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سخنگوی دولت با بیان اینکه الریجانی سند ۲۵ ساله راهبردی همکاری های ایران و چین را پیگیری می کند، گفت: فعال هیچ برنامه سفری به کشور چین 
برای این موضوع مطرح نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز )سه شنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در روزهای گذشته اخباری 
درباره پاسخ ما به پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست ۱+۴ با مشارکت آمریکا به عنوان میهمان منتشر شد که در پاسخ به سواالت بطور دقیق 
تر به آن خواهم پرداخت در اینجا الزم می دانم که به اصول کلی دولت در سیاست خارجی و داخلی اشاره کنم.ربیعی گفت: دولت در هشت سال گذشته در 

سیاست داخلی ایجاد فضایی آرام و گسترش تسهیل گری برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی مقاوم کردن....
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به عشق شیعه، آیا برای اسالم؟
برای اطالع مخاطبانم باید عرض کنم اخیرا فیلمی  با ژانرهایی 
 در ســه ســبک درام، اکشــن و تاریخی در دنیا اکران شده که

 » بانویی از بهشت « یا  “THE LADY OF HEAVEN” معادل 
عربــی )إمرأة مــن الجنة(  نام دارد. این فیلم  در ۳۰ دســامبر 
ســال گذشــته میالدی ۲۰۲۰ و مطابق با دهم  دی ماه ۱۳۹۹ 
و همزمان با آغاز ایام ســوگواری و شهادت حضرت زهرا سالم 
اهلل علیها توســط کمپانی “Enlightened Kingdom” روی 
پرده رفته و توجهات بســیاری را به ســوی خــود جلب نموده 
اســت. داســتان این فیلم حکایتی از زندگــی کودکی عراقی 
اســت که اهمیت صفت صبوری و استقامت را  پس از گذشت 
۱۴۰۰ ســال با تأســی به زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
در کشــور جنگ زده عراق به تصویر کشیده است. قضیه از این 
قرار اســت که ایــن کودک پس از این که مادرش را از دســت 
مــی دهد، به خانه ای که در اختیار مادر بزرگ اوســت هدایت 
شــده و مادربزرگ مهربانش داســتان زندگانی حضرت فاطمه 
ســالم اهلل علیها را برای او تعریف می کنــد. آنچه در این فیلم 
حکایت می شود در تالش است با به صحنه کشیدن رنجهای آن 
حضرت را با ماجرای دختری در قرن بیست و یکم تطبیق دهد. 
کارگردان این فیلم، “Eli King” و به تهیه کنندگی »حســین 
 أشــمیری« می باشــد. همچنین از بازیگران این فیلم می توان 
 Ray Fearon“، ”Mark Anthony Brighton“،“ بــه 
 ”Denise Black“، ”Oscar Garland“ ، ”Chris
 Jarman“، ”Alex Hughes“، ”Dimitri Andreas“،
Lucas Bond”” و “Sami Karim” اشــاره کرد. بر اســاس 
برخی گمانه زنی ها ایشــان همان الی کینگ بازیگر استرالیایی 
و خواننــده مصری تبار، ســاکن لــس آنجلس اســت که در 
 ”Cedar Boys“ ، ”Heartbreak High“ فیلم هایی ماننــد
و “Where’s My Money?” ایفــای نقــش کرده اســت. 
فیلمنامه » بانویی از بهشــت«  توسط شــیخ یاسر الحبیب از 
روحانیون بلواگر دینی و از عامالن خط و خط کشی میان شیعه 
و اهل تســنن و یحتمل با ماموریت تفرقه افکنی میان مذاهب 
اســالمی  نوشته شده است. شیخ یاســر الحبیب برای مدتی از 
دید رســانه ها غایب بود. به ناگاه در ســوم نوامبر ســال ۲۰۲۰ 
میالدی با قرار انتشــار کلیپی از خود در ســایت یوتیوپ علت 
این غیبت صغری را اشتغال برای نویسندگی این فیلم نامه بیان 
نموده است. حسین اشمیری، » تهیه کننده « درباره اهمیت این 
فیلم گفته است که تاکنون ۲۵۰ فیلم در مورد حضرت مسیح، 
۱۲۰  فیلم در مورد حضرت موسی، ۸۰  فیلم در مورد پیامبران 
دیگر، ۴۰  فیلم در مورد بودا و ۹  فیلم در مورد مریم ســاخته 
 شــده اســت، اما هیچ فیلمی در مورد زندگــی حضرت فاطمه 
ســالم اهلل علیها، دختر پیامبر اکرم ساخته نشده بود. در همین 
راســتا یاســر الحبیب نیز در ویدئویی که در تاریخ ۱۷ دسامبر 
۲۰۲۰ میالدی در ســایت یوتیوپ منتشــر کرده است، از ابعاد 
دیگر این فیلم پرده برداری نموده و به توضیح حساســیت های 
بین مذاهب می پردازد. وی در بخشــی از این کلیپ می گوید: 
» امروز حالم آنقدر خوب اســت که توانایــی وصفش را ندارم. 
بنظرم کار بســیار مؤثری انجام شده اســت«. برای این فیلم به 
قدری تالش شــده اســت که هر بیننده ای با دیدن آن واقعیت 
ماجرا را حس می کند. در این فیلم از جلوه های ویژه و موسیقی 
حرفه ای استفاده گردیده است. در این فیلم تالش شده تا چهره 
حضرت بســیار به آنچــه در کتب تاریخی درباره ایشــان ذکر 
گردیده مطابقت داشته باشــد. این از معجزات تکنولوژی است 
که امروز حرف اول را در دنیا می زند. در این فیلم تالش شــده 
تمام خصوصیات پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله نیز از قبیل 
شمایل جســمانی، خصوصیات رفتاری و سیره شخصی حیات 
ایشــان همچون نحوه خوابیدن، غذا خوردن، نحوه نشســت و 
برخاســت، راه رفتن و... به صحنه کشیده شــود. در به صحنه 
کشیدن این اوصاف به قدری دقت گردیده است که هر مدققی 
را متحیر می ســازد. برای مثال یکی از اوصافی که برای پیامبر 
صلی اهلل علیه وآله ذکر گردیده این اســت ایشان ۱۷ تار موی 
ســفید بر روی صورت شریف خویش داشــتند. تمام این موارد 
در ســاخت فیلم رعایت گردیده و این تفــاوت میان فیلم ما و 
سایر فیلم های ساخته شده تاکنون است. البته این نکته را نباید 
فراموش کرد که یاســر الحبیب تاکنون تجربه نویسندگی برای 
ســاخت فیلم را نداشته و از این رو نمی توان نظرات فنی وی را 
کارشناســانه خواند. اما از طرفی صرف بودجه ای کالن که منبع 
ســرمایه گذاری آن هنوز افشا نشده ســاخت این فیلم را کامال 
امروزی و بسیار قابل ستایش نموده است. فیلم بانویی از بهشت، 
میتواند منشا درک شرایط آن روز بین دخت گرامی پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه وآله بوده و در عین حال موجب موضع گیری های 
عالمان اهل تسنن نیز واقع شود. چرا که نیت نویسنده و حضور 
بازیگران مشــهور و گران قیمت و مهمتر از همه سابقه و رویکرد 
تفرقه افکنانه یاسر الحبیب هاله های ابهام در این جریان را بیشتر 
نموده اســت. در گذشته یاســر الحبیب با نیت افشاگری های 
تاریخی در نقد خلفای صدر اســالم، اندیشــمندان اهل سنت 
و حتی شــیعه از توهین کردن به آنان ابا نداشــته و با نگارش 
کتاب سراسر توهین »العائشة فی النار« بدون هیچ مالحظه ای 
به نقد و اهانت به همســر پیامبر )ص( پرداخته اســت، حال او 
دســت به تهیه فیلمنامه ای زده است که حاکی از حساس ترین 
 برهه اختالفی بین مذاهب اسالمی است و هشیاری به ما تاکید 
می کند که مراقب باشــیم هر صدای به ظاهر مثبتی را صدای 
خودی تلقی نکنیم و مطلع باشیم که عوامل شیطانی در انگلستان 

همواره از اختالف افکنی بین مذاهب اسالمی سود برده اند. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر بهداشت عنوان کرد؛
چرا مرگ های کرونایی دوباره سه رقمی شد

وزیر بهداشت با اشاره به خیز ویروس جهش یافته، گفت: بی توجهی  ها باعث شد دوباره به سمت مرگ های 
سه رقمی برویم.سعید نمکی صبح  دیروز سه شنبه در بیست و دومین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات 
سبز در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: وقتی داشتم به اینجا می آمدم، یکی از جاهایی بود که با سر 
آمدم. به دو دلیل، یکی اینکه به هر حال عزیزی در مسند ریاست اینجاست که توفیق آشنایی با او را چند 
دهه دارم و دوم اینکه بعد از مدت ها بی خوابی و تالش شــبانه روزی در مهار غول ســهمگین کرونا حال و 
هوایم عوض می شــود. به این ساختمان که می آیم، احســاس می کنم که خانه خودم است. مرا به دورترین 
نقاط این ســرزمین و زیســتگاه هایی می برد که توفیق داشتم که شب و روزهای قابل توجهی از عمرم را در 
کنار محیط بانان عزیز که اولین خط دفاع از طبیعت هستند، سپری کنم. روز و شب های بسیار ناب و به یاد 
ماندنی که اکنون مدتی اســت از آن محروم هســتم. به یاد شب های پر ستاره بیابان کویر، مهتاب شب های 
پارک ملی گلســتان و بسیاری از زیستگاه های ناب و دیدنی این سرزمین.وی افزود: وقتی دکتر کالنتری به 
سازمان محیط زیست آمد، باهم هم پیمان شدیم که بنده در کنارشان بمانم که نصیب نشد و قسمت این 
شد که ما از وزارت بهداشت و زنجیره ای از مسائل و مصائب سر در بیاوریم که ان شاءاهلل این روزهای سخت 
را با همکاری و همراهی سپری کنیم.وی افزود: با موج جدیدی که ایجاد شد، متأسفانه علی رغم توصیه های 
مکرری که کردیم، باز هم برخی بی توجهی ها و نارفیقی ها ما را به سمت مرگ های سه رقمی برد. ما وقتی 
از یک پیک رد می شــویم، تمام عضالت جسم و روح مان دچار فرسودگی است، به خصوص همکاران مان در 
استان ها و باور کنید که در این روزها بر همکاران سختکوشم در استان خوزستان چه می گذرد و چه شبانه 
روزهای ســخت و غیرقابل تصور و تحملی را سپری می کنند. بعد هم نگرانی از خیز این موج در استان های 
دیگر با یک ویروس سرکِش جدید. دعا کنید که بتوانیم بر این بالی خانمان سوز فائق آییم.نمکی با اشاره به 
بحث اقتصاد و رویش سبز، گفت: بحث اقتصاد سبز بسیار مهم و جدی است و خوشحالم که در میان هیاهوی 
سهمگین فشار تحریم ها و مشکالت اقتصادی که کشور را احاطه کرده، سازمان محیط زیست به فکر نهضتی 

در این شرایط سخت هستند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه بر جبین انقالب ما مکتوب است که ما غروب قدرت ها را خواهیم دید،  گفت: دشمن این واقعیت را دریافته که راز اصلی 
شکست هایش اتصال اسالم، والیت و مردم است. سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده 
جدید سازمان بسیج مستضعفین که در سالن شهید فهمیده برگزار شد طی سخنانی، اظهار داشت: انقالب اسالمی بعثت مجدد و طلوع خورشید اسالم 
است.وی با بیان اینکه نجات بشریت از اسارت در میدان برده داری مدرن عالم از آرمان های انقالب اسالمی است، افزود: حقیقت انقالب اسالمی حشری 
مجدد برای انسان ها است تا از گورستان غفلت و بردگی به پا خیزند.فرمانده کل سپاه پاسدارن با بیان اینکه انقالب ما انفجار نور بود، تصریح کرد: هرگاه 
خورشــید طلوع کند کافران آرایش می گیرند تا نور خدا را خاموش کنند، اما خداوند جالل و جمال خود را کامل می کند و نورش را به تمامی جلوه گر 
می کند.سرلشکر سالمی با اشاره به برافروخته شدن پرچم بیداری در جهان، مطرح کرد: انقالب ما انقالب آگاهی بود و بشریت را بیدار کرد و دیگر تکرار 
این بیداری در جهان قابل مهار نیست.وی با اشاره به تاثیر انقالب بر مقاطع تاریخی آینده و گسترش جغرافیای اسالم، ادامه داد: عناصر تشکیل دهنده 
اسالم عالمگیر خواهد شد و این بر جبین انقالب ما مکتوب است که ما غروب قدرت ها را خواهیم دید.فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آنان که تا 

چند دهه پیش زوال ناپذیر جلوه می کردند، امروز شاهد مرگ منطق خود هستند، ادامه داد: شکست اصلی دشمنان ما شکست منطق و باور آنها است.
سردار سالمی با اشاره به اینکه اگر جامعه ای در نظام باورهای خود بشکند، شکست می خورد، اظهار داشت: جوامع اسالمی در راه احیای ارزش های عدالت، 
کرامت، معنویت و اخالق هستند.فرمانده کل سپاه پاسداران خاطر نشان کرد: رد و بدل شدن آتش ها تعیین کننده نیست.وی افزود: حصر اقتصادی برای 
ما شکست نمی آفریند و در نگرش و جهان بینی اسالم عظمت در روح و معنی و باور نهفته است.فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه هر گاه بتوانیم 
اعتقاد الهی را در باورها بنشــانیم شکســت نخواهیم خورد، تصریح کرد: ۵ آذر خداوند بسیج را خلق کرد و توسط جرقه آن در اندیشه امام خمینی )ره( 
این نهال زیبا در قلب مردم رشــد و نمو پیدا کرد و به درخت تنومند، قوی و محکمی تبدیل شــد. بسیج از نقطه نظر فلسفه حیات، مروج باورها، معرف 
ارزش ها و جلوه ی ظهور درخشان فضائل الهی اسالم در کالبد بشر است.سرلشکر سالمی با اشاره به تالش های همه جانبه دشمن برای ضربه زدن به ملت 
ایران ادامه داد: دشمن از هر جهتی از جمله اقتصاد، فرهنگ و ترور حمله کرد، راه ها به رویش بسته شد و پس از برخورد به در بسته تجربه جدید خود را 
اجرا کرد اما بازهم شکست خورد.وی با بیان اینکه راز اصلی این شکست ها برای دشمن در نافهمی و ناشناختگی او از عناصر اصلی قدرت مقابلش است، 

اظهار داشت: دشمن قادر به اندازه گیری معیارهای قدرت معنوی نیست و با ابزارهای مادی به جنگ معنویات، باورها و ارزش های یک ملت آمده است.
فرمانده ســپاه با بیان اینکه عدم تقارن در این جنگ در ماهیت و هویت و منطق قدرت اســت، تصریح کرد: هرگز دشمن با ابزار های مادی نمی تواند با 
قدرت انقالب مقابله کند.ســردار ســالمی با اشاره به اینکه سرنوشت دشمن تا ابد شکست است، خاطرنشان کرد: شکست وقتی اتفاق می افتد که باورها 
و ارزش ها تغییر کند و اعتمادها فرو ریزد.وی با بیان اینکه دشمن این واقعیت را دریافته که راز اصلی شکست هایش اتصال اسالم، والیت و مردم است، 
افزود: وقتی این سه عنصر باهم ترکیب شوند، یک قدرت شکست ناپذیر تشکیل می دهند.سردار سالمی با یادآوری اینکه بسیج خودش میدان جنگ و 
عنصر اصلی پیکار و نبرد است، تصریح کرد: اگر می خواهیم انقالب مان همچنان شاداب پیش رود باید این عنصر را زنده و در میدان و پرنفس نگه داریم.

وی با اشــاره به کمرنگ شــدن انسانیت با پیشرفت مدرنیته در تفکر غربی، ادامه داد: هرگز پیشرفت های فنی نمی توانند جایگزین نقش انسان در تعالی 
بخشی و رشد جامعه شوند.فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آیات قرآن برای همه ی عصرهاست، در ادامه اذعان داشت: رحمت، رفعت، تعاون و 
مهربانی پا بر جاست تا دست های مهربان، بیماری ها و مشکالت را از بین ببرند.وی با اشاره به غلبه نسبی و فعلی دشمنان در زمینه فضای مجازی خاطر 
نشان کرد: بدانید که اگر بسیج وارد میدان شود می توانید ببیند که دشمنان چگونه پا به فرار می گذارند.سردار سالمی دشمنان را از جنس حضور اما جنس 
ملت ایران را از نوع ظهور و نفوذ دانست و ادامه داد: بسیج فلسفه حیات و پاره تن ملت است.وی افزود: هیچ کشور دیگر جز ایران با این مدل از نظام که 

ولی خدا در راس امور و مردم مومن به والیت داشته باشد نمی توان پیدا کرد.

هشدار بانک مرکزی به مردم

ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

 مسئوالن با ادبیات پوپولیستی 
تر و خشک را با هم می سوزانند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد

 افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی برخی
 بنگاه های تولیدی غیر دولتی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از غارت ارزی و دســت اندازی به بیت المال توسط مفسدان اقتصادی گفت: 
متاسفانه امروز در پس ادبیات پوپولیستی که گاهی در رفتار مسئوالن کشور حاکم می شود، تر و خشک را با هم 
می سوزانند و به ریز و درشت اتهام می بندند. مسعود خوانساری دیروز در پنجمین مراسم اعطای تندیس و نشان 
امین الضرب که در تاالر وحدت در حال برگزاری است، گفت: همراهان گرامی بیش از ۱۳۷ سال از تاسیس  اتاق 

بازرگانی یا همان اتاق تجارت تهران می گذرد...

تقویت ۴۶۰۰ واحدی شاخص کل بورس

در جلسه شورای شهر تهران تصویب شد؛

 افزایش ۳۵درصدی کرایه اتوبوس 
و تاکسی در تهران

اعضای شــورای اسالمی شهر تهران با افزایش قیمت کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس برای سال آینده 
موافقت کردند.  اعضای شورای اسالمی شهر تهران در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه این شورا 
افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را در دستور کار داشتند که در همین راستا محمد علیخانی 
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با قرائت گزارش کمیسیون عمران و حمل 
و نقل درباره قیمت بلیت مترو گفت: با توجه به کاهش مسافر و افزایش هزینه ها، قیمت تمام شده 
بلیت در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۹ هزار و ۸۵۹ تومان در شرایط کرونایی برآورد شده است. با توجه به 
اینکه ۹ درصد از آن ســهم شهروندان در نظر گرفته شده است، متوسط افزایش نرخ بلیت مترو در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به ســال ۱۳۹۹ برابر با ۲۴.۷۵ درصد می باشد.وی درباره نرخ تاکسی نیز گفت: 
نرخ گذاری تاکســی متفاوت با مترو و اتوبوس است، چرا که وسیله نقلیه شخصی است و یارانه مترو 
و اتوبوس را ندارد. لذا به شــهرداری تهران اجازه داده می شــود براساس نرخ خطوط تاکسی به طور 
متوسط تا سقف ۳۵ درصد کرایه تاکسی را افزایش دهد.وی افزود: متوسط افزایش نرخ بلیت اتوبوس 
در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر ۳۵ درصد می باشد و به شهرداری تهران اجازه داده می شود 
از ابتدای اردیبهشــت سال ۱۴۰۰ نرخ کرایه اتوبوسرانی را تا سقف ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ 

افزایش داده به نحوی که متوسط افزایش نرخ از ۲۵ درصد فراتر نرود.

سرلشکر سالمی:

 غروب قدرت ها را خواهیم دید
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد
تکمیل واکسیناسیون کرونای 

سالمندان تا تیر ۱۴۰۰
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای تزریق واکســن کرونا به ســالمندان، گفت: بسته به 
ورود واکسن های تولید داخل، پیش بینی می کنیم از فروردین ماه 

واکسیناسیون این افراد را آغاز و تا آخر تیرماه به اتمام برسانیم.
دکتر علیرضا رئیسی درباره تزریق واکسن کووید۱۹، به سالمندانی 
که در منازل خود ســکونت دارند، گفت: در سطح کشور حدود ۸ 
میلیون نفر فرد باالی ۶۵ ســال داریم کــه این تعداد در فاز دوم 
واکسیناســیون قرار گرفتند. در این فاز  به ترتیب افراد باالی ۸۰ 
سال، ۷۵ سال، ۷۰ سال و باالی ۶۵ سال واکسن دریافت میکنند.

وی افزود: پس از این گروه ســالمندان، افراد ۱۶ تا ۶۴ سال دارای 
بیماری زمینه ای نیز در فاز دوم واکسیناسیون خواهند بود. پیش 
بینی ما این است که اواخر فروردین بخش عظیمی از این عزیزان 
را واکسینه کنیم.رییسی ادامه داد: بسته به ورود واکسن های تولید 
داخل پیش بینی می کنیم از فروردین ماه واکسیناســیون این ۸ 

میلیون نفر را آغاز و تا آخر تیرماه به اتمام برسانیم.

۸۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸هزار و ۴۹۵ مبتالی جدید کووید۱۹ 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.دکتر سیماسادات الری گفت: تا 
دیروز ۱۲ اســفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و 
۴۹۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۷۸۴ نفر 
از آنها بستری شــدند.وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۷۴ نفر رســید.الری افزود: متاســفانه در طول 
۲۴ ســاعت گذشــته، ۸۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۰ هزار و ۲۶۷ نفر رسید.به گفته وی، 
خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۴۵ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: 
ســه هزار و ۷۳۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.وی ادامه داد: تا کنون ۱۰ 
میلیون و ۹۷۲ هزار و ۱۰۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است.الری گفت: 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.
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ربیعی در نشست خبری:گزیده خبر

تن به بازی آمریکا نمیدهیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه الریجانی سند ۲۵ ساله راهبردی همکاری های ایران 
و چین را پیگیری می کند، گفت: فعال هیچ برنامه ســفری به کشور چین برای این 
موضوع مطرح نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز )سه شنبه( در نشست 
خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد: در روزهای گذشــته اخباری درباره پاسخ ما به 
پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست ۱+۴ با مشارکت آمریکا به عنوان 
میهمان منتشر شد که در پاسخ به سواالت بطور دقیق تر به آن خواهم پرداخت در 
اینجا الزم می دانم که به اصول کلی دولت در سیاست خارجی و داخلی اشاره کنم.

ربیعی گفت: دولت در هشــت سال گذشته در سیاست داخلی ایجاد فضایی آرام و 
گسترش تســهیل گری برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی مقاوم 
کردن اقتصاد همزمان با تالش برای رشــد و توســعه داشته و نگاهی به گسترش 
زیرساخت ها و مقایسه آن با گذشته ها این مهم را نشان می دهد.وی افزود: در بحث 
سیاست خارجی دولت براساس یک منطق تصمیماتی را تاکنون اتخاذ و دنبال کرده 
است.سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در این هشت سال ایجاد زمینه برای تامین 
رفاه و آسایش مردم را با از میان بردن تحریم های ضد انسانی، تامین امنیت فیزیکی 
مردم در برابر خطر تروریسم و جنگ و همینطور تامین سالمت مردم در سال اخیر 
در برابر پاندمی ویروس کرونا دنبال کرده اســت.ربیعی با بیان اینکه همیشه اعتقاد 
داشته ایم که هدف بنیادین سیاست خارجی باید کمک به تامین این اهداف باشد، 
گفت: این اعتقــاد در دولت بازتاب انتخاب مردم ما برای بهره مندی از یک زندگی 
امن، مرفه و سالم براساس آنچه که شایسته و سزاوار برخورداری از آن هستند بوده 
است.وی ادامه داد: ما در طول این هشت سال اعتقاد داشتیم این مردم هستند که 
دولت های منتخب خود را با دستورالعمل هایی که با خرد جمعی از نیازهای عمومی 
جامعه اســتنباط کرده اند، به پیش می رانند و رسالت دولت چیزی جز پیگیری آن 
دستورالعمل برخاسته از صندوق های رأی نیست.سخنگوی دولت گفت: این همان 
معنای مقدس از جمهوریت است که هر کسی که با آرمان های انقالب پیمان بسته 
باشــد از آن عدول نمی کند.ربیعی اظهار کرد: بر مبنای همین اعتقاد راسخ بود که 
دولت از نخستین روزهای آغاز به کار خود در سال ۹۲ به میدان رفع تحریم ها از راه 
مذاکرات چندجانبه با ۱+۵ قدم گذاشت. ما نزدیک به دو سال بعد از آن تاریخ موفق 
به توافقی شدیم که ضمن پاسداشــت همه دستاوردهای صنعت صلح آمیز هسته 
ای بــه این بحران جعلی خاتمه می داد و حلقه امنیتی ســازی ایران را که صدمات 
بیشــماری به حیات ملی ایران و زندگی روزمره ایرانیان وارد کرده بود، با قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت ملل متحد در هم شکست و آینده مبهم را که کشورمان با 
وارد شدن به فصل هفتم منشور ملل متحد انتظار آن را می کشید به آینده روشن 
تبدیل کرد.وی تاکید کرد: رژیم ترامپ با فریب خوردن از کسانی که از اولین روزهای 
انعقاد برجام رخداد پیش آمده را بر باد دهنده آرزوهای پلیدشــان برای مردم ایران 
می دیدند، راهی شــیطانی را انتخاب کرد که در نهایت به نتیجه ای جز انزوای بین 

المللی آمریکا در نهادها و سازمان هایی که روزگاری خود موسس آنها بود، نرسید.
سخنگوی دولت گفت: هرچند رفتارهای غیرمتعارف و غیرعقالنی و ظالمانه ترامپ 
هزینه های ســنگینی به اقتصاد مردم مــا تحمیل کرد اما کوچکترین موفقیتی در 
شکستن کمر استقالل و استقامت ملی ما که از اراده برای تعیین حق سرنوشت یک 
تمدن کهن برمی خیزد، نداشــت.ربیعی خاطرنشان کرد: امروز که به اقرار مقامات 
دولت جدید آمریکا و همه ناظران جهان، سیاست فشار حداکثری شکست خورده، 
برای آمریکا راهی جز بازگشت به برجام باقی نمانده است. ما در طول این سال ها به 
عهد خود پایبند ماندیم و اکنون نوبت آمریکاست که شعار خود در بازگشت به جهان 
را با کنار گذاشتن غیرانسانی ترین تحریم هایی که جهان به خاطر می آورد، اثبات 
کند.وی افزود: ما هم مانند بسیاری از ملت های دیگر باور داریم که هیچ راهی جز 
دیپلماسی برای حل اختالف جاری نیست اما دیپلماسی نمی تواند بدون حسن نیت 
و نشان دادن صداقت آغاز شود. دولت آمریکا تا امروز از برداشتن کوتاه ترین گامی 

که نشانگر تالش برای اعتمادسازی باشد خودداری کرده است.

ایــران هرگز تن به بازی نخواهد داد که هدف آن خریدن زمان برای دولت 
آمریکا باشد

ســخنگوی دولت اظهار کرد: دولت و مذاکره کنندگان ما به عنوان وکالی مردم در 
احقاق حق ضایع شده ملت ما در تعقیب دیپلماسی چه از راه سازوکارهای چندجانبه 
و چــه از راه مجامع بین المللــی کوتاه نخواهند آمد اما هرگز تن به بازی بی پایانی 
نخواهند داد که هدف از آن خریدن زمان برای دولت آمریکا و به تعویق انداختن لغو 
تحریم هایی باشد که نه تنها با متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، روح قوانین بین 

المللی و نص برجام مغایرت دارد، بلکه رنج را بر مردم ما تمدید می کند.
ربیعی گفت: ما آماده ایم که هر پیشــنهاد عادالنــه و صادقانه ای را برای حل این 
اختالف بشنویم اما بیش از آن منتظریم که اقداماتی را در عمل ببینیم که می توانند 
به تدریج اعتماد از دست رفته را بازسازی کنند.وی ادامه داد: هفته گذشته در توافق 
با آژانس بین المللی انرژی هسته ای، قانون مصوب مجلس را به نحوی اجرا کردیم 
کــه ضمن احترام به قانون، به جامعه بین المللــی اطمینان بدهیم که برنامه های 
هسته ای ما همچنان ذیل نظارت های مشروع بین المللی و در مسیر صلح آمیز باقی 
خواهد ماند. این توافق حامل پیامی روشــن دال بر حســن نیت ما در فرصت دادن 
به دیپلماسی بود.وی افزود: امروز انتظار داریم که اعضای شرکت کننده در برجام با 
دریافت این پیام، گام متقابلی را برای اثبات حسن نیت بردارند و در اینجا نمی توانم 
از این هشدار صرف نظر کنم که اقدامی خالف انتظار ما آثاری مخرب بر فرایندهای 

دیپلماتیک خواهد داشت و می تواند پنجره های فرصت را به سرعت ببندد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همینطور انتظار داریم که همه طرف ها عاقالنه و 
دوراندیشانه رفتار کنند و ارزش لحظات گذرا و برگشت ناپذیر را بدانند. ما همچنان 
به دیپلماسی متعهدیم و اطمینان داریم که در آینده ای نزدیک، قانونمندی بر زیاده 
خواهی و زورگویی غلبه خواهد کرد.ربیعی با اشاره به روز احسان و نیکوکاری گفت: 
پنجشــنبه روز نیکوکاری و آغاز هفته نیکوکاری اســت. روز نیکوکاری، یک اتفاق، 
رویداد یا مناسبت نیست؛ روزی است که به ما فرصتی می دهد تا بازخوانی کنیم یک 
فرهنگ را، یک الزام در جامعه امروز و نوعی زیست اخالقی، انسانی و اسالمی و نوعی 

نگاه به کنش شخصی خودمان را در قبال وظایفی که در قبال جامعه مان داریم.
وی افــزود: روز نیکــوکاری، روز به یادآوردن افرادی اســت که به علت نداشــتن 
فرصت های برابر یا تحت تاثیر مسائل متعدد دیگری، دچار آسیب های و کاستی هایی 
در زندگی هستند.ســخنگوی دولت تاکید کرد: ایران امروز، در شرایطی که تحت 
تاثیــر تحریم های ظالمانه و همچنین همه گیری کرونا قرار دارد، بیش از هر دوره 
و زمان دیگــری، نیازمند بازخوانی و ارتقاء نیکوکاری به عنوان یک اصل و حرکت 
اجتماعی است.ربیعی تصریح کرد: روزهای سخت تحریم و کرونا، ایستادن در کنار 
هم، پشــتوانه یکدیگر بودن و دســتگیری از هم نوع را ، بیش از هر دوره دیگری 
ضروری کرده اســت.وی گفت: دولت همواره به گسترش جریان نیکوکاری،  اهتمام 
ویژه داشته است. البته هرچند نیکوکاری، یک امر جاری در جریان و بستر اجتماعی 
اســت اما این وظیفه دولت ها در جوامع امروز اســت که مانند لکوموتیو، کشــانه 
نهادهایی باشــند که در زمینه نیکوکاری و کمک بــه هم نوع، فعالیت دارند؛ بدین  
صورت که در تاسیس و حمایت از این نوع نهادها، کوشا باشد.سخنگوی دولت تاکید 
کرد: رشد ســمن ها چه از نظر تعداد و چه از نظر موضوع کار و همچنین گسترش 
گروه های هدف و چغرافیایی و تالش برای حمایت و امنیت فعالیت شــان همواره در 

دستور کار دولت بوده است.

ربیعی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نیز در این راســتا تالش کرده اســت، گفت: 
گزارش ها نشان می دهد دو نهاد مهم کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی، اقدامات 
اثربخشــی را در زمینه نیکوکاری و کاهش نابرابری ها داشته اند.وی افزود: با آرزوی 
سالمتی و توفیق برای همه ایرانیان و نیکوکاران، در این روزها همگان را به گسترش 
خیر جمعی و نیکــوکاری، دعوت می کنیم. نیکوکاری ، فقــط ارائه خدمات مالی 
نیســت بلکه هر کسی میتواند بخشــی از توانایی های فردی خود مانند آموزشی، 
ارائه خدمات گوناگون را در اختیار دیگران قرار بدهد.ســخنگوی دولت خاطرنشان 
کرد: ما نیازمند یک جنبش عظیم نیکوکاری در شــرایط اخیــر ایران امروز داریم.

ربیعــی به روز درختکاری اشــاره کرد و گفت:  روز درختکاری شــاید در ظاهر به 
معنای کاشــت درخت باشد اما در معنای وســیعتر،یادآور این مفهوم آبادانی است. 
درختکاری، کال صیانت و حفاظت از هر نوع پوشش گیاهی است.وی افزود: درخت 
کاری با مفهوم محیط زیست نیز در هم آمیخته است. گسترش درخت با گونه های 
مختلف متناســب با هر منطقه و نیز حفاظت و گسترش پوشش گیاهی به کیفیت 
زندگی امروز و فرداری همه ایرانیان مرتبط است.سخنگوی دولت اظهار کرد: باید با 
بهره گرفتن از نظرات کارشناسان محیط زیست و امر کشاورزی، بدون کاشتن گونه 
هایی که سازگار با محیط زیست ایران نیستند، اقدامی عقالنی انجام بدهیم. ما باید 
مراقب باشــیم که روحیه تهاجمی به طبیعت و روحیه تقابل با طبیعت را تبدیل به 
باغبانی از طبیعت کنیم. برای همین ما باید »درخت بانی« را نیز گســترش دهیم.

ربیعی گفت: وزارت جهاد کشــاورزی در دولت یازدهــم و دوازدهم با اتخاذ راهبرد 
افزایش بهره وری، اقتصادی و دانش بنیان کردن صنعت کشاورزی را با هدف ارتقای 
تولید در جهت تامین امنیت غذایی جامعه، کاهش وابستگی، تقویت اقتصاد ملی و 
بهبود معیشــت بهره برداران بخش کشاورزی، را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: افزایش ۲۵ میلیون تنی تولیدات بخش کشــاورزی از ۹۷ میلیون تن در 
ســال ۹۲ به ۱۲۳ میلیون تن در سال ۹۸، به رغم پایین آمدن میانگین بارندگی ها 
و همچنین کاهش سطح زیرکشتسخنگوی دولت تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید 
۳ طرح عظیم ۵۵۰ هزارهکتاری خوزســتان و ایالم، طرح جامع شبکه های فرعی 
آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور و طرح آبیاری دشت سیستان به عنوان 
پروژه های زیربنایی کشاورزی در زمینه توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز 
نوسازی اراضی کشور در وســعتی بالغ بر ۸۲۳ هزار هکتار از اراضی کشور در حال 
اجرا است که فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتار در سطح ۲۹۵ هزار هکتار تکمیل و به 

کشاورزان تحویل شده است.

زمان خوبی برای حضور آمریکا در نشست کمیسیون برجام نیست
وی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت بررسی ها برای حضور آمریکا در 
نشست کمیسیون مشترک برجام و شروط ایران جهت حضور آمریکا در این نشست، 
گفت: پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست این گروه و آمریکا به عنوان 
مهمان یک ابتکاری برای حل مسائلی بود که از سوی ترامپ به وجود آمده بود. اما 
از نظر ما، زمان خوبی برای برگزاری چنین نشســتی نیست.ربیعی افزود: بدون لغو 
تحریم ها، ادعای آمریکا مبنی بر اعتقاد به دیپلماسی یک لفاظی ریاکارانه و غیرقابل 
قبول به نظر می رســد. نباید جای ظالم و مظلوم در یک کنش سیاسی و رسانه ای 
جابجا شــود. تاریخ زیادی از ظلم ترامپ نگذشــته است. همه شرکای ما در برجام 
ابتدا باید کشــور و دولتی که از میز مذاکره برخاسته بود را به جای خود بنشانند و 
سپس وارد مباحث دیگری شوند.وی تاکید کرد: ما پیش از هر مذاکره ای باید نسبت 
به صداقت آمریکا و جدیت آن برای بازگشــت به تعهدات مطابق نص توافق برجام 
اطمینان پیدا کنیم. تنها معیار، گام های عملی دولت آمریکاست.ســخنگوی دولت 
اظهار کرد: ما از هرگونه ابتکاری از جانب اعضای باقیمانده در برجام برای سوق دادن 

آمریکا به ارائه چنین اطمینانی به جمهوری اسالمی ایران استقبال می کنیم.
ربیعی با بیان اینکه به دپیلماسی به عنوان تنها راه حل خروج از بن بستی که آمریکا 
آفریده است پایبندیم، گفت: اما آغاز یک فرآیند دیپلماتیک موثر به حداقلی از حسن 
نیت نیاز دارد که آمریکا با امتناع از انجام تعهدات اولیه خود، مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ملل متحد از آن سرباز زده است.وی ادامه داد: ما منتظر اقدام آمریکا 
هســتیم و دولت آقای بایدن نمی تواند سیاســت ترامپ را اجرا کند و توقع نتیجه 
متفاوتی داشته باشد. اولین قدم برای دولت آمریکا اعالم بازگشت به برجام و انجام 
تعهداتش است.سخنگوی دولت اظهار کرد: ایران در برجام است و در باالترین سطح 
اعالم کرده که بالفاصله پس از اجرای تعهدات آمریکا، تمام اقدامات جبرانی خود را 

متوقف خواهد کرد.

قطعنامه ای علیه ایران تصویب شــود، در تفاهم با آژانس اتمی بازنگری 
می کنیم

ربیعی در پاســخ به این ســوال که واکنش ایران به توزیع پیش نویس یک قطعنامه  
ضدایرانی توسط آمریکا در میان اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
چیست؟ گفت: در پاســخ به این زمزمه کشورهای اروپایی، نماینده کشورمان طی 
بیانیه ای اعالم کرده اســت که در صــورت تصویب هر قطعنامه ای علیه ایران، قطعا 
واکنش مناســب و تصمیم مقتضی از جمله بازنگری در بیانیه مشــترک اخیر بین 
آژانس و ســازمان انرژی اتمی، اتخاذ خواهد شــد.وی افزود: توقف اجرای پروتکل 
الحاقی بر اســاس قانون مصوب مجلس، اقدامی توازن بخش برمبنای بند ۳۶ برجام 
بــوده که به یک طرف حــق می دهد در صورت عدم پایبنــدی طرف های دیگر به 
تعهدات خود، متقاباًل تعهداتشــان را بطور جزئی یا کلی متوقف کنند.وی افزود: ما 
همچنان به برجام پایبندیم و در صورت ازسرگیری تعهدات سایر طرف ها، به سرعت 
و بدون فوت وقت تمامی تعهــدات خود از جمله اجرای کامل پروتکل الحاقی را از 
ســر خواهیم گرفت.ســخنگوی دولت گفت: توافق اخیر صورت گرفته بین ایران و 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای نشان دهنده حسن نیت ایران و ثبات قدم ما برای 
اطمینان بخشــیدن به جامعه بین المللی درباره تعهد خدشه ناپذیر ما در صلح آمیز 
بودن فعالیت های هســته ای است.ربیعی با بیان اینکه ما انتظار داریم که این حسن 
نیت با حســن نیت متقابل از سوی اعضای شورای حکام مواجه شود، گفت: از نظر 
ما با توافق صورت گرفته، هیچ دلیلی برای نگرانی از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقــی وجود ندارد.وی افزود: با این حال، اگر آمریکا واقعا دلیلی برای نگرانی دارد 
باید با بازگشت به تعهداتش در برجام زمینه را برای عمل متقابل ایران و این نگرانی 
مصنوعی برطرف کند.سخنگوی دولت افزود: ما برای اعالم موضع و گام های جبرانی 
عجله نداریم اما هر اقدام مثبت یا منفی را با اقدامی متناظر و متناسب و در زمان و 
به شــیوه مقتضی پاسخ خواهیم داد. تکرار تاریخ چند سال گذشته فایده ای ندارد، 
فشار حداکثری جواب نداد، بیانیه ها و حرکت به سمت فشارها هیچ پاسخ مناسبی 
که به صلــح جهانی کمک کند و بتواند امنیت جهانی را متضمن شــود، به دنبال 
خودش نخواهد آورد.ربیعی گفت: ما راه دیپلماســی را توصیه و پیشــنهاد کردیم و 
سخنان قانونمند در این زمینه داریم و هیچ خللی در قانون مندی مباحثی که داریم، 

هیچکسی وارد نکرده است بلکه بیشتر لفاظی های سیاسی بکار گرفته می شود.

بانک مرکزی توافقاتی با کره جنوبی و عراق کرده است
سخنگوی دولت درپاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت آزاد سازی پول ایران 
توســط کره جنوبی به کجا رسیده و قرار اســت این آزادسازی به چه صورت انجام 
بگیرد؟ با سایر کشــورهای مشــابه کره جنوبی مذاکراتی شده است؟ گفت: بحث 

آزادســازی منابع که با فشــارهای غیرقانونی دولت آمریکا در کشورهایی نظیر کره 
جنوبی، عراق و ژاپن مسدود شده بود، توسط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در 
حال پیگیری است و تمایل کشورها برای همکاری بیشتر شده و گشایش های خوبی 
هم بوجود آمده اســت.ربیعی گفت: بانک مرکزی با کره جنوبی و عراق توافقاتی در 
مورد نحوه استفاده از منابع و مقاصدی که باید منتقل بشوند را انجام داده است.وی 
افزود: بانک مرکزی برای خرید کاالهای اساسی اعم از نهاده های دامی و کشاورزی، 
دارو و تجهیزات پزشکی ساالنه باید بیش از ۱۰ میلیارد دالر ارز را تامین کند. بدیهی 
اســت که در درجه اول برای تامین کاالهای اساسی و تامین نهاده های کشاورزی و 
دامی و دارو و تجهیزات پزشکی، منابعی که آزاد می شوند بکار گرفته شوند.سخنگوی 
دولت با تاکید بر اینکه بر اساس مذاکرات صورت گرفته استفاده از منابع به صورت 
تدریجی خواهد بود، گفت: در  مورد کره جنوبی براساس تفاهم صورت گرفته، دستور 

پرداخت ۱ میلیارد دالر به بانک کره ای داده شده و در حال عملیاتی شدن است.

نتانیاهو نگران رفع تحریم ها است
ربیعی در خصوص اتهام نخســت وزیر اســرائیل علیه ایران برای حمله به کشــتی 
اسرائیلی در خلیج فارس، گفت: استراتژی ما در منطقه ایجاد آرامش و ثبات است و 
امنیت آب راه های تجاری، اولویت همیشگی ما بوده است.وی ادامه داد: خلیج فارس و 
دریای عمان حوزه امنیتی بالفصل ماست و ما در تامین امنیت منطقه، خلیج فارس و 
دریای عمان همواره پیشگام بوده ایم و باز هم پیشگام هستیم و به کشورهای منطقه 

مشتاقانه اعالم کردیم و طرح صلح هرمز هم بر همین مبنا و استراتژی بوده است.
ســخنگوی دولت با بیــان اینکه نه تنها ایــران بلکه همه دنیا بــر فرافکنی رژیم 
صهیونیستی واقف هستند، گفت: نتانیاهو معلوم نیست چه هدفی در سیاست داخلی  

و خارجی با این ادعاها دارد.

تحرکات مشکوک رژیم صهیونیستی را رصد می کنیم
ربیعی تاکید کرد: دم خروس از اظهارات نتانیاهو پیدا شــد. نگرانی او از بازگشــت 
دیپلماســی و احیای برجام اســت. او وحشت زده از برداشته شــدن فشار ترامپ از 

کشورهای منطقه و ایجاد وفقه در روند عادی سازی این رژیم در منطقه است.
وی افزود: ما تحرکات مشکوک اسرائیل در منطقه را با دقت رصد می کنیم و ایران با 
توانایی خودش اجازه تاخت و تازها را نخواهند داد. بهتر است یک ریشه یابی روانی 

از سیاست داخلی و خارجی اسرائیل انجام گیرد.

انتظار حل مشکالت با تصویب FATF انتظاری بیجاست
وی  در پاسخ به این سوال که شما در یادداشتی بیان داشته اید که » عدم موافقت 
با FATF در دوران پس از تحریم و عقب راندن تحریم ها چالش جدیدی در پیش روی 
مبــادالت تجاری و مالی مــا نمایان خواهد کرد« چطور میگوییــد تحریم ها دارد 
برداشته می شود در حالی که نشانه ای از رفع تحریم نیست و ثانیا شما چه ضمانتی 
می دهید که با تصویب  FATF مشــکالت کشور حل شود؟ گفت: سوال شما حاوی 
سه نکته است. نکته اول اینکه، من همانگونه که نوشتم معتقدم FATF چه در دوران 
تحریم و چه در دورانی که تحریم ها به عقب رانده شــوند، هزینه زیادی بر کشــور 
تحمیل خواهد کرد. این اســتراتژی »آب که از ســر گذشت چه یک وجب چه ده 
وجب« غلط است زیرا هرلحظه ممکن است از تحریم بیرون بیاییم.سخنگوی دولت 
گفت: شما محاسبه کنید که باال و پایین شدن یک واحد از ریسک کشور، هزینه  های 
زیادی برای بیمه ها، کشتیرانی و ... خواهد داشت. نکته دوم از من پرسیده اید چگونه 
تحریم ها برداشــته می شود در حالی که نشــانه ای از رفع تحریم دیده نمی شود. 
شرایط سال ۹۲ را که کســی فراموش نکرده است، دورانی که ما چندین قطعنامه 
ســازمان ملل داشتیم، تهدید به جنگ داشتیم.ربیعی خاطرنشان کرد: کشور در آن 
شرایط توسط منتخب مردم تحویل گرفته شد و ما تحریم ها را با حمایت مقام معظم 
رهبری به عقب راندیم. شاید عده ای نخواهند قبول کنند ولی هم مردم ایران و هم 
دولت ها و ملت های جهان می دانند ســال ۹۷ ترامپ با بی عقلی که داشت ما را به 
این شرایط رساند و دولت فعلی آمریکا هم چاره ای جز عقب نشینی از تحریم ندارد و 
اظهارات اخیر او هم این را نشان می دهد.وی افزود: سه مقام اروپایی هم گفته اند فشار 
حداکثری تاثیر نداشته است. هنوز هم من معتقدم تحریم ها راهی جز عقب نشینی 
و شکسته شدن ندارد.سخنگوی دولت گفت: نکته سوم اینکه آمریکا چاره ای جز لغو 
تحریم ها و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ملل متحد ندارد. هرچند دولت 
جدید آمریکا به سبک دولت پیشین، بازی بیهوده باخت- باختی را آغاز می کند که 

نتیجه ای بهتر از آنچه ترامپ بدست آورد، نخواهد داشت.
ربیعی تاکید کرد:  اما درباره FATA نوع ســوال شما نادرست است، کدام موضوع در 
عرصه سیاست هست که همه مشکالت را به تنهایی حل کند؛ این انتظاری بیجا از 
پذیرش یک سلســله مقررات مالی بین المللی است اما در عوض ضمانت می دهم 
رفتن در لیست آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد 
داد.وی ادامه داد: صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبرو خواهد شد، 
دوســتان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت 
از اقتصاد جهانی تقریبا با مشــکل مواجه خواهد شــد و این را هم تضمین می دهم 
که با تصویب این لوایح، مشــکالت اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه 

نخواهیم کرد.

شهرهای قرمز و نارنجی با محدودیت سفر مواجه خواهند شد
ســخنگوی دولت درخصوص تصمیمات کرونایی دولت با توجه به تعطیالت نوروز، 
اظهار کرد: جلســاتی را در این زمینه کمیته اجتماعی-انتظامی در قرارگاه ســتاد 
ملی کرونا داشــتند. کارها اماده شده و ما روز شنبه تعیین تکلیف سفرهای نوروزی 

را خواهیم کرد.
ربیعی گفت: براساس طرح هوشمند حتما شــهرهای قرمز و نارنجی با محدودیت 
ســفر مواجه خواهند شد. ما در روز شــنبه در خصوص نحوه سفر، اقامت و حضور 
در مناطق پرجمعیت و تفرجگاه ها و نقاط تاریخی و زیارتی، تصمیم گیری شــده و 

مشخص خواهد شد.

الریجانی سند ایران و چین را پیگیری می کند
وی در پاســخ به ســوالی مبنی براینکه » آقای واعظی در اظهار نظری در خصوص 
مســئولیت آقای الریجانی برای پیگیری سند همکاری ایران و چین گفتند بعد از 
اینکه الریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص 
پیگیری این ســند ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد برنامه های 
مربــوط به اجرای توافق همکاری ایران و چین وقــت می گذارد، آیا آقای الریجانی 
قرار اســت به چین ســفری داشته باشــند و در صورت مثبت بودن پاسخ شما، آیا 
برنامه های ایشــان در راستای ســند ایران و چین از طرف دولت است؟ گفت: در 
مورد پیگیری ســند همکاری ایران و چین توســط آقای الریجانی، این یک سنت 
پسندیده ای اســت که یک نظام از همه ظرفیت های انسانی خویش برای ارتباطات 
خارجی بتواند استفاده کند.سخنگوی دولت گفت: در این مورد نیز همین طور است 
که آقای واعظی گفتند. الریجانی سند ۲۵ ساله راهبردی همکاری های ایران و چین 
را پیگیری می کند، ضمنا فعال هیچ برنامه ســفری به کشور چین برای این موضوع 

مطرح نیست.

سرلشکر موسوی:
 ملت ایران بیش از ۴۰ سال نظام سلطه 

را زمین گیر کرده است
انقالب  ارتــش گفت:  فرمانده کل 
ایران  و ملت  اســالمی  شکوهمند 
بیش از ۴۰ ســال اســت که پنجه 
در پنجه نظام ســلطه دارد و او را 

زمین گیر کرده است.
سرلشــکر  امیــر  گــزارش   بــه 
سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم دانش آموختگی دوره 
ششم دکتری فرماندهی عملیات مشترک و مرکب و دوره سی ام کارشناسی 
ارشــد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ســتاد ارتش که دیروز در این 
دانشــگاه برگزار شــد، گفت: خداوند را شاکر و سپاسگزارم که توفیق داد تا 
امروز در جمع شــما دانش آموختگان و فرماندهــان آینده ارتش جمهوری 
اسالمی ایران حضور پیدا کنم.وی افزود: به همه شما دانش آموختگان عزیز 
عبور از این مرحله تربیتی و آموزشی را تبریک عرض می کنم و همچنین به 
میهمانان عزیز این دانشگاه که از کشورهای دوست در جمع ما حضور دارند 
و مفتخر به فارغ التحصیلی از این دانشــگاه شده اند، تبریک عرض می کنم و 
امیدوارم که با دســت پر و با خاطره های شیرین و به سالمت به کشورهای 
خــود بازگردید.فرمانده کل ارتش تاکید کرد: هر آنچه که در این ســال ها 
آموخته ایم از محضر این فرماندهان و اساتید گرانقدر بوده و بنده نیز همچون 
شــما عزیزان در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ دانشجوی همین دانشگاه بودم و 
تحت هدایت و تربیت و آموزش امیران بزرگی همچون ســرتیپ یاســینی 
و ســایر استادان بزرگوار این دانشــگاه قرار داشتم و تلّمذ می کردم و امروز 
قدردان زحمات آن عزیزان هستم.سرلشــکر موسوی با بیان اینکه در آینده 
مسئولیت های مهم ارتش بر دوش شما دانش آموختگان گذاشته خواهد شد، 
بیان کرد: دیری نخواهد گذشت که یکی از شما عزیزان در همین جایگاهی 
که بنده ایستاده ام، خواهید ایستاد و آن روز به چشم بر هم زدنی فرا خواهد 
رســید؛ روزی که یکی از شــما عزیزان در این جایگاه ایســتاده و به عنوان 
فرمانده کل ارتش برای دانشجویان جدید آرزوی موفقیت خواهد کرد. اگر آن 
روز من در قید حیات باشــم، بی تردید شادترین انسان بر روی زمین هستم 
زیرا می بینم جوانانی که یک روز دانشــجوی ما بودند، امروز مسئولیت های 
بزرگ ارتش جمهوری اســالمی را بر عهده دارند و ما نظاره گر انجام وظیفه 
و ان شــاءاهلل موفقیت آن ها خواهیم بود.وی در ادامه با اشاره به شروع نیمه 
دوم مســیر خدمتی دانش آموختگان، تصریح کرد: شما از امروز وارد نیمه 
دوم مسیر خدمتی خود می شوید، تا قبل از دافوس کار شما بیشتر اجرایی 
و تــا حدودی تاکتیکی بود، از فردا وارد بخــش تاکتیکی، عملیاتی و بعضاً 
راهبردی خواهید شد. همه آن چیزهایی که در دانشگاه جنگ آموخته اید، 
برای آماده تر و قوی تر شدن و ورود به این مرحله بسیار مهم از مسیر خدمتی 
است.فرمانده کل ارتش با بیان اینکه در این مرحله بیش از گذشته مدیریت 
و فرماندهی جهادی معنا، مفهوم و الزام پیدا می کند، گفت: شــما از امروز 
پرچمدار بخش های حســاس تر و مهم تری از ارتش خواهید شد، ارتشی که 
ریشه آن در دفاع مقدس و دفاع از حرم است، ریشه آن در ۴۸ هزار شهید، 

و دهها هزار جانباز، آزاده و مجموعه ایثارگران سرافراز است.
سرلشکر موســوی با تاکید بر اینکه شما دانش آموختگان باید ویژگی های 
مهم ارتش را تقویت کنید، تصریح کرد: ارتشی که دارای ویژگی های اسالمی 
بودن، مردمی بودن و معنویت محوری اســت. ارتشــی که به ویژگی های 
منحصر به فرد انضباط، سلسله مراتب و سالمت کارکنان شناخته شده است 
و شــما وظیفه دارید در مســئولیت های جدید، روز به روز این ویژگی ها را 
تقویت کنید.وی با بیان اینکه انقالب شکوهمند اسالمی و ملت ایران بیش 
از ۴۰ سال است که پنجه در پنجه نظام سلطه دارد و او را زمین گیر کرده 
است، افزود: این رویارویی در همه عرصه های مولفه ی قدرت جریان دارد و 
شــما به عنوان نماد مولفه قدرت نظامی ماموریت دفاع از استقالل، حدود و 
ثغور نظام اسالمی و آرمان ها و ارزش های این ملت بزرگ را بر عهده دارید.

وی در پایان با بیان اینکه شما ماموریت دارید که نگذارید هیمنه فروریخته 
نظام سلطه دوباره احیا شود، گفت: شما ماموریت دارید که نگذارید سرعت 
ســقوط نظام ســلطه و اقمار آن کند شــود، برای اجرای موفقیت آمیز این 
ماموریت بزرگ در این پیچ تاریخی و در گام دوم انقالب مسئولیت سنگین 
ارتقــای توان و آمادگی رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، رســیدگی به وضع 
زندگی و معیشت همرزمان و هم افزایی، بیش از گذشته برای شما الزام آور 

است.

موسوی:
تجمع انتخاباتی ممنوع است

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ممنوعیت هرگونه تجمع انتخاباتی خبر 
داد و گفت: نامزدها می توانند از پتانســیل رســانه ملی و فضاهای مجازی 
اســتفاده کنند.به گزارش وزارت کشــور، سیداســماعیل موسوی دبیر و 
ســخنگوی ستاد انتخابات کشور در پنجاه و نهمین نشست کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا که در وزارت کشور 
برگزار شــد، به برگزاری انتخابات سال گذشته اشــاره کرد و افزود: در ۲۸ 
خرداد ماه سال ۱۴۰۰، چهار انتخابات، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، 
مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا را خواهیم داشت.موسوی 
به آســیب شناســی تاثیر کرونا بر انتخابات و تاثیر انتخابات بر کرونا اشاره 
کرد و افزود: این آســیب شناسی سه بازه زمانی قبل، بعد و روز رای گیری 
را شامل می شود.وی ادامه داد: قبل از رای گیری که مرحله ثبت نام است 
و اپلیکیشنی طراحی شده است که هم از طریق موبایل، هم کامپیوتر و هم 
دفاتر پیشخوان قابل استفاده و ثبت نام است. با این حال اگر کسی نتوانست 
ثبــت نام انجام دهد می تواند به فرمانداری و بخشــداری و برای نامزدهای 
ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کند.موسوی گفت: نکته دوم مکان 
شعبه اســت که این تعداد را از ۶۲ هزار به ۷۰ هزار افزایش دادیم یعنی ۸ 
هزار شــعبه اضافه کردیم که فضای باز و تهویه داشــته باشند.وی به تعداد 
افراد عوامل شعبه اشاره کرد و افزود: بیش از ۲ میلیون نفر در ایام انتخابات 
به کار گرفته می شوند که برای این تعداد، ماسک، دستکش و رعایت فاصله 
پیش بینی شده است.دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور بحث تبلیغات 
انتخابات را فصل شــور و نشاط انتخابات دانســت و افزود: به دلیل اهمیت 
ســالمت مردم هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است اما نامزدها می توانند 
از پتانسیل رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده کنند.وی در ادامه آسیب 
شناســی به روز رای گیری اشــاره کرد و گفت: به دلیل اینکه ممکن است 
عوامل تا ۷۲ ســاعت بعد در مکان رای گیری باشند، آموزش داده شده تا با 
رعایت موارد بهداشتی نظیر اینکه از خودکار شخصی استفاده کنند، فاصله 
۲ متر رعایت شود، و اینکه استامپ حذف شده و دستگاه احراز هویت ساخته 

شد، کمترین آسیب را داشته باشیم.
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گزیده خبر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

شرایط برای کاهش قیمت ها در بازار ارز و کاال فراهم است
رییس جمهور با اشــاره بــه اینکه تجارت مــرزی با هدف 
ارتقای زندگی و معیشــت مرزنشینان و در عین حال کمک 
به حوزه مبادالت تجاری با همســایگان شکل گرفت، تأکید 
کرد: پدیده هایی نظیر کولبری و ســوخت بری، آسیب های 
جــدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شــان و 
منزلت مردم و کشــور نیســت و باید همه تالش کنند این 
وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد. در جلسه دیروز سه شنبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین حســن روحانی رییس جمهور برگزار شد وزیر 
کشــور و رییس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گزارشی 
از اقدامات انجام شــده برای ساماندهی مبادالت مرزی ارائه 
کردند و طرح ســاماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهور در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای 
معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید 
و مولد بــه جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف 
عملیاتی این طرح تاکید کرد.روحانی با اشاره به تصمیمات و 
مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری 
اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای 
دولت از محل درآمدهای کاالهایی که از مرزهای رسمی وارد 
می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکالت آنان حل 
شود.رییس جمهور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این 

مصوبــات تصریح کرد: تالش دولت  این بــوده که با انضباط 
در تبادالت مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی مرزنشــینان از 

امتیازات این طرح، زمینه رانت خواری از میان برداشته شود.

از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی 
بنادر و گمرکات کوچک اســتان های ساحلی جنوبی کشور، 
استفاده از ظرفیت های مبادالت مرزی برای تامین کاالهای 

اساســی، جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان با 
درآمدهای قاچاق کاال و ایجاد شــفافیت در واردات و گردش 
کاال در سطح اســتان های مرزی مشمول است.در ادامه این 
جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای 
ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشــارکت فعاالن اقتصادی 
خصوصا صادرکنندگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت.رییس جمهور با اشاره به دالیل 
مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت ارز بوده 
است، گفت: کشــور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ 
تحمیلــی اقتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت با کمک 
فعاالن اقتصادی توانســت با اهداف شوم دشمن مقابله کند، 
امروز نیز در تالش اســت با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد 
کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعاالن اقتصادی را در دوره 
بازآفرینی کشور فراهم کند.روحانی اظهار داشت: دولت اعتقاد 
دارد کنترل و مدیریت بازار ســرمایه و رسیدن به تعادل در 
قیمت ارز مســتلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای 
فعالیت های اقتصادی اســت و قطعا هر گفتار و رفتاری هر 
چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بی ثباتی شود، 
به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می زند.رییس جمهور تاکید 
کرد: شــرایط عمومی کشور، زمینه را برای حرکت به سمت 
رشد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمت ها در بازار 

ارز و کاال فراهم کرده است.

وزیر راه:
  ۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت 

ساخته می شود
وزیر راه و شهرســازی گفت: تفاهمنامه ای با شبکه بانکی برای ساخت ۵۰ هزار 
واحد مســکونی ارزان قیمت با اعطای وام قرض الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی در 
قالب طرح اقدام ملی مسکن، امضا شد.، »محمد اسالمی« دیروز )سه شنبه( در 
مراسم امضای این تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با بانک قرض الحسنه رسالت 
افزود: امضای تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرســازی و بانک قرض الحسنه 
رسالت در قالب تولید مسکن ارزان قیمت در راستای طرح اقدام ملی مسکن به 
منظور گســترش خیر و نیکی در کشور بر پایه قرض الحسنه و با هدف خانه دار 
کردن اقشــار کم درآمد انجام شده اســت.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
تفاهم نامه وزارت راه با بانک رسالت جامعه محور بوده و زمینه را برای گسترش 
نیکوکاری در کشور فراهم می کند، افزود: این تفاهم نامه که برای ساخت ۵۰ هزار 
واحد به امضا رســیده یکی از بی نظیرترین اقدامات بعد از انقالب اسالمی است 
که جامعه محور بوده و سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار می دهد، این طرح برای 
وج های جوان و خانوارهای کم درآمدی اســت.عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه 
داد: بر اســاس تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک قرض الحسنه 
رسالت، روند ساخت وساز و پشــتیبانی تامین زمین توامان انجام خواهد شد و 
تولید مســکن ارزان قیمت به جریان می افتد.اسالمی با اشاره به اینکه تاکنون 
خیرین مسکن ســاز، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی کارهای عظیمی را در حوزه مسکن ارزان قیمت 
بــرای دهک های کم درآمدی انجام دادند، توضیــح داد: تفاوت تفاهم نامه ای که 
به امضای وزارت راه و بانک رســالت رســیده با دیگر طرح های تولید مســکن 
ارزان قیمت در این اســت که در این طرح، مشــارکت مردم نیز در ســازندگی، 
توسعه و تولید مسکن برای جامعه هدف در قالب تامین سرمایه قرض الحسنه با 
سقف ۱۵۰ میلیون تومان تسهیالت و با بازپرداخت ۶۰ ماهه فراهم شده است.  
تفاهم نامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های یک تا ۳ درآمدی صبح 
دیروز بین وزارت راه و شهرسازی و بانک قرض الحسنه رسالت در راستای طرح 
اقدام ملی مســکن و در قالب توسعه مسکن ارزان قیمت به امضا رسید.بر اساس 
این تفاهم نامه مقرر شده است تا به ۵۰ هزار نفری که جزو دهک های کم درآمد 
جامعه هســتند )دهک های یک تا ۳( ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحســنه با 
کارمــزد ۴ درصد تعلق بگیــرد.در اجرای این طرح، خانوارهــای کم درآمد تازه 
ازدواج کرده و سرپرست خانوارهایی که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند در اولویت 
هستند.بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازی، اســامی افرادی که در اولویت 
دریافت این وام ها و مشــارکت در این طرح هســتند از سوی معاونت مسکن و 
ساختمان به بانک اعالم و معرفی خواهند شد.مدت زمان اجرای این تفاهم نامه 

۳ سال و مدت بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه ۵ سال تعیین شده است

در ۹ ماهه امسال؛
تحقق ۸۲ درصد از بودجه شهرداری تبریز 

آذربایجان شــرقی – شیعه نواز:شــهردار تبریز گفت: 
بودجه پیشــنهادی شــهرداری برای ســال ۱۴۰۰ به 
شــورای اسالمی این شهر تقدیم شده است که نسبت 
به بودجه امسال حدود ۷۰ درصد رشد یافته است.ایرج 
شهین باهر با بیان اینکه این میزان رشد بودجه به علت 

افزایش قیمت اقالم و حقوق کارکنان شــهرداری پیش بینی شده است، افزود: 
بودجه ســال آینده شهرداری تبریز پنج هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان پیش بینی 
شــده که از این میزان ۶۰ درصد بودجه عمرانی و ۴۰ درصد نیز بودجه جاری 
است. وی با اشــاره به اینکه در صورت تصویب بودجه از سوی شورای اسالمی 
تبریز، شهرداری سال آینده بر اساس این بودجه عمل خواهد کرد، اظهار داشت: 
بودجه شــهرداری تبریز در سال جاری ســه هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بود که 
با وجود شــیوع ویروس کرونا و تاثیر در رونــد درآمدزایی بخش های مختلف 
شهرداری، در ۹ ماهه امسال ۸۲ درصد از بودجه محقق شد و تالش می شود تا 
پایان سال ۱۰۰ درصد آن تحقق یابد.شهردار تبریز گفت: در دوره مدیریت جدید 
شهری تالش شد تا هر سال با پرهیز از پیشنهاد بودجه ای ویترینی به شورای 
اسالمی این شهر، بودجه ای منطقی، واقعی و عملیاتی پیشنهاد شود و بر اساس 
آن نیز بودجه بدون تغییر تصویب شــده است. شهین باهر، با اشاره به اینکه در 
سه سال گذشته تحقق بودجه متناسب با پیش بینی ها بوده است، ادامه داد: با 
توجه به رکود ساخت و سازها در سال جاری و سال آینده، در بودجه سال آینده 
شــهرداری تبریز منابع و فضاهای دیگری برای پیگیری درآمدهای شــهرداری 
تعریف و تالش شــده اســت تا از کیفیت خدمات دهی به مردم کاسته نشود.

وی یادآوری کرد: هر ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق به کارکنان شــاغل 
در شهرداری تبریز پرداخت می شود که این میزان پرداختی در ماه های بهمن 
و اسفند حدود سه برابر افزایش می یابد. شهردار تبریز با تاکید بر اینکه در این 

دوره از مدیریت شهری تالش شده از شهرفروشی جلوگیری شود.

با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه؛
متفکرآزاد رئیس فراکسیون دانشگاهیان 

مجلس شد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 
از تعیین ترکیب اعضا و هیئت رئیســه فراکسیون دانشگاهیان مجلس خبر داد 
و گفت: اکثریت اعضای این فراکســیون به بنده برای ریاســت این کمیسیون 
اعتماد کردند. روح اهلل متفکرآزاد در گفت وگو با خبرنگار ما در تبریز با اشــاره به 
تعیین ترکیب اعضا و هیئت رئیسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس اظهار داشت: 
نمایندگانی که عضو هیئت علمی، اســتاد و یا کارمند دانشگاهی بودند در این 
فراکســیون عضویت دارند که دیروز جلســه این فراکسیون با موضوع انتخابات 
هیئت رئیســه برگزار شد. وی از تعیین ترکیب اعضای هیئت رئیسه فراکسیون 
دانشــگاهیان مجلس خبر داد و گفت: اکثریت اعضای این فراکســیون به بنده 
برای ریاست این کمیسیون اعتماد کردند. اقبال شاکری نماینده مردم تهران به 
عنوان نایب رئیس اول و ســیدجواد ساداتی نژاد، نماینده مردم  کاشان به عنوان 
نایب رئیس دوم انتخاب شدند. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: بر اساس آرای اعضای این فراکسیون، احمدحسین 
فالحی، نماینده مردم همدان به عنوان دبیر اول، زهره سادات الجوردی نماینده 
مردم تهران به عنوان دبیر دوم و علی کریمی فیروزجایی، نماینده مردم بابل به 
عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند. رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس 
یازدهم، با اشاره به اولویت های بررسی و پیگیری این فراکسیون، گفت: اعضای 
این فراکســیون که از اساتید دانشگاه و ترکیبی از اعضای کمیسیون آموزش و 

سایر کمیسیون ها هستند.

استانها

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد
افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی 
برخی بنگاه های تولیدی غیر دولتی

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای اعالم 
کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به منظور جلوگیری از بروز 
اختالل در روند تولید و اشــتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی 
بنگاه های تولیدی غیردولتی، از ســه سال به پنج سال افزایش می 
یابد.به گزارش رســانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا با صدور 
بخشنامه شــماره ۹۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹، حکم بندهای 
)۱( و )۲( مصوبه پنجاه و ششــمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ را به ادارات کل امور مالیاتی سراســر 

کشور ابالغ کرد.
براساس این بخشنامه، حکم بندهای مصوبه مذکور که به تایید مقام 

معظم رهبری رسیده است، بدین شرح است:

۱- با توجه به شــرایط موجود اقتصادی، تا پایان ســال ۱۴۰۰، به 
منظور جلوگیری از بروز اختالل در روند تولید و اشــتغال و با هدف 
امکانپذیر نمــودن وصول مطالبات مالیاتــی از بنگاه های تولیدی 
غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده )۱۶۷( قانون مالیات 
های مســتقیم، صرفا بــرای بنگاه هایی که برنامــه احیای تولید و 
ســاماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 

رسیده است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می یابد.
۲- به ستاد ملی تســهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا 
پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی 
که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده 
است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه هایی که 
به درخواســت سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت 
های آب، برق، گاز، شــبکه بانکی و شــهرداری ها علیه بنگاه های 
مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط 
بدهی ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه های مزبور و بانک 
ها می توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، 

نسبت به تعویق اجرائیه های مربوط اقدام نمایند.

۸۰ درصد درآمد مالیاتی از محل 
هیئت های حل اختالف است

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی 
ایران اظهار داشــت: افزایش درآمد مالیاتی در ســال جاری باعث 
تعطیلی بعضی از بنگاه های اقتصادی شــده است. در صورت تحقق 
ایــن میزان از افزایش درآمدهای مالیاتی که در الیحه بودجه آمده، 
مطمئن باشید که تعداد بیشتری از بنگاه ها تعطیل خواهند شد.جلیل 
کاربخش در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
اظهار کرد: با این پایه های مالیاتی و در شرایط رکود اقتصادی امکان 
تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده نیست، مگر اینکه مجلس 
پایه های جدید مالیاتی تعریف کند. بخش بزرگی از اقتصاد ما پنهان 
است و فرار مالیاتی دارد. با اجرای نظام جامع مالیاتی امکان تامین 
آن ســطح از درآمد مالیاتی که مدنظر مجلس است وجود دارد اما 
متاســفانه اراده ای برای اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور نیست. 
وی افزود: بخشــی از اقتصاد کشــور پنهان است و حاضر به افشای 
اطالعات مالی و مالیاتی خود نیســتند، اگر بخــش پنهان اقتصاد 
حاضر به افشای اطالعات مالی و مالیاتی خود باشند قطعا درآمدهای 
مالیاتی تحقق پیدا می کند. نایب رییس کمیســیون مالیات، کار و 
تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ســهم درآمدهای 
مالیاتی مستقیم بیش از ۵۰ درصد در الیحه بودجه امسال افزایش 
داشته است. این موضوع خطرناک است. همین میزان افزایش درآمد 
مالیاتی در ســال جاری باعث تعطیلی بعضی از بنگاه های اقتصادی 
شده است. در صورت تحقق این میزان از افزایش درآمدهای مالیاتی 
که در الیحه بودجه آمده، مطمئن باشید که تعداد بیشتری از بنگاه ها 
تعطیل خواهند شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار بود یک حکم 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صادر شود که سهم مالیات از ۲۵ درصد 
به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. امیدوارم این اتفاق رخ دهد که کمکی 
به تولید و رونق تولید شــود. کاربخش با انتقاد از رویه دادرســی ها 
گفت: دادرسی و عدالت مالیاتی رعایت نمی شود و در قانون مالیاتی 
به دادرسی اهمیت داده نشده است. قانون دادرسی ما مربوط به پیش 
از انقالب است و نیاز به بازنگری دارد. فرض کنید دادگاهی در خانه 

یکی از طرف های دعوا تشکیل شود. 

به بــاور انور حبیــب زاده بوکانــی، اکثر 
نمایندگان مجلس معتقدند هرچه سریعتر 
باید روند اجرایی متناســب سازی حقوق 
بازنشستگان طی شود، منتها این افزایشها 
باید به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که 
کوچکترین تبعاتی در شاخص های کالن 
اقتصادی کشــور ایجاد نکنند. به نظر می 
رسد نحوه تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی 
کــه در بند )و( تبصــره )۲( الیحه بودجه 
برای همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
در نظر گرفته شــده، به یکی از مهمترین 
چالش هــای میان دولــت و مجلس بدل 
شــده اســت. طرحی ذیل عنوان همسان 
سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
که ابتدا دولــت در قالب یک تَک تقنینی 
از آن بهره برد تا طرح توزیع اقالم اساســی 
مصوب نماینــدگان را به حاشــیه براند و 
امروز با پاتَک نمایندگان از دسترس دولتی 
ها، خارج می شــود تا با شــکل و شمایلی 
تازه با عنوان » متناســب ســازی حقوق 
بازنشستگان« در مسیر عملیاتی شدن قرار 
بگیرد.در واقــع مجلس نه با ابعاد گوناگون 
این افزایش پرداختی ها مخالف است و نه 
قصد دارد خود را در مقابل مطالبات به حق 
بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهد. تنها 
کاری که به نظر می رسد مجلس در حال 
انجام آن است، گرفتن ابتکار عمل از دست 
دولت و زدن مهر مجلس بر طرحی اســت 
که عملیاتی ساختن آن، محبوبیت فراوانی 
را برای تدوین کنندگان آن در پی خواهد 
داشت.در جلسه روز گذشته مجلس، زمانی 
که نوبخت ناگهان، فریاد ســر می دهد که 
»نمایندگان حقوق بازنشستگان را کاهش 
ندهند،« قالیباف با اعتماد به نفس، خطاب 
به رییس سازمان برنامه و بودجه می گوید 
کــه »مجلس با این طرح مخالفتی ندارد و 

تنهــا قصد دارد جلوی ارتــکاب رفتارهای 
خــالف قانون دولت را ســد کند.« در این 
میان باید دید، سرانجام طرحی که چشمان 
منتظر دامنه وســیعی از بازنشســتگان به 
نحوه عملیاتی شــدن آن دوخته شده در 
میان این فراز و فرودها چه سرنوشتی پیدا 
می کند؟ در همین خصوص نماینده مردم 
بوکان در مجلس با اشاره به حمایت اکثریت 
نمایندگان از افزایش پرداختی بازنشستگان 
تامین اجتماعی گفت: یکی از دغدغه های 
جدی مجلس یازدهم از ابتدای تشــکیل، 
مرتبط با بحث متناســب ســازی حقوق 
اجتماعی است. دولت  تامین  بازنشستگان 
از ابتدای سال دریافتی حقوق بازنشستگان 
کشوری را افزایش داد اما، روند این افزایش 
ها برای بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
متناسب با ســایر بازنشستگان انجام نشد. 
فاصله معنادار پرداختی های بازنشستگان 
کشوری و لشــگری با بازنشستگان تامین 
اجتماعی، شــکاف عمیقی میان پرداختی 
های این دو گروه ایجاد کرد که باعث بروز 
اعتراضات فراوانی از ســوی بازنشســتگان 
تامین اجتماعی شد. این در حالی است که 
از ابتدای اجرای طرح باید به گونه ای عمل 
می شد که چنین شکافی میان پرداختی ها 
ایجاد نشــود. حبیب زاده در ادامه با اشاره 
به مشکالت بازنشستگان تامین اجتماعی 
گفت: واقع آن اســت که اقشار بازنشسته 
کشــور به خصوص بازنشســتگان تامین 
اجتماعی از شــریف ترین افراد این کشور 

هستند که ســالهای جوانی خود را صرف 
خدمت رســانی به کشــور کرده اند، برای 
پیشرفت کشور قدم برداشــته اند و چرخ 
هــای تولید و اقتصاد کشــور را به حرکت 
درآورده اند. آمارهای مستند هم حاکی از 
آن اســت که به دلیل مشاغل سختی که 
این بازنشستگان داشته اند، اغلب با بیماری 
ها و دشواری های فراوانی روبه رو هستند. 
در شــرایطی که هزینه هــای زندگی در 
کشورمان افزایش قابل توجهی پیدا کرده، 
عدم تناســب دریافتی حقوق بازنشستگان 
بازنشســتگان،  با ســایر  تامین اجتماعی 
نوعی احســاس تبعیض را ایجاد کرده که 
برطرف شــود.عضو  باید هرچه ســریعتر 
هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
همچنیــن یادآور شــد: دولــت از ابتدای 
ســال۹۹ حقوق بازنشســتگان کشوری و 
لشــگری را حدود ۵۰درصــد افزایش داد، 
اما میزان پرداختی حقوق به بازنشستگان 
تامین اجتماعی را که در زمره قشــر کارگر 
و گروه های کمتر برخوردار جامعه هستند، 
بین ۱۵ تا ۱۸درصد افزایــش داد. این در 
حالی است که امروز فرزندان بازنشستگان 
تامیــن اجتماعــی به ســن ازدواج و بلوغ 
رسیده اند. بســیاری از این بازنشستگان، 
عروس، داماد و نوه دارند. طبیعی است که 
فرزندان این اقشــار توقع کمک از خانواده 
خــود دارند. اما مبلغی که به عنوان حقوق 
و مزایــا به حســاب بازنشســتگان تامین 
اجتماعی واریز می شود، حتی برای گذران 

معیشت عادی این اقشار نیز کافی نیست. 
او در پاســخ بــه این پرســش که مجلس 
چگونه قصــد دارد به اعتراضات و مطالبات 
بازنشستگان تامین اجتماعی در این زمینه 
پاســخ دهد؟ گفت: طبیعی اســت که این 
وضعیت نامتوازن و احساس تبعیض باعث 
بروز اعتراض میان بازنشستگان خواهد شد. 
برای مواجهه با این وضعیت ، ضروری است 
نمایندگان به گونه ای برنامه ریزی کنند که 
هم روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی دنبال شود، هم اجرای این 
ایــده، تبعات منفی در بخش های مختلف 
اقتصــادی از جمله تورم، رشــد نقدینگی، 
توســعه پایه پولی و...نداشــته باشد. این 
رویکردی است که مجلس به دنبال تحقق 
آن است تا هم تبعیض میان پرداختی گروه 
های مختلف بازنشستگی از میان برود و هم 
تکانه های مخرب اقتصادی پس از اجرای 
این متناسب ســازی ایجاد نشود.  حبیب 
زاده در ادامــه گفــت: دولت به این منظور 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰هزار 
میلیــارد تومان را در نظــر گرفته بود که 
نمایندگان این رقم را به ۱۵۰هزار میلیارد 
تومــان افزایش دادنــد. افزایش رقمی که 
بیانگر توجــه ویژه مجلس به مطالبات این 
قشــر اســت. اما نکته ای که در این میان 
توسط برخی نمایندگان مطرح می شود آن 
است که نحوه افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی بایــد به صورتی عملیاتی 
شود که تبعات منفی بر روی شاخص های 
اصلی اقتصاد کشور نداشته باشد. بنابراین 
نحوه جبران این شکاف پرداختی میان دو 
گروه از بازنشستگان باید با مورد توجه قرار 
دادن همه جوانب بررسی و اجرایی شود تا 
مشــکالت قبلی و تکانه های تورمی برای 

اقتصاد و معیشت ایجاد نشود. 

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛

 متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
در سال 1400اجرایی می شود
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استانها

برق رسانی به ۸۳ روستای کشورگزیده خبر
۲۰ پروژه صنعت آب و برق در ۶ استان کشور با سرمایه گذاری 
۵۸۰.۳ میلیــارد تومان با حضور وزیــر نیرو و در قالب چهل و 
ســومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به بهره برداری 
رســید. رضا اردکانیان صبح دیروز سه شنبه دستور افتتاح ۲۰ 
پروژه صنعت آب و برق در ۶ اســتان کشور را صادر کرد. از ۲۰ 
پروژه افتتاح شده ۶ پروژه در استان کرمانشاه، ۴ پروژه در استان 
گیالن، ۶ پروژه در دو استان آذربایجان شرقی و فارس، دو پروژه 
در استان بوشهر، یک پروژه در همدان و یک پروژه برق رسانی 
روســتایی در ۱۷ استان کشور قرار دارد.بر این اساس، ۶ پروژه 
صنعت آب و برق اســتان کرمانشاه شامل تصفیه خانه فاضالب 
هرسین، احداث و توسعه سه پست، ۴.۶ کیلومتر خطوط انتقال 
و فــوق توزیع و یک نیروگاه مقیاس کوچــک ۸.۶ مگاواتی با 
هــدف افزایش قابلیت اطمینان شــبکه، کاهش تلفات انرژی، 
بهبود تغذیه پست فوق توزیع، جبران افت ولتاژ شبکه و تامین 
برق مشــترکان جدید افتتاح شــد.همچنین در استان گیالن 
۴ پروژه برقی شــامل افزایش ظرفیت دو پست »لشت نشا« و 
»لوشان«، توسعه پست »تره طول تالش« و احداث پست سیار 
»تولمات« با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان به بهره برداری رســید.در 

استان آذربایجان شرقی نیز سه پروژه صنعت برق شامل افزایش 
ظرفیت پســت های »مرند۱«، »فارفارمرند« و »گلســتان« با 
ســرمایه گذاری ۳۶.۵ میلیارد تومان و در اســتان فارس اما دو 
پروژه افزایش ظرفیت برق در »داراب گرد« و »درودزن« و یک 
نیروگاه مقیاس کوچک ۱.۹ مگاواتی در مجموع با اعتبار ۳۹.۱ 
میلیارد تومان افتتاح شد.این گزارش می افزاید، دو پروژه توسعه 
برق هم در استان بوشهر شامل توسعه پست بوشهر۲ و توسعه 
کلیدخانه پست رودحله با هدف تامین برق و افزایش پایداری 
شبکه، کاهش خاموشی ها، تقویت شبکه و تامین برق مشترکان 
جدید به بهره برداری رسید.در استان همدان نیز یک پروژه آبی 
شامل فاز اول طرح آبرسانی به مالیر از سد کالن با اجرای ۳۸ 
کیلومتــر خط انتقال و قابلیت تامین آب ســالم و پایدار برای 
بیش از ۱۷۰ هزار نفر با اعتبار ۱۳۲ میلیارد تومان افتتاح شد.

همچنین با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو ۸۳ روستا در ۱۷ 
استان  کشور شامل اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، بوشهر، 
جنوب کرمان، خوزستان، خراســان جنوبی، خراسان رضوی، 
زنجان، ســمنان، سیســتان و بلوچســتان، فارس، کرمانشاه، 

لرستان، مرکزی، هرمزگان و یزد برق رسانی شد.

سخنگوی صنعت برق:
99.7 درصد روستاهای کشور برق دارند

ایسنا/کرمانشاه سخنگوی صنعت برق کشــور بااشاره به اینکه حدود ۵۸ 
هزار روستای کشــور به شبکه برق متصل هســتند، گفت: ۹۹.۷ درصد 
روستاهای کشور برق رسانی شده اند.مصطفی رجبی مشهدی دیروز )۱۲ 
اســفند( در آیین افتتاح برق رســانی به ۸۳ روستای ۱۷ استان کشور که 
با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو در کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه 
از ابتدای امسال تاکنون ۲۸۸ روستای کشور برق رسانی شده، اظهارکرد: 
اعتبار صرف شده برای برق رسانی به این تعداد روستا حدود یکصدویازده 
میلیارد تومان بوده است.وی تصریح کرد: در تالشیم تا پایان امسال بتوانیم 
تعدادی دیگر از روستاهای کشور را برق رسانی کنیم تا جمعا طی امسال 
۳۵۰ روســتا را به شــبکه برق متصل کرده باشیم.سخنگوی صنعت برق 
کشور با بیان اینکه درحال حاضر ۹۹.۷ درصد روستاهای کشور به شبکه 
برق متصل شــده اند، افزود: براساس اطالعات ثبت شده در سایت آژانس 
بین المللی انرژی ۷۹ درصد از جمعیت روســتایی جهان برق دارند و این 
درحالی است که این آمار در ایران ۹۹.۷ درصد است.به گفته این مسئول، 
تا به امروز بیش از ۵۷ هزار و ۷۰۰ روســتا در کشور به شبکه برق متصل 
شده اســت.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام روستاهای باالی ۲۰ 
خانوار در کشــور برق دارند و روستاهایی هم که دارای ۱۰ خانوار هستند 

عمدتا برق رسانی شده اند.
رجبی مشــهدی افزود: تنها سه دهم درصد از روستاهای کشور به شبکه 
برق متصل نشــده که ۶۰ درصد آنها روستاهای فصلی هستند که برنامه 
برق رسانی به آنها را نیز در دستور کار قرار داده ایم. وی تاکید کرد: طبق 
پیش بینی های انجام شده، تا پایان دولت تدبیر و امید همه روستاهای کم 
خانوار در کشور که نزدیک به شبکه برق هستند، برق رسانی خواهند شد.

به گفته سخنگوی صنعت برق کشور، طی ۴۲ سال از عمر انقالب اسالمی، 
۱۳ برابر دوره قبل از آن برق رسانی در کشور انجام شده است. 

 بهره برداري از 8  طرح »ساز و کاري« 
در حوزه برق و انرژي

در چهل و ســومین هفته پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران از ۳۵ طرح 
ســاز و کاري صنعــت آب و برق، ۸ طرح در حوزه بــرق و انرژي به بهره 
برداري رســید.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان، آئین رونمایي از ۳۵طرح ســاز و کاري صنعت آب و برق در قالب 
چهل و ســومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در ارتباط ویدئو 
کنفرانسي با وزیر نیرو و با حضور رئیس شوراي انسجام بخشي صنعت آب 
وبرق اســتان زنجان، مدیران عامل صنعت آب و برق این استان در محل 
ســالن کنفرانس توزیع برق زنجان برگزار شــد.در این مراسم ازطرح هاي 
ســاز و کاري »طراحي و اجراي طرح ملي برق امید«، »ارائه کلیه خدمات 
به مردم به صورت غیرحضوري«، »ایجاد و توســعه سامانه هوشمندسازي 
در مراکز اتفاقات و فوریت هاي برق )طــرح هما(«، »ارتقاي رضایتمندي 
مشترکان از طریق بهبود ولتاژ تحویلي )طرح چاوش(«، »راه اندازي سامانه 
نظارت مکانیزه در طرح هاي توســعه اي )طرح ســنم(«، »تمرکز زدایي و 
افزایش اختیارات شرکت هاي استاني« و »تعویض کابل هاي فرسوده شبکه 
توزیع با کابل خودنگهدار« نیز در شــرکت مادرتخصصي مدیریت تولید، 
انتقال و توزیع نیروي برق )توانیر( رونمایي شد.وزیر نیرو با اشاره به ایجاد 
تحول در ســازو کارها که اصلي ترین وظیفه کارگزاران دولت است، افزود: 
طرح هایي که با عنوان طرح هاي ســاز و کاري رونمایي مي شــود، صفحه 
جدیدي را پیش روي ما و همکاران آتي ما در این عرصه و دیگر عرصه هاي 
خدمتگزاري به مردم این سرزمین مي گشاید.وي تاکید کرد: در هفته هاي 

پایاني سال ۹۹، پویش امسال به ایستگاه هاي آخر خود نزدیک مي شود.

با هدف گسترش و تعمیق روابط علمی و استفاده از دانش دانشگاهیان:
امضای تفاهم نامه همکاری توزیع نیروی 
برق غرب مازندران و دانشگاه مازندران

نشست مشــترک مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق غرب مازندران با رئیس دانشگاه مازندران وی 
با هدف گسترش و تعمیق روابط علمی و استفاده 
از دانش دانشگاهیان در رفع نیازهای شرکت توزیع 
با دانشــگاه مازندران تفاهم نامــه همکاری امضاء 
کردند.در این نشســت که با حضور دکتر کوروش نوذری "رئیس دانشگاه 
مازندران"و مهندس کیوان فرح زاد "مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران" در محل دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار شد تفاهم 
نامه همکاری به منظور ایجاد زمینه همکاری در راستای توسعه و ارتقای 
دانــش و پژوهش صنعت برق در غرب مازندران و بکارگیری فناوری های 
مرتبط در موضوعات صنعت برق به امضاء رســید.مهندس کیوان فرح زاد 
در ایــن باره گفت: همکاری های پژوهشــی در ارتباط با تعریف و اجرای 
پــروژه های تحقیقاتــی و مطالعاتی مورد نیاز شــرکت منطبق با ضوابط 
و دســتورالعمل ها،ارایه مشــاوره یا اعمال نظارت بر طرح های در دست 
اقدام شــرکت،برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی مشترک،استفاده 
از کتابخانه هــا و بانک های اطالعاتی یکدیگر مطابــق با قوانین طرفین 
تفاهم نامه، انجــام بازدیدهای متقابل علمی،تبادل اطالعات از طریق وب 
ســایت ها و.... و همچنین برگزاری دوره و ســمینار آموزشــی به صورت 
مشترک،استفاده کتقابل از آزمایشگاه منطبق بر قوانین شرکت و دانشگاه، 
کارآموزی دانشــجویان در واحدهای شرکت و...... از اهم موارد این تفاهم 

نامه بود.

صادرات نفت عراق افزایش یافت
وزارت نفت عراق اعالم کرد که صادرات نفت این کشور در ماه فوریه افزایش 
یافته و به ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است.به گزارش رویترز 
از بغداد، وزارت نفت عراق روز دوشنبه )۱۱ اسفندماه( اعالم کرد که صادرات 
نفت این کشور در ماه فوریه افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه 
در روز رسیده است.صادرات نفت عراق در ماه ژانویه ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار 
بشکه در روز بود.این وزارتخانه افزود: صادرات پایانه های جنوبی بصره عراق 
در ماه فوریه به ۲ میلیون و ۸۲۵ هزار بشــکه در روز رسیده، این در حالی 
اســت که صادرات این منطقه ماه پیش از آن ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه 
در روز بود.صــادرات نفت کرکــوک از طریق پایانه جیحان در ژانویه به طور 
میانگین ۱۳۵ هزار بشکه در روز بود.عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، 
تقریباً به طور کامل به درآمد صادرات نفت خود متکی اســت. درآمد عراق 
سال گذشته میالدی به شدت تحت تأثیر قیمت های پایین نفت قرار گرفت 
و بغداد حتی برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی با مشــکل روبه رو 
شد.افزایش قیمت نفت درآمد نفتی عراق را در ماه فوریه به حدود ۵ میلیارد 
دالر رساند، میانگین قیمت نفت در این ماه حدود ۶۰ دالر و ۳۳ سنت برای 
هر بشکه بود.عراق در ماه ژانویه نفت خام خود را با میانگین قیمت ۵۳ دالر 

و ۲۹ سنت برای هر بشکه فروخته بود.

سقوط نفت از ترس تولید باالتر اوپک
قیمت نفت در معامالت دیروز سه شنبه به دلیل انتظارات برای موافقت اوپک برای افزایش تولید در نشست هفته جاری و نگرانیها از کندی تقاضای چین، بیش از یک 
درصد کاهش یافت.بهای معامالت نفت برنت پس از سقوط ۱.۱ درصدی در روز گذشته، در معامالت روز جاری ۷۰ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۲ دالر 
و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۱ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۵۹ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه ۱.۴ درصد سقوط کرده بود.هر دو شاخص به پایینترین حد در بیش از یک هفته گذشته نزول کرده اند.ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاال 
در شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت: انتظارات باالیی که برای افزایش تولید نفت اوپک و متحدانش از آوریل وجود دارد، قیمتها را پایینتر برده است. نگرانیها نسبت به 
افزایش عرضه اوپک پالس و پایان کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز عربستان سعودی در ماه میالدی جاری، قیمتها را تحت فشار کاهشی قرار داده است.

وزیران گروه اوپک پالس روز پنج شنبه دیدار می کنند و ممکن است درباره بازگرداندن ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید نفت به بازار مذاکره کنند.نظرسنجی رویترز 
نشان داد تولید نفت اوپک تحت تاثیر کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی، در فوریه کاهش پیدا کرد و به هفت ماه افزایش ماهانه متوالی پایان داد.اوپک پالس 
ذخایر جهانی نفت را مونیتور می کند و نرخ کاهش سطح ذخایر یکی از عواملی خواهد بود که در نشست روز پنجشنبه مورد بحث قرار می گیرد.به گفته هیرویوکی 
کیکوکاوا، مدیرکل شرکت تحقیقاتی نیسان سکیوریتیز، قیمتهای نفت ممکن است تحت فشار قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست اوپک در قراردادهایشان 
بازنگری خواهند کرد. فضای بازار همچنین تحت تاثیر آمار تولیدی ضعیف چین قرار گرفته است.بر اساس گزارش رویترز، رشد فعالیت کارخانه ای چین در فوریه به 

پایینترین حد در ۹ ماه اخیر کاهش یافت که ممکن است تقاضای این کشور برای نفت را محدودتر کرده و بر قیمتها تاثیر منفی بگذارد.

نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت 
اوپک در فوریه با افزوده شــدن کاهش 
تولید یکجانبه عربســتان ســعودی به 
محدودیت عرضه ای کــه این گروه به 
همراه متحدانش اجرا می کند، کاهش 
پیدا کرد. نظرســنجی رویترز نشان داد 
اوپک که متشــکل از ۱۳ کشــور عضو 
اســت، در فوریه ۲۴.۸۹ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید کــرد که ۸۷۰ هزار 
بشکه در روز در مقایسه با ژانویه کاهش 
داشــت. این نخســتین کاهش ماهانه 
تولید نفت این گروه از ژوئن سال ۲۰۲۰ 
بوده است.اعضای گروه اوپک پالس که 
متشــکل از اوپک و متحدانش اســت، 
تصمیم گرفتند در فوریه تولیدشــان را 
ثابت نگه دارند اما عربســتان سعودی 
به دلیل نگرانی نســبت بــه روند کند 
احیای تقاضا، متعهد شد تولیدش را به 
میزان بیشتری کاهش دهد.قیمت نفت 
هفته گذشــته به باالتریــن حد در ۱۳ 
ماه گذشــته صعود کرد و اعضای اوپک 
پالس با توجــه به افزایش اخیر قیمتها 
قرار اســت در نشســت روز پنجشنبه 
درباره افزایش بیشتر تولید مذاکره کنند. 
اوژن واینبــرگ، تحلیلگر کومرس بانک 
اظهار کرد: تاکنون اعضای اوپک پالس 
به شــکل مثال زدنی سرگرم همکاری 
و اجــرای محدودیت عرضه بوده اند. ما 

بر این باوریــم که قیمت های باال باعث 
خواهد شــد اوپک پالس تولید خود را 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش دهد 
و همزمان عربستان سعودی به کاهش 

تولید یکجانبه خود خاتمه می دهد.
عربستان ســعودی که بزرگترین صادر 
کننده نفت جهان اســت، متعهد شده 
اســت در ماه هــای فوریــه و مارس به 
منظور تضمین جلوگیری از رشد بیشتر 
سطح ذخایر، تولیدش را به میزان یک 
میلیون بشــکه در روز کاهش دهد. بر 
اســاس نظرســنجی رویترز، ریاض در 
فوریــه حدود ۸۵۰ هزار بشــکه در روز 
از این کاهش تولید را به اجرا گذاشــت.

شرکتهای مشاوره شامل پترولجستیک 
که آمار نفت کش ها را رهگیری می کنند 
اعــالم کردند صادرات نفت عربســتان 
سعودی ماه گذشته باالتر از حد انتظار 
بوده است.این اقدام عربستان سعودی به 
معنای آن است که اوپک نفت کمتری 
از آنچه تحــت توافق محدودیت عرضه 
اوپک پالس متعهد شده بود، تولید می 
کند. نــرخ پایبندی به کاهش تولید در 

فوریه ۱۲۱ درصد بود که در مقایسه با 
۱۰۳ درصد در ژانویه افزایش داشــت.

ایران که از مشــارکت در توافق کاهش 
تولید اوپک معاف شــده و امیدوار است 
در صــورت رفــع تحریم هــای آمریکا 
صادراتش را افزایش دهد، در فوریه نفت 
کمتــری تولید کرد. با این حال تولید و 
صادرات ایران باالتر از بسیاری از ماهای 

سال ۲۰۲۰ مانده است.
 آنگوال محمولــه کمتری برای صادرات 
در فوریه داشــت و تولیــد لیبی نیز به 
دنبال یــک اعتصاب بنــدری که روند 
ارســال محموله هــا را مختــل کرد، 
کاهش یافت.در میان کشــورهایی که 
نفت بیشــتری تولید کردنــد، نیجریه 
با ۱۰۰ هزار بشــکه در روز بیشــترین 
افزایش تولید را داشت. ونزوئال که تحت 
تحریم های آمریکا قرار دارد و همچنین 
تولیدش با کاهش بلندمدت روبروست، 
تولیــدش را در فوریه افزایش داد.هدف 
از نظرســنجی رویترز رصد عرضه نفت 
به بازار بوده و بر مبنای آمار کشتیرانی 
ارائه شده از ســوی منابع خارجی، آمار 

شــرکتهای  اطالعات  آیکان،  رفینیتیو 
رهگیری نفتکش مانند پترولجســتیک 
و کپلر و اطالعات فراهم شــده از سوی 
منابع آگاه در شرکت های نفتی، اوپک و 
شرکتهای مشاوره تهیه می شود.در خبر 
جداگانه دیگری، وزارت نفت عراق اعالم 
کرد صادرات نفت این کشــور از ۲.۸۶۸ 
میلیون بشکه در روز در ژانویه به ۲.۹۶ 
میلیون بشــکه در روز در فوریه افزایش 
یافت. صادرات از پایانه های جنوبی عراق 
در فوریه به ۲.۸۲۵ میلیون بشکه در روز 
رســید که باالتر از ۲.۷۷ میلیون بشکه 
در ژانویه بود. صادرات از کرکوک که از 
طریق بندر سیهان ترکیه انجام می شود، 
در فوریــه به ۱۳۵ هزار بشــکه در روز 
رسید که باالتر از ۹۸ هزار بشکه در روز 
در ژانویه بود.بر اســاس گزارش رویترز، 
عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو 
اوپک است برای تقریبا کل درآمد دولتی 
خود به صادرات نفت متکی اســت و از 
افت قیمت ها در ســال گذشته آسیب 
دیــده و برای پرداخت حقوق کارمندان 
دولتی در تنگنا قرار گرفته است. درآمد 
عراق از فروش نفت در فوریه بر اســاس 
میانگین قیمت ۶۰ دالر و ۳۳ سنت در 
هر بشــکه، به پنج میلیارد دالر رسید. 
عراق نفت خود را با میانگین قیمت ۵۳ 

دالر و ۲۹ سنت در ژانویه فروخته بود.

 تولید ماهانه نفت اوپک 
کاهش یافت

صادرات نفت ونزوئال رکورد ۱۰ ماهه زد
صادرات نفت ونزوئال با فروش بیشــتر به مشتریان جدید در بازارهای آسیایی، در فوریه به بیش از 
۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت که باالترین میزان در ۱۰ ماه گذشته بود. شمار رو به رشدی 
از این مشــتریان که هیچ سابقه ای در تجارت نفت ندارند، به شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال 
کمک کرده اند نفت و سوخت بیشتری در آسیا بفروشد. به خصوص از زمانی که وزارت خزانه داری 
آمریکا در ســه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ تحریمها را تشدید و سواپ نفت با دیزل را برای مشتریان 
قدیمی شرکت PDVSA ممنوع کرد.طبق اسناد شرکت PDVSA، این خریداران که منابع آگاه آنها را 
مشتریان شبح نامیده اند، خرید نفت ونزوئال را به طور مداوم افزایش داده اند و از حدود ۱۲۳ هزار 
بشــکه در روز در اکتبر به ۵۶۸ هزار بشکه در روز در ماه گذشته رساندند که معادل سه چهارم از 
کل صادرات این کشــور در مدت مذکور بوده است.شرکت PDVSA و جوینت ونچرهایش در فوریه 
مجموعا ۳۰ محموله به میزان ۷۳۲ هزار و ۱۰۷ بشــکه نفت و فرآورده های نفتی صادر کردند که 
تقریبا ۳۵ درصد باالتر از صادرات ژانویه اما همچنان ۳۴ درصد پایینتر از ۱.۱۱ میلیون بشــکه در 
روز صادرات فوریه ســال ۲۰۲۰ بوده است.این صادرات با ارسال محموله های نفت کوره بیشتر به 
آسیا افزایش یافت. نفت کوره از معدود فرآورده هایی است که ونزوئال تولید مازاد دارد و با ۳۳ درصد 
افزایش، از ۱۰۵ هزار بشکه در روز در ژانویه به ۱۵۵ هزار و ۲۲۰ بشکه در روز در فوریه رسید.چین، 
سنگاپور و مالزی مقصدهای اصلی صادرات نفت ونزوئال بوده و پس از آنها کوبا و اروپا قرار دارند.بر 
اساس اسناد شرکت PDVSA، فروش بیشتر در ماههای اخیر به این شرکت اجازه داده سطح ذخایر 
نفت سنگین خود را در ۹ میلیون بشکه نگه دارد و از کاهش بیشتر تولید در منطقه اورینوکو بلت که 
بزرگترین منطقه تولیدکننده نفت ونزوئال به شمار می رود، اجتناب کرده است.ذخایر نفت سنگین 
در بندر خوزه ونزوئال تا ۲۶ فوریه ۹.۰۵ میلیو ن بشکه بود که بسیار پایینتر از ۱۴.۸ میلیون بشکه 
در پایان ژوئن اســت.بر اساس گزارش رویترز به نقل از آمار و منابع آگاه، واردات بنزین ونزوئال هم 
ماه میالدی گذشته افزایش یافت.همزمان بلومبرگ با استناد بر آمار رهگیری کشتی و گزارشهای 
کشــتیرانی اعالم کرد صادرات نفت ونزوئال در فوریه به دنبال تحریم شــدن شرکتهای بازرگانی و 
افرادی که در صادرات نفت این کشور مشارکت شدند، ۱۳ درصد در مقایسه با ژانویه کاهش یافت 

و به ۴۱۸ هزار و ۸۵۷ بشکه در روز رسید.

بورس انرژی میزبان انواع 
فرآورده هیدروکربوری می شود

بورس انرژی ایران دیروز شــاهد عرضه انواع فرآورده 
هیدروکربــوری بود.به گزارش بــورس انرژی، رینگ 
داخلی این بورس، دیروز )سه شــنبه، ۱۲ اسفندماه( 
شــاهد عرضه کاالهای اکســتراکت ســبک شرکت 
نفت ایرانول، ســی او پاالیش نفــت آبادان و نیتروژن 
مایع پتروشیمی مبین اســت و اکستراکت سنگین 
شرکت نفت ایرانول، برش سنگین و رافینت شرکت 
پتروشیمی نوری و نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکس 
شــرکت ملی نفت ایران در رینــگ بین الملل عرضه 
اســفندماه( کاالهای  می شــود.روز دوشــنبه )۱۱ 
اکستراکت سنگین شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل 
و حــالل ۴۰۲ پاالیش نفت اصفهان، آیزوریســایکل 
پاالیــش نفت بندرعبــاس، برش ســنگین، پنتان، 
سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، 
برش سنگین پتروشیمی جم، برش سنگین شرکت 
پتروشیمی شازند، حالل ۴۰۲ پاالیش نفت تبریز، گاز 
بوتان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، 
متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز و 
نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ 
داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.در 
این روز ۱۲.۵۵۵ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش 
بیــش از ۱.۰۳۹ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال در بازار 

فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی تهران:

مسئوالنباادبیاتپوپولیستیتروخشکراباهممیسوزانند
رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از غارت ارزی و دست اندازی 
به بیت المال توسط مفسدان اقتصادی گفت: متاسفانه امروز در 
پس ادبیات پوپولیستی که گاهی در رفتار مسئوالن کشور حاکم 
می شود، تر و خشک را با هم می سوزانند و به ریز و درشت اتهام 
می بندند. مسعود خوانســاری دیروز در پنجمین مراسم اعطای 
تندیس و نشان امین الضرب که در تاالر وحدت در حال برگزاری 
اســت، گفت: همراهان گرامی بیش از 137 سال از تاسیس  اتاق 
بازرگانــی یا همان اتاق تجارت تهران می گذرد جامعه اقتصادی 
ایران طی این دوره تجربه های بسیاری از فراز و فرودهای تاریخی 
آموخته است، حضور موثر در جریان جنبش مشروطیت، کمک به 
کشور برای عبور از بحران قحطی، پشتیبانی از جبهه ها و حضور 
فعاالنه در نهضت مبارزه با کرونا نمونه های آشکار از تالش های 
بی وقفه فعاالن اقتصادی در آوردگاه های ســخت تاریخی است. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اما جامعه امروز ایران تا چه اندازه 
از فعالیت های ملی و توســعه ای بخش خصوصی کشور آگاهی 
دارد، ساخت اولین خط راه آهن،وارد کردن صنعت برق به کشور،  
تاســیس اولین خطوط اتومبیل های  سبک و سنگین، تاسیس 
بیمارستان مدرســه و مســجد در دور افتاده ترین نقاط کشور  
همگی اقداماتی اســت که به همت بخش خصوصی به سرانجام 
رسیده است، امروز جوانان کشور سرگذشت و زندگی بیل گیتس، 
اســتیو جابز به عنوان الگوهای رفتاری اقتصادی می دانند ولی 
هیچ از زندگی علی اکبر رفوگران، محسن خلیلی، اصغر قندچی، 
خیامی ها و الجوردی ها نشنیده اند. وی بیان داشت: در واقع هر 
اندازه کارآفرینان آن ســوی آب برای مردم به ستاره تبدیل شده 
اند، ستارگان واقعی عالم کسب و کار ایران در ذهن آنها جایگاهی 
در خور توجه نیافته اند، دوســتان گرامــی آنچه  در واقعیت رخ 
داده این که بخش خصوصی ایران اگرچه تاریخی بالنده دارد اما 
به همان نســبت مورد احترام قرار نگرفته است و حتی گاهی به 
سبب خطاهای دیگران تفکیر و توبیخ شده است. این وضعیت در 
20 سال معاصر و به دلیل اوج گیری  درآمدهای نفتی  و حیف و 
میل های فراوان شدت بیشتری به خود گرفته است و در حالی که 
جامعه بیش از گذشته نیازمند حضور فعاالن اقتصادی است عرصه 
بر آنها تنگ تر شــده است. خوانساری گفت: امروز اولویت کشور 
ایجاد و حفظ اشــتغال و کمک به معیشت مردم است و آن هم 
در زمانه ای که تحریم ها پا روی گلوی اقتصاد گذاشــته و مسیر 
کســب و کار را هر دم ســخت تر کرده است در همین موقعیت 

پیچیده و دوران پرآشــوب بخش خصوصی و مولد ایران ایستاده 
است و اجازه نداده که چرخ کارخانه ها از کار بیفتد و جوانان بیکار 
و ناهنجاری های افزون تری در جامعه ایجاد شــوند. رئیس اتاق 
بازرگانی ایران بیان داشــت: در حالی که بسیاری از نورستگان و 
افرادی که به سبب فساد ارزی ثروتی به دست آورده اند سرمایه 
هایشان را به آن سوی مرزها بردند و به خانه و ویال تبدیل کردند 
اما بخش خصوصی دغدغه مند ســنگر اقتصاد را رها نساخت و 
اتفاقــا در این روزگار مالل  آور با تمام وجود در حال مبارزه برای 
بقا اســت. وی بیان داشت: دوستان گرامی طی این سال ها بارها 
از فســاد، غارت ارزی و دست اندازی به بیت المال صحبت شده 
است با این وجود در تمام لیست های بلند باالیی که از مفسدان 
اقتصادی منتشــر شده است کمتر از نامی کارآفرینان شناسنامه 
دار و متعد به میان آمده است، جای تاسف دارد که امروز در پس 
ادبیات پوپولیســتی که گاهی در رفتار مسوالن کشور حاکم می 
شود تر و خشک را با هم می سوزانند و از ریز و درشت اتهام می 
بندند و بی محابا همه را در یک ســطح قرار می دهند در حالی 
که فساد ناشی از سیاستگذاری های غلط ارزی، توزیع ارز رانتی، 
صدور بخشنامه های متعدد، اصرار به ادامه توزیع یارانه های غیر 

هدفمند، بر هم زدن اصل رقابت در اقتصاد،  افزایش حجم دولت 
واگذاری های غیر کارشناســی و بدتر از آن باز پس گیری اموال 
واگذار شــده و عدم انجام اصالحات ســاختاری در اقتصاد ایران 
همگی به بازیت  توزیع چرخه فســاد در کشــور کم کرده است. 
خوانساری بیان داشت: حاصل این وضعیت ظهور افرادی است که 
از آب گل آلود ماهی می گیرند، شرکت های جعلی، افراد وابسته 
به ارگان ها و نهادها و خالصه کالم سوء استفاده کنندگانی که نام 
کارآفرینان را مخدوش کرده و جامعه را نسبت به فعاالن اقتصادی 
بد بین می کنند. وی اظهار داشت: رسالت امروز ما این است که 
تصویر کارفرینان را همان گونه که هســت در پیشگاه مردم قرار 
دهیم و اجازه ندهیم در پس رفتارهای سیاســی فضای اقتصادی 
کشور غبار آلود شود همه ما باید یک صدا به سیاستگذاران هشدار 
دهیم که امروز زمانه سیاست ورزی منفعت گرانه نیست و امروز 
زمان آن نیســت که برای پیروزی یک جناح سیاسی از هیچ بی 
اخالقی دریغ نکنیم، امروز موعد آن نیســت که برای پیروزی در 
یــک مبارزه کوتاه انتخابی هر چه می توانیــم دیگران و نظام را 
تخریب کنیم اکنون وقت آن نیســت که برای مصلحت شخصی 
منفعت یک ملت را نادیده بگیریم، به جرات باید بگوییم نسلی که 

از تجار و کارآفرینان که در شرایط کنونی کشور مشغول فعالیت 
های اقتصادی و اشتغال زایی هستند را باید در زمره فعالترین و 
کوشاترین نسل طبق تجار تاریخ معاصر ایران به شمار آورد.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران بیان داشــت: اگر صد سال قبل قحطی بود 
امروز تحریم اســت، اگر یک قرن قبل وبا به کشور هجوم آورده 
امروز کرونا عذاب روزانه مردم شده است، اگر در گذشته بی ثباتی 
سیاســی بود امروز بی برنامگی اقتصاد است و اگر صد سال قبل 
دیوان ساالری فاســد بود امروز بروکراسی زائد و گسترده پیش 
روی فعاالن اقتصادی اســت. وی افزود: وضعیت دو دهه معاصر 
اقتصاد ایران خالصه ای از تمام ناراستی های یک صد ساله کشور 
است با این حال کارآفرینی در این کشور تعطیل نشده و همچنان 
جوانان پرشــور در جستجوی روزنه های امید دیوراهای ناامیدی 
را با دســت خالی خراش می دهنــد. رئیس اتاق بازرگانی تهران 
بیان داشــت: امروز معتقدم شــکل گیری اعتماد دو سویه میان 
بخــش خصوصی و دولت و تبدیل فضای تعارض منافع به تعامل 
ســازنده می تواند به مسیر توسعه ایران شتاب ببخشد اساس از 
شرق تا غرب جهان هیچ اقتصادی بدون توجه به بخش خصوصی 
به پیشرفت معنادار دســت پیدا نکرده است. وی افزود: براساس 
چنین احساس نیازی اتاق تهران با نگاه به شرایط کشور نیازهای 
عمومی و وضعیت بخش خصوصی و با اتکا به توانایی های جامعه 
اقتصادی کشور عالوه بر وظایف ذاتی خود تالش کرده اقداماتی 
موثر برای کمک به شکل گیری گفتمان بخش خصوصی محور 
به انجام برساند. خوانساری در ادامه گفت: به بازسازی بیمارستان 
بازرگانان با هدف عمل به مسئولیت اجتماعی، راه اندازی مدرسه 
کســب و کار با هدف تربیت مدیران شایسته و اقدامات فرهنگی 
مانند چــاپ کتاب های فاخر اقتصــادی و زندگی کارآفرینان و 
ســاخت فیلم های مســتند همگی در این مسیر صورت گرفته 
است. وی بیان داشت: برگزاری پنجمین دوره مراسم امین الضرب 
نیــز با این مقصود صورت گرفت کــه الگوهای واقعی و بومی در 
اختیار نسل جوان اقتصاد کشــور قرار گیرد، کارآفرینانی که در 
کمال ناامیدی پایه های کســب و کاری را بنیان نهاد و در نهایت 
میهن دوســتی موانع را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند 
بدون تردید بخش خصوصــی بالنده، متعهد و ملی می تواند در 
فراز اقتصاد ایران برای دســتیابی به توسعه پایدار و متوازن قرار 
گیرد و این مهم با همت جمعی و احیای اعتماد عمومی به جامعه 

اقتصادی صورت خواهد گرفت.

 زخم های عمیق کرونا بر پیکر صنعت 
پخش دارو

اوائل اســفند 98 بود که خبــر طاعون مدرن قرن کل 
جهان را به لرزه انداخت استرسی وصف ناشدنی بر جان 
همگان افتاد و جهان 1398 اوایل اسفند دچار شکی بی 
سابقه گشت.کرونا، ویروس منحوسی که به هیچ کسی 
رحــم نمی کرد .نه رنگ و نژاد می دانســت نه زبان و 

مذهب، نه از جغرافیایی خاص   مشهور، محبوب و ...برایش تفاوت نداشت .گویی 
که ، میگذشت نه بر محدوده سنی خاصی ترحم داشت .فقیر، غنی، زشت، زیبا 
فرشته مرگ را نیز به حیرت وا داشته بود چون) کرونا بدجوری آدم می کشت(. 
کشــورعزیز ما نیز از این بحران در امان نماند و زندگی تمامی مردم ایران تحت 
تاثیــر این ویروس وارداتی قرار گرفت.از اولین لحظات شــروع بحران همکاران 
صنعت پخش دارو نیز دوشادوش سایر عزیزان عرصه سالمت وارد میدان خدمت 
رسانی به مردم شــدند و مانند پزشکان و پرستاران فداکار ترس از این ویروس 
مخوف را فراموش کرده و خدمت به هم وطنان را ســر لوحه کار خود قرار داند 
هر چند نه رســانه ای از ایثار این دوســتان یاد کرد و نه مسئولی بر همتشان 
آفرین گفت .از این گالیه باید گذشت که اجر  این عزیزان قطعا پیش پروردگار 
بی همتا محفوظ خواهد بود.هفته های اول حالت روانی و استرسی مانند شروع 
جنگ های جهانی بر مردم تمامی جهان غالب شــده بود ترس از قحطی مواد 
شوینده و بهداشتی و حتی مواد غذایی سیل خریداران را به فروشگاه های جهان 
کشید تا جایی که در اروپای مدرن بخاطرکمبود شدید . ماسک دزدی و سهمیه 
بندی اقالم بهداشــتی از جمله دســتمال توالت را به کرات شاهد بودیم ، اقالم 
بهداشــتی کشور ایران نیز از این جو روانی مستثنا نبود و واژه قرنطینه یک جو 
روانی خاص در جامعه ایجاد کرد و در این میان گروهی ســود  جو و محتکر با 
احتکار اقالم بهداشتی از دریای گل آلود کرونا ماهی گیری خود را شروع کردند.

الکلی که به صورت عادی در سبد شرکت های پخش به فروش می رفت نایاب 
شــد تولید کنندگان تولید خود را با محدودیت ارائه می  کردند و شرکت های 
پخش به صورت ســهمیه این کاال را بین داروخانه ها و مراکز درمانی توزیع می 
کردند.دســتکش های التکس کمبود اصلی داروخانه ها شــده بود حتی دست 
کش های یک بار مصرف فریزری هم کمیاب شده بود و ماسک با . برابر قیمت 
عادی به فروش می رفت 1۵  قیمت های باورنکردنی تا کارشناس ارشد مدیریت 
اجرایی و صاحب نظر عرصه دارویی آورده است: در این میان سبد عادی توزیع 
دارو دستخوش تغیرات بی سابقه ای شد عالوه بر محصوالت ضد عفونی که در 
راس نیاز داروخانه ها و مراکز درمانی قرار گرفت بخاطر توصیه جامعه پزشــکان 
در خصوص تقویت سیســتم ایمنی برای مقابله با این ویروس داروهای تقویت 
سیستم ایمنی، ویتامین ها و مکمل ها نیاز اصلی داروخانه شد شرکت های تولید 
کننده دارو در کنار تولید محصوالت روتین  خود تولید محصوالت گروه ویتامین 
خود را چندین و چند برابر افزایش دادند و این باعث یک رونق کاذب در صنعت 
پخش دارو شــد.بله رونق کاذبی که در ابتدای امر این تصویر را متصور می کرد 
که با رعایت اصول بهداشتی و قوانین قرنطینه کرونا تا تیر ماه بخاطر گرما گریز 
بودنش نابود می شود، بازار عادی روال خود را پیش خواهد گرفت و با توجه به 
فرهنگ سازی رعایت بیش از   مواد ضدعفونی کننده و داروهای تقویت سیستم 
ایمنی و ویتامن ها به میزان بیشتری به فروش ، پیش بهداشت و تقویت بیشتر 
بدن میروند.اما کرونا مهمانی بود که به این زودی ها قصد رفتن نداشت .برخی 
از داروهایی که در ابتدا جز پرتکل های درمانی معرفی می شــدند   برابر قیمت 
عادی به فروش می رفت و بعد از مدتی بخاطر ناشناخته بودن این ویروس و عدم 
کارایی مطلوب 100 در بازار ســیاه تا از پرتکل خارج میشد و داروهای دیگری 
جــای آن را می گرفت و این امر با شــدت کمتری تا به امروز ادامه یافت. اقالم 
بهداشــتی آنقدر تولید شد که بازار را اشباع نمود و ماسک محصولی بود که در 
شــرایط تورم تساعدی این روزها بخاطر عرضه زیاد تا امروز قیمتش سیر نزولی 
به خود گرفته. این صاحب نظر حوزه صنعت داروی کشور درخصوص چگونگی 
هماهنگی اصحاب دارو برای جلوگیری از ایجاد مشــکالت گسترده دارویی در 
کشورنوشــته است: در این میان به صورت خیزشی نرم دپوی داروهای مصرفی 
در داروخانه ها و انبارهای مراکز درمانی شروع شده بود و در نیمه سال وقتی که 
زنگ های مدارس به صدا در نیامد زنگ خطر رسوب داروهای مصرفی به صدا در 
آمده بود و در قرنطینه آذر ماه رکود صنعت پخش دارو به صورت معنا داری در 
میان همکاران شرکت های پخش دارو حس شد. شرکت های تولید کننده دارو 
با توجه به روند عادی و نیاز کشــور تولید خود را ادامه می دادند و شرکت های 
پخش با روش های خاص مهندسی فروش با شرایط و سبک های مختلف کاالها 
را در قفسه های داروخانه ها می نشاندن اما بسیار از این کاالها در این قفسه ها 
خاک می خوردند.تولید کنندگان تولید خود را محدود کردند و علی الرغم تاکید 
سازمان غذا دارو در خصوص محدود کردن ارائه جایزه های کاالیی دارو  شرایط 
بهتری را از نظر جایزه و فرجه تسویه در اختیار پخش ها قرار داند و شرکت های 
پخش با پیشنهادات متنوع تر و شرایط  و فرجه های باالی یک سال تنها بخشی 
از پیشــنهاداتی بود که داروخانه ها از 1+1وسوسه انگیز تری وارد میدان شدند 
جایزه های پخش ها دریافت می کردند و برخی به راحتی این پیشنهادات را با 

توجه به وضعیت  نابسامان بازار رد می کردند. 

در جلسه سیاست گذاری تامین مالی طرح های توسعه مطرح شد:
 پیشنهاد تشکیل شرکت سهامی عام پروژه 

»آب« در حوزه زیرساخت
رئیــس هیات عامل ایمیدرو از برنامه اعالم فراخوان جذب ســرمایه گذار برای 
محدوده های جدید معدنی و همچنین معدن ســنگ آهن A21 در استان یزد 
خبــر داد و گفت: اکثر محدوده هایی که به فراخوان خواهد رفت، دارای ذخایر 
سنگ آهن، مس و طال است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری 
که در جلسه سیاست گذاری برای تامین مالی طرح های توسعه )شرکت سهامی 
عام پروژه( با حضور نمایندگان شرکت های بزرگ معدنی سخن می گفت، افزود: 
محدوده های جدیدی که در مرحله اخذ پروانه اکتشــاف اســت، طی فراخوان 
جذب سرمایه گذار به زودی اعالم خواهد شد.وی گفت: محدوده های جدید در 
قالب بسته های مختلف و با تایید مقام عالی وزارت و معاونت معدنی وزارتخانه، 
تا پایان ســال برای مزایده اطالع رســانی می شود.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: عمده این محدوده ها، فلزی است که شامل پروانه اکتشاف، گواهی 
کشف و معادن می شود.جعفری خطاب به شرکت های معدن و صنایع معدنی 
گفت: شرکت ها، پروژه های توسعه ای که قابلیت تامین مالی از طریق شرکت 
سهامی عام پروژه دارند را تا پایان هفته جاری به ایمیدرو معرفی کنند.وی افزود: 
این پروژه ها در معاونت و مدیریت های ایمیدرو بررسی و زمینه تامین مالی در 
قالب شرکت عام پروژه فراهم خواهد شد.جعفری با اشاره به سیاست های توسعه 
ای ایمیدرو در بخش زیرســاخت، گفت: توسعه زیرساخت ها از طریق سهامی 
عام پروژه به ویژه در حوزه احداث ریل و تامین آب و برق در دســتور کار است.

وی پیشنهاد داد: با تشکیل شرکت سهامی عام پروژه »آب« می توان نیاز صنایع 
معدنی به آب در نقاط مختلف کشــور را تامین کرد. عالوه بر پروژه انتقال آب 

خلیج فارس، این رویکرد برای سایر سواحل کشور نیز قابلیت اجرا دارد.

تجارت بیش از یک میلیارد دالری ایران با روسیه در ۱۰ ماهه سال ۹۹
معاون وزیر صمت در وبینار شناسایی ظرفیت های بازار ایران و روسیه با بررسی روابط تجاری با این کشور گفت: همکاری های اقتصادی دو کشور در چارچوب موافقت نامه موقت تجارت ترجیحی 
فی مابین با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب توسعه مناسبات تجاری به ویژه بین دو کشور شده است.به گزارش سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران در وبینار شناســایی ظرفیت های بازار ایران و روســیه با بررسی روابط تجاری با این کشور گفت: همکاری های اقتصادی دو کشور در چارچوب موافقت نامه موقت تجارت ترجیحی 
فی مابین با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب توسعه مناسبات تجاری به ویژه بین دو کشور شده است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با بیان 
اینکه در دو سال آینده با مذاکرات و امضای موافقت نامه تجارت آزاد با این کشورها روند تجارت گسترش خواهد یافت، اظهار داشت: روسیه بزرگ ترین کشور دنیا با 14۵ میلیون نفر جمعیت 
و درآمد ســرانه باالی 11 هزار دالر یکی از مهم ترین بازارهای هدف صادراتی ایران به شــمار می رود.وی با اشاره به مزیت های اقلیمی، جغرافیایی و تجاری ایران در تامین نیازهای بازار روسیه، 
برنامه  ریزی برای افزایش سهم در تجارت خارجی با این کشور را ضروری دانست و افزود: با توجه به سطح عالی مناسبات سیاسی باید از این فرصت در جهت توسعه روابط اقتصادی بهره جست. 
زادبوم سطح مالقات روسای جمهور دو کشور در چند سال اخیر و در دوره جدید روابط ایران و روسیه را بی سابقه توصیف کرد و ادامه داد: همکاری های اقتصادی دو کشور در چارچوب موافقت نامه 
همکاری های اقتصادی- تجاری کشورهای ساحلی خزر در سال 1397 بین ۵ کشور حوزه خزر به امضا رسید که با برگزاری همایش اقتصادی این کشورها هر دو سال یکبار، رو به توسعه است. 
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال 1398 اولین همایش اقتصادی خزر در شهر ترکمن باشی برگزار شد و قرار است دور بعدی در مردادماه 1400 در آستراخان 

یا مسکو برگزار شود.

بر اساس گزارش های رسمی؛
بدهی خارجی ایران به ۹.۲میلیارد 

دالر رسید
گزارش های رسمی نشــان می دهد که بدهی خارجی ایران 
با رشــد 7.2 درصدی به 9.2 میلیارد دالر رسیده است.بدهی 
خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار 
اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و 
نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق 
فاینانــس، پیش فروش نفت و اوراق قرضــه بین المللی را در 
بر می گیرد.این در حالی اســت که بررسی گزارش مرکز آمار 
ایران از وضعیت تجاری کشــور نشان می دهد که در تابستان 
امسال بدهی خارجی ایران به 9.2 میلیارد دالر رسیده است که 
افزایــش 7.2 درصدی دارد.در همین دوره ارزش صادرات غیر 
نفتی ایران 7.2 میلیارد دالر بوده که نسبت به دوره قبل 24.4 
درصد کاهش داشــته است.در دیگر بخش ها نیز تراز حساب 
جــاری در بهار منفی ۶22 میلیون دالر اعالم شــده که 112 

درصد منفی شده است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی :
فوالدمبارکه در ارتباط با دانشگاهها 

همواره پیشتاز بوده است 
نماینــده مردم مبارکه در مجلس با اشــاره به اهمیت ارتباط 
هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت اظهار کرد: یکی از نمونه های 
موفق این ارتباط را می توان در شــرکت فوالد مبارکه تجربه 
کرد، چون نه تنها خود این شــرکت یک دانشــگاه است بلکه 
ارتباطــی تنگاتنگ و کامال هدفمند در این بخش ایجاد کرده 
اســت.پروین صالحی  گفت: اهمیت ارتباط صنایع مختلف با 
مجامع علمی برهیچ کس پوشــیده نیست و همه کارشناسان 
برایــن نکته تاکید دارند که هرچه ارتباط دانشــگاه با صنایع 
نزدیک و مستحکم تر باشد بدون تردید تولیدات با کیفیت تر، 
خودکفایی و بهره وری باالتری تجربه خواهد شــد.صالحی در 
ادامه افزود: این مهم درست زمانی مطرح می شود که بررسی 
های انجام شده از فارغ التحصیالن دانشگاهی کشورمان نشان 
مــی دهد تقریبا بخش بزرگی از آنها متناســب با نیاز صنایع 
آموزش ندیده اند و در بســیاری از مــوارد صنایع نمی توانند 
نیروی متخصص مورد نیاز خــود را از میان دانش آموختگان 
فارغ التحصیل گزینش کنند.وی معتقد اســت در این زمینه 
الزم است ارتباط میان صنایع و مراکز علمی بیشتر از گذشته 
باشد تا صنایع نیازشان را در بخش فناوریها و نیروی متخصص 
اعالم کنند و مراکز علمی هم با درنظر گرفتن توانمندی هایی 

که دارند به نیاز آنها پاسخ دقیق و هدفمند بدهند.

اهدای جایزه کنفرانس صنعت 
روابط به مدیر عامل چادرملو

    در هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 
جایزه مدیر برتر صنعتی در حوزه مســئولیت اجتماعی، به 
مهندس ناصر تقــی زاده مدیر عامل و عضــو هیات مدیره 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا شد. همچنین جایزه 
فرهنگ سازی این کنفرانس به مجتمع صنعتی چادرملو اهدا 

گردید.

معــاون اول رئیــس جمهور با بیــان اینکه 
آمریکایی ها می خواســتند صنعــت ایران 
زمین گیر شــود، گفت: امــا صنعتگران در 
مقابل مشکالت ایستادند و نگذاشتند صنعت 
کشورمان زمینگیر شود. اسحاق جهانگیری 
دیروز در پنجمین مراســم اعطای تندیس و 
نشان امین الضرب گفت: بسیار تشکر می کنم 
از اقدامات ارزشــمند اتاق بخصوص در مورد 
برگزاری مراسم اعطای تندیس و نشان امین 
الضرب که به یاد یکی از انســان های زحمت 
کش و خوشــنام که در کارهای مختلفی از 
جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی صاحب نام 
است و نام آن ماندگار است و از صاحب نامان 
بخش صنعت کشور و خصوصا از پیشکسوتان 
کشور که برای تولید کشور فعالیت کرده اند 
تقدیر می شــود. معــاون اول رئیس جمهور 
افزود: هر کدام از ما حتما در زندگی با موانعی 
روبرو می شویم و اصال  انسان های بزرگ در 

همین جا تفاوتشــان با دیگران شناخته می 
شــود که علیرغم موانع و سختی ها، کارهای 
بزرگ انجام می دهند و لذا خوب اســت که 
همیشــه کارهای خوبی که انجــام گرفته و 
کارهای ماندگاری که انجام شــده  آن را  به 
خاطر آوریم و از آن به عنوان سرمایه استفاده 
کنیم و به نسل جوان این افراد را به عنوان الگو 
معرفی کنیم تا نسل جوان احساس کند که 
می  تواند کارهای بزرگ انجام دهد  همانطور 
که گذشتگان انجام داده اند و می تواند موانع 
را پشت ســر بگذارد همانطور که گذشتگان 
کــرده اند و می تواند آینده درخشــانی برای 

کشور مانند گذشتگان ایجاد کند. وی اظهار 
داشــت: اگر مدام از مشکالت بگوییم و موانع 
را مطرح کنیم دلیل ندارد که به عنوان نمونه 
و برتر باشیم  افرادی هستند که از مشکالت 
صحبت کنند و مشکل نبوده را بوده کنند و 
به آن بپردازند، حــرف نزده را زده کنند و به 
آن بپردازند و  دروغ بسازند و براساس دروغی 
که می سازند روی آن تحلیل و ارزیابی کنند 
براساس یک مطلب ناصحیح،  اما تولید کننده 
و صنعت گر همواره کار ســازندگی و آینده 
خوب را برای کشــور ترسیم می کند و از دل 
مشــکالت خوبی را ترسیم کند وگرنه نامش 

صنعت گر نیســت.  صنعت گر از دل سختی 
هــا کارهای نو و مهمی را انجام می دهد و به 
یادگار می گذارد و با این کار می گوید که می 
شود از دل ســختی ها  و ویرانی ها عمران و 
آبادی را برای کشور رقم زد و حتما صنعتگران 
اینگونه هستند. معاون اول رئیس جمهور بیان 
داشت: ما االن در این شرایط سخت حتما اگر 
بخواهیم در رابطه با صنعت و تولید کشــور 
بحث کنیم جایی که آمریکایی می خواستند 
آن را زمینگیر کنند اما با همه مشکالت یک 
عده ایستاده اند و آن را سرپا گذاشته اند. وی 
بیان داشــت: روزهای خوبی را پیش رو می 
بینیم و فکر می کنم که  این سختی ها تمام 
می شود و حتما آینده بسیار خوبی خواهیم 
داشت  و نسل جوان با تجربه ای که از صنعت 
گران و نســل کار کشته تر یاد می گیرد و  با 
این تجربیات می توانیم مشکالت را هم پشت 

سر بگذاریم.

جهانگیری: 
صنعتگران در مقابل زمین گیر 

شدن صنعت ایستادند
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هشدار بانک مرکزی به مردمگزیده خبر

ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس 
قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت 
در ســال ۹۸ مبادله رمز ارز ها در کشــور ممنوع است گفت: 
مردم بدانند خطر های رمز ارز ها بســیار زیاد است.محمدرضا 
مانی یکتا افزود: مردم بدانند خطر های این رمز ارز ها بســیار 
زیاد است و پرونده های بسیاری در زمینه کالهبرداری، سرقت 
از کیف پول و مســدود شــدن کیف پول رمز ارز ها تشکیل 
شــده اســت.وی با بیان اینکه در موضوع رمــز ارز ها با یک 
پدیده روبرو هســتیم که اثر ان در کشور ها یکنواخت نیست 
گفت: هیچ پشــتوانه دولتی و حاکمیتــی در دنیا برای رمز 
ارز ها وجود ندارد و به این علت مبادالت جهانی آن از ســال 
2016 افزایش نداشته اســت.معاون اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی افزود: در ســال 2016 میــزان مبادالت روزانه 
رمز ارز ها 130 میلیارد دالر بوده که همچنان این رقم حفظ 
شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی 
از مبادالت آن در کشــور وجود ندارد. مانی یکتا گفت: البته 
میزان مبادالت رمز ارز ها قابل مقایسه با بازار های دیگر مانند 
سهام و طال نیســت.وی افزود: 6 هزار رمز ارز در دنیا وجود 
دارد که 60 درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.

معاون اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت 
پشــتوانه نداشتن رمز ارز ها نوسانات قابل مالحظه ای در حد 
15 تا 20 درصد در روز برای آن وجود دارد. مانی یکتا افزود: 
به عنوان نمونه در ســال 2016 بیت کویــن 20 هزار دالر 
افزایش قیمت داشــت، اما در چند ســاعت بهای آن کاهش 
بسیار زیادی داشت.وی گفت: شبکه تراکنش های بیت کوین 
کامل شفاف است، اما برعکس بازار های سرمایه ای در فضای 
مبادالت رمز ارز ها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده 
و ناگهانــی آن موجب افزایش یا کاهش شــدید قیمت رمز 
ارز ها می شود.معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با 
بیان اینکه آینده رمز ارز ها قابل تحلیل نیســت افزود: حدود 
ســه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شــبکه بیت کوین 
جهانی در کشــور ماست و، چون مالحظات گسترده ای دارد 
و میزان تولید رمز ارز ها بر اســاس قدرت شــبکه مشخص 
می شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.مانی یکتا 
گفت: دستورالعمل اســتخراج کنندگان رسمی رمز ارز ها و 
صرافی های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام 
صرافی های مجاز در اختیار اســتخراج کنندگان رسمی رمز 
ارز ها قرار می گیرد.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 

در مصاحبه ای که در این برنامه پخش شــد گفت: براساس 
نظــر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز 
بودن مبادالت رمز ارز ها اصالحاتی انجام و قرار شــد کسانی 
که رســمی رمز ارز استخراج می کنند بتوانند برای واردات از 
آن استفاده کنند.وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به 
زودی چند صرافی مشــخص می کنیم تا ثبت سفارش هایی 
که به صرافی ها داده می شــوند بتوانند برای واردات از طریق 
رمز ارز ها، تامیــن ارز کنند.همتی گفت: خرید و فروش رمز 
ارز ها فقط برای کســانی اســت که رســمی تولید می کنند 
و فقط باید برای واردات کاال از آن اســتفاده شــود و مبادله 
رمز ارز ها بین یکدیگر مجاز نیســت. محمدرضا پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز دراین 
برنامه گفت: مجلس از دو ســال پیــش به موضوع رمز ارز ها 
وارد شــد و نشســت هایی با دســتگاه های مختلف از جمله 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و وزارت نیرو برگزار کرده است.وی افزود: موضوع رمز ارز ها در 
مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش 

جمــع بندی نشســت ها با دســتگاه های مختلف در صحن 
علنی مجلس اســت و تصمیم داریم همه دستگاه ها با بستر 
شــفاف و ضابطه مند کردن رمز ارز ها آن را در اختیار اقتصاد 
ملی قرار دهند. پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شــرایط 
کنونــی این ظرفیت به رقع محدودیت هــای تحریمی و ارز 
آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی افزود: 
بانک مرکــزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارز ها 
انجام داده اســت، اما از مــردم می خواهیم به هیچ وجه وارد 
حوزه رمز ارز ها نشوند.وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره 
رمز ارز ها را به زودی در کمیســیون اقتصادی مجلس نهایی 
می کنیم.آقای محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز 
در ایــن برنامه با بیان تاریخچه ای از شــکل گیری رمز ارز ها 
گفت: صاحبان رمز ارز ها اعتقاد دارند دولت و بانک ها نباید در 
خلــق پول و تراکنش ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب 
حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.وی افزود: 
قیمت رمز ارز ها بر اســاس تقاضا شکل می گیرد و اعتباری 

است. رضایی با بیان اینکه بیشتر کشور ها در زمینه رمز ارز ها 
یا ســکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشــوری که رمز 
ارز ها را قانونی اعالم کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارز ها 
پشــتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آن ها نیز بسیار زیاد 
است.این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل ها در رمز 
ارز ها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از 
کالهبرداری هــا در این حوزه وجود نــدارد.وی گفت: 4 تا 6 
هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچ کس نمی تواند 
درباره افزایش یا کاهش بهای آن ها در آینده اظهار نظر کند. 
رضایی گفت: ریســک بازار رمز ارز ها فقط در نوسان قیمت 
نیست بلکه به دلیل تحریم های ایران ممکن است کیف پولی 
که در آن رمز ارز ها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.

این کارشــناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی 
صرافی هــا برای رمز ارز ها قانونی وجود ندارد و شــبکه ملی 
اطالعات نیز برای ساماندهی سایت هایی که در کشور فعالند 
راه اندازی نشد بنابراین مردم نمی توانند معتبر بودن یا نبودن 
سایت ها را در بخش رمز ارز ها تشخیص دهند البته اگر سایتی 
معتبر نیز باشــد به دلیل تحریم ها هر لحظه امکان مسدود 

شدن حساب وجود دارد.
وی گفت: نظارتی روی کانال هــای تلگرامی که رمز ارز ها را 
تبلیغ می کنند وجود ندارد.آقای رضایی افزود: تا موضوعی در 
کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی 
نمی کنیــم و اکنون که مردم به دلیــل نا امیدی از بورس به 
سمت رمز ارز ها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه 
وجود ندارد. حسین خسروپور کارشناس ارز های دیجیتال نیز 
در این برنامه گفت: بــه دلیل غیر قانونی بودن رمز ارز ها در 
کشــور میزان مبادله آن در کشــور قابل رصد نیست، اما بر 
اساس تراکنش ها از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، 
سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارز ها در کشور اتفاق 
افتاده اســت.وی افزود: در ســال ۹6 بهای بیت کوین از 20 
هزار دالر به 5 هزار دالر کاهش داشت که نشان می دهد این 
عرصه به ویژه برای کســانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار 
خطرناک است.خســروپور گفت: رفتار شبکه جهانی ارز های 
دیجیتال مانند نهاد های بورســی اســت، اما آینده رمز ارز ها 
به دلیل شدید بودن نوســانات آن حداکثر 30 تا 40 درصد 
قابل پیش بینی است.این کارشناس ارز های دیجیتال افزود: 
کالهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارز ها اتفاق افتاده اســت و 

قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارز ها وجود ندارد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از سوی رئیس 
کل بانک مرکزی تجلیل شد

در مراســم تجلیل از عملکرد شبکه بانکی؛مدیر عامل 
بانک توسعه تعاون از ســوی رئیس کل بانک مرکزی 
تجلیل شــدرئیس کل بانک مرکزی در آیین تجلیل از 
عملکرد شــبکه بانکی در »طرح ویژه بهسازی مسکن 
روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث غیر 
مترقبه« از مدیرعامل بانک توســعه تعاون تجلیل کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه تعاون دکترهمتی در این مراســم که با حضور دکتر جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری و مهندس تابش، رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در بانک مرکزی برگزار شــد، خدمات نظام بانکــی را در این بخش قابل توجه 
دانســت و ضمن اشــاره به فعالیت های شــبکه بانکی در کمک به بخش های 
مختلف اقتصادی در کشــورگفت: نظام بانکی علی رغم شرایط سخت اقتصادی 
ناشی از فشار تحریم ها و شیوع کرونا عملکرد خوبی در راستای کمک به اقشار 
مختلف مردم به ویژه طبقات محروم آســیب دیده داشــته است.همتی در این 
مراســم که برخی از مدیران عامل شبکه بانکی نیز حضور داشتند، ضمن تقدیر 
از عملکرد بانک توسعه تعاون، از حجت اله مهدیان مدیر عامل این بانک نیز به 
دلیل عملکرد مطلوب در کمک به آســیب دیدگان حوادث غیر مترقبه، تجلیل 
ویژه کرد.گفتنی اســت؛ بانک توســعه تعاون تاکنون بالغ بر 1.3 میلیارد تومان 
کمک بالعوض به ســیل زدگان استان ها اعطا نموده است و مجموع تسهیالت 
پرداختی به سیل زدگان در استان های مختلف از سوی این بانک تا پایان بهمن 

ماه سال جاری، بیش از 40 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:
 اهمیت صادرات غیر نفتی 

در برون رفت از فقر
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگزیم بانک ها با 
حمایت از توسعه، توانمند سازی زنجیره و تنوع بخشی 
پایــه صادرات می توانند زمینه ســاز افزایش صادرات 
غیرنفتی و به دنبال آن اشــتغالزایی و رشد اقتصادی 
و برون رفت از فقر شــوند.به گــزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی در همایش ملی« راهکارهای 
بــرون رفت از فقر اقتصادی« با تاکید بر اهمیت صادرات غیر نفتی در فقرزدایی 
که به همت دانشــکده معارف و اقتصاد دانشــگاه امام صادق برگزار شد، افزود: 
دستاوردهای اگزیم بانک های مطرح دنیا در اشتغالزایی، جهانی سازی شرکت 
ها، تقویت روابط بین کشورها به منظور تامین نیازهای متقابل و تحقق استراتژی 
های رشــد مبتنی بر صادرات قابل توجه اســت.وی با اعالم اینکه رسالت بانک 
توسعه صادرات کمک به توسعه صادرات غیر نفتی، گسترش مبادالت تجاری و 
اقتصادی با سایر کشورها وارائه خدمات و تسهیالت همه جانبه به صادرکنندگان 
است، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران در راستای کاهش فقر اقتصادی، 
خدمات دهی متوازن تمام شــعب در مناطق محروم را در دستور کار قرارداده و 
با افزایش اختیارات شــعب در این مناطق، دریافت خدمات و تسهیالت را برای 
صادرکنندگان فعال دراستان های کمتر برخوردار تسهیل کرده است.صالح آبادی 
افزود: از دیگر اقدامات حمایتی بانک توســعه صادرات در مسیر کاهش فقر در 
کشور می توان از اعطای تسهیالت به شرکت های نوپا، دانش بنیان و فین تک 
ها و اعمال نرخ اشــتغالزایی بخش های اقتصادی در پرتفوی اعتباری بانک نام 
برد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه تاکید کرد: ایجاد اشتغال مولد 
اصلی ترین راه مقابله با فقر اســت و باید سیاســت های مناسب جهت سرعت 
بخشــی به رشد اشتغال را در پیش گرفت و همچنین در ادامه نیز با حمایت از 
بخش های اقتصادی با نرخ اشتغالزایی باال به خصوص بنگاه های صادرات محور 
به برون رفت جامعه از فقر اقتصادی کمک کرد.صالح آبادی نوســانات نرخ ارز و 
انتظارات تورمی حاصل از آن را بر وضعیت فقر در کشــور موثر دانست و اظهار 
داشــت: مهاجرت های نامناســب، نبود نظام متناسب سازی مهارت های مورد 
نیاز بازار و ناتوانی در کســب حداقل اســتانداردهای زندگی در اثر کاهش نرخ 

دستمزدها نیز تاثیر مستقیمی بر فقر داشته است.

بازدید سرپرست معاونت مدیرعامل از شعب لرستان
کارکنان و مسووالن شعب باید اشراف کامل 

به آمار و اطالعات به روز و لحظه ای شعبه 
داشته باشند

مرتضــی صالحی سرپرســت معاونــت مدیرعامل 
در امور مالی و پشــتیبانی و مدیر وقت امور شــعب 
غرب کشور و مهدی احمدی رئیس اداره کل روابط 
عمومی از استان لرســتان بازدید کردند.به گزارش 
خبرنگاراستانی پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا ، 
مرتضی صالحی سرپرست معاونت مدیرعامل در امورمالی و پشتیبانی و مدیر 
وقت امور شعب غرب کشور و مهدی احمدی رئیس اداره کل روابط عمومی 
بانک مسکن با همراهی مدیر شعب استان لرستان مرتضی دهداری زاده در 
بازدید از شــعب استان لرســتان در جریان فعالیت های شعب قرار گرفتند.

سرپرســت معاونت مدیرعامل در امورمالی و پشــتیبانی، اشراف کارکنان و 
مسووالن شعب به آمار و اطالعات به روز و لحظه ای شعبه و همچنین افزایش 
بهره وری بانک را به عنوان دو محور اساسی فعالیت شعب مورد تأکید قرار داد.

مرتضی صالحی به اشراف کارکنان به  ویژه مسووالن شعب بر آمار و اطالعات 
شــعبه تأکید کرد و یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مسووالن شعب را 
تســلط به آمارها، عملکرد مناســب، هدفمند و برنامه محوربودن، آشنایی با 
محصوالت و خدمات و اشراف کامل به تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های 
بانک و راهبری و مدیریت مناسب برای کارکنان زیرمجموعه دانست.مرتضی 
صالحی سرپرســت معاونت مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، با اشاره به 
لزوم کوتاه نمودن فرآیند خدمات رسانی به مشتریان اظهار داشت: ساماندهی 
فرم های مشتریان و یافتن راهکار برای انجام امور به بهترین شیوه، عالوه بر 
افزایش بهره وری پرسنل، صرفه جویی در هزینه و زمان مشتریان و رضایت 
آنان را نیز به دنبال خواهد داشــت. وی همچنین ارتباط موثر و ســازنده با 
همکاران شــعب را ازمدیران استان خواستار شد و اضافه کرد: مسووالنی که 
برای ابراز احساسات و مشکالت همکاران، وقت می گذارند، نقش تاثیرگذاری 
در القاء حس همدلی و درک متقابل در پرســنل زیرمجموعه ایفا می کنند.

مهدی احمدی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در حاشیه بازدید 
از شــعب لرستان گفت : شعب، ویترین سازمان بوده و نظم بصری در شعب 
تاثیر مستقیم در ایجاد نقشی ماندگار از سازمان در ذهن مشتریان دارد. عالوه 
بر این، خدمات رسانی مطلوب به مشتریان، در گرو ایجاد فضای کاری مناسب 

برای همکاران و ایجاد رضایت در آنان می باشد.

گزارش از بازار سرمایه؛
تقویت ۴۶۰۰ واحدی شاخص کل 
بورس در کانال ۱.۱ میلیون واحد

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایــش 4 هزار و 646 واحدی 
معادل 0.3۹ درصد به یک میلیون و 1۸6 هزار و 2۸۷ واحد رسید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل با رشد 54 واحدی به 16 هزار 
و ۹۷۹ واحد رســید. دیروز تاالر شیشــه ای، در معامالت چهارمین 
روز هفته )ســه شــنبه دوازدهم اســفندماه ماه ۹۹(، شاهد روند 
صعودی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشــی(، با افزایش 1212 واحــدی معادل 0.3۹ درصد به 
رقم 30۹ هزار و 461  واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز، با رشد 
1۸۸ واحــدی معادل 0.04 درصد، عدد 431  هزار و 613 واحد را 
به نمایش گذاشت. شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش 122 
واحدی به رقم 2۸1 هزار و ۹55 واحد رسید.همچنین شاخص سهام 
آزاد شناور، 3362 واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون و 
۷15  هزار واحد رســید. همچنین شاخص بازار اول با 550۸ واحد 
افزایش به رقم ۸6۹ هزار و ۷۹3 واحد رســید و شــاخص بازار دوم 
نیز، با 2116 واحد افزایش همراه بود و عدد 2 میلیون و 3۹3 هزار 
واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامالت دیروز 
بورس تهران، نمادهای معامالتی کگل، فوالد، کچاد، شبندر، فخوز، 
اپال و پاکشو با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند شاخص کل 
بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی فملی، شستا، خودرو و 
شتران، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با 
پایان فعالیت بازار سرمایه در چهارمین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس 5 میلیارد و ۹3۹ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۷1۷ 
هــزار و 551 نوبت معامله و به ارزش 56 هزار و 210  میلیارد ریال 
داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلق 
به نماد فوالژ)فوالد آلیاژی ایران( با 5.۷ درصد رشــد و پس از آن، 
نمادهای سصوفی، سغرب، ستران، ساربیل و پاکشو بود. همچنین 
نماد معامالتی کســرام)پارس  ســرام( با 14.36  درصد، بیشترین 
کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای خگستر، پارسیان، 

وپست، شیران، های وب و البرز قرار گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهــد که نمادهای 
معامالتی شستا، برکت، شپنا، فملی، خساپا، ثامید، خودرو و وتجارت 

به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی اپال، پارند، سپاس، کمند، 
امین، برکت و تاصیکوح با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل 
نیز نمادهای پتایر، خبهمن، خگســتر، کدما، حکشتی، خزر و افق 

بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامالت دیروز بازار ســرمایه، شــاخص صنایــع »کانه فلزی«، 
»منسوجات«، »فراورده نفتی«، »ســیمان« و  »فلزات اساسی« با 
روند صعودی همراه شدند و شاخص صنایع »خودرو« و  »اطالعات 

و ارتباطات« با روند نزولی مواجه شدند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام 
بانکی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۷5 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بابت مساعدت 
به آسیب دیدگان از شــیوع ویروس کرونا 
درنظر گرفته اســت، گفت: بانک ها در این 
شرایط سخت همه تالش خود را برای ارایه 
کمک به مردم به کار بستند.به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، »عبدالناصر همتی« 
در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در 
»طرح ویژه بهســازی مســکن روستایی و 
بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث غیر 
مترقبه« که با حضور اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهوری و تابش، رییس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بانک مرکزی 
برگزار شــد، افزود: نظام بانکی برغم شرایط 
سخت اقتصادی ناشــی از فشار تحریم ها 
و شــیوع کرونا عملکرد خوبی  در راستای 
کمک به اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات 
محروم آسیب دیده داشته است.وی با اشاره 
به عملکرد بانک ها گفت: از افتخارات نظام 
بانکی کشور در کنار حمایت از جهش تولید، 
پشــتیبانی از هموطنان روستایی از طریق 
بهســازی و نوســازی واحدهای مسکونی 
آنها و نیز پرداخت ســریع تســهیالت در 
جریــان حوادث ســیل و زلزله و همچنین 
توانمندسازی مددجویان تحت نظر سازمان 
های حمایتی اســت. همتی افزود: عملکرد 
شــبکه بانکی نقش مهمی در رشد مثبت 
اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته 

اســت.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به 
اقدامات نظــام بانکی در طرح نوســازی و 
بهسازی واحدهای مسکن روستایی گفت: 
تاکنون حدود 2 میلیون خانه در این طرح، 
نوسازی و بهسازی شده اند و همچنین نظام 
بانکی از ســال ۹2 تاکنون 350 هزار فقره 
تســهیالت معادل 13 هزار میلیارد تومان 
بابت حــوادث غیر مترقبــه پرداخت کرده 
است.وی افزود: در مجموع 40 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از محل منابع داخلی بانک 
ها در راستای مســکن روستایی و حوادث 
غیر مترقبه پرداخت شده است.همتی تاکید 
کرد: بازســازی و بهسازی و نوسازی حدود 
2.3 میلیون واحد مســکن روستایی برابِر 
کمک به تحــول زندگی حدود 10 میلیون 

نفر از اقشار روستایی است.رییس کل بانک 
مرکزی با اشــاره به پرداخت یک میلیون و 
400 هزار میلیارد تومان تسهیالت از ابتدای 
سال جاری تاکنون توسط بانک ها گفت: از 
این میزان 30 درصد ســهم بخش صنعت 
بوده اســت.همتی با بیان اینکه نظام بانکی 
کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۷5 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بابت مساعدت به 
آسیب دیدگان از شیوع ویروس کرونا درنظر 
گرفته اســت، گفت: بانک ها در این شرایط 
سخت همه تالش خود را برای ارایه کمک 
به مردم به کار بستند.وی تاکید کرد: دراین 
راســتا 3۸4 هزار فقره تسهیالت معادل ۹ 
هزار میلیــارد تومان به واحدهای اقتصادی 
آســیب دیده از کرونــا، 215 هزار فقره وام 

کمک ودیعه مســکن معادل 4 هزار و 500 
میلیــارد تومان و همچنین 2۸ هزار و 500 
میلیارد تومان تســهیالت قرض الحســنه 
به سرپرســتان خانوار یارانه بگیر پرداخت 
شده اســت؛ بنابراین بانکها در سال جاری 
نقش خــود را در کمک بــه دولت و مردم 
به خوبــی ایفا کرده اند.همتی با بیان اینکه 
درآمد نفتی کشور در 2 سال اخیر به شدت 
کاهش یافته و کمتر از 20 درصد ســالهای 
معمولی بوده اســت، گفت: هرگونه قضاوت 
در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سیستم 
بانکــی در مورد تورم و ارزش پول ملی باید 
با توجه به شرایط سخت تحریم ها صورت 
گیرد.همتی ادامه داد: آنچه از ســال13۹۷ 
تاکنون در حال رخ دادن است از نظر حجم 
دشواریها به هیچ وجه با هیچ دوره تاریخی 
قابل مقایسه نیست تا توفیق یا عدم توفیق 
کنترل تورم را بتوان ارزیابی کرد.رییس کل 
بانک مرکزی با اشــاره به اینکه نظام بانکی 
پایدار و مقتدر به عملکرد خود ادامه خواهد 
داد، افزود: عمده جهت گیری نظام بانکی در 
پرداخت تسهیالت، حمایت از اقشار آسیب 
دیده، محروم و روســتایی است.وی با اشاره 
به وقوع زلزله در منطقه ســی سخت گفت: 
دســتورالعمل های الزم در خصوص کمک 
به مردم زلزله زده ســی سخت به سرعت و 
در کمتر از یک هفته صادر شــده و فرآیند 
پرداخت تســهیالت به آنها بــه زودی آغاز 

خواهد شد.

تسهیالت ٧5 هزارمیلیارد تومانی نظام 
بانکی به آسیب دیدگان از کرونا
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گزیده خبر

درخواست ۱۷۰ نماینده آمریکایی از 
بایدن برای فشار به ترکیه

۱۷۰ عضــو مجلس نمایندگان آمریــکا از دولت بایدن خواســتند تا 
ترکیه را به خاطر مسائل حقوق بشری تحت فشار قرار دهد.به گزارش 
رویترز، ۱۷۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب سیاســی، 
نامه ای را امضا و برای آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایاالت متحده ارسال 
کرده اند و در آن از دولت جو بایدن خواســته اند تا به مسائل دردسرساز 
و مشــکل آفرین حقوق بشری در ترکیه رســیدگی کند.بر اساس این 
گزارش، نمایندگان آمریکایی از دولت بایدن خواسته اند تا در تنظیم و 
تدوین سیاست خارجی در قبال ترکیه، مسائل حقوق بشری را مدنظر 
قــرار دهد.در این نامه که تاریخ آن مربوط به 26 فوریه اســت ولی روز 
دوشــنبه علنی شده، آمده است: ترکیه برای مدت زمان طوالنی متحد 
و شریک مهمی برای آمریکا بوده است ولی دولت رجب طیب اردوغان 
موجب تیره و تار شدن روابط دو کشور شده است.این نامه افزود: مسائل 
راهبردی از اهمیت زیادی در روابط دو جانبه برخوردار است ولی نقض 
متعدد و متوالی حقوق بشــر که در ترکیه در حال وقوع است نیز مایه 
نگرانی جدی است.این در حالی است که اردوغان 2۰ فوریه در اظهاراتی 
گفت: منافع مشترک ترکیه و آمریکا مهمتر از اختالفات دو کشور است 
و ترکیه خواستار ارتقای همکاری با واشنگتن است.ولی روابط دو کشور 
بر سر مســائل مختلف با چالش های جدی روبرو شده است، از جمله 
تصمیم ترکیه برای خریداری سامانه دفاع موشکی اس 4۰۰ از روسیه و 

حمایت آمریکا از شبه نظامیان کرد در شمال سوریه.

پاشینیان از ملت ارمنستان به  دلیل 
اشتباهات خود عذر خواست

نخست وزیر ارمنستان شب گذشــته در جمع طرفدارانش در ایروان، 
ضمــن عذرخواهــی از مردم کشــورش به خاطر اشــتباهاتش، وعده 
داد انتخابــات زودهنــگام پارلمانی برگزار کرده و همه پرســی برای 
تغییر سیســتم سیاسی ارمنســتان انجام دهد.به گزارش خبرگزاری 
»اینترفکس«، »نیکول پاشینیان« نخســت وزیر ارمنستان عصر روز 
دوشــنبه در ســخنرانی در جمع طرفدارانش در مرکز ایروان، از مردم 
کشورش به خاطر اشتباهاتی که دولت مرتکب شده، عذرخواهی کرد. 
وی گفت: »صحبت بر سر اشتباهات دولت ما و اشتباهاتی که شخصاً 
مرتکب شده ام. من می خواهم در همینجا از ملت ارمنستان به خاطر 
تمامی اشــتباهات معذرت بخواهم.«پاشینیان همچنین وعده داد که 
از وضعیت بوجود آمده در کشــور درس عبرت بگیرد. وی تأکید کرد 
که دقیقاً این ملت ارمنســتان است که باید قدرت حاکمه در کشور را 
انتخاب کند و اجازه نخواهد داد که این امکان از مردم ارمنستان گرفته 
شود.نخســت وزیر در این راستا اعالم کرد که حاضر است شرایط الزم 
برای برگــزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعــد را مهیا کند و خود 
او نیز در این انتخابات شــرکت خواهد کــرد. به گفته وی، همچنین 
ضروری اســت تا همه پرسی در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور از 
سیستم پارلمانی به یک سیستم »نیمه ریاست جمهوری« برگزار شود. 
به عقیده او، شــکل جدید هدایت امور کشور تضمین ثبات در داخل 
کشور خواهد بود.نیکول پاشینیان بار دیگر از رئیس ستادکل نیروهای 
مســلح ارمنستان خواســت که در نتیجه نفوذ رئیس جمهوری سابق 
کشور – سرژ سارگسیان در امور سیاسی دخالت کرده، از سمت خوش 
اســتعفاء دهد. وی گفت: »مقامات نظامی نبایــد از این »خط قرمز« 
عبور کنند و اکنون برکناری اونیک پاسپاریان از سمت خویش، اقدامی 
غیرقابل اجتناب اســت.«  الزم به یادآوری است که همزمان با تجمع 
طرفداران پاشینیان، مخالفان وی نیز به تظاهرات اعتراض آمیز خود با 
درخواست برکناری نخست وزیر ادامه دادند. در هر دو تجمع، چندین 

هزار نفر شرکت کرده بودند.

اقدام جدید جمهوری خواهان سنا برای منوط 
شدن رفع تحریم های ایران به تصمیم کنگره

بیش از 2۰ نماینده جمهوری خواه در تالشی تازه برای جلوگیری از هرگونه 
اقدام احتمالی دولت این کشــور برای کاهش تحریم هــای ایران، قانونی را 
تحت عنوان »قانون بازبینی کاهش تحریم های ایران« به منظور منوط کردن 
رفــع تحریم های ایران به تصمیم کنگره، پیشــنهاد کردند. »مارکو روبیو« 
رئیس کمیته اطالعاتی سنای آمریکا دوشنبه شب به وقت تهران در پایگاه 
اطالع رســانی خود از ارائه پیش نویس یک قانون جدید تحت عنوان »قانون 
بازبینی کاهش تحریم های ایــران«  به منظور منوط کردن رفع تحریم های 
یکجانبه دولت آمریکا علیه ایران به رأی و نظر کنگره خبر داد.بر اساس این 
قانون پیشنهادی که مارکو روبیو و سناتور بیل هگرتی نماینده ایالت تنسی 
در سنای آمریکا آن را تدوین کرده و ۱9 سناتور جمهوری خواه دیگر نیز آن 
را امضا کرده اند، دولت فعلی و دولت های آتی آمریکا موظف خواهند شــد 
که پیش از تعلیق یا پایان دادن به تحریم های یکجانبه علیه ایران، موافقت 
کنگره را جلب کنند.به گفته مارکو روبیو، این قانون از قانونی که در ســال 
2۰۱۷ به منظور منوط کردن رفع تحریم های آمریکا علیه روسیه به تصمیم 
کنگره به تصویب رســیده بود، اقتباس شده است و هدفش این است که از 
هرگونه اقدام دولت برای کاهش تحریم های ایران به منظور پیشبرد مذاکرات 

یا بازگشت به برجام بدون حمایت کنگره جلوگیری کند.

حمایت اکثر جمهوریخواهان از نامزدی 
ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴

نتایج یک نظرســنجی جدید نشــان می دهد ۵2 درصد جمهوریخواهان از 
نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2۰24 حمایت می کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی کنگره، نظرسنجی جدید مشترک هاروارد 
کپس- هریس حاکی اســت بیش از ۵2 درصد رای دهندگان جمهوریخواه 
گفته اند که از نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری 2۰24 
حمایت خواهند کرد.بر اساس این گزارش، نظرسنجی مذکور نشان می دهد 
۵2 درصد رای دهندگان جمهوریخواه از نامزدی ترامپ در انتخابات 2۰24 
حمایــت می کنند، آن هم علــی رغم شکســت وی در انتخابات جنجالی 
نوامبر 2۰2۰ در برابر جو بایدن.این در حالی اســت که تنها ۱8 درصد رای 
دهندگان جمهوریخواه از نامزدی مایک پنس معاون ترامپ برای انتخابات 
2۰24 حمایــت کرده اند. میزان حمایت رای دهندگان آمریکایی از نامزدی 
نیکی هیلی ســفیر سابق آمریکا در ســازمان ملل نیز به کمتر از ۷ درصد 
رســیده اســت.بیش از 4۱ درصد رای دهندگان جمهوریخواه نیز گفته اند 
که اگر ترامپ تمایلی برای شــرکت در رقابت های انتخاباتی نداشته باشد، 
مایک پنس را به ســایر نامزدها ترجیح می دهند.پس از مایک پنس نیز تد 
کروز سناتور ایالت تگزاس با ۱6 درصد حمایت رای دهندگان قرار دارد.این 
نظرســنجی نشــان می دهد با وجود اینکه بیش از یک ماه از خروج ترامپ 
از کاخ ســفید گذشت است، وی همچنان بانفوذترین و موثرترین چهره در 
حزب جمهوریخواه به شــمار می رود.در حالی که ترامپ رسما در انتخابات 
نوامبر شکســت خورده است ولی هنوز 64 درصد جمهوریخواهان معتقدند 
وی پیروز واقعی انتخابات بوده اســت و دموکرات ها انتخابات را دزدیده اند.

بیش از 6۱ درصد جمهوریخواهان نیز معتقدند که جو بایدن تنها یک دوره 
رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.

فشار دموکرات ها به فرماندار نیویورک 
برای کناره گیری از سمتش

در حالی که جنجال ها بر ســر اتهامات فســاد جنسی فرماندار نیویورک به 
شدت باال گرفته است، نمایندگان دموکرات این ایالت خواستار استعفای وی 
شــده اند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کنگره، اندریو کومو فرماندار ایاالت 
نیویورک که اخیرا از ســوی دو زن به آزار و اذیت جنسی متهم شده است، 
با افزایش فشــارها از ســوی دموکرات های نیویورک برای استعفا و کناره 
گیری از این ســمت روبرو شده است.بر اساس این گزارش، لیتیشیا جیمز 
دادســتان کل ایالت نیویورک روز دوشنبه گفته است که دستوری مبنی بر 
تحقیق درباره اتهامات آزار و اذیت جنسی فرماندار این ایالت را دریافت کرده 
اســت.2 زن که قبال کارمند دفتر فرماندار نیویــورک بوده اند، وی را به آزار 
و اذیت جنســی متهم کرده اند.مقام های قضایی ایالت نیویورک از عملکرد 
اندرو کومو برای مقابله با بحران شــیوع ویروس کرونا نیز به شدت ناراضی 
هستند.آنجلو سانتاباربارا نماینده دموکرات ایالت نیویورک در این باره گفت: 
یک الگوی سوء استفاده از قدرت در اینجا وجود دارد. این الگو موجب شده 
اســت تا رابطه کاری با فرماندار به طور کلی با روشــی که مرســوم و رایج 
است، متفاوت شــود. من قاطعانه معتقدم که استعفای فرماندار در شرایط 
فعلی برای این ایالت خوب باشــد.توماس آبینانتی دیگر نماینده دموکرات 
نیویورک نیز گفت: فرماندار وقت کافی داشته است، 3 دوره مسئولیت برای 
او کافی اســت. فکر می کنم او دیگر نباید به دنبال دوره چهارم باشد و اگر 
شکایت های بیشتری علیه او مطرح شود، شاید نتواند همین دوره را نیز به 
پایان برساند.شارلوت بنت دومین دستیار سابق کومو است که گفته فرماندار 
نیویورک او را آزار جنســی داده اســت.وی که تا ماه نوامبر مشاور کومو در 
زمینه سیاست بهداشت بوده، در گفت وگو با روزنامه »نیویورک تایمز« اعالم 
کرد فرماندار سال گذشته او را مورد آزار قرار داد.لیندزی بویالن یکی دیگر 
از دستیاران سابق کومو پیشتر اتهامات مشابهی را علیه وی مطرح کرده بود.

بویالن در صفحه توییتر خود نوشت: بله اندرو کومو، فرماندار نیویورک من را 
برای سال ها آزار جنسی داد. بسیاری شاهد بودند و تماشا کردند. هیچ وقت 
نمی توانســتم حدس بزنم باید منتظر چه چیزی باشم. این که نمی دانستم 
انتظار چه چیزی را داشته باشم که ناراحت کننده ترین قسمت بود به کنار، 
می دانســتم که هیچ کســی حتی با وجود دیدن، هیچ کار لعنتی ای انجام 

نمی دهد. هیچ کس. و می دانم تنها زن )قربانی( نیستم.

رژیم صهیونیستی از امضای »توافقی 
تاریخی« با بحرین خبر داد

رژیم صهیونیستی چند ماه بعد از توافق عادی سازی روابط بحرین با این رژیم، 
اعالم کرد که »توافقی تاریخی« را با این کشور امضا کرده است.به گزارش رویترز، 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از طریق صفحه »اسرائیل بالعربیه« در توییتر 
که وابسته به این وزارتخانه است، اعالم کرد: اسرائیل و بحرین توافقی تاریخی را 
امضا کردند که اجازه تبادل پست مستقیم میان دو طرف را می دهد. این توافق 
تجارت میان اســرائیل و بحرین و روابط اقتصادی و اجتماعی میان دو طرف را 
تقویت خواهد کرد.این توافق با ابتکار عمــل وزارتخانه های ارتباطات و خارجه 
بحرین و رژیم صهیونیســتی منعقد شــد.رژیم صهیونیستی و بحرین در اکتبر 

سال گذشته توافقنامه ای را برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردند.

 پلی برای توسعه همکاری های تجاری

همایش اقتصادی اروپا و ایران
بالغ بر چهار هزار شــرکت کننده از پنجاه کشــور جهان در 
چارچوب همایــش اقتصادی اروپا و ایران از روز )دوشــنبه( 
گردهــم آمده تا درباره از ســرگیری روابط تجاری با ایران به 

عنوان رویکرد جامع اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظر کنند.
، این نشســت که به صورت مجازی برگزار شد، با سخنرانی 
انریک مورا معاون دبیر کل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا آغاز شــد. وی با اشاره به ظرفیت های تجاری بین اروپا و 
ایران تصریح کرد که این اتحادیه آماده گسترش همکاری های 
اقتصادی با ایران است.او عنوان کرد که پیش از خروج آمریکا از 
برجام، این توافق بستر خوبی را برای گسترش روابط اقتصادی 
ایــران و اروپا فراهم کرد و از این رو جوســپ بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، بازگشت آمریکا به برجام را 

حیاتی می داند و بر لزوم اجرای کامل این توافق تاکید دارد.

انتظارات ایران از مزایای این توافق باید برآورده شود
معاون دبیرکل امور سیاســی ســرویس اقدام خارجی اروپا با 
اشــاره به اهمیت اجرای کامل برجام از سوی ایران نیز خاطر 
نشان کرد که انتظارات ایران از مزایای این توافق باید برآورده 
شود.وی افزود: ما معتقدیم که به یک راهکار دیپلماتیک نیاز 
داریم تا مشــکالتی را با آن مواجه هستیم حل کنیم. دولت 
جدید ایاالت متحده برای بازگشــت به برجام اعالم آمادگی 
کرده و کلیه اعضای برجام نیز مصمم هستند که دوباره برجام 
را احیا کنند.مورا در همین پیوند بر لزوم بازگشــت آمریکا به 
برجام، لغو تحریم ها و اجرای کامل این توافق تاکید کرد تا از 
پرتو آن بتوان از فرصت های جدید اقتصادی بهره برداری کرد. 
وی خاطر نشــان کرد که ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی 
برای گســترش همکاری با ایران وجــود دارد و اتحادیه اروپا 
آماده است تا پروژه های همکاری بیشتری را در حوزه روابط 

تجاری و صنعتی در سال های اینده ایجاد کند. 

امروز بیش از هر زمانی دیگری نیاز به گفت وگو داریم
معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا بیان داشت: امروز 
بیش از هر زمانی دیگری نیاز به گفت وگو داریم تا از تنش ها 
پرهیز کنیم. سیاست ما همواره این بوده که با ایران مشارکت 

داشته باشیم و بتوانیم در خصوص مسائل جدید تعامل داشته 
باشیم.وی با اشاره به برخی اختالف نظرها بین ایران و اتحادیه 
اروپــا افزود: معتقدیم که بایــد بتوانیم با یکدیگر کار کنیم و 
فرصت های جدیدی را برای اعتمادسازی به وجود آوریم. مورا 
خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا آمادگی دارد تا سهم خود را 

در این زمینه ایفا کند.

اتحادیه رویکرد غیرقانونی آمریکا را به چالش نکشید
پیمان ســعادت دســتیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اروپای 
غربی وزارت امور خارجه ایران به عنوان ســخنران دیگر این 
نشست، از پیامدهای خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه ایران گفت و بیان داشــت که ارزش 
تجارت ایران و اروپا از 2۱ میلیارد یورو در سال 2۰۱۷میالدی 
به 4.۵ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است.وی با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران از زمانی که برجام امضاء شد به دنبال 
گســترش روابط تجاری با اتحادیه اروپا بود، از اینکه اتحادیه 
رویکــرد غیرقانونی آمریکا را به چالش نکشــید گالیه کرد و 

یاداور شــد که این اتحادیه بــه تازگی پیش نویس طرحی را 
منتشــر کرده که در آن تحریم هــای فرامرزی مانع جدی در 
زمینه سیاســت گذاری و اعمال اهدافش عنوان و تاکید شده 
که باید ســپری را ایجاد کند که از زیرســاخت های تجاری و 
مالی خود حفاظت کند.دستیار وزیر امور خارجه تصریح کرد:  
اگر بتوانیم این نگرش را در آینده همکاری های تجاری جاری 
کنیم، می توانیم پیشــرفت کنیم. اما این پیشرفت به گفته او 
مستلزم بنیادهای امنی است که نباید تحت تاثیر تحریم های 
فرامرزی قرار بگیرد.مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه 
در ادامه، سه اصل دیپلماسی، تاب آوری و همکاری را پایه های 
توسعه روابط تجاری ایران و اروپا دانست و در این زمینه یادآور 
شد که ایران توانسته در طول سال های گذشته  با اتکا به سبقه 
فرهنگی و تاریخی در مسیر پیشرفت حرکت کند. وی افزود 
که ایران به رغم چالش های بزرگی که با آن مواجه شــد ثابت 
کرد که می تواند در شرایط فشار هم به مسیر خود ادامه دهد.

ایران یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست

مدیر مرکز تجارت بین الملل از دیگر سخنرانان این همایش 
بود که ایران را یکــی از اقتصادهای بزرگ دنیا خواند. »پامال 
کاک همیلتون« بیان داشــت که ایران بــه رغم تحریم ها و 
چالش های موجود، با بهره گیری از توان داخلی موفق شــده 
در زمینه اقتصادی پیشرفت کند.وی گفت که از زمان اختراع 
آسیاب بادی تا کشت اســفناج، ایران دارای تاریخی از ابتکار 
و تجارت بوده اســت.همیلتون عنوان کــرد: ایران از پایه های 
مناســبی در زمینه کشــاورزی، صنعت، خدمات و همچنین 
جمعیت باســواد، ماهــر و جوان و اقتصادی دســت نخورده 
برخودار اســت. مدیرعامل مرکز تجارت بین الملل افزود که 
ایران همچنیــن باید ظرفیت های تجــاری جدیدی را برای 
شــکوفایی در اقتصاد شناســایی کنــد.وی در همین رابطه 
همایش اقتصادی ایران و اروپا را نقطه عطفی در مسیر توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری ارزیابی کرد و از ضرورت بهره گیری از 
یک رویکرد کالن اقتصادی در ایران سخن گفت تا به موجب 
آن ظرفیت های تجاری کشور در سطح بین المللی مطرح شود.

همیلتون افزود:  کرونا مشکالت ســختی را برای ایران ایجاد 
کرده ، روابط اقتصادی ایران و اروپا هم دچار مشــکالتی شده 
و لذا این همایش پاســخ مناســبی به این چالش هاست که 
ما بتوانیم واقعیت ها را شناســیم.این نشست امروز هم ادامه 
خواهد داشت و شــرکت کنندگان پیرامون مسائلی همچون 
توسعه همکاری ها در زمینه صادرات، گردشگری، کشاورزی، 
داروســازی و پتروشــیمی گفت وگو خواهند کرد.  »سایمون 
چیتهام« در جلســه نخســت، از میز جدید اروپا برای کمک 
به راســتی آزمایی تجارت با ایران خواهد گفت.اتحادیه اروپا 
این همایش را جلســه مهمی برای توســعه روابط تجاری با 
ایران می داند. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیروز در نشست خبری با رسانه ها تصریح کرد: 
این همایش محفلی برای بنگاه های اقتصادی ایران و اروپا است 
که تجارت مشــروع بین دو طرف توسعه پیدا کند.سخنگوی 
جوســپ بورل، حمایت اتحادیه اروپا از این نشست را بخشی 
از رویکرد جامع این اتحادیه در قبال ایران دانست و افزود که 
هرچه روابط اقتصادی بیشتر شود تجارت و فرصت های شغلی 

بین دو طرف بیشتر می شود.

اتحادیه اروپا چهار مقام عالی رتبه روسیه 
را به دلیل مشارکت در روند قضایی منجر 
به محکومیت الکســی ناوالنی و سرکوب 
معترضــان هــوادار وی، تحریــم کرد.به 
گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع 
دیپلماتیک گــزارش کرد که الکســاندر 
کاالشــنیکوف، مدیر ســازمان زندان ها، 
کمیته  مســئول  بســتریکین،  الکساندر 
دادســتان  کراســنوف،  ایگور  تحقیقات، 
عمومی و ویکتور زولوتــوف، رئیس گارد 
ملی روســیه، چهار مقامی هســتند که 
نامشان در لیست ســیاه سفر به اتحادیه 
اروپا ثبت شــده و از ایــن پس حق ورود 
بــه خاک هیچ یک از 2۷ کشــور عضو را 
ندارند.ایــن تصمیــم روز 2۷ فوریه و در 
جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه 
اروپا اتخاذ و روز دوشنبه مورد قبول تمام 

دولت هــای عضو قــرار گرفت.به گزارش 
یورونیوز، الکساندر گرونچکو، معاون وزیر 
امور خارجــه روســیه در واکنش به این 
خبر اعالم کرد که مســکو طبیعتا به این 
اقدام واکنش متناســب نشان خواهد داد. 
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، 
گرونچکو گفت: »اتحادیه اروپا حرکت بر 
یــک مبنای غیرقانونــی را ادامه می دهد 
و شــرایط به یک بن بســت کامل رسیده 
اســت.«اتحادیه اروپا پیش از این و در پی 
مسمومیت شدید الکسی ناوالنی، 6 مقام 

روس از جمله چند نفر از نزدیکان والدیمیر 
پوتین را تحریم کرده بودند.الکسی ناوالنی 
از اواسط ماه ژانویه، زمانی که پس از چند 
ماه بســتری در آلمان در پی مسمومیت 
به روســیه بازگشــت در فرودگاه مسکو 
بازداشت شد. یک دادگاه کیفری در مسکو 
حبــس تعلیقی ناوالنــی را به جرم نقض 
شرایط آزادی مشروط در پرونده  فسادی 
که مربوط به سال 2۰۱4 بود، اجرایی کرد. 
دیوان حقوق بشر اروپا محکومیت الکسی 
ناوالنی در سال 2۰۱4 را سیاسی ارزیابی 

کرده و خواهان رســیدگی مجدد به این 
پرونده از ســوی محاکم روسیه شده بود.

الکسی ناوالنی روز یکشنبه برای گذراندن 
دو ســال و نیم حبس به زندانی در 2۰۰ 
کیلومتری شرق مسکو منتقل شد.ناظران 
حقوق بشر در روسیه می گویند در جریان 
تظاهرات هواداران الکسی ناوالنی نزدیک 
به ۱۱ هزار نفر بازداشت شدند. عمده این 
افراد به پرداخت جزای نقدی و زندان های 
کوتــاه مدت محکوم شــده اند.همزمان با 
وضع تحریم های جدید از ســوی اتحادیه 
اروپا، دو گزارشــگر مستقل سازمان ملل 
متحد خواســتار انجام تحقیقات مستقل 
بین المللی درباره مســمومیت وی شدند. 
کشــورهای اروپایــی و ایــاالت متحده 
می گویند وی بــا عامل اعصاب نوچوویک 

مسموم شده بود.

در ارتباط با پرونده ناوالنی:
اتحادیه اروپا 4 مقام عالی رتبه 

روسیه را تحریم کرد

یک رسانه غربی منتشر کرد؛
راگیری درباره قطعنامه پیشنهادی غربی ها علیه ایران 

روز جمعه
یک رســانه غربی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که طرف های اروپایی برجام در قطعنامه ای 
که از حمایت آمریکا نیز برخوردار است و همین هفته در شورای حکام آژانس به رأی گذاشته 
خواهد شد، از ایران خواهند خواست که اجرای پروتکل الحاقی را از سر بگیرد. خبرگزاری فرانسه 
روز دوشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که سه کشور اروپایی عضو برجام )انگلیس، 
فرانســه و آلمان( علی رغم هشدارهای ایران و روسیه قصد دارند قطعنامه ضد ایرانی خود که از 
حمایت آمریکا نیز برخوردار اســت را در پایان هفته جاری در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به رأی بگذارند.بر اساس نسخه ای از این قطعنامه که به رؤیت خبرنگار خبرگزاری 
فرانسه رسیده است، در قطعنامه مذکور ضمن محکوم کردن اقدام ایران در توقف اجرای پروتکل 
الحاقی و تعلیق بخشی از بازرسی های آژانس در ایران، از ایران خواسته خواهد شد که فوراً اجرای 
پروتکل الحاقی را از سر بگیرد.منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته اند که این قطعنامه 
ضد ایرانی احتماالً روز جمعه در شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به رأی گذاشــته 
خواهد شد. این منابع دیپلماتیک با اطمینان مدعی شده اند که قطعنامه مذکور در شورای حکام 
به تصویب خواهد رســید.این قطعنامه در حالی قرار اســت به شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ارائه شــود که ایران هشــدار داده است که تصویب چنین قطعنامه ای علیه خود را 
»غیرســازنده« می داند و آن را به مثابه پایان بیانیه مشترک 2۱ فوریه بین جمهوری اسالمی و 

آژانس بین المللی انرژی اتمی ارزیابی می کند.

نامزد مورد تائید بایدن در پاسخ به کمیته سنا؛
راه گریز ایران از تحریم را می بندم!

فردی که از سوی بایدن، نامزد عنوان معاونت خزانه داری آمریکا شده است، سعی کرد با مانور 
دادن روی تحریم های ضدایرانی، شانس خود را برای تائیدیه گرفتن از سنا، باال ببرد.

به گزارش رویترز، »والی ادیمو« گزینه پیشــنهادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای احراز 
پست معاونت وزارت خزانه داری، در پاسخ به سواالت اعضای کمیته اقتصادی سنا، از تعهد برای 
جدیت در اجرای تحریم های واشــنگتن علیه ایران، روسیه و دیگر کشورها خبر داد.وی مدعی 
شد: ایران فقط در صورتی از رفع تحریم ها برخوردار خواهد شد که گام های مناسبی در راستای 
از سرگیری اجرای تعهدات برجامی بردارد.ادیمو در ادامه این ادعا با متهم کردن ایران به حمایت 
از تروریسم، افزود: وزارت خزانه داری با دقت هرگونه تالش ایران برای گریز از تحریم ها و سوء 
استفاده از نظام بانکداری بین المللی را زیر نظر خواهد گرفت.این ادعا در حالی مطرح می شود که 
دولت بایدن موظف به جبران اشــتباه دولت قبلی واشنگتن مبنی بر خروج یک جانبه از برجام 
اســت اما هنوز هیچ اقدام مؤثری در این رابطه انجام نداده و با لحنی حق به جانب، ایران را به 

کارشکنی در اجرای درست توافق هسته ای، متهم می کند!

چین در پی توسعه سیلوهای موشکی قاره 
پیما  برای مواجه محتمل با آمریکاست

برخی تحلیلگران نظامی با استناد به تصاویر ماهواره ای از توسعه سیلوهای 
موشک قاره پیما در چین برای مقابله با هرگونه تهدید آمریکا خبر دادند.

 تحلیلگــران امــور نظامــی از تالش های چین در توســعه قابلیت های 
موشــک های قاره پیما از سیلوهای زیرزمینی برای مقابله جهت حمالت 
محتمل هســته ای آمریــکا خبر دادند.به نوشــته خبرگزاری روســی 
»اســپوتنیک« »هانس کریستنسن« تحلیلگرآمریکایی عضو فدارسیون 
دانشمندان آمریکا گفت که چین در حال توسعه قابلیت پرتاب موشکهای 
بالســتیک پیشرفته قاره پیما )ICBM( از سیلوهای زیرزمینی است تا به 
سرعت برابر حمله هســته ای محتمل واکنش نشان دهد.این کارشناس 
آمریکایی این اظهار نظر را پس از تجزیه و تحلیل عکس های ماهواره ای 
که اخیرا به دست آورده، بیان کرد. به گفته وی، این تصاویر نشان می دهد 
که چین به دنبال مقابله با تهدید فزاینده از سوی آمریکاست.این تحلیلگر 
افزود که بر اســاس تصاویر ماهواره ای، چین دستکم ساخت ۱6 سیلوی 
زیرزمینی را در یک منطقه بزرگ آموزش موشکی نزدیک »جیالنتای« 
در شمال این کشور آغاز کرده است. به نظر می رسد تقریبا تمام سیلوهای 
ردیابی شده برای استقرارموشک قاره پیمای دانگ فنگ-4۱ ارتش چین 
طراحی شده که قادر به هدف قرار دادن آالسکا و بسیاری از قاره آمریکا 
هســتند.پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا(  نیز در گزارش ســاالنه خود در 
مورد تحوالت نظامی چین استدالل کرده که پکن قصد دارد با قراردادن 
تعداد بیشترموشــک قاره پیما در سیلوهای زیرزمینی، توانایی نیروهای 
هسته ای خود را افزایش دهد.یک مقام نظامی ارشد سابق چین اخیرا از 
سناریوهای مختلف این کشور برای پاسخگویی به حمالت اتمی آمریکا 
علیه چین خبر داد. »وانگ ژیانگسویی« مقام ارشد نظامی سابق چین و 
اســتاد کنونی دانشــگاه »بیهانگ« در پکن در این زمینه گفت چین دو 
دهه برای ساختن استحکامات دفاعی الزم برای زرادخانه ای اتمی خود 
در دریا و زمین  وقت گذاشــته تا اطمینان حاصل شود که می تواند یک 
حمله اتمی و موارد دیگر را دفع کند. این مقام نظامی چین با اشــاره به 
گزینه حمالت اتمی به کشورشا ز سوی آمریکا گفت، به خاطر تغییراتی 
که ما در 2۰ سال گذشته انجام دادیم آنها نسبت به موفقیت این گزینه 
اطمینان نخواهند داشت.وی با رد ادعای آمریکایی ها درباره سالم ماندن 
بخــش محدودی از کالهک های اتمی چیــن در صورت حمله گفت که 
چین برای ایجاد قابلیت حمله دوم و پاسخگویی به حمله اتمی، یک سری 

اقداماتی انجام داده است.
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محققان »دانشــگاه کوئینزلند«)University of Queensland( اســترالیا 
در مطالعــه اخیرشــان از ارتباط میان افســردگی و زخــم معده خبر 
 Nature« داده اند.بــه گزارش گیزمــگ، مطالعه جدیدی کــه در مجله
Communications« منتشــر شده است، وجود ارتباط ژنتیکی احتمالی 

بین زخم معده و افســردگی را نشــان می دهد. محققان استرالیایی در 
مطالعه اخیرشان نشان دادند که یک رابطه ژنتیکی بین استعداد ابتال به 
بیماری زخم معده و اختالالت روانپزشکی مانند افسردگی عمده وجود 
دارد.هلیکوباکتر پایلوری)Helicobacter pylori(  نوعی باکتری بسیار شایع 
است که در دستگاه گوارش فوقانی حدود ۵۰ درصد افراد قرار دارد. این 
باکتری ها در اوایل دهــه ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفتند و در آن زمان 

دانشمندان فهمیدند آنها ارتباط مستقیمی با ایجاد زخم معده دارند.

سرطان های مختلف تاثیرات مخرب و متفاوتی بر بدن دارند. در سطح 
ژنتیکی، بسیاری از این سرطان ها یکسان هستند و نتایج مطالعه جدید 
نیز نشان می دهد که هدف قراردادن یک ژن خاص ممکن است یک سوم 
سرطان ها را ازبین ببرد.، گروهی از محققان موسسه تحقیقات کودکان 
 Ann & Robert( استنلی مان در بیمارستان کودکان آن و رابرت اچ لوری
 GLI۱ شیکاگو ایاالت متحده دریافتند که خاموش کردن ژن  )H. Lurie
می تواند تکثیر سلول ها را از کنترل ژن خارج کند که این مورد یکی از 
اصلی ترین خصوصیات در رشد سرطان است.محقق ارشد تحقیق، دکتر 
 GLI۱ فیلیپ ایاناکون اظهار کرد: »از نتایج تحقیقات قبلی دریافتیم که
باعث تکثیر سلولی گسترده می شود که علت بسیاری از سرطان هاست. 

همچنین کشف کردیم که این ژن بیان خود را تحریک می کند. 

پژوهشگران »دانشــگاه زوریخ« در بررســی جدید خود نشان داده اند 
که شــاید بتوان با افزایش ســطح ســلول های بنیادی مغز، به درمان 
بیماری های عصبی کمک کرد.به گزارش نوروســاینس نیوز، بررســی 
جدیدی که در »دانشــگاه زوریخ« )UZH( انجام شــده اســت، نشان 
می دهد که چگونه با افزایش ســن، تشــکیل سلول های عصبی جدید 
آســیب می بیند. ساختارهای پروتئینی در هســته سلول های بنیادی 
عصبی موجب می شــوند پروتئین های مضــری که به مرور زمان جمع 
شده اند، طی تقسیم ســلولی روی دو سلول  دختر توزیع شوند.به نظر 
می رســد که این موضوع، بخش مهمی از توانایی تکثیر ســلول ها در 
بلندمدت برای حفظ ذخیره نورون ها باشــد. در هر حال با افزایش سن، 

مقدار پروتئین های نوکلئیک تغییر می کند.

شناسایی ارتباط میان افسردگی 
و زخم معده

 پایان یک سوم کل سرطان ها
 با هدف گیری ژنی خاص

درمان بیماری های عصبی با 
افزایش سلول های بنیادی مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خونین ترین روز تظاهرات برضد کودتای ارتش میانمار با دستکم ۱۸ کشته 
در شلیک نیروهای ارتش به روی مردم

استقبال بی نظیر از هیوندای آیونیک 5 در اروپا
طبق اعالم هیوندای، کراس اوور الکتریکی جدید آیونیک ۵ این شرکت که به تازگی معرفی شده، هم اکنون نظر ۲۳۶ هزار خریدار در اروپا 
را به خود جلب کرده که این باالترین استقبال از یک محصول جدید هیوندای در تاریخ این شرکت محسوب می شود. عالوه بر این، برای 
۳ هزار دســتگاه از نســخهٔ ویژهٔ Project ۴۵ این خودرو نیز ظرف ۲۴ ساعت پس از آغاز ثبت سفارش، ۳ برابر بیشتر تقاضا وجود داشته 
است.معاون ارشد هیوندای موتور اروپا »آندریاس کریستف هافمن« دراین باره می گوید:استقبال فوق العاده از آیونیک ۵ نشان دهندهٔ قدرت 
هیوندای در زمینهٔ حمل ونقل با آالیندگی صفر است. با قابلیت شارژ فوق سریع، بُرد زیاد و فضای داخلی قابل سفارشی سازی، آیونیک ۵ 
یک تغییردهندهٔ بازی است که معیار جدیدی را در کالس خود تعیین می کند و بالفاصله اثبات شد که این خصوصیات برجسته برای 
تعداد قابل توجهی از خریداران اروپایی جذاب اســت.آیونیک ۵ اولین محصول هیوندای محســوب می شود که بر اساس معماری جدید 
اختصاصی خودروهای الکتریکی ســاخته شده و همچنین اولین مدل از زیربرند آیونیک به حساب می آید. این کراس اوور کره ای در دو 
نسخهٔ تک موتوره و دو موتوره و با دو پکیج باطری ۵۸ و ۷۲.۶ کیلووات ساعتی به بازار عرضه می شود. نسخهٔ قوی تر دو موتورهٔ این ماشین 

۳۰۲ اسب بخار قدرت دارد و ظرف ۵.۲ ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت می رسد.

مجیدی و الهامی، گزینه های اصلی جانشینی فکری
با توجه به شرایط مبهم محمود فکری در استقالل، گزینه های جدیدی به عنوان جانشینی سرمربی فعلی آبی پوشان مطرح شده اند. 
پس از تساوی تیم فوتبال استقالل مقابل مس رفسنجان در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر، سیل انتقادات به سمت محمود 
فکری افزایش پیدا کرد تا جایی که مدیران استقالل برای حل کردن این مشکل جلسات مهمی را برگزار کردند و این مساله باعث 
شــده باقی ماندن محمود فکری روی نیمکت استقالل در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.با توجه به این مساله گزینه های جانشینی 
فکری در رسانه ها گمانه زنی شده است. فرهاد مجیدی گزینه اصلی و مهم جانشینی فکری است و گفته شده اولویت اول هیات 
مدیره برای سرمربی جدید استقالل، فرهاد مجیدی است.اما به غیر از مجیدی، ساکت الهامی نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه های 
جانشینی فکری مطرح شده است. با توجه به اینکه الهامی و مجیدی تیمی در لیگ برتر ندارند، احتمال حضور و مذاکره باشگاه 
با این دو نفر محتمل تر از سایر گمانه زنی ها به نظر می رسد و باید دید الهامی و مجیدی که در لیگ برتر تیم ندارند، کدام یک از 
آن ها نزدیک تر به نیمکت استقالل خواهند بود.پیش از این از امیر قلعه نویی به عنوان گزینه اصلی هدایت استقالل یاد می شد که 

به دلیل شروع نیم فصل دوم، او نمی تواند گل گهر را ترک کند و به این ترتیب از جمع گزینه های استقالل خارج شد.

کز وافیت کم شود یک لحظه باردل مرارد غم عشق تو زان بگذشت کاردل مرا
بشکفد صد گوهن گل از خارخار دل مراافرغم از گشت گلشن کزغم تو رهزمان

چون توان کردن هک کردی غمگساردل مراربدلم باری حوالت کن غم اندوه خود
همچنان باشد بال دور ازکنار دل مراماهی ای کو ربکنار افتدز ردیا چون بود

چون تو بودی و فراق یار کار دل مراآنکه روزم شدسیه باشد زبی صبری دل
تیره رت بادا ز روزم روزگار دل مراباز آمد روز هجران انهل کن باری زدل

پیشنهاد

چهره روز

فونتامارا
فونتامارا رمانی تلخ ولی بسیار مهم از نویسنده ایتالیایی، 
اینیاتسیو سیلونه است که در آن به بررسی زندگی مردم 
یک روســتا به نام فونتامارا می پردازد. رمان های سیلونه 
شایســته مطالعه هســتند و ما در کافه بوک، فونتامارا 
را در لیســت کتاب های پیشــنهادی کافه بــوک قرار 
می دهیم. کتاب نان و شــراب و کتــاب دانه زیر برف از 
دیگر کتاب های اینیاتســیو سیلونه هستند که به شکل 
جدی پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید. »فونتامارا حکایت 
پرتعمقی است از زندگی روستاییان ایتالیایی تحت سلطه 
فاشیسم. در این داستان عمق شوربختی مردمی به تصور 
کشیده شده که اسیر سه دشمن بی رحم اند: فقر شدید، 
کم دانشــی عمیق و نظام دیکتاتوری فاســد و بی رحم. 
تالش های معصومانه انســان ها برای تغییر سرنوشت خود با روایت تیزبینانه سیلونه و قلم قدرتمندانه 
او، ما را به تاثری ژرف و تعمق در مناسبات اجتماعی نامناسب و دون شان انسانی وامی دارد.«فونتامارا 
داســتان مردم ساده و بی آالیشی است که تقریبا می توان گفت هیچ چیزی ندارند و زندگی از همه سو 
به آن ها فشار آورده است. داستان کتاب از زبان اعضای یک خانواده روایت می شود که به همه دردهای 
موجود اشــاره می کنند. سادگی و فقر مردم این روستا حد و اندازه ندارد و در مقابل میزان سواستفاده 
حکومت از آن ها هم انتها ندارد. مردم این روستا احتماال فقیرترین مردمی هستند که در ادبیات آمده اند. 

حتی می توان گفت وضعیت آن ها وخیم تر از مردم داستان خوشه های خشم است.
در قسمتی از کتاب می خوانیم:

سرگذشت تاریک مردم فونتامارا راه پرمشقت و یکنواخت دهقانان گرسنه و ناموفقی است که نسل بعد 
از نسل از بام تا شام بر قطعه زمین کوچک و ناباروری عرق ریخته اند. )کتاب فونتامارا – صفحه ۱۲(

اینیاتسیو سیلونه
 ،)Ignazio Silone :اینیاتسیو ســیلونه )به ایتالیایی
)زادهٔ ۱ مهٔ ۱۹۰۰ – درگذشــتهٔ ۲۲ اوت ۱۹۷۸( 
از نویســندگان معاصر ایتالیا بود که در روســتای 
»پِشــینا« از بخش »اَبروتزو« به دنیا آمد. سیلونه 
دوران کودکی را با فقر و تنگدســتی گذراند و در 
زمین لرزه سال ۱۹۱۵ ایتالیا پدر و مادر و پنج برادر 
خود را از دست داد. در ۱۹۲۱ به حزب کمونیست 
ایتالیا پیوست و با دســتگاه فاشیستی موسولینی 
به مبارزه پرداخت. در ۱۹۲۷ ســفری به شوروی 
کرد و پس از بازگشــت از آن سفر مانند همکاران 
دیگــر خود آندره ژید و آرتور کوســتلر و غیره راه 
مســتقلی در پیش گرفت، چنان کــه در ۱۹۳۰ از 
حزب کمونیســت استعفا داد. وی به علت فعالیتهای سیاسی ناگزیر شد در ۱۹۳۰ به سویس 
بگریزد و شاهکارهای خود مانند »نان و شراب« و »فانتامارا« و »دانه زیر برف« و »یک مشت 
تمشک« و »رازلوک« و »روباه و گل های کاملیا« را در آن دیار به رشته تحریر کشید. سیلونه 
در زمان جنگ جهانی دوم به وطن خود بازگشــت و در نهضت زیرزمینی ضد فاشیسم علیه 
حکومت موســولینی مبارزه کرد.در سال ۲۰۰۰ دو تاریخ نگار ایتالیایی به نام های داریو بیوکا 
و مائورو کانالی اســنادی را منتشر کردند که نشــان می داد سیلونه از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۰ 
با نام مســتعار سیلوستره برای پلیس فاشیســتی ایتالیا خبرچینی می کرده است. انتشار این 
اســناد جنجال فراوانی برانگیخت. مطابق این اسناد پیوستن سیلونه به حزب کمونیست به 
قصد نفوذ در این ســازمان بود، و او در دســتگیری بخشی از رهبران حزب کمونیست نقش 

مهمی ایفا کرد.

فرهنگ

انیمیشــن الیو اکشــن »تام و جری« در اولین روزهای  
اکــران با بیش از ۱۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار دالر فروش، 
شــروعی طوفانی داشــت و امید را به صنعت کرونازده 
ســینماداری در آمریکا برگرداند.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی ورایتی، انیمیشن الیواکشن تام و جری از استودیو 
فیلمسازی برادران وارنر در سه روز اول اکران ۱۳ میلیون 
و ۷۰۰ هزار دالر فروش کرد، فروشــی فراتر از انتظار که 
یکی از رکوردهای سینمایی روزگار کرونا به شمار می رود 
و از بهبود اوضاع ســینماها حکایت دارد.تام و جری به 
کارگردانی تیم اســتوری و بازی کلویــی مورتز، مایکل 
پنیا و کالین ُجســت در ۲ هزار و ۴۷۵ سالن سینما در 
آمریکای شمالی روی پرده رفته است. این فیلم همچنین 
در سرویس پخش اینترنتی اچ بی او مکس نیز پخش شده و به مدت ۳۱ روز در دسترس مشترکان این 
سرویس قرار دارد. استودیو فیلمسازی برادران وارنر به دلیل شیوع کرونا ترتیبی اتخاذ کرده که ۱۸ فیلم 
این کمپانی همزمان با سینماها، در سرویس اچ بی او مکس نیز اکران شوند.این فیلم ماجراجویانه درباره 
موش و گربه معروف کارتن های دوران کودکی، در گیشه جهانی نیز عملکرد قابل قبولی داشته و تاکنون 
در ۳۳ کشور، ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر فروش کرده است. با توجه به شرایط کنونی این را می توان 
شــروعی خوب برای فیلم تام و جری دانســت که با صرف یک بودجه ۷۹ میلیون دالری ساخته شده 
است.تحلیلگران گیشه درباره این اعداد و ارقام خوشبین هستند. دیوید اِی. گراس مدیر شرکت مشاوره 
Franchise Entertainment Research می گوید: با توجه به آن که هنوز نیمی از سینماها تعطیل هستند، 
تهدید کرونا همچنان ادامه دارد و تام و جری را می توان از خانه نیز تماشا کرد، این میزان فروش برای 

شروع خیلی خوب است، نشانه مثبتی برای کسب و کار سینما تلقی می شود.

»تام و جری« گیشه کرونازده آمریکا را احیا کرد
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