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خط مشی ) CIA( تغییر کرده است
در خبرها خواندم که مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ اسفند 
)۳ مارس( ویلیام برنز، دیپلمات باسابقه آمریکایی را به عنوان رئیس 
جدید ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( تائید کرده است. از 
مهمترین اهداف حزب دموکرات در انتخابات این بود که جو بایدن در 
کارزار انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرده بود که 
قصد دارد برنز را به ریاست سازمان سیا برگزیند. ویلیام برنز در زمان 
ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، معاون 
وزیر خارجه بود. کمی مطالعه و تفحص به ما می آموزد که ویلیام برنز 
کیست و حزب دموکرات و جو بایدن چرا او را برای این پست حساس 
در نظر گرفتند؟ و این انتخاب بخش مهمی از فرایند تغییر در سیاست 
خارجی آمریکا را واضح تر میکند. اگر یک سرچ کوتاه در اینترنت انجام 
دهید متوجه میشوید که ویلیام برنز که در سال ۲۰۱۴ از وزارت امور 
خارجه آمریکا بازنشسته شده و عضو هیئت مذاکره  کننده با ایران بود 
چرا و با چه هدفی از ســوی جو بایدن برای ریاست آژانس اطالعات 
مرکزی آمریکا )CIA( انتخاب شده است. ایشان دیپلمات باسابقه ای 
است که در ادوار مختلف روابط دیرینه ای با جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخب آمریکا داشته اســت. زمانی که بایدن ریاست کمیته روابط 
خارجی را بر عهده داشت با ویلیام برنز همکاری می کرد. برنز با اعضای 
دیگر دولت آینده بایدن از جمله جک سولیوان که مشاور امنیت ملی 
شد، تعامل بسیاری دارد. رسانه هایی همچون نیویورک  تایمز، درباره 
این انتخاب نوشــته اند که »بایدن قصد داشــته است این پیام را به 
دوست و دشمن خود منتقل کند که سازمان اطالعات آمریکا تحت 
تأثیر سیاست نیست. تجربه برنز به عنوان »مصرف  کننده اطالعات« 
و نه به عنوان »تولیدکننده« موجب شــده اســت کــه او کاندیدای 
مناســبی برای این پست محسوب شــود. چون از رؤسای سی آی ای 
انتظار می رود که پیشــنهادهای سیاست گذاری را کنار بگذارند و بر 
بکارگیری اطالعات و ارزیابی ها متمرکز شوند. مقامات اطالعاتی سابق 
آمریکا معتقدند که مهم ترین ویژگی رئیس ســی آی ای، تخصص او 
درتولید و جهت دهی و جمع آوری اطالعات نیست، بلکه رابطه اش با 

رئیس جمهور است که آقای برنز از آن برخوردار است«. 
ادامه در صفحه دوم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

امسال بدترین سال از نظر سیاست ها واقدامات اقتصادی

1.۷ میلیارد دالر پول بلوکه 
شده ایران در لوکزامبورگ

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و هلند اظهار داشت: دارایی های کمتری از ایران در اتحادیه اروپا بلوکه 
شده است که در این میان می توان به حدود ۱.7 میلیارد دالر در لوکزامبورگ اشاره کرد. به دلیل نزدیک تر 
شدن دیپلماسی ایاالت متحده با اتحادیه اروپا در دوره بایدن، می توان همین مقدار را نیز با رایزنی فعال با 
کشورهای اروپایی، به سادگی به چرخه اقتصاد ایران باز گرداند.محمدحسن دیده ور در مورد وضعیت تجارت 
با هلند اظهار داشت: تا ۱۰ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۰ تجارت ایران با اتحادیه اروپا ۳ میلیارد و 6۰۰ میلیون 
یورو بوده است. از این حجم تجارت، تنها 6۰۰ میلیون یورو متعلق به صادرات بوده و ۳ میلیارد یورو واردات 

انجام شده است. ...

ربیعی در نشست خبری:

آماده تبادل زندانیان با آمریکا هستیم

بازگشت بورس به کانال ۱.۲ میلیون واحد

آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد؛

ایران غنی سازی اورانیوم با سومین آبشار سانتریفیوژ را آغاز کرد
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که غنی سازی اورانیوم با سومین آبشار از سانتریفیوژهای 
پیشرفته 2m-IR در تأسیسات زیرزمینی سایت نطنز آغاز شده است.خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعالم کرد که ایران سومین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته 2m-IR را در تأسیسات زیرزمینی سایت نطنز فعال کرده است.بر 
اساس این گزارش، ایران چهارمین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته 2m-IR را نیز در تأسیسات نطنز نصب کرده، اما هنوز گازدهی به 
آن را آغاز نکرده است. رویترز همچنین به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داده است که پنجمین آبشار از سانتریفیوژهای 

پیشرفته 2m-IR نیز در حال نصب در تأسیسات نطنز است و ایران قصد دارد آبشار ششم را در نطنز نصب کند.
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گزیده خبر

ادامه سرمقاله

ربیعی در نشست خبری:

آماده تبادل زندانیان با آمریکا هستیم
سخنگوی دولت گفت: ما آماده ایم همه زندانیان را بین ایران و آمریکا تبادل کنیم و اگر 
تاکنون این اتفاق تا االن نیفتاده به خاطر عدم آمادگی دولت آمریکا بوده است. علی ربیعی 
ســخنگوی دولت صبح دیروز)سه شنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه که از طریق 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: در ابتدا شهادت امام موسی کاظم)ع( را تسلیت عرض 
می کنم. ســختی هاو مشکالتی که آن امام بزرگوار در طول زندگی خود کشیدند، برای 
همه می تواند نمونه بارزی از درس صبر، استقامت و مبارزه باشد. امام موسی کاظم )ع( 
نشان دادند که در سخت ترین شرایط می توان مقاوم بود و تحث تاثیر قرار نگرفت بلکه بر 
دشمنان هم تاثیر گذاشت و مقاومت آنها را شکست. انشاء اهلل همه ما بتوانیم سیره زندگی 
ائمه در زندگی شــخصی و اجتماعی خود جاری کنیم.ربیعی در ادامه با اشاره به مساله 
برجام گفت: در روزهای گذشــته، روابط خارجــی ایران، یکی از مهمترین مقاطع تاریخ 
سیاســی ما را پشت سر گذاشت و موضوع برجام در کانون تماس های مفید و سازنده ی 
بین المللی رییس جمهور و برخی همتایانش درباره برجام بود.وی افزود: بدون شک برجام 
بزرگترین اتفاق سیاسی در دهه های اخیر و یک دستاورد ملی بوده که هرچند به دلیل 
آنکه دیوانه ای سنگی به چاه انداخت؛ از برجام خارج شد و انتفاع مردم ما از لغو تحریم 
ها را به تعویق انداخت اما اطمینان داریم که بزودی این اختالل به پایان خواهد رسید و 
دولت آمریکا به راه درســتی که آن را ترک کرده بازخواهد گشت.سخنگوی دولت تاکید 
کرد: برجام، نقطه  عطفی در تاریخ صلح جویی و تدبیر ایران است؛ جایی که با سرافزاری، 
عزت و حفظ تمامیت ارضی ایران و ضمن نگه داشــتن دستاوردهای صنعت صلح آمیز 
هسته ای برای پایان دادن به تحریم های چندجانبه و مستظهر به قطعنامه های شورای 
امنیــت اقدام کرد.ربیعی تاکید کرد: بدون این نتایج و دســتاوردها نه ما در موضع برتر 
اخالقی و حقوقی بعد از خروج آمریکا از برجام قرار می گرفتیم و نه امروز می توانســتیم 
با تکیه بر قطعنامه شــورای امنیت ملل متحد از حقوق مردم ایران در لغو تحریم های 
غیرقانونی دفاع کنیم.وی ادامه داد: در تداوم این تالش ها و در نتیجه رایزنی های وزارت 
امور خارجه، خوشبختانه قطعنامه جدیدی که قرار بود علیه ایران در شورای حکام آژانس 

بین المللی به تصویب برسد، کنار گذاشته شد.

آمریکا بی قید و شرط به برجام برگردد
سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: امروز کشورهای زیادی با حسن نیت در حال تالش 
برای احیای برجام هســتند. اطمینان داریم که در آینــده ای نزدیک این هدف محقق 
خواهد شد چون تنها راهی است که تامین کننده صلح در جهان و تضمین کننده منافع 
همه کشورهاســت. برجام، یک مصوبه قانونی بین المللی است و آمریکا  چاره ای جز تن 
دادن به قانون ندارد.ربیعی اظهار کرد: از همین جا مجددا به کاخ سفید توصیه می کنیم 
همان طور که رئیس جمهور قبلی آمریکا به یک باره از برجام خارج شد، بی قید و شرط 
به برجام بازگردند و بیشتر از این، راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند.وی تاکید 
کرد: باید یادآوری کنم که در ۴ سال گذشته ما راه دپپلماسی را باز نگه داشتیم نه آنها 
و امروز کســی که باید اولین قدم را در راه دیپلماسی بردارد آنها هستند نه ما.سخنگوی 
دولت در ادامه به مصوبات شــورای هماهنگی ســران قوا اشاره کرد و گفت: دیروز عصر 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد. در این جلسه پس از بحث 
پیرامون مســائل اقتصادی کشور و مشکالت و هماهنگی های مورد نیاز بین قوا،  مقابله 
و برنامه ریزی با وضعیت اقتصادی که به سبب تحریم های ظالمانه به وجود آمده، مورد 
بحث قرار گرفت.ربیعی گفت: رئیس جمهور در این جلســه بر تالش هماهنگ سه قوه و 
همه نهادها در جهت کم کردن فشار اقتصادی بر زندگی مردم تاکید داشتند. همچنین 
رییس جمهور بر ایجاد زمینه ســرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل و تمهید 
شرایطی اطمینان آور برای سرمایه گذاری در ایران و تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری 
آنها تاکیــد کردند.وی تصریح کرد: در ادامه موضوعــات دیگری مورد بحث قرار گرفت 
کــه در یک مورد در خصوص تنظیم بازار ارز اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار 
ارز و حمایــت از صادرات کنندگان غیرنفتی مطرح و جمع بندی شد.ســخنگوی دولت 
گفت: همچنین بخشودگی جرائم بدهی واحدهای تولیدی در سال ۹۹ به سازمان تامین 
اجتماعی، مشــروط به حفظ اشــتغال مورد تاکید قرار گرفت.ربیعی گفت: شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا به سازمان برنامه اجازه داد تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق 
مالی اسالمی مصرف نشده قانون بودجه ۱۳۹۹ را در اختیار طلبکاران دولت و پیمانکاران 
قرار دهد. این تصمیم موجب ســرعت بخشــیدن بیشــتر به طرح های عمرانی خواهد 
شد.ربیعی در ادامه در رابطه با مصوبات مهم دولت بیان کرد: یکی از خواسته های جامعه 
فرهنگی و آموزش و پرورش کشــور الیحه نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان تصویب و 
برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارائه شد.وی ادامه داد: در جلسه یکشنبه گذشته الیحه 
نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان به تصویب دولت رسید.  همچنین دولت در یک مصوبه 
دیگر تصمیمی مرتبط با توسعه منطقه ای و ایجاد اشتغال پایدار را اتخاذ کرد.سخنگوی 
دولت تصریح کرد: آیین نامه احداث واحدهای میان دســتی و پایین دستی پتروشیمی 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی برای انتقال پروپلین داخلی به مناطق مختلف کشور 
با رویکرد آمایش ســرزمینی به تصویب رسید.ربیعی ادامه داد: این طرح موجب رونق در 
بســیاری از مناطق کشور و ایجاد اشــتغال پایدار خواهد شد. همچنین کاهش واردات 
مشــتقات پروپلین را نیز به دنبال داشته است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل 
منابع داخلی برای احداث زیرساختها و تاسیسات سرمایه گذاری خواهد کرد.سخنگوی 
دولت خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای انتقال خط 
آبرسانی از نهند به تبریز و حفر ۳۰ حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت آبرسانی زرینه 
رود به تبریز اختصاص یافت و در تصمیم دیگری دولت آیین نامه ایجاد و ســاماندگی و 

نظارت بر سالن های فیلم را تصویب کرد.
ربیعی اضافه کرد: بنابراین تصمیم وزارت راه و شهرســازی با معرفی با وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی زمین مناسب در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد. در بخش دیگری از این 
مصوبه قیمت بلیط ســینماها به پیشنهاد انجمن سینماداران و تهیه کنندگان و توسط 

سازمان امور سینمایی تعیین می شود.
وی با بیان اینکه  براساس مصوبات روز چهارشنبه دولت موانع توسعه مشارکت کارگران و 
کارفرمایان در تشکل ها و انجمن ها را مرتفع نمود، گفت: آیین چگونگی تشکیل و حدود 
و وظایــف و اختیارات نحوه عملکرد انجمن هــای صنفی و کانون های مربوطه تصویب 
شد.این آیین نامه براساس خواست کارگاران و کارفرمایان برای تسهیل در فعالیت شان 
در دستور کار دولت قرار گرفته بود.سخنگوی دولت ضمن گرامیداشت بزرگداشت شهدا، 
عنوان کرد: در آستانه روز بزرگداشــت شهدا قرار داریم. ما نیازمند منش، روش، جاری 
و ســاری شــدن روح ایثار، فداکاری و از خود گذشتی برای کشور هستیم. این شهدا در 
پرتو خداجویی تن و هستی را برای دفاع از تمامیت ارضی و زندگی مردم، آرامش و رفاه 
جامعه جان به جان آفرین تقدیم کردند.ربیعی افزود: دولت با اعتقاد به این تعبیر پرمعنا 
و غنی امام راحل که خانواده شهدا چشم و چراغ به ملت هستند. از ابتدای دولت یازدهم 
در اولین اقدام احکام بر زمین مانده در مورد ایثارگران را در دستور کار خود قرار داد.وی 
تصریح کرد: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان یک مطالبه توسط رئیس 
جمهور ابالغ و در حال حاضر بیشتر از ۸۰ درصد مواد و احکام قانون مذکور به مرحله اجرا 
رسیده است. از سویی دیگر اجرای احکام ایثارگران در برنامه ششم توسعه نیز آغاز شده 
و بخشی از آیین نامه های اجرایی آن نیز برای تصویب به هیات وزیران ارسال شده است.

ربیعی گفت: بنیاد شهید همچنین با تالش مستمر و مساعدت دولت توانسته نزدیک به 
۱۴ هزار  تومان از معوقات ایثارگران و بخشی از مطالبات بیمه تکمیلی این عزیزان را در 
دو مقطع تامین و پرداخت کند. همچنین از خرداد سال ۱۳۹۹ و با رویکرد حل مشکل 
مســکن و اشتغال ایثارگران تامین زمین برای مســکن ۶۴ هزار و ۵۲۳ ایثارگر و تامین 
اشــتغال برای ۵۱ هزار و ۲۰۵ ایثارگر انجام شده است.وی اضافه کرد: الزم به ذکر است 

از ســال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ تعداد ۳۷ هزار و ۸۰۶ زمین مســکن به ایثارگران واگذار شده 
اســت و این در حالیســت که از خرداد لغایت آذر ۱۳۹۹ با رشد ۶۶ درصدی روبرو بوده 
اســت. امسال نیز به مناسبت ۲۲ اسفند از ۲۴ طرح و پروژه واگذاری زمین و مسکن در 
۲۱ استان بهره برداری خواهد شد.سخنگوی دولت تاکید کرد: افتتاح ۱۹ طرح تولیدی، 
کشاورزی، صنعتی و دامپروری و اجرای ۸ طرح توانبخشی و درمانی و افزایش تخت های 
بیمارســتانی در بیمارســتانهای خاتم االنبیاء تهران، فجر تبریز، بوشهر و مشهد از دیگر 
برنامه های دولت در ایــن روز خواهد بود.ربیعی ضمن تبریک مبعث پیامبر اکرم )ص( 
عنوان کرد: بعثت نور، عید توحید و عید تفکر و تعقل، روز شکســت طاق ظلم و پایان 
بردگــی ها و طنین آزادی را به همه مســلمانان و موحدان و آزادگان جهان تبریک می 
گوییم. بعثت فرصتی است گران بها که در فلسفه اصلی آن یعنی »تکمیل واتمام مکارم 
اخالقی« تامل بیشتری بکنیم.وی خاطرنشان کرد: پیامبر مکرم می فرماید برای تکمیل و 
تمام کردن مکارم اخالق مبعوث شده ام. ما به پیروی از آن پیامبر نیازمندیم تا براساس 
آموزه های الهی پیامبر، رحمت، عدالت، تواضع و مکرمت را رهنمون خود ســازیم. مدارا 
و اخــالق بیش از هر دوره ای نیاز جامعه امروز ماســت. ملت مــا در این ایام با توجه به 
تالقی عید مبعث و عید نوروز، یک رســتاخیر جان و روح و رســتاخیر طبیعت مضاعف 
را زندگی می کنند.ســخنگوی دولت ادامه داد: از پس آن ســاله ای سخت زمستانی که 
جنگ اقتصادی پر شدت آمریکا بر ما تحمیل کرد، ما به یمن مقاومت ملی وارد سالهای 

نوروزی خواهیم شد.

تنها راه احیای برجام لغو تحریم ها است
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی اظهارات برخی از مقامات آمریکا درباره برجام و 
نبــود اراده برای لغــو تحریم ها، گفت: اگــر این مواضع طرف آمریکایــی برای مصرف 
داخلی آمریکاســت درباره آن نظری نداریم اما اگر مواضع سیاست خارجی دولت جدید 
آمریکاست، از نظر ما اشتباه و ناشی از مشورت های گمراه کننده است.ربیعی افزود: آمریکا 
در موضعی نیســت که برای انجام تعهدات بین المللی خود شرط تعیین کند. برخالف 
آمریکا که از بازگشت به برجام طفره می رود، ایران آماده است که هرچه سریع تر و همگام 
با دیگر اعضای برجام و آمریکا به همه تعهداتش عمل کند. مطابق سیاست ابالغ شده و 
قطعی مقام معظم رهبری، تنها راه احیای برجام لغو تحریم ها و بازگشــت همه طرف ها 
به انجام کامل تعهداتشان است.وی ادامه داد: اگر آمریکا به راهی غیر از این می اندیشد، 
تنها زمان ارزشمندی را تلف می کند که می تواند منافع دو کشور را به جلو ببرد البته در 
نهایت فکر می کنم که در آینده نزدیک دولت آمریکا توانایی تشــخیص سیاست درست 

را بدست خواهد آورد.

آماده تبادل زندانیان با آمریکا هستیم
سخنگوی دولت در پاســخ به سوالی پیرامون توافق احتمالی با آمریکا در مورد برجام و 
تبادل زندانیان گفت: مواضع ما درباره احیای برجام تغییری نکرده و همچنان معتقدیم که 

آمریکا از برجام خارج شده و ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.
ربیعی تاکید کرد: اقدامات جبرانی ایران در کاهش تعهدات مطابق نص برجام و در پاسخ 
به ناتوانی ســایر طرف ها از انجام تعهداتشان است. این اقدامات به سرعت برگشت پذیر 
هستند. هر زمان آمریکا تصمیم بگیرد که با لغو تحریم ها به وظایف قانونی خود مطابق 
قطعنامه و توافق برجام عمل کند، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خود 
عمل خواهیم کرد.وی افزود: ما از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتواند این روند را تسریع کند 
استقبال می کنیم. اوال جامعه بین المللی و سپس ایرانیان منتظرند تا شعار دولت آمریکا 
یعنی »بازگشت آمریکا به جهان« را با بازگشت آمریکا به برجام ارزیابی کند. برجام هسته 
اصلی چیزی است که دور یک میز خواهیم نشست. سخن گفتن بیش از برجام، از سوی 
کســی که به تعهداتش عمل نکرده، حرفی نادرست است.سخنگوی دولت با بیان اینکه 
دربــاره تبادل زندانیان نکته تازه ای وجود ندارد، گفت: قبال هم موضع ایران را وزیر امور 
خارجه بیان کرده اند، همه زندانیان را آماده ایم تبادل کنیم. اگر هم تاکنون این اتفاق تا 
االن نیفتاده به خاطر عدم آمادگی دولت آمریکا بوده اســت.ربیعی اظهار کرد: دو طرف 
می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. ما ایرانیان متعددی در سراسر جهان داریم که به 
دستور آمریکا زندانی شدند. ما می توانیم به یکباره در مورد همه زندانیان گفتگو کرده و 

مشکل را حل کنیم.

کاهش برخی فشارهای ترامپی توسط دولت جدید آمریکا ناکافی است
ســخنگوی دولت در خصوص آخرین وضعیت آزادســازی منابع ارزی ایران در عراق  و 
سازوکار آن گفت: اخیرا رئیس کل بانک مرکزی جلسات متعددی را با مقامات عراقی و 
بانک مرکزی عراق برگزار کرده است و سازو کارهای مناسب استفاده از منابع موجود که 
دولت آمریکا مانع برداشت این منابع بود را با طرف های عراقی تفاهم کرده است. مقرر 
شده است این منابع با توجه به مصارف و نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.ربیعی 
اظهار کرد: دولت جدید آمریکا فشارهای بی رحمانه دولت ترامپ علیه دستیابی ایران به 
منابع دارایی های خود در سایر کشورها را کاسته است و برخی مقامات این کشورها اطالع 
داده اند که مانعی برای دادن منابع ارزی ایران ندارند.  وی افزود: ما این اقدامات از سوی 
آمریکا را ناکافی می دانیم. دولت ایران بدون تردید تالش خواهد کرد تا آخرین ســنت از 
حقوق ملت ایران را آزاد کند. ما باید بتوانیم همانند همه کشــورها آزادانه تجارت کند و 
به منابع مالی خود دســت یابیم. کاستن از فشارهای ترامپی یک گام محسوب می شود 
اما این اصال در حد انتظارات جامعه ایران نیست.ســخنگوی دولت گفت: ما نیازمند این 
هســتیم که ساالنه ۱۰ میلیارد دالر کاالی اساســی و دارو را وارد کنیم و اولویت ما هم 

کاالی اساسی و دارو است.

مدعیان دور زدن تحریم ها یک بشکه نفت هم نتوانستند بفروشند
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اخیرا جهانگیری گفته فردی ادعا می کرده که 
می تواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد اما در نهایت نتوانسته است، توضیحی در این 
خصوص بفرمائیدف گفت: از آغاز تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران ادعاهای زیادی علیه 
دولت شنیدیم. دولت و وزارت نفت را متهم می کردند که مخصوصا تحریم های نفتی را 
دور نمی زند یا عده ای می گفتند دولت توان دور زدن تحریم را ندارد.ربیعی تاکید کرد: در 
چند سال اخیر فضای روانی کشور مملو است از این اتهامات بی اساس و نگرانی آور از سوی 
کسانی که هیچ گاه از حرفهای شان، هیچکس حساب کشی نمی کند.وی افزود: این ادعاها 
که اغلب از جانب مخالفان سیاسی دولت مطرح می شد کار را به جایی رساند که عده ای 
ادعا کنند اگر نفت به آنها داده شود توان دور زدن تحریم و فروش نفت را دارند.سخنگوی 
دولت اظهار کرد: عده ای هم نزد مقام های عالیرتبه کشور این ادعاهای عجیب را مطرح 
کردند. استراتژی دولت و آقای زنگنه اتخاذ کرد این بود که اعالم کرد هرکس مدعی است 
می تواند نفت بفروشــد بیاید و قرارداد ببندد و هر میزان نفت که می خواهد ببرد. پس از 
این اعالم آمادگی وزارت نفت، مدعیان یکی پس از دیگری جا زدند.ربیعی گفت: در این 
میان معلوم شــد که این افراد یا بدون محاســبه و با دانش کم ادعا می کردند یا تحریک 
شده توسط رابط هایی که به قصد فریب و شناسایی کانال های فروش نفت ایران به میدان 
آمده بودند. یکبار آقای زنگنه می گفت بر اساس همین ادعاها من به میلیون ها بشکه نفت 
مجوز دادم، اما فروش یک بشکه نفت هم اتفاق نیفتاد.وی ادامه داد: تمام این ها در حالی 
بود که وزارت نفت با حوصله و درایت مشغول ایجاد و شناسایی کانال های جدید فروش 
نفت بود که این تالش ها به ثمر نشســت و دولت موفق شــد عالوه بر فروش نفت اجازه 
ندهد حتی یک دالر از پول نفت ناپدید شود.سخنگوی دولت تاکید کرد: این همان اتفاقی 
اســت که در زمان برخی مدعیان دور زدن تحریم ها روی داد. ما به یاد داریم که در آن 

زمان تحریم ها را دور می زدند و چقدر منابع مالی مردم به هدر رفت. هنوز هم دادگاههای 
ما درگیر پرونده های پیچیده هستند. ما با قاطعیت تمام اعالم می کنیم که هیچ یک از 
مدعیان دور زدن تحریم نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند و تمام عملیات فروش 
نفت در شرایط تحریمی توسط دولت و وزارت نفت صورت گرفت و افراد رانت خوار نفتی 

که امروز درگیر فرآیندهای قضایی هستند هم باز تولید نشدند.

سیاست دولت پیشی گرفتن مزد از تورم است
ربیعی در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه مشخصی برای افزایش قدرت معیشت 
خانوارهای کارگری در ســال ۱۴۰۰ دارد؟ گفت: یکی از دســتاوردها و عملکرد مهم در 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهم واقعی کردن چانه زنی در شــورای عالی کار بود و همه 
تشــکل های کارگری که در جلسات بوده اندف می توانند گواه این مدعا باشند. چانه زنی 
در شورای عالی کار به صورت واقعی انجام می شود.وی افزود: ما سال هایی را داشتیم که 
پس از حتی توافق کارگران و کارفرمایان با دولت، یک شــبه این توافق ها نادیده گرفته 
شــد و دولت نظر خودش را اعمال کرد. در این دوره مباحثات و تصمیم گیری های آزاد 
از دســتاوردهای دولت اســت که باید از آن حفاظت کنیم.سخنگوی دولت تاکید کرد: 
حداقل دســتمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالیانه توسط شورایعالی کار معین می شود.

ربیعی تاکید کرد: برای ســال ۱۴۰۰ هم مذاکرات مزدی بین کارفرمایان و کارگران در 
کمیته مزد ادامه دارد و مدت هاســت در جریان بوده و در جلسات شورای عالی کار هم 
مطرح شده است.وی ادامه داد: دو دیدگاه وجود دارد. نمایندگان کارفرمایی معتقدند که 
افزایش مزد منجر به کاهش توان تولیدگران و عدم مدیریت کارگاه می شــود. از ســوی 
دیگر جریان کارگری معتقدند باید میزن مزد مطلوب شــود تا کارگران بتوانند نیازهای 
واقعی خانوارهای خودشان را تامین کنند. سیاست اساسی ما نیز در این سال ها این بوده 
که همواره مزد باید از تورم پیشی بگیرد.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مزدها از سال 
۹۲ در طی ســالیان اخیر این امر انجام شــده و حتی کسری قدرت خرید بیش از سال 
۹۲ درصدد جبران برآمدیم. در هشــت سال قبل از ۹۲ یک منحنی پرشکافی از مزد و 
تورم و قدرت خرید داشتیم.ربیعی تصریح کرد: امسال سال حساسی است. ما در این سه 
ســال، سال هایی را داشتیم که عده ای می گفتند این ها دیگر دوام نمی آورند. آثار تورمی 
تحریم های ۹۸ و ۹۹ بروز کرده اســت. به شــخصه معتقدم افزایش قدرت خرید جامعه 
کارگری و بازنشســتگان را در این سال ها بیشتر مورد توجه قرار دادیم. یکی از مناقشات 
ما در بودجه ۱۴۰۰ با مجلس، این بود که منطق اصلی نگاه به دســتمزد، باید حافظت 
از خانواده باشــد.وی تاکید کرد: من بعید می دانم تا روزهای نزدیک پایان سال ۹۹ این 

تصمیم اتخاذ شود اما در هفته آینده این مساله نهایی خواهد شد.

تهدیدهای مضحک رژیم صهیونیستی را جدی نمی گیریم
ربیعی در پاســخ به این سوال که وزیر جنگ اســرائیل مدعی شده است که ارتش این 
رژیم در حال بازنگری در طرح های خود برای کســب آمادگی جهت یک حمله احتمالی 
به تأسیســات هسته ای ایران است، پاسخ ایران در صورت بروز این حمله در چه سطحی 
و چگونــه خواهد بود؟ و به نظرتان دلیل بیان این مطالب در این برهه زمانی چیســت؟ 
گفت: نگران اصلی توافق برجام رژیم صهیونیســتی اســت. دور گذشته هم تمام توافق 
خــودش را کرد تا این توافق صورت نگیرد. ناامن بودن روانی منطقه ســود بزرگی برای 
رژیم صهیونیســتی دارد. براین اساس، این امکان وجود دارد که دست به برخی کارهای 

فریبکارانه در منطقه بزند تا جلو توافق برجام را بگیرد.
وی ادامه داد: ما این تهدیدهای مضحک را جدی نمی گیریم. رهبران رژیم اســرائیل به 
خوبی می دانند که ارتکاب چنین خطایی چــه پیامدهای فاجعه باری برای آنها خواهد 
داشــت. پاسخ ما، پاســخی هســت که پیش تر از طرف وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح ما داده شد.وی ادامه داد: این قبیل لفاظی ها به هدف تهدید و اخاذی از آمریکا و 
برای منصرف کردن آمریکا از بازگشت به برجام صورت می گیرد.سخنگوی دولت اظهار 
کرد: نشان دادن این مسئله به عهده دولت آمریکاست که می خواهد امریکا را تسلیم این 
باج گیری های قرون وسطایی کند یا به دفاع از استقالل، سیاست ها و منافع واقعی مردم 

آمریکا برخیزد.

گرانی اینترنت امرار معاش یک میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد
ربیعی در خصوص موضع دولت به افزایش نرخ اینترنت از ســوی مجلس به سود صدا و 
سیما گفت: اینکه مجلس تشخیص دهد که مصارفی مثل اختصاص بودجه به صداوسیما 
را تصویب کند حق قانونی مجلس اســت، اما برای یافتن منابع آن اگر قرار باشــد فشار 
اقتصادی بر مردم وارد کند را صحیح نمی دانیم.وی ادامه داد: هفته پیش مخالفت دولت 
با این افزایش صریح بیان شــد. یکی از مشکالت اینگونه تصمیمات، عدم امنیت سرمایه 
گذاری در کشور است.سخنگوی دولت تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی در یک مدل ۱۵ 
ســاله با دولت قرارداد دارند و براســاس این قرارداد باید ساالنه ۲۸ درصد به خزانه واریز 
کننــد و این افزایش ۱۰ درصدی و تبدیل آن بــه ۳۸ درصد برای اپراتورها عدم امنیت 

سرمایه گذاری ایجاد می کند.

صف های خرید کاال نتیجه تحریم ها است
وی در پاسخ به این سوال که چند وقت قبل رئیس جمهور گفت در دولت تدبیر و امدی 
صفی بسته نشده است درحالی که این روزها شاهد انواع و اقسام صف ها هستیم، دولت 
برای حل این مشکل چه تدبیری در نظر گرفته است؟ گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ را باید در 
یک قالب تحلیل کرد که صفی نداشتیم و ادعای رئیس جمهور ادعی درستی بود. در این 
سال ها تورم ما تک رقمی بود و رشد اقتصادی هم عدد قابل توجهی بود.سخنگوی دولت 
گفت: اتفاقی که از ســال ۹۷ پیش آمد، هر دولتی را می توانست بپاشاند. این فشاری که 
بر دولت و ملت ایران از ســال ۹۷ وارد شد، فشاری برای فروپاشی نظام و به کف خیابان 
آوردن مردم بود. صف بستن ها بخشی از نتیجه این فشارها است.ربیعی گفت: این موضوع 
در هفته گذشــته در هیات دولت مطرح شد. معاون اول رئیس جمهور در همین زمینه 
جلســات متعددی را برگزار کردند. برای همین میزان گرانی غیرمعقولی که نســبت به 

پارسال وجود دارد، باید چاره اندیشی شود.

ایجاد صف های روغن بخاطر فضاسازی ها در مجلس است
وی با اشــاره به صف های ایجاد شــده برای خرید روغن، گفت: فضاسازی هایی بود که 
در هنگام بررســی الیحه بودجه در مجلس در خصوص نرخ ارز کاالهای اساســی اتفاق 
افتاد را یادتان است.ســخنگوی دولت گفت: از همین تریبون بارها هشدار دادم که بحث 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بهم خوردن تعادل بازار می شود. برخی اظهارات به شایعه 
چندبرابر شدن قیمت خوراک دام و دانه های روغنی دامن زد و حاصل آن نگرانی مردم 
و انبار کردن این اقالم توسط برخی سودجویان و در نهایت برهم خوردن تعادل بازار شد.

ربیعی گفت: حاال تصور کنید اگر نرخ ارز این کاالها ۴ برابر می شــد و اقشار کم درآمد 
قدرت خرید آن را نداشــتند چه شرایطی برای معیشت و امنیت غذایی مردم پیش می 

آمد.
وی افزود: همانطور که رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
گفت، مواضع شخصی که موجب عدم اطمینان به آینده می شود و نگرانی در مردم ایجاد 
می کند،  عوارض منفی اقتصادی دارد. البته با منتفی شدن موضوع و تاکید دولت بر ادامه 
سیاست حمایت از عرضه کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی و تمرکز بخش های مختلف 
دولت و تقســیم کار بین دستگاهی صورت گرفته و سیاســتگذاری های الزم، مطمئن 

هستیم بازار به زودی به سمت تعادل پیش خواهد رفت.

رهبر انقالب در پیامی به کنگره ملی »لشکر فرشتگان تاریخ ساز«:
زنان شهید، جانباز و آزاده از برترین قله های 

افتخارات انقالب هستند

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: شهیدان و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگراِن 
یکی از برترین قله های افتخارات انقالب اســالمی و جمهوری اسالمی  هستند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی به کنگره ملی »لشــکر فرشتگان تاریخ ساز« ویژه تجلیل از 
زنان شهید، جانباز و آزاده، این زنان مجاهد، شجاع و فداکار را از برترین قله های 
افتخارات انقالب اسالمی خواندند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح دیروز 
حجت االسالم شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را در 

محل همایش قرائت کرد، به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
شهیدان و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگراِن یکی از برترین قلّه های افتخارات 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی اند. قدرت ایمان، راه مجاهدت های بزرگ را به 
روی زنان ایرانی گشود و صحنه های شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و 
فداکارانه و مبتکرانه ی آنان در میدان های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز 
روزهای انقالب تا دوران فراموش نشــدنی دفاع مقّدس، و از قهرمانی در صفوف 
نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات 
پشــت جبهه، و از حضور در جبهه ی علم و تحقیق و فّناوری و درخشندگی در 
وادی ادبّیات و هنر، تا هنرنمایی در عرصه های اجتماعی و سیاسی و مدیریت ها، و 
سرانجام فداکاری در میدان سالمت و خدمت به بیماران در آزمون پُرخطر اخیر، 
همه و همه نشانه های اعتالی معنوی زِن ایرانی است که به برکت نظام اسالمی 
و درس ها و ارزش گذاری های اسالم پدید آمده است.بی شک زنان شهید و جانباز 
و آزاده که تعداد آنان را هفده هزار دانسته اند در قلّه ی این افتخاراتند. زن ایرانی 
توانست به رغم فرهنگ فساد و انحطاط غربِی تحمیل شده بر بسیاری از زنان در 
دوران نحس پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسالم نزدیک کند و این 

افتخاری بزرگ است؛ و الحمد هلل رّب العالمین.

خط مشی ) CIA( تغییر کرده است
ادامه از صفحه اول

برنز در گذشته در جامعه فراماسون های آمریکایی و  رئیس بنیاد کارنگی بوده 
است که برای برقراری بستر اقتصادی آماده تر و با نماد صلح بین الملل تالش 
می کرده اســت. وی در سال ۲۰۱۴ بعد از حدود ۳۲ سال فعالیت در وزارت 
خارجه آمریکا بازنشسته شد و در دو دهه گذشته در حساس ترین و مهم ترین 
شــرایط ایفای نقش کرده است. برنز مخالف حمله آمریکا به عراق بود و در 
سال ۲۰۰۲ مخالفتش با این اقدام را به صراحت در مطبوعات آمریکایی اعالم 
کرد. در سابقه او اینگونه مشهود است که ویلیام برنز، سفیر آمریکا در مسکو و 
اردن هم بوده است. وی سابقه معاونت وزارت امور خارجه آمریکا را دارد و در 
دوره های جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو خدمت کرده است. در دوره 
ریاست جمهوری باراک اوباما، برنز در تیم مذاکره  کنندگان هسته ای آمریکا 
و عضو پشــت پرده ای از جماعت ۵ + ۱ بود و راه را برای توافق هســته ای 
سال ۲۰۱۵ هموار می کرد. انتخاب برنز که از منتقدان سیاست های خارجی 
دونالد ترامپ از جمله خروج آمریکا از برجام و ترور ســردار قاسم سلیمانی 
بود می تواند معنای ورود روش سیاست خارجی آمریکا به دوره ای متفاوت را 
داشته باشد؛ به خصوص اینکه دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود 
سعی کرد اهمیت مقام های اطالعاتی در ساختار سیاست گذاری در امریکا را 
کاهش دهد و به دلیل تحلیل هایی که درباره »تهدیدهای امنیت ملی آمریکا 
از سوی ایران« ارائه شد، آنها را منفعل و ساده لوح خوانده و به پیروی از اروپا 
متهم کند. ویلیام برنز در انتقاد از سیاست های ترامپ، تاثیر فشار حداکثری 
وی علیه ایران را مردود می داند و معتقد اســت که اقدامات نادرست ترامپ 
موجب شــده نتواند حتی سیاســت های خودش درباره ایران را جامه عمل 
بپوشاند. روزنامه اورشلیم  پست از روزنامه  های کلیدی در رژیم صهیونیستی 
در مورد برنز نوشــته اســت که: »برخی از مقامات ســابق اطالعاتی آمریکا 
معتقدند که وی ممکن اســت در انجام اقدامات تهاجمی مخفی و حمالت 
تردید بیشــتری داشته باشــد و در مورد صحت اطالعات جاسوسی مربوط 
به ایران که منبع آن از کشــورهای خاورمیانه مانند اسرائیل نشأت می گیرد، 
بدبینی بیشتری به خرج دهد«. اما با جمع آوری اطالعات و خواندن مقاالت 
در خصوص برنز میتوان قضاوتی اولیه داشــت که برنز دیپلماتی است که در 
بین دموکرات ها و جمهوری خواهان از اعتبار بســیار زیادی برخوردار است و 
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، تجربه بسیاری در امور بنیادگرایی های 
امنیتی و حساس دارد. پرسش اساسی این خواهد بود که برنز چگونه می تواند 
با آوریل  هاینز که انتخاب بایدن برای ریاست آژانس امنیت ملی ایاالت متحده 
آمریکا )NSA( است کار کند؟ تیم انتقالی بایدن گفته است که خانم هاینز 
مقام ارشــد اطالعاتی در دولت خواهد بود و قصد ندارد به صورت رســمی 
سی آی ای را در کابینه عضو کند. ویلیام برنز درمورد ایران، عربستان و اسرائیل 
چگونه فکر می کند؟ چگونه عمل خواهد نمود؟ و راهبرد نزدیک شــدن به 
ایران را چگونه تعریف خواهد نمود؟ شــاید در همیــن ابتدای ورود وی به 
ســازمان مرکزی اطالعات در آمریکا نتوانیم خط مشی ۴ ساله وی را پیش 
بینی کنیم اما آنچه از شخصیت وی بعنوان یک دیپلمات قابل احصا است این 
است که تقابل علنی امریکا با چین را که دونالد ترامپ پشت آن مخفی شده 
بود را تغییر داده و زمینه نگرانی چین برای خروج ذخایر ارزی خود از آمریکا 
را از تنش خواهد انداخت و این سیاست قادر خواهد بود در مسیر اقتصاد رو 
به فرسودگی آمریکا تاثیر پایداری بیشتری داشته باشد. امروز کاخ سفید در 
آمریکا بین دوچالش مهم و برجســته و گاها متضاد با هم واقع است. اینکه 
اعتبار آمریکا را بازسازی کند و یا به اهداف مستقیم اقتصادی بپردازد. با زبان 
عامیانه بجای چین با بن سلمان بسازد و یا بن سلمان را فدای اعتبار آمریکا 
در دموکراسی و حقوق بشر کرده و راه نجات اقتصاد در آمریکا را در نزدیک تر 

شدن به چین جستجو نماید؟
 والسالم
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اصالح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۴۰۰
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به اینکه روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد، گفت: میزان افزایش پرداختی ها 
مبتنی بر ضوابطی خواهد بود که در سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در خصوص ابهاماتی که این روزها پیرامون بحث 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح می شود، گفت: موضوع مهمی که درباره بحث 
متناسب ســازی به آن پرداخته نشده آن است که اساسا قرار نیست این طرح به وسیله 
منابع دولتی یا به خواســته دولت اجرایی شــود و به سرانجام برسد. بلکه این فرایند با 
استفاده از منابعی که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است، عملیاتی می شود. 
این در حالی است که متاسفانه تا به امروز به گونه ای اطالع رسانی شده که انگار دولت 
با اســتفاده از منابع خود قصد دارد، این ضرورت قانونی را اجرایی کند. حاجی در ادامه 
با اشاره به ریشــه اصلی مشکالتی که برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده، گفت: 
یکی از مشــکالتی که طی سال های اخیر برای ســازمان تامین اجتماعی ایجاد شده، 
مســاله بدهی های دولت به این سازمان است. چنانچه این بدهی ها در وقت مقرر خود 
پرداخت می شد، بسیاری از معضالتی که امروز، پیش روی بازنشستگان و کارگران تامین 
اجتماعی قرار دارد از اســاس ایجاد نمی شد. در واقع اگر این بدهی ها به موقع پرداخت 
می شــد، نه تنها متناسب سازی حقوق بازنشستگان در زمان قانونی خود انجام می شد، 
بلکه ســایر خدمات مورد نیاز در بخش های درمانی، رفاهی، تسهیالتی و...نیز پیش از 
این اجرا شده بودند.عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به تصمیم مجلس برای تخصیص 
حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت بخشــی از بدهی های دولت به سازمان 

تامین اجتماعی یادآور شــد: رویکردی که مجلس در خصوص همســان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال می کند، مبتنی بر ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه 
کشــور است. در قانون برنامه ششم آمده است که دولت موظف است تمام بدهی هایی 
که طی چند دهه ایجاد شــده را به سازمان تامین اجتماعی مسترد سازد. بدهی هایی 
کــه اعداد و ارقامی حول و حوش ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد تومان در خصوص آن طرح 
می شود.او در ادامه افزود: قدمی که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات بازنشستگان و 
کارگران تامین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۰ برداشته، آن است که در اجرای تکلیف 
قانونی برنامه ششــم، مصوب کرده که دولت ۸۹ هــزار میلیارد تومان از بدهی خود به 
سازمان تامین اجتماعی را باز پرداخت کند. در واقع مجلس به دنبال آن است که بخشی 
از مطالبات قانونی کارگران و بازنشســتگان تامین اجتماعی اســتیفا شود. چنانچه این 
مطالبات در وقت مقرر پرداخت می شد، بخش وسیعی از مشکالت امروز سازمان تامین 

اجتماعی پوشش داده شده بود. 

استیفای حقوق بازنشستگان از دولت
 عضو هیات رییســه مجلس همچنین گفت: همانطور که اشــاره کردم، متناسب سازی 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز موضوعی نیســت که توسط دولت و با منابع 
دولتی بخواهد اجرایی شــود، بلکه در بطن برنامه ششــم تکلیف شــده که این فرایند 
باید انجام شــود. در واقع سازمان تامین اجتماعی با اعانه دولتی اقدام به متناسب سازی 
نمی کند،  بلکه دولت تنها بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت 

می کند.حاجی با اشــاره به بهبود روند پرداختی ها به بازنشســتگان و کارگران تامین 
اجتماعی یادآور شــد: طبیعی اســت که این ظرفیت های اعتباری در سازمان تامین 
اجتماعی ایجاد خواهد شد تا بتواند تکالیف قانونی خود که تا به امروز روی زمین مانده 
بود را عملیاتی کند. یکی از این تکالیف قانونی، بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
کارگــر تامین اجتماعی اســت که در حال حاضر بین ۲میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان تا 
۲میلیون و ۵۰۰هــزار تومان حقوق می گیرند. پرداختی هایی که با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور و مشکالت معیشــتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، رقمی 
بسیار اندک محسوب می شود. عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسشی که 
آیا دریافتی بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز به اندازه دریافتی بازنشستگان کشوری و 
لشگری افزایش خواهد یافت؟ گفت: خیر، متناسب سازی به این معنا نیست که دریافتی 
بازنشستگان تامین اجتماعی به اندازه سایر بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش پیدا 
خواهد کرد. میزان متناسب ســازی، تابع ضوابطی است که در سازمان تامین اجتماعی 
لحاظ خواهد شــد. باید بدانیم صندوق تامین اجتماعی، صندوقی دولتی نیســت. یک 
صندوق بین النســلی است که منابع آن تا به امروز توسط خود بیمه شدگان طی دهه 
های متمادی تامین شده است. حاجی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین میزان افزایش 
پرداختی ها مبتنی بر ضوابطی خواهد بود که در سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته 
شــده است. البته طبیعی اســت که این پرداختی ها باید متناسب با شرایط اقتصادی و 
معیشتی کشور تنظیم شود، اما اینکه برخی تصور کنند حتما رقم این پرداختی ها باید 

به اندازه سایر بازنشستگان کشوری و لشگری باشد، اشتباه است.

۶۲ هزار نفر هنوز مقرری بیمه بیکاری 
دریافت نکرده اند

طبق گفته ی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از بین بیکار 
شدگان در دوران کرونا حدود ۶۲ هزار نفر هنوز مقرری بیمه بیکاری را دریافت 
نکرده اند. بحث بیمه بیکاری موضوعی اســت که پس از شیوع ویروس کرونا از 
ســوی دولت به عنوان حمایت از نیروی کار بیکارشده در دستور کار قرار گرفت. 
بیمه بیکاری کرونا نیز یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از معیشت مردم در 
bimebikari. دوره شیوع این بیماری بود، برای همین منظور سامانه ای به آدرس

mcls.gov.ir راه اندازی شــد تا افراد درخواســت خود را در آن ثبت کنند، بعد از 
این ســامانه بود که مجدداً سامانه ای دیگر با عنوان سامانه prkar.mcls.gov.ir به 
بیمه شدگان معرفی شد که باز هم زیرساخت های آن مشکل داشت.طبق آخرین 
آمار محمد شــریعتمداری, وزیر کار ۶7۰ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کردند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور گفت: 
تثبیت اشتغال از جمله سیاست های دولت در دوران همه گیری بیماری کرونا بود 
و در این ایام ۸۰۰هزار نفر افراد بیکار در ســامانه های طراحی شده برای دریافت 
بیمــه بیکاری ثبت نام کردند و ۶7۰هزار نفــر در این ایام بیمه بیکاری دریافت 
کردند و ۴۹۰هزار نفر به کار بازگشــتند.اما هستند افرادی که هنوز مشکالتی 
درباره بیمه بیکاری دارند, تماس های متقاضیان مقرری بیمه بیکاری حکایت از 
این دارد که برخی از متقاضیان از فروردین ماه ۹۸ هنوز موفق به دریافت مقرری 
بیمه بیکاری نشده اند.طبق گفته ی مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
حدود ۶۲هــزار نفر باقی مانده اند.مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بیمه بیکاری ناشــی از کرونا نیز 
گفت: پرونده بیمه بیکاری ناشــی از کرونا بسته شده است و فقط ۶۲هزار نفر با 
اعتبار ۹۲میلیارد تومان باقی مانده بودند که خزانه به حســاب تأمین اجتماعی 
واریز کرده تا تأمین اجتماعی به حســاب این افراد واریز کند که این موضوع در 
اختیار ما نیســت اما انتظار می رود هر چه ســریع تر پرداختی ها انجام شود زیرا 
دلیلی وجود ندارد که واریزی ها با تأخیر صورت گیرد.وی افزود: به طور کلی در 
بخش کرونا در کشور 7۳۰هزار نفر از بیمه شدگان شغل خود را از دست دادند. از 
این تعداد ۶7۰هزار نفر مقرری دریافت کردند و ۶۲هزار نفر باقی مانده اند.بیمه 
بیکاری به افرادی که ناشــی از کرونا شــغل خود را از دست دادند طی ماههای 

اسفند ۹۸و فروردین و اردیبهشت امسال یعنی جمعاً سه ماه پرداخت شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
سقف افزایش حقوق تا ۲.۵میلیون تومان

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سقف افزایش حقوق در سال آینده 
۲.۵میلیون تومان شــد که شکاف بین دستمزدهای دولتی را کاهش می دهد و 
حــدود ۱۰هزار میلیون تومان برای دولت صرفه جویی دارد. مهدی طغیانی در 
خصوص ســرانجام الیحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نشســت مجازی اظهار داشت: 
بودجه در زندگی همه مردم تأثیرگذار است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، 
بودجه ای که دولت پیشنهاد داد اشکاالت زیادی از جمله کسری بودجه داشت 
و اگر این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی جبران نشود، منتهی به استقراض 
و تورم در اقتصاد کشــور می شود.وی ادامه داد: با رفت و برگشت بودجه حدود 
۴۰ درصد از کســری بودجه کاهــش پیدا کرد و البته اهدافــی که در بودجه 
دنبال می کردیم، محقق نشــد و توقع داشتیم در هزینه های دولت صرفه جویی 
ایجاد کنیم که به قدر کافی نتوانســتیم زیرا نماینــدگان با انبوهی از مطالبات 
تصمیم گیری می کند که ممکن اســت با منابع موجود همخوانی نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اقتصاد یعنی 
همه چیز را نمی توان باهم داشــت، تصریح کــرد: منبع محدودی به نام بودجه 
وجود دارد که باید با نگاه ملی به مطالبات و خواسته ها رسیدگی شود؛ مباحث 
درآمدی بودجه مانند رفع برخی از معافیت ها پیگیری و معافیت مالی مؤسسات 

کنکور حذف شد.

حذف معافیت های مالیاتی خانه ها و خودروهای لوکس
وی حذف معافیت مالیاتــی از هنرمندانی که باالی ۲۰۰ میلیون تومان در ماه 
درآمد دارند، مالیات خانه های لوکس و باالی ۱۰ میلیارد تومان، خودروهای بیش 
از یک میلیارد تومان را از موارد مورد بحث در حذف معافیت مالی برشــمرد و 
افزود: باید توجه داشــت که یکی از اهداف مالیات، باز توزیع است و دارایی آنها 
بسیار افزایش قیمت پیدا کرده و باید توزیع شود تا قشر پایین جامعه هم بهره 
مند شوند، این نوع مالیات ها تنظیم گری را در ثروت ها انجام می دهد.طغیانی در 
خصوص درآمد نفــت در بودجه گفت: همان چیزی که دولت در اصالحیه قرار 
داده بود تصویب شــد اما در این میان دولت گفت که اگــر مازاد بر ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان جبران نشــود از طریق فــروش اوراق نفتی صورت گیرد اما این 
موضوع عماًل قبول نشد و اوراق معمول اسالمی جایگزین آن شد و مقدار فروش 
نفت به یک و نیم میلیون بشکه نفت کاهش پیدا کرد.وی با اشاره به درخواست 
تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی مبنی بر همسان سازی، بیان داشت: 
ســازمان تأمین اجتماعی مطالبات باال و منابع محدودی دارد و درخواست آنها 
این است که اگر دولت بخشی از مطالبات خود را پرداخت کنند به پشتوانه آن 

می توانند همسان سازی کنند.

سقف افزایش حقوق تا 2.5 میلیون
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: تبصره ۱۲ قانون معموالً 
به حقوق  ها می پردازد و در مورد حقوق کارکنان، ســناریوی دولت اضافه کردن 
۲۵ درصد به همه حقوق ها بود و نتیجه این سیاســت این بود که کسی که ۳۰ 
میلیون حقوق می گرفت در مجموعه حدود 7.۵ میلیون اضافه حقوق می گرفت 
و کسی که چهار میلیون حقوق می گیرد حداکثر یک میلیون به حقوق آن اضافه 
می شود، که در نتیجه مجلس در این شرایط اقتصادی آن را تغییر داد.وی تصریح 
کرد: سقف افزایش حقوق در سال جدید را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم که در 
این شرایط سخت اقتصادی شکاف بین دستمزدهای دولتی را کاهش می داد و 
حدود ۱۰ هزار میلیون تومان برای دولت صرفه جویی ایجاد کرد.طغیانی گفت: 
در قانون معدل تورم باید افزایش حقوق باشــد و در ســال گذشــته ۴۰ درصد 
افزایش داشــته اما در حال حاضر باید در چهارچوب منابع دولت صورت گیرد و 
نباید به نحوی باشــد که دولت کم بیاورد و دوباره دست در جیب مردم کند و 

افزایش را با استقراض و تحمیل تورم جبران کند.

قیمت گذاری در اقتصاد توسط دولت محکوم به شکست است
وی با اشــاره به مباحث ده درصدی که به اپراتورها تحمیل شد و قراردادی که 
دولــت با آنها می بندد و ۲۸ درصد از درآمد آنهــا را دریافت می کند، گفت: در 
کمیســیون تلفیق ده درصد به این میزان اضافه شــد و استدالل اینها این بود 
که اپراتورها درآمد سرشــاری دارند و باید بخشی از آن کمک بودجه شود؛ این 
کشــمکش ادامه دارد و میزان دریافتی دولت بــه ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد. 
هرچند که به شخصه با باال بردن هزینه های اپراتورها مخالف بودم؛ زیرا در اقتصاد 

قیمت گذاری توسط دولت محکوم به شکست است

کاهش ۱۵ درصدی واردات
مدیر کل دفتر خدمات اطالعات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: واردات کشور در ۱۱ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزشی 
۱۴.۹ درصد و به لحاظ وزنی ۶.۲ درصد کاهش داشته است.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، عباس خالقی تبار اظهار داشت: واردات کشور در ۱۱ 
ماه سال جاری، ۳۰۸۱۸ هزار تن و به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دالر برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش وزنی 
۶.۲ درصدی و کاهش ارزشی ۱۴.۹ درصدی است.وی اضافه کرد: همچنین در بهمن ماه واردات به ۲۵۶۹ هزار تن و ۳ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دالر رسید 
که نسبت به ماه قبل ۲۰.۵ درصد از لحاظ وزن و ۲.۶ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.مدیر کل دفتر خدمات اطالعات تجاری سازمان توسعه 
تجارت ایران در تشریح آمار واردات ۱۱ ماهه سال جاری، گفت: کاالهای واسطه ای به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دالر، کاالهای سرمایه ای به ارزش 
۴ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دالر، کاالهای مصرفی به ارزش ۵ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دالر و سایر کاالها به ارزش ۸۹ میلیون دالر به کشور وارد شده که 
سهم کاالهای واسطه از کل ارزش واردات کشور معادل 7۰ درصد برآورد شده است.خالقی تبار افزود: پنج کشور چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند 
و آلمان به عنوان پنج مبدا وارداتی کشور، سهم 7۲ درصدی از کل واردات ایران را دارا هستند.مدیر کل دفتر خدمات اطالعات تجاری سازمان توسعه 
تجارت ایران از افزایش ارزش صادرات در بهمن ۹۹ در مقایسه با ماه گذشته خبر داد و گفت: صادرات غیرنفتی کشور در مدت مذکور نسبت به ماه قبل 
۶.۲ درصد افزایش داشــته است.خالقی تبار افزود: با وجود تحریم های ظالمانه و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، صادرات کاال طی یازده ماهه سال 
جاری به ۱۰۳۰۹۰ هزار تن و ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دالر رســیده و در ادامه افزایش هر ماهه رقم صادرات در ســال ۹۹، این مقدار در بهمن ماه ۳ 
میلیارد و ۱۳۵ میلیون دالر برآورد شد که به لحاظ ارزشی نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۶.۲ درصدی داشته است.وی در تشریح سهم ارزشی صادرات به 
کشورهای هدف صادراتی اضافه کرد: کشور چین ۲۶ درصد، عراق ۲۲ درصد، امارات متحده عربی ۱۳.۴ درصد، ترکیه 7 درصد و افغانستان ۶.7 درصد از 
ارزش صادرات غیر نفتی کشور سهم دارند و در مجموع ۲۳ میلیارد دالر از رقم کل صادرات غیر نفتی ایران، برابر 7۵ درصد را به خود اختصاص داده اند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
تغییر در قوانین دائمی بودجه به صالح اقتصاد کشور نیست

دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز سه شنبه به ریاست حسن روحانی برگزار 
شــد و در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند بررسی و تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
در مجلس شــورای اسالمی و شــورای نگهبان ارائه کرد. رییس جمهور با اشاره به ضرورت تصویب و ابالغ 
قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در 
قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخالف قانون اساسی و به صالح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری 
کشور نیست و مطمئنا شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.در این 
جلسه همچنین گزارش سرمایه گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی و منابع بانک ها ارائه شد و با توجه به مشکالت برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل 
صادرات به سبب تحریم های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیالت ارزی از محل 
منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. رییس جمهور در این رابطه با بیان اینکه 
دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه گذاران و تولید کنندگان به ویژه بخش 
خصوصی تالش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور 
متوقف نشــود، گفت: همه جهت گیری ها و هدف گذاری های دولت حول محور حمایت و رفع مشکالت 

واحدهای تولیدی بوده است.

شهردار رشت: 
پاکبان ها در اولویت تزریق واکسن کرونا 

قرار گیرند
گیالن_محمدپور؛ احمدی با ارسال نامه ای از رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن خواست: پاکبان های 
شــهرداری رشــت در اولویت تزریق واکســن قرار 
گیرند.به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، »سید محمد احمدی« با 

ارسال نامه ای به »ارسالن ساالری« رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از 
وی درخواست کرد تا با توجه به ماهیت شغلی پاکبانان و مواجهه روزانه آنان 
با پسماندهای عفونی و منابع آلودگی، این قشر زحمتکش در اولویت تزریق 
واکســن کرونا قرار گیرند.شهردار رشت با اشاره به فعالیت مضاعف پاکبانان 
به ویژه در ایام پایانی سال که آنان را در معرض خطرجدی ابتال به کووید ۱۹ 
قرار می دهد از ساالری تقاضا کرد تا به منظور پیشگیری از ابتالی این قشر 

زحمتکش واکسن مورد نیاز در اختیار شهرداری رشت قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛
۶ طرح تعاونی در تبریز افتتاح شد

آذربایجان شرقی - شیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی از افتتاح 
۶ طرح تعاونی همزمان با سراســر کشور در تبریز 
خبر داد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حســین 
فتحی در آیین افتتاح پروژه های بخش تعاون که 

همزمان با سراسر کشور در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد 
با اعالم این خبر افزود: این طرح ها در شهرستانهای تبریز، مرند، میانه و 
اسکو ) سهند ( در زمینه های عمرانی، درمانی، صنایع دستی و دامپروری 
همزمان با سراسر کشور و به صورت ویدیو کنفرانس توسط شریعتمداری 
مقام عالــی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتــاح و به بهره برداری 
رســید. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی با 
اشاره به ظرفیت اشــتغال این طرح ها خاطرنشان کرد: تعداد اعضای این 
تعاونی ها ۲۴۲ نفر با سرمایه گذاری ۶۵۲۰۰۰ میلیون ریال می باشد که 
میزان ۹۶۶۰۰ میلیون ریال تســهیالت به این شــرکت های تعاونی اعطا 
گردیده اســت. فتحی همچنین خاطرنشــان کرد: بــا راه اندازی ۶ طرح 
تعاونی برای تعداد ۴۸۶ نفر فرصت شــغلی ایجاد گردید. در این نشست 
مدیرعامل شــرکت تعاونی مسکن سلحشوران به نمایندگی از طرح های 
منتخب افتتاح شده، گزارشی از روند اجرائی و اقدامات بعمل آمده جهت 
ســاخت و واگذاری برج ۱۹۸ واحدی بوستان تعاونی مسکن سلحشوران 
ارائه داد. وی افزود: برج ۱۹۸ واحدی شــرکت تعاونی مسکن سلحشوران 
در زمینی به مســاحت ۳۹۱۸ مترمربع و با مساحت ۳۴ هزار متر زیربنا 
در ۲۵ طبقه ایجاد گردیده اســت. وی ادامه داد: در این پروژه مســکونی 
۴ طبقــه پارکینگ و انباری به مســاحت ۸۸۰۰ مترمربع ایجاد گردیده 
اســت و دارای البی و ســالن های اجتماعات به متراژ ۱۰۰۰ متر در یک 
طبقه و با ۲۰ طبقه مسکونی ساخته شده است. مدیرعامل تعاونی مسکن 
سلحشــوران تصریح کرد: تعداد واحدها در طبقات ۱۰ واحد شــامل سه 
راهروی مجزا و مســتقل و پله های اضطراری در هر طبقه با سازه بتونی 
و ســقف کامپوزیت ایجاد گردیده اســت. به گفته وی این برج دارای ۶ 
دســتگاه آسانسور مجهز می باشــد که بهمن ماه سال جاری افتتاح و به 

اعضای تعاونی واگذار شد.
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سرکوب تقاضا با نفت ۷۰ دالریاستانها
در حالــی که تمدید محدودیت عرضه اوپک پالس، قیمت نفت برنت را به مرز ۷۰ دالر 
در هر بشــکه رســاند، باالترین قیمت نفت در بیش از یک سال گذشته ممکن است به 
احیای تقاضای جهانی برای نفت که همچنان شــکننده مانده است، آسیب بزند. پس از 
اقدام غیرمنتظره وزیران اوپک پالس در تصویب عدم افزایش تولید در آوریل، قیمتهای 
نفت ســریعتر از روندی که بسیاری از ناظران پیش بینی کرده بودند، صعود کردند زیرا 
بــازار انتظــار دارد در بحبوحه احیای تقاضا، با کمبود عرضه روبرو شــود.به گفته دیون 
رابویین از شــرکت آکســیوس، نفت ۷۰ دالری برای خریداران بازار، شرکتهای نفتی و 
تولیدکنندگان اوپک پالس که درآمد بودجه شــان به نفت وابسته است، خوب است اما 
برای کشورهای واردکننده نفت مانند چین و هند و رانندگانی که مجبورند قیمت باالتری 
برای بنزین بپردازند، خبر خوبی نیست. بعالوه قیمتهای باالتر نفت، فشار تورمی بیشتری 
بر اقتصادهای در حال احیا از رکود ناشــی از پاندمی تحمیل کرده و قیمت بســیاری از 
کاالها و خدمات از جمله بلیت هواپیما و کاالهای وارداتی در آمریکا را افزایش می دهد.

نتیجه فوری عدم تغییر سطح تولید اوپک پالس در آوریل، باالتر رفتن قیمت بنزین در 
سراســر جهان از آمریکا تا هند اســت. روند رشد قیمتهای بنزین حتی پیش از تصمیم 
غیرمنتظره اخیر وزیران اوپک پالس آغاز شده بود. با تصمیم اوپک پالس برای به تاخیر 
انداختن تسهیل محدودیت عرضه، چشم انداز قیمت سه دالر به ازای هر گالن بنزین در 

آمریکا تقویت شده است.شرکت گازبادی پس از نشست هفته گذشته اوپک پالس اعالم 
کرد بهبود تقاضا برای سوخت در آمریکا از یک سو و افزایش قیمتهای نفت از سوی دیگر، 
ممکن است میانگین قیمت بنزین را تا روز یادبود به باالی سه دالر در هر گالن برساند.

آخرین باری که میانگین قیمت بنزین در آمریکا ســه دالر در هر گالن بود، اکتبر ســال 
۲۰۱۴ بود. سه سال پیش در سال ۲۰۱۸ میانگین قیمت ملی نزدیک به سقف سه دالر، 
در دو دالر و ۹۷ ســنت ایستاد.پاتریک دی هان، مدیر تحلیل نفت گازبادی اظهار کرد: 
تداوم روند محدودیت عرضه، عدم توازن رو به رشد میان عرضه و تقاضا را حفظ می کند 
و در صــورت ادامه روند احیای تقاضای جهانی، باعث باال رفتن قیمتها نفت می شــود. 
رانندگان آمریکایی با ســریعترین روند از زمان آغاز پاندمی، بهبود تقاضا برای سوخت را 
پیش می برند و با مخالفت اوپک برای افزایش تولید، احتمال رسیدن قیمت بنزین به سه 
دالر در هر گالن، ۷۰ درصد پیش بینی می شــود.طبق آمار گازبادی، تقاضای بنزین در 
آمریکا روز جمعه نسبت به هفته پیش ۴.۹ درصد افزایش یافت و به باالترین حد از زمان 
آغاز پاندمی رسید. تقاضا برای بنزین در آمریکا از ۲۰ فوریه کاهش هفته به هفته نداشته 
است.مصرف کنندگان در هند هم با قیمتهای باالی بنزین مواجه شده اند. این کشور که 
سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است، مستقیما به اوپک پالس هشدار داده است 
تصمیم غیرمنتظره این گروه می تواند به احیای مبتنی بر مصرف اقتصادها ضربه زده و 

تقاضای مصرف کنندگان آسیب ببیند.هند و چین – بزرگترین واردکننده نفت جهان – 
در واکنش به قیمت ۷۰ دالر هر بشکه نفت ممکن است خریدشان را در ماههای آینده 
کاهش دهند و روند احیای تقاضا برای نفت تضعیف شود چرا که این دو کشور پیشرانان 
رشد تقاضای جهانی برای نفت به شمار می روند.آن لوییز هیتل از شرکت تحقیقاتی وود 
مک کنزی در این باره گفت: این ریســک وجود دارد که قیمتهای باالتر به روند احیای 
جهانی آسیب بزند. اما شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان-وزیر انرژی عربستان سعودی مصرانه 
اصرار دارد اوپک پالس پیش از افزایش تولید باید نشــانه های محکم از رشــد تقاضا را 
مشاهده کند.قیمتهای باال همچنین باعث تشدید فشارهای تورمی و رشد تورم به باالتر از 
سقف هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی آمریکا و بانکهای مرکزی دیگر جهان می 
شود.با اقدام غیرمنتظره اوپک پالس، عربستان سعودی انتظار دارد محدود شدن عرضه 
در بازار، درآمد نفتی باالتری را در کوتاه مدت به همراه داشته باشد و روی عدم افزایش 
تولید نفت شــیل آمریکا حساب کرده است زیرا این بار تولیدکنندگان آمریکایی ترجیح 
داده اند به جای باال بردن تولید، سود باالتری داشته باشند.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
باالترین قیمت نفت در ۱۴ ماه گذشته ممکن است به احیای اقتصاد جهانی آسیب بزند؛ 
همان شــاخصی که سعودیها پیش از تسهیل محدودیت عرضه می خواهند بهبودش را 

مشاهده کنند.

دکتر سورنا ستاری در دیدار با مدیران شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
تاکید کرد:

اقدامات و حمایت های این شرکت در حوزه 
کسب و کارهای نوین، بسیار ارزشمند است

جمعی از مدیران ارشد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری دیدار و گزارش فعالیت های پیرامون توسعه فناوری 
های حوزه گاز و شــرکت های دانش بنیان در شهرســتان سرخس ارائه شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، در این دیدار دکتر 
سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جریان روند پیشرفت 
و خدمات ارزنده، نقش  آفرینی و فعالیت های پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
در راستای اســتقرار واحدهای فناور و بهره گیری از جوانان خالق شرکت های 
دانش بنیان قرار گرفت و بر ادامه این مســیر تاکید کرد.وی اظهارداشت: تالش 
های این شرکت  در خطه مرزی شهرستان سرخس در حوزه ایجاد فعالیت  کسب 
و کارهای نوین، دانش  بنیان و خالق، اســتقرار شرکت های فناور، اولویت های 
فناورانه کشور به خصوص نیازهای صنعت گاز بویژه محصول گوگرد پاالیشگاه و 
ایجاد اشتغال برای جوانان، بسیار ارزشمند است.معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تاکید کرد: تمامی اقدامات پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی و توانمند سازی جوامع محلی، ایجاد زمینه برای توسعه 
فعالیت های شــرکت های دانش بنیان در منطقه سرخس نتیجه یک کار بلند 
مدت و فرهنگی است.وی همچنین از حضور خود در آینده نزدیک در شهرستان 
مرزی سرخس و بازدید از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری 

شهرستان خبرداد.

شش سال درخشش در عرصه صادرات؛
انتخاب پتروشیمی نوری به عنوان صادرکننده 

نمونه استان بوشهر
  در مراســم تجلیل از صادر کنندگان نمونه اســتان 
بوشهر که به همت مشــترک سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت اســتان بوشــهر و اتاق بازرگانــی ، صنایع و 
معادن و کشاورزی این استان برگزار گردید، از شرکت 
پتروشــیمی نوری به عنوان صادرکننده نمونه اســتان 
بوشــهر در ســال ۱3۹۹ تجلیل بعمل آمد.در این مراســم که با رعایت کامل 
دســتورالعمل بهداشــتی وزارت بهداشت در سالن لیان بوشــهر برگزارگردید، 
تندیس ویژه صادرکننده نمونه استان بوشهر در سال ۱3۹۹ به مهندس صمدی، 
رئیس خدمات بازرگانی شــرکت پتروشیمی نوری اهداء شد.عنوان صادرکننده 
نمونه اســتان بوشهر در ســال ۱3۹۹ در حالی توسط شرکت پتروشیمی نوری 
کسب شد که این شرکت طی سالیان اخیر شش بار موفق به کسب این عنوان در 
استان بوشهر شده است.گفتنی است این شرکت در بهمن ماه ۹۹ نیز در فرآیند 
رتبه بندی صد شرکت برتر ایران ) IMI ۱۰۰ ( ، ضمن کسب افتخار بیشترین 
میزان فروش و صادرات در بین مجتمع های پتروشیمی کشور، موفق به کسب 

لوح شرکت برتر صادرات گرا شده بود.

 برگزاری   مانور لحظه صفر وقوع  زلزله 
 در شرکت گازاستان گلستان

با هدف سنجش میزان آمادگی در برابر زلزله ، پناهگیری و حفظ آرامش روحی 
و روانی کارکنان گاز گلستان مانور  لحظه صفر با  حضور کارکنان گاز گلستان 
و همچنین اکیپ امدادی جمعیت هالل احمر، آورژانس ۱۱5 و آتش نشــانی   
در محل اداره مرکزی شــرکت گاز برگزار شد.   حسب سناریوی تدوین شده 
این مانور  در ۲ مرحله شامل  پناهگیری فوری و حفظ آرامش روحی و روانی 
همچنین  خروج اضطراری با رعایت مباحث ایمنی هدفگذاری شــده بود که 
خوشبختانه  با رعایت موارد مورد نظرو با دقت  خوبی اجرا گردید. در آغاز  پس 
از پخش آژیر وقوع زلزله ،کارکنان شرکت هر کدام در محلهای ایمن پناهگیری 
کردند وپس از قطع آژیر از کوتاهترین مســیر ممکن از محل کار خود خارج 
شده وبا رعایت مباحث ایمنی در محیط بیرونی شرکت که بعنوان محل تجمع 
و امن  پیش بینی شده بود مستقر شدند و تیمهای امدادی نیز به نحو مطلوبی 
وظایف خود را انجام دادند. در این مانور پس از توضیحات خانم خواجه  نماینده 
هــالل احمر در خصوص  موارد مــورد  توجه  همراه با رعایت مباحث ایمنی 
و حفظ خونســردی الزم در شــرایط وقوع زلزله  ،دکتر طالبی مدیرعامل گاز 
گلستان از برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده واحد HSE   گاز گلستان 
و همچنین حضور جدی همکاران   در اجرای  این مانور تشــکر نموده است.

وی افزود: زلزله بعنوان یکی از بالیای طبیعی ، وقوع آن غیر قابل پیش بینی 
و اجتناب ناپذیر می باشد .

هشدار درباره بحران ورشکستگی ۵۰ کارخانه تولید اسید سولفوریک
انجمن تولیدکنندگان اسید سولفوریک که متشکل از 5۰ واحد تولید کننده اسید سولفوریک در سراسر کشور است با انتشار بیانیه ای از بحران ورشکستگی 5۰ کارخانه 
اسید بخش خصوصی خبر داد. در متن بیانیه انجمن تولیدکنندگان اسید سولفوریک آمده است: »این انجمن که متشکل از 5۰ واحد تولید کننده اسید سولفوریک 
بخش خصوصی در سراسر کشور است، به عنوان انجمن صنفی و تخصصی فعال در این حوزه به استحضار مسئولین و سیاستگذاران کشور می رساند که متاسفانه در 
سال جهش تولید که انتظار می رفت شاهد رشد صنعت باشیم، تولیدکنندگان اسید سولفوریک با مشکالت عدیده و بحران فروپاشی مواجه شده اند و اگر شاهد اقدام 
عاجل سیاستگذاران و مسئولین دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت نفت و شرکت ملی گاز نباشیم قطعا تا پایان سال جاری با ورشکستگی 
کارخانجات اسید سولفوریک بخش خصوصی و بیکاری بیش از 5۰۰۰ کارگر این صنعت مواجه خواهیم شد.عمده مشکالت این صنعت در شرایط کنونی اینگونه است 
که ماده اولیه اسید سولفوریک گوگرد است که قیمت هر کیلوگرم گوگرد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد که تامین کننده اصلی مواد اولیه این صنعت است 
در ابتدای فروردین ماه ۱۲۹۷ ریال بوده و اکنون به قیمت ۲۸۲۴۱ ریال یعنی ۲۲ برابر رسیده است که با احتساب هزینه کرایه حمل، میزان تاثیر قیمت گوگرد در 
بهای تمام شده یک کیلوگرم اسید که در ابتدای سال ۹۰۰ ریال بوده اکنون به ۱3۰۰۰ ریال یعنی ۱5 برابر رسیده است.همچنین بیش از یکسال است که صنایع 
ملی مس به عنوان یک بخش دولتی با ظرفیت تولید باالی اســید به میزان )۱،5۰۰،۰۰۰ تن در ســال ( به جمع تولید کنندگان اسید پیوسته است و از آنجا که در 
صنایع مس در فرآیند تولید اسید نیازی به گوگرد نیست اسید را با قیمت هر کیلوگرم ۱۰۰۰ ریال به خریداران عرضه می کند که این موضوع تعادل قیمت بازار را به 
نفع بخش دولتی تغییر داده یعنی بخش خصوصی را از بازار حذف و شرایط نابودی آن را فراهم کرده است.در این رخداد ، بازار اسید سولفوریک میدان رقابت بخش 
دولتی با قیمت ۱۰۰۰ ریال و بخش خصوصی که صرفا برای تامین مواد اولیه هر کیلوگرم اسید  باید مبلغ ۱3۰۰۰ ریال پرداخت نماید، شده است که قطعا فرجام این 
بازار از پیش معلوم است. در این بازار تمام 5۰ کارخانه تولید کننده اسید سولفوریک بخش خصوصی به زودی ورشکسته خواهند شد و هزاران میلیارد ریال سرمایه 
گذاری تولیدکنندگان اسید در چند دهه گذشته نابود خواهد گردید و متعاقب آن بیش از 5۰۰۰ مهندس و کارگر این صنعت بیکار خواهند شد که این شرایط در 
سایه سیاستگذاری نادرست و مدیریت ناصواب بخش دولتی به وجود آمده است که عالوه بر خانه خراب شدن فعاالن عرصه تولید، زمینه فعالیت گسترده دالالن و 
ســوداگران در بازار آشــفته اسید را فراهم کند.بر اساس این بیانیه در خصوص قیمت گوگرد، مسئولین ذیربط اظهار می کنند که قیمت گوگرد براساس نرخ جهانی 
گوگرد و متناسب با نرخ ارز نیمائی قیمت گذاری و مجاز به فروش است.در خصوص قیمت فروش اسید، شرکت صنایع ملی مس، از مدیران مطرح می کنند که تعیین 

نرخ اسید در اختیار مدیریت این شرکت است و به هر قیمت که تشخیص داد مبلغ آن را برای هر کیلوگرم اسید مشخص و به بازار عرضه می دارد.

فروش ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر 
استراتژیک آمریکا

وزارت انرژی آمریکا در راستای دستورالعمل اخیر کنگره در خصوص فروش نفت 
ذخایر اســتراتژیک، قراردادهایی را برای فروش ۱۰.۱ میلیون بشکه نفت اعطا 
کرد. دفتر انرژی فسیلی وزارت انرژی آمریکا در اوایل فوریه سال ۲۰۲۱ اطالعیه 
فروش از ذخایر اســتراتژیک نفت برای عمل به الزام فروش ۱۰.۱ میلیون بشکه 
نفت در سال مالی ۲۰۲۱ را منتشر کرد. عواید حاصل از این فروش تا پایان سال 
مالی جاری به خزانه داری واریز خواهد شــد.وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته 
در فروش بر اســاس قیمت رقابتی، قراردادهایی به شرکتهای گلنکور، عرضه و 
تجارت ماراتون پترولیوم، موتیوا اینترپرایز، فیلیپس ۶۶، شــل تردینگ، شرکت 
بازاریابی و عرضه والرو و دولت استرالیا اعطا کرد. در مهلت داده شده برای ارایه 
قیمتهای پیشنهادی خرید، مجموعا ۱۰ شرکت به اطالعیه وزارت انرژی آمریکا 
پاسخ داده و ۶۰ پیشنهاد خرید را تنظیم کرده بودند.از ۱۰.۱ میلیون بشکه نفت 
به فروش گذاشته شده، ۴.۱ میلیون بشکه از پایگاه برایان موند نزدیک فریپورت، 
3.3 میلیون بشکه از پایگاه وست هکبری نزدیک هکبری لوییزیانا و ۲.۷ میلیون 
بشــکه از پایگاه بیگ هیل نزدیک وینی تگزاس فروخته خواهد شد. تحویل این 

نفت در فاصله آوریل تا مه امسال انجام خواهد گرفت.

از طرح جامع پدافند غیرعامل استان در شرکت 
پاالیش نفت  اصفهان رونمایي شد

با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشــور، استاندار اصفهان، مسئولین 
کشوري و استاني ضمن رونمایي از طرح جامع پدافند غیرعامل استان، مرتضي 
ابراهیمي مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان فرمانده ارشد پدافند 
غیرعامل، مدیریت شرایط اضطراري و HSE شهرک انرژي شمال غرب اصفهان 
معرفي و منصوب شد.ســردار جاللي رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
آیین رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل اســتان در پاالیشــگاه اصفهان با 
اشــاره به مطالعات صورت گرفته در منطقه و شناسایي تهدیدات پایه استان، 
برطــرف کــردن تهدیدات را جزو اولویت های اســتان توصیــف کرد و گفت: 
این گونه طرح ها بر اساس سیاســت دفاعي کشور و شناسایي تهدیدها و نقاط 
آســیب پذیر تدوین می گردد؛ تدبیر بر آن است که اشکاالت اجرایي طرح های 
جامع نیز، در برنامه ۱۴۰۰ اســتان ها و دستگاه های اجرایي قرار گیرد.استاندار 
اصفهــان نیز طرح جامع پدافند غیرعامل اســتان را عامل تأمین امنیت پایدار 
و تضمیني براي پیشــبرد اقتصاد استان دانســت و گفت: طرح بسیار پخته و 
جامعي در دســت داریم. ایــن طرح برای مناطقی که ممکن اســت از جانب 
 دشمنان قسم خورده انقالب، تهدیدات احتمالی داشته باشد، بسیار مؤثر است.

عباس رضایي ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه داراي واحدهاي متعدد و مهم 
صنعتي اســت  و همچنین با عنایت به اهمیت حیاتي و راهبردي پاالیشــگاه 
اصفهان و سایر صنایع و شرکت های نفتي و شیمیایي مستقر در شهرک انرژي 
شمال غرب اصفهان و ضرورت ایجاد هماهنگی های مؤثر و منطقه ای در جهت 
اســتفاده بهینه از امکانات و تســهیالت موجود این شهرک و به منظور رعایت 
الزامــات و مالحظــات پدافند غیرعامل و همچنین آمادگي مقابله با شــرایط 
اضطراري ناشــي از عوامل طبیعي و تهدیدات دشمن پایه، نیاز به فرماندهی و 

هماهنگی واحد داشت .

با وجــود تحریــم هــای اقتصادی 
آمریکا علیه بخش نفتــی ایران، این 
کشــور موفق شــده حجم بی سابقه 
ای از نفت را به چیــن صادر کند.به 
با وجود تحریم  گزارش راشــاتودی، 
های اقتصادی آمریکا که فروش نفت 
خام ایــران به چین، هند، ژاپن و کره 
جنوبی را از سال ۲۰۱۸ دچار مشکل 
کرده است، ایران موفق شد حجم بی 
ســابقه ای از نفت را بــه چین صادر 
کند.چین بــا وجود ایــن تحریم ها 
هرگــز واردات نفت خام ایــران را به 
طور کامل متوقف نکرده است. گفته 
می شود بیشتر محموله های وارداتی 
چین غیر مســتقیم بوده و رسماً به 
عنوان نفت ســایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس وارد می شود.براســاس 
گــزارش موسســه تحقیقــات نفتی 
 Refinitiv Oil Research »رفنتیــو«  

که داده های بازارهای جهانی را ارائه 
می کند، جمهوری اســالمی طی ۱۴ 
ماه گذشــته حدود ۱۷.۸ میلیون تن 
نفت خام به بنــادر چین صادر کرده 
اســت که در ژانویه و فوریه به حجم 
بی سابقه ای رسیده است.تقریباً ۷5 
درصد ایــن حجم از طریــق عمان، 
امارات متحده عربی و مالزی به بنادر 
چین منتقل شده است، در حالی که 
۲5 درصد باقیمانده رســماً به عنوان 
محموله های ایرانی مشخص شده اند.

اما لی، تحلیلگر جریان های نفت خام 
»رفنتیو« گفت: حجم )صادرات نفت 
ایران به چین( از ســه ماهه آخر سال 
۲۰۲۰ شروع به افزایش کرد در حالی 
که اســتان شاندونگ اولین منطقه بر 
اســاس میزان واردات این محموله ها 
بود که نشــان می دهد کارخانه های 
مســتقل اصلی ترین مصرف کننده 

هستند.این کارشناس افزود: نفتکش 
های پر از نفت ایران برای جلوگیری 
از شناسایی، سیگنال های مخابراتی 
خود را هنــگام بارگیری خاموش می 
کردند و فقــط در نزدیکی بندرهای 
عمــان، امارات و عــراق قابل ردیابی 
بودند.بر اساس گزارش رویترز، بیشتر 
این معامالت با یوان چین یا یورو انجام 
شده است تا تحریم های آمریکا را دور 
بزند.دفتر ســخنگوی وزارت خارجه 
چین به رســانه ها گفت: ایران برای 
چین یک کشور دوســت بوده است 
و دو کشــور تبادالت و همکاری های 
عادی خود را حفظ کرده اند. همکاری 
بین چین و ایران در چارچوب قوانین 
بین المللی منطقی و مشروع است و 
شایســته احترام و محافظت است.در 
همین حال، گزارش شــده است که 
پاالیشــگاه های هند با این اعتقاد که 

دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری 
جو بایــدن تحریم های ایــران را در 
آینده نزدیــک کاهش می دهد، نفت 
خــام ایران را به برنامــه های واردات 
ساالنه خود اضافه کرده اند.یک مقام 
مســئول در وزارت نفت ایران گفت: 
ناعادالنه آمریکا  وقتی تحریم هــای 
برداشته شــود، ایران می تواند نفت 
خــود را به هر کشــوری بفروشــد و 
من می توانم به شــما اطمینان دهم 
که بســیاری از قراردادها امضا خواهد 
شــد.منابع ناشناس به رویترز گفتند، 
عالوه بر این، شرکت ملی نفت ایران 
از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور 
جدید آمریــکا مذاکرات خــود را با 
مشــتریان آســیایی آغاز کرده است.

چیــن و هند پس از ایاالت متحده به 
عنوان دومین و سومین مصرف کننده 

بزرگ نفت جهان شناخته می شوند.

جهش صادرات نفت ایران به چین با وجود تحریم های آمریکا

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

آگهی تجدید )اول( مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )چاپ؛ در دو نوبت به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۵۲(

وزارت راه و شهر سازی
ری و حمل و نقل جاده ای سازمان راهدا

ری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه اداره کل راهدا

نوبت دوم

شماره ارشاد : م الف /۲83۹

))از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل((

* کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه  
 * موضــوع تجدید مناقصه: تهیه و نصب دیوارهای پیش ســاخته همراه با آماده ســازی و زیرســازی الزم محــل نصب جهت پایانه های مــرزی، راهدارخانه ها، 

پاسگاه های پلیس راه سال ۱۳۹۹ استان کرمانشاه 
* مدت اجرا: ۱۸ ماه شمسی 

*   مبلغ برآورد: ۳۱/۴۴۹/۴۸۱/۳۲۴ ریال 
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱/۵۷۲/۴۷۵/۰۰۰ ریال 

* تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ میباشد. 
*  شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه ۵ راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا گواهینامه بهره برداری 

تولید قطعات بتونی از وزارت صمت باشند. 
* مهلت دریافت اســناد متقاضیان میتوانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد به آدرس ) www.setadiran.ir ( مراجعه کنند. 
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

*  مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: تاروزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند
* تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

* اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه(: کرمانشاه - بلوار بنت الهدی صدر - روبروی فرمانداری - اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه - طبقه همکف دبیرخانه - تلفن: ۰۸۳-۳۸۲۴۹۹۱۲-۱۴

* اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مناقصه شماره 6320 -9- 30408

روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد شماره مجوز: 1399.7460

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

نوبت دوم 1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي 
 2- نوع فراخوان : عمومی .

 3 - نام ونشــاني مناقصه گذار : شــركت پااليش گاز شــهيد هاشــمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشــهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شــمالي، شماره 255، 
"شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد" دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

* تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
* تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 500.000.000 ريال ) پانصد ميليون ريال ( .  )الزم 
به ذكر است در اين مرحله نيازی به اخذ و ارايه تضمين نمی باشد.(

 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 16 مورخ 99/12/28 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000091 در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق 

سامانه مذكور انجام خواهد شد.
مذكــور  ســامانه  از  مناقصــه  اســناد  دريافــت  از  بعــد  متقاضيــان  شــده:  تکميــل  كيفــي  ارزيابــي  اســتعالم  تحويــل  مهلــت  آخريــن   -6 
مي بايســت حداكثر تا ســاعت  12  مورخ 1400/01/17  ، اسناد مناقصه تکميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الکترونيکی دولت بارگزاری و ثبت 
نمايند. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت 

)سامانه ستاد(   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها )ارزيابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 1400/03/19  ، در محل اتاق 
كنفرانس اداره مشــهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشــهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد 
تاييد شــده گشــايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امکان تغيير وجود 

خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تکميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. 
بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق سامانه تداركات الکترونيکی 

دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

 )ساخت  چهار صد عدد TUBE ELBOW  & TUBE RETURN BEND )توليد داخل كشور(
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گزیده خبر

داروی ایرانی؛ کیفیت یا تجارت؟
مهندس محمد هاشــم پور کارشــناس ارشد مدیریت اجرایی 
و فعال حوزه صنعت داروی کشــور که معاونت فروش شرکت 
دارویی ســینا پخش صبا را بر عهده دارد درباره کیفیت تولید 
دارو یادداشــتی نوشــت.  این فعال حوزه دارویی کشــور در 
یادداشت خود نوشته است:تقریبا همه تجربه کرده ایم که برخی 
از پزشکان هنگام تجویز دارو تاکید بر تهیه نوع خارجی آن را دارند. چه بسا بسیاری از 
داروهای تولید داخل نیز از نظر تاثیر درمانی و کیفیت همتای مشابه های خارجی باشد 
امــا هنوز ذهنیت بهتر بودن کاالی خارجی در اذهان مخصوصا برای دارو که در رابطه 
مستقیم با سالمت جامعه است وجود دارد.مهندس محمد هاشم پور در خصوص کیفیت 
تولید دارو در کشور نوشت: باید منصفانه به قضیه نگاه کرد، بسیاری از تولید کنندگان 
ایرانــی کیفیت را فدای چیز دیگری نمی کنند. در صنعــت پخش دارو اکثر داروهای 
وارداتی حتی داروهای مصرفی، بدون جایزه و یا فرجه زمانی خاص به فروش می روند 
دقیقا مانند یک کاالی عادی با سود تجاری معقول و تعریف شده.اما بسیاری از داروهای 
تولید ایران با جوایز و استمهال های باز پرداخت باور نکردنی به فروش می رسد که این 
جوایز و استمهال ها حتی در صنایع غذایی نیز به هیچ وجه با این وضعیت دیده نمی 
شود. زمانی که دارو با توجه به وضعیت تورم کشور پیوسته افزایش قیمت دارد و هیچ 
یارانه خاصی از تولید داروهای داخل کشور باالخص داروهای مصرفی حمایت نمی کند 
و حتی در بخش مکمل ها مالیات بر ارزش افزوده کاال توسط مصرف کننده پرداخت می 
شود.ماحصل این قضیه چیزی نیست جز کاهش کیفیت برای رقابت در بازار و تجارت 
بی رحمی که پر کردن قفسه داروخانه را بر بهبود وضعیت بیمار ترجیح می دهد و صد 
البته بار هزینه های مالی که هرلحظه بر دوش مصرف کننده افزوده می شــود.معاون 
فروش شرکت پخش دارویی سینا پخش صبا در ادامه آورده است:چند سال پیش بخاطر 
پایین آمدن کیفیت آنتی بیوتیک ها، ســازمان محترم غذا دارو اعمال هر گونه جایزه 
فروش را برای این کاالها ممنوع کرده بود اما برخی از پخش های خاطی با اهدا جایزه 
بدون سند و یا اعمال تخفیف ریالی معادل جایزه به نوعی جرم خود را قانونی جلوه می 
دادند.در ماه های اخیر هم با توجه به تاکید سازمان در اعمال جایزه معقول حداکثر ده 
درصدی متاســفانه با توجه به نابسامانی بازار دارو که در مقاله))زخم های عمیق کرونا 
بر پیکر صنعت پخش دارو(( به آن اشاره کردم باز هیچ اتفاقی در روند فروش و توضیع 
دارو نیفتاد. این کارشــناس صنعت دارو در پایان اظهار داشت: آیا بهتر نیست با توجه 
به پتانسیل باالی دانشمندان و محققان ایرانی با یک مدیریت ساختمند کیفیت داروی 
ایرانــی را نهادینه کرد؟ هر چند که در بخش صادرات دارو نیز ایران فعالیت های قابل 
توجه ای دارد اما جهانی شــدن نام برندهای ایرانی مانند برندهای وارداتی چیز محالی 
نیســت اگر یک مدیریت مدبرانه و تالشی هدفمند صورت گیرد. آن وقت ما می توانیم 

با تکیه بر کیفیتی باال سود خوبی را برای فعالیت تجاری صنعت دارو داشته باشیم.

جعفری در جلسه انجمن زغال سنگ:
ایمپاسکو با مشارکت انجمن زغال سنگ، طرح 

جامع را تکمیل کند
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی با مشارکت 
انجمن زغال ســنگ، طرح جامع زغال ســنگ را با توجه به همــه زوایای آن 
)زیرســاخت ها، بودجه ایمنی، قیمت، میزان تولید و ...( و براســاس استراتژی 
تکمیل کنند.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری در نشست با 
اعضای انجمن زغال سنگ ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاسیس انجمن 
زغال سنگ، اقدام مطلوبی بود که در جهت همراستایی و همفکری میان شرکت 
های این حوزه و نیز ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین ما و این شرکت ها است و از این 
به بعد، می توان تصمیم های بهتری گرفت.وی افزود: باید با انجمن همفکری و 
اقدام عملی کنیم تا آینده صنعت زغال سنگ روی ریل مناسب قرار گیرد.رئیس 
هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه نبود طرح جامع در بخش معدن موجب شده 
تا در برخی شرایط، شیوه نامه یا دستورالعملی صادر شود، تصریح کرد: این عامل 
موجب بروز مشکالتی نزد فعاالن معدن شده است هرچند مکمن است این موارد 
از روی خیرخواهی انجام شود اما به سبب اینکه همه جوانب در نظر گرفته نمی 
شود، مساله ایجاد می کند.وی ادامه داد: ایمیدرو با هدف تامین مواد اولیه صنایع، 
تولید، اشــتغال پایدار و اجرای طرح های توسعه ای، طرح جامع زغال سنگ را 
تدویــن کرد. این طرح می تواند پــس از بازنگری و تکمیل، مالک عمل وزارت 
صنعت معدن و تجارت شــده و تصمیم ها براساس آن اتخاذ شود. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز پذیرفته که طرح های جامع محور تصمیم گیری های بخش 

معدن و صنایع معدنی شود.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه : :
اطالع رسانی دست آوردهای باید از مدل 
پوشش محور به تولید محور تبدیل شود

هادی نباتــی نژاد مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به رویکرد روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه نسبت به رسانه ها اظهار کرد: رسانه ها به عنوان 
یاور و همراه بنگاه های اقتصادی در همه ســطوح در 
کنار ما هستند و همسویی نگاه بنده با نظرات رسانه ها 

و حرکت از »پوشش محوری« در اخبار به سوی »تولید محوری« را به فال نیک 
میگیرم. ما باید از پتانسیل تمام رسانه ها استفاده کنیم و در این راه به یقین در 
رویکرد خود، ارتباطات گستردهای با خبرنگارها و رسانه ها داریم.وی با اشاره به 
گسترش دامنۀ رسانه ها نسبت به گذشته گفت: در حال حاضر تعریف از رسانه 
با گذشته بسیار متفاوت شده است. ادبیات رسانه ها با گذشته فرق دارد و شرایط 
به گونه ای شده که هر شخص در قالب شهروند-خبرنگار می تواند فعالیت رسانه ای 
داشته باشد. اگرچه طبقه بندی و قدمت یک رسانه در جایگاه خود اهمیت دارد، 
اما هر کسی که به روز باشد و قلم خوبی داشته باشد، از فاکتورهای رسانه ای نیز 
برخوردار است. رسانه های باهوش و پرسرعت گوی سبقت را از دیگران خواهند 
ربود. خالقیت و استفاده از شکل و فرم های جدید در تولیدات رسانه ای می تواند 
هم تمایز را برای رسانه ها به ارمغان آورد و هم از این رهاورد، فوالد مبارکه یک 
فضای تازه رسانه ای را تجربه کند. در حقیقت امروز در فوالد مبارکه، حرکت بر 
مبنای تخصص، کار و تالش برنامه ریزی شــده و همفکری و هم افزایی ثمره این 
تالش است.مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با بیان نگاه خاص رسانه ها به فوالد 
مبارکه گفت: فوالد مبارکه یک برند تجاری اقتصادی بســیار معتبر است که بر 
اساس مسئولیت های اجتماعی خود، به اقشار گوناگون توجه می کند. رسانه ها نیز 
به عنوان همراه همیشگی این بخش اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرند.نباتی نژاد 
با بیان اینکه نگاه روابط عمومی فوالد مبارکه، انجام فعالیت حرفه ای خبری است، 
اظهــار کرد: با تغییر تکنیکی که در حــوزۀ روابط عمومی فوالد مبارکه صورت 

گرفته، انتظار داریم شاهد حضور بهتر و بیشتر رسانه ها باشیم.

تقدیر معاون استاندار و فرماندار نیشابور از 
نقش تاثیرگذار فوالد خراسان

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه نیشابور با بیان این که 
مجتمع فوالد خراســان در صحنه های گوناگون مورد 
نیاز مســئولیت پذیرانه، به هنگام و پیگیر به شــکلی 
همه جانبه ایفای نقش کرده اســت، گفت: حضور این 
ابَر شــرکت صنعتی در نیشابور و استان، مایه دلگرمی 

بوده و برکات فراوانی به ویژه برای شهرســتان های نیشــابور، فیروزه و زبرخان 
داشــته است.علیرضا قامتی، صبح شنبه، ١۶ اسفند ماه 99، در نشستی با علی 
اکبر لبافی، عضو هیات مدیره مجتمع فوالد خراســان و همراهان، با اشــاره به 
نقش آفرینی فوالد خراسان به عنوان معین اقتصادی منطقه ۵ خراسان رضوی، 
افزود: مدیریت این شرکت، به ویژه  در یک سال اخیر، در عرصه های گوناگون 
از مقابله با کووید١9 و پیامدهای آن گرفته تا حمایت از آموزش و اشــتغال در 
شهرستان، کمک به مدیریت شــهری و حتی ایجاد نشاط اجتماعی گام هایی 
جدی برداشته است. عضو هیات مدیره فوالد خراسان هم در این دیدار با اعالم 
حمایت هیات مدیره شــرکت و نمایندگان ســهامداران عمده مجتمع از ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، از برنامه های زیربنایی فوالد در زمینه توسعه پایدار، 
نظیر ورود به مساله بازچرخانی پساب برای کمک به کاهش مصرف آب و تقویت 
تراز آب دشــت نیشابور و نیز انتقال آب از دریای عمان به مناطق کم آب شرق 

کشور خبر داد .

بندرلنگه قلب تپنده و سکاندار ترانزیت 
خودروی ایران

  مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از ثبت تخلیه و بارگیری بیش از 80 
هزار دســتگاه خودرو در ١١ ماهه ســال جاری در بنادر و دریانوردی بندرلنگه 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان،«قاسم 
عسکری نســب« مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان ضمن اعالم این خبر 
گفت: تعداد 80 هزار و 322 دستگاه خودروسواری با همکاری ارگان های همکار 
از جمله اداره کل گمرک غرب استان، یگان حفاظت و انتظامات، ترمینال اپراتور، 
تیم عملیاتی واحد بندری و دریایی بنادر غرب هرمزگان و با مشارکت ١7 شرکت 
کارگزار ترانزیتی ترخیص شــد که همین امر سبب شده است بندرلنگه بعنوان 
قلب تپنده ترانزیت خودروی کشور و درگاه تجارت کشورهای آسیای میانه مورد 
توجه قرار گیرد.عسکری نسب تصریح کرد: حمل دریایی این تعداد خودرو در ١١ 
ماهه ١399توسط بیش از یک هزار فروند شناور  فلزی انجام پذیرفته است که 
پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی  توسط ١2 هزار سواری کش و کامیون 
حمل خودرو به مقاصد کشورهای عراق، افغانستان و همچنین کشورهای آسیای 

میانه بارگیری و به درب خروج هدایت شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

امسال بدترین سال از نظر سیاست ها واقدامات اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بودجه ســال آینده 
تورم زاست به مشــکالت مدیریتی دولت اشاره کرد و گفت: 
ســال 99 بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست ها 
و اقدامات اقتصادی کشور بود. مسعود خوانساری در بیست و 
یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
وضعیت اقتصاد در سال جاری اظهار داشت: اقتصاد ایران در 
سال های گذشته همیشه با چالش های مختلفی درگیر بوده 
است ولی سال 99 عالوه بر چالش های ساختاری اقتصاد سه 
چالش جدید افزایــش تحریم ها، کاهش درآمد نفتی و همه 
گیــری کووید ١9  نیز به آن اضافه شــد که همه این عوامل 
باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت درگیر کند. وی با اشاره به 
اینکه با توجه به منفی بودن تولید ناخالص داخلی خوشبختانه 
در پاییز امســال یک رشــد دهم درصدی را داشتیم، افزود: 
میانگین 9 ماهه گذشته هنوز ١.2 درصد رشد تولید ناخالص 
منفی اســت و با توجه به منفی بودن رشد تولید ناخالص دو 
سال گذشته اگر قرار باشد ما به رشد ناخالص سال 9۶ برسیم 
با چنین آهنگ رشدی رسیدن به این هدف هم سخت است. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: هر چند رکود در بخش تقاضا 
تشدید نیافت که علت اصلی آن افزایش تقاضای بخش دولتی 
بود، اما در عمل بخش خصوصی و رشــد صادراتی متاسفانه 
منفی و بسیار کمرنگ بود و بخاطر کاهش درآمد سرانه واقعی 
مصــرف بخش خصوصی نیز افت زیادی کرد. موضوع دیگری 
که وجود داشــت این بود که صادرات بدون نفت خام کشور 
در ســال 99 به 34 میلیــارد دالر و واردات بــه 38 میلیارد 
دالر رســید که تقریبا نسبت به ســال 98 واردات ١۵ درصد 
و صادرات ١8 درصد کاهش داشــت. خوانساری تصریح کرد: 
جهش نرخ ارز یکی از عوامل بود. نرخ ارز ســال 99 به مانند 
سال 97 جهش زیادی داشت و این جهش می توانست عاملی 
برای صادرات غیرنفتی باشد ولی متاسفانه اثر خود را بر روی  
افزایش قیمــت واردات کاالها و همچنین مــواد اولیه تولید 
گذاشت که عامل اصلی عدم انتفاع را می  توان در سردرگمی 
صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشــفاف بخشنامه های 

دولتی که لطمه زیادی به صادرات کشــور زد جستجو کرد و 
متاسفانه از موقعیتی که می توانستیم برای افزایش صادرات 
اســتفاده کنیم، بهره کمی بردیم. وی تأکید کرد: بر اســاس 
اعالم گمرک در ١١ ماهه سال 99 به میزان ١١ میلیارد دالر 
ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی داده شد که انتظار 
می رفت  این ارز که مابه التفاوت با قیمت ارز بازار آزاد داشت،  
در شاخص اقالم خوراکی تاثیر بگذارد که طبق گزارش مرکز 
آمار ۶۶ درصــد افزایش در اقالم خوراکی داشــتیم.به گفته 
خوانســاری،اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می شد 
و برای خانواده های آســیب پذیر یارانه نقدی و مستقیم می 
دادیم مسلما اثر آن بیشتر بود و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت 
می شــد و متاسفانه با هشدارهای مکرر بخش خصوصی اتاق 
به این موضوع توجه نشــد و تاسف بار تر اینکه دولت امسال 
در بودجه ارز دو نرخی را پیشــنهاد داد و انتظار می رفت که 
مجلس این را تصویب نکند که متاســفانه مجلس هم آن را 
تصویب کرد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی را خواهیم 

داشت.رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بازارهای مالی کشور 
در ســال 99 تحت تنش و تالطم شدید قرار گرفت، یکی از 
بازارهایی که می توانست به کمبود منابع مالی بنگاه ها کمک 
کند بازار ســهام بود که متاســفانه به علت عدم برنامه ریزی 
صحیح و نبود نظارت بر این بازار چنین هدفی حاصل نشــد 
و خیلــی از خانواده ها و افراد  زیان های زیادی دیدند وعمال 
موجب سلب اعتماد عمومی از سیاستگذاران این بخش شد. 

 استمرار تورم یک چالش مهم اقتصادی است
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه چالش بعدی اقتصاد 
که شاید مهمترین چالش نیز باشــد  استمرار تورم باالست، 
اظهار داشت: تورم ریشه  بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور 
است و پیش بینی می شود که تا پایان سال تورم 3۶ درصدی 
داشته باشیم که با توجه به هدف گذاری  بانک مرکزی برای 
تــورم 22 درصدی بنابراین اختالف زیادی بین هدف گذاری 
و واقعیت تورم وجود دارد. وی افزود: تمام کشورهای در حال 

توســعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و 9 کشور فقط تورم 
دو رقمی دارند که متاســفانه ایران یکی از آنها است و باز هم 
مشخص است که در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه 
ناکارآمــدی و ســوء مدیریت اقتصادی و کســری بودجه در 
قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوارها و اقتصاد کشــور 
تحمیل شود. خوانساری تصریح کرد: موضوع بعد نااطمینانی 
از وضعیت اقتصاد در کشــور در سال آینده است. این موضوع 
نگرانی مهمی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. برخی 
از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد مثل 
نرخ ارز، بهای حامل های انرژی و نرخ ســود بانکی. در ســال 
99 شــاهد نوسانات شدید 80 درصدی نرخ ارز بودیم اگر چه 

هشدارهای زیادی داده شد.

 امکان تورم باال در سال آینده  با توجه به بودجه   
 به گفته وی، ممکن است در سال آینده با توجه به بودجه ای 
که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن اســت تورم 
باالیی داشــته باشــیم و مجددا فنر ارز از جا در رود و مجدا 
شاهد افزایش قیمت ها باشــیم. خوانساری در ادامه با جمع 
بندی و نتیجه گیری مطالب اظهار داشــت: یکی از مسائل و 
آثار اجتماعی در سیاســت های اقتصادی افت شدید میزان 
اعتماد جامعه به سیاستگذاران است و در حوزه فعالیت های 
اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست ها و مقررات و بخشنامه ها 
کسب و کارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه 
عکس العملی به موقع و الزم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را 
هم از آن ها ســلب کرده است .وی  اشاره کرد:  بخش مهمی 
از زمان آن ها صرف مسائل ناشی از سوء مدیریت در سازمان 
ها و ادارات دولتی می شــود و شــاید از این لحاظ سال 99 
بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست ها و اقدامات 
اقتصادی کشور باشد. مهمترین مطالبه عمومی جامعه به ویژه 
خانوارهای کشــور و فعاالن اقتصادی تک رقمی کردن تورم 
است، این خواسته جزء بدیهی ترین و ابتدایی ترین مطالبات و 

در عین حال مهمترین مساله اقتصاد کشور است. 

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران 
و هلند اظهــار داشــت: دارایی های 
کمتری از ایــران در اتحادیــه اروپا 
بلوکه شــده اســت که در این میان 
می توان به حــدود ١.7 میلیارد دالر 
در لوکزامبورگ اشــاره کرد. به دلیل 
نزدیک تر شــدن دیپلماســی ایاالت 
متحده با اتحادیه اروپا در دوره بایدن، 
می توان همین مقدار را نیز با رایزنی 
فعال با کشورهای اروپایی، به سادگی 
بــه چرخه اقتصاد ایران بــاز گرداند.

محمدحسن دیده ور در مورد وضعیت 
تجارت با هلند اظهار داشــت: تا ١0 
ماه منتهی به اکتبــر 2020 تجارت 
ایران بــا اتحادیه اروپــا 3 میلیارد و 
۶00 میلیون یورو بوده اســت. از این 
حجم تجارت، تنها ۶00 میلیون یورو 
متعلق به صــادرات بوده و 3 میلیارد 
یورو واردات انجام شده است. دومین 
مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا، 
هلند اســت که در این بــازه زمانی 
صادراتی معادل ١١0 میلیون و 300 
هزار یورو به این کشور صورت گرفته 
است.وی ادامه داد: سهم هلند از کل 
ارزش صادرات به اتحادیه اروپا ١8.2 
درصد اســت. که قبــل از آ ن آلمان 
بعنوان اولین مقصد صادراتی و بعد از 
آن )یعنی هلند( ایتالیا در رده ســوم 
قرار دارد. طبق آمارها می توان گفت 
هلند در 9 ماهه سال 20١9 نهمین 
مقاصد صادراتی ایــران در اروپا بوده 
است، اما در مدت مشابه سال 2020 
صادرات ایران به این کشور حدود 8 
برابر شــده و در نتیجه این کشور به 
جایگاه دومین مقصد عمده صادراتی 
ایران در اتحادیه اروپــا انتقال یافته 
است.دیده ور تصریح کرد: همچنین 
سومین مبدا واردات ایران در اتحادیه 
اروپا، هلند است. واردات از این کشور 
در ١0 ماهــه 2020 ارزشــی معادل 

298 میلیون و ۵00 هزار یورو داشته 
و سهم آن از کل واردات در ١0 ماهه 
ســال 2020 به 9.8 درصد می رسد.

بازرگانی  اتــاق  عضو هیــات مدیره 
ایران و هلند در مورد تاثیر تحریم ها 
بر تجارت دو کشــور گفت: با وجود 
همه فشارها و تحریم ها، همکاری های 
تجاری ایران و اروپا به دلیل ریشه های 
همکاری های گسترده قبلی همچنان 
وجود دارد. در زمینه تجاری، کشــور 
هلند ســال های متمادی اســت که 
در میان پنج شــریک اصلی ایران در 
اتحادیه اروپا قرار دارد. درســت است 
که با توجــه به وضعیت نامناســب 
اقتصادی ایران، سطح تجارت ایران و 
هلند در سال های اخیر کاهش داشته، 
اما این کشــور مهم اروپایی همواره 
ثابت کرده خواهــان رابطه ای باثبات 
و مطلوب با ایران اســت. این موضوع 
نشــان می دهــد، با وجود فشــارها، 
همچنان ظرفیت بســیار جدی بین 
دو طــرف وجــود دارد.وی ادامه داد: 
می توان به این نکته اشــاره کرد که 
میزان واردات هلند از ایران در ســال 
20١۵ معــادل 3١ میلیون یورو بوده 
اســت که در ســال 20١۶ به 2۵2 
میلیون یورو و در ســال 20١7 این 
رقم ۵9١ میلیون یورو شــده است و 
در سال 20١8 به 202 میلیون یورو 
متاسفانه پس  اســت.  یافته  افزایش 
از آ غــاز تحریم های جدید در ســال 
20١9 به ١4 میلیون یورو تنزل پیدا 
کرده و در ١0 ماهه ســال 2020 تا 
ماه اکتبر ایــن رقم فقط 37 میلیون 
کرد:  تصریح  می باشــد.دیده ور  یورو 

همچنیــن در مورد صــادرات هلند 
به ایران در ســال های 20١۶ میزان 
صادرات این کشــور به ایــران 70۶ 
میلیون یورو، سال 20١7 رقم ١0۶١ 
میلیون یــورو و 20١8 این رقم 7١8 
میلیون یورو بوده که در سال 20١9 
به 4۶3 میلیون یورو و در سال 2020 
بــه 28۵ میلیون یــورو کاهش پیدا 
کرده اســت. به عبارت دیگر در سال 
20١۶، 20١7 و 20١8 آثار برداشتن 
تحریم ها نمایانگر افزایش تجارت بین 
دو کشــور می باشــد و در سال های 
20١9 و 2020 بــه علت تحریم های 
مجدد کاهش چشــمگیری مشاهده 
می شــود.وی در پاسخ به این پرسش 
که چه برنامه ای برای گسترش تجارت 
با این کشور دارید؟ اظهار داشت: طی 
دو سال گذشته به دلیل تحریم های 
آمریکا، تنش در منطقه دو همه گیری 
ویروس کرونا ســطح تجارت اتحادیه 
اروپــا و ایران کاهــش قابل توجهی 
داشــته و بر همین اســاس بر لزوم 
فعال شــدن بیشتر اینستکس تاکید 
می شــود. می توان گفــت در صورت 
آمــاده بودن همه شــرایط بخصوص 
برداشتن تحریم های یکجانبه آمریکا، 
کشور هلند و شــرکت های آن آماده 
ســرمایه گذاری در زمینه های صنایع 
نفت و گاز، انرژی هــای تجدیدپذیر، 
کشــاورزی و صنایع مرتبــط و نیز 
دامپروری و گرایش های مرتبط با آن 
را دارا هستند.این عضو اتاق بازرگانی 
تهران اظهار داشت: همچنین پیشنهاد 
برای مرحله پس از بازگشت به برجام، 
می تواند »تهیه نقشه راه« توسط اتاق 

بازرگانی ایران باشــد؛ به این ترتیب 
که بــرای ارتباطات دوســویه میان 
ایــران و تمامی کشــورهای اتحادیه 
اروپا )از جمله هلند( چهارچوب های 
مشخص و پیشنهادی جهت تجارت 
در نظر گرفته شود. در این نقشه راه، 
شناسایی موانع احتمالی تجارت و نیز 
چاره اندیشــی برای رفع آنها می تواند 
از ارکان اصلی در نظر گرفته شــود.

وی در مــورد پول های بلوکه شــده 
ایــران در کشــورهای اروپایی گفت: 
به دلیل فروش اکثریــت نفت ایران 
به کشورهای آســیایی همانند ژاپن، 
چین و کره جنوبی، بیشترین میزان 
پول های بلوکه شــده ایــران نیز در 
این کشــورها قرار دارنــد. از این رو، 
دارایی های کمتری از ایران در اتحادیه 
اروپا بلوکه شده است که در این میان 
می توان به حــدود ١.7 میلیارد دالر 
در لوکزامبورگ اشــاره کرد. به دلیل 
نزدیک تر شــدن دیپلماســی ایاالت 
متحــده با اتحادیــه اروپــا در دوره 
بایدن، می توان همیــن مقدار را نیز 
با رایزنی فعال با کشــورهای اروپایی، 
به سادگی به چرخه اقتصاد ایران باز 
دولت جدید  آمدن  گرداند.بی شــک 
آمریکا قدمی مثبــت به جلو در رفع 
تحریم هــای یکجانبــه دولت قبلی 
)ترامپ( است و امید است که دولت 
جدید آمریکا بــه تدریج تحریم ها را 
برداشــته و راه برای تجارت ایران با 
هلند باز شــود. ولی باید به این نکته 
توجه کرد که با خواســته های دولت 
بایدن و شــروط مطرح شده از سوی 
ایران، بازگشت به برجام زمان  بر بوده 
و به ســادگی امکان پذیر نخواهد بود.

امیدواریم پس از رفع مشکل تحریم ها 
 FATF و همچنین پیوســتن ایران به
تجــارت دوجانبه در کشــور افزایش 

چشمگیری داشته باشد.

1.۷ میلیارد دالر پول بلوکه 
شده ایران در لوکزامبورگ

وزیر صمت با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در تامین کاالهای اساسی نیست، 
گفت: عرضه میوه، روغن و کاالهای نوروزی از امروز آغاز شد.به گزارش وزارت 
صمت، علیرضا رزم حســینی پس از جلسه ای مشترک با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس اظهار داشــت: وزارت صمت با همه توان با دالل هایی که 
منجر به گرانی و التهاب در بازار می شــوند، مقابله می کند.وی با بیان اینکه 
پول های ســرگردان دالل ها متأثر از ســایر بازارهای موازی همچون بورس، 
ســکه، زمین و … هر دفعه وارد یک بازارمی شــود، گفت: وزارت صمت با 
هدف کاهش قیمت تمام شــده، تا حد ممکن حذف دالل ها را در دســتور 

کار قرار داده است.

 عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی با رویکرد حذف واسطه گری
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی 

در میادیــن تره بار و مکان هایی که وزارت صمت و شــهرداری مشــخص 
می کنند، با همین رویکرد حذف واســطه گری، در دســتور کار قرار گرفته 
اســت.رزم حسینی با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه ها، همچون 
وزارت کشاورزی با مصوبات ستاد تنظیم بازار، گفت: تالش می کنیم حداکثر 
هماهنگی را باسایر دستگاها داشــته باشیم تا مصوباتی که اجرا نمی شوند، 

اجرایی شوند.

تعیین تعرفه ابزار قانونی وزارت صمت در جلوگیری از قاچاق
وزیــر صمت در مورد لزوم جلوگیری از قاچــاق کاالهای داخلی به خارج از 
کشــور، گفت: ابزار قانونی وزارت صمت به عنوان یک عضو ســتاد مبارزه با 
قاچاق، تعیین تعرفه اســت.رزم حســینی در خصوص لزوم توقف صادرات 
برخی محصوالت کشاورزی مورد نیاز بازار داخل هم افزود: صادرات و واردات 
محصوالت کشــاورزی از وظایف وزارت جهاد کشاوری است و این وزارتخانه 
موظف است براســاس سیاستگذاری تأمین غذای کشور، نامه نگاری کند و 
برای محصوالت کشاورزی درخواست توقف صادرات یا واردات بدهد و وزارت 

صنعت نمی تواند مستقل اقدام کند.

وزیر صمت اعالم کرد؛

مقابل دالل ها می ایستیم
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛گزیده خبر

به خاطر بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کردیم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علیرغم فشارهای تورمی و جنگ روانی دشمن 
افزایش زیادی در نرخ ارز نداشــته ایم، گفت:اگر منابع ارزی خود بانک در دســترس 
باشد،توان کاهش قیمت ارز و ثبات بیشتر را داریم.به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی عصر دیروز در نشست پایان سال با مدیران نظام بانکی 
گفت: تأمین ارز کاالهای اساسی، دارو و نهاده های دامی، مواد اولیه واحدهای تولیدی، 
پشتیبانی از رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی ومهار تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم و 
آنچه که فروپاشی اقتصادی گفته می شود، از مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در 
دو و نیم سال گذشته است.وی با بیان اینکه دو سال و نیم گذشته جزو سخت ترین و 
بی سابقه ترین شرایط کشور از نظر فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است گفت: 
اما با وجود تمام فشارها و محدودیت ها عملکرد مجموعه بانک مرکزی در بخش های 
گوناگون قابل دفاع است و من از این بابت از همکاران قدردانی می کنم.همتی با اشاره 
به اینکه زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دالر بود، گفت:، اما 
درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از ۲۰ میلیارد دالر بوده و مخارج ارزی کشور 
با آن اداره شــده است.وی افزود: بخش زیادی از این منابع نیز در دسترس نبوده که 
به ســختی و روش های مختلف امکان دسترسی به ان ها ایجاد شده یا می شود.همتی 
تصریح کرد: در حالی که تعهد بانک مرکزی برای تأمین ارز در ســال جاری حدود ۸ 
میلیــارد دالر بود، اما ۱۰ میلیارد دالر با نرخ ارز ترجیحی تأمین ارز کرده اســت.وی 
تاکید کرد: بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ارزی علیرغم همه مشکالت به خوبی 
و درســتی انجام داده است.همتی گفت: نرخ های کنونی ارز در بازار نیز ناشی از عدم 
اطمینان و انتظارات اســت و چنین نخواهد ماند.رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: 

نرخ ارز در شهریور ۹۷ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده بود و اکنون و پس از دو سال 
و نیم و علیرغم تداوم تحریم وکاهش درامدهای ارزی، تمام فشارهای تورمی و جنگ 
روانی دشمن افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته ایم و در حال حاضر نیز اگر منابع ارزی 
خود بانک در دسترس باشد توان کاهش قیمت و ثبات بیشتر بازار ارز را داریم.رئیس 
کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه مقابله با رانت خواری از اهداف بانک مرکزی بوده 
و هســت تصریح کرد: در این مدت یک دالر ارزپاشــی صورت نگرفته و میزان ذخایر 
ارزی نیز نســبت به گذشته افزایش یافته است.همتی با اشاره به اقدامات حوزه نظام 
پرداخت بانک مرکزی گفت: این حوزه به شــدت تحت فشار است و تقریباً هر اتفاقی 
اعم از شــیوع ویروس کرونا، فرار مالیاتی، قاچاق، قمار و شرط بندی و پول شویی … 
در کشــور رخ می دهد نظام پرداخت بانک مرکزی باید وارد عمل شــده و راهکاری 
بیندیشــد.وی با تاکید بر اینکه شفافیت در امور ارزی و ریالی کشور به شدت افزایش 
یافته است تصریح کرد: توسعه و ایجاد سامانه های متعدد بانک مرکزی در حوزه های 
مختلف ارزی، ریالی، تسهیالت و… شفافیت حاصل از آن نتیجه تالش بخش فناوری 
بانک مرکزی اســت.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: کنترل ریال در راستای مقابله 
با پولشویی از افتخارات بانک مرکزی است که اگر انجام نمی شد و سامانه های مرتبط 
توســعه نمی یافت تخلفات متعدد در حوزه های مختلــف انجام و به ضرر عموم مردم 
صورت می گرفت وکنترل بازار ارز بسیار مشکل می شد.همتی افزود: در سال گذشته 
و امســال همزمانی انتظارات تورمی، رکود ناشی از کرونا و شوک ارزی تصمیم گیری 
بانک مرکزی در حوزه سیاســت پولی را بســیار سخت کرد. اما بانک مرکزی با اتخاذ 
تدابیر مناســب در پرداخت تســهیالت کرونا و نیز حمایت از صنایع و جهش تولید 

عملکرد موفقی داشــت.وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای بانک مرکزی 
در این مقطع این بود که سیاســت انقباضی اتخــاذ نکرد، ولی انتظارات تورمی را نیز 
کنترل کرد.همتی افزود: در حال حاضر انتظارات تورمی کنترل شــده که شاخص آن 
کنترل رشد پول اســت که از ۸۹ درصد به ۵۶ درصد رسیده است.همتی با اشاره به 
رشــد مثبت اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تاکید کرد: این شاخص در 
کل ســال نیز مثبت خواهد بود که با توجه به وقوع کرونا و مقایســه با وضعیت سایر 
کشورها قابل قبول است.رئیس کل بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه هشدارهای الزم را 
در خصوص روند بازار ســرمایه داده بود گفت: بانک مرکزی در حد توان خود از بازار 
ســرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته 
است و حتی بانک مرکزی در سیاست های پولی خود به دلیل برخی مالحظات ازجمله 
بازار ســرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است.وی تصریح کرد: بانک مرکزی در 
تصمیمات خود مجموعه اقتصاد کشور را در نظر گرفته و سیاست های پولی خود را با 
مجموع مالحظات دنبال کرده است.همتی با تاکید براقدامات بانک مرکزی در راستای 
کنترل ناترازی بانک ها، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح و مدیریت مؤسسات 
پولی افزود: جلوگیری از ادامه بحران یک موفقیت محســوب می شــود.وی ادامه داد: 
ناترازی های نظام بانکی مربوط به یک سال و دو سال نیست و سابقه چندین ساله دارد 
و مقایسه وضعیت فعلی ترازنامه بانک ها با دو سال و نیم پیش بیانگر دستاوردهای مهم 
بانک مرکزی در این خصوص است.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: شفاف سازی، 
موجب تخریب از سوی مخالفین شفاف سازی می شود. اما بانک مرکزی پذیرفته است 
که تخریب بشود، ولی اقدام درست و اصولی در راستای منافع کشور و مردم انجام شود.

در جلسه تخصصی حوزه بانکی شورای اطالع رسانی وزارت اقتصاد مطرح شد
تاکید بانک مرکزی بر اطالع رسانی و آمادگی 

شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک
پیمان میراب آستانه رییس مرکز روابط عمومی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در جلسه تخصصی حوزه بانکی 
شورای اطالع رســانی این وزارتخانه، عملکرد بانکها را 
در دوران شــیوع ویروس کرونا و در مواجهه با تحریم 
ها شایسته قدردانی دانست و بر لزوم اطالع رسانی هر 
چه بیشتر این اقدامات تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در این 
جلسه که به میزبانی این بانک در مجموعه تاریخی میدان امام خمینی )ره( و با 
حضور میراب آســتانه رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اقتصاد، 
جبل عاملی رییس روابط عمومی بانک مرکزی و روســای ادارات روابط عمومی 
بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، مســکن، کشاورزی، رفاه کارگران، 
توســعه صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک همراه 
بود گزارشــی از اقدامات و خدمات بانکها همزمان با شیوع ویروس کرونا، انجام 
مســئولیت های اجتماعی، آخرین خدمات نوین در نظام بانکی و اطالع رسانی 
اقدامات بانکها در هشــت ســاله دولت تدبیر و امید ارائه شد.میراب آستانه در 
این جلســه، مقوله اطالع رســانی را حلقه مفقوده زنجیره خدمات ارائه شده از 
سوی سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: اقدامات صورت 
گرفته و گســترده بانکها در زمان شــیوع کرونا در حــوزه جلوگیری از هرگونه 
اخالل در ارائه خدمات با رویکرد ارائه خدمات به صورت غیر حضوری، حمایت از 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، توسعه فناوری اطالعات در حوزه بانکداری 
دیجیتال، اعطای تسهیالت تکلیفی، تسهیالت ازدواج جوانان و عمل به مسئولیت 
های اجتماعی از جمله مواردی اســت که باید برای اطالع رســانی آن به یک 
همکاری و اجماع مشــترک رســیده تا از این طریق نگاه مردم به نظام بانکی را 

تغییر دهیم.

شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون 
از سامانه صدور بیمه نامه رونمایی کرد 

شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون از سامانه 
صدور بیمه نامه رونمایی کردشــرکت کارگزاری بیمه 
پوشش توسعه تعاون در حضور مدیر عامل بانک توسعه 
ttbimeh. تعاون، از سامانه صدور بیمه نامه به آدرس

com رونمایی کرد.حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون در جلسه مجمع ســالیانه شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه 
تعاون اظهار داشت: این شرکت طی چهار سال فعالیت زیرساخت های مهمی را 
برای انجام فعالیت های کارگزاری انواع بیمه نامه ها فراهم نموده است.مهدیان راه 
اندازی سامانه استعالم و خرید آنالین بیمه را خدمتی ارزنده از شرکت کارگزاری 
بیمه پوشــش توسعه تعاون عنوان نمود و گفت: این سامانه قدرت انتخاب میان 
۲۸ برند مطرح بیمه ای را فراهم می سازد و مشتری در هر ساعت از شبانه روز 
با مراجعه به آدرس اینترنتی سامانه به نشانی ttbimeh.comمی تواند نسبت 
به مقایســه بیمه نامه مد نظر خود اقدام نموده و مطابق سلیقه خود، بیمه نامه 
را انتخاب نمایند و پس از ثبت ســفارش ، هماهنگی الزم جهت دریافت نسخه 
فیزیکی بیمه نامه را انجام دهند.وی افزود: مشتریان بانک توسعه تعاون به ویژه 
تعاونگران جهت اطمینان بخشی فعالیت های اقتصادی متقاضی دریافت پوشش 
های بیمه ای تســهیالت، اموال، دارایی ها و جریان های نقدی خود، می باشند و 
همچنیــن بانک نیز برای انجام فعالیت های بانکی نیاز به صدور بیمه نامه های 
متنوعی از قبیل بیمه تســهیالت ، بیمه اموال و بیمه های درمان کارکنان می 
باشــد و حضور شــرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون موجب تسهیل و 
تســریع در صدور بیمه نامه های مورد نظر مشتریان می باشد.مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون که در قالب رییس مجمع عمومی سالیانه شرکت سخن می گفت 
افزود: انتظار مدیران ارشد مطابق برنامه راهبردی شرکت دستیابی به رشدهای 
جهشی در میزان صدور بیمه نامه های متنوع می باشد و وجود بازاری مناسب ، 
متشکل از جامعه تعاون، کارآفرینان و عموم مشتریان بانک می تواند به تحقق این 
اهداف و توسعه فعالیت ها کمک کند.وی اخذ وضعیت مطلوب صورت های مالی 
و عملیاتی مطابق گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی را مهم برشمرد و 
گفت: عملکرد حرفه ای مطابق استانداردهای مالی و حسابداری به ارزش فعالیت 

توسعه ای شرکت می افزاید.

معاون وزیر آموزش و پرورش : 
عملکرد بانک ملی ایران در ساخت ۵۰۰ 

کالس درس قابل تقدیر است
مهراله رخشانی مهر با اشــاره به این که اقدامات بانک 
ملی ایران درساخت مدرسه تاکنون کمترازفعالیت های 
سازمان نوسازی مدارس کشور نبوده است، اظهارداشت: 
طی ســال های گذشــته بانک ملی ایران با ســاخت، 
احداث وتجهیــز ۵۰۰ کالس درس در مناطق محروم 
و کمترتوســعه یافته کشور نقش مهم و موثری در توسعه دانش و آموزش بیش 
از ۱۵ هزار دانش آموز درمقاطع مختلف داشــته است.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشورنیز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی بانک ملی 
ایران ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند و شایسته بانک ملی ایران برای ساخت و 
تجهیز مدارس در کشور افزود: عملکرد و اقدامات بانک ملی ایران در حوزه ساخت 
و تجهیز مدرسه به عنوان شاخص ترین بنگاه اقتصادی کشور در کمک به احداث 
و توســعه مدارس در مناطق محروم کشور، شناخته شده است.وی اظهار داشت: 
مســئولیت ونقش بانک ملی ایران در امر مدرسه سازی از جنس باقی الصالحات 
و کاری خداپسندانه است.محمود خادمیان رئیس صندوق پس انداز ملی ایران، 
مشارکت در سنت خیر مدرسه سازی را یکی از سیاست های محوری بانک ملی 
ایران در حوزه انجام مسئولیت های اجتماعی دانست و افزود: این بانک طی یک 
دهه اخیر با تامین و صرف منابعی بالغ بر۲۴۰ میلیارد ریال بیش از ۱۱۷ مدرسه، 
مجتمع و فضاهای آموزشی در نقاط مختلف کشور بویژه در مناطق محروم و کم 
برخوردار احداث و تجهیز کرده است.پس از پیروزی انقالب اسالمی و به ویژه طی 
سال های گذشته بانک ملی ایران به توسعه دانش و آموزش در کشور متعهد بوده 
وامروز درچهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با تامین منابع وتخصیص 
اعتباردراحداث،بازسازی، تکمیل، تجهیز، هوشمند سازی و خرید میز ونیمکت و 
وسایل کمک آموزشی مدارس، مجتمع و فضاهای آموزشی در نقاط مختلف کشور 
بویژه در مناطق محروم و کم برخوردار نقش آفرین بوده و ســهم بسزایی داشته 
است و در حال حاضر نیز این امر خیر و خداپسندانه با همتی دو چندان پیگیری 
می شود.مشــارکت و کمک به ساخت مدرسه و کالس درس در مناطق محروم 
کشور در راستای تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش کشور در سایه دانش، یکی 

از راهبردهای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران است.

لزوم تجمیع کارت های بانکی
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه باید تعدد کارت های بانکی در دست افراد ساماندهی شــود، عنوان کرد که بهتر است حذف پرداخت با 
کارت های بانکی و ایجاد پرداخت های موبایلی یکباره نباشد.اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره برنامه حذف فیزیکی کارت 
های بانکی، اظهار کرد: در بحث حذف کارت های بانکی به نظر بنده درست نیست که به یکباره کارت های بانکی که به صورت فیزیکی هستند را حذف کنیم. 
یکی از علت ها این است که اغلب مردم یا به اینترنت دسترسی ندارند و یا بلد نیستند که چگونه از اینترنت استفاده کنند.وی ادامه داد: کشور ما از شهرها و 
روستاهای مختلفی تشکیل شده است. مردمانی که در روستاها زندگی می کنند شاید سخت باشد از این امکان استفاده کنند، زیرا یا اینترنت در آنجا وجود ندارد 
یا اینکه با این تکنولوژی به  روز آشنایی الزمی را ندارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انجام دادن عملیات بانکی از طریق دستگاه های خودپرداز 
یا POS برای مردم آسان تر است، گفت: امروزه مشکلی که وجود دارد در سطح کشور بودن تعداد زیادی کارت بانکی است. یعنی هر نفر دارای ۴ تا ۸ کارت بانکی 
است، زیرا هر بانکی برای خود کارت بانکی صادر می کند.سلیمی افزود: مجلس یا دولت باید به دنبال این باشند که تمام این کارت های بانکی را به یک کارت 
بانکی تقلیل دهند و این کارت بانکی بتواند تمامی بانک های موجود در کشور را پوشش دهد، یعنی همه حساب های بانکی فردی به این کارت متصل باشد. 
وی تصریح کرد: این اتفاق باعث می شــود که تعدد کارت های بانکی به وجود نیاید و همچنین اقدامات بانکی برای مردم آســان تر می شود و دیگر نیازی به 
صدور متعدد کارت های بانکی نیستیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون حذف کارت های بانکی برای کشور زود است زیرا با توجه به مشکالت 
گوناگون سازماندهی این امر برای کشور هزینه بر خواهد بود که اکنون به صالح کشور نیست. سلیمی بیان کرد: ابتدا باید در سطح جامعه برای حذف کارت های 
بانکی فرهنگ سازی الزمی انجام شود و نکته دوم این است که باید زیرساخت های این امر از جمله اینترنت و آموزش استفاده از اینترنت برای انجام عملیات 

های بانکی اتفاق بیفتد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

بازگشت بورس به کانال ۱.۲ میلیون واحد
شــاخص کل بورس در جریان معامالت دیروز، به کانال یــک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
بازگشت.در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰ هزار و ۲۷۳ واحد افزایش 
به رقم یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۹۲ واحد 
افزایــش یافت و رقم ۴۳۱ هزار و ۳۴۳ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۹۹۸ هزار 
معامله به ارزش ۸۹ هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال انجام دادند.شاخص کل فرابورس هم با ۳۲ 
واحد افزایش رقم ۱۷ هزار و ۱۱۹ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۳۷۲ هزار معامله 

به ارزش ۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال انجام دادند.

بر اساس رای دیوان عدالت اداری تشریح شد؛
نحوه بررسی تراکنش های بانکی برای اخذ مالیات

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکیان در گردش 
کار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی صادر شد.، اخیرا دیوان عدالت اداری رای بدوی 
پرونده شــکایت بررسی تراکنش های بانکی برای مالیات ستانی را ابالغ کرده است.در این 
رای بدوی که از ســوی  زین العابدین تقوی، رییس هیات تخصصی مالیات بانکی دیوان 
عدالت اداری ابالغ شــده آمده اســت: با امعان نظر به اینکــه اوالً طبق اصل ۵۱ از قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد 
و این حکم هم شــامل قانونی بودن منابع تشــخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی 
بودن مأخذ تشخیص و مطالبه مالیات می گردد ثانیا در موارد مختلف از قانون مالیات های 
مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصالحات بعدی علی الخصوص اصالحات ۱۳۸۳ ۱۳۹۴ مطالبه 
مالیات دایر مدار احراز تعلق مالیات و نیز احراز محل اخذ می باشــد مثل در باب مالیات 
بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ماترک جهت وصول به مأخذ صحیح 
و قانونــی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجــاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و 
اخذ اجاره بها احراز شــود و در مالیات بر درآمد نیز می بایست اثر فعالیت مستلزم درآمد 
در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز محل اخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز 
تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشــد ثالثاً در موارد مختلف از قانون مالیات های مســتقیم 
از جملــه ماده ۹۷ ۲۲۹ ۲۳۱ و ماده ۳۰ قانون مالیات بــر ارزش افزوده و قوانین مرتبط 
یکی از مواردی که معموالً مالیاتی می توانند با بررســی آنها جهت اجرای عدالت مالیاتی 
هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی استفاده نمایند استفاده 
قانونی از گردش حســابهای بانکی اشــخاص می باشد را به ان در خصوص بخشنامه ها و 
دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های 
بانکی مشکوک ازجمله دستورالعمل  شــماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ و شماره 
۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ کسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ 
)اجرای اصالح قانون مالیات های مســتقیم( محل تامل و ایراد جدی واقع شــده است که 
موجب اختالف بین مودیان و ســازمان امور مالیاتی و طــرح موضوعات متعدد در دیوان 
عدالت اداری گردیده است. خام سن الحاق با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت 
به شــماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ ایرادات ســابق مرتفع شده است چرا که مفاد 
قانون اساســی و قانون قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد 
در بررســی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند 
یک بند ۹ بند ۱۲ بند ۱۸ به صراحت قید شــده است که اطالعات حساب های اشخاص 
به تنهایی درآمد تلقی نمی شــوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر 
ماهیــت غیر درآمدی تراکنش آه از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده 
سازمان امور مالیاتی و معمول این مالیات می باشد که این امر کاماًل منطبق با مفاد قانون 
بوده چراکه هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مأمورین بررسی همه مدارک و مستندات 
و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشــخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای 
وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشــته اســت و از سویی با لحاظ سابقه قانونی 
این اقدام تســری و به ماقبل محسوب نمی شــود چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با 
لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل 
به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مســتندات در تشخیص مالیات تاکید 
شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظیمی اظهارات مکتوب مؤدی مبنی 
بر ماهیت تراکنش مالیاتی این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد و لذا با این اوصاف 
مفاد دســتورالعمل مورد شــکایت در جهت اجرای مفاد قانون )اعم از سابق و اصالحی( و 
تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجب جهت ابطال آن وجود نداشته 
و به استناد بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
۱۳۹۲ رای به رد شــکایت صادر می نماید رای صادره ظــرف ۲۰ روز پس از صدور قابل 
اعتراض از ســوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری 
می باشد.  رسیدگی به تراکنش های بانکی در واقع یکی از اقدامات قانونی برای شناسایی 
افراد و شــرکت هایی اســت که قصد فرار مالیاتی و یا پول شویی را دارند. دولت و سازمان 
امور مالیاتی قصد دریافت مالیات از حساب های بانکی را ندارند و  قانون نیز به هیچ عنوان 
اجازه این کار را به آن ها نداده اســت. به عبارتی هر تراکنش بانکی مشمول مالیات نیست 
وحتی در متن بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ هم که توضیحات کامل نحوه بررسی و رسیدگی به 
تراکنش  های بانکی را توضیح داده به این نکته اشــاره شــده که کلیه اقالم پولی وارده به 
حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی 
و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد.الزم به ذکر است، وجه موجود در حساب 
های بانکی اشخاص برای سازمان امور مالیاتی اهمیتی ندارد. آنچه برای اداره مالیات مهم 
اســت، تراکنش های بانکی اشخاص است؛ یعنی میزان پولی که از حساب آن ها خارج و یا 

به حساب آن ها واردشده است.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین 
فرآیند ارجاع کار 

مهلت دریافت اسناد 
از سامانه ستاد از 

1399/12/20 تا ساعت 
16:00 تاریخ

تاریخ بارگزاری 
پاکات در 
سامانه تا 

ساعت 14:30 

تاریخ 
بازگشایی 

اولیه پاکات 

تاریخ بازگشایی 
سایر پاکات 

زمان جلسه 
توجیهی 

واگذاری حجمی 
سوختگیری هواپیمایی 

منطقه کرمانشاه

 9/187/710/387
ریال

 459/385/519
ریال

1399/12/261400/1/14 1400/1/15
ساعت 9:30 

صبح 

 1400/1/17
ساعت 10:00 

صبح 

 1399/12/27
ساعت 9:00 صبح 
سالن کنفرانس 

منطقه

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی و به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد )در صورت واریزسپرده 
نقدی  به شماره حساب جام دو طرفه بانک ملت 9200030494 با شناسه 30450 نزد بانک ملت(.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 توام با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2099091854000032
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه کرمانشاه

لذا از کلیه شــرکت های واجد شــرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 1399/12/20 نسبت به دریافت اسناد این مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگزاری اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، در سایت مذکور ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

اطالعات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمانشاه- میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمی- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه. 
کدپستی 6714799519 شماره تماس 08338350113

*  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و )مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه( ارائه گردد.
شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

1. تصویر گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی در زمینه )1. خدمات عمومی، 2. نگهداری و خدمات فضای سبز، 3. تأسیسات(
2. تصویر آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی )برای شرکت هایی که کمتر از یک سال تأسیس شده اند(

3. تصویر اصل گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی امور پیمانکاری از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
4. تصویر اصل اساسنامه شرکت

5. تصویر اصل آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی 
6. گواهی امضا از دفترخانه اسناد رسمی 

7. مستندات مربوط به اطالعات مندرج در فرم های ارزیابی کیفی )تجربه، حسن سابقه، توان مالی و ...( ارائه حسن انجام کار مربوط به آخرین قرارداد برای شرکت کنندگانی که با 
این شرکت قرارداد داشته و یا دارند الزامیست.

8. ارائه گواهینامه ها و مستندات مربوط به فرم های ارزیابی توانمندی ایمنی بهداشتی و زیست محیطی 
تذکرات مهم:

* نســخ الکترونیکی اســناد و پاکات مناقصه با اســتفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان ، امضا و مهر شده در سامانه 
بارگزاری گردد.

* عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت)در صورت محرز شدن، ضمانت/ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد(.
* کلیه پیمانکاران می بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهی را دریافت و با آگاهی کامل اعالم نرخ نمایند.

* حضور شرکت ها بصورت مشارکت و کنسرسیوم در مناقصه امکان پذیر نمی باشد.
* مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* نیازی به ارسال نسخ فیزیکی پاکات نبوده و صرفا پاکت الف بعد از بارگزاری در سامانه در موعد مقرر به دبیرخانه منطقه تحویل گردد.
* حداقل نمره ارزیابی قابل قبول برای ارزیابی خدماتی پیمانکار نمره 50 و برای ارزیابی توانمندی ایمنی بهداشتی و زیست محیطی 60 می باشد.

* حداقل تعداد شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات: 3 شرکت کننده
تاریخ چاپ نوبت اول: 99/12/20         نوبت دوم:99/12/23

روابط عمومی شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاه
شماره مجوز:1399.7276
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گزیده خبر آمادگی قدرت های بزرگ برای عبور از اشرف غنی
نامــه خارج از عرف دیپلماتیک وزیر امور خارجه آمریکا و ادبیات 
تحکمانه و یک طرفــه آن به رئیس جمهور افغانســتان، خبر از 
آمادگــی قدرت های بزرگ جهانــی برای عبور از اشــرف غنی 
می دهد.، نامه خارج از عرف دیپلماتیک آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه دولت جو بایدن و ادبیات تحکمانه و یک طرفه آن به رئیس 
جمهور افغانستان، خبر از آمادگی قدرت های بزرگ جهانی برای 
عبور از اشرف غنی می دهد.در این نامه که روز یکشنبه جزئیات 
آن همگانی شده است، بلینکن انجام مواردی را به شکل سریع از 
رئیس جمهور افغانستان خواسته است، تا به قول وی، آنچه که او 
آن را تسریع گفتگوهای صلح می خواند، تحقق پیدا کند.ادبیات به 
کار رفته در این نامه و برخی اشــتباهات در آن که از نگاه برخی 
کارشناسان نیز پنهان نماندـ  بلینکن در این نامه، حمداهلل محب 
را ســفیر خطاب کرده اســت، حال اینکه وی مدت زیادی است 
تغییر پســت داده است ـ حتی این شــائبه را به وجود آورد که 

ممکن است این نامه، جعلی باشد.

سیاست فشار رسانه ای به دولت افغانستان
اما پس از منتشرشــدن گســترده آن در مطبوعات و رسانه های 
مختلف که نوعی سیاســت فشار رسانه ای بر دولت افغانستان به 
حساب می آید و موضع گیری مقامات مختلف این کشور، مسّجل 
شــد که کارگزاران دولت جدید آمریکا نیز ابایی از برخوردهای 
تحقیرآمیــز با به اصطــاح متحدان خود ندارنــد، چنان که در 
ماجرای ســفر پنهانی دونالد ترامپ به افغانستان و حضور وی در 
جمع ســربازان آمریکایی، برخورد بسیار زننده ای با اشرف غنی 
انجام شــد! و آنچه را که به صاح می دانند به شکل دلخواه خود 
پیــش می برند.در این نامه که بلینکن گفته اســت برای عبداهلل 
عبداهلل نیز پیامی مشــابه را ارسال خواهد کرد، از فشار ضمنی بر 
طرف های درگیر در افغانستان برای عمل به تعهداتشان خبر داده 
شده است. بلینکن همچنین آنچه را از اشرف غنی خواسته است، 
یــک انتخاب فوری برای وی عنوان کرده که در راســتای منافع 
مشترک آمریکا و افغانستان است.وی گفته است برای اینکه همه 
مســائل به صورت اساسی و سریع به ســمت توافق و آتش بس 
دائمی و جامع پیش برود، ما بافاصله یک تاش دیپلماتیک در 
ســطح باال را با طرفین و کشورهای منطقه و سازمان ملل دنبال 
می کنیم. این تاش عناصر مختلف را در بر می گیرد. ســپس از 
روندی خبر می دهد که قرار است با حضور قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای و با محوریت ســازمان ملل به منظور دستیابی به 
یک افغانستان با ثبات منتهی شود: »ما قصد داریم از سازمان ملل 
بخواهیم وزرای خارجه و نمایندگانی از روسیه، چین، پاکستان، 

ایــران، هند و آمریکا را جمع کند تــا در مورد یک رویکرد واحد 
گفت وگو کنند تا از روند صلح در افغانستان حمایت کنند. اعتقاد 
من این اســت که این کشــورها در مورد یک افغانستان با ثبات 
منافع مشترک دارند...«.در بخش دیگری از نامه، بلینکن علی رغم 
اینکه ادعا کرده اســت آنچه از طریق زلمی خلیل زاد برای اشرف 
غنی و طالبان فرســتاده است، دیکته کردن شرایط برای طرفین 

نیست، اما از او خواسته است که فوراً به تدویِن
1. اصول بنیادی که قانون اساسی آینده و روش حکومت داری در 

افغانستان را تعیین می کند؛
2. آنچه نقشــه راه را برای یک دولت جدید و فراگیر مشــخص 

می کند؛
3. آنچه شرایط آتش بس دائمی و جامع را فراهم می کند؛ بپردازد.

ســپس در تشــریح برنامه ای که به نظر می رسد از پیش نهایی 
شده است! عنوان می کند که ما از دولت ترکیه خواهیم خواست 
تا در هفته های آینده میزبان نشســت ارشــد هر دو طرف برای 
نهایی کردن توافق صلح باشــد.بلینکن خطاب به اشــرف غنی 
می گوید: »من از شــما یا نمایندگان با صاحیت تان می خواهم 
که با سایر نمایندگان جمهوری اسامی به این نشست بپیوندید«.

وی همچنین از یک پیشــنهاد اصاح شده برای کاهش 90 روزه 
خشونت نیز ســخن به میان آورده است که قرار است  هدف آن 
جلوگیری از حمله بهاری طالبان باشد. وزیرخارجه دولت بایدن 
در ادامه، به طور ضمنی خواستار اجماع رهبران دولت افغانستان 
درباره موضوع نامه ارسالی خود شده است.همچنین به اشرف غنی 
توصیه کرده اســت از طریق مشورت با حامدکرزی، عبدالرسول 
ســیاف و عبداهلل عبداهلل که طبق ادعــای او افغان ها آن را همه 
شــمول و معتبر می دانند به یک اجماع برای اهداف خاص برای 
مذاکره با طالبان در مورد حکومت داری و تقســیم قدرت برسد.

بلینکــن بــا تذکر این مطلب کــه »ما در نظر داریــم تا تمامی 
نیروهای مان را تا اول می،ـ  از افغانســتانـ  خارج کنیم.« تلویحاً 
دولت افغانســتان را یک دولت ضعیف خوانده و می گوید: »حتی 
با ادامه کمک های مالی آمریکا برای نیروهای شما، پس از خروج 
نیروهــای آمریکا من نگرانم که وضعیت امنیتی در افغانســتان 
خراب تر شود و طالبان بتوانند فوراً جغرافیای بیشتری را بگیرند«.

در پایان این نامه آمده است: »برای شما واضح بسازم که فوریت 
لحن مرا در مورد کار جمعی که در این نامه نوشــته شده درک 

کرده باشید«.

آمریکا و پروژه روند گذار از اشرف غنی
پس از رسانه ای شــدن نامه مذکور، واکنش های رسمی مقامات 
دولتی افغانستان نیز متفاوت بود. در تندترین موضع گیری علیه 
نامــه بلینکن، امراهلل صالح گفت: آمریکا حــق دارد که در مورد 
2500 ســرباز امریکایی، نشســت دایر کند، جلسه بگیرد و نامه 
بفرستد، اما ما کاری می  کنیم که در آن  با سرنوشت 30 میلیون 
نفوس افغانستان، معامله نشود«. محمد محقق نیز موضع مشابهی 
اتخاذ کرد، اما عبداهلل عبداهلل به نوعی سیاســت هم سویی با نامه 
وزیر خارجه دولت بایدن را پیش گرفت.علی ای حال، شواهد نشان 
می دهد آمریکا به روند گذر از اشرف غنی رسیده است و با پیامی 
آشکار پایان عمر دولت وی را به او گوشزد کرده است.فساد اداری 
گسترده در نهادهای دولتی، حیف و میل کمک های بین المللی، 
افزایش روزافزون ناامنی، متهم شدن دولت به اتخاذ سیاست های 
تبعیض قومیتی و... مؤلفه هایی هستند که سبب شده است عبور 
از دولت اشرف غنی به عنوان یک امر ضروری برای رسیدن به یک 
صلح همه جانبه میان گروه های درگیر در افغانستان، مطرح شود.

طالبان واقعیتی که نمی توان چشم پوشی کرد
ضمن اینکه تحرکات گسترده طالبان در میدان دیپلماسی و حضور 
هیئت هایی از ســوی آنان در تهران و مسکو و برخی کشورهای 
دیگر، آنان را به عنوان یــک واقعیت که نمی توان از حضور آنان 
در بدنه قدرت چشم پوشی کرد، کشورهای همسایه و قدرت های 
بزرگ را به پذیرش ضمنی آنان ســوق داده است و از این طریق 
نیز فشار بیشتری بر دولت افغانستان وارد می شود.از سوی دیگر به 
نظر می رسد پیدا کردن راهکاری برای خروج آبرومندانه نظامیان 
اشغالگر آمریکایی از افغانستان و حذف هزینه های بزرگ حضور 
در این کشور، دولت بایدن را مجاب ساخته است که طرح خود را 
با کمک از قدرت های منطقه ای مانند جمهوری اسامی ایران که 
نقش انکارناپذیری در تحوالت افغانستان دارد، دنبال کند.وجود 
یک افغانســتان با ثبات و بدون جنــگ و خونریزی و آوارگی که 
تبعات منفی آن مشکات آن، سال ها دامنگیر کشورهای همسایه 
و منطقه بوده است، نیز آرزوی دیرینه همسایگان آن است.ازاین رو 
به نظر می رســد که عبور از دولت اشــرف غنی که از محبوبیت 
چندانی نیز در بین مردم افغانســتان برخوردار نیست، به عنوان 
گزینه ای در حال مطرح شدن است که قدرت های بزرگ علی رغم 

اختاف در سایر مسائل، می توانند بر روی آن به اجماع برسند.
حال باید دید سازوکار عبور از دولت اشرف غنی که آن را به عنوان 
مانع صلح، تفسیر می کنند، چگونه رقم خورده و عرصه سیاست 

این کشور شاهد چه رویدادهایی خواهد بود.

خط و نشان عربستان برای اتحادیه عرب
عربســتان ســعودی با ابراز نارضایتی از عملکرد دبیر کل اتحادیه عرب اقدام به 
کاهش میزان بودجه ای که به این نهاد اختصاص می دهد، کرده است.به گزارش 
روزنامه االخبار  با وجود این که نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته گذشته 
در قاهره برگزار شــد و مصر پیشنهاد تمدید دوره »احمد ابوالغیط« به مدت 5 
ســال دیگر به عنوان دبیرکل این اتحادیه را داد، اما اتحادیه عرب با بحران های 
متعددی مواجه است.  این بحران ها موجب شده تا برخی از اعضای اتحادیه عرب 
به ســمت کاهش ســهم خود در تامین بودجه مالی این اتحادیه حرکت کنند. 
از جمله این طرف ها عربســتان سعودی اســت که از تزریق بیهوده پول به این 
اتحادیه شــکایت دارد.اطاعات نشــان می دهد که عربستان نه تنها می خواهد 
ســهم بزرگی از بودجه ای که به اتحادیه عرب اختصاص داده بود را کاهش دهد 
بلکه در صدد آن اســت که میزان دستمزد هایی را که از ابتدای هزاره جدید به 
شکل مداوم افزایش یافته و نیزبودجه های هنگفتی که به ماموریت های خارج از 
کشور اختصاص داشت را مورد بازنگری قرار دهد.منابع آگاه در این زمینه گزارش 
می دهنــد که این اقدامات ریاض تا حدودی به دلیل عدم رضایت آن از عملکرد 
ابوالغیط در اتحادیه عرب اســت و ســعودی ها از عدم انتصاب تیم دیپلماتیک 
عربســتان در اتحادیه عرب طی دوره گذشته ناراضی هستند و تمایل دارند که 
دبیرکل این اتحادیه نماینده عربستان باشد.عربستان همچنین خواستار بازنگری 
در اموال اختصاص یافته به دبیرکل اتحادیه عرب و دبیرخانه عمومی که میزان 
قابل توجهی از بودجه اتحادیه متعلق به آنهاست، شد.عربستان سعودی با وجود 
این که خواســته های خود را به صورت کتبی به اتحادیه عرب ارســال کرد اما 
مقامات این کشــور از افشــای برخی جزئیات به مطبوعات به ویژه به  یکی از 
رســانه های متعلق به اطاعات مصر خشمگین شدند، البته بعد از این که احمد 
ابوالغیط، محمد بن سلمان، ولیعهد جوان عربستان را مردی حکیم توصیف کرد 
که برای ملت خود کار می کند، خشم سعودی ها تا حدودی فروکش کرد.اتحادیه 
عرب سازمانی متشکل از 22 کشور با مساحت تقریبی 14 میلیون کیلومتر مربع 
و جمعیتی افزون بر 400 میلیون نفر در سال 1945 و براساس ایده ای انگلیسی 
تشکیل شد.این اتحادیه توسط کشورهای مصر، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، 
اردن، عربستان و یمن تاسیس شد و از نیمه دوم قرن بیستم کشورهای دیگر به 
عنوان عضو و ناظر به آن پیوستند.نهادی که روزی با هدف تقویت و هماهنگی 
برنامه های سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شــد، خود اکنون با 
تفرقه شــدید و درگیریها و اختافات حاد داخلی دســت و پنجه نرم می کند و 
نشست های نمایشی آن به مجلسی برای توطئه چینی علیه اعضاء و همسایگان 
تبدیل شده است.کشورهای عضو اتحادیه عرب با ثروت ها، مساحت و جمعیتی 
که دارند در صورت پرداختن به برنامه های توســعه ای قطعا یکی از قدرت های 
سیاسی و اقتصادی جهان بودند ولی اختافات داخلی و مسیر متفاوت کشورهای 
عضو آن با اهداف اعام شــده، آن را در مناسبات بین المللی به حاشیه برده و از 

کم ترین تاثیر در صحنه منطقه ای و داخلی برخوردار کرده است.

وزیرخارجه امارات: 
بزرگترین چالش در همکاری با سوریه »قانون 

قیصر« است
وزیر امور خارجه امارات با اشــاره به اهمیت نقش سوریه در اتحادیه عرب اعام 
کرد که بزرگترین چالش در همکاری با ســوریه، قانون قیصر اســت.به گزارش 
روسیا الیوم، »عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر امور خارجه امارات دیروز سه شنبه 
در یک کنفرانس مطبوعاتی با »سرگئی الوروف« همتای روسی خود اعام کرد، 
بازگشت سوریه به محیط منطقه ای خود امری اجتناب ناپذیر بوده و این موضوع 
هم به نفع سوریه و هم کل منطقه است.وی تاکید کرد، بزرگترین چالشی که در 
هماهنگی و همکاری مشترک با سوریه وجود دارد »قانون قیصر« )تحریم های 
جدید آمریکا علیه ســوریه، ذیل یک قانون مصوب کنگره تحت عنوان »قانون 
قیصر برای محافظت از غیرنظامیان ســوریه« اعمال می شوند. نام این قانون از 
یک افسر گمنام سوری گرفته شــده است(وزیر امور خارجه امارات خاطرنشان 
کرد اختافاتی میان طرفین مختلف وجود دارد و تنها باید برای بازگشت سوریه 
به محیط منطقه ای خود تاش کرد. یکی از نقش های مهمی که ســوریه باید 
به آن برگردد نقش این کشــور در اتحادیه عرب است.عبداهلل بن زاید آل نهیان 
گفت، بی تردید این موضوع نیاز به تاش ها از جانب ســوریه و نیز دوســتان 
مــا در اتحادیه عرب دارد.وزیر خارجه روســیه در جریان ســفر چند روزه خود 
به کشــورهای امارات، عربستان ســعودی و قطر، طیف وسیعی از مسائل مهم 
خاورمیانه، از جمله اوضاع ســوریه، لیبی، یمن، ثبات در خلیج فارس و مناقشه 
فلسطین-اســرائیل را بررســی می کند.وزارت امور خارجه روسیه در این زمینه 
تأکید کرد که الوروف در جریان مذاکرات با مقامات بلندپایه امارات، عربستان و 
قطر، به تبادل نظر در خصوص طیف وسیعی از مسائل مربوط به دستورکار حل 
و فصل مشــکات در منطقه خلیج فارس و بطور کلی در خاورمیانه، بر اســاس 
احترام و در نظر گرفتن منافع قانونی همه طرفین خواهد پرداخت. در جریان این 
مذاکرات، بطور خاص مسائل مربوط به روند اوضاع در سوریه، لیبی، یمن، تثبیت 
صلــح و آرامش و رفع اختافات در منطقه خلیج فارس و همچنین حل و فصل 

مناقشه فلسطین-اسرائیل مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت.

صدر اعظم اتریش: 
مردم باید با کرونا زندگی کنند

صدر اعظم اتریش در سخنانی با تاکید بر اینکه کرونا را نمی توان از بین برد 
گفت: مردم باید با این پاندمی زندگی کنند.به گزارش وینر سایتونگ، از روز 
یکشــنبه تا دوشنبه حدود 1910 مورد جدید ابتا به کرونا در اتریش ثبت 
شد و این در حالی است که به دلیلی تعطیلی آخر هفته میزان تست گیری 
ها کمتر بود. تا به حال در 14 دســامبر سال 2020 بود که میزان مبتایان 
روزانه از این رقم بیشــتر بوده است. به صورت میانگین هفته گذشته روزانه 
2304 نفر در اتریش به کرونا مبتا می شدند.این نشانه ها حاکی از آن است 
که میزان مبتایان به کرونا در اتریش مجددا رو به افزایش اســت. رادولف 

آنشوبر، وزیر بهداشت اتریش از افزایش چشمگیر آمارها خبر داده است.
»سباســتین کورتس«، صــدر اعظم اتریش هم افزایش آمــار مبتایان در 
کشــورش را تحولی قابل انتظار ارزیابی کرده و در گفتگویی اعام کرده که 
البته این روند افزایشــی هنوز قابل کنترل است.صد اعظم اتریش همچنین 
گفت: این پاندمی را نمی توان از بین برد. در عوض مردم باید با آن زندگی 
کنند. باید بین آســیب های اقتصادی و اجتماعی و روانی این بحران تعادل 
برقرار کرد.»رادولف آنشــوبر«، وزیر بهداشــت اتریش هم اخیرا با توجه به 
افزایش چشــمگیر آمار مبتایان و موارد بیشتر ویروس های جهش یافته 
درباره وقوع یک پاندمی در پاندمی هشــدار داده و گفته است که در عرض 
چند هفته ویروس انگلیسی در کشور غالب شده است.ویروس جهش یافته 
انگلیســی حدود 58.4 درصد تمام مبتایان به کرونا در این کشور را شامل 
می شــود.وی تاکید کرد: هر چقدر شیوع ویروس انگلیسی در کشور بیشتر 

می شود به همان میزان خطر ابتا به این ویروس افزایش می یابد.

لوال داسیلوا از اتهام فساد مالی تبرئه شد
یک قاضی دیوان عالی برزیل تمامی اتهامات علیه لوال داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور را لغو کرد 
و این اقدام راه را برای کاندیدا شــدن وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میادی هموار می کند.به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تصمیم باعث شد تا یک اختاف در عرصه سیاسی برزیل شکل بگیرد 
به طوریکه چپ گراها بازگشــت رهبر ۷5 ساله خود به عرصه سیاست را جشن گرفته و محافظه کارها این 
اقدام دیوان عالی را زیر ســوال بردند.در این میان ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری محافظه کار برزیل گفت، 
مردم کشورش مخالف کاندیدا شدن لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری 2022 هستند.

بولسونارو همچنین گفت، همه از تصمیم دیوان عالی برزیل شگفت زده شدند و قاضی »ادسون فاچین« را 
به داشتن روابط قوی با حزب کارگر که لوال داسیلوا عضوی از آن است، متهم کرد.این قاضی اعام کرد که 
درباره پرونده فساد مالی شرکت »پتروبراس« که داسیلوا در آن متهم شده بود، به هیچ نتیجه ای نرسیده و در 
عوض اعام کرد که دادگاه فدرال در شهر »کوریتیبا« که داسیلوا را دو بار به فساد و پولشویی محکوم کرده 
بود، به قضاوت درستی برای دادگاهی وی نرسیده است.این قاضی همچنین گفت، پرونده های این تحقیقات 
به دادگاه فدرال منطقه فدرالی برزیل ارسال می شود و آنها می توانند بار دیگر آنها را بررسی کنند.اما »دلتان 
داالگنول« که داســیلوا را در جریان این پرونده فساد مالی تحت پیگرد قرار داده بود در توئیتی نوشت، این 
حکم احتماال به معنای پایان این پرونده علیه رئیس جمهوری سابق برزیل است.وکای داسیلوا نیز این حکم 
را مورد اســتقبال قرار داده و گفتند: این حکم دقیقا با آنچه که ما در این پنج ســال گفتیم، مطابقت دارد.

داســیلوا از اول ژانویه 2003 تا اول ژانویه 2011 رئیس جمهوری برزیل بود و با محبوبیت زیادی ریاســت 
جمهوری را ترک کرد به طوریکه باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا وی را محبوبترین سیاستمدار 

بر روی زمین توصیف کرده بود.  

توصیف پاپ از دیدار با آیت اهلل 
سیستانی

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدارش با آیت اهلل سید 
علی سیســتانی مرجع عالیقدر شــیعیان عراق را مایه »مسرت 
روحی« خود توصیف کرد.به گزارش یورونیوز، پاپ فرانسیس در 
پایان ســفر سه روزه اش به عراق در بین جمعی از خبرنگاران در 
هواپیما صحبت کرد. وی با اشــاره به اینکه آیت اهلل سیســتانی 
را مــردی »فروتن و دانا« یافته اســت، گفت: ایــن دیدار باعث 
مســرت روحی من شد.پاپ فرانسیس که 84 سال دارد در ادامه 
گفت: اعتراف می کنم که در جریان این ســفر خیلی بیشــتر از 
بقیه مسافرت ها خسته شدم.رهبر کاتولیک های جهان همچنین 
با دفاع از تصمیمش برای ســفر به عراق در شــرایط همه گیری 
کرونا با وجود ماحظات امنیتی مطرح شده، تاکید کرد: من این 
تصمیم را با آگاهی از خطراتی که داشت گرفتم.پاپ فرانسیس که 
در ســفری سه روزه به عراق آمده بود، بغداد را به مقصد واتیکان 
ترک کرد. نقطه اوج ســفر وی دیدارش با آیت اهلل سیستانی بود 
که در آن مرجع عالیقدر شیعیان عراق با اشاره به ظلم و ستم ها 
علیه ملت های منطقه، خواستار افزایش تاش ها برای حل بحران 

موجود در کشورهایی نظیر یمن و فلسطین شد.

هشدار استولتنبرگ در مورد شکست 
تالش ها برای اصالحات در ناتو

دبیرکل ناتو هشــدار داد با توجه به اختاف نظرها در بین اعضای 
ایــن پیمان، تاش ها برای برخی اصاحات از جمله افزایش بودجه 
نظامی به شکست می انجامد.سخنان »ینس استولتنبرگ« دبیرکل 
ناتــو از وجود اختافات بنیادین در خصــوص اصاحات مورد نظر 
وی در ایــن پیمان نظامی حکایت دارد.خبرگزاری د. پ.آ. آلمان با 
اشاره به این ســخنان، از باال گرفتن اختافات بین اعضای ناتو در 
پشت درهای بسته در بروکسل خبر داد. در این شرایط دبیرکل ناتو 
در مورد شکســت تاش هایش برای افزایش قابل توجه هزینه های 
دفاعی جامع هشــدار می دهد.براساس اطاعات خبرگزاری د. پ.آ. 
تعدادی از متحدان در مذاکرات داخلی به صراحت اعام کرده اند که 
آماده حمایت از چنین پیشنهادهای گسترده ای نیستند و از آنجا که 
ناتو بر اساس اصل اجماع تصمیم می گیرد، بنابراین انتظار نمی رود 
اصاحی اساسی در تأمین مالی دفاعی صورت گیرد.استولتنبرگ در 
اواســط ماه فوریه )اوایل بهمن( به عنوان بخشی از طرح اصاحات 
»ناتو 2030« پیشــنهاد کرد که هزینه اقدامات در این پیمان باید 
به میزان بســیار بیشتری اباغ شــود. طبق این پیشنهاد اگر مثا 
نیروها در کشــورهای بالتیک، در تمرینات یا مأموریت های نظارت 
هوایی شرکت کنند، اعضای ناتو دیگر مجبور نیستند همه هزینه ها 
را متحمل شوند.پیشــنهاد وی این اســت که بخشی از هزینه این 
فعالیت ها از بودجه جامع تأمین شود و اعضا به فعالیت های بیشتر 
تشویق شوند. با این حال، بسیاری از 30 عضو ناتو چنین سازو کاری 
را با دید بســیار انتقادی می نگرند. مخالفان می گویند که تاش ها 
برای امنیت مشترک و دفاع جمعی باید مسلم تلقی شود و نباید به 
میزان پرداخت بستگی داشته باشد.عاوه بر این، به گفته مخالفان، 
این پیشنهاد یادآور بحث »پول بیشتر برای نیروها« در دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده است که در آن آمریکا 
هزینه های سنگینی را برای اســتقرار نیروهای خود در کشورهای 
متحد طلب می کرد.ایاالت متحده به تنهایی در سال 2020 حدود 
۷85 میلیارد دالر آمریکا )۶59 میلیارد یورو( برای برنامه های دفاعی 
ناتو هزینه کرده اســت، در حالی که بودجه نظامی مشــترک ناتو 
در آن ســال 1.5 میلیارد یورو تخمین زده شد.پیشنهادهای دیگر 
اســتولتنبرگ که تردید متحدان را به دنبال دارد، شامل ایجاد یک 
اتحاد جدید برای وظایف آموزشــی و الزامات جدید استانداردهای 
مقاوم سازی زیرســاخت های حیاتی است. از سوی دیگر ابتکارات 
دبیرکل که با هدف مقابله شــدیدتر با عواقب سیاست های امنیتی 
تغییرات آب و هوایی و تقویت همکاری های بین اقیانوس اطلس در 
توسعه فناوری های جدید و انقابی انجام خواهد شد مثبت ارزیابی 
می شــود.این موارد به عنوان محور جلسه غیررسمی وزرای خارجه 
ناتو در آینده اعام شده است. بر اساس اطاعات محافل آگاه، اولین 
دوره این نشســت می تواند در نیم سال جاری برگزار شود تا برای 
اجاس سران برنامه ریزی شده آماده شود. پس از آن، »جو بایدن« 
رئیس جمهوری جدید ایاالت متحــده، »آنگا مرکل« صدراعظم 
آلمان و دیگر ســران کشــورها و دولت های عضو ناتو باید سرانجام 
تصمیم بگیرند که کدام پروژه های اصاحی اجرا شــوند.هنوز هیچ 
تاریخی برای این اجاس اعام نشده اما یکی از گزینه های احتمالی، 
ســازماندهی این نشســت برای ماه ژوئن )خرداد( پیش یا پس از 

نشست گروه هفت قدرت اقتصادی )G۷( در انگلیس است.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری 
شامگاه دوشــنبه گفت که کشورش منتظر »پیشنهادی 
ســازنده« از طرف ایران اســت. »ند پرایس«، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در نشســت خبری شامگاه دوشنبه 
با اشــاره به اینکه کشورش پیشنهاد حضور در نشستی با 
حضور طرف های برجام را داده گفت که واشنگتن منتظر 
»پیشنهادی سازنده« از طرف ایران است.پرایس در پاسخ 
به ســئوال خبرنگاری که واکنش دولت »جو بایدن« به 
گــزارش جدید آژانــس بین المللی انرژی اتمــی درباره 
اقدام ایران در آغاز غنی ســازی اورانیوم با سومین آبشار 
سانتریفیوژهای 2M-IR در سایت نطنز را جویا شده بود 
گفت: »چیزی که ما گفته ایم این است که صبر ما به خاطر 
ماهیت این چالش نمی تواند بی پایان باشــد.«خبرگزاری 
انگلیســی رویتــرز ســاعاتی قبل تر مدعی شــد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که به رؤیت این رسانه 
رسیده تصریح کرد ایران غنی ســازی اورانیوم با سومین 
آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته 2M-IR را در سایت نطنز 
آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه 
با بیان اینکه ماهیت این چالش موجب می شــود هر روز 
بر نگرانی های آمریکا افزوده شــود، تصریح کرد که دولت 
جو بایدن از نخســتین روزهای آغاز به کار خود، رایزنی با 
شــریکان، متحدان و اعضای کنگره در خصوص برجام را 
آغاز کرده اســت.او سپس گفت: »همچنان بر این باوریم 

که همان طور که از آغاز گفته ایم برنامه هســته ای ایران 
چالشی است که بهترین روش مواجهه با آن، دیپلماسی 
است.«کاخ سفید اعام کرده  قصد دارد آمریکا را به توافق 
هسته ای برجام که دولت پیشین آمریکا از آن خارج شد 
بازگردانــد، اما تا به حال هیچ اقدام عملی در این راســتا 
انجام نداده اســت.با آنکه واشــنگتن طرفی بوده که این 
توافق مورد تأیید شــورای امنیت ســازمان ملل متحد را 
نقض کرده و از آن خارج شــده است دولت »جو بایدن« 
اکنون می گوید بازگشــت آمریکا به برجام منوط به این 
است که جمهوری اسامی ایران گام های جبرانی را که در 
واکنش به نقض عهد آمریکا و بی عملی طرف های اروپایی 
برداشته به عقب برگرداند.جمهوری اسامی ایران تصریح 
کرده که با توجه به آنکه واشــنگتن طرفی بوده که توافق 
را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام 
غیرقانونی آمریکا انجام شده هر گامی از سوی تهران بعد 
از رفــع تحریم ها صورت خواهــد گرفت.»ند پرایس« در 
کنفرانس خبری شامگاه دوشــنبه، این اقدامات جبرانی 
ایــران را »نگران کننده« خواند و بــه تاش های »رافائل 
گروســی«، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
رایزنی با تهران در این زمینه اشاره کرد. او گفت: »درباره 
گام هایی که ایران ظرف دو یا چند ســال گذشــته برای 
فاصله گرفتن از توافق انجــام داده صحبت کرده ایم. این 
گام ها، مطمئنــاً نگران کننده اند. آژانس بین المللی انرژی 

اتمی هم در خصوص این گام ها صحبت کرده اســت.«ند 
پرایس اضافه کــرد: »همان طور که گفته ایم به مدیر کل 
]آژانــس اتمی[ اعتماد و ایمان کامــل داریم و همزمان، 
درب دیپلماســی را باز نگاه می داریم.«دولت آمریکا اخیراً 
اعام کرد چنانچه اتحادیه اروپا از این کشور برای شرکت 
در نشســتی با حضور اعضای برجام از جمله ایران دعوت 
به عمــل آورد این دعوت را خواهــد پذیرفت.جمهوری 
اسامی ایران پیشــنهاد برای برگزاری چنین دیداری را 
رد کرد. »ســعید خطیب زاده«، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران حدود یک هفته پیش در توییتر نوشــت: »با توجه 
به مواضع و اقدامــات ایاالت متحده و تروییکای اروپایی، 
زمان برای نشست غیررسمی پیشنهادی مهیا نیست. به 
یاد داشته باشید: ترامپ به واسطه سیاست غلط »شکست 
حداکثری« بود که نتوانست دیداری داشته باشد. با وجود 
تحریم ها، شرایط همچنان همانطور است. اتهام زنی های 
هماهنگ شده، دیپلماسی نیســت. این رویکرد در قبال 
ایران جــواب نمیدهد.«ند پرایــس در کنفرانس خبری 
شامگاه دوشنبه گفت: »چیزی که می خواهم تأکید کنم 
این است که ما پیشــنهادی مطرح کرده ایم. پیشنهاد ما 
ورود به گفت وگوهای مبتنی بر حســن نیت در چارچوب 
1+5 بوده است. ما شــاهد اظهارنظرهای علنی متعددی 
از ســوی ایرانی هــا در این خصوص بوده ایــم. ما منتظر 

پیشنهادی سازنده از تهران هستیم.«

آمریکا: 

منتظر پیشنهادی سازنده از طرف تهران هستیم
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پژوهشگران ایتالیایی در بررسی جدید خود دریافته اند که ماسک زدن 
هنگام ورزش سنگین، محدودیتی در توانایی افراد سالم ایجاد نمی کند 
و مانع ورزش کردن آنها نمی شــود.به گزارش گاردین، بررســی جدید 
پژوهشــگران ایتالیایی نشــان می دهد که اســتفاده از ماسک محافظ 
صورت، تنها تاثیر اندکی بر توانایی افراد سالم در انجام دادن ورزش های 
شــدید دارد.پژوهشــگران در این پروژه، یک آزمایش جامع را در مورد 
تنفس، فعالیت قلــب و ورزش کردن ۱۲ شــرکت کننده انجام دادند. 
شــرکت کنندگان طی این آزمایش، بــه ورزش کردن با دوچرخه ثابت 
با ماسک و بدون ماســک پرداختند.اگرچه پژوهشگران، تفاوت هایی را 
در ورزش کردن با ماسک و بدون آن یافتند اما باور دارند که نتایج این 

پژوهش، هیچ خطری را برای سالمتی نشان نمی دهد. 

پروتئین ها تقریبا تمام فرایندهای حیاتی ســلول های ما را کنترل 
می کنند و اگر عملکرد صحیحی نداشــته باشند یعنی تعداد آن ها 
بسیار زیاد یا کم شوند منجر به ایجاد انواع بیماری ها از جمله سرطان 
می شــوند. بنابراین پروتئین های مرتبط، اهداف مهمی برای کشف 
دارو در تحقیقات زیست پزشکی محسوب می شوند.به نقل از مدیکال 
نیوز، تعداد زیادی پروتئین وجود دارد که به سادگی اهداف مناسبی 
را برای اتصــال یک ماده فعال معمولی ارائــه نمی دهند. به همین 
 دلیل دانشــمندان در مرکز تحقیقاتی مشترک UDE ۱۰۹۳ آلمان 
در حال تولید مولکول های کوچک و غیرمعمولی به نام لیگاندهای 
فوق مولکولی هستند که می توانند دقیقا به سطح پروتئین ها متصل 

شوند.

محققان »دانشگاه علوم پزشکی وین« در مطالعه اخیرشان مکانیسم های 
مولکولی التهاب مزمن پوســت را شناسایی کردند.به گزارش تی ان، در 
التهاب مزمن پوســتی مانند درماتیت آتوپیک و پســوریازیس که در 
برخی افراد به طور مکرر اتفاق می افتد دالیل مختلفی از جمله استعداد 
ژنتیکی، استرس یا مواد حساسیت زا دخیل هستند. دانشمندان اغلب 
علت این بیماری های پوستی که به طور مکرر اتفاق می افتد را سیستم 
ایمنی آشــفته بدن فرد می دانند اگرچه ضخیم شدن و پوسته پوسته 
شدن قابل توجه اپیدرم)خارجی ترین الیه پوست( نشان دهنده اختالل 
در سلول های اپیتلیال نیز است. اکنون گروهی از محققان دانشگاه علوم 
پزشکی وین توانســته اند مکانیسم های مولکولی جدیدی که می توانند 

سبب رخ دادن این التهابات پوستی باشند را شناسایی کنند.

ماسک زدن هنگام ورزش سنگین، 
توانایی تمرین را کاهش نمی دهد

 درمان سرطان 
با روشی نوین

مکانیسم های مولکولی التهاب 
مزمن پوستی شناسایی شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عبور یک خانواده سمور وحشی از خیابانی در سنگاپور

آستون مارتین ونتیج، خودروی ایمنی جدید فصل 2021 
از سال ۱۹۹۶، مرسدس بنز خودروهای ایمنی مسابقات فرمول یک را تأمین می کند اما امسال این رویه تغییر خواهد کرد و این 
سنت چندین ساله خواهد شکســت زیرا قرار است برای فصل ۲۰۲۱ این مسابقات، آستون مارتین خودروهای ایمنی و پزشکی 
را تأمین کند. در این فصل، ونتیج خودروی ایمنی و اولین کراس اوور آســتون مارتین یعنی DBX خودروی پزشــکی خواهد بود. 
هردوی این خودروها از پیشــرانهٔ ۴ لیتری V8 توئین توربوی مرسدس-آام گ استفاده می کنند. البته محصوالت مرسدس یعنی 
AMG GT و AMG C۶۳ استیشن نیز همچنان در برخی مسابقات فصل ۲۰۲۱ فرمول یک به عنوان خودروی ایمنی و خودروی 
پزشکی حاضر خواهند بود.ونتیج و DBX با همان رنگ سبز مسابقه ای تیم فرمول یک آستون مارتین رنگ آمیزی شده اند و هردو 
تریم لیمویی رنگی روی بدنهٔ خود دارند. عالوه بر این، برای انطباق بیشتر خودروها با اهداف خود در فرمول یک، تغییرات خاصی 
مثل چراغ ســقفی LED، نشان های فیا و بهبودهایی در شاسی و آئرودینامیک هم در آن ها صورت گرفته است. در فصل ۲۰۲۱، 
رانندهٔ منصوب فیا »برند مایلندر« و رانندهٔ مسابقهٔ سابق »ریچارد دارکر« وظیفهٔ هدایت خودروی ایمنی را بر عهده خواهند داشت 

درحالی که »آلن ون در ِمرو« هم پشت خودروی پزشکی می نشیند.

حسن یزدانی: قاسمپور حریف سرسختی است
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک پس از شکست قاسمپور گفت: او حریف سرسختی است و امیدوارم هر کس الیق تر بود 
به المپیک برود.حسن یزدانی پس از برتری مقابل کامران قاسمپور در انتخابی وزن 8۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای حضور 
در المپیک توکیو، گفت: کشتی داخلی سخت و دشوار است. ما با هم رفیق، همشهری و هم باشگاهی هستیم و قاسمپور حریف 
سر سختی است.دارنده مدال های طالی جهان و المپیک افزود: هر کشتی گیری که کمتر اشتباه کند و آماده تر باشد برنده می 
شود.امیدوارم هر کس الیق بود به المپیک برود.وی درباره شرایط وزنی خود گفت: فعال وزنم برای کشتی در 8۶ کیلوگرم است 
چرا که نهایتا به 8۹ کیلو می رســم. فعال قصد دارم در همین وزن کشــتی بگیرم. یزدانی در پایان با اشاره به شرایط اردوی تیم 
ملی گفت: در قرنطینه کامل تمرین می کنیم و هیچ کس اجازه ندارد از اردو خارج شود چرا که در این شرایط یک نفر هم آلوده 

شود بقیه نیز مشکل پیدا می کنند.

بسوز زآتش عارض حجاب تقوی رانقاب سنبل رت ربشکن تجّلی را
زهار دفتر تعلیم و ردس و فتوی راهب باد رایحهٔ زلف عنبرین ربده تسلی دل عاشق هب جز جمال تو نیست

جمال خویش ربو جلوه ده تسلی را
لبت خالهصٔ انفاس عیسوی دارد

دمی هب ما بنما معجزات عیسی را هک آن غبار هب از توتیاست اعمی رادوای دیدهٔ من کن ز سرهم قدمت رم مطیع رای توام همچو بنده مولی راهب ره هچ حکم کنی رب سرم خریدا

پیشنهاد

چهره روز

فلسفه تنهایی
 A Philosophy of فلســفه تنهایی بــا عنــوان اصلــی
Loneliness اثر الرس اسونسن، فیلسوف و نویسنده نروژی 
است الرس اسونسن و به طور کلی این سبک از کتاب ها، 
موضوعات مختلف را از دیدگاه فلسفی – روانشناسی به 
شکلی ساده بررسی می کنند.کتاب فلسفه تنهایی اولین 
جلد از مجموعه دوم تجربه و هنر زندگی است. مجموعه 
تجربه و هنر زندگی به مســائل فلســفی با نگاه ساده و 
کاربردی می پردازد کــه به پیدا کردن راه زندگی آدم ها 
کمــک می کند. این مجموعه تجربه و هنر زندگی اولین 
بار توسط نشر گمان به چاپ رسید که در کافه بوک نیز 
برخی از این کتاب ها معرفی و بررسی شده اند.این کتاب 
هم مانند دیگر کتاب های مجموعه تجربه و هنر زندگی، 
با زبانی ساده و از دیدگاه فلسفی – روانشناسی – اجتماعی به بررسی یک موضوع می پردازد که در اینجا 
موضوع مورد بحث »تنهایی« اســت. احساسی که همه ما با آن آشنا هستیم. الرس اسونسن در کتاب 
به خوبی جنبه های مختلف تنهایی را بررسی می کند و دید متفاوتی از آن به دست می دهد. با معرفی 

کتاب فلسفه تنهایی با ما همراه باشید.
پشت جلد کتاب آمده است:

احساس تنهایی، احساسی است که همگی مان از کودکی با آن آشنا هستیم، از آن روزی که انگار همه 
همبازی داشتند غیر ما؛ از آن شبی که در غم تنهایی گذاراندیم، هرچند خیلی دلمان می خواست همراه 
و همدمی داشته باشیم؛ از آن مهمانی که در آن هیچ کس را نمی شناختیم و دور و برمان پر از آدم هایی 
بود که سخت گرم صحبت با هم بودند؛ از آن شبی که کنار همدم مان به خواب رفتیم اما می دانستیم 

که دیگر همدم یکدیگر نیستیم.

ادوارد فرانکلین آلبی
 )Edward Albee :ادوارد فرانکلیــن آلبی )به انگلیســی
)زاده ۱۲ مارس ۱۹۲8-درگذشته ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶( 
نمایشــنامه نویس شــهیر آمریکایی و برنــده ۳ جایزه 
پولیتزر بود.وی را که بیشــتر به خاطر نگارش چه کسی 
از ویرجینیا وولف می ترسد؟، داستان باغ وحش و رویای 
آمریکایی معروف است، وجدان بیدار آمریکا می نامیدند.

کارهای اولیه او به شــکلی گونهٔ آمریکایی تئاتر پوچی 
و تأثیر پذیرفته از افرادی چون ژان ژنه، ســاموئل بکت 
و اوژن یونســکو بــود اما در واقــع نمایش های وی نقد 
جامعه آمریکا می باشــند. نمایشنامه معروف چه کسی 
از ویرجینیا وولف می ترســد؟ سوای اهمیتش در عرصه 
نمایش و ســینما، به عنوان یک متن مرجع در دروس 
روانشناســی و علوم ارتباطات دانشــگاه های جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ادوارد فرانکلین 
آلبی در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۲8 به دنیا آمد. دو هفته پس از تولد این کودک که ادوارد نام داشــت را 
مدیر ثروتمند تئاتری در نیویورک به نام رید آلبی و همسرش فرانسیس به فرزندخواندگی قبول کردند 
و نــام کوچک دوم فرانکلین را بر وی نهادنــد.]۴[ پدر واقعی ادوارد مادرش را ترک کرده بود و مادرش 
لوئیس هاروی او را به خانواده آلبی سپرد. به این ترتیب ادوارد فرانکلین در ناز و نعمت بزرگ شد و در 
بهترین مدارس تحصیل کرد. ادوارد در شش سالگی دریافت که آلبی ها پدر و مادر واقعی او نیستند و او 
به فرزندخواندگی پذیرفته شده است. رابطه ادوارد با پدر و مادر خوانده اش چندان گرم و صمیمانه نبود، 
مادرش سلطه گر و از لحاظ احساسی سرد بود و پدر خود را درگیر تربیت ادوارد نمی کرد. صمیمانه ترین 
رابطه هایش در آن سال ها را با پرستارش آنیتا و مادربزرگش داشت. ادوارد آلبی در تاریخ ۱۶ سپتامبر 

۲۰۱۶ و پس از دوره کوتاهی بیماری در 88 سالگی درگذشت

فرهنگ

قرار است یک اقتباس نمایشی موزیکال از رمان و سریال موفق »گامبی وزیر« به روی صحنه تئاتر 
برود.به گزارش ورایتی، کمپانی »Level Forward« حق ســاخت اقتباس نمایشی از رمان »گامبی 
وزیر« نوشــته »والتر تویس« را به دســت اورده است، رمانی که دستمایه ساخت سریال جدید و 
موفقی با همین نام از شــبکه نتفلیکس نیز شده است. »گامبی وزیر« روایتگر داستان دختری به 
نام »بث هارمون« اســت که متوجه می شود دارای توانایی فراطبیعی در بازی شطرنج و شکست 
حریفانش است. این رمان که در سال ۱۹8۳ منتشر شد سفر شخصیت اصلی داستان را از آمریکا 
به پاریس و مسکو در تالش برای غلبه بر اعتیاد و دنیای مرد محور  دنبال می کند. سریال »گامبی 
وزیر« که توسط کمپانی نتفلیکس ساخته شده هم اخیرا موفق به کسب جایزه گلدن گلوب بهترین 
مینی سریال و بهترین بازیگر بازیگر نقش اصلی زن )انا تیلور جوی( شده است. این سریال پربیننده 

ترین مینی سریال سامانه نمایش نتفلیکس در ماه نخست عرضه با ۶۲ میلیون بیننده است. 

»گامبی وزیر« روی صحنه تئاتر می رود
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