارزهــای تامین شــده از طریق بازار ثانویه)در ســامانه نظــام یکپارچه معامالت 
ارزی)نیما(، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر، منابع ارزی 

دیگران و منابع ارزی واردکننده(
۴( مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

۴-1( در صورت تامین ارز از طریق ســامانه نظــام یکپارچه معامالت ارزی)نیما( ارز 
حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر منوط به عدم ارایه اســناد 
حمــل طی مدت یک ماهه مندرج در بند ۴-1 جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا 
انقضای سررسید اعتبار/برات بانک عامل و یا واردکننده)هر کدام انتقال ارز را به عهده 
دارند( برگشــت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند ۲ از نامه عمومی شماره 
99/۲75۰36 مورخ ۲8/8/1399 در صورت تامین از سوی این بانک و بند 3-۴ ذیل 
و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است در این ارتباط اخذ تعهدنامه های 

مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.
3-۴( در صــورت عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مســائل تحریم، در مهلت های 
مندرج در بند 1–۴ آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته بالفاصله به حسابهای 
عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه در صورت تامین 
از سوی این بانک یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه اعالمی در سامانه معامالت یکپارچه ارز 

ETS روز برگشت ارز به این بانک)هر کدام کمتر باشد( خواهد بود.
5( مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

1-5( مهلت ارایه اســناد حمل حواله هــای ارزی صادره از تاریــخ ۲8/8/1399 به 
بعد)تامینی از طریق بازار ثانویه( از تاریخ صدور حواله برای ماشــین آالت و تجهیزات 
خطوط تولید مشروط به تائید طول دوره ساخت 16 ماه و برای سایر کاالها اعم از مواد 
اولیه تولید، کاالهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه 

برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می شود.
6( مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کاال

6-1( بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی 
کاال بابت حواله هــای ارزی، از تاریخ صدور اعالمیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات 
اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد، حداکثر به مدت یک 
ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی 
ورود و ترخیص قطعی کاالی آنها باقی مانده اســت آن بانک مکلف است موضوع را به 

واردکننده ابالغ و از وی جهت ترخیص قطعی کاال در مهلت مذکور تعهد اخذ نماید.
6-۲( آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان وفق 
مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر 

ضوابط مربوطه اقدام الزم را به عمل آورد.
ج( سایر موارد

7( مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشــت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این 
بانک به نرخ رسمی/ بازار ثانویه که پرداخته آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری 

های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد موضوعیت نخواهد داشت.
8( مالک تشــخیص نوع فعالیت واردکننــده )تجاری/تولیدی( مندرجات فیلد »نوع 

فعالیت« در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد.
9( مالک تشــخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد 

مجوزدهنده در ثبت سفارش می باشد.
1۰( در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله 

تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.
11( در صورت پذیرش اســناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف اســت ظرف 
مهلت 7 روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در 

سامانه سمتاک اقدام نماید.
1۲( حوالــه های ارزی صادره از تاریــخ 1399/8/۲8 به بعد، چنانچه ترخیص کاالی 
مربوطــه در مهلت هــای مقرر در بندهــای )1(، )۲( و )3( از نامه عمومی شــماره 
3۰891۴/ 99 مــورخ 1399/9/۲9 صورت پذیرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ 

ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.
13( تاریخ سررســید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کاال، به 
عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی 
که کاالهای وارده به صورت حداقل اســناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از 
درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کاال از درب گمرک، حسب تائید گمرک 
ذیربط )مبنی بر تعیین تاریخ خروج کاال و از محل اســناد ارایه شــده به آن بانک( به 

عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.
1۴( در ارتبــاط بــا حواله های ارزی صــادره قبــل از 1399/8/۲8 در صورت ارایه 
اســناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره 
۴51869/97 مورخ 1397/1۲/18 شــماره ۴3131/98 مورخ 1398/۲/15 و شماره 
1۰58۴/99 مورخ 1399/1/۲۴ اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اســناد 

حمل موضوعیت نخواهد داشت.
15( در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ 1397/5/16 به بعد، در صورت 
ارایه اســناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اســناد حمل به آن بانک، 
کاالی مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شــده باشــد، مشروط به صدور 
اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کاال و نیز ارایه تائیدیه 
از گمرک ذیربط )مبنی بر تعیین تاریخ رســیدن کاال به آن گمرک و از محل اســناد 
ارایه شــده به آن بانک( و ضمن ارایه قبــض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع 
صادرکننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر 

در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.
ضمنا در مواردی که اســناد حمل مربوط به کاالهای وارده به صورت حداقل اســناد/ 
حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود لیکن کاالی مربوطه حس 
تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کاال از درب گمرک و از محل اسناد 
ارایه شــده به آن بانک در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر 
ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد موضوعیت نخواهد 
داشت در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در 
اعالمیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در 

پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کاالی مربوطه الزامی خواهد بود.
16( حواله ای ارزی صادر شــده به منظور واردات ماشــین آالت قطعات و تجهیزات 
خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کاالی 
مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط منوط به تایید دوره ســاخت از پرداخت مابه 

التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند 15 فوق معاف خواهد بود.
17( در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل عالوه بر مبلغ حواله ارزی کارمزد و هزینه 
های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه 

التفاوت های نرخ ارز مترتبه خواهد بود.
18( در صورت تامین ارز بابت تمام بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه 
نظــام یکپارچه معامالت ارزی)نیما( ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات 
دیگران/تهاتر و یا از ســوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی منوط به 

اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.
19( آن بانک موظف اســت متناســب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش 
حقوقــی خود در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی گشــایش 
اعتبار اســنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهدنامه ورود، ترخیص و ارایه 
پروانه گمرکی از بخش های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به 
پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز فارغ از هر گونه روش پرداخت و پرداخت 

مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.
۲۰( بندهــای ۲3-1-18 و 8-۲-18 از بخ اول مجموعه مقررات ارزی بند ۲ و تبصره 
ذیــل آن و بند 3 از نامه هــای عمومی 1۲988۲/99 مــورخ 1399/۴/31 بند 7 از 
نامــه عمومی مشــاره 99/۲75۰36 مورخ 99/8/۲8 و بند ۴ از نامه عمومی شــماره 

3۰891۴/99 مورخ ۲9/9/1399 کان لم یکن تلقی می گردد.

21 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانک 
توسعه تعاون به تعاونی ها و فعالین اقتصادی

معــاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از اختصاص ۲1 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانک توسعه تعاون به تعاونی ها و فعالین اقتصادی خبر داد.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احیای تعاونی های اشتغال زا 
خبر داد و گفت: با ایجاد و گسترش مراکز نوآوری و توسعه تعاون بهره وری در 
تعاونی ها باال می رود و زمینه تحقیق و توســعه و نوآوری در شرکتهای تعاونی 
فراهم می شــود.محمد جعفر کبیری در گفت وگو با ایســنا، درباره حمایت از 
تعاونی های اشتغال زا اظهار کرد: یکی از اقدامات حمایتی وزارت تعاون احیای 
تعاونی های اشتغال زا و کمک به توسعه بازار تعاونی ها با مساعدت بانک توسعه 
تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون است که به همین منظور 
اعتباری معادل ۲1 هزار میلیارد تومان از سوی بانک توسعه تعاون برای امسال 
پیش بینی شد که این اعتبار نسبت به سال گذشته 6۰ درصد رشد داشته است.

وی درعین حال از پرداخت 9۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به طرح های اشتغال 
روســتایی در ســال جاری خبر داد و گفت: این تسهیالت در قالب سامانه کارا 
توســط بانک توسعه تعاون پرداخت شده اســت.کبیری در ادامه با اشاره با راه 
اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون اظهار کرد: این سامانه یکی از اقدامات 
بزرگ و موثر وزارت تعاون در راستای شفافیت بود که باعث شد نظارتها بیشتر 
شود.وی تصریح کرد: در این راستا برگزاری مجامع الکترونیک تعاونی ها را برای 
اولین بار در شــهریور ماه شاهد بودیم و بنا داریم که در سال 1۴۰۰ تعاونی ها 
مجامع خود را به شکل الکترونیک برگزار و از مزایای آن استفاده کنند و امکان 
رتبه بندی آنها در ســال آینده را از طریق این سامانه فراهم خواهیم کرد.معاون 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تعیین تکلیف الیحه اصالح 
قانون تعاون را خواســتار شد و ابراز امیدواری کرد: این الیحه با گذشت 9 سال 
به ســرانجام برســد و مشارکت هرچه بیشــتر تعاونی ها در اتاق های تعاون را 

شاهد باشیم.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن خبر داد
 پرداخت تسهیالت50 میلیارد تومانی 

به بزرگراه بیرجند - قائن
عضو هیأت مدیره بانک مســکن از پرداخت تسهیالت 5۰ میلیارد تومانی برای 
اتمام پروژه بزرگراه بیرجند -قائن خبر داد.محمد حســن علمداری، عضو هیأت 
مدیره بانک مســکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
بــا اعالم این خبر گفت: در قالب مــاده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت، تسهیالتی بالغ بر 5۰ میلیارد تومان برای اتمام 
پروژه بزرگراه بیرجند -قائن از سوی بانک مسکن به این پروژه تزریق شده است.

وی بــا بیان اینکه این اعتبار با تضمین ســازمان برنامــه و بودجه به این پروژه 
اختصاص یافته اســت، خاطرنشان کرد: این پروژه پیشرفت فیزیکی باالیی دارد 
و 75 درصد از عملیات ســاخت آن به اتمام رســیده است بنابراین با استفاده از 
اختیارات و ضوابط تعیین شده در ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت، این تســهیالت به پروژه اختصاص یافته است.

علمداری گفت: براساس این ماده قانونی، سازوکاری در نظر گرفته شده است که 
پروژه های عمرانی که بیش از 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند بتوانند تسهیالت 
دریافت کنند و به این ترتیب از محل اعتباراتی که قرار اســت به صورت ساالنه 
برای تکمیل پروژه بزرگراه بیرجند-قائن اختصاص یابد، با ضمانت سازمان برنامه 
و بودجه کشور، اصل و سود تسهیالت به بانک بازپرداخت خواهد شد.عضو هیأت 
مدیره بانک مسکن با بیان اینکه ساخت بزرگراه قائن -بیرجند به لحاظ افزایش 
ایمنی سفر در این محور، کاهش تصادفات جاده  ای و همچنین تسریع در زمان 
سفر به عنوان یکی از محورهای پرتردد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و 
هست، خاطرنشان کرد: کل مبلغ تسهیالت مصوب طی ۴ قسط از خردادماه سال 

جاری تاکنون به پروژه پرداخت شده است.

 بازديد مديران ارشد بانک ملی ايران 
از يک طرح صنعتي

مدیران ارشد بانک ملی ایران از شرکت شیرین نوین خاورمیانه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این بازدید دکتر سید فرید موسوی 
عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی، محسن امین زارع عضو 
هیات عامل و معاون ارزي و امور بین الملل، حســن مونسان عضو هیات عامل 
و معاون شعب، حمید مومني مدیر امور شعب مستقل، محمدرضا محمود پناه 
رئیس اداره کل اعتبارات، عباس پیروزی رئیس اداره کل بررسی طرح ها، بهرام 
واقفی رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان و فرمهینی فراهانی رئیس شعبه 
مستقل مرکزی بانک ملي ایران و دیگر مسئوالن حضور داشتند .در این بازدید 
بــه نقش موثر بانک ملي ایران در حمایت از تولید و کمک به تولید کنندگان ، 
ایجاد اشتغال ، توســعه و آبادانی کشور ، کمک به صادرات غیر نفتی به عنوان 
محورهای شاخص ساماندهی کشور اشاره شد.شرکت شیرین نوین خاورمیانه که 
در شــریف آباد شهرستان پاکدشت ورامین قرار دارد یک از شرکت هایي است 
که توانسته است با ایجاد بیش از 67 خط تولیدی در3۰۰ هزار متر مربع فضای 
سرپوشیده و با ظرفیت سازی 3۴۰ هزار تن تولید براي بیش از پنج هزار نفر از 

هموطنان کشور اشتغال زایی نماید.

رئیس کل بیمه مرکزی:
تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث با رعايت 

حقوق بیمه گذاران ثبت و اعمال خواهد شد
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
ســلیمانی، در گفتگوی خبری شبکه یک ســیما با اعالم این مطلب که سامانه 
یکپارچه »ســنهاب« از جامع ترین و قدرتمندترین سامانه های سازمانی کشور 
است، نســبت به صیانت از حقوق بیمه گذاران تاکید کرد و افزود: قانون جدید 
بیمه شــخص ثالث با 16 آیین نامه از شفاف ترین قوانین موجود است و مطابق 
آن رانندگان مشمول تخفیفات بیمه ای پس از فروش خودرو می توانند تخفیفات 
یادشده را به خودروی جدید خود یا همسر، والدین و فرزندان بالواسطه منتقل 
کنند.رییــس کل بیمه مرکزی با ابراز این مطلب که حقوق بیمه گذاران در این 
قانون حفظ خواهد شــد، تصریح کرد: این تخفیفات بدون محدودیت زمانی بر 
روی پالک خودروها اعمال می شود و در صورت منقضی شدن زمان استفاده از 
پالک با راهنمایی و رانندگی هماهنگی های الزم برای اطالع رسانی به صاحب 
پالک  انجام خواهد شد.دکتر سلیمانی در خصوص جزییات این آیین نامه گفت: 
هر فرد می تواند با مراجعه به سایت بیمه مرکزی از تخفیفات خود مطلع شود 
و از آن استفاده کند.رئیس شورای عالی بیمه دلیل به تعویق افتادن اجرای این 
قانون را تصویب 16 آیین نامه مرتبط و آماده سازی زیرساخت های الکترونیکی 

برخی از شرکت های بیمه اعالم کرد.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب 
بانک ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ شده بود، در سال 

1۴۰۰ نیز ادامه دارد.
 این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تاکید کرد با توجه به شرایط خاص بهداشتی 
کشور و نیز در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به منظور 

تسهیل استفاده هم وطنان از درگاه های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم 
به شــعب و دستگاه های خودپرداز، موارد مقرر در بخشنامه شماره 99.۲76۰91 مورخ 

۲9 آبان 1399، در سال آتی )1۴۰۰(  نیز در دستور کار قرار گیرد.
بر این اســاس تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب 

بانک ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شرح زیر است:
- ســقف انتقال وجه کارت به کارت شــتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به 1۰۰ 

میلیون ریال در هر روز افزایش می یابد.
- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 1۰ میلیون ریال به 
3۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شــماره ملی دارنده کارت و شماره ملی 
دارنده ســیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی 
از سوء اســتفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال 

وجه مجاز نیست.

ذکر این نکته ضروری اســت که در صورت پیوســتن بانک ها و پرداخت سازها به هاب 
فناوران مالی این سقف می تواند تا مبلغ 5۰ میلیون ریال افزایش یابد.

- امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا 
پایان سال 1۴۰۰ و به مدت یک سال بالمانع است.

همچنین ضروری است اقدامات الزم برای احراز هویت غیر حضوری و اطالع رسانی به 
مشتریان صورت گیرد.

- ســقف صدور کارت هدیه تــا اطالع ثانوی و به صورت موقت بــه ۲۰ میلیون ریال 
افزایش یابد.

- ضروری است فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیالت در راستای کاهش زمان 
حضور مشتریان در شعب اصالح شود و مشتریان بتوانند تمام اقدامات الزم نظیر تکمیل 
فرم ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از مراجعه حضوری صرفاً برای احراز 

هویت و با صرف حداقل زمان در کوتاه ترین زمان ممکن امور مربوط به انجام رسد.

گام بزرگ بانک پارسیان برای حفظ سالمت مردم در مسیر بانکداری دیجیتال
بدون حتی يکبار مراجعه به بانک، حساب افتتاح کنید، 

کارت بانکی را درب منزل تحويل بگیريد
بانک پارســیان که اهمیت ویژه ای برای سالمت مشــتریان خود قائل است بعد از اقداماتی که در 
راســتای توسعه بانکداری الکترونیک انجام داد، هم اکنون شرایطی را فراهم آورده که احراز هویت 
مشــتریان جدید جهت افتتاح حســاب بانکی و همچنین احراز هویت ثبت نام شدگان در سامانه 
ســجام نیز به صورت غیر حضوری انجام شــود.نگرانی ها نسبت به شیوع موج چهارم کرونا بیشتر 
شــده اســت. ویروس جهش یافته ای که تنها راه مقابله با آن کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور و 
رعایت پروتکل های اجتماعی اســت. بانک پارسیان که اهمیت باالیی برای سالمت مشتریان خود 
قائل اســت با وقوع بحران کرونا در یک سال گذشــته تالش های زیادی را برای توسعه بانکداری 
الکترونیک انجام داده تا حضور مشتری در شعبه را به حداقل ممکن برساند. بعد از اقداماتی همچون 
افزایش ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت ، تمدید تاریخ انقضا کارت های بانکی بدون حضور 
مشتری و غیره، عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان سجام مورد بهره برداری قرار گرفت و 
حاال نوبت به افتتاح حســاب و صدور کارت بدون حضور در شعبه رسیده است. بر این اساس بانک 
پارسیان امکان ثبت تقاضای احرازهویت برای متقاضیان براساس انطباق الکترونیک چهره متقاضی با 
تصویر ثبت احوال را به صورت جامع و کامل در بستر همراه بانک محیا کرده است و دیگر نیازی به 
مراجعه حضوری برای احراز هویت نیست.به عبارتی بانک پارسیان در طراحی سامانه« احراز هویت 
غیرحضوری« تالش کرده است تا سه ضلع مثلث را فراهم کند تا مشتری با خیال آسوده خدمات 
مورد نیاز را دریافت کند، امنیت،سهولت و غیرحضوری بودن به صورت توامان در این خدمت، زمینه 
آغاز سفر مشــتری در اکوسیستم دیجیتال بانک پارسیان را فراهم خواهد آورد. کافی است نسخه 
جدید همراه بانک پارسیان را نصب نمایید و با ارسال تصاویر مدارک هویتی و همچنین ویدئو زنده، 
به خانواده بزرگ مشتریان بانک پارسیان بپیوندید و اگر مایل بودید کارت نقدی خود را درب منزل/

محل کارتان از مامور پست تحویل بگیرید.آنگونه که آمارها نشان می دهد از ابتدای آبان تا ۲۴ بهمن 
امسال 75 هزار و 53۲ مورد درخواست برای احراز هویت غیر حضوری سجام به بانک ارائه شده که 

از این تعداد 67 هزار و ۴76 تایید و 8 هزار و 56 درخواست رد شده است .

 امضای تفاهم نامه همکاری بین 
بانک های کارآفرين و پارسیان

مدیران عامل بانک های کار آفرین و پارســیان درراســتای نقش 
ســازنده همکاری بانک ها در سرعت بخشــیدن به ایجاد سامانه 
ها و کاهش هزینه هــا تفاهم نامه همکاری در حوزه های فناورانه 
امضا کردند.به گزارش روابط عمومی بانک کارافرین، مراسم امضا و 
تبادل تفاهم نامه همکاری بین بانک پارســیان و بانک کارآفرین در 
حوزه های فناورانه عصر روز شــنبه 9 اسفندماه 99 با حضوردکتر 
محمد رضا فرزین و کوروش پرویزیان و به میزبانی بانک پارســیان 
برگزار شــد.رویکرد تفاهــم نامه دوجانبه بانک پارســیان و بانک 
کارآفرین، همکاری طرفین و شــرکت های زیرمجموعه ی آنها در 
حوزه ی فناورانه و ارائه خدمات نرم افزاری، سخت افزاری، مشاوره ای 
و سرمایه گذاری مشــترک از جمله؛ سامانه های عملیات بانکی و 
داده، کیــف پول و پرداخت های خرد و ... اســت.دکتر محمدرضا 
فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین در مراسم امضا و تبادل این تفاهم 
نامه گفت: بسیاری ازدستورالعمل های جدید محصول مشترک بین 
بانکهاست و همکاری های مشــترک از صرف هزینه و زمان برای 
اجرایی شدن روال این دستورالعمل ها می کاهد.فرزین با اشاره به 
همکاری نزدیک به 7 ماهه تیم کارشناســی بانک های کارآفرین و 
پارســیان برای انعقاد تفاهم نامه مشترک افزود: تفاهم نامه مذکور 
در8 حوزه اساســی تنظیم شده که ظرفیت های همکاری دو بانک 
در ارایه خدمات به مشــتریان را افزایش می دهد.مدیرعامل بانک 
کارآفرین با تاکید بر اینکه سود حاصل از همکاری های طرفین به 
مشتریان می رسد، خاطر نشان کرد: موضوعی که درکنار این تفاهم 

نامه ها اهمیت دارد استفاده از امکانات یکدیگر است.

تقدير دکتر شیری مديرعامل پست بانک 
ايران، از اعضای هیات مديره، معاونین، 

مشاوران 
در آستانه میالد حضرت علی )ع( و بزرگداشت مقام پدر و روز مرد، دکتر 
شیری مدیرعامل پست بانک ایران طی سه جلسه جداگانه از زحمات و 
تالشهای اعضای هیات مدیره، معاونین، مدیران امور، مشاوران و روسای 
ادارات کل ســتادی و مناطــق تهران با رعایت پروتکلهای بهداشــتی، 
تقدیر به عمل آورد.   به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، در این 
جلسه، دکتر شــیری با تبریک والدت حضرت علی )ع( گفت: با تالش 
مجموعهی مدیران، منابع مؤثر بانک از رشد 71 درصدی برخوردار شد 
کــه بخش عمده ی آن جزو منابــع ارزان قیمت بود و این اتفاق در نظام 
بانکی کم نظیر است.  مدیرعامل پست بانک ایران اظهار داشت: رشد 185 
درصدی چکهای واگذاری از دیگر دستاوردها و رخدادهای بسیار مهمی 
بود که با برنامهریزی صورت گرفته محقق و موجب افزایش 83 درصدی 
درآمدهای غیر مشاعی بانک شده اســت.  وی در ادامه افزود: در بخش 
وصول مطالبات، نسبت مطالبات غیر جاری 6/5 درصد هدف گذاری شده 
بود که این هدف در ســوم اسفندماه سال جاری محقق شد. همچنین 
مدیریت مطلوب ابزارهای الکترونیکی و اینترنتی در ارائه خدمات بانکی 
نشان دهنده ی رویکرد منسجم و هماهنگ مجموعهی مدیران و کارکنان 
در همسوئی با اهداف و برنامههای بانک است.  دکتر شیری بیان داشت: 
عملکرد پســت بانک ایران در دو ســال اخیر با جهش همراه بوده و در 
ســال 1۴۰۰ باید نسبت به سال جاری گامهای مؤثرتری برداشته شود 
که این مهم مســتلزم تالش و همت دوچندان همه مدیران و کارکنان 

بانک است.  

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛

سقف جدید کارت به کارت 
اعالم شد
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گزیده خبر

تمجید »مک کارتی« از ترامپ؛
 مجلس نمایندگان را از دموکرات ها پس 

می گیریم
رهبــر جمهوری خواهان در مجلــس نمایندگان آمریکا درباره انتخابات ســال 
۲۰۲۲ اعالم کرد، حاضر است روی خانه خودش شرط ببندد که این حزب اکثر 

کرسی های مجلس نمایندگان را از دموکرات ها پس می گیرد.
 »کویــن مک کارتی« رهبر اقلیت جمهوری خواهــان در مجلس نمایندگان 
آمریکا ضمن تمجید از دونالد ترامپ اعالم کرد، سال آینده این حزب جایگاه 
رهبری را در مجلس نمایندگان به دست می آورد.در حالی که بحث های داخلی 
و اختالف نظرها در حزب جمهوری خواه درباره جایگاه و آینده دونالد ترامپ در 
این حزب ادامه دارد، رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان این کشور 
درباره بازپس گیری این مجلس از دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای سال 
آینده کنگره ابراز اطمینان کرد.به گــزارش وبگاه »هیل«، کوین مک کارتی 
نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر جمهوری خواهان 
در این مجلس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کار )CPAC( درباره وضعیت 
حزب جمهوری خواه در انتخابات ســال آینده صحبت کرد.مک کارتی در این 
نشست با سوال »مت اســکالپ« رئیس کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کار 
دربــاره انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ســال ۲۰۲۲ و احتمال بازپس 
گیری اکثریت کرســی های این مجلــس توســط جمهوری خواهان مواجه 
شد.رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا با ابراز اطمینان 
درباره بازپس گیری اکثریت کرســی های این مجلــس از حزب دموکرات به 
شــوخی گفت که حاضر است درباره این پیروزی روی خانه شخصی خودش 
شرط بندی کند.نفر اول جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: 
»ما اکثریت )کرسی های مجلس نمایندگان( را بازپس می گیریم. ما فقط پنج 
کرسی )با دموکرات ها( فاصله داریم. من روی خانه خودم شرط بندی خواهم 
کرد«.انتخابات برای تعیین همه ۴۳۵ کرســی مجلس نمایندگان آمریکا هر 
دو سال یک بار برگزار می شود. دموکرات ها در سال ۲۰۱۸ توانستند اکثریت 
این مجلــس را از جمهوری خواهــان بگیرند. حزب دموکــرات در انتخابات 
ســال ۲۰۲۰ توانســت بار دیگر حائز اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان 
شود اما حزب جمهوری خواه توانســت فاصله خود را با دموکرات ها کم کند.

طبــق گزارش هیل، دموکرات ها در حال حاضر تنها پنچ کرســی بیشــتر از 
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دارند. در مجلس ســنا هم سهم هر 
دو حزب از تعداد کرســی ها، ۵۰ به ۵۰ اســت و تنها به لطف حضور »کاماال 
هریس« معاون رئیس جمهور آمریکا در مقام رئیس مجلس سنا، آنها جایگاه 
اکثریت ســنا را در اختیار دارند.کوین مک کارتی در سخنرانی در کنفرانس 
اقدام سیاسی محافظه کار در شهر اورالندوی ایالت فلوریدا درباره درباره بازپس 
گیری اکثریت مجلس نمایندگان از دموکرات ها گفت: »به همســرم چیزی 
نگویید اما درباره این موضوع روی خانه شــخصی خودم شرط می بندم. این 
کوچک ترین اکثریتی اســت که دموکرات ها طی ۱۰۰ سال اخیر داشته اند«.

رهبــر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس نماینــدگان آمریکا از نقش دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ســابق این کشور در نتیجه کســب شده این حزب در 
انتخابات میان دوره ای کنگره در سال ۲۰۲۰ که همزمان با انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار شد، تمجید کرد.او گفت: »این اولین بار از سال ۱۹۹۴ است 
که هیچ یک از اعضای مســتقر حزب جمهوری خواه )در مجلس نمایندگان( 
بازنده نشد. ما ۱۵ دموکرات را شکست دادیم. شما می دانید آن ۱۵ دموکرات 
به چه کسی باختند؟ آنها به زنان محافظه کار و اقلیت محافظه کار باختند«.

وبگاه هیل در پایان گزارش خود درباره سخنان رهبر اقلیت مجلس نمایندگان 
آمریکا به موضوع اختالفات شدید درونی در حزب جمهوری خواه بر سر جایگاه 
دونالد ترامپ در این حزب با توجه به حمله ششم ژانویه هواداران او به کنگره 
آمریکا اشــاره کرد.در گزارش این رسانه آمریکایی آمده است: »اظهارنظرهای 
مک کارتی در شــرایطی مطرح شده که به دنبال حضور )چهار ساله( ترامپ 
در کاخ ســفید، حزب جمهوری خواه با تشتت و اختالفات درونی مواجه شده 
اســت. شورش ها در پایتخت که روز ششم ژانویه )۱۷ دی ماه( واشنگتن دی 
سی را به لرزه درآورد، باعث بیشتر شدن اختالف نظرها در میان رهبران حزب 
جمهوری خواه در مجلس نمایندگان درباره ادامه حمایت از رئیس جمهور سابق 
شــد طوری که لیز چنی نفر سوم جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان در 
رای گیری درباره اســتیضاح ترامپ رای مثبــت داد«.لیز چنی دختر »دیک 
چنی« اســت که در دوره جورج بوش پســر معاون رئیس جمهور آمریکا بود. 
لیز چنی نماینده ایالــت وایومنگ در مجلس نمایندگان یکی از ۱۰ نماینده 
جمهوری خواه این مجلس اســت که به اســتیضاح ترامپ به دلیل تحریک 
حمله به کنگره رای مثبت داده بود.استیضاح ترامپ بعد از تصویب در مجلس 
نمایندگان آمریکا به مجلس سنای محول شد و دادگاه استیضاح رئیس جمهور 
ســابق این کشور در سنا برگزار شــد اما او به دلیل عدم حمایت ۴۳ سناتور 

جمهوری خواه از استیضاحش تبرئه شد.

 ادامه اعتراض ها به کودتای نظامیان 
در میانمار

 رسانه های محلی میانمار روز شنبه اعالم کردند در حمله پلیس ضد شورش به 
معترضان کودتا، یک زن کشته و چندین نفر دیگربازداشت شدند.وبگاه »میانمار 
نو« در این خصوص نوشــت: روز شــنبه با حمله پلیس به اجتماع مخالفان و 
معترضان کودتای نظامیان ، یک زن بر اثر شــلیک مستقیم گلوله پلیس جان 
باخت .ارتش میانمــار به نام »تاتمادا« اول فوریه بــا ادعای تقلب در انتخابات 
سراسری در این کشور، با به دست  گرفتن قدرت، تعدادی زیادی از مسووالن از 
جمله نخست وزیر را روانه زندان کرد.بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر مقامات 
ارشــد میانمار در پی تنش های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر 
پارلمانی در این کشــور اتفاق افتاد. نظامیان با ادعای تقلب گسترده در جریان 
برگزاری انتخابات هشتم نوامبر۲۰۲۰)۱۸ آبان( خواستار تحقیقات گسترده در 
خصوص برگزاری انتخابات شــدند.میانمار یا برمه در سال ۱۹۴۸ استقالل خود 
را از  بریتانیــا اعــالم کرد و در دوران پس از اســتقالل، تحت  کنترل نظامیان 
بوده اســت.با  باز شدن فضای سیاسی در ســال ۲۰۱۵و برگزاری انتخابات آزاد 
حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی اکثریت آراء مردم 
را بدســت آورد. »میانمار نو« در خصوص اعتراض های روز شــنبه نوشت: آنگ 
سان ســوچی رهبر میانمار توسط ارتش این کشور از حصر خانگی خارج  و به 
جای نامشخصی منتقل شده اســت. تعداد زیادی پلیس روز شنبه در  یانگون 
و دیگر شــهرهای میانمار به حالت آماده باش درآمدند  و تعدادی از معترضان 
نیز بازداشــته شــده  اند.به گزارش این رسانه میانماری، در تیراندازی پلیس به 
ســوی معترضان در شــهر مونویا یک زن معترض جان خود را از دســت داده 
اســت. همچنین روز شنبه یانگون، ماندالی و چندین شهر دیگر میانمار شاهد 
درگیری پلیس با معترضان بود، پلیس برای متفرق کردن افراد از گاز اشک آور 
و خودروهای آب پاش استفاده کرده است. تعدادی ازکشورهای غربی در اعتراض 

به کودتای نظامیان ،تحریم های محدودی علیه میانمار وضع کردند.

واکنش کشورهای غربی به کودتای نظامیان 
  روزنامه »گاردین« درواکنش به کودتای نظامیان میانمار نوشت: وزارت خارجه 
آمریکا پس از کودتای میانمار تحریم های جدیدی را علیه این کشــور به عنوان 
»روشی برای مسؤولیت پذیری« معرفی کرد و تاکید کرد آمریکا می تواند برای 
بازگشــت دولت میانمار اهرم های سیاســی دیگری نیز اســتفاده کند. بوریس 
جانسون نخســت وزیر انگلیس نیز اعالم کرد که انگلیس اطمینان پیدا خواهد 

کرد تا نظامیان مسؤولیت اقدامات خود را بپذیرند.

سازمان ملل و گروه ۷ این کودتا را غیر قابل  قبول خواندند.
گاردین در ادامه با جســورانه خواندن بیانیه کشورهای غربی نوشت این بیانیه 
ها نشــان دهنده اطالع کافی نداشتن کشورهای غربی از شرایط داخلی میانمار 
اســت. در ادامه این مطلب اضافه شده اســت مردم میانمار با  ادامه اعتراض به 
حکومت نظامیان بهترین وسیله برای رساندن صدای خود به مردم جهان هستند 
و کشورهای غربی اگر در انتقاد از نظامیان صادق هستند اید اقدامات عملی در  
حمایت از مردم بردارند.خشــونت و کشتار مســلمانان روهینگیا از سوی ارتش 
میانمار در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و محکوم نکردن این کشتار از سوی کشورهای 

غربی نشان داد ،که انها استانداردهای دوگانه ای برای حقوق بشر دارند.

 سازمان های بین المللی خواهان محکوم شدن کودتای میانمار 
چندین ســازمان بین المللی از شرکت های غربی خواســتند با محکوم کردن 
کودتای میانمار از ارتش این کشــور بخواهند با احتــرام به رای مردم ،رهبران 
سیاسی که مردم به آنها رای داده اند را آزاد کنند.نشریه »ایندیپندنت« به نقل 
از بیانیه مشترک سازمان های بین المللی نوشت ما از کارگران اعتصاب کننده 
صنعت پوشــاک  حمایت می کنیم. از سوی دیگر نشریه »آسیا تایمز« به نقل از  
شرکت »وودساید پترولیوم استرالیا اعالم کرده است که به دلیل کودتا و حمله 

خشونت آمیز پلیس به معترضان، از میانمار خارج خواهد شد. 

بازداشت خبرنگار ژاپنی در میانمار 
نشریه »ژاپن تودی« روز جمعه گزارش داد که یک خبرنگار ژاپنی هنگامی که 
مشــغول پوشــش اعتراضات در میانمار بود، توسط نیروهای امنیتی این کشور 
بازداشــت و پس از چند ساعت آزاد شده است. رتش میانمار بارها معترضان را 
به واکنش شــدید به راهپیمایی تهدید کرده است. به گزارش رسانه های محلی 
میانمار، در روز جمعه ۷۰ نفر از معترضان در شهرهای یانگون و مانداالی توسط 
پلیس میانمار بازداشت شده اند. ز سوی دیگر روز گذشته هزاران طرفدار ارتش 
میانمار در شــهر یانگون راهپیمایی کرده و به معترضان کودتا حمله کردند. در 

این درگیری به کسی آسیب نرسیده است. 
نشریه ایندیپندنت به نقل از سفیر میانمار در سازمان ملل نوشت کشورهای غربی 

باید از هر اقدامی برای دفاع از مردم در مقابل نظامیان حمایت کنند.
کیــاو مویی تون« اضافه کرد ما نیازمنــد اقدام قاطع جامعه جهانی علیه ارتش 

میانمار هستیم تا هرچه سریعتر دولت منتخب فعالیت خود را از سر بگیرد.

دیدار محرمانه گانتس با پادشاه اردن
منابع رســانه ای عبری از دیدار محرمانه وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی با 
پادشــاه اردن پرده برداشتند. روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت دیروز 
)یکشــنبه( فاش کرد که بنی گانتس، وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیستی 

به طور محرمانه با عبداهلل دوم، پادشاه اردن دیدار و گفت وگو کرده است.
این روزنامه در ادامه نوشت که این دیدار طی روز جمعه گذشته و در اردن 
انجام شده است.یدیعوت آحارونوت همچنین گزارش داد که گانتس پس از 
این دیدار به اعضای حزب »آبی ـ ســفید« گفته است که درصدد بهبودی 
روابط با اردن است و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی چندان 
مورد پذیرش اردنی ها نیست.این روزنامه عبری به جزئیات و دالیل این دیدار 

اشاره ای نکرده است.

یارکشی عربستان در مقابله با بایدن
 انتشــار گزارش محرمانه نهادهای اطالعاتــی دولت آمریکا 
درخصوص مرگ جمال قاشقچی که در سال ۲۰۱۸ تهیه شده 
و ترامپ از انتشــار آن جلوگیری کرده بود، حاکمان عربستان 
را به شدت خشمگین کرد و آنها به دنبال صدور بیانیه تندی 
علیه آمریکایی ها، دست به کار بسیج دولت های طرفدار خود 
در منطقه شــدند.وزارت خارجه پادشاهی سعودی جمعه ۲۶ 
فوریه ۲۰۲۱ ساعاتی پس از انتشار گزارش نهادهای اطالعاتی 
آمریکا، در بیانیه ای اعالم کرد که دولت این کشــور به طور 
قاطعانه با آنچه در گزارش ارائه شــده به کنگره آمریکا درباره 
جنایت قتل جمال خاشقچی، شهروند سعودی آمده، مخالف 
اســت.در این بیانیه ادعا شده که گزارش ارائه شده به کنگره 
ایاالت متحده آمریکا مبتنی بر نتیجه گیری های نادرســت و 
غیر قابل پذیرش درباره رهبری سعودی است.سعودی ها اما 
به همینجا بسنده نکردند و به سرعت به یارگیری در منطقه 
پرداختند؛ بطوری که موجی از حمایت های عربی را از بیانیه 

سعودی در مخالفت با بایدن سازماندهی کردند.
کویت از اعضای شورای همکاری خلیج فارس از بیانیه سعودی 
حمایت کرد و مدعی نقش محوری ملک سلمان و بن سلمان 
در جهان و منطقه شــد و سپس قاطعانه با هرآنچه حاکمیت 
ســعودی را خدشه دار کند، مخالفت کرد.امارات هم از بیانیه 
سعودی علیه گزارش ارائه شده نهادهای اطالعاتی آمریکا به 
کنگره حمایت و اعالم کرد که در کنار پادشــاهی ســعودی 
خواهد ایســتاد. ابوظبی این موضع را درحالی اتخاذ کرده که 
دریک رقابت چراغ خاموش برای تصاحب جایگاه عربســتان 
در منطقه و در سیاســت های داخلــی آمریکا، در قالب البی 

گری است.شورای همکاری خلیج فارس هم یک بیانیه در این 
خصوص صادر و از عربســتان حمایت کرد و آنگونه که رسانه 
های سعودی گزارش کرده اند، شــورای همکاری اسالمی و 
پارلمــان عربی نیز به صف حمایت از عربســتان در برابر جو 

بایدن ملحق شدند.البته بحرین و دولت تحت سلطه سعودی 
ها در یمن هم در این یارگیری مشارکت کرده اند، با اینحال 
هنوز از دوحه قطر و مســقط عمان خبری نشده است.دولت 
های عرب همپیمان عربســتان درحالی یکپارچه علیه دولت 

جو بایدن بسیج شده اند که اغماض دونالد ترامپ در ارتباط با 
قتل جمال قاشقچی موجی از انتقادها علیه دولت وقت آمریکا 
را بر انگیخته بود و سازمان های حقوق بشری به شدت به آن 
واکنش نشــان داده بودند.ترامپ البته برای کارش دلیل هم 
داشــت؛ او به عربستان و کشورهای ثروتمند منطقه به چشم 
گاو شیرده می نگریســت و به همین دلیل چشمهایش را بر 
جنایت شــاهزاده جوان، در برابر دیدگان افکارعمومی جهان 
براحتی بست.آمریکا به استناد گزارش نهادهای اطالعاتی این 
کشور ۷۶ نفر از افرادی که گفته شده در قتل قاشقچی دخیل 
بوده اند تحریم کرد، اما با اینکه گفته می شود هدف گوشمالی 
بن سلمان بلندپرواز بوده است، اما نامی از وی در این لیست 
نبود.»الیزابت کندال« پژوهشــگر ارشــد مطالعات اسالمی و 
عربی در دانشگاه آکســفورد معتقد است که گزارش آمریکا 
برای عربســتان بسیار نگران کننده بود و سایر رهبران دنیا را 
در موقعیت دشواری قرار می دهد که باید تصمیم بگیرند آیا 
باید تعامل با ولیعهد عربســتان را ادامه دهند یا نه؟، و کی و 
چگونه این کار را بکنند.البته پیش بینی اینکه چالش برســر 
قتل قاشــقچی میان واشنگتن و ریاض به این مرحله کشیده 
شــود، کمی دشوار بود. با اینحال بسیاری از تحلیلگران عرب 
منطقه در انتظار البی های قدرتمند سعودی در کنگره و سنا 
هســتند و این احتمال را می دهند که ســعودی ها با نفوذ و 
پول و یارگیری در ســطح منطقه و جهان، از این مرحله عبور 
کنند.حاال همه منتظر امروز )دوشنبه( هستند که جو بایدن 
وعده کرده، در ارتباط با تنبیه بن ســلمان یک اعالمیه صادر 

خواهد کرد.

پایگاه خبری عربی ۲۱ در گزارشی نوشت که سفر وزیر خارجه عراق به ایران به منظور 
دســتیابی به دو هدف مهم انجام شده است.، پایگاه خبری عربی ۲۱ با اشاره به سفر 
اخیر فواد حســین، وزیر خارجه عراق به تهران و دیدار با مسئوالن ایرانی نوشت: این 
ســفر پنج روز پس از دیدار وزیر خارجه عراق با مسئوالن سعودی از جمله فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه این کشــور و قبل از آن نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری 
خلیج فارس انجام شد.فاضل البدرانی، تحلیلگر سیاسی عراقی در این رابطه می گوید: 
اظهارات برخی مسئوالن عراقی نشان دهنده میانجیگری است و زمان انجام سفر فواد 

حسین نیز موید همین امر است زیرا سفر وزیر خارجه عراق به تهران چند روز پس از 
سفرش به ریاض انجام شد.وی گفت: سفر فواد حسین به تهران دو پیام به همراه دارد؛ 
پیام اول مربوط به کاهش تنش در روابط میان تهران و ریاض اســت که البته شانس 
موفقیت آن بســیار ضعیف است. پیام دوم سفر فواد حسین به تهران هم در رابطه با 
آمریکا و تحوالت امنیتی اخیر و حمالت به سفارت این کشور در بغداد و پایگاه نظامی 
آن در اربیل اســت.این تحلیل گر عراقی در ادامه با بیان اینکه حمله اربیل آمریکایی 
ها را بسیار خشمگین کرده است، تاکید کرد: گفت وگوی اخیر رئیس جمهور آمریکا 
با نخست وزیر عراق به طور اساسی در رابطه با هدف قرار دادن منافع آمریکا در عراق 
بود زیرا دولت بایدن تالش کرد که اوضاع را آرام کند و تالش کرد در رابطه با پرونده 
هسته ای با مسئوالن ایرانی به تفاهم برسند.از سوی دیگر عدنان السراج، دیگر تحلیلگر 
سیاســی عراقی می گوید که بغداد تالش دارد اوضاع را میان ایران و آمریکا آرام کند 

و تمایل دارد که واشــنگتن به برجام بازگردد.وی گفت: ایجاد اوضاع آرام و بازگشــت 
به توافقات به ســود عراق اســت زیرا در این صورت عراق نیز از فشارهای آمریکا در 
رابطــه با واردات انرژی و برق و دیگر موارد و همچنین تبادالت مالی و همکاری های 
سیاسی و امنیتی با ایران آزاد خواهد بود. اما تنش های اخیر بر اوضاع عراق نیز تاثیر 
خواهد گذاشت و این کشور را به میدان تسویه حساب تبدیل خواهد کرد و به نظر من 
این مســاله باید میان ایران و آمریکا حل شود زیرا بسیار مساله حساسی است.السراج 
خاطرنشان کرد: سفر وزیر خارجه عراق به تهران در راستای آگاهی از موضع ایران در 
رابطه با تحوالت اخیر عراق به ویژه پس از حمله آمریکا علیه برخی گروه ها در مرزهای 
این کشــور و سوریه اســت.وی همچنین گفت: هدف از شرح دادن امور و هماهنگی 
بــا ایران اول ممانعت از نابه ســامانی در خاک عراق و دوم رســیدن به راه حل های 

دیپلماتیک برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه است.

 سرمنشــا اوج گیری ناآرامی های سیاســی اخیر در 
ارمنستان که از پنجشــنبه هفته گذشته ) ۷ اسفند( 
آغاز شد وقوع جدال بین نیکول پاشینیان و ژنرال های 
ارتش این کشور بود. اختالف نظر ارتش و نخست وزیر 
بر سر موشک های اســکندر روسی در جنگ قره باغ 
تنش سیاســی چند ماه اخیر این کشور را شعله ورتر 
کرد.تنش جدید ایروان از زمان اخراج سرلشکر »تیران 
خاچاتریان« معاون اول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ارمنســتان کلید خورد که انتقاد تنــدی به اظهارات 
نیکول پاشینیان نخســت وزیر کرد وقتی وی ارتش را 
در اســتفاده از موشک های »اسکندر روسی« ناکارآمد 
نشان داده بود.اظهارات مبهم پاشینیان در مورد موشک 
های  اســکندر آتش بحران در ارمنســتان را شعله ور 
کرد. نخســت وزیر ارمنســتان کارایی موشــک های 
تاکتیکی روسی اســکندر را زیر سوال برد و گفته بود 
این موشک های روســی ظاهراً دارای نقص بوده اند و 
بیشــتر از ۱۰ درصد آنها عمل نکرده است اما به گفته 
تحلیلگران منظور نخســت وزیــر در اصل بی کفایتی 
ژنرال ها بوده که نتوانســته اند از این موشــک ها در 
جنگ قره باع علیه دشمن بهره ببرند.البته وزارت دفاع 
روســیه در باره اظهارات پاشینیان در مورد استفاده از 
سامانه اسکندر در ارمنستان واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که »با حیرت و تعجب« اظهارات پاشینیان مبنی 
بر اینکه موشــک های اسکندر مورد استفاده نیروهای 
مسلح ارمنســتان در قره باغ کوهستانی منفجر نشده 
یا فقط ۱۰ درصد منفجر شده اند را مورد مطالعه قرار 
داد و نتیجه گرفت که ارمنستان در هنگام درگیری در 
قره باغ اصال از اســکندرهای خود استفاده نکرده بود.از 
نیروهای مسلح ارمنستان در ربع قرن گذشته به خاطر 
دســتاوردهایش در طول جنگ اول قره باغ به عنوان 
ارتش ایده آل یاد می شد اما در جنگ دوم قره باغ ورق 
برگشت و افسانه شکســت ناپذیری ارتش را زیرسوال 
برد و اظهارات پاشــینیان در باره ناکارآمدی موشــک 
های اســکندر به نوعی بی کفایتی ارتش را نشان می 
داد که این بار معــاون »تیران خاچاتریان« معاون اول 
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح واکنش نشان داد و 
البته این واکنش به برکناری وی از سوی نخست وزیر و 
با امضای رئیس جمهوری منتهی شد.ستاد کل نیروی 
های مسلح ارمنستان نیز در ۲۵ فوریه )هفتم اسفند( 
در واکنش به برکناری خاچاتریان توســط پاشینیان، 
با اتهام اینکه رهبری سیاســی قادر به انجام مناســب 
فعالیت های حرفه ای خود نیســت خواستار استعفای 
نخست وزیر شد.بیانیه ستاد کل به اندازه قابل توجهی 
طنین انداز سیاســی شد و تنش های چند ماه اخیر را 
به اوج رساند، زیرا درخواست برای برکناری پاشینیان 
از قدرت شخصاً توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ارمنستان اونیک گاسپاریان انجام شد.پاشینیان نیز به 
سرعت پیشنهاد برکناری گاسپاریان را داد که به سرعت 

بر سر میز »آرمن سارکیسیان« رئیس جمهوری رفت 
اما رئیس جمهوری با درخواســت پاشــینیان موافقت 
نکــرده اســت.برخی منابع خبری حــوزه قفقاز اعالم 
کردند پاشــینیان که درخواستش به رئیس جمهوری 
برای برکناری گاســپاریان رئیس کل ســتاد نیروهای 
مسلح رد شده است به گروه ویژه نیروهای امنیت ملی 
ارمنستان موسوم به »آلفا«  برای دستگیری گاسپاریان 
دستور داده اســت که آنها هم امتناع کرده اند.نخست 
وزیر ارمنســتان هیچگاه مسئولیت شکست در جنگ 
را به عهده نگرفت، اینجا بود که پاشــینیان برای تغییر 
افکار عمومی به انتقاد از ارتش پرداخت به خصوص که 
ارتش هرگز تمایلی به همــکاری نزدیک با این دولت 
»انقالبی« او نداشــته است و البته واکنش فوری ستاد 
کل نیروهای مسلح پاسخی قابل پیش بینی به فعالیت 

رهبری سیاسی بود.

پاشینیان از ارتش می ترسد؟
بسیاری از طرفداران مقامات سابق ارمنستان در ارتش 
این کشــور هستند. ستون فقرات رهبران عالی نظامی 
در زمان ریاست جمهوری جدایی طلب قره باغ »رابرت 
کوچاریان« و »سرژ سرکیسیان« شکل گرفت. بنابراین 
بازگشــت اخیر کوچاریان به سیاست می تواند نشانه 
ای از درگیر شــدن مقامات ارشد نظامی در روندهای 
سیاســی باشد. پاشینیان هم خود به طور غیرمستقیم 
در گردهمایی طرفدارانش در مرکز ایروان این موضوع 
را تأیید کرد.کوچاریان مقام سابق نظامی که به سیاست 
برگشته است از مردم ارمنستان درخواست کرده است 
تــا از ارتش و ژنرال ها حمایت کنند .بحران روابط بین 
مقامات و ژنرال ها نشان دهنده یک مبارزه حاد پشت 
صحنه جناح های سیاســی در ارمنستان پس از جنگ 

است.

افزایش مخالفان پاشینیان و اوج گرفتن بحران 
استعفای پاشینیان توسط آکادمی ملی علوم، دانشگاه 
دولتی ایروان، تعدادی از سازمان های عمومی، رهبران 
شهرها و رهبران جامعه حمایت شده است. همه روسای 
پیشین ارمنستان مستقل و همچنین رییس جمهوری 
فعلی آرمن سارکیســیان نخســت وزیر را به استعفا 
فراخواندند. گارگین دوم رییس کلیســای رســوالن 
ارامنه، نیز چنین کاری را خواستار شد.اکنون که ژنرال 
های ارتش و ســتاد کل نیروهای مسلح ارمنستان به 
مطالبات و اعتراض های عمومی پیوسته است نیکول 
پاشینیان نخســت وزیر ارمنستان در شرایط دشواری 
برای ادامه حیات سیاســی قرار گرفته است.نیروهای 
مخالف، ارتش و ســایر میهن پرستان ارمنستان که به 
طور ناگهانی فعال شــده اند. از هر طریق ممکن سعی 
در سرنگونی نیکول پاشینیان دارند که با امضای امضای 
بیانیه صلح در قره باغ مــورد نفرت قرار گرفت.تجمع 

های اعتراضی از صبح روز پنجشــنبه هفته گذشــته 
در ارمنســتان پس از صدور بیانیه ای از ســوی ستاد 
کل نیروهای مســلح و تشویق نخست وزیر پاشینیان 
به کناره گیری شدت گرفت. نخست وزیر بیانیه ستاد 
کل را تالش برای کودتای نظامی خواند.  نخست وزیر 
ارمنستان آنچه را که اتفاق افتاد، تالش برای کودتای 
نظامی خواند، طرفداران خود را به خیابان ها آورد و در 
میدان جمهوری، جایی که ساختمان دولت واقع شده 
است، سخنرانی کرد. وی گفت: »برخی تالش کرده اند 
که ارتش را در یک روند ضد دولتی مشــارکت دهند. 
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان تالشی برای 
کودتای نظامی اســت و مردم این اجازه را نمی دهند. 
دستور من به نیروهای مسلح  این است که به کار خود 
ادامه دهند و از مرزهای جمهوری محافظت کنند. هیچ 
کس نمی تواند از دســتور من سرپیچی کند«.تجمع 
های طرفداران و مخالفان نخســت وزیر ارمنســتان 
در ایروان دیروز شــنبه نیز ادامه یافت اعتراض ها در 
ایروان در جریان است و به گفته مخالفان تا استعفای 
پاشینیان ادامه خواهد داشت. معترضان خیابان مارشال 
باغرامیان را که محل اقامت نخســت وزیر و ساختمان 
پارلمان است، مسدود کردند. چادرها در میدان مقابل 
پارلمان مستقر شده اند.رســانه News.am نیز به نقل 
از »گغام مانوکیان« مدعی شــد که واحدهای ارتش 
ارمنســتان، چه فرماندهان و چه پرسنل به در بیانیه 
ســتاد کل ارتش در ۲۵ فوریه )۷ اسفند( پیوستند و 
خواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان شدند. 
وی روز شــنبه این موضــوع را در تجمع مخالفان در 
خیابان باغرامیان اعالم کــرد.وی گفت: »ما به تازگی 
اطالعاتــی دریافت کرده ایم کــه واحدهای نیروهای 
مســلح ارمنستان به همراه فرماندهان و کارکنان خود 
به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۲۵ فوریه 
پیوســتند. »نخســت وزیر بارها از مخالفان خواسته 
اســت  تا به اعتراض ها پایان دهند و گفت وگو را آغاز 
کنند اما مخالفان پاشــینیان همان لجاجت و برخورد 
ســازش ناپذیر را نشــان دادند؛ مخالفان از مذاکره در 
مورد چیزی غیر از اســتعفای نخست وزیر امتناع می 
ورزند.شــب ۱۰ نوامبر )۲۰ آبان ۹۹( والدیمیر پوتین 
رییس جمهوری روسیه، الهام علی اف رییس جمهوری 
آذربایجان و نیکول پاشــینیان نخست وزیر ارمنستان 
بیانیه ای را در مورد توقف جنگ امضا کردند که طی 
آن ایروان قســمت قابل توجهی از قره باغ را به باکو و 
همچنین هفت منطقه دیگر را منتقل کرد. در حقیقت، 
در مقابل، ارمنستان چیزی به جز پایان جنگ، که طی 
آن بیش از ۲۵۰۰ نفر را از دســت داد، دریافت نکرد.

در ارمنستان امضای توافق نامه برای ارمنی ها دردناک 
بود و بالفاصله  اعتراضات در کشــور با شعار »نیکول 
خیانتکار اســت« آغاز شد. پاشینیان تا چه زمانی می 

تواند این وضعیت را تحمل کند؟

شعله ور شدن بحران ارمنستان؛

جدال پاشینیان و ژنرال ها، چه کسی غالب می شود؟

 اهداف سفر وزیر خارجه عراق
 به تهران از نگاه رسانه عربی
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، راهبردی را کشف کرده اند 
که به باکتری ها در مقابله با آنتی بیوتیک ها و داروهای فیبروز سیستیک 
کمــک می کند.به گزارش فلوریدا نیوز تایمز، پژوهشــگران »دانشــگاه 
مونتانــا«)University of Montana(، راهبــردی را کشــف کرده انــد که 
باکتری ها می توانند با استفاده از آن، آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای مورد 
استفاده برای درمان عفونت افراد مبتال به فیبروز سیستیک را شکست 
دهند.فیبروز سیستیک، یک بیماری تهدیدکننده زندگی است که به بروز 
عفونت های مداوم ریه منجر می شــود و با گذشت زمان، توانایی تنفس 
 ،)Pseudomonas aeruginosa(»را محدود می کند. »سودوموناس آئروژینوزا
رشــته متداولی از باکتری اســت که اغلب در ریه افراد مبتال به فیبروز 

سیستیک و زخم های ناشی از سوختگی و دیابت منتشر می شود. 

یکی از پژوهشگران »دانشگاه میزوری« در بررسی جدید خود، انواعی 
از کتاب های تصویری را ارائه داده است که کودکان و جوانان مبتال 
به اوتیســم را به ورزش کردن تشویق می کنند.به گزارش وب سایت 
رسمی دانشگاه میزوری، اگرچه داشتن فعالیت بدنی برای همه افراد 
مهم است اما پژوهش  جدیدی نشان می دهد که افراد مبتال به ناتوانی 
رشد معموال به اندازه همساالن خود که رشد عادی داشته اند، ورزش 
 )University of Missouri(»نمی کنند. پژوهشگران »دانشگاه میزوری
در بررســی جدید خود، کتاب های تصویری در مورد تناسب اندام 
ارائه داده اند که به جوانان مبتال به اوتیســم کمک می کند تا بیشتر 
ورزش کنند و منبع ســاده ای برای داشتن انگیزه تمرین در اختیار 

خانواده های کم درآمد قرار دهد.

پژوهشــگران کره جنوبی ســعی دارند با کمک هوش مصنوعی، به 
پیش بینی آغاز بیماری آلزایمر در انســان بپردازند.به گزارش مجله 
PNAS، گروهی از پژوهشگران کره جنوبی با کمک یک ابزار مبتنی 
بر هوش مصنوعی، به بررســی ژن »PLCg1« در مدل های مبتال به 
بیمــاری آلزایمر پرداخته اند و اتصاالت جدیــدی را در آن یافته اند.

نــوع اتصاالت، بیان ژن را تنظیم می کند و بر فنوتیپ های گوناگون 
اثر می گذارد. به خصوص، انواع ژنتیکی ناشی از نوع اتصال آران ای، 
اغلب در افراد مبتال به اختالالت رشد عصبی یافت می شود.این گروه 
پژوهشی توانســتند اتصاالت پنهان شده در رونوشت ژنتیکی را به 
واسطه هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق، در مدل های مبتال 

به بیماری آلزایمر مشخص کنند.

پژوهشگران راهبرد باکتری ها 
برای مقابله با دارو را کشف کردند

تشویق مبتالیان اوتیسم به 
ورزش با کتاب های تصویری

پیش بینی آغاز آلزایمر با کمک 
هوش مصنوعی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آتش گرفتن موتور سمت راست یک هواپیمای بوئینگ بر فراز شهر "ِدنِور" 
ایالت کلرادو آمریکا

رندری هیجان انگیز با احتمال تولید نزدیک به صفر!
نسل جدید نیسان قشقایی یا همان روگ اسپرت بازار آمریکا با طراحی ظاهری تیز برای بازارهای جهانی معرفی شده است. قوی ترین 
نسخه این کراس اوور کامپکت در اروپا قدرت 1۸۷ اسب بخاری و گشتاور ۳۳۰ نیوتون متری دارد. قدرت این خودرو نزدیک پرفورمنس 
شاســی بلندهای مدرن بازار می باشد.ما چیزی درباره نسخه اسپرت تر نسل جدید قشقایی نشنیده ایم و اگرچه احتمال دارد مدل های 
قوی تر در آینده تولید شوند اما احتمال اینکه نسخه پرچم دار روگ اسپرت نیسمو تولید شود بسیار پایین است. البته این به معنی عدم 
توانایی در تجسم تولید چنین خودرویی نیست.X-Tomi در جدیدترین تالش های خود رندرهایی جذاب از نسخه پرفورمنس قشقایی/

روگ اســپرت را منتشر کرده است. این خودرو دارای بدنه دو رنگ با نوارهای قرمز مخصوص محصوالت نیسمو است که در رکاب های 
جانبی و دیفیوزر جلو خودنمایی می کنند. سپر استاندارد این کراس اوور در نسخه پرفورمنس نیز هماهنگی خوبی را نشان می دهد.پشت 
رینگ های ۶ پره مشــکی روگ اســپرت نیسمو شاهد ترمزهای بزرگ با کالیپرهای قرمز هستیم. به نظر می رسد فاصله بین چرخ های 
روبرویی اندکی بیشتر شده تا این خودرو ارتفاع کمتری نسبت به سطح زمین پیدا کند. تغییرات آخرین هم به جلوپنجره V شکل مشکی 

به همراه دیفیوزر و رکاب هایی هماهنگ مربوط می شود.

با کسب اکثریت آرای مجمع؛

 شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران شد

اعضای مجمع فدراسیون فوتبال شهاب الدین عزیزی خادم را به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب کردند.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه در سالن اجالس سران برگزار شد و در پایان رای گیری دور اول مصطفی 
آجورلو 1۸ رای، علی کریمی ۹ رای، شهاب الدین عزیزی خادم ۳۵ رای و کیومرث هاشمی ۲۴ رای کسب کردند و یک رای باطله 
هم به صندوق انداخته شد.به این ترتیب علی کریمی و مصطفی آجورلو از دور انتخابات کنار رفتند و کیومرث هاشمی و شهاب 
الدین عزیزی خادم به مرحله دوم راه پیدا کردند.در پایان رای گیری مرحله دوم شهاب الدین عزیزی خادم با کسب ۴۹ رای به 

عنوان رئیس چهار سال آینده انتخاب شد. کیومرث هاشمی هم در مرحله دوم ۳۸ رای کسب کرد.

نوشته یافتم اندر سمراه
ز گفت راویان اندر خبراه گاری بختیاریهک بود اندر زماهن شهریاری هب شاهی کام همه شااهن مو را بنده بودند
ز بهر او هب گیتی زنده بودند نوشته یافتم اندر سمراه
ز گفت راویان خبراه هب مال افزونتر از کسری و اقرونهب پاهی بت رتاز گردنده گردون هگ کوشش چو شیر مرزغاریهگ بخشش چو ارب نوبهاری

پیشنهاد

چهره روز

کتاب در باب خواندن
احتماال برای شــما هم پیش آمده باشد که بعد خواندن 
کتاب های مختلف، به چرایی مطالعه ای که می کنید فکر 
کنید. به این که چرا و به چه علت کتاب نقش مهمی در 
زندگی شما ایفا می کند؟ چون شیفته ی خواندن هستید؟ 
چون کتاب بهترین مفر و سرگرمی است؟ یا چون کتاب 
بهترین و وفادارترین رفیق روزهای تنهایی است؟ یا شاید 
چون کتاب به مانند هم نشــینی و هم صحبتی با انسانی 
اندیشمند و روشــن فکر است. مارسل پروست در کتاب 
در باب خواندن درباره همین موضوعات صحبت می کند. 
احتماال برای شــما هم پیش آمده باشد که بعد خواندن 
کتاب های مختلف، به چرایی مطالعه ای که می کنید فکر 
کنید. به این که چرا و به چه علت کتاب نقش مهمی در 
زندگی شــما ایفا می کند؟ چون شیفته ی خواندن هستید؟ چون کتاب بهترین مفر و سرگرمی است؟ 
یا چون کتاب بهترین و وفادارترین رفیق روزهای تنهایی است؟ یا شاید چون کتاب به مانند هم نشینی 
و هم صحبتی با انســانی اندیشمند و روشن فکر است. کتاب در باب خواندن در واقع مقدمه ای است بر 
ترجمه »کنجد و سوسن ها«ی راسکین. )مجموعه سخنرانی های راسکین از 1۸۳۵ تا 1۸۶۴( مقدمه ای 
تیزبینانه که خود به تنهایی، تبدیل به کتابی دیگر شده است. برای معرفی این کتاب شاید همین یک 
جمله از پروست کافی باشد که می گوید: »ما با دیگران سخن می گوییم، اما با خودمان سکوت می کنیم«. 

پشت جلد کتاب در باب خواندن آمده است:
خواندن، مادام که برای ما فقط نوعی محرک است که کلید جادویی  اش در عمق روان باب سراهایی را 
می گشاید که راه ورود به آن ها را نمی دانستیم، نقشی خجسته در زندگی ما دارد. اما برعکس خطرناک 

خواهد شد زمانی که به عوض باز کردن چشم ما به حیات شخصی ذهن، جایگزین آن شود.

پروین اعتصامی
رخشندهٔ اعتصامی )۲۵ اســفند 1۲۸۵ – 1۵ فروردین 
1۳۲۰( معروف به پروین اعتصامی، شــاعر ایرانی است 
که به عنوان »پرآوازه ترین شــاعر زن ایــران« از او یاد 
شده است. پروین از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را 
نزد پدرش آموخت و از همــان کودکی زیر نظر پدرش 
و اســتادانی چون دهخدا و ملک الشــعراء بهار سرودن 
شــعر را آغاز کرد. پدر وی یوسف اعتصامی آشتیانی، از 
شــاعران و مترجمان دوران خود بود که در شکل گیری 
زندگی هنری پروین و کشف توانایی ها، و ذوق و گرایش 
وی به ســرودن شعر نقش مهمی داشت. او در بیست و 
هشــت سالگی ازدواج کرد، اما به دلیل اختالف فکری با 
همســرش، پس از چندی از او جدا شــد. پروین پس از 
جدایی، برای مدتی در کتاب خانهٔ دانشسرای عالی تهران به شغل کتابداری به کار پرداخت. پروین پیش 
از چاپ دومین نوبت از دیوان اشعارش، بر اثر بیماری حصبه در سی و پنج سالگی در تهران درگذشت 
و در حرم فاطمه معصومه، در آرامگاه خانوادگی اش، به خاک سپرده شد. زادروز پروین )بیست و پنجم 
اسفندماه(، به عنوان »روز بزرگداشــت پروین اعتصامی« نام گذاری شده است. پروین اعتصامی در 1۹ 
تیرماه 1۳1۳ با پســر عموی پدرش »فضل اهلل اعتصامی گرکانــی« ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد 
و ازدواج به همراه همســرش برای زندگی به کرمانشاه رفت. همسر پروین از افسران شهربانی و هنگام 
ازدواج با او رئیس شــهربانی در کرمانشــاه بود. پروین پس از تقریباً دو ماه زندگی با همسرش به خانه 
پدرش بازگشت و ۹ ماه بعد، در 1۴ مرداد 1۳1۴، از وی جدا شد. ابوالفتح اعتصامی، برادر پروین، علت 
جدایی پروین اعتصامی از همســرش را اختالفات روحی و اخالقی پروین با همســرش و »ناسازگاری 

روحیه نظامی همسر با روح لطیف و آزاد پروین« دانسته است.

فرهنگ

برندگان بخش های گوناگون جشنواره برلین ۲۰۲1 
پس از نمایش آنالین آثار برای اهالی سینما و رسانه 
معرفی می شوند. مسئوالن برگزاری هفتاد و یکمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم برلین اعالم کردند 
برندگان بخش مســابقه اصلی، فیلم کوتاه، نســل و 
مواجه طی روزهای چهــارم پنجم مارس )1۴ و 1۵ 
اســفند( و به صورت ویدئویی از سوی هیات داوران 
معرفی می شــوند. اهالی سینما و رسانه که از سوی 
جشنواره تائید شده اند می توانند طی مرحله نخست 
جشــنواره از تاریخ اول تا پنجم مــارس )11 تا 1۵ 
اسفند( اغلب فیلم ها را به صورت آنالین تماشا کنند، 
اما هیات داوران بخش های مختلف جشنواره که هم 
اکنون در برلین حضور دارند، پس از تماشای آثار بر روی پرده بزرگ، برنده خرس طالی بهترین 
فیلم و دیگر جوایز را انتخاب خواهند کرد و بنابراین امسال برندگان برلین بدون نمایش عمومی 
آثار معرفی می شوند. نمایش عمومی آثار با حضور تماشاگران در سینما و همچنین مراسم اعطای 
جوایز هفتاد و یکمین جشــنواره فیلم برلین نیز طی مرحله دوم برگزاری این رویداد سینمایی از 
۹ تا ۲۰ ژوئن )۹ تا 1۹ خرداد( برگزار می شــود. محمد رســول اُف کارگردان ایرانی که در سال 
۲۰۲۰ با فیلم »شــیطان وجود ندارد« موفق به کســب جایزه اول برلین شد، یکی از این داوران 
بخش مسابقه اصلی برلیناله ۲۰۲1 خواهد بود و در کنار او»جیانفرانکو ُرزی«، »یاسمیال ژبانیچ«، 
»ایلدیکو انیدی«، »آدینا پینتیلd« و »نداف الپید«، ترکیب هیات داوران بخش مســابقه اصلی 
برلین را تشکیل می دهند و امسال فیلم »قصیده گاو سفید« ساخته بهتاش صناعی ها نیز نماینده 

سینمای ایران در بخش اصلی و یکی از نامزدهای کسب خرس طالیی بهترین فیلم است.

اعالم برندگان جشنواره برلین
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