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توانا بود هر که با ما بود!
در ایامــی که با حضرت امــام رحمت اهلل علیــه در قم بودم 
دوســتانی از گروه توحیدی صف تماس گرفته و تقاضا کردند 
به تهران بروم و در جریان نشســتی که بین ۷ گروه مبارز قبل 
از انقالب برای تشکیل » سازمان مجاهدین انقالب اسالمی « 
تشکیل میشد شرکت کنم. وقتی موضوع را به حضرت امام )ره( 
در میان گذاشتم ایشان از اینکه حقیر عضو هر دسته یا گروه یا 
حزبی باشــم نهی فرمودند و همین موضوع موجب شد در این 
۴۲ سالی که از پیروزی انقالب میگذرد به هیچ جریانی پیوند 
نداشته باشم و در چارچوب پشتیبانی از منویات ولی فقیه وقت 
و امکانات خود را مصروف نمایم. اما در نقد دسته بازی و تحزب 
باید بگویم برخی مطالبی خوب نوشــته اند و برخی هم آن را 
موجب ایجاد انحرافات در مسیر استقالل قلمداد نموده اند که 
همه دســته ها از کوچک و بزرگ میتوانند یک شــعار داشته 
باشــند که » توانا بود هر که با ما بود«. از نظر روان شناختی، 
همه انسانها اجتماعی آفریده شده اند و تمایل به تشکیل گروه 
ریشــه در ذات آنها وجود دارد. بجز مبحث تحزب در شــاکله 
های سیاسی، در مقاله ای میخواندم که باندبازی و دسته بازی 
خود میتواندعامل کجروی بوده باشد. طی تحقیقاتی، از ۳ هزار 
کارمنــد تمام وقت در آمریکا در مــورد باندبازی در محل کار 
 و تاثیر آن بر جو اداری یا شــرکت ســوال پرسیده شد. فقط

 ۱۱ درصد آنها از این مســاله ابــراز نگرانی کردند و گفتند از 
باندهای شرکتی می ترسند. تقریبا یک  پنجم آنها )۲۰ درصد( 
نیز بیان کردند که به تشکیل گروه در محل کار عالقه ای ندارند. 
حدود نیمی از افرادی که خودشــان در شــرکت دار و دسته 
خودشــان را دارند، بیان کردند که ســاعات خوشی با یکدیگر 
دارند. ۲۱ درصد آنها برنامه های خاصی از تلویزیون را تماشــا 
می کنند تا بتوانند فردای آن روز در شرکت با همکاران خود در 
این رابطه صحبت کنند. ۱۹  درصد آنها اصوال در مورد همکاری 
که عالقه ای به او ندارند غیبت می کنند و ســرگرم می شوند. 
۱۷  درصد آنها به طور مشــترک به غذای خاصی عالقه دارند. 
۱۵ درصد آنها می گویند گرایش های سیاسی خود را مخفی 
می کنند و ۱۰ درصد از آنها هرگز عالقه مندی ها و سرگرمی 
های شــخصی خود را مطرح نمی کننــد. ۹  درصد دیگر نیز 
مذهب، اعتقادات و تمایالت خود را مخفی می کنند تا دیگران 
متوجه آن نشــوند. اعتقاد بر این است کارمندان با پیوستن به 
گروه هایی که در محل کار تشکیل می شوند، احساس امنیت 
می کنند. افرادی که موقعیت پیوستن به دارودسته های اداری 
یا شــرکتی را دارند بهتر اســت این کار را انجام دهند. اینکه 
دورادور با همکاران خود دوســت باشید صورت خوشی ندارد 
زیرا شک نکنید افرادی که در یک باند و دسته هستند، شما را 
طرد خواهند کرد و پشــت سرتان حرفهای زیادی خواهند زد. 
جمع شدن همکارانی که عالقه مندی های تقریبا مشابه دارند 
این مزیت را دارد که آنها استرس و فشار کاری کمتری را لمس 
می کنند. اما مسلما وقتی به گروهی ملحق شدید، نمی توانید 
آنها را رها کنید و به یک دسته دیگر بروید. این نیز از ایرادهای 
باندبازی در احزاب، گروه ها و ادارات و یا شــرکت ها اســت. 
همچنین، دیگران با نگاه به دوستان شما روی شخصیت شما 
قضاوت می کنند و این مساله شاید خیلی برای شما خوشایند 
نباشد. بیشتر کارشناسان امر تشکیالت توصیه می کنند که اگر 
جزو هیچ گروهی نیستید، با اعضای گروه های خاص با اداب و 
احترام رفتار کنید. هنگام برخورد با آنها بسیار حرفه ای رفتار 
کنید و ســعی کنید تا حد امکان با آنها تعامل داشــته باشید 
حتی اگر آنها تمایلی به این امر نشان ندهند. همه تالش خود 
را بکنید تا از گروه های داخل شــرکت هراس نداشته باشید. 
ایــن افراد اصوال هیچ قدرتی برای انجــام هیچ کاری ندارند و 
نمی توانند باعث اخراج یا ترفیع شما بشوند. بیشتر این باندها 
برای خود رهبر هم دارنــد. بنابراین، رهبر آنها را پیدا کنید و 
با او تعامل داشته باشــید و به هیچ عنوان از او هراس نداشته 
باشید. در کشورهای مختلف در ساختارهای حزبی مسیرهای 
ایجاد وابستگی حتی با امتیاز دادن همراهند. سعی کنید از هیچ 
امتیازی اســتفاده نکنید. نفس اینکه منشا امتیازدهی میتواند 
خیلی پیچیده بوده باشــد باید به شما هوشیاری بدهد. احترام 
گذاشتن با آلوده شدن را از هم تفکیک نموده و تمیز دهید. در 
کشورهای زیادی این رویه دیده شده که فراماسون ها در ادارات 
رخنه دارند افرادی را جذب میکنند و برای عوامل خود پل عبور 
درست میکنند. حساس باشید اما تعامل نکنید. البته گروهها 
و جمعیت هایی هم هســتند که به امور مثبت و عام المنفعه 
مشغولند باید دقت داشت که کار خیر آنها پوشش برای اهداف 
دیگر نباشــد. بدون شــک این وظیفه شما است که تشخیص 
دهیــد آیا عضویت در یک گروه می تواند برای عاقبت بخیری 
شما مفید باشد و آیا چه تاثیراتی روی شغل شما  و درامدی که 
قرار است از راه حالل و پاکیزه بدست آورید، دارد! حتما پیش 
از عضویت در هر گروهی بررســی دقیق و درســتی از شرایط 
ساختاری و وابستگی های آن ها داشته باشید و مزایا و معایب 
آن را با چشم باز بررسی کنید. اگر تصمیم گرفتید به گروهی 
ملحق نشوید، سعی کنید هرگز به شایعه پراکنی و غیبت آنها 
توجه نکنید. این روش آنها برای جذب شما به گروه خود است. 
جو میسازند که شما را ترغیب و یا حتی بترسانند. مراقب باشید 
امروزه هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیرد. هرگز به 
شعار »» توانا بود هرکه با ما بود «« دل نبندید که معلوم نیست 

خیر دنیا و آخرت در آن بوده باشد. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما درگیر یک جنگ تمام 
عیار اقتصادی هستیم گفت: پذیرش مکانیسم هایFATF شفافیت بخشی 
به سازوکار دورزدن تحریم هاست و این کار عمال خودزنی و خودتحریمی 
است.به گزارش سازمان پدافند غیرعامل، طی هفته های اخیر، خصوصا پس 
از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استقرار وی در کاخ 
ســفید، بار دیگر موضوع »بررسی لوایح اف ای تی اف« مورد توجه محافل 
سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. واشنگتن و متحدانش، پیوستن 
ایران به لوایح و خصوصا تصویب پالرمو و سی اف تی را پیش شرط هرگونه 
تعلیق تحریمهای احتمالی علیه کشورمان دانسته و برخی در داخل نیز به 
صورت خواسته یا ناخواســته، تصویب لوایح را یک »الزام« برای استمرار 
حیات اقتصادی و سیاســی کشور تلقی می کنند.  سردار غالمرضا جاللی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفتگویی با اشاره 
به اینکه بزرگ ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین 
المللی، ســاده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و 
رفتارهای نادرســت در قبال آن اســت، گفت: در شرایط فعلی از یک سو 
شاهد فشــار اروپایی ها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص 
برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب 
لوایح چهارگانه هستیم. بدون شــک میان فشارهای پشت پرده و آشکار 
آمریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده تر 
از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کامال مستقیم 

وجود دارد.

پذیرش الزامات FATF مغایر با »استراتژی مقاومت فعال« است
وی بــا بیان اینکه نباید در مواجهه با موضوع لوایح مد نظر اف ای تی اف 
دچار ساده انگاری و ساده سازی کاذب صورت مسئله شویم، گفت: طرفداران 
تصویب لوایح مد نظر اف ای تی اف در چنین شــرایطی بدون آنکه روی 
عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، 
ســعی در تصویب لوایح ، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. 
این پیش فرض نادرســت و مغایر با »اســتراتژی مقاومت فعال« در برابر 
دشــمنان ملت ایران است.  سردار جاللی با تاکید بر اینکه باید از حامیان 
اف ای تی اف پرســید تصویب پالرمو و CFT چه تاثیر مثبت یا گشایشی 
را در عادی ســازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می کند، یادآور 
شد: نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است 
که تصویب لوایح چهارگانه از ســوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط های 
عادی سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می شود. بنابراین، در 
اینجا بحث احتماالت و پیش شــرط ها مطرح است نه گزاره های قطعی و 
قابل استناد. این در حالیست که در مقابل، ستانده های مبهمی که اساسا 
مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، 

بسیاری از داشته های عینی خود را از دست خواهیم داد.

FATF ابزار دشمن در پیچیده تر کردن ابعاد بازی برجام
وی ادامه داد: دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده تر و ابعاد زمین 
بازی با ایران را گسترده تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از 
ایران خواهند داشت. بنابراین، آنها یک معادله ساده »یک مجهولی« به نام 
»خروج آمریکا از برجام« و »لزوم بازگشــت بدون قید و شرط آن به توافق 
 FATF ،هسته ای« را تبدیل به معادله ای »چند مجهولی« کرده اند که اخیرا

نیز به یکی دیگر از مولفه های آن اضافه شده است.

تصویب مشروط یا همراه با تحفظ در پالرمو و CFT کارایی ندارد
سردار جاللی با تاکید بر اینکه با تصویب بی قید و شرط لوایح چهارگانه، ما 
به متغیری وابسته به بازی گروه مالی ویژه و تفاسیر گردانندگان این گروه 

در قبال مقوالتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد، ادامه داد: 
ضمن اینکه اساسا ما مقوله ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با 
تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت. بهتر است دولت صراحتا 
اعالم کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لوایح، یک گزینه 

را انتخاب کنیم. در این معادله گزینه سومی وجود ندارد.

خطر سوء تفسیر عامدانه غرب از لوایح CFT و پالرمو
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه سوء تفسیر عامدانه 
غرب از لوایح مدنظر FATF، اصلی ترین خطری است که در صورت پذیرش 
در انتظار ما خواهد بود، گفت: به راستی تفسیرکنندگان آمریکایی و اروپایی 
کنوانسیون پالرمو، که متاسفانه نظر آنها نیز در گروه ویژه اقدام مالی مورد 
اســتناد قرار می گیرد، چه گروه ها و افرادی را مصداق مجرمین ســازمان 
یافته فراملی می دانند؟ در دیگر لوایح مذکور نیز بارها از کلیدواِژه تروریسم 
سخن به میان آمده است.  چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و 
به دیگر کشورها در قالب یک دستورالعمل جمعی  )در خصوص مواجهه با 
تروریسم و پولشویی( ابالغ می کنند؟ نقش محوری سه عضو دائمی غربی 
شورای امنیت، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق »جرم«، 
»تروریسم« و« جرایم سازمان یافته«، قاعدتا نباید جایی برای خوشبینی 
ما نســبت به این مقوله باقی بگذارد! سردار جاللی با تاکید بر اینکه برخی 
به حق تحفظ ایران اســتناد کرده و اعالم نموده اند که پذیرش کنوانسیون 
پالرمو مشــروط به پذیرش همین مالحظه اســت، گفت: با وجود شروط 
و تبصره ای که در این خصوص از ســوی مجلس شــورای اسالمی اعالم 
شده است، تحفظ جمهوری اسالمی ایران در قبال کنوانسیون پالرمو، عمال 
نمی تواند تحت عنوان یک »حق« مورد شناســایی و تفسیر دیگر اعضای 
کنوانســیون قرار گیرد. مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ یک کشور در 
قبال یک معاهده در صورتی قابل قبول اســت که بــا هدف و اصالت آن 
معاهده در تقابل و تضاد نباشد. با این حال همانگونه که اظهار شد، چنین 
قاعده ای در مورد کنوانســیون پالرمو صادق نیست. در این خصوص ما در 
بســیاری از موارد با تصمیماتی مواجه خواهیم شد که از سوی بازیگرانی 
خاص مانند ایاالت متحده آمریکا، فرانســه و انگلیس )به عنوان سه حامی 
عملی تروریسم( اتخاذ می شود. بدیهی است که در این صورت، جمهوری 
اسالمی ایران نمی تواند برای عدم پیروی از تصمیماتی که تحت فشار این 
بازیگران و همراهی کشــورهای دیگر اتخاذ می شود به »حق تحفظ« خود 

استناد کند.

با پذیرش اســتانداردهای FATF موظف به اجرای بی قید و شرط 
قطعنامه های شورای امنیت خواهیم بود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: استانداردهای FATF به گونه ای 
بیان شــده اســت که قطعنامه های بعدی مرتبط هم از نظر کشورها باید 
پذیرفته شــود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد می کند به 
این معنا که ما خود را ملزم می کنیم مصوبات آتی شورای امنیت سازمان 

ملل را بدون قید و شرط خاصی اجرا کنیم!

اتهام زنی غربی ها به جبهه مقاومت با عنوان مضحک »تروریسم«
سردار جاللی ادامه داد: واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس و فرانسه )به 
عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت( همچنان درصددند گروه های 
مقاومــت در منطقه را )به جرم ایســتادگی در برابر تروریســم تکفیری 
و ممانعــت از پیاده ســازی اهداف منطقه ای غرب و رژیم صهیونیســتی( 
تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه تحریم 

هماهنگ، جمعی و زیرساختی این گروه ها را فراهم آورند.

ادامه در صفحه سوم

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی مطرح کرد:

تالش دولت برای مصادره سهام عدالت
خطیب زاده در نشست خبری:

مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم

تعیین تکلیف کاالهای گروه 27؛

 مشکالت گمرکی ۴۰میلیون دالر کاال 
را در آستانه فساد قرار داد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما هیچ گفتگوی دوجانبه ای با آمریکا نداریم و تا زمانی که آنها مسیر غلط 
خود را اصالح نکنند، تغییری در سیاست ایران اتفاق نمی افتد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
صبح دیروز )دوشنبه( با بیان اینکه هیچ تغییری در سیاست ضد ایرانی امریکا مبنی بر فشار حداکثری، اتفاق 
نیفتاده است، گفت: آمریکا بازگشــت به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را اعالم نکرده است و اروپایی ها هم 
همچنان ذیل نقض تعهدات برجامی شان به سر می برند.پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا برای برپایی نشستی 

غیر رسمی به تهران رسیده بود،....

زنگنه در آیین بهره برداری از سه طرح ملی صنعت نفت:

 در میدان های مشترک نسبت به همسایگان 
وضع مناسبی داریم

کرونا؛ مهاجم تر و سرکش تر از قبل
ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ویروس جهش یافته کرونا مهاجم تر از گذشته شده است، 
گفت: سد مقابله با ویروس جهش یافته تشدید رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده جدی از ماسک، 
پرهیز از تردد غیرضروری و محدود شــدن جمع های خانوادگی است.، دکتر سیما سادات الری، گفت: 
ویروس جهش یافته انگلیســی که هم اکنون در بســیاری از استان های کشــور در حال گردش است 
چندین برابر ویروس قبلی قدرت ســرایت دارد و مهم ترین ســد مقابله با ویروس جهش یافته، تشدید 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، اســتفاده جدی از ماســک، پرهیز از تردد غیرضروری و محدود شدن 
جمع های خانوادگی اســت.وی افزود: ممکن اســت مردم از بیان مکرر توصیه های بهداشــتی از سوی 
مسئولین بهداشتی خسته شده باشند، اما کرونا از ما خسته نشده و این بار مهاجم تر در کمین ما است . 
امیدواریم با تقویت حساســیت عمومی نسبت به کووید۱۹ با کمک و یاری یکدیگر مانع از ایجاد موج 

چهارم بیماری در کشور شویم.

تشریح جزئیات ممنوعیت سفرهای نوروزی با خودروی شخصی
معاون کل وزارت بهداشت، در ارتباط با ممنوعیت سفرهای نوروزی با خودروهای شخصی، توضیحاتی 
ارائه داد. ایرج حریرچی، دیروز دوشنبه در برنامه تلویزیونی به تشریح وضعیت سفرهای نوروزی پرداخت 
و گفت: سفر به شهرهای قرمز و نارنجی به طور کلی ممنوع است که در حدود ۵۰ شهر در وضعیت قرمز 
و نارنجی قرار دارند و تردد خودروهای پالک غیر بومی به این شهرها ممنوع است.وی با اعالم اینکه سفر 
به شهرهای زرد نیز مشروط است، افزود: در حال حاضر بیش از نیمی از شهرهای کشور در وضعیت زرد 
قرار دارند و امکان سفر به این شهرها وجود دارد. اما، با توجه به شرایط کرونایی کشور، رفتن به بعضی 
از شهرهای زرد را ممنوع کرده ایم.حریرچی ادامه داد: سفر به مناطق مسافرپذیر در استان های مازندران، 
گیالن، گلستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان ممنوع است. همچنین سفر به شهرهای اصفهان، مشهد 
و شیراز نیز که در وضعیت زرد قرار دارند، ممنوع است.معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه فعاًل 
سفر نوروزی با خودروهای شخصی ممنوع است، تصریح کرد: برای سفر با قطار و هواپیما فعاًل ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصمیمی نگرفته است. البته بستگی به وضعیت بیماری و شدت شیوع ویروس انگلیسی 

دارد که می تواند این تصمیمات را دستخوش تغییر کند.

 108 فوتی جدید در 24 ساعت گذشته
ســخنگوی وزارت بهداشت همچنین از شناســایی ۸هزار و ۵۱۰ بیمار جدید کووید۱۹ و ۱۰۸ فوتی 
ناشی از این بیماری در کشور طی شبانه روز گذشته خبر داد.وی گفت: تا دیروز ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و بر 
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۵۱۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد که ۸۱۲ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و 
۶۳۹ هزار و ۶۷۹ نفر رسید.الری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۸ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۰ هزار و ۱۸۱ نفر رسید.به گفته 
وی، خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۳۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.الری ادامه داد: سه هزار و ۷۲۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون ۱۰ میلیون و 
۹۱۲ هزار و ۴۰۹ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.به گفته وی، در حال حاضر 
۱۱ شهرستان قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجی، ۲۵۱ شهرستان زرد و ۱۵۴ شهرستان آبی هستند.سخنگوی 
وزارت بهداشت افزود: شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، 

شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

سردار جاللی:

پذیرش FATF خودزنی و خودتحریمی است
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آیت اهلل رئیسی:گزیده خبر

اقتداربدونعدالتهرگزدرصراطمستقیمقرارنمیگیرد
رئیس قوه قضاییــه گفت: اقتدار بدون عدالــت هرگز در صراط 
مســتقیم قرار نمی گیرد و قدرتمندی بدون رعایت عدالت فقط 
نوعی قدرت نمایی است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت 
اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در نشست شورای عالی قوه 
قضائیه با شــورای قضائی استان ها که به صورت ارتباط تصویری 
برگزار شــد علم و ادب را امری مهم برای کسانی دانست که در 
کشــور و جایگاه قضا گرفته اند.رئیس قوه قضائیه گفت: شــرط 
قضاوت عادالنه آراستگی به دانش و ادب است و قضات ما هم باید 
از دانش برخوردار باشند هم موظف به آداب باشند.رئیسی افزود: 
بسیاری با جوسازی حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند، اما 
برای عبور از فضای غبارآلود و قضاوت بحق و عادالنه باید در مسیر 
تقوای الهی حرکت کرد تا از قدرت تمیز حق و باطل برخوردار شد 
آیت اهلل رئیسی تشخیص موضوع، تشخیص حکم، تناسب حکم و 
موضوع و اراده پوالدین برای تصمیم گیری و صدور حکم مبتنی بر 
مبانی را امری مهم دانست و از علم و ادب و تقوی به عنوان لوازم 
مورد نیاز برای این کار یاد کرد.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقالب در دیدار با 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از لزوم وارد کردن مفاهیم بلند 
اســالمی به عرصه عمل و زندگی اجتماعی سخن گفت و اظهار 
داشت: هنر حضرت امام این بود که مفاهیم اسالمی را وارد عرصه 
زندگی انســان امروز کردنــد.وی فزود: توجه بــه آداب القضا از 
مهمترین مسائلی فقهی و برخی مسائل در این حوزه از واجبات و 
فرایض امر قضا به حســاب می آید. وی از آئین دادرسی به عنوان 
یکی از نمادهای آداب قضاوت یاد کرد و تأکید کرد اصل آداب قضا 
امری درونی است که می توان آن را ادب مع اهلل، ادب مع النفس 
و ادب مع الناس عنوان کرد.رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از آفات 
امر قضا آمیخته کردن قضاوت با هواهای نفسانی است و قضات ما 
باید به پرهیز از این مسئله توجه ویژه داشته باشند.رئیسی از توجه 
به کرامت انسانی که از محوری ترین برنامه های سال جاری است 
به عنوان جلوه ای از ادب مع الناس یاد کرد و گفت: همه همکاران 
مرتبط با مجموعه قضا باید به کرامت انســانی توجه ویژه داشته 
باشــند. وی یکی از مســائل مهم در حفظ کرامت انسانی ارباب 
رجوع به دستگاه عدلیه را شنیدن سخنان کسانی دانست که برای 
دادخواهی و احقاق حق به قاضی مراجعه می کنند.وی تشخیص 
درســت موضوع و صدور حکم بر اساس قوانین قانونی و شرعی و 
اجــرای حق و عدالت را از دیگر جلوه های حفظ کرامت انســان 
عنوان کرد.رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: فردی که می خواهد 
داوری عادالنه کند خودش باید متخلق به عدالت باشد.رئیســی 
اجرای عدالــت را از محورهای مهم در بیانیه ابالغی مقام معظم 
رهبری در گام دوم انقالب اسالمی و آن را مربوط به همه شئون 
حکومتی و دستگاه ها دانست.وی تأکید کرد: اقتدار بدون عدالت 
هرگز در صراط مستقیم قرار نمی گیرد و قدرتمندی بدون رعایت 
عدالت فقط نوعی قدرت نمایی است.رئیس دستگاه قضائی گفت: 
امروز می بینیم آمریکایی ها که ادعای حقوق بشــر دارند، حقوق 
ملت ها را پایمال می کنند و صرفاً نمایش قدرت می دهند.رئیسی 
افزود: آن ها در ســوریه مراکز مقاومت را می زنند، اما از آن طرف 
پرونده خاشــقچی را مطــرح می کنند و از ســعودی ها هم باج 
می گیرند، اما از سوی دیگر مدعی اجرای عدالت هستند در حالی 

که تاکنون دیده نشده آن ها عدالت را اجرا کنند.وی تصریح کرد: 
آن ها حق را زیر پا می گذارند و عدالت را لگدمال و مردم حق خواه 
را ســرکوب می کنند، اما مدعی حقوق بشر هستند در حالی که 
مردم دنیا بخوبی آن ها را می شناسند دیگر فریبشان را نمی خورند 
و می داننــد که آمریکایی ها تضییع کننده حق و پیمان شــکن 
هســتند.رئیس قوه قضائیــه تبیین تصمیمــات قضائی از دیگر 
نمادهای حفظ کرامت انسان دانست و گفت: ادله قطعیه و امارات 
قضائیه از دالیل مهم برای صدور احکام و آرای مبتنی بر شــرع و 
قانون است که بایست به آن ها توجه ویژه داشت.رئیسی استفاده 
از نظرات مشورتی، کارشناسان و متخصصان را نیز از مسائل مهم 
عنوان کــرد و گفت: مراجعه قاضی به کارشــنان و متخصص و 
مشاوره با افراد آگاه و صاحب تجربه، خالف استقالل قضائی نیست 
بله در صــدور رأی متقن تأثیر بســزایی دارد.رئیس قوه قضائیه 
خاطرنشــان کرد: نقض آرا بدوی در مراحل عالی نشان از اشکال 
شکلی و محتوایی در روند دادرسی دارد و باید به حداقل برسد.وی 
همچنیــن بر لزوم پایش و غربالگری زندانیان تأکید کرد و گفت: 
قاضی هر روز باید اسم افرادی که در حبس قرار دارند به صورت 
مستمر مرور کند و ببیند که آیا این افراد همچنان مستحق حبس 
هســتند یا امکان آزادی آن ها وجــود دارد.رئیس قوه قضائیه در 
بخش دیگری از ســخنانش بر لزوم پیگیری جدی تصمیمات و 
اجرای دســتورالعمل ها و بخشــنامه ها تأکید کرد و گفت: شرح 
نشست با مسئوالن شورای قضائی استان ها پیگیری مطالب گفته 
شده است.رئیسی افزود: دســتورالعمل ها و بخشنامه ها اگر اجرا 
شود ثواب هم دارد، اما صدور آن ها صرفاً برای ثواب و یا قرار دادن 
در پوشه ها نیست بلکه برای پیگیری و اجراست.وی تأکید کرد اگر 
مطلبی ۲۰ تا ۳۰ درصد گفته می شود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیگیری 
نیاز اســت تا آن کار انجام شده و به سرانجام برسد چرا که اینجا 
میدان عمل اســت و باید نتیجه کارها در فعل ها و ترک فعل ها 
دیده شــود.رئیس قــوه قضائیه با بیــان اینکه اثر بســیاری از 
دستورالعمل ها و سیاست گذاری ها در اجرا ظاهر می شود و باید با 
همه وجود آن را پیگیری کرد اظهار داشت: در کشور برنامه های 

خوبی نوشــته می شــود و حرف های خوبی هم زده می شود، اما 
برخی از آن ها در کتابخانه ها بایگانی می شود و اتفاقی در میدان 
عمل نمی افتد.رئیســی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش 
زمان رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و گفت: آمار موجود نشان 
می دهد که زمان رســیدگی به پرونده ها در دادگاه ها مناســب تر 
شده، اما باز هم باید در این رابطه گام های جدی تر برداشته شود.

وی افزود: نسبت به کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها هم 
توفیقات خوبی حاصل شده که قابل تقدیر است، اما نباید به این 
میزان قانع شــویم و بایــد تالش هایمــان را مضاعف کنیم وی 
همچنین خاطرنشان کرد که توجه به مسئله زندانیان در یک سال 
گذشــته نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفته و تأکید کرد در این 
زمینه نیز باید گام های برتر و بهتری برداشته شود.رئیس دستگاه 
قضا همچنین از همکاران دستگاه قضائی خواست که ضمن جمع 
بندی اقدامات صورت گرفته در یکسال اخیر به برنامه ریزی برای 
سال ۱۴۰۰ مبتنی بر سند تحول قضائی توجه ویژه داشته باشند.

آیت اهلل رئیســی افزود: حرکت بدون برنامه مانند حرکت کشتی 
بدون ناخدا و بدون مقصد است که موجب سرگردانی این کشتی 
می شود.رئیس قوه قضائیه همچنین بر رویکرد سیاسی نسبت به 
حقوق عامه تأکید کرد و گفت: توجه به حقوق عامه نباید حالت 
شــکلی داشته باشــد. وی افزود در روز گذشته در تقویم رسمی 
کشور روز حمایت از حقوق مصرف کننده بوده، اما آیا حمایت از 
مصرف کننده در بازار هم اتفاق افتاده است، وی بر همین اساس 
تأکید کرد که باید ســاز و کارهای مناســب و سازمان های فعال 
حمایت از حقوق عامه و حقوق شــهروندی با جدیت بیشــتری 
صورت گیرد.رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش گفت که یکی 
از مسائل محوری در حقوق عامه حفظ منابع طبیعی و ذخایر ملی 
است که بخشی از پرونده های معوقه را نیز تشکیل می دهد وی بر 
همین اساس خاطرنشان کرد: همه همکاران قضائی باید به قضاتی 
که مأمور رسیدگی به پرونده های پیچیده در حوزه منابع طبیعی 
هستند در تشخیص موضوع کمک کنند تا این پرونده ها هر چه 
سریع تر تعیین تکلیف شــود.وی در بخش دیگری از سخنانش 

نظارت بر کار ضابطین قضائی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: 
به ضابطین حتماً باید آموزش داده شود و بر کارشان نیز نظارت 
شود و گزارشات آن ها بررسی و نواقص به ضابطین گوشزد شود.
رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که ارتباط همکاران قضائی با 
ضابطیــن عام و خاص نبایــد به رابطه صرف اداری باشــد. وی 
همچنین بر مسئله آموزش تخصصی به قضات تأکید کرد و متذکر 
شــد قضات باید در کنار دانش حقوقی به مســائل روز همچون 
مباحث مربوط به تجارت، بیمه، امور بانکی و مالی، مسائل مربوط 
به بورس و مباحث تخصصی صادرات و واردات و دیگر موضوعات 
اقتصادی مسلط باشند که آموزش در این زمینه از وظایف معاونت 
منابع انســانی اســت.رئیس دســتگاه قضا در بخش دیگری از 
سخنانش به موضوع اجرای ماده ۴۷۷ نیز اشاره کرد و گفت: حکم 
صادره برای پرونده بعد از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و 
الزم االجراست.رئیســی افزود: درخواست اجرای ماده ۴۷۷ صرفاً 
برای تضمین اجرای قانون و موازین شــرع و رعایت حد و عدل 
اســت و یک مرحله دیگر دادرسی نیست. وی متذکر شد، اعمال 
ماده ۴۷۷ برای آن است که خدای نکرده در ارتباط با یک پرونده 
حکم خالف شرع صادر نشود و اصل بر صحت احکام صادره است.

رئیــس قوه قضائیه با تقدیر از همت مضاعف همکاران قضائی در 
اســتان ها که با وجود شــرایط کرونایی در یکسال گذشته اقدام 
جهادی در رســیدگی به پرونده های معوقه داشتند تأکید کرد: با 
پیگیــری این روند بایــد پرونده های معوقه هر چه ســریع تر به 
سرانجام برسد.رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه 
به ساز و کار مصالحه و انجام صلح و سازش نیز تأکید کرد و گفت: 
آن دسته از دعاوی مالی و خانوادگی که در شورای حل اختالف 
و دادگاه ها با مصالحه قابل حل و فصل هستند باید از همین طریق 
به نتیجه برســند.رئیس دســتگاه قضا همچنین لزوم ســالمت 
همکاران دســتگاه قضا تأکید کرد و گفت: ســالمت قوه قضائیه 
تضمین کننده ســالمت تصمیمات و آرا و احکام قضائی است و 
خدشه در این امر به همه تصمیمات نظام قضائی صدمه می زند.
وی بــا تأکید بر لزوم نظارت مســتمر بر تــداوم عملکرد خوب 
همکاران قضائــی به مدیران و همچنین مســئوالن بخش های 
حفاظتی و نظارتی قوه قضائیه متذکر شد که اگر مشاهده کردند 
فردی به هر دلیل دچار آسیب شده و یا یک خناس قصد نفوذ در 
همکاران قضائی و ایجاد انحراف و خلل در روند دادرسی عادالنه 
دارد با اقدام به موقع و هشدار الزم از این امر جلوگیری کند. وی 
بــا بیان اینکه مدیریت بدون نظارت معنا ندارد گفت باید بر لزوم 
پیشگیری از لغزش همکاران دستگاه قضا اهتمام ویژه داشت و هر 
جا تخلفی شکل گرفت با آن برخورد کرد تا مجموعه قضائی دچار 
مســئله و آســیب نشود.رئیســی با بیان اینکه اعتماد عمومی 
بزرگترین ســرمایه دستگاه قضائی است که نباید مخدوش شود 
تأکید کرد: هر کس به دستگاه عدلیه پناه آورد باید احساس کند 
که حقوق او ســتاندن می شود و وای به روزی که کسی احساس 
کند دســتگاه قضائی حق او را نمی دهد.رئیس قوه قضائیه القای 
یأس در جامعه را گناهی نابخشــودنی دانســت و گفت امروز از 
بهترین اعمال این است که امید در جامعه افزایش یابد و همکاران 
دســتگاه قضا می توانند با همت مضاعف و تالش بیشتر و سامان 

دادن کارها نقش به سزایی در این زمینه داشته باشد.

شروط و تذکرات ایران قبل از سفر گروسی به تهران
 تا تحریم ها لغو نشود اطالعاتی به آژانس 

نمی دهیم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه پیش از سفر گروسی به ایران شرط 
اجرای قانون لغو تحریم ها عنوان و متذکر شــدیم نظارت فراپادمانی از 5 اسفند 
متوقف می شود گفت: تا زمانی که تحریم ها لغو نشود، قرار نیست هیچ اطالعاتی 
در اختیــار آژانس قرار گیرد.به گزارش خانه ملت، بهروز کمالوندی ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی در توضیح نشست مدیران این سازمان با کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، گفت: ابهاماتی برای نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی پیرامون توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به وجود آمده بود، لذا نمایندگان در نظر داشــتن که ما توضیحاتی 
درباره این تفاهم ارایه کنیم. از این مشــخص کردیم کــه ُمر قانون اجرا و تمام 
نظارت ها و بازرسی های فراپادمانی متوقف شده و در بیانیه سازمان و آژانس هم 
این موضوع به صراحت آمده است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: تفاهمی با 
آژانس در چارچوب حفظ برخی اطالعات مشروط به لغو تحریم ها و بازگشت ایران 
به تعهدات صورت گرفته که در فاصله زمانی حداکثر ســه ماه در اختیار آژانس 
بگذاریم اما هیچ دسترســی، بازرسی و اظهاریه پروتکلی قرار نیست صادر شود.

کمالوندی خاطرنشان کرد: زمانی بازرسی و دسترسی مطرح می شود که اظهاریه 
پروتکلی داده شــود لذا وقتی اظهاریه داده نشود، به صورت خودکار یعنی سوالی 

وجود ندارد و در این شرایط دسترسی هم منتفی خواهد شد.

حذف اطالعات ثبت شده بعد از سه ماه در صورت عدم لغو تحریم ها
وی با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها صددرصد اجرا می شود، 
اظهار کرد: پیش از ســفر آقای گروسی به ایران شرط اجرای قانون لغو تحریم ها 
عنوان شــد، همچنین متذکر شــدیم که نظارت فراپادمانی از پنجم اسفند ماه 
متوقف می شود. دیروز در جلسه نمایندگان سواالتی پیرامون همین مسائل مطرح 
کردند و ما با جزئیات موارد را تشریح کردیم، همچنین گفته شد که سازمان چه 
نوع اطالعاتی را حفظ می کند یا اینکه تحت چه شرایطی این اطالعات به آژانس 
می دهد.کمالوندی اضافه کرد: تا زمانی که تحریم ها لغو نشــود، قرار نیست هیچ 
اطالعاتی در اختیار آژانس قرار گیرد. در صورتی که تحریم ها لغو شد، اطالعاتی 
که در این مدت نگهداری شــده را در اختیار آژانــس قرار می دهیم در غیر این 
صورت اطالعات بعد از سه ماه از حافظه دوربین ها حذف و ثبت اطالعات متوقف 

خواهد شد.

3 ماه؛ اعتبار زمانی تفاهم آژانس و سازمان انرژی اتمی
معاون روابط راهبردی و امور مجلس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در حال 
حاضر توقف اجری پروتکل الحاقی بر مبنای قانون مجلس و تفاهم صورت گرفته 
سه ماهه اســت و اگر تحریم ها لغو شود و طرف های مقابل به تعهدات برجامی 
عمل کنند، دولت گزارشی به مجلس خواهد داد و مجلس در این خصوص تصمیم 
می گیرد لذا اعتبار تفاهم آژانس و ســازمان انرژی اتمی سه ماه است.سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تفاهم مذکور شامل ترتیبات فنی بین سازمان و 
آژانس است، گفت: چارچوب تفاهم نامه به لحاظ اعتبار زمانی و اطالعات مشخص 
اســت. امتداد اطالعات به نفع هر دو طرف اســت چرا که اگر ما بخواهیم نتیجه 
گیری و ارزیابی گســترده داشته باشیم نیازمند این است که آژانس اطالعاتی را 
در اختیار داشــته باشد و بر اساس اطالعات بررسی های خود را انجام داده باشد، 
ایــن اطالعات مربوط به جابه جایی مواد و تجهیزات یا اقالم اســت و زمانی در 
اختیار آژانس قرار می گیرد که لغو تحریم ها یا اجرای تعهدات طرف های مقابل 

را شاهد باشیم.

پیشنهاد بازدید نمایندگان زا سایت های هسته ای
کمالوندی ادامه داد: مجلس در راستای نظارت بر اجرای قانون کار خود را انجام 
می دهیم، اطالعاتی را در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد. پیشــنهاد بازدید از 
سایت های هســته ای را در این جلسه مطرح کردیم، رئیس سازمان انرژی اتمی 
هم تاکید کردند که نمایندگان از نزدیک اجرای قانون را نظارت کنند.وی تاکید 
کرد: هدف اصلی جلســه این بود که اگر ابهامی در ذهن نمایندگان اســت، رفع 
شــود لذا تالش کردیم و به نظر خیلی از مسائل روشن شد. ما هیچ تفاهمی که 
مخالف قانون مجلس باشد را انجام ندادیم و در چارچوب سازمان و ترتیبات فنی 

با آژانس تفاهم کردیم.

تشــریح توضیحاتی پیرامون تالش های غیرسازنده اروپایی در شورای 
حکام

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در ادامه یادآور شد: نمایندگان همچنین درباره 
نشست فردای شورای حکام آژانس سواالتی را عنوان کردند، توضیحاتی در ارتباط 
با مکاتباتمان با دفتر نمایندگی ایران در وین ارایه کردیم. متاســفانه سه کشور 
اروپایی تالش های غیرسازنده ای را شــروع کردند که به نظر باید آنها را متوقف 

کنند.

اخذ اثر انگشت با استامپ در انتخابات 
۱۴۰۰ حذف شد

رئیس ستاد انتخابات گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مجلس شورای 
اسالمی برای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، به تعداد صندوق های 
رای الکترونیک موجود که ۸ کالنشهر را پوشش می دهد، انتخابات به صورت 
تمام الکترونیک برگزار خواهد شد. جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور 
و رئیس ستاد انتخابات در حاشیه بازدید از مرکز طراحی و تولید تعرفه های 
انتخاباتی، گفت: آن چیزی که برای ما مهم اســت، این است که تعرفه ها با 
امنیت باال تهیه شوند تا مردم ما مطمئن باشند که مطلقا هیچگونه امکانی 
برای جعل تعرفه ها، وجود ندارد.وی افزود: خوشبختانه در این بازدید نشان 
داده شــد که از همه مولفه های امنیت ساز و فاکتورهای امنیتی ضد جعل 
در تعرفه ها استفاده شده است. رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: به 
لحاظ زمانی تا پایان اســفندماه امسال فرایند چاپ تمام خواهد شد و سال 
آینده با هماهنگی ناظرین محترم شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی 
بحث انتقال به اســتانها را انجام خواهیــم داد تا تعرفه ها به موقع در اختیار 
حوزه ها و پس از آن شــعب انتخابات قرار گیرد که مردم با خیال راحت در 
انتخابات ۲۸ خرداد ماه شرکت کنند و انتخاباتی امن برگزار شود.جمال عرف 
هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص نحوه اتخاذ تدابیری برای 
حفظ سالمتی شرکت کنندگان در انتخابات به دلیل بیماری کرونا گفت: در 
انتخابات سال گذشــته نیز با هماهنگی که با ناظر انتخابات صورت گرفت، 
استامپ جوهر را حذف کردیم، اساسا با وجود دستگاه احراز هویت, اخذ اثر 
انگشت با استامپ معنی ندارد و افراد صرفا با کد ملی احراز هویت می شوند.

وی افزود: لذا در انتخابات گذشته، بیش از 99درصد صحت در احراز هویت در 
انتخابات داشتیم و افرادی که احراز هویت نمی شدند بسیار معدود بودند که 
ناظر شعبه بررسی می کرد و در صورت تایید, اجازه رای گیری داده می شد. 

امیر حاتمی:

 فشار حداکثری شکست خورد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع بر اساس مأموریت ذاتی خود گام های موثری در زمینه افزایش توان رزم نیروهای مسلح برداشته است. مراسم 
تحویل دهی انواع هواپیماهای نظامی، ترابری سنگین و بالگرد و همچنین ده ها موتور پیشرفته در صنایع هوایی وزارت دفاع با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، امیر نصیر زاده فرمانده 
نیروی هوایی ارتش و امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش برگزار شد.در این مراسم 9 فروند هواپیمای نظامی، ۱۰ فروند بالگرد و ده ها موتور بازآماد شده در سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع تحویل نیروهای مسلح شد.امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم با بیان اینکه این میدان پویایی گویای شکست فشار حداکثری دشمن و موفقیت راهبردهای جمهوری اسالمی ایران است، 
گفت: دشمن با دو راهبرد تحریم و عدم اجازه خرید تجهیزات تالش کرد ایران را شکست دهد اما جمهوری اسالمی با سه راهبردی اتکا به توان داخلی، بهینه سازی تجهیزات دفاعی و امنیتی 
با شرایط روز و ساخت تسلیحات بومی در حوزه های مختلف رزم زمینی، دریایی، موشکی و سایبری توانست دشمن را شکست دهد.وی ادامه داد: سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع بر اساس 
مأموریت ذاتی خود گام های موثری در زمینه افزایش توان رزم نیروهای مسلح در حوزه تعمیرات اساسی و ارتقای انواع هواپیما، بالگرد و موتورهای نظامی برداشته است به نحوی که در سال 
جاری موفق به »اورهال« و تعمیر اساسی ده ها فروند هواپیما، بالگرد و موتورهای مورد نیاز نیروهای مسلح شده است.وزیر دفاع، 9 فروند هواپیماهای بازآماد شده را از نوع هواپیماهای نظامی 
F۲۷, F۱۴, F۴، میراژ و همچنین هواپیماهای ترابری C۱۳۰,۷۰۷و ۷۴۷ برشمرد و گفت: این هواپیماها در رزم هوایی و در مأموریت های متنوع رزمی، تاکتیکی و ترابری کاربرد فراوان دارند 
که با تحویل آنها به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، ناوگان رزم هوایی نیروهای مسلح تقویت خواهد شد.امیر حاتمی، ۱۰ فروند بالگردهای بازآماد شده را انواع متنوع بالگردهای 
شرقی و غربی ۲۱۴,۲۰5,۲۰۶,۲۰9,۲۱۲ و میل شرقی ۱۷۱ برشمرد و گفت: این بالگردها دارای کاربری های رزمی، انتظامی و امدادی هستند که برای بهره برداری یگان هایی از نیروهای هوایی 

ارتش، هوانیروز، نیروی دریایی سپاه و هواناجا تحویل می شود.

سردار قاآنی: 
 تعریف از سردار سلیمانی نیاز 

به اغراق ندارد
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: 
هرکســی که می خواهــد مطلبی 
برای شهید سلیمانی بنویسد، باید 
او را درست تعریف کند؛ زیرا شهید 
ســلیمانی نیازی به اغراق ندارد.، 
سردار ســرتیپ پاسدار »اسماعیل 

قاآنی« فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
پانزدهمین جشــنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم که 
صبح دیروز )دوشنبه( در ستاد کل سپاه برگزار شد، اظهار داشت: 
ویژگی پاسداری از انقالب اسالمی در »پاسداران اهل قلم« موج 
می زند؛ زیرا خیلی ها هستند که خوب می نویسند، اما در محیط 
پاسداری وقتی کسی قلم می زند، چند موضوع را باید مورد توجه 
قرار دهد؛ ابتدا اینکه نویســنده باید مطالبی که می نویســد در 
راستای رسالت پاســداری از انقالب اسالمی باشد.وی ادامه داد: 
وقتی یک پاسدار با این نگاه وارد میدان نویسندگی و قلم و کاغذ 
شــود، حس می کند هر سطری که می نویســد، پشتوانه ای برای 
انقالب اسالمی اســت؛ انقالبی که با اقتدار پیش می رود.فرمانده 
نیروی قدس سپاه افزود: اسالم اساساً دین مقاومت است؛ لذا هم 
حفظ و استمرار و هم تأثیرگذاری آن بر اساس مداری معین است؛ 
پــس تهیه این نوع متن به معنــای مقاومت در اصول و پایداری 
است.ســردار قاآنی تأکید کرد: در انقالب اسالمی الزم نیست که 
ما هیچ چیزی را خارج از واقعیت به داستان و رمان تبدیل کنیم؛ 
زیرا حقایق زیادی وجــود دارد که می توان به آن ها پرداخت.وی 
اضافه کرد: در انقالب اســالمی، درباره پاسداری در وادی اسارت 
هم حرف وجود دارد؛ زیرا در کشور های دیگر به چنین موضوعی 
پرداخته نمی شود و بیشتر به سایر مباحث می پردازند؛ لذا پاسدار 
اهل قلم اگر بتواند موضو عاتی مانند اســارت را به شیوه ای گویا 
بیان کند، درس های بسیاری را می تواند بازگو کند.فرمانده نیروی 
قدس سپاه درباره سپهبد شهید قاسم سلیمانی که امروز خیلی 
عالقه مندی برای نوشتن از او زیاد شده است، گفت: هرکسی که 
می خواهد مطلبی برای شهید سلیمانی بنویسد، باید او را درست 
تعریف کند؛ زیرا شهید ســلیمانی نیازی به اغراق ندارد؛ در این 
مدت مطالبی که نوشته شده و حرف هایی که درباره او بیان شده 
است، اشکاالت این چنینی دارد.سردار قاآنی خاطرنشان کرد: نکته 
بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از تحریف واقعیات 
اســت؛ تحریف، ایجاد انحراف از تعریف درست نسبت به شهید 

سلیمانی است.

فرمانده کل ســپاه گفت: آرمان ها و اندیشه های ظاهر شده 
در دهه های اول ســپاه باید مدام به نسل های بعدی انتقال 
یابد.سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در پانزدهمین جشنواره پاسداران 
اهل قلم از تالشــگران عرصه کتاب به عنــوان پرچمداران 
آگاهی نام برد و گفت: هویت اصلی و وســعت شخصیت هر 
انسانی به بلندای اندیشــه او است به همین دلیل مروجان 
علم و معرفت هرگز نمی میرند و مداد علما مثل خون شهدا 
حیات بخش و الهام آفرین اســت.وی افزود : جامعه ای بلند 
و رفیع اســت که از سپهر پرستاره اندیشه ها  و اندیشمندان 
برخوردار باشــد و وســعت یک ملت هم به میزان باورها و 
داشــته های او است.فرمانده کل سپاه از علما و اندیشمندان 
به عنوان چراغ هدایت نام برد و گفت: آگاهی حیات انسانی؛ 
اصل وجود انســان و از بین برنده جهل است و جامعه ای که 
بیدار نیســت ساکن و اســیر بوده و محکوم به مرگ است؛ 
حیات نباتی برای ملتی است که از عقل و بصر خود استفاده 
نمی کنند.سرلشکر ســالمی در ادامه تصریح کرد: تمدن ها 
نتیجه درخشش دانشمندان و اندیشمندان وارسته هستند 
و عصر طالیی اســالم زمانی است که امثال ابن سینا، رازی 
و خوارزمی جهان اسالم را به نور فهم مزین کردند.سرلشکر 

سالمی خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی برای پی ریزی یک 
تمدن تشکیل شد و خورشد شکل گیری تمدن نوین اسالمی 
از ایران طلوع کرده است.وی تصریح کرد: تمام حرکت سپاه 
بر حســب آگاهی و شعور است حتی شور و احساس عمیق 
عاطفی ما برای آرمانها برخاســته از شــعاع تاثیر وسیعی از 
آگاهی اســت و تجربه داریم در هر میدانــی با آگاهی وارد 
شدیم موفق شدیم.فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه تفکر و 
آرمان در سپاه سلسله مراتبی نیست گفت: سپاه باید میدان 
فوران تفکر باشد و در عرصه تقابل با دشمنان جاهل کوردل 
و ناوارســته با بهره گیری از قدرت مادی و فیزیکی قوی در 

فضای عدم تقارن بــا بهره گیری از ایمان و آگاهی به عنوان 
دوبال پرواز به عنوان عناصر برترســاز اســتفاده کنیم.وی با 
تاکید بر اینکه حیات مــا از دل فضاهای غیر قابل تصور به 
دست آمده اســت گفت: پاسداران باید هم عالم و هم باهنر 
باشــند.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه سپاه نباید به غیر 
خود تبدیل شود اظهار کرد: آرمان ها و اندیشه های ظاهر شده 
در دهه های اول ســپاه باید مدام به نسل های بعدی انتقال 
یابد؛ تنویر ذهن پاســداران و بسیجیان روشن کردن فضای 
حرکت در افقهای بلند رســالت خطیری است که بر دوش 
پاســداران اهل قلم می باشد.وی با بیان اینکه باید در دنیای 
ذهن دشمنان خود رسوخ کنیم گفت: هرچه میدان ذهن ما 
بلندتر باشــد گام های خود را بلندتر برمی داریم و اگر خوب 
بیاندیشیم خوب هم عمل می کنیم.سرلشکر سالمی در پایان 
از ســپاه به عنوان نهادی که هر روز با فضا و روش دشمن و 
الزامات جدید مواجه اســت نام برد و گفت: در این شــرایط 
هر کس در محدوده ماموریت خود باید بیاندیشــد ؛ جنگ 
ما سلسله مراتبی نیســت بلکه اعتقادی است و این ضامن 
موفقیت ما است.در این مراسم با حضور فرمانده کل سپاه از 
نشان فرهنگی رسمی در سپاه و پوستر شانزدهمین جشنواره 

کتاب سال رونمایی شد.

سردار سالمی: 

اندیشه های ظاهر شده در دهه های اول سپاه باید به نسل های بعدی انتقال یابد
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استانها سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی مطرح کرد:

تالش دولت برای مصادره سهام عدالت 
سخنگوی کانون شــرکت های سرمایه گذاری اســتانی با بیان اینکه دولت می خواهد 
مدیران دولتی را در شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت منصوب کند، گفت: 
تعیین تاریخ 20 اسفند برای مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی برخالف قانون 
و برخالف تمایل این شــرکت ها بوده است. اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شده و با بیان این که آیین 
نامه اجرایی ســهام عدالت که در تیرماه امسال توسط شورای عالی بورس تدوین شده 
برخالف قانون تجارت است، گفت: بعد از واگذاری سهام عدالت به شرکت های سرمایه 
گذاری استانی باید این شــرکت ها افزایش سرمایه بدهند و مجامع آنها برگزار شده و 
هیأت مدیره انتخاب می شــد، اما متأسفانه شرکت های سرمایه گذاری استانی در یک 
روند غیرقانونی بعد از افزایش ســرمایه بالفاصله در بورس پذیرش شــده و سهام آنها 
توســط مردم قابل  خرید و فروش شد، در حالی که مجامع این شرکت ها برگزار نشده 
بود.وی همچنین گفت: مجامع دســتوری شرکت های سرمایه گذاری استانی و تاریخ 
20 اســفند 99 که از سوی وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع سراسری شرکت های 
سرمایه گذاری استانی تعیین شده است بر خالف قانون تجارت بوده، حتی طبق آیین 
نامه اجرایی ســهام عدالت که در شــورای عالی بورس تدوین شده هم نیست.حیدری 
افــزود: با وجود فشــارها برای جلوگیری از مطالبه گری در مورد حقوق تضییع شــده 
ســهامداران در طول  ســال های اجرای طرح، به حکم وظیفه نسبت به روشنگری در 
مورد اقدامات خالف قانون از جمله نحوه وصول ســود و کســر اقســاط از محل سود 
شــرکت های سرمایه پذیر و تغییرات متعدد در پرتفوی سهام عدالت و همچنین حذف 
غیرقانونی تخفیف میلیون ها نفر از روســتائیان و مددجویان نهادهای حمایتی کمیته 
امداد و ســازمان بهزیستی و جاماندگان از ســهام عدالت اقدام شده است.به گفته وی 
طبق مصوبه 14 بهمن 99 که برخالف آیین نامه آزادســازی سهام عدالت و برخالف 
قانون تجارت بوده است، در بدعتی خالق قانون تجارت موارد متعدد قانون نقض شده، 
زیرا یکســری هیأت رئیسه انتصابی برای شرکت های ســرمایه گذاری استانی در نظر 
گرفتند که این امر برخالف ماده 101 قانون تجارت بوده است و همچنین بدون رعایت 
تشریفات قانونی ماده 98 و تبصره 2 ماده 22 اساسنامه نسبت به تعیین دستورالعمل 

غیرقانونی و انحصاری شــرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان مجری آزادسازی سهام 
عدالــت عده ای در صددند اقدامات خالف قانونی خــود را قانونی جلوه دهند.حیدری 
همچنین در مورد شــرکت سرمایه گذاری اســتان تهران و البرز گفت: اوال باید بحث 
جداســازی سهامداران سهام عدالت تهران و البرز در مصوبه شورای عالی بورس اشاره 
می شــد در حالی که این انجام نشــد و اکنون این دو شــرکت از یکدیگر جدا شده و 
برای شرکت ســرمایه گذاری اســتان تهران یک نوبت مجمع عمومی برگزار شد که 
ســازمان بورس آن را ابطال کرد و هفته گذشــته هم مجمع عمومی استان تهران به 
صورت فوق العاده برگزار شد و برای تأیید به سازمان بورس ارسال شده است و تا پایان 
سال جاری تکلیف دو شرکت ســرمایه گذاری استان تهران و البرز مشخص می شود.

ســخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی با بیان این که باید همه به قانون 
پایبند باشیم، گفت: مدیران و سهامداران شرکت های سرمایه گذاری باید استقالل رأی 
داشته باشند و طبق مفاد 92، 95 و 101 برای برگزاری مجامع شرکت ها باید اعضای 
این شرکت ها حضور داشته باشند و اگر شرکتی ترتیبات قانونی را رعایت نکرده بازرس 
و حســابرس رســمی و یا با یک پنجم تعداد ســهامداران و یا با حکم دستگاه قضایی 
می توانند در مــورد مجمع تصمیم گیری کنند و بنابراین دولت جایگاهی برای تعیین 
تکلیف شــرکت های سرمایه گذاری تابع قانون تجارت ندارد.به گفته حیدری بر اساس 
فرمان آزادســازی سهام عدالت در بند 4 شرکت های سرمایه گذاری استانی باید طبق 
قانون تجارت فعالیت کنند.وی همچنین گفت: متأسفانه برای برگزاری مجامع عمومی 
شرکت های سرمایه گذاری بر اساس آگهی هایی که در روزنامه ها منتشر شده در استان 
ایالم و اســتان قم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان به عنوان رئیس مجمع و 
نماینده استانداری و همچنین نماینده ای از اتاق تعاون و مدیران دولتی به عنوان اعضای 
هیأت رئیسه مجامع سرمایه گذاری استانی انتخاب شده اند که این برخالف قانون است 
و باید اعضای این مجامع از میان سهامداران عدالت استانی و غیردولتی باشند.سخنگوی 
کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی همچنین تأکید کرد: این که دولت اصرار دارد 
با وجود این که هنوز سهامداران استانی عدالت نسبت به حقوق خود آشنا نشده اند اما 
مجامع این شرکت ها به صورت الکترونیکی در 20 اسفند برگزار شود، این امر غیرقانونی 

است، زیرا شرکت های تعاونی سهام عدالت یک نظرسنجی اینترنتی برگزار کردند که در 
این نظرسنجی حداقل هزار نفر در هر استان شرکت کردند در حالی که االن مجامع 15 
شرکت سرمایه گذاری استانی در دور اول برگزار شده که در این مجامع با وجود جمعیت 
وســیع استانی کمتر از هزار نفر در این مجامع شرکت کرده اند و طبق قانون تجارت در 
مجمع دور دوم با هر تعدادی از شــرکت کنندگان مجمع رسمیت پیدا می کند.حیدری 
گفت: عده ای می خواهند سهام عدالت که باید در اختیار مردم و با محوریت شرکت های 
تعاونی ســهام عدالت و با رأی و انتخاب مردم باشــد را به نفع دولت و یا به نفع خود 
مصــادره کنند.وی این را هم گفت: در حال حاضر طبق اعالم مقامات دولتی 4 میلیون 
نفــر از دانش آموزان در مناطق محروم که عمدتاً جزو خانوارهای دارای ســهام عدالت 
هستند از دسترسی به اینترنت محروم هستند، بنابراین این خانوارها چگونه می توانند 
در مجامع الکترونیک شرکت های سرمایه گذاری استانی مشارکت کنند.سخنگوی کانون 
شرکت های سرمایه گذاری استانی تأکید کرد: همه باید بر مدار قانون حرکت کنیم و اگر 
قرار است قانون تغییر کند باید از مسیر مجلس اصالح شود.حیدری همچنین در پاسخ 
به این پرسش که شرکت های سرمایه گذاری استانی در طول این سال ها با منابع سهام 
عدالت چه کرده اند، گفت: منابع سهام عدالت در طی این سال ها در اختیار نماینده دولت 
بوده و از مدیران ســرمایه گذاری استانی سلب اختیار شده بود در حالی که باید بعد از 
آزادســازی سهام عدالت مالکیت و مدیریت سهام عدالت به نمایندگان سهام عدالت در 
شرکت های تعاونی و شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار شود. طبق اعالم وزارت 
اقتصاد قرار است در 20 اسفند سال جاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی به 
صورت سراسری و الکترونیکی برگزار شود و تاکنون مجامع نوبت اول 15 شرکت سرمایه 
گذاری استانی برگزار شده است. برای شرکت در این مجامع ابتدا الزم است سهامداران 
عدالت در سامانه سجام ثبت نام کنند و در روز رأی گیری به کاندیداهای موردنظر خود 
رأی بدهند. افرادی که خود را دارای صالحیت برای مدیریت شرکت های سرمایه گذاری 
استانی می دانند، اوال باید سهامدار شرکت  سرمایه گذاری استانی بوده و ثانیا در سامانه 
تدان معرفی شده توسط سازمان بورس ثبت نام کنند و بعد از احراز صالحیت می توانند 

به عنوان کاندیدای مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی معرفی شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد:
آغاز نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان 

خانواده در مازندران
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلم 
کرد: همزمان با حذف دفترچه های کاغذی ســازمان 
تامین اجتماعی و بیمه سالمت ، برنامه نسخه نویسی 
برخط در بســتر سامانه پارســا ویژه پزشکان خانواده 
شــهری در این خطه شمال کشــور وارد فاز اجرایی 

شد.قاســم اویس، معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران گفت: با 
اتصال شــرکت های بیمه ای اعم از تامین اجتماعی و ســالمت به این سامانه 
الکترونیکی ، امکان نسخه نویســی الکترونیکی در تمامی مطب های پزشکان 
خانواده مازندران فراهم شــده اســت.وی ادامه داد: با فراهم شدن امکان اتصال 
این ســامانه به داروخانه ها، شرایط برای حذف کامل نسخه کتبی نیز در استان 
مازندران فراهم می شود و بیماران تنها با دریافت کد رهگیری می توانند خدمات 
داروخانه ای و حتی ســایر خدمات پارا کلنیکی را دریافت کنند.معاون دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران مزیت اجرای این برنامه  نسخه نویسی برخط را نظارت 
عالیه بر کار پرشکان، سرعت بخشیدن به خدمات رسانی به بیماران ، فراهم شدن 

امکان دریافت خدمات درمانی غیر حضوری بیماران تحت پوشش اعالم کرد.
اویس پرداخت برخط دستمزد پزشکان و هزینه دارویی داروخانه ها و سایر مراکز 
خدمات رسانی را از سوی شــرکت های بیمه ای از دیگر مزیت های این طرح 
بیان کرد. برنامه نسخه نویسی بر خط یکی از الزامات قانونی در دو برنامه پنجم و 
ششم توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسالمی بود که در حال حاضر تنها در 

یکی از شهرستان های 31 استان کشور به طور آزمایشی فعال است. 

شمارش معکوس برای بازگشایی شهربازی 
پارک ملت آغاز شد

 سرپرست مدیریت دارایی ها و توســعه خدمات شهرداری مشهد از بازگشایی 
شهربازی پارک ملت در ســال آینده خبرداد. به گزارش روابط عمومی معاونت 
اقتصادی شهرداری مشــهد، لیال نوروزی عنوان کرد:شهربازی پارک ملت یکی 
از فضاهای قدیمی و تفریحی شــهر مشــهد و مکانی برای گذران اوقات فراغت 
شــهروندان و زائران به شمار می رود، به همین جهت مدیریت شهری درانتهای 
ســال گذشته به دلیل نیاز این مجموعه به بهسازی، بازسازی و استانداردسازی 
دســتگاه ها از شرایط پاندومی کرونا استفاده کرد و نسبت به اجرای پروژه های 
مذکور در حوزه تجهیزات، فضاسازی و ابنیه اقدام نمود.  وی افزود: بر طبق پیش 
بینی ها بخش زیادی از این اقدامات جهت بازگشایی مجدد شهربازی پارک ملت 
تا تیرماه سال جاری اعمال شد، اما با تداوم شرایط همه گیری و ابالغ مصوبات 
ســتاد ملی کرونا امکان بازگشایی این مجموعه فراهم نگردید، در نتیجه بهمن 
ماه سال جاری با اعالم وضعیت آبی کرونا در شهرمشهد و اتمام عملیات اجرای 
پروژه، مقرر گردید مجموعه مذکور با رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی در 
سال آینده فعال شــود. نوروزی با اشاره به آغاز واکسیناسیون وامیدواری ایجاد 
شــده در کنترل شرایط، پیش بینی ستاد ملی کرونا را کاهش شرایط پاندومی 
در سال آینده دانست وگفت: مجموعه شهربازی پارک ملت با ارتقا کیفیت قابل 
توجهی آماده واگذاری به سرمایه گذار بخش خصوصی می باشد و ساعت فعالیت 

این مجموعه در بازه زمانی خارج از محدودیت های تردد خواهد بود. 

مدیرکل ورزش و جوانان:
استان همدان در ۱۷ رشته ورزشی توانایی 

حضور در لیگ برتر را دارد
همــدان- مجید ملکیان: مدیــرکل ورزش و جوانان همدان گفــت: ورزش این 
اســتان از مجموع 4۷ رشته در 1۷ رشته توانایی حضور در لیگ های برتر کشور 
را دارد.حمید ســیفی در بازدید از تمرین آماده سازی تیم شهرداری صدرنشین 
لیگ 2 فوتبال کشور اظهار داشت: لیگ برتر باالترین رده از رقابت های حرفه ای 
در باشــگاه های کشور است که همدان می تواند در این مسابقات حضوری موفق 
داشــته باشد.وی بیان کرد: همدان در رشته فوتبال نیز توانایی الزم برای حضور 
در لیگ های برتر و دسته اول کشور را دارد و اکنون تیم شهرداری با کسب نتایج 
مطلــوب در لیگ 2، این توانمنــدی را ثابت کرده که بتواند صعود کند.مدیرکل 
ورزش و جوانان همدان اظهار داشت: فوتبال جزو رشته های محبوب و پرطرفدار 
اســت و ما باید برای تقویت این ورزش تالش بیشــتری داشته باشیم.سیفی با 
بیان اینکه شهرداری در حوزه ورزش با فعالیت های گسترده تاثیر مثبت و نقش 
بسزایی را ایفا کرده است افزود: نگاه همگان رشد و تعالی ورزش حرفه ای، قهرمانی 
و همگانی اســتان است.وی خاطر نشان کرد: پس از ســه سال شاهد برگزاری 
مراســم تجلیل از قهرمانان ورزش استان بوده ایم که این برنامه پاداش اندکی از 
افتخارآفرینی آنان بود و این اقدام باز هم پیگیری خواهد شد.ســیفی خواســتار 
تداوم موفقیت شهرداری در لیگ دسته دوم فوتبال کشور شد و افزود: صعود به 
لیگ یک هدیه ارزشمند اعضای تیم به جامعه فوتبالدوست همدانی خواهد بود.

تیم شهرداری صدرنشین گروه یک لیگ دسته دوم فوتبال کشور است.

با حضور ماهانه در برنامه رادیویی و تلویزیونی بی تعارف قم:
مدیرکل کمیته امداد قم، مسئول بی تعارف 

استان است
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم امسال، با حضور در 
11 برنامــه رادیویی و تلویزیونی با عنوان بی تعارف به 
9۶ درخواســت مطرح شده هم اســتانی های گرامی 
رســیدگی کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته 
امــداد، محمود تلخابی، رئیــس اداره روابط عمومی و 

اطالع رسانی کمیته امداد اســتان قم با اشاره به اینکه کمک به رفع مشکالت 
نیازمندان استان قم، دغدغه مدیرکل محترم استان است گفت: هر زمانی که صدا 
و سیمای مرکز قم از وی برای پاسخگویی و رسیدگی به مشکالت مطرح شده در 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی دعوت کرده است، از این موضوع استقبال کرده 
و در برنامه های مورد نظر حاضر شده است.وی با بیان اینکه برنامه »بی تعارف« 
در صدا و سیمای قم، پل ارتباطی خوبی بین مردم و مسئوالن استان است افزود: 
آقای میرشــکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم، امسال 11 مرحله در استودیو 
این برنامه حاضر شــد و به صورت زنده به ســواالت مطرح شده از طرف مردم 
پاسخ داد.تلخابی لزوم انعکاس و پیگیری مطالبات مردم در چنین برنامه هایی را 
خاطرنشــان و تصریح کرد: در سالی که پشت سر گذاشتیم 9۶ فقره درخواست 
مردمی در این برنامه عنوان شــد که بالفاصله پس از اتمام هر برنامه با دستور 
مدیرکل محترم، پیگیری مشکالت مطرح شده در دستور کار فوری ادارات تابعه 
قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه بیشتر پیامک های ارسالی و تماس های تلفنی 
مردم با موضوع حمایتی، معیشت، مسکن، درمان، اشتغال و تحصیل بوده است.

سردار جاللی:
 پذیرش FATF خودزنی 

و خودتحریمی است
ادامه از صفحه اول

مسیر دولت برای برخورد با پولشویی و مبارزه با فساد موقوف 
به تصویب استانداردهای FATF نیست

وی تاکید کرد: در چنین شــرایطی جمهوری اسالمی ایران نیز در 
صورت پیوســتن به این کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار 
گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد کنوانسیون که موجبات 
ابتالی کشورمان به نوعی »خودتحریمی مزمن » و »پایدار« را فراهم 
خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول از کنوانســیون و مفاد آن است 
که آن نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای کشورمان به همراه 
خواهد داشت.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه 
البته هیچ فردی در کشــور مدافع عدم شفافیت در حوزه های مالی 
و مبارزه با فســاد نیست، گفت: هیچ اراده ای مسیر دولت را مسدود 
نکرده است که با مسئله پولشویی، فساد و ... برخورد کند اما مسئله 
آن است که نباید مبارزه با این موارد را موقوف به پذیرش مکانیسم 
هــای نظارتی FATF قلمداد کرد.وی تاکید کرد: دولت اگر مشــکل 
قانونی دارد می تواند با ارائه الیحه به مجلس شــورای اسالمی همه 
نابه ســامانی های مالی، پولی، بانکی و احتماالت پولشویی را با قانون 
ملی و داخلی همراه با یک اراده قوی برطرف کرده و با این کار بهانه 

از دشمن گرفته شود.

شفافیت بخشی به مکانیســم  دورزدن تحریم  ها خودزنی و 
خودتحریمی است

ســردار جاللی با اشــاره به اینکه ما درگیر یک جنــگ تمام عیار 
اقتصادی هســتیم و شــفافیت بخشی به مکانیســم های دورزدن 
تحریم ها عمال خودزنی و خودتحریمی اســت، ادامه داد: در واقع با 
پذیرش مکانیســم های اف ای تی اف ما نشانه گیری دشمن در جنگ 
اقتصادی را دقیق تر می کنیم و این عامل می تواند اثر تحریم ظالمانه 
آمریکایی ها را بر اقتصاد و معیشــت مردم ســنگین تر کند.رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: با توجه به عضویت رژیم 
صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان ناظر در FATF باید گفت 
که هر دوی آنها پدران واقعی تروریســم در منطقه ما هستند. آنها 
تامین منابع مالی گروه های تروریستی همچون القاعده، داعش و ... 
را برعهده دارند و در لیست سیاه FATF هم نیستند. به نظر می رسد 
این پیمان بیشتر سیاسی است تا مالی، پولی و بانکی؛ لذا به وزارت 
خارجه پیشنهاد می شود در الیه سیاسی این مسئله را دنبال و حل و 

فصل کرده و از ایجاد تعهدات برای کشور خودداری کند.

هیچ تضمینی در FATF برای 
گشایش های اقتصادی وجود ندارد

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: هیــچ تضمینی 
برای گشــایش های اقتصادی در ایــران،  در FATF وجود ندارد 
و مجموع این کنوانســیون ها نیز همانند برجام برای ما خیری 
نخواهد داشــت.محمدرضا پورابراهیمی نماینــده مردم کرمان 
در مجلس شورای اســالمی، با اعالم مخالفت خود به پیوستن 
ایران به کنوانســیون های FATF گفت: همانطور که برجام برای 
ما خیری نداشت، پیوســتن به FATF هم برای ما خیری ندارد. 
وی افزود: در FATF هیچ تضمینی برای کشــایش اقتصادی در 
ایران وجود ندارد و نباید به این کنوانسیون ها دلخوش کرد.وی 
اظهار داشــت: غربی ها در موارد مختلف و از جمله برجام نشان 
دادند که به تعهداتشــان پایبند نیستند و هیچ تضمینی برای 
انجام تعهدات از سوی آنها وجود ندارد.پورابراهیمی خاطرنشان 
کرد: براســاس مبانی دینی ما، مبارزه با فساد و پولشویی جزو 
اولویت های ماست و ما عالوه بر این، با هرگونه اقدام تروریستی و 
اقدامات جنگ طلبانه به شدت مخالفیم. وی افزود: پیش از آنکه 
کنوانسیون های FATF متولد شوند، ما در کشورمان قانون مبارزه 
با پولشــویی داشته ایم و سابقه مبارزه ما با پولشویی و تروریسم 

سالهای بیشتر از عمر این کنوانسیون هاست.

درحالی رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده 
رمزارزهایی که به صورت رسمی استخراج 
شده اند می توانند در واردات استفاده شوند 
که آمارها نشــان می دهــد، حجم باالی 
رمزارزهــای موجود به صورت غیررســمی 
در بازار معامله می شــوند که اتفاقا موجب 
خروج ارز زیادی هم شــده اند.،  با داغ شدن 
بازار خریــد و فروش بیت کوین و ســایر 
رمزارزها در ایران،  انتقادات به نبود قانون در 
این خصوص باال گرفته اســت و بسیاری از 
تحلیل گران ایــن حوزه تأکید دارند که اگر 
دولت موضع خــود را در این خصوص فوراً 
مشخص نکند باید منتظر فاجعه ای در بازار 
بیت کوین مشــابه آنچه طی ماه های اخیر 
در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.ناصر حکیمی 
معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی 
در گفت وگو با تسنیم ضمن تأکید بر مبهم 
بودن بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که 
همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ 
قوانین وضــع کرد و این بازار را بعنوان یک 
صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید 
و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.

با این حــال اما هنوز دولت و بانک مرکزی 
موضع خود را در این خصوص روشن نکرده 
اند و قانونی هم در زمینه مبادالت رمز ارزها 
وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس! 
بعد از آنکه در هفته های اخیر و همزمان با 
افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، 
تعداد زیادی از مــردم راهی بازار رمرزارزها 
مخصوصاً بیت کوین شدند،  باالخره موضع 
بانک مرکزی درباره خریــد و فروش بیت 
کویــن در ایران اعالم شــد هرچند خیلی 

کوتاه! این درحالی است که میزان استخراج 
قانونی رمز ارز )بیت کوین( طبق برآورد بانک 
مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت ناچیز 
بوده و اســتخراج غیرقانونی بیشــتر است؛ 
ضمن اینکه بیت کوین  های استخراج شده 
در ماینرهای غیرقانونی نیز به میزان 5- ۶ 
درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا 
می شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده 
با سیاســت قیمتگذاری بــرق وزارت نیرو 
از جملــه اختصاص برق رایــگان به برخی 
تشدید شــده است.بنابراین حجم زیادی از 
بیت کوین هــای موجود در بازار داخلی، از 
طریق صرافی های خارجی خریداری شده 
اند؛ تحلیل گران این بازار معتقدند که ادامه 
وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای 
مجوز خروج ســرمایه و ارز زیادی از کشور 
اســت، همانطور که تا االن نیز برای خرید 
ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور 
خارج شده اســت.همانطور که در باال هم 
اشاره شد، محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، 
صرافی های خارجی هســتند که در واقع 
در این روش با مقدار زیــادی خروج ارز از 
کشور مواجه ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای 
دیجیتال در ایران باالتــر برود خروج ارز از 
کشور بیشتر خواهد شــد.اگرچه معامالت 
صرافی های داخلی توسط نهادهای نظارتی 
قابل رصد است اما با انتقال ارزها به صرافی 

هــای بین المللی ایــن مزیت کمرنگ می 
شــود. ضمن اینکه، گســترش پذیرش و 
معامالت ارزهای دیجیتال در کشــور باعث 
تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشــویی شده 
است.گفتنی است، بیش از 20صرافی رمزارز 
با تعداد کاربران و مبادالت روزانه قابل توجه 
در کشور وجود دارد که همگی از درگاه های 
پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت 
نظیر شــتاب و شــاپرک برای تبدیل ریال 
استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی 
تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز 

نداده است.
طبق سیاســت اعالمی بانــک مرکزی در 
مســتند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها 
در صرافــی های غیرمجاز ممنوع اســت؛ 
مشخص نیســت که این صرافی ها چگونه 
از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند 

می شوند!
سیاست اعالمی بانک مرکزی در مستند رمز 
ارزها درباره رمزارزهای جهانروا مانند بیت 

کوین به قرار زیر است:
صدور و انتشــار این نوع رمزارزها در اختیار 
توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در 
این زمینه امکان پذیرش نقش و مسیٔولیتی 

ندارد.
استفاده از رمزارزهای جهانروا به عنوان ابزار 

پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

رمزارزهای جهانروا تنهــا در صرافی هایی 
که مقررات آن در بخــش الزامات عمومی 
صرافیها آورده شده اســت، قابل خرید و و 

فروش و تبادل هستند.
توسعه کیف پول رمز ارزی برای رمزارزهای 
جهانــروا با در نظر گرفتــن مقررات بخش 
کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی 

و حقوقی بالمانع است.
در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهانروا 
در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته 
شده و مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه 

وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
عدم وضع قوانین بــرای رمز ارزها در ایران 
موجب شده اســت تا با رشد باالی قیمت 
بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال)آلت 
کوینز( آمــار فعاالن این بــازار در ایران از 
حدود 100 هزار نفر در دوســال گذشــته 
به بیش از یک میلیون نفر در ســال جاری 
برســد؛ افرادی که وارد این بازار می شوند 
یا معامله گر هســتند که آگاهی بیشتری 
دارند و از نوسانات ســود می برند یا اغلب 
ســرمایه گذارانی هستند که به نیت کسب 
سود بیشــتر، گاهی تمام دار و ندار خود را 

می بازند.
با این تفاسیر ممکن است ارزهای دیجیتال 
همانند موسسات غیرمجاز به چالشی برای 
اقتصاد ایران تبدیل شــوند و بانک مرکزی 
اگرچه اکنون کنار گود ایســتاده و تماشــا 
می کند اما با بزرگتر شدن چالش و درگیر 
شدن میلیونها ایرانی با یک تکلیف قانونی به 
مرکز گود پرتاب شده و میدان دار این عرصه 

خواهد شد که قدری دیر است!

تشدید خروج ارز از کشور برای 
خرید بیت کوین
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زنگنه در آیین بهره برداری از سه طرح ملی صنعت نفت:استانها

 در میدان های مشترک نسبت به همسایگان وضع مناسبی داریم
وزیر نفت با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر در تمامی 
میدان های مشترک نســبت به همسایگان در وضع مناسبی 
هستیم، گفت: ظرفیت تولید نفت خام در میدان های مشترک 
غرب کارون از ۷۰ هزار بشــکه در روز به ۴۰۰ هزار بشــکه 
افزایش یافته است. بیژن زنگنه دیروز در آیین بهره برداری از 
ســه طرح ملی صنعت نفت با قدردانی از رئیس جمهوری و با 
تبریک به مردم به دلیل بهره برداری از این طرح ها در شــرایط 
ســخت اظهار کرد: دو طرح توسعه میدان آذر و واحد بازیابی 
اتان پتروپاالیش کنگان با مجموع ســرمایه گذاری حدود ۲.۶ 
میلیارد دالر به بهره برداری رســمی می رســد.وی با اشاره به 
اینکه میدان مشــترک آذر در منطقه دهلران از استان ایالم 
نخستین طرحی است که افتتاح می شود، اظهار کرد: با توجه 
به تدبیر جنابعالی و سیاست دولت مبنی بر اولویت بهره برداری 
از میدان های مشــترک نفت و گاز و تعهد وزارت نفت در این 
دوره بر تعیین تکلیف و توســعه همه میدان های مشــترک، 
خوشــبختانه تا پایان دولت به جایی می رســیم که همه این 
میدان ها یا به بهره برداری در وضع بسیار مطلوب مانند پارس 
جنوبی رســیدند یا اینکه با وجود تحریم ها صاحب قرارداد و 

پیمانکار شدند و در حال فعالیت هستند.

هزینه 1.۶ میلیارد دالری توســعه میدان آذر برگشته 
است

وزیر نفت با بیان اینکه میدان آذر یکی از میدان های مشترک 
اســت که توسعه نیافته بود و رقم تولید آن صفر بود، تصریح 
کرد: این طرح ســال ۱۳۹۱ در قالب قــرارداد بیع متقابل با 
شــرکت ایرانی ســروک آذر که عمده ســهام آن متعلق به 
سرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی نفت است، امضا شد و 
پیشرفت آن خردادماه سال ۱۳۹۲ حدود ۶ درصد بوده است.

زنگنه با اشــاره به اینکه طرح میــدان آذر در دو مرحله اجرا 
شــده که مرحله نخســت آن با تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه 
از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ عملی شــد، افزود: فاز دوم این 
طرح با تولید روزانه ۶۵ هزار بشــکه از دی ماه امسال محقق 
شده است.وی تولید انباشتی این میدان را تاکنون حدود ۳۶ 
میلیون بشکه نفت اعالم کرد و گفت: ۱.۶ میلیارد دالر هزینه 
طرح توسعه این میدان برگشــته است.وزیر نفت به اشاره به 
اینکه نفت تولیدی از میدان آذر از ۱۹ حلقه چاه با عمق بیش 
از ۴۵۰۰ متر پس از فرآورش و جداســازی نفت، گاز و آب در 
واحد فرآورش مرکزی، به مصرف کنندگان داخلی یا پایانه های 
صادراتی منتقل می شود، اظهار کرد: نکته مهم درباره این طرح 
تکمیل زنجیره ارزش اســت. به این معنا که گاز همراه ترش 
تولیدی از این میدان پس از جداســازی به مرکز جمع آوری 
گاز دهلران منتقل و از آن طریق به همراه گازهای میدان های 
چشمه خوش، آبان، پایدار غرب، پایدار شرق، دهلران، دانان به 
ان جی ال ۳۱۰۰ ارســال می شود. بخشی از این گاز به شبکه 

سراســری گاز تزریق و بقیه به خوراک یک واحد پتروشیمی 
تبدیل می شــود.زنگنه با بیان اینکه طرح ان جی ال ۳۱۰۰ با 
سرمایه گذاری ۸۹۰ میلیون دالر و بیش از ۵۸ درصد پیشرفت 
در حال اجراســت و ان شــاء اهلل ســال آینده به بهره برداری 
می رسد، تصریح کرد: در پایین دست طرح ان جی ال ۳۱۰۰ نیز 
پتروشیمی دهلران با ظرفیت حدود یک میلیون تن است که 
ازسوی صندوق بازنشستگی نفت در حال ساخت است. درواقع 
گازهای مشــعل تولیدی این میدان ها پس از شیرین ســازی 
و جداســازی در ان جــی ال ۳۱۰۰ به محصوالت ارزشــمند 
پتروشیمی تبدیل می شــود.وی با یادآوری اینکه همان طور 
که در آیین بهره برداری رسمی از پتروشیمی ایالم در دی ماه 
امسال مطرح شد اقدام های گسترده ای در زنجیره فعالیت های 
نفت، گاز و پتروشیمی در استان ایالم در حال اجراست، افزود: 
از جمله مهم ترین این طرح ها افزون بر طرح توســعه میدان 
آذر، می توان به طرح واحد پلی پروپیلن ایالم، فاز ۲ پاالیشگاه 
گاز ایالم، فاز ۲ توســعه میدان گازی تنگ بیجار و توسعه ۶ 
میدان نفتی آبان، پایدار غرب، چنگوله، چشمه خوش، دالپری 
و پایدار شــرق در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی اشاره 
کرد.وزیر نفت ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری در این طرح ها 
بیش از ۵.۳ میلیارد دالر خواهد بود که اگر کارخانه ان جی ال 
۳۱۰۰ و پتروشــیمی دهلران را به آن اضافه کنیم این رقم به 
۶.۸ میلیارد دالر می رســد، استان ایالم یکی از مراکز تمرکز 

فعالیت صنعت نفت است.

پتروپاالیش کنگان؛ طرح مادر تولیدکننده خوراک
زنگنه از پتروپاالیش کنگان به عنــوان دومین طرحی که به 
بهره برداری می رســد نــام برد و با بیان اینکــه این طرح در 
عســلویه و در کنار فاز ۱۲ پارس جنوبی در حال اجراســت، 
یادآور شــد: قرارمان این بود امســال ۱۷ طرح پتروشیمی با 
ســرمایه گذاری ۱۱.۴ میلیارد دالر و ظرفیت ۲۵ میلیون تن 
به بهره برداری برســد. این طرح که با سرمایه گذاری قریب به 
یک میلیارد دالری افتتاح می شود، جزو این طرح هاست که به 
بهره برداری می رســد و ظرفیت تولید آن هم ۳.۵ میلیون تن 
در سال است.وی با بیان اینکه این طرح در زنجیره تولیدهای 
پتروشیمی، یک طرح مادر تولیدکننده خوراک است، خطاب 
بــه رئیس جمهوری گفت: مجموع ظرفیــت طرح های تولید 
خوراک واحدهای پتروشــیمی که امســال افتتاح شده اند و 

می شوند، ۱۱.۲ میلیون تن در سال است.

وزیــر نفت از افتتــاح یک طرح تأمین خوراک پتروشــیمی 
در هفته هــای آتی خبر داد و یادآور شــد: واحد بازیابی اتان 
پتروشیمی بوشهر، پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس، پتروپاالیش 
کنگان و پاالیشــگاه پارســیان سپهر در عســلویه به مرحله 
بهره برداری رســیده و ســال آینده نیز ان جــی ال ۳۱۰۰ و 
ان جی ال ۳۲۰۰ به بهره برداری می رســد.زنگنه با اشــاره به 
اینکه طرح پتروپایشگاه کنگان از سوی شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی نفت با تأمین مالی صندوق توسعه ملی 

و بانک های ملت، اقتصاد نوین، تجارت، صادرات و خاورمیانه 
احداث شده است، تصریح کرد: ارزش فروش تولیدات ساالنه 
این طرح یک میلیارد دالر اســت که مایعات تولیدی تا زمان 
راه اندازی واحدهای پایین دســتی این طرح صادر شده و اتان 
تولیدی نیز به مصرف مجتمع های پتروشــیمی مســتقر در 
پارس جنوبی می رســد.وی با بیان اینکه در پایین دست طرح 
پتروپاالیش کنگان چهار طرح اجرا می شود، توضیح داد: یک 
واحــد الفین یک میلیون تنی و ۳ واحد تولید پلی اتیلن ۳۰۰ 
هزار تنی با سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دالر با مجموع پیشرفت 
۴۰ درصدی در حال ساخت است.وزیر نفت گفت: اگر تحریم ها 
نبود همه این طرح ها می توانســت با هم به بهره برداری برسد 
و علت تأخیــر در اجرای این طرح و زنجیره، اعمال تحریم ها 
بوده اســت.زنگنه از همه دست اندرکاران این طرح ها، شرکت 
ملی نفت ایران، مهندســان، پیمانکاران، مشاوران، کارگران و 
به ویژه مهندس رحیمی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی 

نفت قدردانی کرد.

کیان؛ یکی از ابرپروژه های پتروشیمی
وی با بیان اینکــه عملیات اجرایی طرح پتروشــیمی کیان 
به عنوان سومین طرح به صورت رسمی آغاز می شود، توضیح 
داد: این طرح از ابرپروژه های پتروشیمی است که فاز نخست 
آن  بــه  حدود ۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیــاز دارد و 
به صورت مشــترک ازســوی هلدینگ نفت و گاز پارسیان و 
هلدینگ پتروفرهنگ که مربوط به صندوق فرهنگیان است، 
اجرا می شــود.وزیر نفت با اشــاره به اینکه قرارداد اجرای این 
طرح چند ماه است امضا و عملیات ابتدایی آن آغاز شده است، 
افزود: ویژگی مهم این طرح دریافت مجموعه ای از خوراک های 
ترکیبی مایع و گاز با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن است. این طرح 
عظیمی اســت و ما چهار طرح از این نوع داریم.زنگنه تصریح 
کرد: افزون بر پتروشــیمی کیان سه طرح دیگر با استفاده از 
مجموعه ای از خوراک های ترکیبــی مایع و گاز )دو طرح در 
عسلویه و یک طرح در بندر ماهشهر( تعریف شده که همسو 
با جهش ســوم و ریل گذاری برای آینده صنعت پتروشیمی و 

ساختن اقتصاد مقاومتی با نگاه درون زا و و برون گراست.
وی با تأکید بر اینکه این طرح ها بر پایه خوراک ترکیبی طیفی 
از تولیدهای بســیار با ارزش را تولید می کنند که بر پایه آنها 
می توان صدها کارخانه جدید پایین دســتی در نقاط مختلف 
کشور احداث کرد، گفت: ما تأکیدمان این است طرح هایی که 
بــرای کلنگ زنی یا آغاز عملیات می گذاریم اطمینان کافی از 

جدی و اجرایی بودن و تأمین منابع آنها داشته باشیم.
وزیر نفت در پایان گفت: این موفقیت های بزرگ را به جنابعالی 
و ملت بزرگ ایران که در این روزهای سخت توانستند به این 
دســتاوردهای بزرگ دست یابند، تبریک می گویم و روزهای 

بهتری را برای همه از خداوند متعال مسئلت می کنم.

با رشد ۳۲ درصدي در بهمن ماه محقق شد؛
توليد حدود 979 ميليون و 692 هزاركيلو 

وات ساعت انرژي در نيروگاه   نكا
مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا از تولید ۹۷۹ 
میلیون و ۶۹۲ هزار کیلو وات ســاعت انرژي در بهمن 
امسال در نیروگاه شهیدســلیمي نکا خبر داد.محسن 
نعمتي با اعالم این خبر افزود: در این ماه ۹۵۰ میلیون 
و ۸۱  هزار کیلو وات ســاعت انرژي خالص به شــبکه 
سراسري برق کشور تزریق شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش 
از ۳۲ درصد رشــد داشته است.وي همچنین اظهار داشت: در این ماه افزون بر 
۷۸ درصد انرژي تولید شده در واحدهاي بخاري و حدود ۲۲ درصد در واحدهاي 
بلوک سیکل ترکیبي بدست آمد.خاطرنشان مي شود در ۱۱ ماه گذشته بیش از 

۹۴ درصد انرژي تعهدي ساالنه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

گام سبز صنعت سرخ در تامین بلندمدت آب از پسآب نیشابور
سرمایه گذاری 1100 ميليارد ی »فوالد 

خراسان« در توسعه فاضالب شهری
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان طی گفت و گویی با اهالی رسانه که در حاشیه 
حضور این ابرشرکت تولیدی شرق کشــور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
متالورژی )ایران متافو( در تهران برگزار شــد، دیدگاه خود را درباره سیاســت 
گذاری راهبردی این مجتمع در آینده صنعت فوالد ایران ابراز کرد. دکتر کسری 
غفوری در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش ستایش برانگیز این مجتمع در روند 
توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی جامعه پیرامونی خود اذعان کرد: مجتمع 
فوالد خراسان همواره نسبت به سایر مجتمع های تولیدی کشور سردمدار توسعه 
چه در زیر ســقف خود و چه خارج از آن بوده اســت. نایب رئیس هیئت مدیره 
مجتمع فوالد خراســان در ادامه گفت: اعتقاد من این است که آب نیاز اساسی 
فوالد است و ما نباید در شرایط کنونی با بحران فراگیر آن، آب پاکیزه را در تولید 
فوالد استفاده کنیم. با موافقت شــرکت آبفای کشور پسآب شهر نیشابور را به 
مدت ۲۵ ســال در فوالد خراسان به کار خواهیم گرفت و مازاد آن را در صنعت 
و کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار خواهیم داد. ۱۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری در این زمینه نیاز داریم که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شــود 
و اجرای آن اشتغال مســتقیم ۱۰۰۰ نفر را تامین می کند. این کارآفرین ملّی 
اضافه کرد: مهم ترین طرح توســعه ما که زنجیره تولید ما را از نظر سودسازی 
ارزنده تر می کند، کنسانتره سازی دو و نیم میلیون تنی »سنگان« خواف است. 
از روز حضورم در مجتمع فوالد خراسان قول دادم که آن را به ثمر برسانم. بعد 
از هفت سال وقفه مشکالت پیمان کاری و اداری آن حل شده و کار اجرایی در 
آن مجموعه هم آغاز شــده است. پیش بینی ما این است که ۲۴ ماه دیگر بهره 
برداری طرح دو و نیم میلیون تنی کنسانتره سازی سنگان آغاز می شود. در کنار 
آن آهک از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت است و اگرچه ارزش ریالی باالیی در 
زمینه تولید ما ندارد ولی عدم تامین آن در فصول سرد با دشواری و حتی وقفه 
در روند تولید همراه می شود. به همین دلیل به تازگی ۶۰ درصد یک کارخانه 
آهک را در شهرک صنعتی خیام خریداری کردیم. با این سرمایه گذاری نیز ۱۴۰ 

نفر اشتغال مستقیم خواهند داشت. 

مهمترین عمليات امداد ونجات و اطفاء حریق 
آتشنشانی شهرداری گرگان 

ماموران ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان طی یک هفته 
گذشــته مجموعاً ۲۹ عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق )۲۱ امداد و نجات و 
۸ اطفــاء حریق( انجام دادند که گزارش برخــی از این عملیات ها در ادامه می 
آید:نخستین عملیات مربوط به حادثه انحراف و واژگونی خودرو سمند در جاده 
هزارپیچ بود که با اعالم سامانه ۱۲۵ یک تیم عملیاتی از ایستگاه شماره پنج به 
محل حادثه اعزام شــدند و پس از حضور در حادثه راننده را از خودرو خارج و 
مراحل ایمن سازی را انجام دادند که خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشت.

در حادثه ای دیگر با اعالم حادثه تصادف ســه خودرو )پژو پارس، پژو پرشــیا و 
پاترول( در حافظیه، یک تیم عملیاتی از ایستگاه شماره ۶ به محل حادثه اعزام 
شدند و پس از عملیات رهاسازی و خارج سازی مصدومین از داخل خودرو ، آنها 
را تحویل اورژانس دادند . متاسفانه بر اثر این حادثه ۳ تن از سرنشینان مصدوم و 
به بیمارستان منتقل شدند.در یک حادثه دیگر، طی اطالع شهروندان به سامانه 
۱۲۵ مبنی بر حریق کافه ای در هزارپیچ یک تیم عملیاتی از ایســتگاه پنج به 
محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفا حریق به سرعت انجام و حریق مهار شد. 
حادثه آتش ســوزی گل فروشی نیز اتفاق دیگری بود که با حضور به موقع تیم 
عملیاتی به خیر گذشت. پس از اطالع شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش 
سوزی یک مغازه گل فروشی در کاشانی ۲۶ یک تیم عملیاتی از ایستگاه دو به 
محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفا حریق را انجام دادند و خوشبختانه این 

حادثه مصدومی نداشت.

اجرا و بهره برداری از چهارمين پل آبنمای 
لوله ای درسطح محورهای روستایی استان قم

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم ، 
درراستای ارتقا سطح ایمنی و صیانت از راههای روستایی ، چهارمین آبنمای لوله 
ای درســطح محورهای روستایی استان قم اجرا و به بهره برداری رسید .رئیس 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای ســلفچگان ضمن اعالم خبر فوق توضیح 
داد : این آبنمای لوله ای درمحور کهندان ) محدوده روستای علی خان بیگی ( 
بخش خلجســتان قم اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت .محمدرضا قزوینیان 
درخصوص اهداف اجرایی این طرح اظهار داشت : به دلیل واقع شدن این قطعه 
از محور روستایی کهندان در خط قعر جاده ، همه ساله به هنگام ریزش نزوالت 
جوی و سرریز شدن سیالبهای فصلی ، شاهد به وجود آمدن مشکالت ترافیکی 
عدیــده ای برای کاربران جاده ای این محور بوده ایم .وی محور کهندان بخش 
خلچســتان را مسیر دسترسی ۷ روستا به مرکز بخش دانست و افزود : با توجه 
به آنکه بخش خلجســتان از مراکز مهم تولیدات باغی ازسویی ودرزمره مناطق 
ییالقی اســتان از سویی دیگر می باشد ، شــاهد ترافیک غالبا حجیمی در ایام 
مناسبتی سال دراین محور هستیم .قزوینیان ادامه داد : کما اینکه طی فروردین 
ماه سال ۹۹ به دلیل وقوع بارشهای پرحجم فصلی ، شاهد آبگرفتگی این قطعه 
از محــور به مدت طوالنی بودیم .رئیس اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
سلفچگان درخصوص مشخصات فنی پروژه نیز اظهار داشت : جهت اجرای این 
آبنما ، عملیات خاکبرداری گسترده ای به میزان ۵۰۰ متر مکعب اجرا و سپس 
نسبت به لوله گذاری اقدام گردید .قزوینیان تعداد لوله های کار گذاشته دراین 
پروژه را دو لوله عنوان وافزود : طول هریک از لوله ها ۱۲ متر و قطر مفید دهانه 

هریک ۲۰/۱متر می باشد.

از شــرکتهای بازرگانی نفت گرفته تا بانکهای وال 
اســتریت، اکثر دنیای نفت بر این نکته توافق دارند 
که بازارها می توانند نفت بیشــتری را جذب کنند 
اما سوال اینجاســت که آیا اوپک پالس نفت کافی 
برای آنها فراهم خواهد کرد؟  اشباع ذخایر نفت که 
در دوران اوج پاندمی ویروس کرونا ایجاد شــد، به 
سرعت در حال از بین رفتن است. طبق گزارش بانک 
مورگان استنلی، سطح ذخایر جهانی با سریعترین 
روند در دو دهه گذشــته کاهش پیدا کرده اســت. 
قیمتها به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا صعود 
کــرده اند و تولید نفت آمریکا تحت تاثیر یخبندان 
بی سابقه در این کشور سقوط کرده است. صحبت 
درباره سوپرسیکل کاالها و حتی بازگشت به دوران 
نفت ۱۰۰ دالری در همه جای بازار پیچیده است.با 
بدیهی بودن نیاز به عرضه بیشتر نفت، معامله گران 
انتظار دارند گروه اوپک پالس که عربستان سعودی 
و روســیه در راس آن قرار دارند، در نشست چهارم 
مارس که برای تصمیم گیری درباره ســطح تولید 
نفت از آوریل برگزار می شود، با افزایش بیشتر تولید 
موافقت کنند.اما معلوم نیست این گروه به حد کافی 
قاطعانه عمل کند. شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربســتان ســعودی که نگران تهدید 
ادامه دار ویروس برای تقاضاست، از تولیدکنندگان 
این گروه خواسته اســت جانب احتیاط را از دست 
ندهند.اگر این گروه بــا افزایش تولید کمتر از نیاز 
بازار موافقت کند، ممکن است باعث افزایش بیشتر 
قیمتها شود و در نتیجه با عواقب ناخوشایندی روبرو 
خواهد شد.بیل فارن پرایس، مدیر شرکت تحقیقاتی 
انِوروس و ناظر سابق اوپک گفت: این ریسک وجود 
دارد که بازار بیش از حد دچار کمبود عرضه شــود. 
بازار هم اکنون هم دچار کمبود عرضه اســت و اگر 
اوپک تنها بــه تقویت قیمتها متمرکز شــود، این 
ریســک وجود دارد که عرضه رقیبان دیگر افزایش 
پیدا کند.اوپک و متحدانش سال گذشته که بحران 
ویروس کرونا باعث ســقوط تقاضا شد، با موافقت با 
اجرای محدودیت عرضه کم سابقه، صنعت جهانی 
نفــت را نجات دادند. این اســتراتژی باعث احیای 
قیمت نفت برنت به ۶۲ دالر در هر بشــکه شــد و 
درآمد اقتصادهای آسیب دیده تولیدکنندگان نفت 
را تقویت کرد.گروه اوپک پالس که متشــکل از ۲۳ 
کشــور اســت، در حال حاضر تولیدشان را بیش از 
هفت میلیون بشــکه در روز معادل هفت درصد از 

عرضه جهانی محدود نگه داشته اند و در نشست روز 
پنج شنبه برای تصمیم گیری درباره افزایش تولید 
به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در آوریل تصمیم 
می گیرند. بعالوه ســعودیها تایید خواهند کرد یک 
میلیون بشکه در روز کاهش تولید داوطلبانه ای که 

انجام داده بودند را احیا می کنند.

احیای تقاضا
ســیگنالهای موجود در بازارهای جهانی نفت نشان 
می دهد که به راحتی افزایش ۱.۵ میلیون بشکه در 
روز تولید نفت را می توانند جذب کنند.تقاضا برای 
نفــت در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان 
است، با ازسرگرفته شــدن زندگی عادی و فعالیت 
اقتصادی، به ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا 
برگشــته است. هند که یک مشــتری نفتی بزرگ 
دیگر اســت، هشدار داده است قیمتهای باالی روند 
احیای اقتصاد جهانی را به خطر می اندازد. مصرف 
سوخت در ژاپن که چهارمین مصرف کننده بزرگ 
نفت در جهان است، به دلیل سرمای هوا در ژانویه 
برای نخســتین بار از اواسط ســال ۲۰۱۹ افزایش 
ســاالنه پیدا کرد.ذخایر نفت و فرآورده های نفتی 
در آمریکا به پایینترین ســطح در یک سال گذشته 
رســیده اســت. با این حال تقاضا برای سوختهای 
هواپیمایی ضعیــف مانده و خرید فــرآورده هایی 
مانند دیزل برای کامیونها و پالستیک مطابق تقاضا 
برای کار و مصرف در خانه افزایش پیدا کرده است.

آمار اوپک نشان می دهد که می تواند امسال طبق 
برنامه افزایش تولید پیش برود و همچنان روند رو به 
کاهش سطح ذخایر جهانی نفت ادامه پیدا کرده و به 
میانگین پنج ساله برگردند که سطح هدف گذاری 
شده از ســوی این گروه تا اوت است.بازارهای نفت 

هم نشان می دهند که عرضه در حال حاضر محدود 
شده است. بهای نفت برنت برای تحویل فوری باالتر 

از معامالت تحویل آتی است.

پیش بینیهای خوش بینانه
محدود شــدن عرضــه در بازار باعــث موج خوش 
بینیهای مثبت از قیمتهای باالتر نفت شــده است. 
گروه گلدمن ســاکس پیش بینی کرده که قیمت 
هر بشــکه نفت برنت در ســه ماهه سوم امسال به 
۷۵ دالر می رســد. گروه بازرگانــی نفت ترافیگورا 
درباره ماههای پیش رو بســیار خوش بین است و 
شرکت سوکار تریدینگ که واحد بازرگانی شرکت 
نفتی دولتی جمهوری آذربایجان است، پیش بینی 
کرده که قیمت نفت تا تابســتان به ۸۰ دالر در هر 
بشــکه صعود می کند و تا دو سال آینده سه رقمی 

می شود.
با این حال همچنان معلوم نیســت که اوپک پالس 
چه تصمیمی می گیرد. الکســاندر نــواک، معاون 
نخســت وزیر روســیه اعالم کرده که این کشــور 
خواســتار افزایش تولید است و در ۱۴ فوریه اعالم 
کرد بازار در حال حاضر متعادل شده است. عربستان 
سعودی محتاط تر بوده و از همتایانش خواسته است 
زخمهای فروپاشی قیمتها در سال گذشته را به یاد 
بیاورند.قیمتها همچنان بســیار پایینتر از سطحی 
است که اکثر کشورهای اوپک برای پوشش هزینه 
بودجــه به آن نیاز دارند و آژانس بین المللی انرژی 
انتظار عقب نشینی بازار در ســه ماهه دوم را دارد 
زیرا سطح ذخایر دوباره انباشته می شود.اگر ریاض 
بخواهد مجموع افزایش تولید گروه را محدود کند، 
ابزار چانه زنی قدرتمنــدی دارد و آن انتخاب روند 
احیای یک میلیون بشــکه در روز کاهش تولیدی 
است که به صورت داوطلبانه انجام داده است و این 
کاهش تولید قرار است در پایان مارس خاتمه پیدا 
کند.اما برخی در بازار انتظار دارند عربستان سعودی 
تولیــدش را یکباره افزایش دهد. باال نگه داشــتن 
قیمتها باعث احیای سرمایه گذاری توسط شرکتهای 
حفاری نفت شیل می شود و موجی از عرضه جدید 
را راه می اندازد که تالشــهای ایــن گروه را بی اثر 
می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، جین استوارت، 
اقتصاددان انرژی جهانی در شــرکت کورنر استون 
ماکرو چنین گفت: حتی افزایش تولید ۱.۵ میلیون 

بشکه ای برای تامین تقاضا کافی نخواهد بود.

توقعات جدید بازار نفت از اوپک پالس
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گزیده خبر تعیین تکلیف کاالهای گروه 27؛

مشکالت گمرکی ۴۰میلیون دالر کاال را در آستانه فساد قرار داد
با وجود رد و تائیدهای مربوط به حواشــی کاالهای گروه ۲۷، 
معاون فنی گمرک ایران از تعیین تکلیف این گروه شامل حدود 
۴۰ میلیون دالر کاالی ورود ممنوع که در آســتانه فساد قرار 
گرفته بودند در جلســه ای با حضور مسئوالن مربوطه از جمله 
وزارت صمت خبــر داد و اعالم کرد که صاحبان کاال به زودی 

می توانند نسبت به ترخیص کاالی خود اقدام کنند.
  گروه ۲۷، گروه کاالیی با اولویت ارزی غیر فعال اســت که با 
وجود دریافت اغلب مجوزهای قانونی از جمله ثبت ســفارش 
وزارت صمت با محدودیت هایی مواجه شــده و امکان ترخیص 

پیدا نکردند.

گمرک:40 میلیون دالر کاال با وجود مجوز در آســتانه 
فساد است

چندی پیش بود که  مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی گمرک 
ایران-  از قرار گرفتن ۴۰ میلیــون دالر کاالهای گروه ۲۷ در 
معرض فساد و یا متروکه شدن خبر داده و تاکید کرده بود که 
یکسری سیاست ها و تصمیمات اخذ شده در مورد محدودیت 
ورود برخی کاالها نه تنها مانع از خروج ارز نشــده بلکه با ورود 
کاال از کانــال قاچاق، موجب محرومیــت دولت از اخذ حقوق 
ورودی شــده است، از این رو الزم است دستگاه های مربوطه با 
توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف 

آنها اقدام کنند.

صمت: کاالها ثبت سفارش ندارند اگر هم دارند مشکل 
ارز دارند

به دنبال این اعالم اخیرا  وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت(  
به نوعی تاکید کرده که اغلب این کاالها ثبت سفارش نداشته 
و یا اگر هم دارند با مشکل تائید منشا ارز و صدور کد رهگیری 
بانک جهت ترخیص مواجه اند.پاسخ وزارت صمت به انتقادات 

فاسد شدن کاالهای گروه ۲۷
وزارت صمــت اعالم کرده که بر اســاس ماده ۸ قانون مقررات 
واردات و صــادرات ورود کاال به کشــور منوط به دریافت ثبت 
سفارش و اخذ مجوزهای فنی و بهداشتی است در حالیکه اکثر 
کاالهای رسوبی در گمرک فاقد ثبت سفارش و یا جزو کاالهای 

ممنوعه در گروههای ۴ و ۲۷ قرار دارند.

تعیین تکلیف گروه 27 و امــکان ترخیص در روزهای 
آینده

با این وجود  تازه ترین اظهارات معاون فنی گمرک ایران، نه تنها 
نشــان می دهد که این ۴۰ میلیون دالر کاالی مورد اشاره در 
گروه ۲۷ دارای ثبت سفارش بوده و وزارت صمت بارها در مورد 
تعیین تکلیف و ترخیص آنها رایزنی هایی داشــته است، بلکه 
اخیرا طی جلسه ای با حضور مسئوالن سازمان های مختلف از 
جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، وضعیت کاالهای 
گروه ۲۷ تعیین تکلیف شــده و صاحبــان کاال می توانند برای 
ترخیص اقدام کنند.ارونقی در این بــاره اعالم کرد که در روز 
گذشته)یکشنبه( در کارگروه تخصیص ارز وزارت صمت موضوع 
کاالهای گروه ۲۷ مطرح و با ارائه مستندات تعیین تکلیف شده 
است. بر این اســاس قرار است کاالهایی که ثبت سفارش آنها 
قبل از ممنوعیت و محدودیت انجام شده و با شرایط ماده ۱۱ 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مطابقت دارند تعیین 
تکلیف و ترخیص شود.وی توضیح داد: بر اساس مفاد ماده ۱۱ 
آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وقتی کاالیی 
مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت 
شــود اگر شرایط الزم را داشته باشــد باید نسبت به ترخیص 

آن با شــرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، بنابراین در صورت 
مطابقت این کاالها با این شــرایط، تعیین تکلیف و ترخیص با 
هماهنگی دستگاه های مربوطه از جمله گمرک، وزارت صمت و 

بانک مرکزی انجام خواهد شد.

مستندات 500 اظهارنامه و صدور ثبت سفارش از سوی 
وزارت صمت برای این کاالها

معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اعالم وزارت صمت مبنی بر 
اینکه اغلب این کاالها ثبت سفارش ندارند تاکید کرد که تمامی 
مستندات و مدارک در رابطه با ثبت سفارش این کاالها موجود 
است؛ به طوری که بیش از ۵۰۰ فقره اظهارنامه برای آنها صادر 
شده است. اگر این کاالها ثبت سفارش نداشتند صاحبان کاال 

نمی توانستند کاالی خود را به گمرک اظهار کنند.

گروه 27 یک گــروه من درآوردی است/مســتندات 
رایزنی های صمت با گمرک

وی با بیــان اینکه کاالهای گــروه ۲۷ قبــل از محدودیت و 
ممنوعیت وارد شــده و وزارت صمت با صدور مجوزهای الزم 
از جمله ثبت سفارش برای صاحب کاال حقوق مکتسبه ایجاد 

کرده است، گفت:گروه ۲۷ یک گروه من درآوردی کاالیی است، 
این در حالی اســت که در طبقه بنــدی کاالهای ممنوعه این 
کاالها به ممنوعه قانونی، شرعی و دولتی تقسیم می شوند که 
کاالهای گروه ۴ کاالهای ممنوعه دولتی هستند که عمدتا به 
دلیل شــرایط ارزی، این ممنوعیت ایجاد شده است ولی گروه 
۲۷ مشمول این سه ممنوعیت نبوده و وزارت صمت نمی تواند 
بــه خودی خود این گونه کاالیی را محــدود و ممنوع کند. از 
سویی مستندات نشــان می دهد این وزارتخانه بارها در مورد 
کاالهای مانده در گمرک که خود وزارت صمت برایشــان ثبت 

سفارش صادر کرده رایزنی و خواستار تعیین تکلیف شده اند.

ارز جابجا شده است
این مقام مســئول در گمرک ایران تاکید کرد که برخی اعالم 
می کنند که تعیین تکلیف ایــن ۴۰ میلیون دالر کاال موجب 
التهاب در بازار ارز می شــود در حالیکه اوال این رقم در مقابل 
تجارت چند میلیارد دالری خارجی ایران قابل مقایسه نیست 
و از ســویی صاحبان کاال که ماه ها قبل آنهــا را وارد کرده اند 
نســبت به تامین ارز و جابجایی ارز آن از طریق صرافی ها اقدام 
کــرده و اکنون نیاز به تامین ارز ندارند.ارونقی این را هم گفت 
که این حدود ۴۰ میلیون دالر کاال که نسبت به تعیین تکلیف 
آن تاکیــد وجود دارد به دلیل وجود حقوق مکتســبه و صدور 
مجوزهای مربوطه اســت که باید وضعیت آن مشــخص شود 
وگرنــه برخی وارد کنندگان کــه کاال را بدون دریافت مجوز و 
بعد از ممنوعیت وارد کرده اند، دلیلی برای فشار آوردن جهت 
ترخیص وجود ندارد.وی یادآور شــد به هر صورت باید تعیین 
تکلیف کاالهای گروه ۲۷ که اغلب در آســتانه فساد قرار دارند 
ماه ها قبل صورت می گرفت، اما اکنون با اقدامات انجام شــده 
صاحبان کاال می توانند ظرف روزهای آتی با ابالغی که انجام می 

شود نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص اقدام کنند.
لوازم آرایشــی و بهداشــتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، 
کیســه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آالت راه سازی، 
وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس 
ایمنــی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقــالم، از انواع زیاد 
کاالهایی هســتند کــه در قالب گروه ۲۷ اکنــون در گمرک 

مانده اند.

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان
تقدیر از ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها 

مدال آور صادرات کشور 
در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان 
،  ذوب آهــن اصفهان کــه تنها مــدال آور صادرات 
کشور درسال جاری است، مورد تقدیر قرار گرفت و لوح 
و تندیس ویژه این مراسم توسط محمود واعظی رئیس 
دفتر رئیس جمهوربه این مجتمع عظیم صنعتی اهداء 

شد .در این مراسم که عباس رضایی اســتاندار اصفهان ، حمید زادبوم، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، عباس 
مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین 
و صادرکنندگان اســتان اصفهان حضور داشتند ، منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان گفت : این مجتمع عظیم صنعتی اگر بتواند کل محصوالت 
خــود را صادر کند می تواند یک و نیم میلیارد دالر ارز مرغوب به کشــور وارد 
کنــد .وی افزود : با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهــان نیاز ارزی خود که بالغ 
بر 3۵۰ میلیون دالر اســت را از طریق صادرات تامین می کند ، پیشــنهاد می 
کنم که نیاز ارزی برای تولید از طریق ارزهای موجود در خارج از کشــور تامین 
شــود و ارزهای صادراتی به سیستم بانکی کشــور وارد شود که می تواند برای 
اقتصاد و صنعت کشــور بسیار گره گشا باشد . منصور یزدی زاده همچنین وی 
تبریک کسب این توفیق ارزشمند به تمامی تالشگران ذوب آهن و مجموعه فوالد 
کشــور تداوم رشــد صادرات ، افزایش تعداد بازارهای هدف صادراتی ، افزایش 
صادرات محصوالت فوالدی به کشــورهای منطقه، آفریقایی ، آســیای جنوب 
شــرقی ، حفظ کیفیت برتر محصوالت ،برگشــت بالغ بر ۱۰۰درصد ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور ، ثبت جهانــی برند و لوگوی ذوب آهن 
اصفهــان ESCO ، ZOBESCO  را از جمله عوامل دریافت باالترین نشــان 

صادراتی کشور عنوان نمود .

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی سایپا و 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

به گزارش ســایپانیوز، تفاهم نامه همکاری آموزشــی 
بین ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور و گروه 
خودروســازی ســایپا با هدف تأمین نیروی انســانی 
ماهــر؛ ارتقای شــاغلین؛ تضمین کیفیــت خدمات و 
رضایت مندی مشتری به امضای سیدجواد سلیمانی، 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رسید.گفتني 
اســت از مهم ترین موضوعات این تفاهم نامه، برنامه ریزی و اجرای طرح تعیین 
سطح مهارت نیروهای شاغل گروه ســایپا، برنامه ریزی و اجرای طرح آموزش 
سفارش محور و اجرای طرح آموزشــی نمایندگی های مجاز و خدمات پس از 
فروش سایپایدک است.در این تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
متعهد شد برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش مهارت، تضمین کیفیت خدمات و 
رضایت مندی مشتریان از طریق ارتقاء مهارت شاغلین در مراکز کارآموزی جوار 
کارگاهی را انجام دهد.از تعهدات گروه سایپا در این تفاهم نامه می توان به فراهم 
سازی زمینه اشــتغال مهارت آموختگان دوره های آموزشی بخش خصوصی و 

دولتی سازمان در نمایندگی های سایپا یدک در سراسر کشور اشاره کرد.

پیشتازی فوالدمبارکه در بازچرخانی آب در 
بین فوالدسازان جهان

شهرام نخعی با اشاره به اینکه فوالدمبارکه به عنوان بزرگترین شرکت فوالدساز 
کشور است، اظهار داشــت: تالش شرکت فوالد مبارکه برای اجرای پروژه های 
بهینه ســازی مصرف آب و کاهش برداشــت آب خام از زاینده رود و همچنین 
کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید، بزرگترین واحد صنعتی کشور را با رکورد 
کمترین میزان مصرف آب در میان شــرکت های داخلی و خارجی معرفی می 
کند.وی افزود: مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه نسبت به متوسط مصرف آب 
شرکت های بزرگ فوالدی جهان بسیار کمتر است. در فوالد مبارکه مصرف آب 
به ازای هر تن تولید حدود سه مترمکعب است و با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد 
ریالی در ایجاد شــبکه فاضالب، جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب ۹ شهر 
اطراف شرکت فوالد مبارکه را تامین می کند.رئیس مشترکین درآمد شرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: میزان 3۰ درصد از آب مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه 
از محل بازچرخانی پساب های تصفیه شده شهرهای اطراف تامین می شود.وی 
به اصالح فرایند تولید و ایجاد سیســتم بازچرخانی آب در شرکت فوالد مبارکه 
اشاره کرد و افزود: فوالد مبارکه اولین کارخانه ای است که قبل از شروع فرایند 

تولیدخود، اقدام به احداث تصفیه خانه پساب صنعتی کرد.

مشکالت تولید و تجارت، 
چالش اصلی رشد اقتصادی 

کشور
آمارهای اقتصادی بیان گر مثبت شــدن رشــد 
اقتصادی ایران در نیم ســال نخست سال جاری 
اســت که این فرصت را فراهــم می کند تا با حل 
مشکالت تولید و تجارت به رشد اقتصادی پایدار 
دســت یابیم.به گونه ای که بر اساس محاسبات 
مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، 
تولید ناخالص داخلی کشــور بــه قیمت پایه )به 
قیمت های ثابت ســال ۱3۹۰( در نیمه نخســت 
ســال ۱3۹۹ به عدد 3۲۲۸.۹ هزار میلیارد ریال 
رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 
۱.3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است 
که رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری 
منفی ۲.۹ درصد بود که این رقم در تابســتان به 
۵.۱ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری منفی 
۰.۶ درصــد بود در فصل تابســتان به 3.۲ درصد 
افزایش یافته است و بر این اساس رشد اقتصادی 
بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری معادل 
۱.۴ درصد حاصل گردیده است.روند مثبت رشد 
اقتصادی کشــورمان در شــرایط تحریم و کرونا، 
فضای امیدواری را پیش روی اقتصاد کشــورمان 
قرار داده اســت. اما آنچه مهم است برنامه ریزی 
نهادها و دســتگاه های مرتبط بــرای تداوم روند 
مثبت رشــد اقتصادی است. موضوعی که رئیس 
اتــاق بازرگانی ایران و امــارات، آن را به رعایت و 
پایبنــدی به اصــول متعددی همچون توســعه 
اقتصادی و زیرســاخت های اقتصادی، وابســته 
می داند.فرشــید فرزانگان رئیس اتــاق بازرگانی 
مشــترک ایران و امارات در این باره داشــت: با 
پتانســیلی و اســتعدادی که در داخل کشورمان 
داریم؛ اگر زیرســاخت مناســب را فراهم کنیم، 
تجــارت رویه پیــدا کند و توســعه اقتصادی در 
اولویت توسعه سیاسی باشد، قطعا رشد اقتصادی 
مستمر خواهیم داشت.فرزانگان خاطرنشان کرد: 
تا زمانی که رویکرد تعاملی با دنیا نداشته باشیم، 
تجارت و صادرات و واردات کشورمان فعال نشود، 
پنجره های ارتباط با جهان گســترش پیدا نکند، 
رویکرد جهانی نداشــته باشــیم، زیرساخت مان 
در خدمــت تجارت نباشــد، دولــت درآمدش را 
در ظرفیت ســازی بخــش خصوصــی و در تهیه 
زیرساخت ها و بســترها افزایش ندهد، تا زمانی 
که بخشــنامه های محدودکننده داشته باشیم و 
هر روز با یک چالش جدید مواجه شویم، وضعیت 
اقتصادی کشــورمان همین خواهد بود.وی تاکید 
کرد: بنابراین آنچه در اقتصاد مهم اســت تجارت 
است. یعنی عامل تعیین کننده در اقتصاد، تجارت 
اســت. تجارت اســت که تولید و تولیدکنندگان 
را فعــال می کند و ظرفیت و اشــتغال ایجاد می 
کند. به عبارت دیگر، چالش اصلی رشد اقتصادی 

کشورمان، در عرصه تولید و تجارت است.

رئیس ســازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با 
ســوریه روابط اقتصادی زیادی نداریم، گفت: 
موافقت نامه تجارت آزاد با ســوریه باید اصالح 
شــود و تعرفه کاالها بایــد از ۴ به صفر درصد 
برســد. حمید زادبــوم دیــروز در کنفرانس 
فرصت ها و راهکارهای تجارت با سوریه که در 
اتاق بازرگانی ایران برگزار شــد، اظهار داشت: 
ما با ســوریه از جنبه های سیاسی و اعتقادی 
تفاهم های زیــادی داریم اما با این وجود هنوز 
اتفاقات بزرگ اقتصادی بین دو کشور رخ نداده 
است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: 
ضرورت دارد که کارهای جدی تری با ســوریه 
انجــام دهیم که البته زمینه ها چیده شــده و 
باید به مرحله اجرا برسد.وی ادامه داد: یکی از 
اقدامات خوبی که در سوریه انجام شده تأسیس 
مرکز تجاری بود. همچنین موافقت نامه تجارت 
آزاد با ســوریه نیز منعقد شده است، از سوی 
دیگــر نیز وزارت امور خارجه سرکنســولگری 
خود را در شهر حلب بازگشایی کرده است؛ این 
مســائل زیرساخت های خوبی هستند که بهره 

برداری از آنها باید توســط بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی انجام شــود چرا که به میزانی 
که دســتگاه های دولتی در سوریه ایفای نقش 
کرده اند هنوز فعــاالن اقتصادی از آن بهره ای 
نبرده اند.معاون وزیر صمــت با بیان اینکه در 
دوره پساداعش ظرفیت های زیادی در سوریه 
ایجاد شــد گفت: با توجه به شرایط تحریمی 
ایران الزم اســت یک همــکاری دوجانبه بین 
ایران و ســوریه شــکل بگیرد که البته شرایط 
فراهم اســت و فقط فعاالن اقتصادی باید کار 
را شــروع کنند.تعرفه بین ایران و سوریه باید 
صفر درصد شــودزادبوم با اشــاره به موافقت 
نامه تجارت آزاد با ســوریه تصریــح کرد: در 
این موافقت نامه تعرفه ها روی ۴ درصد بســته 

شــده که تالش داریم با نظر مجلس شــورای 
اسالمی و طرف سوری این تعرفه ها را به صفر 
درصد برســانیم.وی افــزود: همچنین در این 
موافقــت نامه ۸۸ قلم کاال ممنوعیت دارند که 
تالش داریــم این تعداد را کاهش دهیم.زادبوم 
همچنین اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا طی یک ســال اخیر رفــت و آمدهای 
دیپلماتیک بین دو کشــور به حداقل رسیده 
که این مســاله روی تجارت، صادرات و واردات 
تأثیرگذار بوده است.وی ادامه داد: البته علیرغم 
تحریم و کرونا صــادرات ایران به صورت کلی 
)به تمام کشورها( در یازده ماهه امسال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته تنها ۱۹ درصد و 
واردات نیز تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: البته همزیستی با کرونا در همه 
کشورها شکل گرفته و تقاضا و تجارت در حال 
ریکاوری شدن است که انتظار می رود در سال 
۱۴۰۰ روابط تجاری ما با تمام کشورها از جمله 
سوریه جدی تر شــود.زادبوم افزود: ایران برای 
توســعه روابط با ســوریه آمادگی دارد که در 
همین راســتا در سازمان توسعه تجارت برنامه 
افزایش همکاری با ســوریه در سال ۱۴۰۲ را 
تدوین کرده ایم.وی تصریح کرد: توسعه روابط 
بانکی با سوریه، رساندن تراز تجاری با سوریه به 
حد معقول، تسهیل حمل و نقل کاال و استفاده 
از خــط ترانزیت کاال از عراق تا ســوریه و رفع 
موانــع غیرتعرفه ای در دســتور کار قرار دارد.

زادبوم گفت: همچنین باید در بحث تهاتر کار 
شد که در همین راستا کارگروه تهاتر کشوری 
در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده که برای 
هر کشــور یک کارگروه جداگانه تشکیل داده 
ایم.رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
در بهار ســال ۱۴۰۰ نیز در شهر حلب سوریه 

یک نمایشگاه برگزار خواهیم کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
تعرفه کاال بین ایران و سوریه باید 

صفر درصد شود

رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن 
نمی توانیم با پول های بلوک شده، تهاتر کنیم

رییس کمیته مشــترک ایران و ژاپن اظهار 
داشت: بحث تحریم ها متاسفانه باعث بلوکه 
شــدن پول های ایران در ژاپن شده است که 
حتی نمی توانیم تهاتر هم انجام بدهیم تا در 
قبال آن ماشــین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
تولید را تامین کنیم.بهرام شــکوری در مور 
آ خرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در 
ژاپن اظهار داشــت: بحث تحریم ها متاسفانه 
باعث بلوکه شــدن پول های ایــران در ژاپن 
شده است که حتی نمی توانیم تهاتر هم انجام 
بدهیم تا در قبال آن ماشــین آالت و تجهیزات مورد نیاز تولید را تامین کنیم. دولت تالش می کند تا این 
پول ها به کشور بازگردد بنابراین باید در بدنه حاکمیت در این مورد و موضوعات دیگر مانند FATF یک تعامل 
صورت بگیرد و چاره ای جز آن نداریم.وی ادامه داد: باید توجه داشــت که بیشــتر سهامداران شرکت های 
ژاپنی معموال امریکایی هستند و منافع دو کشور در یکدیگر تنیده است بنابراین ژاپنی ها نیز به دنبال منافع 
خود هستند.رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن با بیان اینکه مردم دو کشور عالقمند به یکدیگر هستند، 
اظهار داشت: نزدیکی فرهنگ ها موجب شده است تا این رابطه وجود داشته باشد و روابط تجاری فرهنگی و 
سیاسی پا بگیرد. اخیرا ما جشن نود سالگی ارتباط با ژاپن را با حضور سفیر این کشور جشن گرفتیم و هنوز 
مراکز علمی و دانشگاهی در حوزه زلزله، آب و محیط زیست به کشور ما خدمات ارائه می دهند. اما متاسفانه 
دنیای امروز بر مبنای اقتصاد بوده و در واقع این اقتصاد است که به سیاست ها جهت می دهد در حالی که در 
کشور ما بر خالف آن است.شکوری خاطرنشان کرد: امیدواریم با بازگشت برجام تعامالت افزایش و پول های 
بلوکه شده ما نیز آ زاد شود و به نظر می رسد با آمدن آقای بایدن، شاهد نرمش در دولت ژاپن در این موضوع 
هستیم.وی افزود: بخش زیادی از پول بلوکه شده مربوط به فروش نفت است و بخش خصوصی هیچ پولی 
در این کشور ندارد و این بخش در قبال صادرات غیرنفتی محصوالت خود را تهاتر کرده است.وی در پاسخ 
به این ســوال که چرا اتاق بازرگانی مشترک بین دو کشور تشکیل نمی شود گفت: معموال ژاپنی ها خیلی 
عالقمند به این کار نیســتند و به دلیل تحریم ها مقاومت می کنند. بنابراین اگر شرایط اقتصادی مناسب و 
تحریم ها برداشته بشــود اتاق بازرگانی مشترک نیز تشکیل می شود تا روابط دو کشور افزایش یابد.رییس 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایرانی افزود: ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی جهان 
است و در حوزه معدن و صنایع معدنی ژاپن می تواند تقریبا تمام نیازهای تکنولوژیکی ما را تامین کند و هم 

بازار بسیار خوبی برای محصوالت معدنی و کشاورزی ما باشد.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران:
صادرات به سوریه تا ۱۴۰۲ باید به ۴۰۰ 

میلیون دالر برسد
مدیرکل دفتر عربی سازمان توسعه تجارت گفت: یک برنامه سه ساله برای 
توســعه صادرات به سوریه در سازمان توسعه تجارت طراحی شده و باید تا 
ســال ۱۴۰۲، ۴۰۰ میلیون دالر صادرات به این کشور داشته باشیم.، فرزاد 
پیلتن دیروز در کنفرانس فرصت ها و راهکارهای تجارت با سوریه که در اتاق 
بازرگانی ایران برگزار شــد، اظهار داشت: ســوریه یکی از شرکای راهبردی 
ماست و از نظر سیاسی و اقتصادی اهمیت دارد. بنابراین با تالش بیشتر باید 
زمینــه افزایش روابط تجاری را فراهم کنیم.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی 
سازمان توســعه تجارت ایران افزود: اقتصاد سوریه به دلیل مسائل امنیتی 
کوچک شده است به شــکلی که تجارت سوریه با جهان در سال ۲۰۰۸ با 
میزان 3۰ میلیارد دالر بود اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۵ میلیارد 
دالر رسیده است که این مساله طبیعتاً روی روابط تجاری سوریه با ایران اثر 
داشته است. با این وجود به دلیل راهبردی بودن سوریه باید از همین حجم 
نیز اســتفاده کنیم.وی ادامه داد: عالوه بر صادرات کاال و خدمات می توانیم، 
خدمات فنی و مهندســی را به این کشــور صادر کنیم که البته تاکنون نیز 
پروژه های خوبی در این حوزه در سوریه اجرا شده است.پیلتن افزود: نیازهای 
ســوریه در بخش های مختلف زیاد اســت و به طور مثال بخش بازسازی و 
نوسازی صنایع ســوریه و ایجاد زیرساخت های اقتصادی در این کشور باید 
مورد توجه قرار گیرد. البته ســرمایه گذاری های مشــترک خوبی در سوریه 
انجام شــده اما باید افزایش یابد.وی گفت: در ســازمان توسعه تجارت یک 
برنامه سه ســاله )تا سال ۱۴۰۲( برای توســعه صادرات و واردات و صدور 
خدمات فنی و مهندسی به سوریه طراحی کرده ایم.پیلتن افزود: بیشترین 
صادرات ما به سوریه در سال ۸۹ به میزان ۵۰۰ میلیون دالر بود اما این رقم 
در ده ماهه ســال ۹۹ به کمتر از ۹۰ میلیون دالر رسیده است. می توانیم با 
برنامه ریزی ۱.۵ میلیارد دالر به سوریه صادرات داشته باشیم.وی گفت: در 
نظر داریم تا ســال ۱۴۰۲ میزان صادرات به سوریه را به ۴۰۰ میلیون دالر 
برســانیم.پیلتن تصریح کرد: البته مسائل امنیتی و ریسک های سیاسی در 
سوریه که روی اقتصاد این کشور تأثیر گذاشته یکی از چالش های اصلی در 

حوزه تجارت است که در حال کاهش 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 اسناد 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

وم
ت د

نوب مناقصه شماره : 99-06
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دولتنرخارزراباالمیبردیاآنراکنترلمیکند؟گزیده خبر
بررسی سیاســت های اقتصادی دولت نشان می دهد دولت از 
یک طرف با سیاســت های خــود ارزش پول ملی را تضعیف 
می کند اما وقتی اثر این سیاســت موجب افزایش نرخ ارز می 
شود، در جهت کنترل نرخ ارز تالش می کند.همواره در دو دهه 
اخیر وقتی بحث افزایش نرخ ارز می شود برخی از ذینفع بودن 
دولت در افزایش نرخ ارز صحبت می کنند و می گویند رشــد 

بهای ارز باعث جبران کسری بودجه دولت می شود.

 افزایش نرخ ارز به زیان با به نفع دولت؟
ایــن گزاره امــا با چارچوب هــای نظام بودجه ریزی کشــور 
همخوانی ندارد و دولت معــادل ریالی درآمد های نفتی خود 
را براساس نرخ مصوب بودجه به دست می آورد. اما برای سال 
در صورت افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه درآمد دولت هم 
از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
بیشتر می شود.اما باید در تحلیل ها این را هم در نظر گرفت که 
اوال دولت خود یک متقاضی بزرگ خرید کاال است و افزایش 
نــرخ ارز که افزایش نرخ تورم را در پی دارد، هزینه های دولت 
را هم افزایش خواهد داد. دولت برای جبران هزینه باید بودجه 
جاری را رشــد داده و حقوق و دستمزد کارمندان خود را به 
میزان قابل توجهی رشد دهد. بنابراین نهاد دولت در مجموع 
از افزایش نرخ ارز منتفع نمی شــود و ضرر های افزایش آن از 
عدم افزایش آن برای دولت بیشتر است.از طرف دیگر افزایش 
نرخ ارز نارضایتی اجتماعی نســبت به دولت را افزایش داده و 
محبوبیت سیاسی رئیس جمهور و مجموعه دولت را کاهش 
می دهد. بنابراین دولت ها معموال بــا افزایش نرخ ارز مخالف 
هستند و ســعی می کنند به روش های مختلف مانع از رشد 

بهای ارز شوند.

دولت چگونه باعث تضعیف ارزش پول ملی می شود
دربــاره اینکه چــرا ارزش پول ملی کاهــش می یابد و دولت 
چه نقشــی در تضعیف ارزش پول ملی دارد باید به این نکته 
اشــاره کرد که معموال سیاست های اقتصادی دولت منجر به 
بــروز تورم در اقتصاد شــده و افزایش قیمت ها موجب تغییر 
قیمت های نسبی و تغییر نسبت برابری ارزها می شود. بدون 
درنظر گرفتن جزئیات و تبصره هــای نظری، می توان به این 
مثال اشاره کرد که در یک اقتصاد حجم نقدینگی در یک دوره 
یک ساله معادل 30 درصد رشد کرده و رشد اقتصادی معادل 
5 درصد و نــرخ تورم 15 درصد بوده اســت. در این اقتصاد 
ارزش پول ملی معادل 15 درصد کاهش یافته و قیمت کاالها 
و خدمات حداقل به همان نسبت افزایش یافته است. اما نرخ 
تورم در اقتصاد آمریکا معادل 3 درصد است و به همین دلیل 
ارزش پول ملی در مقایســه بــا دالر 12 درصد افت می کند. 
وابســتگی دولت به درآمدهای نفتی، مشکالت ساختاری در 
نظام بودجه ریزی، رشــدهای متفاوت و بدون ضابطه حقوق 
و دســتمزد کارمندان دولت در چند سال اخیر، عدم اهتمام 
دولت به افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی با حذف بســیاری 
از معافیت ها و افزایش پایه های جدید مالیاتی و سیاست های 
غلط تجاری دولت ازجمله علت های شکل  گیری تورم پایدار در 

اقتصاد ایران است.

 تالش دولت برای کنترل نرخ ارز با تزریق ارز به بازار در 
شرایط وفور منابع ارزی

به عبارت دیگر قدرت ریال در برابر دالر و سایر ارزها در شرایط 
تورمی کاهش می یابد اما در صورتی که دولت به واسطه فروش 
نفت، منابع باالی ارزی داشته باشــد، برای کنترل نرخ ارز و 
جلوگیری از رشد آن اقدام به تزریق بیشتر ارز در بازار می کند. 
ایــن اقدام دولت می تواند برای مقطعی نرخ ارز را کنترل کند 
امــا فاصله میان قیمت واقعی ارز و قیمت ارز در بازار به وجود 
مــی آورد. باز هم به عنوان مثال: قیمت واقعی ارز پس از چند 
سال سرکوب نرخ با افزایش عرضه ارز معادل 10 هزار تومان 
اســت اما در بازار دالر به نرخ 5 هزار تومان معامله می شــود.

بنابراین دولت در شرایط وفور درآمد ارزی پیشتر ارزش پول 

ملی را با سیاســت های انباسط پولی و مالی و تزریق بیش از 
حد نقدینگی به اقتصاد تضعیف کرده و فقط با تزریق بیشتر 
ارز به بازار مانع از رشــد بهای ارز می شــود. این اقدام دولت 
موجب کاهش قدرت رقابــت و مزیت رقابتی کاالهای تولید 
داخل با کاالهای خارجی می شود و هم توجیه صادرات کاهش 
می یابد و هم توجیه واردات افزایش.درواقع این اقدامات دولت 
مانند کسانی اســت که در باالدست آب را رها می کنند و در 

پایین دست به دنبال مهار آب و سیل هستند.
 رها شدن فنر نرخ ارز در دوران محدودیت منابع ارزی

اما وقتی دولت به هــر دلیلی با محدودیت منابع ارزی مواجه 
می شود نمی تواند از نرخ ارز مورد نظر خود دفاع کند و به همین 
دلیل قیمت  ارز شــروع به افزایش می کند. اگر به همان مثال 
قبل برگردیم، در شــرایط محدودیت منابع ارزی دولت دیگر 
نمی تواند در نرخ 5 هزار تومــان همه نیازهای ارزی را تامین 
کند و به همین دلیل نرخ ارز بازار شروع به افزایش می کند و به 
سطح 10 هزار تومان و در صورت شکل گیری انتظارات تورمی 
حتی بیــش از نرخ 10 هزار تومان افزایش می یابد.بنابراین دو 
نکته در اینجا وجود دارد. یک نکتــه نرخ ارز واقعی و تعادلی 
است که به آن نرخ موثر ارز گفته می شود و متناسب با تحوالت 
اقتصادی ازجمله نرخ تورم، رشــد تولید ناخالص داخلی، تراز 
تجاری و حساب سرمایه و.. محاسبه می شود. نکته دوم اینکه به 
دلیل تحریم ها و سیاست های تجاری غلط دولت، نرخ ارز بازار 
در سطوحی باالتر از نرخ موثر ارز قرار گرفته است و آنچه که در 
شرایط کنونی مورد نقد است، سیاست های تورم زای دولت در 
شرایط تحریمی است. دولت ها و روسای جمهور از یک طرف 
با سیاست های نامناسب پولی و مالی و عدم اصالح ساختارهای 
تــورم زا ارزش پول ملی را تضعیف می کننــد و از طرف دیگر 
نمی خواهند نرخ ارز متناســب با واقعیت های اقتصادی تغییر 
کند و برای کنترل نرخ ارز منابع ارزی کشور را اتالف می کنند. 
درست است که تحریم موجب کاهش منابع ارزی شده است 
اما از ناحیه سیاست گذاری پولی و مالی هم سیاست ها در جهت 

افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

 دو  نمونه از سیاست تورم زای دولت روحانی
به صورت مصداقــی می توان به چند اقدام تــورم زای دولت 
اشــاره کرد. سیاست های انبســاط بودجه ای در شرایطی که 
دولــت اقدامی در جهت تامین منابع پایدار مالیاتی نمی کند، 
موجب افزایش شــکاف منابع و مصارف بودجه شده و همین 
مساله کســری بودجه دولت را تشــدید کرده است. نتیجه 
افزایش کسری بودجه آن هم در بخش بودجه جاری نتیجه ای 
جز اســتقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ندارد. 
همچنین سیاســت تجاری دولت در سال های اخیر در جهت 
کنترل واردات نبوده است به طوری که در شرایط محدودیت 
منابع ارزی کاالهای مصرفی و غیرضروری در ســال های 96 
تــا 99 ثبت ســفارش و به روش های مختلــف ارز مورد نیاز 
آنها تامین می شــود. وقتی از برخی منابع خبری می شنویم 
میلیاردها دالر ثبت ســفارش انجام شده که هنوز کاالی آن 
وارد نشده است. عدم مدیریت واردات به معنای تقاضای بیشتر 
ارز در شــرایط محدودیت منابع ارزی. این دو سیاست اشاره 
شده از نمونه های اقدامات غیرمستقیم دولت در جهت تضعیف 
ارزش پول ملی و رشــد بهای ارز است.بنابراین می توان گفت 
دولت ها به صورت غیرمستقیم و با سیاست های پولی و مالی 
موجب تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز می شوند اما 
به صورت مســتقیم در جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول 
ملی تالش می کنند که به دالیل ذکر شده این تالش بی نتیجه 
می ماند. بازخوانی خاطرات مدیران و بررسی میزان تزریق ارز 
مداخله ای در بازار با هدف کنترل نرخ ارز در طول ســال های 
گذشته می دهد دولت ها به انحاء مختلف، حتی به روش های 

غیرعلمی به دنبال تثبیت نرخ ارز بودند.

 مرور چند خاطره از سیاســت های غلط دولت برای 
کنترل نرخ ارز 

بد نیســت به چند گزاره تاریخی در این باره اشاره کنیم. در 
حدود سال های 71-72 رئیس جمهور وقت برای کنترل نرخ 
ارز به بانک مرکزی دســتور می دهد بدون محدودیت به هر 
متقاضی تا ســقف 10 هزار دالر ارز فروخته شود. با مذاکراتی 
که رئیس کل بانک مرکــزی با رئیس جمهور انجام می دهد 
سرانجام رئیس جمهور ســقف پرداخت ارز را به 5 هزار دالر 
کاهــش می دهد. این کار با هدف کنترل نرخ ارز انجام شــد 
اما این هدف هیچگاه محقق نشد چرا که تقاضای دریافت ارز 
به شدت رشد کرد و کار به جایی رسید که به جای پرداخت ارز 
در همه شعب ارزی بانک ها، پرداخت ارز به 10 شعبه منتخب 
هر بانک در سراسر کشــور تبدیل شد. بعد از ناکامی در این 
مرحلــه، پرداخت ارز فقط به 10 شــعبه در تهران محدود و 
در نهایت کار توزیع ارز متوقف شــد. ســال 90 برای نرخ ارز 
بانک مرکزی بیش از 49 میلیارد دالر ارز برای تامین واردات 
و ارز برای خدمات تزریق شد. با شکست این سیاست در سال 
91 مرکز مبادالت ارزی راه اندازی و اولویت های کاالیی برای 
واردات تعیین شد و به همین دلیل دیگر ارز مداخله ای به بازار 
ارز تزریق نشــد.در این میان تکرار سیاست های غلط دولت ها 
در حوزه ارزی، شــائبه اراد ی بودن تغییرات نرخ ارز را پررنگ 
می کند. به عنوان مثال با وجود تجربه شکســت خورده سال  
90، تزریــق ارز مداخله ای و به صورت نقد به مردم در ســال 
96 که از کانال صرافی ها انجام شد که نه تنها موجب کاهش 
نرخ ارز نشــد بلکه ولع متقاضیان ارز برای خرید ارز را تشدید 
کرد. در مجموع سال 96 بالغ بر 18 میلیارد دالر ارز مداخله ای 
به بازار ارز تزریق شــد. باتوجه به اختالف قیمتی بین بازار و 
نرخ عرضه شــده توسط بانک مرکزی، رانت زیادی برای برای 
خریداران آن ارز داشت. تزریق ارز در سال 96 در زمانی متوقف 
شــد که بانک مرکزی دیگر ارزی برای تزریق به بازار نداشت.

این اشتباهات به نوع دیگری در دولت دهم و دولت دوازدهم 
تکرار شــد. در دولت دهــم در دی ماه 90 تصمیم گرفت ارز 
مرجع با نرخ 1226 تومان به همه نیازهای ارزی پرداخت کند. 
با اجرای این تصمیم تقاضای ارز به شدت رشد کرد و نرخ ارز 
در بازار آزاد از نرخ مصوب فاصله گرفت و رانت شدیدی برای 
واردکنندگانی که ارز 1226 تومان دریافت کرده بودند به وجود 
آورد و پس از گذشت دو ماه بانک مرکزی اجرای این سیاست 
را متوقف کرد و به اولویت بندی تخصیص ارز روی آورد.دقیقا 
همین اشتباه با شدت بیشتر در اوایل سال 97 در دولت تدبیر 
و امید و با تعیین نرخ ارز رســمی در ســطح 4200 تومان و 
اعــالم پرداخت ارز با این نرخ به همــه نیازهای ارزی، حجم 
بســیار زیادی از تقاضای را روانه سازمان ثبت سفارش برای 
واردات کرد. در کنار آن تقاضای ارز مسافرتی آنقدر جذاب بود 
که بسیاری از آژانس های مسافرتی تورهای مسافرتی را رایگان 
کرده بودند.اشــتباهاتی از این دست در سیاست گذاری ارزی 
همواره در طول دهه های اخیر وجود داشته است اما نگاهی به 
چارچوب های سیاست گذاری، رویکرد و مواضع دولت ها نشان 
می دهد هیچگاه دولت مایل به افزایش نرخ ارز نبوده اســت 
چرا که افزایش قابل مالحظه نرخ ارز مساوی با کاهش شدید 

محبوبیت سیاسی دولت و رئیس جمهور بوده است.

نقــش ذینفعان افزایش نرخ ارز  در سیاســت گذاری 
اقتصادی

در کنار نهاد دولت که به صورت مستقیم مانع از افزایش نرخ 
ارز می شود اما به صورت غیرمستقیم، سیاست های پولی و مالی 
دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شــده اســت، اتاق های 
بازرگانی یکی از اصلی تریــن نهادهای حامی افزایش نرخ ارز 
هســتند. اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن همانطور که از 
اسم شــان پیداست، باید در جهت حداکثرکردن منافع بخش 
خصوصی حرکت کنند و یکــی از اقدامات این اتاق در طول 
ســال های اخیر تالش، مصاحبه، گفت وگو و رایزنی در جهت 
اصالح رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز بوده است. برای اولین 
بار در دولــت یازدهم، رئیس اتاق بازرگانــی ایران به عنوان 
رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شــود و این ســمت در 

دولت دوازدهم به معاون اقتصادی رئیس جمهور ارتقاء یافت. 
این یک گزاره قابل بررســی در تحلیل های اقتصاد- سیاسی 
است و باید دید چه میزان از سیاست های دولت متاثر از نگاه 
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اتخاذ شده و نقش وی در این 
سیاست گذاری ها چه بوده است.یکی از سیاست هایی مورد نقد 
سیاســت تجاری دولت است که باید نقش نگاه اتاق بازرگانی 
در این سیاست گذاری مورد بررسی قرار بگیرد.اخیرا محمود 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است: »نرخ ارز ایران 
25 یا 27 هزار تومان نیســت. ما این کار را کردیم تا بتوانیم 
اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار 
حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند 
و امروز ایران در موضع قدرت است. حال این سوال را دوباره با 
هم مرور می کنیم.« با این جمله واعظی شائبه افزایش عامدانه 
نرخ ارز و نفع دولت از آن دوباره افزایش یافت. در همین زمینه 
بانــک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی در مطالبی جداگانه 
تاکید کردند اظهارنظر درخصوص مســائل تخصصی پولی و 
ارزی به بانک مرکزی واگذار شود. همتی در بخشی از مطلب 
خود نوشته بود: »در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل 
از انتصــاب و در اولین جمالت خــود از آقای رئیس جمهور 
و اعضای محترم دولت درخواســت کــردم که اگر به انتصاب 
اینجانب رأی می دهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص 
مسائل ارزی، اعالم سیاست ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و 
قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز 

ثبات در بازار های پول و ارز است.«

استقالل بانک مرکزی تنها راه پایدار برای مهار تورم و 
حفظ ارزش پول ملی

 همانطور که تشــریح شــد، دولت نقش بســیار پررنگی در 
سیاست  گذاری پولی و ارزی دارد و نیاز دولت به منابع ریالی و 
مشکالت بودجه ای موجب افزایش بیش از حد نقدینگی و به 
تبع آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود. این 
مشکل و معضل در بسیاری از کشور به اشکال مختلف وجود 
داشته و کشورها یکی پس از دیگری به فکر حل این مشکل 
افتاده  اند. در بسیاری کشورها قوانین پولی و بانکی را با رویکرد 
جدید تدوین کرده اند. به این شکل که نهاد سیاست گذار پولی 
و ناظر بر بانک ها از نهاد دولت تاحدود زیادی مستقل شده و 
دولت دیگر امکان مداخله در وظایف و اختیارات بانک مرکزی 
را ندارد. ابزارها و اختیارات مناسبی به بانک مرکزی داده شده و 
بانک مرکزی سیاست گذار پولی و ارزی است و همه سیاست ها 
با اولویت و محوریت کنترل تورم اتخاذ می شود.اینکه رئیس کل 
بانک مرکزی در یادداشت خود تاکید می کند از رئیس جمهور 
خواســتم اعالم سیاســت ها را به بانک مرکزی واگذار کنند، 
رویکرد درستی است اما برای استقالل بانک مرکزی در حوزه 
سیاســت گذاری پولی و ارزی کافی نیست و دولت همچنان 
دست خود را برای مداخله در سیاست گذاری ارزی و پولی باز 
می بیند. برای استقالل بانک مرکزی نیاز به بازنگری در ساختار 
بانک مرکزی و ساختار رابطه دولت و بانک مرکزی است. تغییر 
نحــوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، حذف وزرای دولت از 
ترکیب شورای پول و اعتبار، اختیار بانک مرکزی در خرید یا 
عدم خرید ارزهای دولــت، افزایش اختیارات و وظایف بانک 
مرکزی در مدیریت بازار ارز و سیاست گذاری ارزی از مهم ترین 
محورهای الزم برای استقالل بانک مرکزی در سیاست گذاری 
پولی و ارزی است.به نظر می رســد در صورتی می توان امید 
بــه کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی داشــت که بانک 
مرکزی در سیاست گذاری از استقالل کافی برخوردار باشد و 
قدرت نه گفتن به دولت و بانک ها را پیدا کند. در حال حاضر 
تاحدودی بانک مرکزی قدرت نه گفتن به بانک ها را پیدا کرده 
اما همچنان نمی تواند به دولت نه بگوید و همین عدم توان نه 
گفتن دست دولت را در استقراض مستقیم و غیرمستقیم و یا 
حتی تبدیل ارزهای دولت به ریال به راحت ترین شکل ممکن 
باز کرده و زمینه را بــرای افزایش نرخ تورم و کاهش هر چه 

بیشتر ارزش پول ملی به وجود می آورد.

این بار در سراسر کشور
طرح »آینده داران« بانک آینده 

بانک آینده، در آســتانه ســال جدید، طرح اعتباری »آینده داران« را در سراسر 
کشــور، عملیاتی کرد.این طرح که با هدف ارزش آفرینی هر چه بیش تر و امکان 
خریدی آسان و متنوع برای مشتریان، پیش از این صرفاً در سطح استان تهران، 
کاربرد داشت، از این پس برای عموم مشتریان حقیقی و حقوقی بانک در سراسر 
کشــور، قابل بهره برداری اســت.تمام مشــتریان حقیقی و حقوقی بانک آینده 
که دارای انواع ســپرده های ســرمایه گذاری از جمله: سپرده های قرض الحسنه، 
ســپرده های بلندمدت شــتاب، آینده ساز و واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
گســترش فردای ایرانیان باشند، می توانند از اســفندماه سال 1399 با ثبت نام 
در ســامانه پیشخوان مجازی )abplus.ir( یا سامانه ساتا )ir.sata.ba24(، بر 
اساس امتیاز اعتباری خود، اعتباری تا سقف 500 )پانصد( میلیون ریال دریافت 
کرده و با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با بانک 
آینده از مزایای این طرح، بهره مند شوند. فهرست کامل فروشگاه ها را می توانید 
بر روی سایت بانک آینده به نشانی ir.Ba24 مالحظه فرمایید.بازپرداخت اعتبار 
در نظر گرفته شده در طرح »آینده داران« نیز بسته به انتخاب مشتری؛ تا یک ماه 
پس از تاریخ دریافت اعتبار، به صورت رایگان )بدون دریافت ســود( خواهد بود. 
امکان بازپرداخت اقساطی این اعتبار نیز طی سه بازه زمانِی یک ساله12 درصد، 
دو ساله 15 درصد و سه ساله 18 درصد، پیش بینی شده است که زمان پرداخت 

اولین قسط، یک ماه پس از مهلت یک ماهه خرید خواهد بود.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
از کارخانه اطلس ریس

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و هیات همراه از شرکت تولیدی صادراتی 
اطلس ریس کاشان بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایــران، دکتر علی صالح آبادی و تعدادی از اعضای هیات مدیره بانک توســعه 
صادرات ایران از شــرکت اطلس ریس کاشــان، یکی از شرکت های مجموعه 
آقای فرش بازدیــد کردند.مجموعه آقای فرش دارای چهار هایپر مارکت بزرگ 
در شــهرهای تهران، کرج و مشــهد اســت و در نظر دارد تعداد آنها را تا 10 
هایپرمارکت افزایش دهد.همچنین این شــرکت با 60 نمایندگی فعال و 1000 
کارگر یکی از کارآفرین برتر کشور بوده و دارای برند برتر در 5 سال اخیر است.بر 
اساس اطالعات دریافتی از واحد اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در کاشان، 
این شرکت با هدف شــرکت در جهت طرح توسعه خط تولید، اقدام به احداث 
ســوله های جدید کرده است.این واحد تولیدی برای واردات ماشین پشم بافت 
مبلغ 250 میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش دریافت کرده و همچنین 
مبلغ 120 میلیارد ریال نیز در اســفند ماه سال جاری از شعبه کاشان دریافت 

نموده است.

 طرح تسهیالتی بانک دی ویژه بانوان
 معرفی شد

بانک دی با هدف تکریم بانوان کشــور، طرح تســهیالتی ویژه بانوان را اجرایی 
کرد.بــه گــزارش روابط عمومی بانک دی، در این طرح کــه با هدف ارج نهادن 
به بانوان کشــور اجرایی شده اســت، تمامی بانوان شاغل و غیرشاغل می توانند 
با افتتاح حســاب قرض الحسنه جاری در بانک دی از مزایای این طرح بهره مند 
شوند.بر اساس این گزارش، در این طرح که از ابتدای اسفندماه سال جاری آغاز 
شــده است، تمامی بانوان شاغل و غیرشــاغل کشور می توانند با افتتاح حساب 
قرض الحســنه جاری با حداقل مبلغ 20 میلیون ریال، از محل امتیاز میانگین 
حســاب خود، کارت اعتباری حداکثر به مبلغ 500 میلیــون ریال، با نرخ 18 
درصد و اقساط 36 ماهه دریافت کنند.امکان واگذاری امتیاز دریافت تسهیالت 
به همسر یا فرزندان و ارائه خدمات بیمه ای مانند ارائه تخفیف در انواع بیمه نامه 
برای افتتاح کننده حساب یا همسر و فرزندان وی از دیگر مزایای جانبی این طرح 
است.همچنین بانوانی که پیش از اجرای این طرح نزد بانک دی حساب داشته اند 

نیز می توانند از مزایای طرح تسهیالتی ویژه بانوان بهره مند شوند.

ارائه خدمات مالی و اعتباری بانک سامان به 
خرده فروشی ها

  هم زمان با توسعه فروشــگاه ها و خرده فروشی های زنجیره ای در کشور، بانک 
ســامان خدمات مالی و اعتباری ویژه ای را در اختیار این اصناف قرار داده است.

به گزارش ســامان رسانه، بانک سامان با آگاهی از وجود ظرفیت های بالقوه این 
صنعت و همچنین نظر به گذار بازار خرده فروشــی و پخش ایران از سیســتم 
سنتی به فروشــگاه های زنجیره ای تخفیف محور، نسبت به ارائه خدمات مالی 
و اعتباری ویژه به این صنف اقدام کرده اســت.بر این اســاس، جمع آوری وجوه 
به صورت مراجعه حضوری و یا با استفاده از دستگاه های خود دریافت و همچنین 
نصب دســتگاه های خودپرداز بخشی از خدمات ویژه بانک سامان به فعاالن این 
حوزه است. همچنین در حال حاضر این بانک ضمن تجربه ارائه خدمت به این 
بخش توانسته نیازهای شرکت های بزرگ در این حوزه، ازجمله پرداخت آنالین 
از طریق سامانه وب سرویس به تأمین کنندگان و سایر هزینه ها از قبیل اجاره بها، 

قبوض خدماتی و ... را شناسایی و برآورده کند. 

تسهیالت بانک مهر ایران برای بازنشستگان 
نیروهاي مسلح

بانک مهر ایران به بازنشستگان نیروهای مسلح 4 فقره تسهیالت 50 میلیون 
ریالي پرداخت مي کند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
تفاهم نامه سه جانبه ای بین این بانک، سازمان بازنشستگي نیروهاي مسلح و 
همچنین سازمان اتکا منعقد شد که در چارچوب آن بازنشستگان نیروهاي 
مسلح مي توانند از تســهیالت قرض الحسنه بانک مهر ایران استفاده کنند.

این تســهیالت به بازنشستگان معرفی شــده از سوی سازمان بازنشستگي 
نیروهاي مسلح و براي خرید از فروشگاه هاي اتکا در سراسر کشور پرداخت 
خواهد شد.دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران در آیین امضاي 
تفاهم نامه این بانک با ســازمان بازنشســتگي نیروهاي مســلح و سازمان 
اتکا گفت: بانک مهر ایران، بانک مردم اســت. بــا این تفاهم نامه بانک مهر 
ایران مي تواند نیروهاي مســلح را به عنوان یکي از اقشار مهم جامعه تحت 
پوشــش درآورد. همواره خألیي در نظام بانکي وجود داشــت؛ اینکه بانکي 
بتواند خدمات مربوط به اشخاص حقیقي، پرسنلي و خدمات بانکي مربوط 
به آحاد جامعه را ارائه کند. خوشــبختانه با ظهور و بــروز بانک مهر ایران 
چنین خدماتي ارائه شد و سال به سال نیز گسترده تر مي شود.اکبری درباره 
تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک مهر ایران، اظهار کرد: سالي بیش از 2 

میلیون نفر از تسهیالت بانک مهر ایران استفاده مي کنند.

افزایش بی سابقه قیمت بیت کوین باعث 
ایجاد هزاران میلیونر رمز ارز شد

آمارها نشــان می دهد که در حال حاضر بیش از 93 هزار حســاب 
بیت کوین بــه ارزش حداقل 1 میلیون دالر وجــود دارد.به گزارش 
راشــاتودی، به دلیل افزایش قیمت بیت کوین، اخیراً تعداد حســاب 
هایی کــه این ارز رمزنگاری شــده را در خود دارنــد افزایش یافته 
اســت.بر اساس اطالعات منتشر شده توســط پایگاه اینترنتی »بیت 
اینفوچارتس« BitInfoCharts، در حال حاضر بیش از 93 هزار حساب 
بیــت کوین به ارزش حداقل 1 میلیون دالر وجود دارد.همچنین این 
آمار نشان می دهد که 8214 حساب وجود دارد که دارای بیت کوین 
 BitInfoCharts با ارزش بیش از 10 میلیون دالر هستند.به گفته سایت
422104 حســاب نیز موجودی بیت کویــن آنان هرکدام به بیش از 
100 هزار دالر می رســد.پس از اعالم تسال برای سرمایه گذاری 1.5 
میلیارد دالری بیت کوین، بزرگترین ارز رمزنگاری شــده جهان برای 
اولیــن بار در این ماه باالتر از نقطــه عطف 50 هزار دالر قرار گرفت.

با وجــود افت قیمت این هفته، بیت کوین در ســال 2021 بیش از 
60 درصد رشد کرده اســت.بیت کوین با سرمایه بازار خود به ارزش 
حدود 850 میلیارد دالر، دارای ارزشــی بیشتر از تسال یا فیس بوک 
و تقریباً دو برابر ارزش شــرکت وارن بافت یعنی »برکشایر هاتاوی« 
Berkshire Hathaway اســت.این در حالی است که قیمت بیت کوین 

بعد از رســیدن به 58 هزار دالر به حدود 47 هزار دالر سقوط کرد. 
کارشناسان رمز ارزها هشــدار داده بودند که سرمایه گذاری بر روی 
بیت کوین و برخی ارزهای دیجیتال اشــتباه است چرا که به احتمال 

زیاد به زودی قیمت ها نزولی خواهند شد.

گزارش از بازار سرمایه؛
 شاخص کل بورس ۳۹۰۰ واحد

 دیگر ریزش کرد
شــاخص کل بورس اوراق بهــادار با کاهش 3 هــزار و 944 واحدی 
معادل 0.72 درصد به یک میلیون و 181 هزار و 659 واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل با رشــد 5 واحــدی به 16 هزار 
و 925 واحد رســید. این در حالی اســت که روز گذشــته نیز شاهد 
ریزش 8 هزار و 601 واحدی نماگر کل بورس بودیم.بر این اســاس، 
دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت سومین روز هفته )دوشنبه یازدهم 
اســفندماه ماه 99(، شاهد ادامه روند نزولی شاخص های منتخب بود. 
به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش 1028 واحدی 
معادل 0.33 درصد به رقم 308 هزار و 254 واحد رسید.شاخص کل 
هم وزن نیز، با افت 974 واحدی معادل 0.23 درصد، عدد 431 هزار 
و 416 واحد را به نمایش گذاشــت. شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با 
کاهش 636 واحدی به رقم 281 هزار و 826 واحد رســید.همچنین 
شاخص سهام آزاد شــناور، 5686 واحد کاهش را رقم زد و به سطح 
یک میلیون و 711 هزار واحد رســید. همچنین شــاخص بازار اول با 
2957 واحد کاهش به رقم 864 هزار و 286 واحد رســید و شاخص 
بازار دوم نیز، با 7731 واحد کاهش همراه بود و عدد 2 میلیون و 391 
هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اســاس این گزارش، در معامالت 
دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فملی، شســتا، خودرو، وغدیر، 
فارس، شپنا و پارسان با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند شاخص 
کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهــای معامالتی فوالد، فخوز، اپال 
و کاوه، بیشــترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

با پایان فعالیت بازار ســرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس 4  میلیارد 198 میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب 743 
هــزار و 843 نوبت معامله و به ارزش 54 هــزار و 947 میلیارد ریال 

داد و ستد کردند.

همتی پاسخ داد؛  
خرید و فروش بیت کوین آزاد می شود؟

همزمان با افزایش خرید و فروش بیت کوین در داخل کشــور، رئیس 
کل بانــک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مجاز بودن یا نبودن این 
معامالت پرداخت.طی هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس 
قیمــت بیت کویــن در دنیا، تعداد زیــادی از مردم نیــز راهی بازار 
رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شده اند که البته برخی هم که نا آشنا 
به این بازار بوده اند در این راه گرفتار ســودجویان و کالهبرداران قرار 
گرفته اند.کالهبرداران با داغ شــدن بازار رمز ارزها، ارزهای تقلبی به 
مردم فروخته و سرمایه های آنها را به سرقت می برند؛ نمونه بارز آنهم 
فروش بیت کورن به جای بیت کوین است! از این دست کالهبرداریها 
اخیراً در کشور افزایش یافته اســت.هنوز قانونی در ایران برای خرید 
و فروش بیت کوین وجود ندارد ولی نکته ابهام برانگیز اینجاســت که 
دولت به ماینرها اجازه فعالیت داده ولی مشــخص نیست تکلیف بیت 
کوین های تولید شــده چه می شود!فعاالن این حوزه تأکید دارند که 
ً  موضع خود را در خصوص بیت کوین نیز روشــن کند  دولت باید فورا
تا مردم بدانند که اگر خرید و فروش بیت کوین قانونی اســت از کدام 
صرافــی های دارای مجــوز  معامالت خود را انجــام دهند.در همین 
ارتبــاط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی 
درباره مبادله رمزارزها پرداخته و اعالم کرده اســت: در این خصوص 
مصوبــه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیــرا اصالحاتی هم روی آن 
انجام شــد و مقرر شــده افرادی که به طور قانونی و رســمی رمز ارز 
تولید کنند امکان این را داشــته باشند که برای واردات از آن استفاده 
کنند.او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی هایی مشخص می کنیم 
که فقط برای مبادالت تجاری بتوان از آن اســتفاده کرد.همتی تاکید 
کــرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی شــود فقط آن هایی که به 
طور رسمی اســتخراج کرده اند و تنها برای واردات کاال می توانند از 

رمزارز استفاده کنند.
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گزیده خبر

هشدار ظریف به اروپا و آمریکا
وزیر امور خارجه کشــور تاکید کرد که پیگیری قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام باعث به هم ریختگی شرایط کنونی می شود.، محمدجواد ظریف با اشاره 
به حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: جلسه 
خوبی با نمایندگان در باره وضعیت کنونی داشتیم.وی  در گفت وگو با خانه ملت، 
به تالش برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام اشاره کرد و توضیح داد: 
حرکت غلطی را اروپایی ها با حمایت از آمریکا  در شورای حکام شروع کرده اند، 
فکر می کنیم این حرکت باعث به هم ریخته شدن شرایط خواهد شد.وزیر امور 
خارجه کشــور تاکید کرد: به هم ریختگی شرایط کنونی را از طریق سفیر ایران 
در وین به همه اعضای شورای حکام توضیح داده ایم، امیدواریم عقل غلبه کند 

و اگر چنین نشود راهکارهایی داریم.

مون جائه این با اشاره به فرصت المپیک؛
 امیدوارم باب گفتگو میان واشنگتن-پیونگ 

یانگ باز شود
رئیس جمهور کره جنوبی از المپیک ژاپن به عنوان فرصتی برای آغاز گفتگوها 
میان دولت جدید واشنگتن و پیونگ یانگ نام برد.به گزارش رویترز، مون جائه 
این رئیس جمهور کره جنوبــی، ابراز امیدواری کرد که المپیک ژاپن فرصتی 
باشد برای بازگشایی باب گفتگو میان آمریکا و کره شمالی.وی در ادامه افزود: 
المپیک امســال می تواند فرصتی باشد برای مذاکره میان کره جنوبی و ژاپن، 
کره جنوبی و کره شمالی، ژاپن و کره شمالی و در نهایت آمریکا و کره شمالی.

در حالیکه ژاپن و کره جنوبی هر دو نگران توانمندی های موشکی پیونگ یانگ 
هستند؛ رابطه سئول-توکیو نیز از بابت زخم های به جا مانده از دوران تسلط 
امپراتوری ژاپن، با فراز و نشیب هایی همراه است. با این حال، مون بر این باور 
است که اگرچه حل مسائل تاریخی در اولویت است؛ اما نباید سد راه تعامالت 

آتی دو کشور باشد.

ترامپ: 
عملکرد یک ماهه بایدن فاجعه بارترین 

عملکرد در تاریخ آمریکا است
رئیس جمهور ســابق آمریکا عملکرد یک ماهــه رئیس جمهور کنونی این 
کشــور را فاجعه بارترین عملکرد در میان روســای جمهــور تاریخ آمریکا 
دانســت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از یورونیوز، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا یکشنبه شب در اولین سخنرانی 
خود پس از ترک کاخ سفید خواستار »اتحاد جمهوریخواهان« شد.چهل و 
پنجمین رئیس جمهوری ایاالت متحده که در »کنفرانس کنش سیاســی 
محافظه کار« )CPAC( در فلوریدا حضور یافته بود به طور تلویحی از احتمال 
نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 سخن گفت. او ضمن 
انتقاد از جو بایدن، جانشین خود در کاخ سفید تالش کرد تا منتقدانش در 
داخل حزب جمهوریخواه را به حاشیه براند. ترامپ پیش بینی کرد که ایاالت 
متحده تحت رهبری جو بایدن، رئیس جمهور این کشور از نظر تأمین نفت 
به روسیه و خاورمیانه وابسته خواهد بود.رئیس پیشین کاخ سفید همچنین 
سیاست بایدن را »آمریکا در جایگاه آخر« توصیف کرد. به گفته ترامپ، یک 
ماه اول ریاست جمهوری جو بایدن، فاجعه بارترین )عملکرد( در بین روسای 
جمهور در تاریخ معاصر بوده است. دونالد ترامپ ضمن نام بردن از 10 عضو 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان و هفت سناتور این حزب که به دومین طرح 
استیضاح وی رای مثبت دادند خواستار حذف آنها از صحنه سیاسی شد. لیز 
چنی، سومین مقام ارشد حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان یکی از 
سیاســتمدارانی بود که به دومین استیضاح دونالد ترامپ رای مثبت داد. او 
همچنین چند روز پیش خواستار عدم نقش آفرینی دونالد ترامپ در آینده 
سیاسی آمریکا و حزب جمهوریخواه شده بود.رئیس جمهوری سابق آمریکا 
همچنین با تکرار ادعای »تقلب« در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 
)13 آبان( گفت که جو بایدن »فاجعه بارترین« ماه نخست زمامداری را در 
میان روسای جمهوری ایاالت متحده تجربه کرده است.دونالد ترامپ ضمن 
کــم اهمیت جلوه دادن اختالف های درونی حزب جمهوریخواه تاکید کرد 
که یک سوی اختالف های کنونی »چند نفر از سیاستمداران در واشنگتن« 
و در طرف دیگر »بقیه در سراسر کشور« قرار دارند. چهل و پنجمین رئیس 
جمهوری ایاالت متحده پیش از این از احتمال تاســیس یک حزب جدید 
سخن گفته بود. وی با این حال چنین احتمالی را در جریان سخنرانی خود 
منتفی دانســت. او گفت: »من به نبرد در کنار شما ادامه می دهم. احزاب 
جدید تاسیس نخواهیم کرد.«دونالد ترامپ، 74 ساله در بخشی از سخنرانی 
خود گفت کــه جمهوریخواهان در انتخابات میــان دوره ای 2022 کنترل 
مجلس نمایندگان و مجلس سنا را از دموکرات ها بازپس خواهند گرفت. وی 
در ادامه ضمن تاکید بر پیروزی نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاســت 
جمهوری سال 2024 گفت: »حاال او چه کسی خواهد بود؟ چه کسی؟ ]...[ 

شاید تصمیم گرفتم برای سومین بار هم ]دموکرات ها[ را شکست بدهم.«

 رسوایی مهمانی پر هزینه پسر نخست
 وزیر ژاپن

مسئول روابط عمومی نخست وزیر ژاپن در پی رسوایی مهمانی پر هزینه ای 
که پسر نخست وزیر در آن دخیل بود، از سمتش استعفا کرد؛ خود نخست 
وزیر نیز مجبور شد تا از مردم کشورش عذرخواهی کند.به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن در پارلمان این کشور گفت:  
من به شــدت بابت اوضاع پیش آمده که تضعیف کننده اعتماد مردمی به 
دولت است، پشیمان هستم. عذرخواهی من را بپذیرید.این اظهار پشیمانی 
و عذرخواهی از سوی نخست وزیر ژاپن در بحبوحه استعفای ماکیکو یامادا، 
مسئول روابط عمومی دفتر تخست وزیر ژاپن صورت گرفته که در مهمانی 
پر هزینه 70 هزار ینی برای هر نفر )700 دالر( »سایگو سوگا«، پسر نخست 
وزیر و سایر اعضای کمپانی فیلمسازی »توهوکوشینشا« شرکت کرده بود. 
این کمپانی خدمات و ســرویس های شبکه های ماهواره ای را ارائه می دهد؛ 
انتشــار این خبر باعث شد تا خانم یامادا از سمتش کناره گیری کند.رئیس 
کمپانی توهوکوشینشــا نیز ماه گذشته میالدی از سمتش استعفا کرد.وی 
پیشتر گفته بود که این مهمانی را یادش نمی آید یا درباره آن به او اطالعی 
داده نشده بود.خانم یامادا در آن زمان معاون وزیر هماهنگ کننده سیاست 
گذاری در وزارت ارتباطات و امور داخلی ژاپن بود.اخیرا نیز، رسانه های ژاپن 
گزارش کردند که دست کم 13 مقام از وزارت ارتباطات این کشور »مرامنامه 
اخالقی کارمندان دولت« را با شرکت در این مهمانی پرهزینه این شرکت که 
به پســر نخست وزیر ژاپن تعلق دارد، نقض کرده اند؛ مجوزهای این کمپانی 
فیلمسازی از ســوی وزارت ارتباطات ژاپن ارائه می شود. بر اساس مرامنامه 
مذکور، مقام های دولتی نباید از سهام داران، امتیاز یا هدیه ای دریافت کنند.

کمپانی پسر نخست وزیر ژاپن در دوبله فیلم و شبکه های ماهواره ای فعالیت 
دارد و توســط وزارت ارتباطات این کشــور اداره می شود. بر اساس گزارش 
رســانه های ژاپن، 37 مورد از این نوع نشســت ها و مهمانی ها از سوی این 
کمپانی برای مقام های این وزارت خانه برگزار شــده است.کاتسونوبو کاتو، 
ســخنگوی دولت نیز امــروز به پارلمان گفت که خانــم یامادا کناره گیری 
کرده اســت. یامادا دو هفته بود که بابت بیماری در بیمارستان بستری بود 
و نمی توانســت به وظایفش برسد و سوگا استعفای وی را پذیرفت. جزئیات 
مربوط به بیماری این زن اعالم نشده است.نارضایتی مردمی از دولت سوگا 
در بحبوحه این رسوایی ها و در حالی شدت گرفته که ژاپن با وجود پاندمی 

کرونا در آستانه میزبانی برگزاری بازی های المپیک توکیو قرار دارد.

ادامه جنجال بر سر اتهامات آزار و اذیت 
جنسی فرماندار نیویورک

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور اســت که اتهامات آزار و اذیت 
جنسی که علیه فرماندار نیویورک مطرح شده، کامال معتبر است.به گزارش 
نیویورک پست، نانسی پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یکشنبه 
در اظهاراتــی گفت: اتهامات آزار و اذیت جنســی علیه اندرو کومو فرماندار 
نیویورک، معتبر است.بر اساس این گزارش، پلوسی نیز مانند سایر دموکرات 
ها خواســتار تحقیقات مســتقل درباره اتهامات مطرح شده علیه فرماندار 
نیویورک از ســوی دو نفر از کارکنانش شــده است.پلوسی گفت: زنانی که 
اتهامات جدی و معتبــری را علیه کومو فرماندار نیویورک مطرح کرده اند، 
شایسته آن هستند که صدایشان شنیده شود و با کرامت با آنها رفتار شود. 
باید تحقیقات مستقلی درباره این اتهامات انجام شود.این در حالی است که 
اندرو کومو فرماندار 63 ساله نیویورک نیز با تصمیم لیتیشیا جیمز دادستان 
کل ایــن ایالت برای معرفــی یک بازرس با هدف تحقیــق درباره اتهامات 
مطرح شده، موافقت کرده است.پیش از این یکی از مشاوران ارشد فرماندار 
نیویورک گفته بود که دولت تصمیم گرفته است تا باربارا جونز قاضی پیشین 

فدرال را به عنوان مسئول تحقیقات این پرونده انتخاب کند.

خطیب زاده در نشست خبری:

مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما هیچ گفتگوی دوجانبه ای 
با آمریکا نداریم و تا زمانی که آنها مســیر غلط خود را اصالح 
نکنند، تغییری در سیاســت ایــران اتفاق نمی افتد. ســعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح دیروز )دوشنبه( 
با بیان اینکه هیچ تغییری در سیاست ضد ایرانی امریکا مبنی 
بر فشار حداکثری، اتفاق نیفتاده است، گفت: آمریکا بازگشت به 
تعهداتش ذیل قطعنامه 2231 را اعالم نکرده است و اروپایی ها 
هم همچنان ذیل نقض تعهدات برجامی شــان به سر می برند.

پیشــنهادی از ســوی اتحادیه اروپا برای برپایی نشستی غیر 
رسمی به تهران رسیده بود، این پیشنهاد زمان خاصی نداشت 
و ما نظرمان را درخصوص این پیشنهاد قباًل هم گفته بودیم و 
که مسیر، مســیر روشنی است و آمریکا اگر می خواهد در میز 
برجام جایی داشــته باشد باید تعهد خود را به اجرای قطعنامه 
2231 اعالم کنــد و تحریم ها را بردارد. این مســیر نیازی به 
بده بستان و مذاکره ندارد.خطیب زاده گفت: دولت جدید آمریکا 
متاسفانه دنبال این اســت که مسیری که ترامپ طی 4 سال 
نتوانست به جایی برساند، را با چندجانبه گرایی منفی به پیش 
ببــرد.وی افزود: ما عمــل را با عمل و اقدام را با اقدام پاســخ 
می دهیم. اگر رفتار متفاوتی را از طرف مقابل ببینیم، پاسخ ما 
هم متناسب خواهد بود. شرکای اروپایی بخاطر داشته باشند که 
مســیر همکاری بهتر از هر مسیری جواب می دهد. زبان اتهام 
زنی و تهدید، زبانی نیست که درمقابل جمهوری اسالمی ایران 
کارگر باشد.خطیب زاده در پاســخ به سوالی درخصوص اتهام 
زنی های اخیر نخســت وزیر اسرائیل علیه ایران، گفت: من این 
بیماری وسواس گونه ذهنی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
نســبت به ایران دارد را چیز جدیــدی نمی دانم. این ها همگی 
ناشی از آشــفتگی بسیار عجیبی اســت که در سرزمین های 
اســغالی وجود دارد و همه آن حاصــل رفتارهای ماجراجویانه 
آنهاست.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رژیم صهیونیستی 
رژیمی است که عامل بســیاری از مشکالت غرب آسیا است. 
ایران سیاست های خود را براســاس منافع و دکترین خودش 
پیگیری کرده و در دکترین ایران ســالح هســته ای جایگاهی 
نداشــته اســت اما درمقابل این دنیای غرب و آمریکا است که 
چشــم خود را بر صدها بمب اتمی که در سرزمین های اشغالی 
انبار شده، بسته اســت.خطیب زاده درخصوص نشست شورای 
حکام آژانس و تالش آمریکا برای تصویب قطعنامه ای ضدایرانی، 
گفت: اینکه آمریکا در مسیر غلطی قرار دارد روشن است. دولت 
آقای بایدن آغــاز ناامید کننده ای را در عمل به تعهداتشــان 
داشــتند.وی با اشــاره به همکاری ایران و آژانس گفت: مسیر 
همکاری ما با آژانــس در چارچوب پادمان ادامه خواهد یافت. 
حســن نیت ایران برای تفاهم با آژانس را طرف های دیگر باید 
قدر بدانند و این را دریچه ای برای بازگشت به تعهدات خودشان 
قلمداد کنند.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
درخصوص سفر فواد حسین وزیر خارجه عراق به تهران گفت: 
یکی از محورهای مباحث ما با مقامات عراقی درخصوص برخی 
تحــوالت در عراق و حــوزه امنیتی پیرامونی ماســت. پرونده 
شهادت سردار سلیمانی و پیگیری آن نیز، همواره مورد بحث و 
تبادل نظر بوده است.خطیب زاده در پاسخ به سوالی درخصوص 
وضعیت مسلمانان چین در استان اویغور و واکنش وزارت امور 
خارجه، گفت: بدترین رویکرد در قبال اینگونه مسائل، سیاسی 
کردن این موضوعات اســت که توسط آمریکا و اروپا با اهدافی 
سیاسی پیگیری می شود.وی افزود: اینکه برخی طرف ها تالش 
کنند این مساله را تبدیل به یک ابزارسیاسی و چانه زنی برای 
خود بکار ببرند، از طرف جمهوری اسالمی مردود است. ما مسیر 
گفتگو با چین را در همه زمینه ها داشتیم.سخنگوی وزارت امور 
خارجــه گفت: در دوران تحریم یکی از کشــورهایی که روابط 
نزدیکی با ما داشته، چین بوده است. چین در طول یاغی گری 
آمریکا نفت ما را خریده و اعالم هم کرده است. مراودات بسیار 
نزدیکی در حوزه های مختلف با کشــور چین داشتیم و داریم.

خطیب زاده تاکید کرد: مشارکت ایران و چین راهبردی است و 
در حوزه هــای مختلفــی ادامه دارد که برخــی از آنها را مردم 

می داننــد و برخی هم در فرصت مقتضی می توان گفت. دیروز 
2۵0 هزار دوز واکسن اهدایی را از طرف چین به ایران داشتیم. 
روابــط ایران و چین رقبا و بدخواهانی دارد اما در پکن و تهران 
مدیریت درست روابط همواره در دستور کار بوده است.وی در 
پاســخ به این ســوال که چرا دولت آقای روحانی از مذاکره با 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا و دیپلماســی طفره می رود؟ گفت: 
دیپلماسی یک مفهوم است نه یک واژه. شما با اسم دیپلماسی 
نمی توانید جنگ کنید، شــما با اســم دیپلماسی نمی توانید 
سیاست فشــار حداکثری دولت قبلی را علیه ملت ایران ادامه 
دهید، شما با اسم دیپلماسی نمی توانید نزدیک به 2 ماه تمام 
مسیرهای غذا و دارو را همانند دولت قبلی مسدود کنید. شما 
با اســم دیپلماسی نمی توانید همان گردن کشی ها را در زرورق 
بپیچید و به کشــوری اهدا کنید.سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: ما کشوری با تمدن و با محاسبه گری های دقیق هستیم. 
همان تیمی که در آن روزها مذاکرات برجام را انجام داد، همان 
تیم می گوید مسیر دیپلماسی روشن است، مذاکراتی انجام شده 
و این مذاکرات تبدیل به 1۵0 صفحه قرارداد شده و هیچ چیزی 
به آینده موکول نشده و امروز وقت عمل است. البته دیروز وقت 
عمل آمریکا بود.خطیــب زاده گفت: ما برای منافع ملت ایران 
نمی توانیم اجازه دهیم همــان گروهی که برای برجام مذاکره 
کرده و فکت شیت دروغ منتشر کرد و گفت این بهترین قرارداد 
آمریکا بوده است. همان گروهی که به کنگره رفت و گفت ما سر 
همه را کاله گذاشتیم.وی افزود: امروز همان گروه آن دروغ ها را 
درباره برجام گفته ولی امــروز نمی خواهد تغییری در مواضع 
خودش انجام دهد. برای حل مسائل همواره باید نگاه به داخل 
باشــد نه به خارج. هرگاه نگاه به خارج بوده، مشکالت دوبرابر 
شده است. ایران نه تنها مسیر دیپلماسی را بازکرده بلکه مسیر 
آن روشن کرده است. ما سه قدم ساده برای آنها اعالم کردیم؛ 
اعالم برای اجرای تعهدات، برداشتن تحریم ها و سپس برگزاری 
جلسات.خطیب زاده گفت: آنها نمی توانند مسیر فشار حداکثری 
را حفظ کنند و تحریم ها را داشته باشند و گردن کشی ها را ادامه 
دهند و سپس پشت میزی بنشــینند. برای اینکه این مسیر، 
مسیر دیپلماسی باشد نه مسیر خدعه و نیرنگ، باید مسیر تغییر 
در دولت آمریکا باشــد.وی ادامه داد: دولت آمریکا مسیر خود 
درقبــال ایــران را نه تنها اصــالح نکرده، بلکــه در پی ایجاد 
مسیرهایی اســت که به زعم خود می تواند فشــار را بر ایران 
افزایش دهد.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
درخصوص پیشــنهاد جوزف بورل و اینکه آیا ممکن است به 
گفتگــوی دوجانبه با آمریکا برســیم؟ گفت: ما هیچ گفتگوی 
دوجانبه ای با آمریکا نداریم و تا زمانی که آنها مسیر غلط خود 

را اصالح نکنند، تغییری در سیاســت ایــران اتفاق نمی افتد.
خطیب زاده گفــت: تا امروز که نزدیک به دو ماه از دولت آقای 
بایدن گذشته، حتی رسماً بازگشت خودشان به تعهدات را در 
کالم هم اعالم نکرده اســت. این یک شرم تاریخی برای دولت 
بایدن است. حرف های خوبی زده شده اما تا زمانی که ما عمل 
نبینیم، سیاست خودمان را با حرف ها تنظیم نمی کنیم. این تلخ 
است که برجام توســط ایاالت متحده و همان تیمی که آن را 
مذاکره کرد، در محاق قرار گرفته است.وی افزود: برای نشست 
کمیسیون مشترک برجام اتفاقی نیفتاده است و نشست ایران با 
1+4 طبق مجاری خــودش ادامه پیدا خواهد کرد. این آمریکا 
اســت که به عنوان کشور ناقض برجام باید تعهدات خودش را 
انجام دهد.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی 
درخصوص خرید واکســن کرونا، گفت: وزارت بهداشت درباره 
این موضوع هردرخواستی از ما داشته، ما جلوتر عملی کردیم. 
مسیرهای بسیار متعددی درباره واکسن انجام و مبالغ پرداخت 
شده است.خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه 
آیا بازگشت به تحریم ها از نظر ایران باید متناوب اتفاق بیافتد یا 
بطور کامل باید انجام بگیرد؟ گفت: قدم اول رسماً اعالم انجام 
تعهدات از سوی آمریکا است. همانطور که دولت قبلی آمریکا در 
مالء عام فرمان اجرایی را امضا کرد و از برجام خارج شــد. قدم 
بعدی باید رفع موثر تحریم ها باشد. اینکه رفع برخی تحریم ها 
زمان بر خواهد بود، ما هم اعالم کردیم اقدامات متناظر ما هم 
می تواند با فاصله انجام شود. این اقدامات باید توسط هماهنگ 
کننده اتحادیه اروپا شکل بگیرد و هماهنگ شود.وی در پاسخ 
به ســوالی دیگری درخصوص امول بلوکه شــده ایران در کره 
جنوبــی، افزود: گفتگوهــای ما با کره جنوبی هم در ســطح 
کارشناســی، هم در ســطح بانــک مرکزی و هم در ســطح 
دیپلماتیک پیگیری شــده اســت. توافقاتی صــورت گرفته و 
تحوالتی در جریان اســت و باید منتظر باشــیم و ببینیم این 
تحــوالت به کجا می رسد.ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
واکنش به ادعای نتانیاهو مبنی براینکه انفجار کشتی اسرائیل 
کار ایران بوده اســت، گفت: رژیم صهیونیســتی مبنای همه 
ناامنی ها و بی ثباتی ها است و این فرافکنی ها کاماًل خط روشنی 
را دارد. خلیج فارس و دریای عمان حوزه امنیتی بالفصل ماست 
و اجــازه نخواهیم داد که با این اظهــارات هراس افکنی کنند. 
نتانیاهو درگیر یک بیماری وســواس گونه ذهنی در قبال ایران 
است.خطیب زاده گفت: اسرائیل اقدامات مشکوک دیگری هم 
در منطقه ما آغاز کرده اســت و مــا با دقت رصد می کنیم.وی 
درخصــوص رفع تحریم ها توســط دولت بایــدن، گفت: هیچ 
تغییری تا امروز صورت نگرفته است. در حوزه صحبت و کالم 

تغییراتی انجام شده اما در حوزه عمل تغییری انجام نشده است. 
در حوزه عمل تفاوتی میان دولت ترامپ و بایدن وجود ندارد چه 
بســار در برخی حوزه ها، مســیری که دولت جدید آمریکا طی 
می کند بدتر از دولت قبلی است.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: برداشــت دولت بایدن از چندجانبه گرایی اشتباه است و 
فکر می کنند چندجانبه گرایی یعنی دورهم جمع شــدن برای 
توطئه. تا زمانی که از این اشکال شناختی فاصله نگیرند، دچار 
اشکال محاسباتی می شوند.خطیب زاده گفت: دولت ایران ثابت 
کرده در مسیر دفاع از منافع خودش کاماًل راه روشنی را می رود. 
ما تا مادامی که طرف مقابل به تعهدات خودش برنگرددف مسیر 
متفاوتی را انجام نخواهد داد.وی در پاســخ به ســوالی دیگری 
درخصوص اتهامات جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه 
ایران نسبت به انفجار کشتی اسرائیلی در خلیج فارس، گفت: این 
اتهام زنی توسط سارائیل انجام می گیرد و نشان می دهد که این 
اتهام زنی چقدر بی اعتبار اســت. ما نه تنها قویاً این اتهام را رد 
می کنیم بلکه احساس می کنیم اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی 
در حوزه امنیتی پیرامونی ایران بســیار مشکوک است. ما این 
اقدامات را رصد می کنیم و پاسخ آن را در جای خودش خواهیم 
داد.خطیب زاده در رابطه با آخرین وضعیت نفتکش توقیف شده 
کره ای تصریح کرد: خدمه نفتکش کره ای با کمک بسیار خوب 
قوه قضاییه آزاد شدند و امکان مسافرت را پیدا کردند. هر چند 
کاپیتان کشــتی مخالف ترک آن بود اما دولــت کره از وزارت 
خارجه و وزارت خارجه کره از ما کمک خواست و هر کمکی از 
غذا و هرآنچه کشتی الزم داشت به آن رسید. این موضوع مسیر 
حقوقی خود را طی می کند.وی در رابطه با اتهام زنی اســرائیل 
درباره دســت داشتن ایران در انفجار کشــتی اسرائیلی در روز 
پنج شنبه گفت: اتهام زنی رژیم اشغالگر قدس مبتنی بر گزارش 
یکی دو رســانه است. اگر رسانه های سرزمین اشغالی را ببینید 
روزانه از این اتهام زنی ها بسیار زیاد است. از ترور شهید فخری 
زاده و هزاران موضوعات دیگر وجود دارد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: منشأ اتهام زنی، بی اعتبارترین منبع است و 
خودش نشان می دهد که چقدر این اتهام زنی بی اعتبار است. اگر 
رژیم اشغالگر قدس بخواهد این اتهام زنی را مبنای تنش آفرینی 
جدیــد قرار دهد، ما بــا دقت رصد می کنیم.خطیــب زاده در 
خصوص آزادسازی منابع ایران در عراق گفت: اینها منابع خود ما 
اســت که در عراق است و این گفتگوها برای دیروز و امروز هم 
نیســت. بسیاری از این گفتگوها در مسیر همکاری های ایران و 
عراق انجام شــده است و مسیرهای خود را طی می کند و اینها 
تعهدات دولت عراق به ما اســت و دولت عراق هیچ وقت از این 
موضوع استنکاف نکرده و برخی مسائل فنی وجود دارد که آنها 
در حال مرتفع شــدن اســت.وی در رابطه با برجام و قطعنامه 
2231 خاطرنشــان کرد: برجام یک معاهده ای است که توسط 
قطعنامه 2231 ســازمان ملل متحد به عنــوان یک قعطنامه 
الزام آور ثبت شده است. یعنی از نظر حقوقی و الزام بین المللی 
قطعنامه قطعی است. این مهمترین نکته ای است که باید به یاد 
داشت که این قطعنامه تمامی مفاد مندرج در برجام را تصریح 
می کند.سخنگوی وزارت خارجه افزود: آنچه که ایاالت متحده 
انجام می دهد و انجام داده نقض آشــکار قطعنامه 2231 است. 
روابــط ایران و آژانس روابط کاماًل فنی و حرفه ای اســت. ایران 
تنفسی با حسن نیت به طرف مقابل نشان داد که امیدوارم ارزش 
مسیر دیپلماسی و مســیر گفتگوها را بداند.خطیب زاده درباره 
تمدید قرارداد روابط راهبردی ایران و روســیه ابراز داشت: هم 
دولت ایران و هم دولت ترکیه در خصوص اصل مقرر در روابط 
بین الملل که حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارزی کشــورها از 
جمله عراق اســت، هیچ تفاوتی با هم ندارند.وی در پایان ادامه 
داد: گفتگــوی جدیدی میان وزاری خارجه دو کشــور صورت 
نگرفته است و سال ۹1 سند همکاری ها امضا شده و اگر نکته ای 
وجود نداشت تا پنج سال یعنی تا فروردین 1401 قابل تمدید و 
همچنان معتبر اســت. یکســری شــرایط تغییر کرده است و 
گفتگوهای جدیدی آغاز شده و امیدواریم توافقات جدیدی را یا 
امضا کرده یا همان توافق قبلی را تا پنج سال دیگر تمدید کنیم.

معــاون امور سیاســی وزیــر امور خارجــه حمایت از 
آزادسازی مناطق اشغال شده آذربایجان را موضع قطعی 
و جدی ایران دانست و گفت: جنگ در منطقه می تواند 
منجر به دخالت خارجی، حضور تروریست ها و افزایش 
ناآرامی ها شــود و ما مخالف این مباحث هستیم و بعد 
از شــروع جنگ نیز جمهوری اسالمی ایران فعال شد 
تا بتوانــد راهکارهای دیگری را بــه جای جنگ دنبال 
کند.ســید عباس عراقچی در همایش بین المللی »قره 
بــاغ 17 ربیع، برترین گفتمان در مورد قره باغ« که در 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور درحال برگزاری 
اســت، ضمن تقدیر از دســت اندرکاران برگزاری این 
همایش اظهار کرد: این همایش با شــکوه و بســیار به 
موقع است.وی با تاکید بر اینکه قره باغ همیشه یکی از 
بحران های پیچیده منطقه قفقاز بوده است، اضافه کرد: 
بعد از فروپاشی شــوروی، قره باغ به یک نقطه جنگ و 
درگیری تبدیل شد؛ نکته مهمی که بعد از شروع جنگ 
و درگیری رخ داد و با اشغال مناطق آذربایجان متوقف 
شــد این بود که جامع بین المللی به ویژه کشــورهای 
غربــی از حل و فصل بحران نــاکام ماندند.معاون امور 
سیاسی وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بعد از توقف 
منازعه و زمانی که نوبت به حل و فصل سیاســی رسید 
هم جمهوری آذربایجان و ارمنســتان ترجیح دادند که 
مســائل را به روش دیگری رفع کنند.وی خاطرنشــان 

کرد: جمهوری اسالمی ایران از یک ظرفیت خوبی برای 
افزایــش تعامالت و ارتباطات برخودار بوده و کماکان از 
این ظرفیت برخودار اســت و همواره در موقعیتی قرار 
داشته که بتواند اختالف میان آذربایجان و ارمنستان را 
رفــع کند که همچنان به این نقش خود عمل می کند.

عراقچی عنوان کرد: دولــت و ملت آذربایجان تصمیم 
گرفتند که آزادســازی ســرزمین ها را با جنگ نظامی 
دنبــال کنند و به همین  علــت درگیری ها در مناطق 
اشغال شــده آغاز شد و ادامه یافت و در طول این دوران 
موضع جمهوری اســالمی ایران مخالفت با اشغال گری 
بوده که نمونه بارز آن اقدام به سد خداآفرین با مشارکت 
دولــت آذربایجان بود درحالی که این ســد در مناطق 
اشغالی ایجاد شد و نشان از عدم مشروعیت دادن ایران 
به اشغال این سرزمین ها توسط ارمنستان بود.وی ادامه 
داد: با مذاکراتی که با دولت ارمنستان داشتیم قرار شد 
که محوطه این سد را ترک کنند و اکنون سد به نقطه ای 
رسیده که به نمونه بارزی برای همدلی ایران با آذربایجان 
مطرح شده است.عراقچی با تاکید بر اینکه روابط ایران 
و آذربایجان از شــکوفایی مطلوبی برخودار است، گفت: 
پروژه های مختلف میان این دو کشور تعریف شده و رفت 
و آمد شهروندان دو کشور و تبادل مرزی در نقاط مرزی 
مشترک قابل توجه است.وی با اشاره به اینکه در دوران 
ســخت تحریم ها روابط مطلوب بــا آذربایجان به ایران 

کمک کرد، مطرح کرد: آذربایجان یکی از همســایگان 
مهم ما طی سال های گذشته به ویژه در زمان تحریم ها 
بوده اســت و ما ارتباط خود را بر مبنای احترام و منافع 
متقابل حفظ می کنیم.معاون امور سیاســی وزیر امور 
خارجه اضافه کرد: با شروع درگیر های اخیر، موضع ایران 
حمایت از آزادسازی مناطق اشغال شده آذربایجان توسط 
ارمنستان بوده که این موضع به صراحت اعالم شده هر 
چند جنگ در منطقه می تواند منجر به دخالت خارجی، 
حضور تروریست ها و افزایش ناآرامی ها شود و ما مخالف 
این مباحث هستیم و بعد از شروع جنگ نیز جمهوری 
اسالمی ایران فعال شد تا بتواند راهکارهای دیگری را به 
جــای جنگ دنبال کند.وی گفت: ایران طرحی را تهیه 
کرد و بنده به روسیه، ترکیه و آذربایجان سفری داشتم 
آنچــه که در طرح صلح مطرح شــد توقف درگیری ها، 
بازپس گیری مناطق اشغال شــده، شــروع گفت وگوها 
برای رسیدن به پایداری در مناطق اشغال شده با حفظ 
احترام به حقوق مردم مناطق و ایجاد راه های ترانزیتی 
و ارتباطات انســانی میان کشــورها بوده است.عراقچی 
خاطرنشان کرد: آنچه که نهایتا در منطقه شکل گرفت 
به طرح جمهوری اســالمی ایران بسیار نزدیک بود به 
همین علت مورد قبول ایران قرار گرفت؛ هر چند ما در 
مورد آذربایجان نگرانی های جمهوری اسالمی ایران را به 

همه کشورهای منطقه اعالم کردیم.

عراقچی: 

موضع قطعی ایران آزادسازی مناطق اشغال شده آذربایجان است
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یک فراتحلیل جدید نشــان می دهد مواد شیمیایی موجود در محیط 
می تواند به شکل قابل توجهی تعداد اسپرم ها را کاهش دهد و به عنوان 
مثال تعداد کل اسپرم ها در جهان غرب بین سال های ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۱ 
به میزان ۵۹ درصد کاهش یافته است.به گزارش آی ای، به تازگی کتاب 
جدیدی منتشــر شده است که حاوی هشــداری جدی برای جمعیت 
انسان ها اســت. این کتاب با عنوان طوالنی »شمارش معکوس: چگونه 
دنیای مدرن ما شــمار اسپرم ها را تهدید می کند، رشد تولید مثل زنان 
و مردان و آینده نسل بشر را به خطر می اندازد«، جزئیات نحوه کاهش 
تعداد اسپرم ها در سال های اخیر را با نرخ نگران کننده ای شرح می دهد.

نویســنده این کتاب »شانا ســوان« اپیدمیولوژیست دانشکده پزشکی 
مونت سینای است.

دانشمندان سازمان بهداشــت جهانی در روند تحقیقات خود با فردی 
که می تواند »بیمار صفر«)اولین فرد( مبتال به کووید-۱۹ باشد صحبت 
کردنــد. اگر او اولین فردی باشــد که در معرض ویــروس قرار گرفته 
بنابراین مــکان اولین انتقال ویروس به یک فروشــگاه مواد غذایی در 
»ووهان« برمی گردد و نه به بازار بدنــام »هونان«.به گزارش بی جی آر، 
اولین تحقیقات رسمی ســازمان بهداشت جهانی درمورد کروناویروس 
چند هفته پیش به پایان رســید و این نتایج اولیه همچنان نتوانســت 
پاسخ مناســبی برای آغاز و منشا کووید-۱۹ بدهد. پس از چندین ماه 
برنامه ریــزی محققان دریافتند که محتمل تریــن توضیح ممکن برای 
گسترش کووید-۱۹ انتقال حیوان به انسان است اما مشخص نیست از 

چه حیوانی و چه زمانی ویروس وارد بدن انسان ها شده است. 

ثبت اختراع جدید شــرکت »هوندا« یک سیســتم پهپادی مبتنی بر 
موتورســیکلت اســت که این پهپاد به گونه ای طراحی شده است که 
می تواند به تنهایی مســیر خود را برای بازگشت به موتور سیکلت پیدا 
کند.به گزارش آی ای، شرکت ژاپنی »هوندا«)Honda( همیشه به نوآوری، 
مهندسی برخی از ربات های بسیار جذاب و حتی باتری های قابل تعویض 
مشهور اســت. اکنون هم به نظر می رســد با توجه به درخواست ثبت 
اختراعی که این شرکت به تازگی ثبت کرده است، برنامه های جدیدی 
برای توسعه یک پهپاد موتور سوار دارد.تصاویر این اختراع نشان دهنده 
یک پهپاد اســت که بر پشت موتورسیکلت سوار می شود و قابلیت آزاد 
شــدن و پرواز از پشت موتورسیکلت و ســپس در صورت نیاز به شارژ 

مجدد، توانایی بازگشت خودکار به آن را دارد. 

 تاثیر مواد شیمیایی موجود 
در محیط بر تعداد اسپرم ها

شاید این مرد 40 ساله نخستین 
مبتال به کووید-19 باشد

 طراحی پهپاد
 موتور سوار!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

منطقه حفاظت شده کرگدن ها در کنیا

تأثیر مثبت تصادف تایگر وودز روی برند جنسیس!
تصادف اخیر تایگر وودز واقعه ای خبرســاز برای او، خانواده اش و دنیای ورزش بوده اســت. اگرچه او در این تصادف به شدت از ناحیه پا 
مصدوم شده و نیازمند جراحی بوده اما شرایط می توانست بسیار بدتر از این ها باشد.این سوپراستار دنیای گلف در حال راندن جنسیس 
GV8۰ بوده و اولین پاســخ او به این حادثه تحســین ایمنی شاسی بلند جنسیس بوده است. او همچنین باعث شده جنسیس کاماًل در 

معرض توجه قرار گیرد چرا که رسانه ها مانور زیادی روی این تصادف داده اند. یکی از تحلیلگران وب سایت iSeeCars می گوید:
من از بکار بردن جمله چیزی به بدی تبلیغات وجود ندارد متنفرم اما هم اکنون توجه بیشتری نسبت به جنسیس در مقایسه با هفته 
پیش وجود دارد. هر خبر بدی می تواند برای یک یا دو روز دوام داشته باشد اما آگاهی درباره برند جنسیس بسیار بیشتر از این مدت زمان 
خواهد بود.محصوالت کنونی جنسیس چندین سال است مورد تحسین خبرنگاران قرار دارند و این شرکت در مطالعه کیفیت اولیه جی 
دی پاور نیز رتبه ۱ را بین لوکس ســازان به خود اختصاص داده است. جنسیس همچنین در مطالعه قابلیت اطمینان این موسسه نیز 
عملکرد خوبی داشته و باالتر از مرسدس بنز، آئودی و ب ام و ظاهر شده است. البته تمرکز اولیه جنسیس روی سدان ها باعث کندی 

روند تولید شاسی بلند GV8۰ به عنوان یکی از امیدهای اصلی این شرکت در آمریکا شد.ی

مورینیو: این بهترین گرت بیل ممکن است
ســرمربی تاتنهام به تمجید از ســتاره ولزی تیم خود پرداخت و عملکرد او را ستود.به گزارشز تلگراف، در ادامه دیدارهای هفته 
جاری لیگ برتر انگلیس تاتنهام در خانه به دیدار برنلی رفت و با ۴ گل حریف خود را شکست داد. گرت بیل در این دیدار ستاره 
تیمش بود و توانست بعد از 8 سال در لیگ برتر بیش از یک گل در یک بازی به ثمر برساند.ژوزه مورینیو، سرمربی تیم تاتنهام 
بعد از این دیدار گفت: هیچ مربی در دنیا نیســت که وقتی گرت بیل آماده نیست او را بازی دهد. خوشحالم او اکنون به شرایط 
ایده آل رسیده است. او بازیکن باتجربه و میدان دیده ای است و مطمئن هستم در ماه های پایانی قرارداد خود با تاتنهام، بهترین 
عملکرد ممکن را در تیم خواهد داشت. او اکنون در ترکیب اصلی است. من تمام تالش خودم را می کنم تا گرت بیل از فوتبال 
لذت ببرد و بتواند شرایط خوبی را تجربه کند.تاتنهام باید پنج شنبه شب در خانه فوالم به میدان برود و سه روز بعد از این دیدار 
میزبان کریستال پاالس خواهد بود که هر دو دیدار اهمیت زیادی برای تیم مورینیو دارد. این تیم باید در ادامه در دور یک هشتم 

نهایی لیگ اروپا برابر دیناموزاگرب کرواسی قرار بگیرد.

صبر و قرارم دگر هب یک نظر امشب
از تن و جانم ربود شوخ شکرلب گار، عنبر اشهبکاکل مشکین هب دوش اوست؟ هن باهلل هشته هب سر، آن ن

موی رپیشش هب عین طرهف کمندیست
یا هک ز هم واژگون شده است دو عقرب؟ ر، سینهٔ غبغبرب جهد از گوی عاج صفهٔ سیمش زان صنم گلعذا خواب مرا رد ربود رد وسط شبدوش بدم من رغیق بحر تفّکر

آمد و بنشست و تکیه داد هب منصبدیدمش آن یار بی واف و رتشخو

پیشنهاد

چهره روز

 شنبه گلوریا 
داستان های اسپانیایی موجود در کتاب شنبه گلوریا 
ســاده و متنوع هســتند و هر خواننــده ای می تواند 
از خوانــدن آن ها لذت ببــرد. ماریو بندتــی درباره 
داســتان کوتاه، زمانی گفته بود: »ما گوشه ی دنجی 
از قاره ی امریکاییم که در آن نه نفت پیدا می شــود، 
نه سرخپوســت، نه ماده  ی معدنی، نه آتشفشان و نه 
حتی ارتشی که کودتا کند. ما کشور کوچک داستان 
کوتاهیم.«ماریو بندتی کــه پدر و مادرش مهاجرانی 
ایتالیایــی بودند در ســال ۱۹۲۰ در اروگوئه به دنیا 
آمد. از همان کودکی شــیفته ادبیات بود و در ســال 
۱۹۴۵ اولین کتابش را منتشر کرد. او در سال ۱۹۶۰ 
به انتشــار رمان »وقفه« به شهرت بین المللی رسید. 
آثار ماریو بندتی را آینه ی تمام نمای تحوالت سیاســی اروگوئه می دانند که بعد از کودتای ۱۹۷۳ 
ممنوع شد. بندتی به ناچار از وطن رفت اما همچنان از قلم خود بهره برد تا اتفاقات امریکای التین 
را محکوم کند و درک بهتری از این رخدادها به مخاطبان ارائه دهد. پس از بازگشت دموکراسی، 
بندتی به وطن برگشت و نهایتاً در سال ۲۰۰۹ درگذشت. دولت اروگوئه روز مرگ ماریو بندتی را 

روز ملی بزرگداشت او در ادبیات امریکای التین نامید.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

دفترچه ام را درآوردم و شروع کردم به نوشتن خیال پردازی هایم تا وقتی به خانه برگشتیم آن ها را 
برایش بخوانم، تا وقتی به خانه برگشتیم آن ها را برای خودم بخوانم. وقتی به خانه برگشتیم… چه 
خوش آهنگ بود و چه دور، دور مثل فاصله ات از یازده سالگی تا اولین عاشقی، یا از بیست سالگی تا 

رماتیسم، یا از همین دیروز تا مرگ.

ویکتور ماری هوگو
 Victor Marie :ویکتــور مــاری هوگــو )فرانســوی
 Hugo؛ زاده ۲۶ فوریــه ۱8۰۲ – درگذشــته ۲۲ مه 
۱88۵( شاعر، داستان نویس و نمایشنامه نویس پیرو 
سبک رومانتیسم فرانســوی بود. او یکی از بهترین 
نویســندگان فرانسوی اســت. آثار او به بسیاری از 
اندیشه های سیاسی و هنری رایج، در زمان خویش 
اشــاره کرده و بازگویندهٔ تاریخ معاصر فرانسه است. 
از برجســته ترین آثار او بینوایان، گوژپشت نتردام و 
مردی که می خندد است. مشهورترین کارهای هوگو 
در خارج از فرانسه بینوایان و گوژپشت نتردام است 
و در فرانسه بیشــتر وی را برای مجموعه اشعارش 
می شناســند. هوگو ســومین پســر کاپیتان ژوزف 
لئوپولد سیژیســبو هوگو، که بعدها ژنرال شد، و سوفی فرانسواز تِِربُوشه بود. وی در جوانی زیر 
نفوذ مادرش قرار داشت. مادرش از شاه دوستان و پیروان متعصب آزادی به شیوه ولتر بود و تنها 
بعد از مرگ مادر بود که پدرش توانســت ستایش و عالقهٔ فرزندش به خود را برانگیزد. کودکی 
ویکتور در کشورهای گوناگون سپری شد. مدت کوتاهی در کالج نجیب زادگان در مادرید اسپانیا 
درس خواند و در فرانسه زیر آموزش معلم خصوصی خود پدر ریویه، کشیش بازنشسته بود. هوگو 
در ۲۲ مه ۱88۵ پس از یک دوره بیماری در هشــتاد و سه سالگی در پاریس درگذشت. مرگ 
وی، ســوگ ملی شــد و بیش از دو میلیون نفر در مراسم خاک سپاری او شرکت کردند. هوگو 
نه تنها برای جایگاه واالیش در ادبیات فرانســه، بلکه به عنوان سیاســت مداری که به تشکیل و 
نگهداری جمهوری سوم و دموکراسی در فرانسه کمک کرد، ستوده شد. آرامگاه ویکتور هوگو در 

پانتئون نزدیک پارک لوگزامبورگ است.

فرهنگ

مراســم اعطای جوایز ســینمایی و 
ســوی  از  گلدن گلوب  تلویزیونــی 
انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود 
برگزار شــد و »ســرزمین آواره ها« 
جایزه بهتریــن فیلم و کارگردانی را 
به خود اختصــاص داد و در بخش 
تلویزیونی نیز ســریال »تاج« موفق 
به کســب بیشــترین جوایز شد. به 
گزارش ایسنا، مراسم اعطای جوایز 
هفتــاد و هشــتمین دوره جوایــز 
تلویزیونی گلدن گلوب  و  سینمایی 
همواره در هفته نخست سال جدید 
میالدی برگزار می شد، امسال به دلیل بحران کرونا و تعویق جوایز اسکار و دیگر جوایز سینمایی با 
حدود دو ماه تاخیر و با اجرای »تینا فی« و »امی پولر« و به صورت نیمه مجازی به صورت همزمان 
از نیویورک و لس آنجلس برگزار شد و هر یک از برگزیدگان پس از کسب جایزه به صورت مجازی 
در مراسم حضور یافتند.در بخش سینمایی »ســرزمین آواره ها« ساخته »کلوئی ژائو« در حالی 
دو جایزه اصلی بهترین فیلم درام و کارگردانی را به خود اختصاص داد که فیلم »منک« ســاخته 
»دیوید فینچر« که در شــش شــاخه نامزد بود، موفق به دریافت هیچ جایزه ای نشد.  در بخش 
تلویزیونی سریال »تاج« که در شش شاخه نامزد بود، در نهایت موفق به کسب چهار جایزه بهترین 
ســریال درام، بهترین بازیگر زن و مرد ســریال درام و بهترین بازیگر نقش مکمل سریال، سریال 
کوتاه یا فیلم تلویزیونی شد و جایزه بهترین سریال کمدی یا موزیکال هم به »شتز کریک« رسید.

»سرزمین آواره ها« بهترین فیلم جوایز 
گلدن گلوب شد
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