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رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر آزاد نکردن دارایی های ایران در کره گفت: از اول هم مشخص بود دولت کره اراده 
مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد.عبدالناصر همتی در یادداشتی در واکنش به اظهارات بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آزاد نکردن منابع 
ایران، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: در خبرها آمده بود که وزیر خارجه آمریکا گفته است تا ایران به توافق هسته ای بازنگردد، منابع ایران در کره را 
آزاد نمی کنیم.در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد. درخواست 

مذاکره از طرف سفیر کره و توافق برای پرداخت منابع ایران هم توسط خود کره ای ها انجام شد.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس کل بانک مرکزی:
دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد

info@sobh-eqtesad.ir

دموکرات ها دروغ گو ترند
فراموش نمیکنم که  ســاعتی بعد از آغاز بــه کار »جو بایدن« به 
عنــوان رئیس جمهور آمریکا و پایان حضور نکبت بار دونالد ترامپ 
در کاخ سفید که با تهدید و ارعاب و متوسل شدن ارکان حاکمیت 
در آمریکا انجام شــد. روزنامه واشنگتن پست آماری درباره تعداد 
دروغ های رئیس جمهور ســابق این کشور ارائه داد که اذهان همه 
جهانیان را شگفت زده کرد. حقیر یاد بعد از مرگ افتادم که وقتی 
کار نامه ها را به دســتمان میدهند معلوم میشــود در ایام و لیالی 
عمر چه کار هایی کرده ایم و برجســته تر از همه چه دروغ هایی 
گفته ایم؟. طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ در 
دوره چهار ساله ریاســت جمهوری خود در آمریکا ۳۰۵۷۳ دروغ 
یا ادعای گمراه  کننده مطرح کرده اســت. طبق گزارش واشنگتن 
پست، بیشــترین ادعای غلط و دروغی که ترامپ در دوره ریاست 
جمهوری گفت، ادعاهای مکررش درباره این بوده که او بزرگ ترین 
اقتصاد تاریخ آمریکا را ساخت. به نوشته این رسانه، اگر از مولفه های 
مدرن در ســنجش اقتصاد استفاده کنیم، اقتصادهایی که در دوره 
دوایت آیزنهاور، لیندون جانسون و بیل کلینتون روسای جمهوری 
اسبق آمریکا ایجاد شــد، از اقتصاد دوره ترامپ بزرگتر بوده است. 
طبــق این گزارش، آخرین ادعای گمــراه کننده و غلط ترامپ در 
سخنرانی خداحافظی او از مقام ریاست جمهوری آمریکا در پایگاه 
شکاری »اندروز« ســاعتی قبل از مراسم تحلیف جو بایدن مطرح 
شد. ترامپ در این سخنرانی خطاب به حامیان خود و مردم آمریکا 
گفتــه بود: »ما )دولــت ترامپ( با فاصله زیــاد )در قیاس با دیگر 
دولت های آمریکایی( باال ترین میــزان کاهش مالیات را در تاریخ 
کشورمان داشتیم«. واشنگتن پســت این ادعای ترامپ را رد کرد 
و با بررســی میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره کنونی و 
دوره رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین اعالم کرد، بیشترین میزان 
کاهش مالیات در دوره ریگان انجام شــد. اما با همه دروغ هایی که 
با این تعداد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود در آمریکا مطرح 
کرد ، این جانب معتقدم دموکرات ها از جمهوری خواه ها دروغ گو 
ترند. شــاید هم بگویم منافق ترند. پیش رو یک چیزی میگویند و 

پشت سر کار دیگری می کنند.....
ادامه در صفحه دوم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان
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 رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت
 عید مبعث بیان کردند؛

وارونه نمایی حقیقت 
کار دشمن است

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید 
ســعید مبعث دو هدف دشــمن در جنگ نرم را »شکستن زنجیره 
تواصی« و »وارونه نمایی از حقایق« بیان کردند.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم اسالم، اهداف این 
هدیه بزرگ پروردگار را »حکمرانی الهی، رشد بشر، استقرار عدالت و 
ایجاد حیات طیبه« خواندند و با اشاره به ضرورت منطقی برپایی نظام 
سیاسی برای تحقق این اهداف بسیار بزرگ افزودند: انقالب اسالمی 
به ابتکار و شــجاعت امام بزرگوار، خط بعثت نبی مکرم را احیا کرد 
و به همین علت مورد دشــمنی مستمر اشرار عالم قرار گرفته است 
که »بصیرت و استقامت در صراط مستقیم«، این دشمنی ها را ناکام 

خواهد گذاشت.

بانک مرکزی پاسخگو نیست؛

بالتکلیفی وضعیت برگشت ارزهای 
صادراتی

درجلسات مشترک بورس با قوه  قضاییه

ارسال ۴۰۰ پرونده تخلف در بازار 
سرمایه به قوه  قضاییه

سفیر ایران در روسیه عنوان کرد:

رشد ۱۰۵ درصدی صادرات ایران 
به روسیه در سال ۲۰۲۰
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ادامه سرمقاله

گزیده خبر

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت  عید مبعث بیان کردند؛

وارونه نمایی حقیقت کار دشمن است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید مبعث دو 
هدف دشمن در جنگ نرم را »شکستن زنجیره تواصی« و »وارونه نمایی از حقایق« 
بیان کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم اسالم، 
اهداف این هدیه بزرگ پروردگار را »حکمرانی الهی، رشد بشر، استقرار عدالت و ایجاد 
حیات طیبه« خواندند و با اشاره به ضرورت منطقی برپایی نظام سیاسی برای تحقق 
این اهداف بســیار بزرگ افزودند: انقالب اســالمی به ابتکار و شجاعت امام بزرگوار، 
خط بعثت نبی مکرم را احیا کرد و به همین علت مورد دشــمنی مستمر اشرار عالم 
قرار گرفته اســت که »بصیرت و استقامت در صراط مســتقیم«، این دشمنی ها را 
ناکام خواهد گذاشــت.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک عید نورانی مبعث گفتند: 
در بعثت همه پیامبران، اهداف الهی بزرگی وجود داشــته که در رأس آنها توحید و 
سپس تزکیه و تعلیم انســان ها، استقرار عدالت و ایجاد حیات طیبه به معنای رشد 
و شــکوفایی عقل و علم، آرامش روحی، آســایش مادی، امنیت محیط زندگی، رفاه 
و شــادکامی و باالتر از همه تکامل معنوی بشــر است.رهبر انقالب با تأکید بر اینکه 
اهداف بعثت صرفاً با بیان محقق نمی شود، افزودند: پیامبران برای این امر بسیار مهم 
باید مناســبات اجتماعی ایجاد می کردند که طبعاً این امر نیز قدرت و نظام سیاسی 
می خواهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اســتناد به آیات متعدد قرآن، هدف پیامبران 
از ایجاد نظام سیاســی را حکمرانِی منبعث از کتاب خدا و احکام الهی برشــمردند و 
گفتند: اســتقرار آئین حکمرانی نیازمند راهبری، مدیریت و فرماندهی است که این 
مســئولیت بسیار سنگین بر دوش پیامبر قرار دارد.ایشان افزودند: در نگاه توحیدی، 
دین برنامه جامع زندگی انســان در همه ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی است و به 
همین دلیل به فرموده قرآن مجید، اشرار عالم، مفسدان، مستکبران، استعمارگران و 
غارتگران در همه ادوار تاریخ در مقابل آئین عدالت بخش و ضد ظلم الهی ایستاده اند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به خصومت ظالمان جهان با جمهوری اســالمی 
ایران خاطرنشــان کردند: امروز هم نظام اسالمی که در تبلیغات جبهه مستکبران، 
اسالم سیاسی نامیده می شــود آماج همه گونه حمله و توطئه است چرا که توانسته 
برای تحقق حکمرانی الهی، حکومت تشکیل و به ملت بزرگ عزیز ایران هویت دینی 

و اســالمی دهد.ایشان، با تأکید بر اینکه نباید تعریف جامع قرآن از دین را به اعمال 
عبادی و فردی تقلیل داد، افزودند: بعثت پیامبر، امواج برانگیختگی و تحرک و تالش 
را در جامعه صدر اسالم به همراه آورد و به فرموده امیرمؤمنان، پیامبر خاتم برای هر 
درد و بیماری افراد و جامعه، دارو و مرهم داشت و در این مسیر، هرگاه الزم بود حدود 
و مجازات اسالمی را نیز اعمال می کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنانشان، 
انقالب اسالمی را احیاگر مضمون بعثت در دوره معاصر توصیف کردند و گفتند: امام 
بزرگوار با ابتکار، شجاعت، اندیشه بلند و فداکاری توانست خط مستمر بعثت نبوی را 
پر رنگ کند و جامعیت و ابعاد سیاسی و اجتماعی اسالم را نشان دهد.ایشان با تأکید 
بر اینکه انقالب اسالمی به پیروی از بعثت نبوی، در مقابل ظلم، استبداد و استکبار، 
و همراه مظلومان بوده، افزودند: با تشکیل نظام اسالمی همان حوادث و شرایطی که 
برای پیامبران روی داد، اتفاق افتاد و اشــرار و مستکبرین عالَم در مقابل ملت ایران 
صف کشــیدند.رهبر انقالب اسالمی به تحریف و دروغگویی جبهه استکبار نیز اشاره 
کردند و گفتند: آنها به دروغ در تبلیغات خود می گفتند جمهوری اســالمی با تمام 
دنیا ســِر ناسازگاری و ستیزه دارد درحالی که نظام اسالمی بر اساس تأکیدات قرآن، 
فقط در مقابل کســانی قرار دارد که با ملت ایران دشمنی می کنند و با بقیه ملت ها 
و کشــورها از هر آئین و نژادی روابط دوستانه دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به اســتمرار دشمنی ها با نظام اسالمی، تأکید کردند: برای مواجهه با دشمِن فعال به 
دو عنصر مهم »بصیرت« و »صبر و اســتقامت« نیاز است.ایشان افزودند: بصیرت به 
معنای آن است که انسان در شناخت راه درست دچار اشتباه نشود و صبر هم یعنی 
استقامت و پافشــاری در پیمودن صراط مستقیم که اگر این دو عنصر وجود داشته 
باشد، دشمن نمی تواند به اهداف خود برسد.ایشان الزمه حفظ این دو خصوصیت مهم 
را، وجود »جریان تواصی« در جامعه برشــمردند و گفتند: اگر زنجیره توصیه به صبر 
و حق در میان مردم برقرار باشد، احساس نا امیدی، تنهایی و ضعِف اراده در جامعه 
به وجود نمی آید و جرأت اقدام نیز از بین نخواهد رفت.رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر اینکه یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم، از بین بردن زنجیره تواصی است، 
خاطر نشان کردند: قطع جریان تواصی بسیار خطرناک است و جوانان به عنوان افسران 
جنگ نرم نباید بگذارند چنین اتفاقی بیفتد.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در این 

جنگ نرم، جوانان باید با اســتفاده از فرصت فضــای مجازی، در جامعه امیدآفرینی 
و توصیه به ایســتادگی و بصیرت کنند.رهبر انقالب اســالمی وارونه نمایی حقایق را 
یکی دیگر از شــگردهای دشمن در جنگ نرم برشمردند و با اشاره به نمونه هایی از 
دروغ گویی های آشــکار افزودند: مردم مظلوم یمن شش سال است که با چراغ سبز 
دولت آمریکا زیر بمباران و محاصره اقتصادی و غذایی و دارویِی دولت سنگدل و ظالم 
ســعودی هستند و صدای اعتراض هیچ یک از مجامع بین المللی و دولت های مدعی 
غربی بلند نشــده اما حاال که مردم پر استعداد یمن، با ساخت یا تهیه برخی وسایل 
دفاعی به حمالت دشمن پاســخ می دهند، صدای اعتراض و مالمت، حتی از طرف 
سازمان ملل بلند شده که این اقدام سازمان ملل زشت تر از اقدامات آمریکا است.»در 
اختیار داشــتن بزرگ ترین زرادخانه اتمی و کشتار ۲۲۰ هزار نفر بوسیله بمب اتم و 
در عین حال ادعای مخالفت با سالح کشتار جمعی«، »حمایت از دولت سعودی که 
مخالف خود را با اّره تکه تکه می کند و در عین حال ادعای طرفداری از حقوق بشر«، 
و »ایجاد و حمایت از گروههای تروریستی همچون داعش و قرار دادن پول و امکانات 
رســانه ای مدرن و فراهم کردن زمینه فروش نفت سوریه بوسیله آنها و در عین حال 
ادعای مبارزه با تروریســم« مصادیق دیگری از وارونه نمایی های دولت آمریکا بود که 
رهبر انقالب به آنها اشــاره کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بغض و کینه 
آمریکایی ها از حضور منطقه ای ایران، گفتند: جمهوری اسالمی در هر جا از منطقه، 
چه سوریه و چه عراق وارد شده، برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست 
و رضایت آن دولت و به صورت مستشاری بوده است، در حالی که آمریکایی ها ظالمانه 
وارد عراق و ســوریه شده و پایگاه نظامی درست کرده اند.رهبر انقالب اسالمی تأکید 
کردند: البته آمریکا حتماً باید عراق را تخلیه کند چرا که این قضیه خواست و قانون 
عراقی ها است و سوریه را نیز باید هر چه زودتر تخلیه کنند.ایشان وظیفه همگان در 
قبال امانت گرانبهای انقالب را تواصی به حق و صبر، شناخت دشمن و ایستادگی و 
تسلیم نشدن در مقابل آن و اعتماد نکردن به آن دانستند و در پایان با اشاره به بیش 
از یک سال تالش و مجاهدت مجموعه های درمانی در مقابله با بالی همه گیر کرونا، 
گفتند: الزم است هم بنده و هم آحاد مردم، سپاس قلبی خود را از این عزیزان ابراز 

و برای آنها دعا کنیم.

دموکرات ها دروغ گو ترند
ادامه از صفحه اول

و این را زیرکی و سیاســت مداری می نامند. جهان شــاهد این نکته بوده است 
که ، اوباما وقتی در امریکا به قدرت رســید، اصلی ترین شعارش »تغییر« بود که 
اغلب ناظران و حتی دولت ها، از آن به عنوان تغییر در سیاست های جنگ طلبانه 
بوش پسر یاد کرده و ارزیابی نمودند. این در حالی بود که اوباما استراتژی تغییر 
را در محیط  های هدف و برای آن کشــور دنبال می کرد و بســیاری از اهداف و 
رویکرد های دوره بوش را با روش های جدید و برای شــوک تغییر در طرف های 
مقابل، به اجرا گذاشــت. اوباما با اینکــه چندماه قبل از انتخابات ایران پیام های 
عقب نشــینی برای مقامات ایران ارسال کرده بود، نقش محوری را در بلوای میر 
حســین موسوی و کروبی و شورش های موســوم به فتنه ۸۸ در ایران به اجرا 
گذاشت. بجز در ایران در روسیه هم فتنه درست کرد ، در عمل کرد نسبت به این 
کشور  با تله گذاشتن و تمسک به تقلب در حوزه های تکنولوژی های پیشرفته 
که برای روس  ها نسبتا  وسوســه انگیز بود، هدف بلعیدن حکومت مدودوف را 
دنبــال کرده و حوزه های جنوبی و غربی روســیه را با ابــزار ناتو و انقالب های 
رنگی، به سوی بی ثباتی و تهدید بیشتر هدایت کرد. همین الگوی رفتاری توسط 
دموکرات ها در فلســطین و غرب آسیا در قبال چین و پرونده افغانستان نیز به 
اجرا درآمده اســت که شــاهد متقلب و دروغگو تر بودن دموکرات ها نسبت به 
جمهوری خواهان اســت. حزب دموکرات امریکا، همواره از یک ادبیات حرفه ای 
در بیان سیاســت  ها و دیپلماســی خود بهره گرفته است، ولی آنچه در میدان 
عمل  و اعمال و اجرای سیاست خارجی دنبال کرده  است ، هم به لحاظ رویکرد 
و هــم به لحاظ ابــزار، فریبکارانه، زیرکانه و کامال متفــاوت از آنچه ابراز کرده، 
بوده اســت. رئیس جمهور کنونی ایاالت متحده آمریــکا جو بایدن این روز ها  
با بحران ها وتنش ها و کاســتی های متنوع در داخل و خارج امریکا روبه روست 
و حتی برای تهیه ســند امنیت ملی خود، در بســیاری از موضوعات، در درون 
نخبگان و مؤسســات دخیل به اجماع نرســیده است. وضع اقتصادی در آمریکا 
روز به روز وخیم تر میشود زیرا،  شبکه تلویزیونی رویترز از کسری بودجه ۳/۲ 
تریلیون دالری آمریکا در سال ۲۰۲۱ خبر داد. بر اساس این گزارش، دفتر بودجه 
کنگره آمریکا دوهفته قبل پیش بینی کرد کسری بودجه فدرال آمریکا در سال 
۲۰۲۱ به ۳/۲ تریلیون دالر خواهد رســید. این در حالی است که بدهی فدرال 
آمریکا تا ســال ۲۰۳۱، به ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد. 
دفتر بودجه کنگره آمریکا در جدیدترین چشم انداز بودجه ای و اقتصادی  در ده 
سال اینده از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱ پیش بینی کرد کسری بودجه آمریکا در سال 
جاری ۹۰۰ میلیارد دالر کمتر از کاهش ثبت شده در سال مالی ۲۰۲۰، اما ۲۵ 
درصد بیشتر از پیش بینی ها در سپتامبر گذشته خواهد بود. با چنین شرایطی 
بدون شک دموکرات ها هرگز به دنبال حقوق بشر واقعی نخواهند رفت . کلیدی 
ترین کاری که خواهند کرد این خواهد بود که با تهدید و ارعاب از کشــورهای 
دیگر باج بگیرند و در قبال ایجاد خبر های دســت ســاز و تهدیدات تو خالی به 
کشور ها اسلحه بفروشند تا شاید بخشی از کسری بودجه خود را تامین نمایند. 
والسالم

سرلشکر باقری:
جامعه ای که روح ایثار و شهادت نداشته 

باشد، رو به زوال است
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح در پیامی تاکید کرد جامعه ای که در آن روح 
ایثار و فرهنگ شهادت وجود نداشته باشد، جامعه ای بی روح و رو به زوال است.

به گزارش ارتش جمهوری اسالمی ایران، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز شهدا نوشت: اگر این حقیقت در تمامی 
آحاد جامعه و مســئولین که در قبال شهدا مسئولیت دارند، زنده بماند، حفظ و 
تقدیس گردد و بزرگ نگاه داشته شود، همیشه تاریخ آینده ما، از این ایثار بزرگی 
که آنان کردند بهره خواهد برد.براساس این گزارش، در این پیام آمده است: »سالم 
و درود به ارواح مطهر شهدا، آنان که با گذشتن از جان عزیزشان، استقالل، آزادی 
و عظمت نظام جمهوری اسالمی و عزت و سربلندی برای ملت ایران رقم زدند و 
بال پرواز در افالک گشودند.۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا، روزی است به بلندای 
آسمان حقیقت و به عمق دریای معرفت که مشعل های پرفروغ بصیرت، مقاومت 
و آرمان گرایی ملت آزاده ایران در آن تجلی یافته تا جهان به این باور برســد که 
ایران اسالمی از تشعشع پرتو شهدا، زنده و پویاست.حقیقتاً به برکت خون شهدای 
انقالب اســالمی، دفاع مقدس، امنیت و شهدای جبهه مقاومت اسالمی است که 
امروز، ایران اسالمی در عرصه های مختلف بر قلل رفیع و منیع افتخار ایستاده و 
آماده ورود با صالبت در گام دوم انقالب اســت.اگر این حقیقت در تمامی آحاد 
جامعه و مسئولین که در قبال شهدا مسئولیت دارند، زنده بماند، حفظ و تقدیس 
گردد و بزرگ نگاه داشته شود، همیشه تاریخ آینده ما، از این ایثار بزرگی که آنان 
کردند بهره خواهد برد. همچنان که تاریخ بشریت هنوز از خون به ناحق ریخته 
سرور شهیدان تاریخ، حضرت ابی عبداهلل الحسین علیه السالم بهره می برد، چون 
کسانی که وارث آن خون بودند مدبرانه ترین و شیواترین روش ها را برای زنده نگه 
داشــتن این خون به کار بردند.اینک که در آستانه ۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت 
شهدا هستیم، ضمن گرامیداشت شهدای واالمقام و گرانقدر انقالب اسالمی، دفاع 
مقدس، مدافعین حرم و امنیت و ســالم اعالم می داریم. جامعه ای که در آن روح 
ایثار و فرهنگ شهادت وجود نداشته باشد، جامعه ای بی روح و رو به زوالی است 
کــه هیچ حرکت و جوهره ای در آن بروز و ظهور ندارد و این روح ایثار و فرهنگ 
جهاد و شهادت است که عامل بقا، استقالل، آزادی، پیشرفت، رشد و تعالی جامعه 
و هراس دشــمنان از حمله و تسلط بر کشور می شــود که به فرموده حکیمانه 
حضرت امام خمینی )ره( »شــهدا شمع محفل بشــریت اند« و در کالم گوهربار 
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( »زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست«اینجانب ضمن ادای احترام به روح پاک و 
مطهر تمامی شهدا در عرصه های مختلف و ارج نهادن به صبر و شکیبایی خانواده 
بزرگ آنان، امیدوارم با بهره گیری از روش و منش شــهدا، شاهد رشد و توسعه و 

عزت روزافزون میهن اسالمی عزیزمان باشیم.

خطیب زاده:
عربستان به جنگ علیه مسلمانان و اعراب 

پایان دهد
ســخنگوی وزارت خارجه نوشت: عربستان باید این کشتار را متوقف نموده و به 
این جنگ علیه مسلمانان و اعراب پایان دهد. ۶ سال گذشته است و خیال واهی 
فتح »سه هفته ای« یمن محقق نشــده است.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی توئیتری نوشت: عربستان 
سعودی با زیرپا نهادن اصول اخالقی بار دیگر مردم تحت محاصره و دچار قحطی 
یمن را بمباران می کند.وی افزود: عربستان باید این کشتار را متوقف نموده و به 

این جنگ علیه مسلمانان و اعراب پایان دهد.

ظریف:
 دولت آمریکا همان سیاست شکست خورده  

ترامپ را دنبال می کند
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن انتقاد از اظهارات وزیر خارجه دولت جو 
بایدن درباره اموال بلوکه شــده ایران در کره جنوبی آمریکا اعالم کرد، این دولت 
همان سیاســت شکســت خورده  ترامپ را دنبال می کند. محمد جواد ظریف در 
پیامی توییتری به شدت از اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره ادامه ممانعت این 
کشــور از دسترسی ایران به پول های بلوکه شده خود در کره جنوبی انتقاد کرد.

اظهارات ضد ایرانی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته 
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را 
به واکنش واداشت.وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشت: »ایاالت متحده ادعا 
می کند که از دیپلماســی حمایت می کند و نه از سیاست شکست خورده »فشار 
حداکثری« اما با این وجود، آنتونی بلینکن وزیر خارجه اش مفتخر است که مانع از 
انتقال پول های خودمان از کره )جنوبی( به کانال سوئیس می شود؛ کانالی که فقط 
برای مواد غذایی و دارویی اســت. تکرار همان سیاست قدیمی )فشار حداکثری( 

نتایج جدیدی نخواهد داشت. تنها راه این است: تعهد، اقدام، جلسه«.

ایران و ۱۶ کشور دیگر ›‹ائتالف حفاظت از 
منشور سازمان ملل‹‹ تشکیل دادند

ایران، چین، روســیه، کره شمالی و چندین کشــور دیگر ائتالفی برای حفاظت 
از منشور ســازمان ملل تشکیل دادند و به دنبال گسترش آن هستند. مطابق با 
نامه ای که روز پنج شــنبه به رصد رویترز رسیده است، ایران و ۱۶ کشور دیگر به 
دنبال یافتن حمایت برای گسترش ائتالفی به منظور محافظت از منشور سازمان 
ملل دربرابر تهدید یا استفاده از زور و تحریم های یکجانبه هستند.نام این ائتالف 
»گروه دوستان مدافع منشور سازمان ملل« است و در نامه معرفی آن ها آمده که 
»چندجانبه گرایی تحت حمالت بی ســابقه ای قرار دارد که این مسئله تهدیدی 
برای صلح و امنیت جهانی محســوب می شود«.در بخشی از اساسنامه این گروه 
آمده است: این روزها، جهان شاهد توسل به یکجانبه گرایی است که با انزوا طلبی 
و اقدامات خودســرانه از جمله تحمیل اقدامات قهریه یکجانبه یا عقب نشینی از 
موافقتنامه های مهم و نهادهای چند جانبه و همچنین تالش برای تضعیف تالش 
های اساســی برای مقابله با چالش های مشترک و جهانی، مشخص شده است.

اعضای این ائتالف شــامل ایران، روسیه، کره شمالی، چین، فلسطین، الجزیره، 
آنگوال، بالروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، الئوس، نیکاراگوئه، سنت وینسنت 

و گرنادین ها، سوریه و ونزوئال هستند.

آمریکا و ۳ کشور اروپایی برجام را به سوی 
مرگ کشاندند

دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل سیاست مذاکراتی 
اروپا و عدم تالش جدی بــرای لغو تحریم های یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران 
را فرصت ســوزی خواند و تأکید کرد جمهوری اســالمی سناریوهای جدیدتری 
دارد. حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در امور 
بین الملل با یســپر وار، ســفیر دانمارک در تهران، دیدار و گفتگو کرد.دو طرف 
در این دیدار در خصوص مســائل و موضوعات مختلف از جمله لزوم گســترش 
مناسبات و ارتباطات پارلمانی فی مابین مجالس دو کشور و برخی تحوالت منطقه 
و جهان، به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.توســعه مناسبات همه جانبه پارلمانی، 
همکاری کمیسیون های تخصصی و گروه های دوستی پارلمانی، تبادل هیئت ها و 
همچنین توسعه همکاری های اقتصادی فی مابین، از جمله مسائل دوجانبه مورد 
تأکید طرفین در این دیدار بود.امیرعبداللهیان با انتقاد از بی عملی ســه کشــور 
اروپایی مذاکره کننده در برجام، تأکید کرد که آمریکا و سه کشور انگلیس، آلمان 
و فرانسه با رفتار خود، برجام را به سوی مرگ کشاندند.دستیار ویژه رییس مجلس 
در امور بین الملل در پایان سیاســت مذاکراتی اروپا و عدم تالش جدی برای لغو 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران را فرصت سوزی خواند و خاطرنشان 
کرد: چنانچه تحریم های ایران لغو نشود و طرف های مقابل به تعهدات خود عمل 

نکنند، جمهوری اسالمی ایران سناریوهای جدیدتری دارد.

رئیس جمهور گفت: دولت قبلی آمریکا تمام تالش 
خود را به کار بــرد تا با اراده ننگینش ملت ایران را 
واردار به تسلیم کند، اما ملت ما پیروز شد. ملت ما 
کاری کردند، حاکمان جدیدی که در آمریکا بر سر 

کار آمدند، بگویند آن جنگ منجر به شکست شد.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهــوری در آیین 
گرامیداشت روز شــهید و بهره برداری از طرح های 
ملی بنیاد شهید ضمن اشاره به سالروز مبعث پیامبر 
اکرم )ص( اظهار داشت: همه چیز بر مبنای انتخاب 
جامعه و امت اسالمی اســت. بنابراین امروز هم ما 
باید مشــعل اســالم را بر دوش بگیریم.وی افزود: 
امروز ما مســلمانان و ایرانیان با اخالق و رفتار خود 
و درســت حرکت کردن، باید جاذبه دعوت داشته 
باشــیم. ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس برای 
همه جهانیان الگو شدند. هرکس به تاریخ ایران نگاه 
می کند، قله ایثار از هر قله دیگری بلندتری اســت. 
ایثارگران در آن روزهای بسیار سخت و تنهایی که 
ایران مظلوم و تنها در کنار راهبری عظیم همچون 
امــام بزرگوار در برابــر متجاوزان بــا جنگ افزاران 
متعدد بود. فرزندان، جوانان، بســیجیان، ارتشی ها، 
ســپاهیان و جهادی ها به میدان جهاد شــتافتند.

روحانی خاطرنشــان کرد: امروز ملت ایران حماسه 
جدیدی آفریده است. در سه سال اخیر و در جنگ 
اقتصادی دشــمن، ملت ما با ایستادگی و مقاومت، 
حماسه افتخارآفرین جدیدی آفریدند. ظالم ترین و 
خبیث ترین حکومت، دولت قبلی آمریکا بود که تمام 
تــالش خود را به کار برد تا با اراده ننگین خود ملت 
ایران را واردار به تســلیم کند، اما ملت ما پیروز شد. 
ملت ما کاری کردند، حاکمان جدیدی که در آمریکا 
بر سر کار آمدند، بگویند آن جنگ منجر به شکست 
شــد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: البته مردم رنج 
فراوانی کشیدند و روزهای سختی را داشتند، اما به 
لحاظ اخالقی و سیاسی پیروزی های بزرگی به دست 
آوردند. آن ها می خواستند کاری بکنند که نظام فرو 
بریزدآ اما امروز نظام اســتحکام بیشتری نسبت به 
قبل دارد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: امســال روز بعثت نبی اکرم )ص( همزمان در 
کنار روز بزرگداشــت شهداســت. روز شهدا همان 
روزی است که امام در سال ۵۸ فرمان تاسیس بنیاد 
شــهید را دادند. بنیاد در این مدت خدمات زیادی 
انجام داده اســت، اما خانواده های شــهدا به قدری 
بلندمرتبه هســتند که هرچقدر خدمات دولت زیاد 
باشــد، اندک است.وی بیان کرد: در یک سال و نیم 
اول دولت، بیــش از ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات 
معوقه سال های پیش به خانواده های شهدا پرداخت 
شــد. در مجموع تا به امروز ۱۳ هزار میلیارد تومان 
معوقات پرداخت کردیم که بیش از ۷ هزار میلیارد 
در ســال ۹۹ پرداخت شد. همچنین چند روز پیش 
دســتور دادم که ۱۲ هــزار جــوان از خانواده های 
شــهدا و ایثارگران در دولت اســتخدام شــوند که 
البته با پیگیری رئیس بنیاد شــهید به ۱۶ هزار نفر 
افزایش یافت. روحانی با اشــاره به همزمانی بعثت 
پیامبر گرامی اســالم)ص( با روز بزرگداشت شهدا، 
گفت: عده ای فکر می کردند بــا پایان دفاع مقدس 

باب شهادت بسته شده اســت، اما باب شهادت در 
عرصه های متعدد از جمله دفاع از حرم و این روزها 
دفاع از سالمت جامعه و مردم باز است و جهادگران 
عرصه ســالمت کشور در یکسال گذشته عملکردی 
درخشان و قابل ستایش داشته اند.رئیس جمهور با 
اشاره به تالش های انجام شده در کشور در راه مقابله 
با ویروس کرونا، تصریح کــرد: با وجود تحریم های 
همه جانبه توانستیم تمام نیازمندی های مربوط به 
این بیماری را در داخل کشور تأمین کنیم و دولت 
نیــز با وجود همه تنگناها اعتبــارات الزم را تأمین 
کرد. واکســن ها روز به روز به دست ما می رسد. در 
داخل نیز واکسن هایی تولید می شود. حتماً در سال 
آینده سه نوع واکسن برکت، رازی و پاستور خواهیم 
داشت. تا زمانی که واکسیناسیون عمومی آغاز بشود، 

چند ماه دیگر پیش روی ما است.

متن کامل سخنان رئیس جمهور به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

راً َو نَِذیراً َو داِعیاً إِلَی اهلَلّ  »إِنَّا أَْرَسلْناَک شاِهداً َو ُمَبِشّ
بِإِْذنِِه َو ِسراجاً ُمِنیراً«

 امــروز روز پربرکــت و مبارکــی اســت، بهترین، 
پربرکت تریــن و باالترین روزی اســت که بر قلب 
مبــارک  بزرگترین انســان تاریخ وحی نازل شــد، 
وحی ای که موجب نجات جامعه دیروز، امروز و فردا 
خواهد بود و تا روز قیامت ، هدایت و نور او به عنوان 
مشــعل دار بزرگ برای همه انســان ها است که »ما 
ارسلناک الی رحمت للعالمین« او رحمت برای همه 
انسان ها و برای همه جهانیان بوده و امروز هم دنیا از 
رحمت او بهره برداری و استفاده می کند.در روز بعثت 
نبی اکرم)ص( مسئولیت سنگینی بر دوش همه ما 
قرار می گیرد پیامبر)ص( مشــعل فروزنده هدایت 
را بر دوش گرفــت.از امروز یعنی روز بعثت تا پایان 
عمر مبارک شــان و بعد هم آن راه را امامان معصوم 
و در زمان غیبت امام دوازدهم، علما، اندیشــمندان، 
فرهیختگان این پرچم را بر دوش دارند.پیغمبر)ص( 
پرچم هدایت را با زور و سیطره نخواست بر مردم آن 

زمان تحمیل کند.
ََّما أَنَْت ُمَذّکٌر لَْســَت  خــود قرآن می گوید » َفَذّکْر إِن
َعلَْیِهْم بُِمَصْیِطٍر « تو حق سیطره بر مردم نداری تو 
فقط تذکر دهنده هستی و واقعیت های وحی را باید 

برای مردم بیان کنی.
پیغمبــر)ص( طبق ایــنَ آیه داعی بــود، او دعوت 
می کــرد و فرا می خواند تا مردم بــا آزادی و اراده و 
اختیار و انتخاب، دین مبین اســالم و راه هدایت را 
انتخــاب کنند.همه ارزش های ما در ســایه انتخاب 
اســت. اگر ما انتخاب گر خوبی  باشیم، سعادت دنیا 
و آخرت ما تأمین می شود. دین و راه و نوع حکومت 
ما انتخاب است. همه چیز بر مبنای انتخاب است و 
بنابراین، امروز هم باید کاری کنیم که این مشعل را 
بــر دوش بگیریم.پیغمبر داعی بود و مردم را با بیان  
و حکمت  و پنــد و موعظه اش و هم با اخالق زیبا و 
کریم اش فرا می خواند و آن اخالق پیغمبر)ص( بود 

که همه را جذب می کرد.
امروز ما مســلمان ها و ایرانی ها کــه افتخار داریم و 

پیرو آن پیامبر)ص( عظیم الشــأن اسالم هستیم با 
رفتار و اخالق و درست حرکت  کردن مان باید جاذبه 
دعوت داشته باشیم.ایران الگو، دنیای اسالم الگو که 
اخالق ، توسعه و برادری و رفتار و مبارزه شان با دروغ 
و تقلب و حتاکی و هتک حرمت ها، مبارزه شــان با 
انواع تعدی ها و تجاوزها. این اخالق است که می تواند 
همه دنیا را دعوت به اسالم و راه حق کند.ایثارگران 
ما در دوران ۸ ســال دفاع مقدس، با فداکاری شان 
برای همه جهانیان الگو شــدند. ملــت بزرگ ایران 
البتــه در همه زمینه ها اینها قله هــا را طی کردند، 
اما قله ایثار قله بلندتری از هر قله دیگری اســت و 
ایثارگران مــا در دوران دفاع مقدس در آن روزهای 
بسیار سخت، در آن روزهای تنهایی که ایران مظلوم 
در کنار راهبری چون امام حکیم و بزرگوار به تنهایی 
در برابر متجاوزین با حمایت تمام قدرت های عالم با 
جنگ افزارهای متعدد ، روی پای خودمان ایســتاد.

فرزندان عزیز و جوانان دالور و بســیجیان، سپاه و 
ارتش و جهادگران ما و همه به میدان جنگ و جهاد 
شتافتند. آنکه داعیاً الی اهلل بود، حماسه بزرگ ایثار 
رزمندگان ما بود، آن حماســه، همه مردم را جذب 
کرد و در دوران تنهایی و مظلومیت، خداوند پیروزی 
را نصیب ما کرد.امروز ملت ایران حماسه جدیدی را 
آفریده آن روز حماســه ایثار و فداکاری در ۸ سال 
بــود و امروز در ۳ ســال اخیــر در جنگ اقتصادی 
دشــمن، ملت ما با ایســتادگی و مقاومت حماسه 
افتخارآفرین جدیــدی را بوجود آورد.ابر قدرت دنیا 
که ظالم ترین حکومت مربوط به 4 ســال گذشته و 
حکومت قبلــی آمریکا بود که خبیث ترین حکومت 
بــود همه تالش خودش را انجام داد تا ملت ایران را 
در برابر اراده ننگین خودشــان وادار به تواضع کنند 
اما در این جنگ اراده ها ملت ما پیروز شــد.ملت ما 
کاری کرد که امروز در این حاکمان جدیدی که در 
کاخ سفید آمده اند به طور مداوم تکرار می کنند که 
آن جنگ و فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا منجر 
به شکســت شده است. معنی دیگرش این است که 
ملت ایران به پیروزی بلند و بزرگ دست یافته است.

این یک حماســه بزرگ اســت. این حماسه دعوت 
همه آزادی خواهان و همه جهانیان است که در برابر 
تجاوز و ظلم بایســتید که خداوند پیروزی را نصیب 
شــما می کند البته مردم ما رنج بسیار فراوانی را در 
این ۳ سال کشیدند روزهای بسیار سخت مخصوصاً 
از لحاظ اقتصادی، اما از لحاظ سیاســی، اخالقی و 
حقوقی پیروزی های بزرگ و درخشانی این ملت به 
دســت آوردند.آنها می خواستند کاری کنند که این 
نظــام فرو بریزد اما در این ۳ ســال مردم ما رنج را 
تحمل کردند و امروز، نظام در ســایه فداکاری این 
ملت مقاوم و بزرگ این ســرزمین اقتدار بیشــتری 
از ۳ ســال قبل دارد.امســال، روز بعثت نبی مکرم 
اسالم)ص( در همســایگی روز بزرگداشت شهید و 
شهدا اســت. امروز روز بعثت و فردا روز بزرگداشت 
شهدای عزیز است همان روزی که امام بزرگوار ما در 
ســال ۵۸ فرمان تأسیس بنیاد شهید را دادند و این 
بنیاد در طول این مدت خدمات بســیار زیادی را به 

این خانواده های عزیز انجام داده است.

روحانی:
حاکمان جدید آمریکا می گویند جنگ اقتصادی علیه ایران شکست خورد

آمریکایی ها هر چه زودتر باید از عراق و سوریه خارج شوند
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با توانمندی شركتهای ایرانی حاصل شد؛

افتتاح بزرگترین کارخانه گندله سازى دوار کشور

استفاده از آخرین تجربیات بین المللی در طراحی
در واقع کارخانه گندله سازی سه چاهون واجد مزایای ویژه ای در تولید کمی 
و کیفی گندله کنسانتره سنگ آهن است که آن را از بسیاری پلنت های مشابه 
متمایز می کند. در درجه اول ظرفیت ۵ میلیون تن تولید آن به صورت سالیانه 
اســت که در قیاس با سایر خطوطی که در کشور از تکنولوژی آلیس- چالمرز 
اســتفاده می کنند، بی نظیر است. همچنین این کارخانه قابلیت تولید گندله 
مرغوب از طیف وسیع خوراک ورودی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی متنوع 
از نظر ســیلیس، آلومینا، اکسید کلسیم، اکســید تیتانیوم و … را دارا است. 
نکته جالب توجه اینکه تجهیزات این کارخانهاز معتبرترین برندهای بین المللی 
ژاپنی، اســترالیایی، آلمانی، اتریشی و ایتالیایی تامین شده است که با توجه به 
شــرایط بین المللی حاکم بر دوره پروژه، تامین این تجهیزات پروژه با دشواری 
های فراوانی همراه شــد اما با همکاری و تشریک مساعی تمام طرف های ذی 
ربط، این مهم با موفیت کامل به انجام رســید. همچنین طراحی پایه و تامین 
تجهیزات اصلی این کارخانه نیز توسط شرکت کوبه استیل ژاپن به عنوان یک 
تکنولوژیســت نامدار به انجام رسید به طوری که آخرین تجربیات بین المللی 
در طراحی این پلنت به کار گرفته شد.بر همین اساس با حضور حسن روحانی، 
رییس جمهوری و محمد شــریعتمداری، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 
جمعی دیگر از مســووالن، این پروژه عظیم به بهره برداری رســید. در همین 
خصوص رییس جمهور اعالم کرد: بســیار برای ما خوشــحال کننده است که 
بزرگترین کارخانه گندله سازی کشور با ظرفیت ۵ میلیون تن که کارخانه بسیار 
مدرنی اســت، در راستای تکمیل زنجیره فوالد افتتاح می شود . حسن روحانی 
بیان کرد: در این خصوص به مردم بافق و هم مسووالنی که در راه آبادانی ایران 

و استان یزد خدمت میکنند، تبریک می گوییم.

یکی از پرافتخارترین پروژه ها
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشــاره به ارزش ۹۳۰۰ میلیارد تومانی 
این پروژه توســط تالشگران پرافتخار زنجیره فوالد کشور، گفت: افتتاح چنین 
پروژه هایی نشانه توانمندی مردان اهنین کشور است که در سخت ترین شرایط 
تحریم مراحل تکمیلی خود را طی کرده اســت. محمد شــریعتمداری افزود: 
کارخانه گندله سازی سه چاهون ظرفیت ۵ میلیون تن ، یکی از پرافتخارترین 
پروژه ها اســت که توسط شــرکت فکور صنعت تهران و کوبه استیل ژاپن به 
نتیجه رســیده و برای ما مایه افتخار اســت که پروژه ای با این عظمت در اوج 
تحریم ها تکمیل شد.رضا مسرور مدیر عامل صندوق بازنشستگی فوالد نیز در 
این خصوص گفت: ۹۳۰۰ میلیارد تومان ارزش به روز شده این پلنت است که 
ظرفیت تولید ۵ میلیون تن گندله را دارد و با بهره برداری از آن در سال جهش 
تولید گام مهمی در تکمیل زنجیره صنعت فوالد در مجموعه شرکت سنگ آهن 
مرکزی برداشته می شود. ضمن اینکه به صورت مستقیم برای ۸۰۰ نفر اشتغال 
ایجاد شــده است.مسرور با بیان اینکه با افتتاح این پروژه ظرفیت اشتغال ۸۰۰ 
نفر مســتقیم و ۱۵۰۰ نفر غیر مستقیم فراهم می شود، اظهار کرد: محصوالت 
تولیدی این کارخانه دارای کیفیت بســیار باال و متالیزاسیون باالی ۹۶ درصد 
است . از این رو در بازارهای جهانی نیز امکان رقابت دارد. نکته جالب توجه اینکه 
با آغاز جنگ اقتصادی اخیر که مهندسان خارجی از پروژه خارج شده بودند، در 
ســرعت این پروژه هیچ خللی ایجاد نشد و با عزم مهندسان ایرانی، کارخانه در 
موعد مقرر به افتتاح رسید که تا کنون بیش از ۷۰۰ هزار تن گندله با کیفیت 

را تولید کرده است.

تنوع بخشی به محصوالت سنگ آهن
رضا فالح مبارکه مدیرعامل شــرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق نیز اظهار 
کرد: با راه اندازی این واحد بســتر برای جلوگیری از خام فروشــی ۲۳ درصد 
ســاالنه سنگ آهن تولیدی این شهرســتان که معادل چهار میلیون تن است، 
فراهم شد. وی افزود: عملیات اجرایی کارخانه از سال ۹۴ در قالب کنسرسیومی 
با شــرکت های چینی، ژاپنی و ایرانی آغاز و پس از پنج سال آماده بهره برداری 
شــد.وی خوراک این واحد صنعتی را کنســانتره سنگ آهن ذکر کرد و افزود: 
استخراج سنگ آهن از معادن منطقه پس از پرعیارسازی )باالی ۶۰ درصد( در 
یک فرایند با تجهیزات پیشــرفته معدنی، به کنسانتره تبدیل می شود. وی راه 
اندازی کارخانه یادشده را یکی دیگر از حلقه های تولید فوالد در شرکت سنگ 

آهن مرکزی ایران – بافق ذکر کرد و یادآور شد: جلوگیری از خام فروشی، ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر و تنوع بخشی به محصوالت سنگ آهن عمده ترین مزایای 

این طرح صنعتی است.

واگذاری رهبری مشاركت های صنعتی به ایرانی ها
بر اســاس آنچه گفته شــد، به کارگیری آخرین ایده های فنی و تجربیات بین 
المللی جهت بهینه سازی المان های اصلی خط تولید از ویژگی های اصلی این 
پروژه گندله ســازی در سه چاهون است. در همین خصوص مدیرعامل شرکت 
مهندســی فکور صنعت تهران به »جهان صنعت« گفت: مسئله ای که در این 

پروژه بسیار قابل اهمیت است این است که در گذشته 
شرکت های خارجی در مشارکت با شرکت های ایرانی 
نقــش راهبر را ایفا می کردند و شــرکت های داخلی 
نقش زیرمجموعه آنها را بازی می کردند. اما از زمانی 
که شــرکت های داخلی از جملــه فکور صنعت برای 
اجرای پروژه توانمند شدند، شرکت های بزرگ دنیا از 
جمله کوبه استیل ژاپن حاضر شدند رهبری مشارکت 
های صنعتــی را به شــرکت های ایرانی بســپارند.

محمدوحید شیخ زاده با اشاره به اینکه در پروژه گندله 
سازی سه چاهون شرکت مهندسی فکورصنعت تهران 
رهبری پروژه را بر عهده گرفت، گفت: در این راســتا 
شــرکت کوبه استیل در طراحی کار و ارائه تکنولوژی 
نقش مشارکتی خود را ایفا کرد اما به دلیل تحریم ها 
در یک سال آخر، پروژه را رها کرد. این در حالی است 
که شرکت فکور صنعت با توان داخلی موفق شد این 
پروژه بسیار مهم را که بزرگترین کارخانه گندله سازی 
کوره دوار کشور است را جلو ببرد.وی با بیان اینکه ما 

دو روش برای گندله ســازی داریم، اظهار کرد: یکی از این روش ها کوره دوار 
است و دیگری روش کوره پخت خطی است. در دنیا نفر اول تکنولوژ روش کوره 
دوار ژاپنی ها در شرکت کوبه استیل هستند. در کشور ما نیز قبل از پروژه سه 
چاهون بافق یزد، شــرکت گندله سازی چادرملو در اردکان نفر اول روش کوره 
دوار بود که ۳.۲ میلیون تن گندله تولید می کرد اما در این پروژه ۵ میلیون تن 

گندله تولید می شود که حتی قابل افزایش به ۶ میلیون تن است.

بزرگترین كوره دوار كشور
شیخ زاده با بیان اینکه کوره دوار موجود در این پروژه به قطر ۸ متر و به طول 
۶۰ متر از لحاظ سایز کوره بزرگترین کوره دوار کشور است، افزود: بخش هایی 
از این کوره دوار در کره جنوبی و بخش هایی از آن در ژاپن ســاخته شده و در 
ایران مونتاژ شده است.وی افزود: نکته مهم دیگر در این پروژه این است که فکور 
صنعت در اینجا نقش مهندسی داشته است. به این معنا که روال کار این پروژه 
اینطور نبوده اســت که کوبه استیل ژاپن پروژه را مهندسی کند و فکور صنعت 
اقدامات الزم در جهت نصب و اجرا انجام دهد. در واقع ما توانستیم مشارکتی را 
با ژاپنی ها ایجاد کنیم که به دنبال آن مهندسان ژاپنی حدود ۳ سال در شرکت 
ما مستقر شدند و با نیروهای مهندسی ما به صورت مشترک فعالیت کردند تا 
در نهایت این پروژه با موفقیت به سرانجام رسید.مدیرعامل شرکت فکور صنعت 
تهران با بیان اینکه این پروژه نتیجه کار مشــترک ایران با ژاپن اســت، گفت: 
روال پیشــرفت این پروژه اینطور نبوده اســت که ژاپنی ها کار را پیش ببرند و 
شرکت های داخلی تنها نصب تجهیزات را انجام دهند.وی با بیان یکی دیگر از 
مزیت های این پروژه اظهار کرد: در بســیاری از پروژه ها نقشه ها و تجهیزات 
را خارجی ها می دادند و تکنولوژ هم خود آنها بودند 
و تنها ایرانی ها کار نصــب را انجام می دادند. اما در 
این پروژه مهندســی پایه و مفهومی را کوبه استیل 
ژاپن انجام داده و مابقی کارهای مهندســی با نظارت 
کوبه اســتیل و توسط شرکت فکور صنعت به نتیجه 
رسیده است.شــیخ زاده بیان کرد: ما در حال حاضر 
دانــش تکنولوژی کوره دوار برای تولید ۵ میلیون تن 
گندله را در اختیار داریم. به این معنا که خود ما بدون 
کمک از متخصصان خارجی می توانیم چنین پروژه 

ای را به انجام برسانیم.

بهترین گندله تولیدی
مدیرعامل شــرکت فکور صنعت تهران همچنین با 
اشاره به کیفیت گندله تولیدی سه چاهون گفت: به 
دنبال تست عملکردی که در خصوص کیفیت گندله 
تولیدی سه چاهون انجام شده، می توانیم بگوییم که 
بهترین گندله تولیدی کشور است که پارامترهای آن 

از نظر متالیزیشــن یا خاصیت فلزی شــدن ۹۷ درصد است در حالی که این 
خاصیت در گندله سازی های دیگر کشور حدود ۹۲ تا ۹۳ درصد است. از نظر 
نرمه نیز معموال گندله ســازی های دیگر کشور ۳ درصد نرمه و خاکه دارند در 
حالی این بحث در اینجا پایین تر از نیم درصد بوده است.شیخ زاده با اشاره به 
اینکه این پروژه از ابعاد گوناگون دارای ویژگی های منحصر به فردی در کشور 
است، افزود: کوره دواری با این سایز در کشور وجود ندارد و این بزرگترین کوره 
دوار ایران است. در منطقه نیز جزو بزرگترین کوره های دوار است. در عمان و 
بحرین البته گندله ســازی های ۵ میلیون تنی وجود دارد که تکنولوژی به روز 
شده این پروژه در ایران را ندارند.وی اظهار کرد: نکته بعدی این است که دقیقا 

این کارخانه همزمان با روی کار آمدن ترامپ و در زمان اوج تحریم ها بیشــتر 
کارهای خود را جلو برده است. این در حالی است که پیش از آن ژاپنی ها با ما 
کار می کردند اما در زمان حضور ترامپ در آمریکا، ژاپنی ها ناچار شدند ایران 

را ترک کنند.

سوپروایزرهای خارجی به ایران نیامدند
مدیرعامل شــرکت فکور صنعت تهران بیان کرد: تا فاز تامین تجهیزات، ژاپنی 
هــا همراهی های الزم را بــا ما انجام دادند اما در خصوص نظارت نصب و بهره 
برداری، تســت عملکرد و .. حتــی مکاتبه ای هم از جانــب ژاپنی ها با فکور 
صنعت انجام نشــد. در این میــان هیچ یک از ســوپروایزرهای کانادایی برای 
نصب تجهیزات و دســتگاه هــا نیامدند. از این رو خود ما نــرم افزار مورد نیاز 
در این زمینه را نوشــتیم. شرکت کوبه اســتیل ژاپن هم برای ارائه نرم افزارها 
و نصب تجهیزات به ایران نیامد . ســوپروایزرهای استرالیایی برای کار مشعل 

های کوره و سوپروایزرهای آلمانی برای سیستم میکسر و همچنین 
سوپروایزرهای اتریشی برای نصب دیسک ها نتوانستند در زمان اوج 
تحریم ها به ایران بیایند.شیخ زاده با اشاره به اینکه بحث کرونا نیز 
مزید بر علت شد، افزود: بنابراین ما با توان شرکت های داخلی یا به 
تعبیری با همکاری فراشرکتی توانستیم اقدامات الزم در خصوص 

این پروژه را پیش ببریم.

افزایش ظرفیت گندله ازی كشور تا 15 میلیون تن
وی با بیان اینکه امســال چند افتتاحیه برای تولید ۱۵ میلیون تن 
گندله در کشــور انجام شــد، اظهار کرد: در خرداد ماه ما کارخانه 
گندله ســازی ۲.۵ میلیون تنی را در ســنگان مشــهد راه اندازی 
کردیم. همچنین پــروژه ۲.۵ میلیون تنی مادکوش در بندرعباس 
در ماه گذشــته راه اندازی شد. حدود ســه هفته پیش هم پروژه 
۵ میلیون تنی گندله ســازی توسط گهرزمین افتتاح شد و حاال با 
افتتاح پروژه ۵ میلیون تنی سه چاهون بافق یزد روبرو هستیم که 
در سال جاری جمعا ۱۵ میلیون تن به ظرفیت گندله سازی کشور 
اضافه کرده اند.مدیرعامل شــرکت فکــور صنعت تهران گفت: این 
پروژه نتیجه همکاری شرکت فکور صنعت و کوبه استیل ژاپن بوده 
است. همچنین شرکت NFC چین در این پروژه نقش تامین کننده 
مالی را بر عهده داشته است. تجهیزات حساس نیز از کره جنوبی و 
ژاپن تهیه شده است. بسیاری دیگر از تجهیزات هم در داخل کشور 
ساخته شده به این معنا که این کارخانه تلفیقی از تکنولوژی ژاپن 
و ایران اســت.وی با بیان اینکه به طور کلی ما توانستیم بسیاری از 
تجهیزات این کارخانه را بومی سازی کنیم، افزود: البته تجهیزاتی 
مثل میکسر را که تکرار شونده نیستند، از کشورهایی همچون آلمان 
تهیه کردیم. این در حالی است که می توانستیم اقدامات مربوط به 

داخلی سازی آنها را نیز انجام دهیم اما ساخت آنها اقتصادی نبود.

مشکالت ناشی از شرایط تحریم
در ایــن خصوص همچنین مهنــدس مهدی گودرزی، مدیرپروژه گندله ســازی 
ســه چاهون در شرکت فکورصنعت تهران به »جهان صنعت« گفت: پروژه احداث 
کارخانه گندله ســازی ســه چاهون با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن گندله در سال، 
بزرگ ترین پلنت گندله ســازی کشــور با اســتفاده از تکنولوژی آلیس چالمرز یا 
“اســتفاده ترکیبــی از تراولینگ گریت و کوره  دوار” اســت.وی افــزود: در روش 
آلیس چالمرز و بر اســاس نوع طراحی تکنولوگ پروژه گندله ســه چاهون یعنی 
شرکت کوبه استیل ژاپن، فرایند پیش گرمایش از طریق دستگاه “تراولینگ گریت” 
که خود مشتمل بر چهار مرحله خشک کن اولیه، خشک کن ثانویه، پیش گرمایش 
اولیه )معتدل( و پیش گرمایش نهایی است، انجام می شود. در ادامه، پخت گندله 
در کــوره دوار )با دمای بالغ بر ۱۲۰۰ درجه( صورت پذیرفته و نهایتا گندله پخته 
شده از طریق یک “کولر دوار” خنک و پس از عبور از سرند محصول و سایزینگ 
نهایی گندله ها در آن قســمت )با قطر ۹ الی ۱۶ میلیمتر( به قســمت انباشــت 
منتقل می شود.مدیرپروژه گندله سازی ســه چاهون با بیان این که قرارداد پروژه 
در تیرماه ســال ۱۳۹۴ منعقد شد اما به دلیل مشکالت ناشی از شرایط تحریم و 
محدودیت های بانک مرکزی، گشایش اعتبارات اسنادی پروژه با مشکل مواجه شد، 
گفت: با پیگیری های مدیریت شرکت های فکورصنعت تهران و سنگ آهن مرکزی 
نهایتا اولین اعتبار اســنادی پروژه در بهمن ماه ۹۵ گشــایش یافت.به گفته وی، 
در ســاخت این کارخانه بالغ بر ۶۰ هزار مترمکعب بتن ریزی، ۱۶۰۰۰ تن تجهیز 
مکانیکی، ۹۰۰۰ تن ســازه فلزی و نیز حدود ۶۰۰ کیلومتر کابل قدرت و نزدیک 
به ۴۰۰ کیلومتر کابل کنترل اجرا شــده که نهایتا فرایندهای اجرایی مذکور پس 
از تجمیع و انجام عملیات پیش راه اندازی مســتقل و گروهی، به راه اندازی پروژه و 

تولید اولین نمونه های گندله نائل شد.

زمان مطلوب اجرای پروژه
مدیرپروژه گندله سازی سه چاهون در فکورصنعت تهران زمان اجرای پروژه را سه 
ســال و نه ماه اعالم و خاطرنشان کرد که در مقایسه با پلنت های گندله اجراشده 
با ظرفیت های ۵/۲ میلیون تن درســال )نصف ظرفیت پروژه گندله سه چاهون( 
که در شــرایط نرمال بین المللی با زمان هایی بین ۴ الی ۵ و بعضا ۷ سال ساخته 
شده اند، زمان بسیار مطلوبی است.گودرزی اظهار کرد: تامین تجهیزات اصلی این 
پلنت از بهترین برندهای معروف بین المللی و کشورهایی نظیر ژاپن، آلمان، ایتالیا، 
کانادا، اتریش، کره جنوبی و … در زمان ســخت ترین تحریم های آمریکا صورت 
گرفته اســت. در واقع کســب این موفقیت در حالی صورت می گیرد که شرکت 
کوبه اســتیل ژاپن در مردادماه سال گذشــته و پیرو تحریم های یک طرفه کشور 
امریکا، به یک باره نســبت به اعالم شــرایط فورس ماژور و فسخ یک طرفه قرارداد 
خود با شرکت فکورصنعت تهران مبادرت کرد. آن هم در زمانی که پروژه در اوج 
شــرایط نصب تجهیزات حساس خود قرار داشت و با قطع حضور ناظران شرکت 
کوبه اســتیل بر روند نصب تجهیزات و نیز عدم انجام آموزش های مربوطه از سوی 
متخصصین شرکت مذکور، فرآیند نصب و راه اندازی پروژه در هاله ای از ابهام قرار 
گرفت.وی ادامه داد: اما همکاری و همدلی تمامی ارکان پروژه، حمایت های کارفرما 
و خودباوری نهادینه شــده در ارکان مختلف شرکت فکورصنعت تهران، منجر به 

ادامه محکم مسیر طی شده و نهایتا راه اندازی موفقیت آمیز پروژه شد.

تقویت اصل خودباوری
گودرزی، مهم ترین دســتاورد اجــرای این پروژه توســط فکورصنعت را تقویت 
اصل خودباوری و نیز بومی ســازی دانش احداث پلنت های گندله سازی در داخل 
شــرکت فکورصنعت تهران آن هم به دست توانای متخصصان و مهندسان داخلی 
ارزیابی کرد.مدیرپروژه گندله ســازی ســه چاهون در فکورصنعت تهران، استفاده 
از روش آلیس چالمــرز را یکی از مهم ترین مزیت های طــرح عنوان کرد و افزود: 
پخت یکنواخت و بهتر گندله که ناشــی از حرکت مــواد و انتقال بهتر حرارت و 
در نهایت پخت بهتر می شود، افزایش کیفی و کمی تولید و نیز انتقال تکنولوژی 
از ســوی یکی از معتبرترین شرکت های دنیا )کوبه استیل( به فکورصنعت از دیگر 
ویژگی  های این پروژه محســوب می شود.گودرزی این را هم گفت که فکورصنعت 
با ساخت داخل تجهیزاتی از قبیل ماشین استراکچرها )که از دقت ساخت بسیار 
باالیی برخورداراست(، انواع پمپ ها، فن ها، کمپرسورها، شیرهای دستی، سیستم 
تصفیه آب فرایندی، برج های خنک کننده ، سیکلون ها، ESP، فیلترهای کیسه ای، 
کابل ها و تجهیزات برقی و روشــنایی، بخشی از تابلوهای برق و بسیاری دیگر از 
تجهیزات کارخانه ، رســالت خود را دراین خصوص به انجام رسانید.به گفته وی، 
در این راستا جایگزین کردن تفکر پروژه محور به جای تفکر مبتنی بر سیستم های 

وظیفه مدار و یا اصطالحا جزیره ای، بسیار ضروری است.

یکی از پرافتخارترین پروژه های معدنی در كشور كه در زمان اعمال 
سخت ترین تحریم های بین المللی علیه ایران از سوی متخصصان 
داخلی مراحل تکمیلی خود را دنبال كرد، با حضور وزیر كار، تعاون 
و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد و جمعی 
دیگر از مســئوالن به صورت ویدئو كنفرانس با رئیس جمهور به 
صورت رسمی افتتاح شد.بزرگترین كارخانه گندله سازی كشور 
با ظرفیت تولید پنج میلیون تن كه دارای بزرگترین كوره دوار در 
ایران و حتی منطقه اســت، به عنوان نتیجه كار مشترک از سوی 
شركت فکور صنعت تهران و كوبه استیل ژاپن در بافق یزد به بهره 
برداری رسید. پروژه ای با سرمایه گذاری ۷300 میلیارد تومان كه 
نه تنها برای 880 نفر به صورت مستقیم و 1500 نفر به صورت غیر 
مستقیم اشتغالزایی ایجاد كرده بلکه از ابعاد گوناگون دارای ویژگی 
های خاصی است كه همگی آنها نشان از توان متخصصان داخلی 

كشور دارد.
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انتقام هند از صادرکنندگان نفت خاورمیانهاستانها
ناخشــنودی آشــکار هند از محدودیت عرضــه نفت اوپک و 
متحدانش و هدف این کشــور برای متنوع کردن منابع واردات 
نفت خود ممکن است با واقعیت های دشوار بازار جهانی تالقی 
کند. رویترز هفته جاری به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد هند 
که ســومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 
است، از پاالیشگاه های دولتی خواسته است متنوع سازی منابع 
واردات نفت را سرعت ببخشــند تا وابستگی به خاورمیانه که 
منبع اصلی تامین نفت این کشور است، کاهش پیدا کند.نفت 
مورد نیاز هند عمدتا توسط اعضای گروه اوپک پالس که شامل 
اعضای اوپک و متحدانشــان از جمله روســیه هستند، تامین 
می شــود. تصمیم اوپک پالس برای ادامــه محدودیت عرضه 
حدود هفت میلیون بشکه نفت در روز با عصبانیت هند روبه رو 
شد که ۸۴ درصد از نیازهای نفتی خود را با واردات تامین می 
کند و بیش از ۶۰ درصد از واردات این کشور از خاورمیانه است.

واردات نفــت از خاورمیانه برای هند با توجه به نزدیکی به این 
منطقه که زمان ارســال محموله و هزینه های مرتبط با آن را 
کاهش می دهد و به پاالیشــگاه های هندی اجازه می دهد در 
خریدشان منعطف باشند، معقول به نظر می رسد.اما محدودیت 
تولید اوپک و متحدانش به رشد قیمت های نفت خام و رسیدن 
آنها بــه باالترین رکورد در ۱۴ ماه اخیــر کمک کرده و باعث 
شده اســت به دلیل باال رفتن قیمت های سوخت، هند نگران 
روند احیای اقتصادی از تبعات ناشــی از شیوع پاندمی ویروس 
کرونا شود.نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، روز 
دوشــنبه به رکورد ۷۱ دالر و ۳۸ ســنت در هر بشکه صعود 
کــرد که باالترین قیمت از ژانویه ســال ۲۰۲۰ بود با این حال 
از آن زمان عقب نشــینی کرده و روز چهارشنبه در ۶۷ دالر و 
۹۰ سنت در هر بشکه بسته شد.قیمت نفت برنت در ماه های 
اخیر رشد مستمری داشته و بهای معامالت نفت برنت از پایان 
ســال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد کرده اند. رشد قیمت های 
نفت روی تقاضا در هند به خصوص از زمانی که اصالح مالیات 

سوخت و سیستم یارانه باعث شده مصرف کنندگان مستقیما 
تحت تاثیر تغییرات قیمت های نفت قرار گیرند، تاثیر می گذارد.

به نظر می رسد واردات نفت هند در فوریه کاهش چشمگیری 
پیدا کرده است. واحد تحقیقات نفت رفینیتیو برآورد کرده که 
در فوریه ۴.۱ میلیون بشــکه در روز نفت در بنادر هند تخلیه 
شد که پایین ترین میزان در چهار ماه گذشته و کمتر از ۴.۳۹ 
میلیون بشــکه در روز در ژانویه و ۴.۷۵ میلیون بشکه در روز 
در دسامبر بود.بزرگترین صادر کننده نفت به هند در ماه های 
اخیر عراق بوده است که طبق آمار رفینیتیو، واردات هند از این 

کشور در فوریه ۹۰۰ هزار بشکه در روز و در دسامبر ۸۹۰ هزار 
بشکه در روز بود. واردات هند از عربستان سعودی که بزرگترین 
صادر کننده گروه اوپک پالس است، کاهش داشته و در فوریه 
۵۹۰ هزار بشــکه بود که کمتر از ۷۳۰ هزار بشــکه در روز در 
ژانویه و ۹۱۰ هزار بشکه در روز در دسامبر بود. هند به جبران 
واردات کمتر از عربستان سعودی، از روسیه نفت بیشتری وارد 
کرد که در فوریه ۱۸۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ۶۰ هزار 
بشــکه در روز در ژانویه و ۱۳۰ هزار بشــکه در روز در دسامبر 
بود. همچنین هند نفت بیشتری از آمریکا خریداری می کند و 

میزان نفتی که در فوریه به این کشــور رسید ۵۹۰ هزار بشکه 
در روز بود که در مقایســه با ۴۸۰ هزار بشکه در روز در ژانویه 
و ۲۶۰ هزار بشــکه در روز در دسامبر افزایش نشان داد.با این 
همه اگر قرار باشد هند منابع واردات نفت خود را متنوع کرده 
و خرید کمتری از خاورمیانه داشــته باشــد، با مشکل تامین 
گریدهای نفتی مدیوم و سنگین روبرو خواهد بود که گریدهای 
نفتی محبوب پاالیشگاه های هندی است. نفت زیادی از سوی 
صادرکنندگان غرب آفریقا مانند نیجریه و آنگوال موجود است 
اما این نفت عمدتا گریدهای ســبک هستند که بازدهی بنزین 
بیشتر و دیزل کمتری دارند.همچنین با اقدام گویان در افزایش 
تولید گریدهای نفتی مدیوم تا سبک، فرصت برای خرید نفت 
از این  صادرکننده جدید آمریکای جنوبی وجود دارد. اما بعید 
است هند بتواند حجم کافی نفت از این کشور وارد کند تا تاثیر 
معناداری در روند کاهش وارداتش از خاورمیانه داشــته باشد.

به واقع بهترین منابع جایگزین بــرای واردات نفت برای هند، 
ایران و ونزوئال هســتند که از اعضای اوپک هســتند اما هر دو 
هدف تحریم های آمریکا علیه صادرات نفتشان قرار دارند.هند 
تاکنون از این تحریم ها تبعیت کرده است. این کشور در بیش از 
یک سال گذشته رسما از ایران نفت وارد نکرده است و آخرین 
واردات نفتش از ونزوئال در نوامبر بود.بر اساس گزارش رویترز، 
این دو کشــور گریدهای نفتی سنگین که مورد عالقه هندیها 
اســت را صادر می کنند و هر دو قادر هستند به اندازه ای نفت 
صادر کنند که به هند امکان دهد وابســتگی خود به عربستان 
سعودی و ســایر تولیدکنندگان خاورمیانه ای مانند کویت را 
کاهش دهد. اما ازسرگیری واردات نفت ایران و ونزوئال احتماال 
مســتلزم نوعی تفاهم میان دهلی نو و دولت جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا اســت. تا زمانی که این تفاهم حاصل نشــود و 
به هیچ وجه مشخص نیست که چنین تفاهمی قابل دستیابی 
باشد، تالش هند برای تامین گریدهای نفتی مناسب از منابع 

دیگر راحت نخواهد بود.

زنجان پیشرو در اجرای طرح هما
عملیات اجرایی فراســامانه هوشمندســازی مراکز اتفاقات )همــا( در زنجان با 
حضور دکترصادقیان مســئول اجرای طرح هما در کشور بررسی شد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان،به دنبال اجرای طرح 
هوشمندسازی مراکز اتفاقات )هما(، دکترصادقیان مسئول اجرای طرح هما در 
کشــور از شرکت مادر تخصصی توانیر عالوه بر بررسی نحوه اجرای طرح هما با 
مهندس علیزاده مدیرعامل توزیع برق اســتان زنجان دیدار کرد.دکتر صادقیان 
ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در جهت ارائه ۱۰۰ درصد خدمات به صورت 
غیر حضوری توســط مدیران اجرایی و تمامی پرسنل توزیع برق زنجان، افزود : 
استان زنجان در حوزه اجرای طرح هما جزو شرکت های پیشرو در کشور است.

مهندس علیزاده در این دیدار تاکید کرد:  با استقرار طرح هما تمامي عملیات و 
فرآیندهاي ثبت خاموشي تا رفع آن توسط نواحي و اکیپ هاي عملیاتي بصورت 
کاماًل هوشمند و از طریق درگاه هاي ارتباطي متنوع در شرکت توزیع برق زنجان 
بصورت یکپارچه انجام مي گیرد.وی افزود: رســالت طرح هما، مدیریت کاهش 
زمان خاموشی، رفع عیب و ایمن سازی مسیر تغذیه ی فیدرهاست که طی سال 
جاری توســط امور دیسپاچینگ شرکت به بهره برداری  رسیده است.مدیرعامل 
توزیــع برق زنجان تاکید کرد: طرح هما موجب هوشمندســازی مرکز اتفاقات 
شــده و در کل اهداف اصلی طرح هما شــامل ایجاد رویه ی هوشمند، یکسان، 
استاندارد، مکانیزه کردن و هوشمندسازی عملیات رفع خاموشی است؛ همچنین 
با راه اندازی و اســتفاده از سامانه های خدمات غیر حضوری مشترکان، مراجعات 

حضوری به امورهای برق تابعه در روزهای کرونایی کاهش خواهد یافت.

مهندس فرح زاد خبر داد؛
آمادگی شرکت توزیع برق غرب مازندران 

برای ارایه برق پایداربه مشترکین 
تدابیر الزم برای ارایه برق پایدار در ایام تعیطالت نوروزی اندیشــیده شده است 
،تا کوچک ترین خللی در ارایه خدمات به مشترکین ایجاد نشود.مهندس کیوان 
فرح زاد مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعالم این مطلب 
گفت: کشیک هاي ســتادي در رده هاي مدیریتي، کارشناسي با هدف هدایت و 
نظارت و کنترل شــبکه هاي توزیع ، تشکیل کمیته مدیریت بحران در ستاد و 
امورهاي هشتگانه ، تجهیز انبارها به تجهیزات ضروري شبکه، رصد دایمي پیش 
بیني آب و هوا و اطالع رســاني به مراکز حســاس با هدف استفاده از مولدهاي 
برق در مواقع اضطرار  از موارد پیش بینی شــده اســت.وی ادامه داد: برگزاري 
مانورهاي متعدد جهادي براي پایداري شــبکه خصوصا اصالح شبکه هاي غیر 
قابل دسترس ، و همچنین افزایش ضریب آمادگي همکاران در مقابل حوادث و 
بحران ها، همکاري و هماهنگي با کلیه سازمان ها از جمله شهرداري براي انجام 
شــاخه بري درختان درگیر با شبکه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع از 
جمله: رینگ فیدرهاي فشار متوســط نیز از جمله موارد پیشگیرانه بوده است 
که در طول ســال انجام شده است.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غرب 
مازندران ادامه داد: اکیپ هاي اتفاقات شبکه هم به صورت شیفتي فعالیت داشته 
و اکیپ هایي نیز در ســطح شهرستان ها براي تسریع در خدمات رساني مستقر 
خواهند بود و همچنین،  تلفن ۱۲۱ به عنوان کوتاه ترین مسیر ارتباط مشترکین 
با شرکت جهت رفع هرگونه مشکلي در تأسیسات و تجهیزات شبکه برق آماده 
پاســخگویي بصورت شبانه روز هستند .وی افزود: در راستاي تأمین برق پایدار 
و مستمر و خدمات رساني به مشترکین در کنار همکاران اکیپ هاي پیمانکاري 
)ســرد و گرم( نیز آماده ارائه خدمات به مردم بوده اند تا در صورت نیاز به محل 

اعزام شده و مشکل را برطرف کنند.

دبیر جدید شوراي فرهنگي نیروگاه 
شهیدسلیمي نكا معرفي شد

 طي مراســمي ابراهیم اندرخورا معاون مالي و پشــتیباني شــرکت مدیریت 
تولیدبرق نکا به عنوان دبیر شوراي فرهنگي معرفي و از خدمات حسن شکیباي 
بیدروني دبیر سابق شورا تقدیر شد. در این مراسم مدیر عامل شرکت مدیریت 
تولیدبرق نکا در ســخناني تالش در راستاي ترویج فرهنگ اسالمي و صیانت از 
ارزشــهاي دیني را جزء وظایف اصلي شوراي فرهنگي دانست و افزود: دشمنان 
بطور مدام در پي توطئه و تضعیف فرهنگ ایراني و اسالمي ما هستند، بنابراین 
ما باید ســعي کنیم تا با برنامه ریزي دقیق، درایت، همگرایي و انســجام بیشتر 
بــه تقویت بنیانهاي فرهنگي جامعه بپردازیم. محســن نعمتي با تأکید بر لزوم 
همفکري و هم افزایي همه متولیان امور فرهنگي براي مقابله با تهاجم دشــمن 
گفت: جبهه استکبار با صرف هزینه هاي بسیار سنگین درصدد ایجاد گسست 
بین نســلي، تغییر ســبک زندگي و ناکارآمد جلوه دادن فرهنگ دیني ماست، 
بنابراین اصحاب فکر و اندیشه باید با آسیب شناسي مداوم برنامه ها و عملکردها 
و نیز تحلیل و تبیین رفتار دشــمن و تدوین راهکارهاي مقابله با آن، دشمن را 
در دستیابي به اهداف شومشان ناکام نمایند .در ادامه شعبانعلي بدیعي دبیر امور 
فرهنگي صنعت آب و برق مازندران ضمن تجلیل از اقدامات و فعالیتهاي نیروگاه 
نکا در حوزه فرهنگي گفت: این نیروگاه یکي از شرکتهاي پیشرو استان در زمینه 
تبلیغ و ترویج ارزشهاي فرهنگي و دیني است و بدلیل اقدامات برجسته اي که 
در سالهاي اخیر انجام داده همیشه در ارزیابیهاي عملکرد فرهنگي دستگاههاي 

اجرایي استان توانسته رتبه هاي برتر را کسب نماید. 

برگزاری نشست رییس شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی با 

جایگاهداران
رییس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی از نشست مشترک 
با مدیران مجــاری عرضه فراورده ای نفتی حوزه این ناحیه خبر داد.محســن 
جمشیدی ضمن اعالم این خبر گفت: این نشست بمنظور استماع نقطه نظرات 
صاحبان مجاری عرضه با هدف رفع مشکالت صنفی آنان و ارائه خدمات مطلوب 
و مستمر به آحاد مردم شریف استان بویژه در ایام نوروز برگزار گردید.وی ضمن 
سپاس از تعامل حسنه مالکین جایگاه ها با شرکت، این مهم را از بنیادی ترین 
اهداف شرکت دانست.جمشیدی در این نشست پیرامون رسالت و نقش خطیر 
جایگاههای عرضه سوخت در امر سوخت رسانی و تالش در جهت تحقق اهداف 
شــرکت ملی پخش و بهره گیری کامل از توان و پتانســیل موجود ایراد سخن 
نموده و به آمادگی مجاری عرضه در پاسخگویی به مشتریان و بازرسین اعزامی 
تأکید کرد.رییس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی بر رعایت 
تمامی دستورالعملها و شیوه نامه های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا در 
جایگاههای عرضه فراورده هــای نفتی تاکید کرده و از صاحبان مجاری عرضه 
خواست بر ســوخت رسانی مطلوب با توجه به استانداردها و الزامات بهداشتی، 
ایمنی و فنی ابالغی از سوی ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

گلستان اهتمام ورزند.

پس از سه سال و نیم بایکوت اقتصادی
قطر به امارات نفت صادر کرد

قطر برای اولین بار از زمان برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با عربســتان 
ســعودی و متحدانش در ژانویه پس از سه سال و نیم بایکوت اقتصادی و 
روابط تیره میان آنها، نخستین محموله نفت خود را به یک کشور همسایه 
در خلیج فارس صادر کرد. آمار رهگیری نفتکشــها توسط بلومبرگ نشان 
داد قطر که تولیدکننده نفت کوچکی در مقایســه با عربســتان سعودی 
است، حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت در اوایل مارس به امارات متحده 
عربی صادر کرد.نخســتین محموله نفت صادراتی قطر به یک همســایه، 
نشــان دهنده آغاز احیای روابط تجاری پس از احیای روابط دیپلماتیک 
میان دوحه و کشــورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین 
و مصر در اوایل ژانویه است.عربســتان ســعودی و پنج کشور عربی دیگر 
با متهم کردن دوحه به حمایت از تروریســم و بی ثباتی منطقه، در ژوئن 
ســال ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کردند. وزارت امور خارجه 
عربســتان سعودی در آن زمان در بیانیه ای اظهار کرده بود که در نتیجه 
تخطیهای جدی مقامات دوحه، تصمیم گرفته اســت روابطش با قطر را 
قطع کند. ســعودیها و متحدان نزدیکشــان نگران بودند که قطر بیش از 
حد به ایران که رقیب منطقه ای عربســتان ســعودی است، نزدیک شده 
است. بایکوت قطر به بسته شــدن فضای هوایی برای شرکت هواپیمایی 
قطر ایرویز، تعلیق تجارت و بسته شدن مرزها منجر شد.پس از تالشهای 
دیپلماتیک کویت و آمریکا، کشــورهای عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی و بحرین روابطشــان بــا قطر را احیا کردند و محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی، اعالم کرد توافق برای بازگشت به روابط عادی 
همبســتگی و ثبات منطقه ای، عربی و اسالمی ما را تحکیم کرد.در زمان 
محاصره اقتصادی به سرکردگی عربســتان سعودی، قطر در ژانویه سال 
۲۰۲۰ از عضویت اوپک خارج شــد. صادرات این کشور حدود ۵۰۰ هزار 
بشــکه در روز نفت و میعانات اســت که در مقایسه با صادرات عربستان 
سعودی بسیار ناچیز است اما قطر بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع 
)LNG( در جهان است.بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکت قطر پترولیوم 
 LNG ماه گذشته تصمیم سرمایه گذاری نهایی برای سخت بزرگترین پروژه
جهان را گرفت. این کشــور قصد دارد تولید ســاالنه خود را تا پایان ســال 
۲۰۲۵ به میزان ۴۰ درصد افزایش دهد و دستکم تا دو دهه آینده، بزرگترین 

تولیدکننده LNG جهان باشد.

اوپک: 
تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال احیا می شود

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال 
۲۰۲۱ بهبود پیدا خواهد کرد.اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان 
۵.۸۹ میلیون بشــکه در روز معادل ۶.۵ درصد رشــد می کند که اندکی باالتر از پیش بینی 
ماه گذشته این سازمان است. اما این گروه پیش بینی خود از میزان تقاضا در نیمه اول سال 
را کمتر کرد.در گزارش اوپک آمده اســت: پیش بینی می شــود مجموع تقاضا برای نفت به 
۹۶.۳ میلیون بشکه در روز برسد و عمده مصرف در نیمه دوم سال مشاهده خواهد شد. رشد 
تقاضای امسال کاهش شدیدی که در سال ۲۰۲۰ پیش آمد را جبران نخواهد کرد زیرا انتظار 
می رود ســفر و رفت و آمد تا پایان سال ۲۰۲۱ ضعیف بماند.جدیدترین پیش بینی ها می 
تواند دیدگاه محتاطانه ای که در میان اعضای اوپک و متحدانشــان در گروه اوپک پالس در 
خصوص روند تســهیل محدودیت عرضه وجود دارد را تقویت کند. وزیران گروه اوپک پالس 
در نشست پنج شنبه گذشته تصمیم گرفتند محدودیت عرضه فعلی را در آوریل ادامه دهند.

نفت عمده رشــد قیمتی که داشــت را پس از انتشار این گزارش حفظ کرد و نزدیک به ۶۹ 
دالر در هر بشــکه معامله شــد. قیمتها ماه میالدی جاری با امیدواری به احیای اقتصادی و 
ادامه محدودیت عرضه اوپک پالس، به ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا صعود کردند.

اوپک با انتظار برای تسریع فعالیت اقتصادی در اواخر نیمه اول سال، پیش بینی خود از نرخ 
رشــد اقتصاد جهان را از ۴.۸ درصد به ۵.۱ درصد افزایــش داد. با این حال پیش بینی می 
کند محدودیتهای رفت و آمد همچنان به تقاضا برای نفت لطمه بزند.گزارش اوپک نشــان 
داد تولید نفت اوپک در فوریه که اکثر اعضای این گروه محدودیت عرضه را در سطح ژانویه 
حفظ کردند و عربستان سعودی به وعده خود برای کاهش تولید یکجانبه یک میلیون بشکه 
در روز عمل کرد، کاهش یافت.تولید نفت اوپک ماه میالدی گذشــته با ۶۵۰ هزار بشکه در 
روز کاهش، به ۲۴.۸۵ میلیون بشــکه در روز رسید که عمده این کاهش مربوط به عربستان 
ســعودی بود. ریاض به اوپک اعالم کرد تقریبا کل کاهشی که متعهد شده بود را انجام داده 
اســت و تولیدش را به میزان ۹۵۶ هزار بشکه در روز کاهش داده و به ۸.۱۴۷ میلیون بشکه 
در روز رسانده است.عربستان سعودی هفته گذشته همزمان با تصمیم اوپک پالس برای ادامه 
محدودیت عرضه، کاهش تولید یکجانبه خود را به مدت یک ماه دیگر در آوریل تمدید کرد.

اوپک پالس ســال گذشته به منظور حمایت از بازار در بحبوحه فروپاشی تقاضا، محدودیت 
عرضه ۹.۷ میلیون بشکه در روز را به اجرا گذاشت. این محدودیت عرضه تا فوریه حدود ۸.۱ 
میلیون بشکه در روز بوده است.با ادامه این محدودیتها، رقیبان این گروه میزان عرضه خود را 
افزایش می دهند. اوپک پیش بینی خود از رشد تولید غیراوپک را به یک میلیون بشکه در 
روز افزایش داد که عمدتا از ســوی کانادا، آمریکا، نروژ و برزیل خواهد بود اما انتظار می رود 

تولید نفت شیل آمریکا کاهش پیدا کند.

برای چهارمین ماه متوالی
نفت سنگین ایران گران شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران 
در ماه میالدی گذشته شش دالر و ۲۸ سنت معادل ۱۱.۵ درصد در 
مقایسه با ژانویه افزایش داشت. قیمت نفت سنگین ایران در فوریه 
برای چهارمین ماه متوالی افزایش پیدا کرد و به ۶۰ دالر و ۶۶ سنت 
در هر بشکه رسید که در مقایسه با قیمت ۵۴ دالر و ۳۸ سنت در 

ژانویه، شش دالر و ۲۸ سنت معادل ۱۱.۵ درصد افزایش داشت.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۵۷ 
دالر و ۵۲ ســنت در مقایسه با ۵۷ دالر و ۹۷ سنت در مدت مشابه 

سال ۲۰۲۰ بوده است.

 چگونه نفت می تواند تا ۱۰۰ دالر 
صعود کند؟

اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش ماه جاری خود پیش بینی کرد 
میزان مصرف نفت جهان به ۹۶.۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
با این حال میزان عرضه نفت بسیار کمتر و حدود ۹۳.۶ میلیون بشکه 
در روز اســت که نشــان می دهد ۳.۱ میلیون بشــکه در روز باید از 
ذخایر نفت و فرآورده های نفتی برداشــت شود. از نظر استانداردهای 
تاریخی، برداشت مستمر سه میلیون بشکه در روز زیاد است و می توان 
انتظار داشــت قیمت ها تحت چنین شرایطی افزایش پیدا کنند.اداره 
اطالعات انرژی آمریکا انتظار دارد تقاضا برای نفت تا اواســط سال با 
رونــد مطلوبی بهبود پیدا کند و مصرف نفت جهان در ژوئیه به ۹۸.۲ 
میلیون بشکه در روز بالغ شود. این تقاضای تصاعدی توسط دو منبع 
اصلی شــامل  برزیل و اوپک تامین خواهد شــد. می توان نسبت به 
رشــد تولید نفت برزیل اطمینان داشت اما پرسش اصلی نیت اوپک 
اســت. اداره اطالعات انرژی آمریــکا از مدل مبتنی بر حجم یا تقاضا 
استفاده می کند که مستلزم آن است که فرض می گیرد اوپک تولیدش 
را برای تامین تقاضا افزایش خواهد داد بنابراین قیمتهای نفت پایین 
می ماند. اما چرا باید اوپک چنین کاری انجام دهد؟ اگر اوپک ســطح 
تولید فعلی را حفظ کند، جهان تا اواسط امسال با کمبود عرضه ۳.۵ 
میلیون بشکه در روز مواجه خواهد شد. کمبود ۳.۵ میلیون بشکه در 
روز معادل ۳.۶ درصد از مصرف جهانی باالست و باعث کاهش سریع 
مازاد ذخایر نفت می شــود و در نتیجه قیمت نفــت تنها از عرضه و 
تقاضا تاثیر خواهد گرفت آن هم درست هنگامی که اقتصاد جهانی با 
پشــت سر گذاشتن اوج دوران پاندمی در حال بهبود است. به عبارت 
دیگر مصرف کنندگان در ماه های آینده آماده می شــوند برای بشکه  
های نفت موجود در بازار رقابت کنند و این مسئله قیمت های نفت را 
به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.در بسیاری از موارد اپراتورها 
باید متعهد شوند پیش از این که بدانند نفت چه قیمتی خواهد داشت، 
نفــت تولید کنند. در این مورد اوپک مــی تواند اجازه دهد قیمت ها 
افزایش پیدا کند و بنا به صالحدیدش به تولیدش اضافه کند. این امر 
به اوپک اجازه می دهد کنترل و انعطاف پذیری روی قیمت ها را حفظ 
کند. مطمئنا قیمت های باالتر بهتر است اما اگر اوپک بر این باور باشد 
که بازار بیش از حد داغ شــده است می تواند در عرض مدت کوتاهی 
نفت بیشتری به بازار عرضه کند. این وضعیت اوپک را تشویق می کند 
سطح قیمت باالتر را امتحان کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، البته 
سیاســت خاورمیانه هم پیچیده است. پیچیدگی ارتباط میان ایران، 
عربســتان سعودی و آمریکا می تواند نتایج غیرمنتظره ای را به دنبال 
داشته باشد. اگر ایران با آمریکا توافق کند و بتواند صادرات نفت خود 
را آزادانه افزایش دهد، این اتفاق قیمت ها را پایین خواهد برد. از سوی 
دیگر حمالتی که یمنی ها علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی در 
بندر راس تنوره انجام می دهند ممکن اســت سعودی ها را به آغوش 
آمریکا برگرداند و باعث شــود آنها بــرای جلب رضایت دولت بایدن، 
قیمتهای نفت را پایینتر نگه دارند. دانستن این که موازنه چطور خواهد 
بود، دشوار است. با این همه اکنون بهترین فرصت اوپک برای کسب 
درآمد واقعی در کوتاه مدت تا میان مدت است و اگر آنها بگذارند این 

فرصت از دستشان برود، بی عقلی خواهند کرد.

بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از سد 
سورال و شبكه پایاب سنگ سیاه دهگالن

دکتر ساداتی نژاد رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس از سد 
ســورال و شبکه پایاب سنگ ســیاه دهگالن، با هدف بررسی 
چالشهای بخش آب دو شهرستان قروه و دهگالن و پیش بینی 
تمهیدات الزم برای برون رفت از این مسائل، بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، آرش 
آریانژاد در جریان بازدید دکتر ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به همراه 
نماینده مردم شریف شهرستانهای قروه و دهگالن در مجلس شورای اسالمی، اعضای 
شورای تامین شهرستان و جمعی از مدیران استانی از سد سورال و شبکه پایاب سنگ 
ســیاه دهگالن، اظهار داشت: استان کردســتان بعنوان استان مجاهدت های خاموش 
توانسته چنین پروژه عظیمی را در مکانی بسیار صعب العبور انجام دهد.وی افزود: سد 
سورال یکی از سدهای کشور است که هیچگاه با مشکل آب  مواجه نخواهد شد و هر 
ســاله این سد در آستانه ســرریز قرار خواهد گرفت که در حال حاضر نیز با حجم ۱۴ 
میلیون متر مکعبی حجم مخزن تقریبا در شرف سرریز قرار دارد.مهندس آریا نژاد ادامه 
داد: عدم تکمیل سرریز به دلیل انتقال حوزه ای است که انتقال آب از سد آزاد به سد 
قوچم و از سد ژاوه به سد سورال یکی از کارهای ماندگار در بخش آب بشمار می آید.

وی در خصوص انتقال ۱۴/۲ میلیون متر مکعب آب از سد ژاوه و ۱۷ میلیون مترمکعب 
زیست محیطی و رســاندن حجم مخزن سد سورال به ۵۰ میلیون متر مکعب، خاطر 
نشان کرد:  باتوجه پیش بینی ها و مطالعات انجام شده در جهاد کشاورزی استان حدود 
۷ هزار هکتار اراضی مســتعد شناســایی گردید تا به ۱۲۰۰ هکتار اراضی فعلی جهت 
تامین آب اضافه گردد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان در ادامه افزود: طبق 
کارهای انجام شــده در فصل بهار آب مورد نیاز  ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب ســد را به 

جهاد کشاورزی تحویل خواهیم داد.
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گزیده خبر سفیر ایران در روسیه عنوان کرد:

رشد ۱۰۵ درصدی صادرات ایران به روسیه در سال ۲۰۲۰
ســفیر ایران در روسیه با تاکید بر گسترش روابط تجاری ایران 
با کشــورهای دیگر، از بازار روسیه به عنوان یک ظرفیت خوب 
برای صادرات کشور نام برد و گفت: روسیه حدود ۲۶۰ میلیارد 
دالر واردات دارد و ما می توانیم با تامین بخشی از کاالهای مورد 
نیاز روســیه، ســهم خودمان از بازار این کشور داشته باشیم.به 
گزارش وزارت صمت، توجه به تجارت بین المللی و توسعه ارتباط 
اقتصادی با کشورهای دیگر یکی از اصول اجتناب ناپذیر در حوزه 
اقتصاد اســت و اهمیت آن تا جایی است که می تواند بر روابط 
سیاسی بین کشــورها نیز تاثیر زیاد و مستقیمی داشته باشد.

همانطور که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات ارزشمند خود 
در دیدار با مردم آذربایجان شرقی در بهمن ماه 9۶ اشاره کردند، 
صــادرات خوب و واردات به مورد الزمــه ایجاد رونق اقتصادی 
اســت و در اقتصاد مقاومتی، ارتباط با دنیا وجود دارد؛ بنابراین 
لزوم گســترش و تنظیم تجارت خارجــی باید مورد توجه قرار 
گیرد.کاظــم جاللی در این زمینه و با اشــاره به مالقات خود با 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: با توجــه به اینکه روابط 
ما با روسیه، بیشــتر روابط سیاسی، امنیتی و دفاعی است و از 
طرفــی به دلیل وجود ظرفیت های اقتصادی متقابلی که وجود 
دارد بی تردید باید روابط اقتصادی بین دو کشــور نیز توسعه و 

گسترش یابد.

نقش کلیدی وزارت صمت در توسعه تجارت خارجی
ســفیر ایران در روســیه نقش وزارت صمت را در این گسترش 
روابط اقتصادی با روســیه و کشورهای دیگر را کلیدی توصیف 
کــرد و افزود: بــا توجه به اینکه تجارت خارجــی ما مربوط به 
سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است و از آنجا که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متکلف بخش زیادی از تولیدات، چه در 
بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، در داخل کشــور است؛ 
بنابراین این وزارتخانه می تواند جهت دهی و خط دهی مناسبی 
را برای روابط با فدراســیون روسیه داشته باشد.جاللی در ادامه 
منبع درآمدی روسیه را بیشــتر از محل انرژی و صادرات نفت 
و گاز عنــوان کرد و گفت: عالوه بر این در بخش غالت و نهاده 
دامی نیز تولید کننده قوی و جزء کشورهای صادرکننده است 
امــا در مقابل واردکننده بســیاری از کاال و محصوالت دیگر از 
جمله، میوه، تره بار و خشــکبار است و از این منظر در روسیه، 

ظرفیت های خوبی برای صادرات کشور وجود دارد.

رشد 105 درصدی صادرات به روسیه در سال 2020

وی با بیان اینکه در سال۲۰۲۰، حجم صادرات ایران به روسیه 
حدود ۱۰۵ درصد افزایش داشــته اســت، آن را یک موفقیت 
بزرگ برای کشور عنوان کرد و اظهار داشت: رشد ۱۰۵رصدی 
افزایش صادرات به روســیه نشان می دهد ما می توانیم مسیر را 
برای صادرات بیشتر ادامه دهیم.سفیر ایران در روسیه با تاکید بر 
توانایــی ایران در تنظیم واردات و صادرات و تجارت بین المللی 
بیان کرد: کشــور ما نیازمند به غالت و نهاده های دامی است و 
روسیه کشوری اســت که می تواند این کاالها را برای ما تامین 
کند و در مقابل روس ها نیز نیازمندی هایی دارند که ما در کشور 

تولید داریم و این اقتصاد باید به نوعی به هم گره بخورد.

اهمیت ایجاد و استفاده از ظرفیت ترانزیت
وی موضوع ترانزیت و ایجاد خــط ارتباطی برای انتقال کاال از 
مســیر ایران و روســیه به اروپا را یکی دیگر از دالیل ضرورت 
گســترش روابط اقتصادی بین ایران و روسیه دانست و تاکید 
کرد: برای دســتیابی به منافع بحــث ترانزیت، تکمیل راه آهن 
کشــور از شمال به جنوب باید مورد توجه قرار گیرد و از جمله 
مهم ترین مســائلی اســت که باید به آن اهمیت داد تکمیل و 
ســاخت خط ریلی چابهار به زاهدان و رشته به آستاراست؛ در 
صورت تکمیل این دو بخش، صادرات و انتقال کاال از چابهار به 
بندر ســن پترزبورگ و فنالند و اروپا به راحتی قابل انجام است 

و در این مســیر ترانزیتی، هم ایران و هم روســیه از منافع آن 
بهره مند می شوند.

ایجاد ارتباط متقابل در حوزه خودرو
طبق گفته های جاللی تقویت و گســترش ارتباط اقتصادی در 
حوزه خودروسازی نیز می تواند منافعی را برای کشور به ارمغان 
آورد؛ و با توجه به توانایی های کشور روسیه در صنعت خودرو و 
نیز پتانسیل و دانش ایران در ساخت خودرو، ایجاد یک ارتباط 
تجاری متقابل در صنعت خودرو ، چه ســبک و چه سنگین، را 

ممکن دانست.

صادرات 800 میلیون دالری به روسیه
وی بر وجــود زمینه های متعدد و متنوعــی برای ارتباط 
اقتصادی دو کشور تاکید کرد و افزود: اقتصاد روسیه، اقتصاد 
بزرگی است و این کشــورحدود ۲۶۰ میلیارد دالر واردات 
دارد بنابراین ما به عنوان همسایه روسیه می توانیم با تامین 
بخشــی از کاالهای مورد نیاز آن، سهم خودمان از بازار این 
کشور داشته باشیم.جاللی ادامه داد: سهم ما در صادرات به 
روسیه در ســال ۲۰۱9حدود ۳9۰ میلیون دالر و در سال 
۲۰۲۰ با رشد باالی صد درصد به ۸۰۰ میلیون دالر افزایش 

پیدا کرد.

نقش کلیدی وزارت صمت در توســعه و تقویت تجارت 
ایران با روسیه

سفیر ایران در روسیه با یادآوری نقش کلیدی وزارت صمت در 
توسعه و تقویت تجارت ایران با روســیه، اذعان داشت: وزیران 
حوزه های اقتصادی نقش مهمی در ایجاد ارتباط اقتصادی بین 
دو کشــور را دارند و وزارت صمت با توجه بــه عهده دار بودن 
مدیریت روابــط اقتصاد و تجارت خارجی، نقــش اصلی را در 
روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بر عهده دارد.جاللی با اشاره 
به موافقتنامه تعرفه ترجیحی با اتحادیه کشــورهای اوراســیا، 
اصلی ترین مذاکره کننده در خصوص عضویت کشور در اتحادیه 
اوراســیا را سازمان توســعه تجارت وزارت صمت عنوان کرد و 
گفــت: در کنار بحث تنظیم این روابط توســط وزارت صمت، 
موضوع رایزنی های بازرگانی نیز که در ســازمان توسعه تجارت 
انجام می شود باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.وی ارتباط ایران 
با اتحادیه اوراســیا را در صادرات کشور بســیار مهم و اثرگذار 
توصیف کــرد و ادامه داد: در مالقاتی که بــا دبیر کل اتحادیه 
اوراسیا داشتم، به من اعالم کرد که صادرات ایران به کشورهای 
عضو اتحادیه از واردات از این کشــورها، بیشــتر شده است در 
حالیکه در اردیبهشت ماه 9۸ و در زمان تصویب این موافقتنامه، 
بســیاری از مخالفت ها به دلیل اینکــه این اتفاق باعث افزایش 
واردات و وابســتگی مطرح شد در حالیکه امروز حجم صادرات 

ما به این کشورها، به خصوص روسیه، افزایش پیدا کرده است.

لزوم گسترش ارتباط تجاری کشور با همسایگان
ضرورت گسترش ارتباط با همسایگان، موضوعی دیگری بود که 
جاللی بر آن تاکید کرد؛ وی با بیان اینکه ایران ۱۵ همسایه دارد 
بر ضرورت گســترش ارتباطات تجاری با همسایگان تاکید کرد 
و گفت: برخالف آن  چیزی که غربی ها به دنبال این هستند که 
ایران محاصره شود، اصوالً ژئوپولیتیک ایران به نحوی است که 
نمی تواند محصور و کوچک شــود؛ ما در سال ۲۰۲۰ با افزایش 
صادرات با کشــورهای همسایه روبرو بودیم که به طوریکه این 
افزایش صادرات به عــراق ۲ درصد ، به آذربایجان ۲۳ درصد و 
بالغ بر صد درصد به روســیه بود.جاللی در پایان افزایش حجم 
تجارت بین دو کشــور ایران و روسیه را ۴۳ درصد اعالم کرد و 
گفت: متعدد و متنوع بودن همسایگان ما به اقتصاد کشور کمک 
زیادی می تواند داشته باشد تجارت بین ایران و این کشورها یک 
فرصت مناسبی اســت که می تواند ارتباط متقابل با کشورهای 

همسایه را ایجاد کند.

تعویض وتعمیراساسی فن استراتژیک کوره 
گندله سازی در »فوالدخراسان«

قطعه حســاس وکلیدی فن شماره ۳ کوره کارخانه گندله سازی مجتمع فوالد 
خراســان به دست کارکنان متخصص و توانای این مجتمع در طول دوره اعمال 
محدودیت های مصرف انرژی برق وگاز تعویض و تعمیر شد و دوباره به مدارتولید 
بازگشت.رئیس دفتر فنی واحد گندله ســازی مجتمع »فوالد خراسان« گفت: 
پرســنل سخت کوش کارخانه گندله ســازی فوالد خراسان توانستند با برنامه 
ریزی مدون و به کارگیری ظرفیت های نیروی انسانی ماهر و خودباور نسبت به 
تعویض مجموعه سنگین »شافت وایمپلر فن شماره ۳ « این واحد تولیدی اقدام 
کنند. حسن فیروزی نسب که هماهنگ کننده اجرای این طرح است، در توضیح 
اهمیت و چگونگی اجرای این پروژه اذعان کرد: در پروسه تولید گندله از روش 
پخت گندله خام درکوره ای به طول ۱۱۰ متر استفاده میشود وشامل پنج ناحیه 
است که پنج فن اصلی ) تحت عنوان فن های پروسس( عملیات دمش و کنترل 
دمــای نواحی کوره را برعهده دارند. وظیفه کاری فن مذکور ، پخت گندله خام 
درمنطقه ی پخت و تنظیم فشــار این منطقه می باشد. وی ادامه داد: در مدار 
نبودن هر یک از این فن ها برای مدت زمان کوتاه،کار تولید را مختل و برای زمان 
بیشتر باعث توقف تولید می شود. ازاین رو با برنامه ریزی انجام شده و استفاده 
شایســته از نت  بهره ور فراگیر )در زمان توقف تولید ناشی از محدودیت های 
مصرف برق و گاز( نسبت به تعویض مجموعه شافت وایمپلر سنگین فن که وزن 

آن حدود ۱۳ تن بود اقدام گردید.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد: 
پیش بینی سرمایه گذاری ۳۵۰۰ میلیارد 

ریالی با احداث کارخانه کربنات کلسیم 
رسوبی و آهک هیدراته

هزینه ســرمایه گذاری طرح احداث کارخانه کربنات 
کلسیم رسوبی ) PCC( به ظرفیت ۲۰ هزار تن ساالنه 
و آهک هیدراتــه به ظرفیت ۲۰ هزار تن ســاالنه در 
شهرستان داراب در حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال برآورد 
شده است که منجر به اشتغال حدود ۶۰ نفر به صورت 

مســتقیم خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، امیرعلی طاهرزاده؛ مدیرعامل شــرکت با بیان این مطلب گفت: هدف از 
اجرای این طرح، احداث کارخانه تولید آهک هیدراته و کربنات کلسیم رسوبی 
شــامل پخت و هیدراته کردن آهک به ظرفیت ساالنه ۲۰ هزار تن و همچنین 
فرآوری تولید کربنات کلســیم رسوبی به ظرفیت ساالنه ۲۰ هزار تن با استفاده 
از توان بخش خصوصی و با عنایت به مزیت نسبی استان به واسطه معادن آهک 
می باشــد.وی در ادامه افزود: براســاس طرح اولیه مدت ساخت پروژه حدود ۳ 
ســال در نظر گرفته شده است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پس 
از برگزاری فراخوان جذب سرمایه گذار موفق شد نسبت به جذب سرمایه گذار 
در این خصوص)شرکت سیمان داراب( اقدام نماید.طاهرزاده خاطر نشان کرد: با 
توجه به افزایش چشمگیر سطح نیاز صنایع گوناگون به آهک در سال های اخیر 
به ســبب احداث واحدهای تولیدی جدید و نیز طرح های توسعه ای در بخش 
های مختلف صنعتی از یک سو و از سوی دیگر به علت افزایش قیمت حامل های 
انرژی به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت و نیز با عنایت به افزایش 
هزینه های تأمین حامل های انــرژی در آینده نزدیک و در پی اجرای فازهای 
بعدی هدفمندی یارانه ها، قابل پیش بینی است که تأمین نیاز کشور به آهک در 

سال های آتی نیازمند توسعه روزافزون این صنعت باشد.

افتتاح ۶۰۰ واحد تولیدی جدید در آذربایجان شرقی
صادرات شیرینی و شکالت آذربایجان شرقی 

به ۸۰ کشور دنیا
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: در دولت دوازدهم به طور متوســط هر سال ۱۱ 
هزار میلیارد تومان طرح عمرانی در استان افتتاح شده 
اســت.محمدرضا پورمحمدی با بیــان اینکه امروز در 
آذربایجان شــرقی، پوشش آموزشی یعنی سطح سواد 

به بیش از 9۷ درصد رســیده اســت، ادامه داد: در واقع جاماندگان از تحصیل 
بسیار کم شده و حتی در دور افتاده ترین نقاط آموزش و تربیت نیروی انسانی 
در اولویت قرار گرفته است.پورمحمدی اظهار کرد: اکنون پوشش بیمه ای ۱۰۰ 
درصد اتفاق افتاده و حتی در دورافتاده ترین نقاط آذربایجان شــرقی دسترسی 
به خانه بهداشــت، مرکز سالمت، درمانگاه و بیمارســتان به نحوه شایسته ای 
وجود دارد.وی گفت: در دولت تدبیر و امید طرح تحول نظام سالمت، اجرا و به 
زیرساخت های بهداشتی توجه ویژه شد، به گونه ای که با شیوع بیماری کووید 
۱9 در کشور از لحاظ زیرساختی در حوزه بهداشت و درمان دچار مشکل نشدیم 
و تمام بیماران خدمات مورد نیاز درمانی را دریافت کردند.اســتاندار آذربایجان 
شــرقی با بیان اینکه دنیای امروز، دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات اســت، 
خاطرنشان کرد: روستاهای ما در گذشته از نعمت مخابرات محروم بودند اکنون 

پوشش مخابراتی و اینترنت در بیش از 9۰ درصد روستاها تحقق یافته است .

مدیرعامل این سازمان خبر داد؛
 اقدامات و فعالیت های جدید سازمان

 عمران تبریز
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز:مدیرعامل ســازمان عمران تبریز از اجرای 
زیرســازی خیابان ۲۴ متری فرشــته جنوبی و اتصال آن به بلوار دو کمال 
در حوزه شهرداری منطقه پنج توسط ســازمان عمران خبر داد.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، بابک شــریفی با اعالم این خبر اظهار کرد: اعتبار این 
پروژه بالغ بر ۳۰میلیارد ریال اســت که طبق زمانبندی در حال اجرا شدن 
می باشــد. مدیرعامل سازمان عمران تبریز عنوان کرد: با توجه به زیرسازی 
این خیابان که در مرحله پایانی قرار دارد، کف سازی مسیر پیاده رو نیز در 
این پروژه شــروع شده است. بابک شــریفی همچنین از اتصال خیابان ۲۴ 
متری فرشــته جنوبی به بلوار دو کمال خبر داد و گفت: اتصال خیابان ۲۴ 
متری فرشــته جنوبی به بلوار دو کمال بــا ۲۴۰ متر طول و ۳۰ متر عرض 
هم در ســمت و جبهه دیگر این پروژه می باشد. مدیرعامل سازمان عمران 
تبریز افزود: احداث کانالی بطول ۵۷ متر و عرض ۴ متر متشکل از دو دیواره 
ســنگی و دال بتنی به عنوان بخش دیگری از اتصال این خیابان به بلوار دو 
کمال اســت. این مقام مســوول تصریح کرد: بتن ریزی کف کانال به اتمام 
رسیده و در مرحله آماده سازی برای نصب دال بتنی است.مدیرعامل سازمان 
عمران تبریز همچنین از تداوم عملیات خاکبرداری پایدارسازی ترانشه اتوبان 

پاسداران در حوزه شهرداری منطقه یک خبر داد. 

معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تاکید بر روند رو به رشد بخش تولید در ۱۱ ماهه امسال 
گفت: د ر این مدت از ۳۸ کاالی اصلی و منتخب صنعتی 
و معدنی ۲۵ کاال، رشــد تولید داشته است.به گزارش 
وزارت صمت، ســعید زرندی با اشاره به رشد تولید در 
بسیاری از صنایع اصلی در حوزه صنعتی و معدنی گفت: 
در ۱۱ ماهه سال جاری، لوازم خانگی با ۳۸ درصد رشد، 
شــمش آلومینیوم ۵۴ درصد، انواع خودرو سواری ۱۸ 
درصد، فوالد ۷ درصد و سیمان بیش از ۱۲ درصد رشد 
را شاهد بوده اند.معاون طرح و برنامه وزارت صمت میزان 
تولید در صنعت لوازم خانگی را بیش از ۴ میلیون دستگاه 

عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، در 
بخش خودرو سواری ۸۳۰ هزار دستگاه، فوالد خام ۲۶ 
میلیون تُن، سیمان ۶۳ میلیون تُن و شمش آلومینیوم 
۳9۴ هزار تن در ۱۱ ماه امسال تولید شد.زرندی ادامه 
داد: در این مدت چرم، الکتروموتور، ســموم دفع آفات 
نباتــی آلومینیا، ظروف چینی بــا کاهش تولید مواجه 
بوده اند.وی در بخش دیگر صحبت های خود از تصویب 
۱۳۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیئت سرمایه 
گــذاری خارجی خبر داد و تصریح کرد: در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۶۴ درصدی رشد 
در تعداد این طرح ها هستیم.معاون طرح و برنامه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین در این مدت 
۶ هزار و ۴۰۰ واحد جدید به بهره برداری رسیده است 
که به لحاظ تعدادی ۷ درصد رشد داشته است.بر اساس 
توضیحات زرندی، در این بازه زمانی صدور پروانه صنفی 
۵۲ درصد رشد داشته است؛ همچنین تعداد ۵۸۸ هزار 
مجــوز صنفی و بالغ بر ۳۰ هزار نماد الکترونیکی صادر 
شده است.وی در پایان به افزایش بازرسی از واحد های 
صنفی اشــاره کرد و گفت:در ۱۱ ماه امسال بیش از 
۳ میلیون بازرســی و کنترل واحدهای صنفی انجام 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد 

افزایش یافته است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم کرد:

رشد تولید در 25 کاالی اصلی بخش صنعت و معدن

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:
۴۰ هزار اصله درخت و درختچه در حاشیه 

اتوبان کرج کاشته شد
رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری کرج از کاشت ۳۰ 
هزار اصله درختچه و ۱۰ هزار اصله درخت در حاشیه اتوبان تهران کرج خبر داد.

پیمان بضاعتی پور در مراسم بهره برداری از فضای سبز حاشیه اتوبان تهران کرج 
به طول ۱۴ کیلومتر در مســیر رفت و برگشــت و تقاطع غیرهمسطح حصارک، 
اظهار کرد: نمای بصری ورودی های شهر کرج از دیرباز به عنوان دغدغه ای برای 
مدیریت شــهری بوده است.وی اضافه کرد: اعضای شورای پنجم به کرات بر این 
مهم صحه گذاشــتند و طرحی را برای تخصیص بودجه ایجاد فضای سبز حاشیه 
اتوبان مصوب کردند و مقرر شده بود این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری 
برسد و امروز به همت سازمان سیما، منظر، معاونت فنی عمرانی، معاونت خدمات 
شهر و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج شاهد افتتاح آن 
هستیم.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج مساحت 
فضای سبز ایجاد شده در زیر پل غیر همسطح حصارک را پنج هکتار حاشیه اتوبان 
را 9 هکتار اعالم کرد و افزود: برای احداث فضای ســبز پل حصارک به متراژ پنج 

هکتار آسفالت حذف شده است.

شهردار کرج:
احداث ۱۶ پارک در دوره پنجم

شــهردار کرج ســرانه فضای سبز شــهری کرج را ۱۶.۵ مترمربع اعالم کرد و 
گفت: در دوره پنجم شــورا ۱۶ پارک احداث شــده اســت.علی کمالی زاده در 
مراسم بهره برداری از فضای ســبز حاشیه اتوبان تهران کرج - قزوین به طول 
۱۴ کیلومتر در مسیر رفت وبرگشت، اظهار کرد: در این مسیر ۱۴ هکتار فضای 
سبز ایجادشده است.وی ادامه داد: درست است که این میزان زیاد چشمگیری 
نیســت، اما اثری که از منظر بصری برای خودروهای عبوری می گذارد بسیار 
مطلوب است و این مسیر می تواند ویترینی برای کمال شهر و کرج باشد.شهردار 
کرج افزود: مناسب ســازی حاشیه کنار اتوبان و حذف نخاله ها موجب شد نما 
و منظر شایســته ای در این محل ایجاد شود و این مهم به عنوان سابقه ذهنی 
مناسبی برای کسانی که وارد شهر کرج نمی شوند اما از آن عبور می کنند، باشد.

کمالی زاده با اشاره به اینکه افزایش سرانه فضای سبز باکار مهندسی و علمی 
صورت گرفته اســت، عنوان کرد: با توجه به رشد جمعیت روزافزون کرج رشد 
سرانه فضای سبز با سرعت مطلوب و متناسب با رشد جمعیت کار آسانی نبود 
و این اقدام با همکاری و مشــاوره پردیس کشاورزی به عنوان مهم ترین قطب 
کشــاورزی خاورمیانه صورت گرفت.وی همچنین به اقدام مدیریت شهری در 

خصوص آبیاری فضای سبز با آب تصفیه شده اشاره کرد.

با توجه به اینکه حدود یک هفته به پایان سال جاری باقی مانده است، بانک مرکزی 
هنوز آخرین وضعیت برگشــت ارز در سال های ۱۳9۷ تا ۱۳99 را اعالم نکرده و رفع 
تعهدات ارزی صادرات این ســال ها نیز هنوز مشــخص نشده است.، برگشت ارزهای 
صادراتی ســال های ۱۳9۷ و ۱۳9۸ از دو بعد یکی میزان ارزهای رفع تعهد نشــده و 
اینکه ۷۰ نفر از متخلفــان ارزی کارتن خواب بوده اند، محل اختالف بانک مرکزی و 
اتاق بازرگانی شد تا زمانی که قرار شد دادگاهی برگزار و صحت و سقم کارتن خواب 
بودن متخلفان ارزی مشخص شود.اما نه تنها تاکنون از نتیجه این دادگاه خبری نشده 

بلکه خبر جدیدی از رفع تعهدات ارزی در سال های ۱۳9۷ و ۱۳9۸ هم منتشر نشده 
و همچنان ۱9 میلیارد دالر ارز صادرات این دو سال  بالتکلیف باقی مانده است.از سوی 
دیگر، با توجه به اینکه ســال جاری روزهای پایانی خود را سپری می کند، پیگیری ها 
از بانک مرکزی درباره ارزهای برگشــته به کشــور و رفع تعهدات ارزی در این سال 
بی پاسخ مانده است.این در حالی است که سازمان توسعه تجارت میزان بازگشت ارز 
حاصل از صادرات از ۲۱ فروردین ۱۳9۷ تا ۳۰ دی ۱۳99 را ۴۱.۳ میلیارد یورو اعالم 
کرده که با افزایش ۱.۲ میلیارد یورو نســبت به ماه قبل نشان دهنده رشد معادل ۳.۱ 
درصد است.همچنین، فعاالن بخش خصوصی معتقدند که هر چه زودتر برای بهبود 
صادرات باید دستورالعمل تکمیلی و اجرایی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در این زمینه ابالغ شود.با این حساب،  درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی در آخرین 
اظهارات خود عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما 
را خوب ارزیابی کرده اما رفع تعهدات ارزی در ســال های ۱۳9۷ تا ۱۳99 بالتکلیف 

باقی مانده است.

بانک مرکزی پاسخگو نیست؛

بالتکلیفی وضعیت برگشت 
ارزهای صادراتی
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درجلسات مشترک بورس با قوه  قضاییهگزیده خبر

ارسال ۴۰۰ پرونده تخلف در بازار سرمایه به قوه  قضاییه
جلسات مشــترک بورس با قوه  قضاییه آغاز شده و بر اســاس صورتجلسات آن، بورس 
بالغ بر ۴۰۰ پرونده تخلف دســتکاری در بازار سرمایه را ارسال کرده که احتمال افزایش 
شــکایت ها به ۲۰۰۰ پرونده هم وجود دارد.، جلسات مشترک بورس با قوه قضاییه آغاز 
شده و بر اساس صورتجلســات آن، بورس بالغ بر ۴۰۰ پرونده تخلف دستکاری در بازار 
ســرمایه را ارسال کرده که احتمال افزایش شــکایت ها به ۲۰۰۰ پرونده هم وجود دارد. 
بر این اســاس در نامه ای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری 
تهران در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعالم شده که 
بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس 
با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با 
ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.همچنین در این نامه از آماده شدن بیش از ۲۰۰ 
پرونده دیگر جهت طرح شــکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده 

و البته احتمال داده شده است که افزایش شکایات تا ۲۰۰۰ پرونده هم صورت گیرد.در 
مصوباتی که در این جلســه حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان تهران اعالم 
کرده که نظر به اینکه تاکنون ســازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی 
و بهره مندی از ظرفیت های فعاالن کانال های بورســی اقدام نتیجه بخشــی انجام نداده 
اســت ظرف شش ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در ساماندهی بومی سازی 
و تحقق مدیریت مشــارکتی کانال های بورسی به انجام رساند.همچنین تاکید شده نظر 
به ظرفیت گســترده تشکیالت سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونت های 
ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز 
عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سالمت بازار سرمایه و نظر 
به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه های 
غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری 

در ساختار تشکیالتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق 
بهادار مصوب ۱۳۹۴ )جرایم و مجازات ها( استفاده نماید.بر اساس توافقات صورت گرفته 
میان بورس و دادگستری تهران، قرار بر این است که پرونده های مطروحه در دادگستری 
در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ 
دال بر تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد 
از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ اصحاب 
قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز و کارهای 
قانونی همچون اعمال ماده ۲۹ قانون مجازات اسالمی از باب گذشت شاکی در پرونده های 
با قابلیت گذشــت و نیز ماده ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده 
و یا ماده ۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق 

موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ گردد.

مدیرعامل بانک ایران زمین؛
ادای دین به محیط زیست، وظیفه مهم انسانی 

همه ماست
مدیرعامل بانک ایران زمین، همزمان با آغاز کمپین محیط زیستی این بانک با 
عنوان »پیک زمین«، هفته منابع طبیعی را به تمامی فعالین این عرصه تبریک 
گفت. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورســعید مدیر 
عامل بانک ایران زمین با اشــاره به حوزه مسئولیت اجتماعی این بانک و اجرای 
آن گفت: از ســال ۱۳۹۴ مشارکت در امور محیط زیستی به عنوان یک دغدغه 
در بانک ایران زمین مطرح بوده و همواره در هیئت مدیره سعی شده نگاه ویژه 
ای به این موضوع داشــته باشــیم. وی افزود: بانک ها همواره به عنوان یکی از 
محورهای اجرای برنامه های محیط زیســتی و توسعه پایدار اقتصاد مطرح بوده 
انــد. چه زمانیکه با ارائه خدمات دیجیتال نقش مهمی در کاهش مصرف منابع 
محدود دارند و چه نقشی که می توانند در تولید و اقتصاد در این زمینه داشته 
باشــند. پورسعید با اشاره به بانکداری سبز در دنیا گفت: در گذشته تالش های 
زیادی در این حوزه در کشور صورت گرفت و طرح هایی نیز در این زمینه اجرا 
شده است، اما مسلم است اجرای یک کار منسجم و همراه با برنامه باید توسط 
همه نهادهای فعال در این حوزه من جمله بانک مرکزی پیگیری و اجرایی شود. 

دکترعلی صالح آبادی تشریح کرد:
فین تک ها و تاب آوری اقتصاد ایران

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با ذکر اینکــه افزایش تاب آوری ضامن 
کاهش آســیب پذیری اقتصادی است، گفت: فین تک ها به عنوان ابزار کاربری 
بــرای ارتقا تاب آوری اقتصاد می توانند نقش موثری در افزایش چابک ســازی 
دولت ایفا کنند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی 
صالح آبادی در نهمین کنفرانس مهندسی مالی ایران با موضوع »مهندسی مالی 
و تاب آوری در اقتصاد«، افزود: فین تک کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی 
را ایجاد می کند بنابراین با این ابزار رشــد سریع تر کسب و کارهای کوچک و 
صرفه جویی در هزینه های مالی ممکن می شود.وی افزود: شکستن محدودیت 
های جغرافیایی، توانایی در ارزیابی ریسک های احتمالی و کاهش هزینه استفاده 
همگانی از برنامه های فناورانه از دســتاوردهای استفاده از فین تک است.صالح 
آبادی با اشــاره بــه اینکه نیاز به نوآوری در مدل کســب و کار صنعت مالی از 
مهمترین عوامل موثر در شــکل گیری فین تک هاست، اظهار داشت: فین تک 
در اقتصــاد با تکیه بر صنعت مالی باعث دگرگونی در حوزه ســرمایه گذاری و 
دسترسی به منابع مالی، سیســتم پرداخت پیشرفته، مدیریت روابط مشتری، 
صدور فاکتور به تمام کسب و کارها و انجام تراکنش های آنالین از طریق موبایل 
یا تبلت با کارآمدی باالتر می شوند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان 
اینکه دیجیتال سازی پول و ایجاد عرصه جدید در فرآیندهای مالی معلول حضور 
فین تک هاست، تصریح کرد: با کمک فین تک ها شرایط برای جریان نقدینگی 
آســان، مدیریت سرمایه کارآمدتر و جذب منابع مالی امن و پایدارتر فراهم می 
شــود که برآیند این دگرگونی ها ارتقا تاب آوری اقتصادی اســت.صالح آبادی 
گفت: بر اساس گزارش های بین المللی در حوزه صنعت بانکداری، شاهد تمایل 
روزافزون برای همکاری نزدیک میان شرکت های فین تک و بانک های سنتی 
هســتیم و در حال حاضر ۹۱.۳ بانک ها و 7۵.۳ درصد از شرکت های فین تک 

عالقه مندند با یکدیگر همکاری داشته باشند.

تمدید امهال مطالبات بنگاه های تولیدی و 
تسهیالت گیرندگان از سوی بانک سینا

مهلت اســتفاده از امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی و تســهیل وصول 
مطالبات غیرجاری بانک ها از ســوی بانک ســینا تمدید شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ســینا، در راستای مساعدت به بنگاه های تولیدی در سال جهش 
تولید و به اســتناد نامه شــماره ۹۹/۳۸۲۵۲۹ مورخ ۲۹ اســفند ۱۳۹۹ اداره 
مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسب جلسه 
مورخ ۲۱ بهمن ۹۹ شورای پول و اعتبار، مهلت استفاده از امهال مطالبات بنگاه 
های تولیدی و تسهیالت گیرندگان بانک سینا تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید 
شد.واحدهای تولیدی مشمول می توانند درخواست های خود را با ارائه به شعبه، 
ثبت و پیگیری نمایند تا مطالبات از آن ها را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری 
شــده است، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ میزان هفتم و نیم 
درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شــش ماهه در چارچوب دســتورالعمل 
نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری امهال نمایند.گفتنی است که واحدهای 
تولیدی دارای مجوز جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت و معدن و تجارت معرفی 

شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشمول این مصوبه می باشند.

با حضور مدیرعامل صورت گرفت؛
برگزاری روز ملی درختکاری در بانک 

مسکن
مراســم روز درختکاری با حضور مدیرعامل بانک مســکن، مدیران ارشد و 
تعــدادی از خانواده های شــهدای خدمت برگزار شــد.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا ، مراسم روز درختکاری و کاشت نهال 
به همت بانک مســکن برگزار شد. در این مراسم که با حضور دکتر محمود 
شــایان مدیر عامل بانک مسکن، مدیران ارشــد بانک و جمعی از خانواده 
های شــهدای خدمت برگزار شد، عالوه بر درختکاری، چند اصله نهال نیز 
برای یادبود شهدای خدمت بانک مسکن کاشته شد.مدیر عامل بانک مسکن 
در این مراســم بــا تاکید بر این که یکی از وظایف ذاتــی بانک ها ورود به 
مسائل اجتماعی اســت، گفت: روز ملی درختکاری بهانه ای شد تا مراسم 
یادبودی بــرای ۳۵ نفر از کارکنان بانک مســکن از جمله مرحوم رحیمی 
انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن مدیری توانمند، متعصب و الگوی اخالق 
که در اثر ویروس منحوس کرونا در راه ادامه خدمت جان خود را از دســت 
داده اند، برگزار کنیم.دکتر محمود شایان با اشاره به سابقه بانک مسکن در 
حوزه مسئولیت اجتماعی گفت:یکی از وظایف اصلی بانک مسکن از زمستان 
ســال ۹6 با اجرای کمپینی اجتماعی با هدف صرفه جویی در مصرف آب و 
استمرار آن در دیگر حوزه های محیط زیست انجام گرفت، در تالش است تا 
گامی برای حل بحران کم آبی کشور و دیگر حمایت های محیط زیستی در 
حوزه های خاک، آب و هوا بردارد.این بانک در سال جاری با توجه به تغییرات 
به وجود آمــده در الگوی مصرف آب در روزهای گرم ســال و به خصوص 
شرایط پاندمی و همه گیری ویروس کرونا، کمپین های تبلیغاتی- اجتماعی 
با موضوع محیط زیست را به صورت مستمر همچنان ادامه خواهد داد.وی 
در ادامه توصیه کرد:با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نوروز 
۱۴۰۰ ،همه باید تالش کنیم تا با رعایت دستور العمل های بهداشتی زنجیره 
انتقال ویــروس را کاهش دهیم. ضمن این که محدودیت های ســفرهای 

نوروزی می تواند فرصت خوبی برای همکاران بانک باشد.

رئیس کل بانک مرکزی:
دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع 

ارزی ایران ندارد
رئیــس کل بانک مرکزی در واکنش بــه اظهارات مقامات آمریکایی مبنــی بر آزاد نکردن 
دارایی های ایران در کره گفت: از اول هم مشــخص بود دولت کره اراده مســتقلی برای حل 
مشکل منابع ارزی ایران ندارد.عبدالناصر همتی در یادداشتی در واکنش به اظهارات بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آزاد نکردن منابع ایران، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: در 
خبرها آمده بود که وزیر خارجه آمریکا گفته است تا ایران به توافق هسته ای بازنگردد، منابع 
ایران در کره را آزاد نمی کنیم.در این خصوص چند نکته قابل ذکر اســت:از اول هم مشخص 
بود دولت کره اراده مســتقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد. درخواست مذاکره از 
طرف سفیر کره و توافق برای پرداخت منابع ایران هم توسط خود کره ای ها انجام شد. و من 
در جلسه، از اینکه اجازه الزم را از آمریکایی ها گرفتن یا نه ازایشان سوال کردم.بانک مرکزی، 
برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره 
جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده اســت؛ لذا تأمین ارز کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 
پزشــکی توسط منابع در جریان بانک مرکزی و تأمین ارز سایر کاالهای ضروری و نیز مواد 
اولیه واحدهای تولیدی از طریق منابع صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نیز واردات در مقابل 
صادرات به صورت روان در جریان اســت.از اول سال تاکنون، بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دالر 
ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی، نهاده های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی تأمین 
کرده است و ۲۴ میلیارد دالر ارز صادرات )غیر نفت خام( نیز از روش های مختلف در خدمت 
واردات کشور قرار گرفته است.از اول بهمن ماه تا کنون ۳/۳ میلیارد دالر صرفاً در سامانه نیما 
تأمین ارز شده است و این عالوه بر تأمین ارز خود بانک مرکزی و رقم قابل توجه واردات در 
مقابل صادرات در این مدت بوده است. فقط در روز گذشته عرضه در نیما 6 برابر معامالت بود. 

میانگین نرخ معامالت دیروز نیز ۲۲.۵۰۰ تومان برای هر دالر بود.

یک کارشناس مســائل پولی و بانکی عنوان کرد: کسری بودجه، ناترازی بانک ها، 
بازارســرمایه و تســهیالت ارزان قیمت از عوامل افزایش نقدینگی در کشور است. 
به گزارش صداوســیما، طهماسب مظاهری با موضوع رکورد نقدینگی در کشور و 
پیامدهای آن، گفت: بانک مرکزی برای کنترل رشــد نقدینگی در کشــور باید در 
مقابل تسهیالت تکلیفی و اجرایی مقاومت کند. امسال شانزدهمین سال است که 
با رشد و چاپ پول به نقدینگی بیشتر دامن زده ایم.وی گفت: ابتدای سال تذکراتی 
دادیم که امســال رشد نقدینگی از ۳ هزار میلیارد عبور می کند.کارشناس مسائل 
پولی و بانکی تصریح کرد: وقتی رشــد نقدینگی سرعت می گیرد موجب افزایش 
تورم در قیمت ها می شــود.مظاهری افزود: اگر تفاوت تورمی دو یا سه درصد باشد 
مردم تحمل می کنند، اما اگر این فاصله زیاد باشد که االن شاهد هستیم؛ اثر تورمی 
شــدیدی می گذارد و این موجب افزایش قیمت کاالها می شود.کارشناس مسائل 
پولــی و بانکی گفــت: دولت و بانک مرکزی باید اقداماتــی انجام بدهند و کنترل 
نقدینگی به عهده اینهاست. سرمنشاء رشد نقدینگی بانک مرکزی است که نقدینگی 
ایجاد می کند. ایجاد نقدینگی و انتشار پول از طریق چاپ اسکناس انجام نمی شود؛ 
باید بدانیم که چاپ اســکناس قدرت پولی ایجاد نمی کند.مظاهری افزود: تکلیف 
باالدستی به عهده بانک مرکزی، حفاظت از رشد نکردن نقدینگی است و این فراتر از 
تکلیف حرف شنوی از رییس جمهور است.وی تصریح کرد: بانک مرکزی می تواند در 
مقابل هیات وزیران مقاومت و قانع کند که برخی اقدامات پولی به ضرر اقتصاد است 
و نباید بی محابا به رشد نقدینگی دامن زد.کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: ۵۰ 
درصد مشــکالت رشد نقدینگی به عهده بانک مرکزی است و ۵۰ درصد مابقی به 
عهده دولت و دیگران است. دولت رکورد گوش نکردن به حرف و توصیه اقتصاددانان 
را در این باره شکسته است.وی افزود: بانک مرکزی باید به تسهیالت ارائه شده در 

تمام بانک ها نظارت کند و رابطه نظارت بانک مرکزی اخیراً خیلی بهتر شده است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه با تدابیر نظارتی بانک مرکزی، خیلی از 
مشکالت رفع می شود گفت: بانک مرکزی باید در مقابل تسهیالت تکلیفی و اجرایی 
مقاومت کند.کامران ندری دیگر کارشناس مسائل پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب 
گفت: رشد نقدینگی عامل اصلی تورمی در جامعه است.وی افزود: بانک مرکزی از 
چند طرف تحت فشار است و عماًل نمی تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و یکی 
از آن ها کسری بودجه است و یکسری تعهدات بانکی و تصمیمات فرا بودجه ای هم 
عامل رشد نقدینگی شــده است.کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: ناترازی در 
بانک ها و نبود تعادل بین ورودی و خروجی بانک ها هم عامل رشــد نقدینگی در 
جامعه شده است.وی افزود: حوزه سوم عامل رشد نقدینگی که سال ۹۹ اضافه شد؛ 
از ناحیه بازار سرمایه است که به بانک مرکزی فشار می آورد تا کاهش قیمت ها اتفاق 
نیافتد.کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حوزه چهارم به بحث حمایت از تولید 
بر می گردد. به بهانه حمایت تولید، تسهیالت ارزان قیمت به نظام پولی و نقدینگی 
فشار وارد می کند.وی افزود: تسهیالت و پول قدرت، فقط تقاضا را بیشتر می کند و به 
تولید کمک نمی کند.کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: خود تورم انتظار تورمی 
را باال می برود. رشــد نقدینگی باال و افزایش تورم خود عامل تورمی بیشتر است و 
میزان تورم نقطه به نقطه از رشد نقدینگی باالست.وی افزود: هدایت نقدینگی واژه 
غلطی اســت و نقدینگی موجب رونق تولید نمی شود.کامران ندری گفت: سیاست 
پولی ما سیاست انبساطی است؛ و این کمکی به تولید نمی کند تنها تورم را بیشتر 
می کند.وی افزود: همه این ها به عهده دولت نیست، تحریم، کسری بودجه و ناترازی 
پولی در نظام بانکی و بازار سرمایه در این اوضاع رشد نقدینگی مؤثر است، اما ریشه 

اصلی، داخلی است.

شعبه بانک پاسارگاد در چابهار افتتاح شد
 بانک پاسارگاد با افتتاح شعبه ی »چابهار«، شبکه بانکی خود را برای ارایه خدمات بهتر به 
مشــتریان گسترش داد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در راستای گسترش شبکه 
بانکی و رفاه حال مشتریان، شعبه »چابهار« این بانک افتتاح شد و درحال ارایه انواع خدمات 
بانکی اعم از ریالی و ارزی به مراجعه کنندگان گرامی اســت. با افتتاح این شــعبه، تعداد 
شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور به ۳۴۰ شعبه رسید.گفتنی است شعبه »چابهار« 
در منطقه آزاد چابهار، بخش بانک ها، معبر ماقبل آخر خیابان وحدت، ساختمانB6، طبقه 

همکف، واحد ۱ واقع شده است.

 بانک کارآفرین، ضامن صکوک مرابحه نفت 
پارس شد

هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه شرکت نفت پارس در نماد شنفت ۳۱۱ با ضمانت بانک 
کارآفرین روز چهارشــنبه ۹۹/۱۱/۲۹ پذیره نویســی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، پیرو اطالعیه شــماره ۱۸۱/۸6۱۴۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲7 شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران این اوراق به منظور تهیه لوبکات)بخشی از مواد اولیه( شرکت، توسط تامین سرمایه 
نوین پارسیان و با ضمانت بانک کارآفرین به مدت ۴ سال با نرخ ۱۸ درصد و اقساط ۳ ماهه 
منتشــر شد.در مجموع در سال ۹۹ ، ۳،۲۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک در بازار سرمایه با 

ضمانت بانک کارآفرین منتشر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی:
کسب و کار دیجیتالی افق تجارت فردا است

سامانه یکپارچه نظارت بر بیمه های شخص ثالث و چند رشته دیگر از موثرترین روش های 
تسهیل گرانه صنعت بیمه به شمار می رود که طراحی های الزم برای رشته های دیگر نیز 
صورت گرفته و به زودی اجرایی خواهد شــد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه مرکزی، مهندس سید قاسم نعمتی که در نشست خبری ارائه عملکرد، برنامه ها 
و پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: 
سیستم نظارت هوشمند بر رشته های بیمه حمل ونقل، آتش سوزی و زندگی با پیشرفت 
صد در صد و سیســتم های نظارت هوشمند بر رشــته های بیمه درمان و بدنه، پیشرفت 
باالی ۸۰ درصد را نشان می دهد و در آینده نزدیک تمامی رشته های بیمه ای با مکانیسم 
آنالین پایش خواهد شــد.رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی از حذف 
الزام صدور بیمه نامه کاغذی در رشــته شخص ثالث و حوادث راننده به عنوان یک تحول 
بزرگ در صنعت بیمه، یاد کرد و اظهار داشت: زیرساخت های کافی برای حذف صدور بیمه 
نامه های کاغذی فراهم شــده و اشــکاالتی که در برخی شهرستان ها گزارش شده بود به 
دلیل ضعف اطالع رسانی نهادهای همکار بوده است.وی با اشاره به تفاهم نامه بیمه مرکزی 
و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، از سطح باالی تعامل با نهادهای مرتبط خبر 
داد و افزود: در راستای انجام تکالیف مرتبط با قوانین و اسناد باالدستی، تعامل با نهادهای 
متناظر در باالترین سطح ممکن در حال انجام است.نعمتی با اعالم این مطلب که دسترسی 
به بانک جامع اطالعاتی از نیازهای جدی دستگاه های نظارتی به شمار می رود، خاطرنشان 
کرد: جنس کسب و کار بیمه ای به اطالعات جامع و کامل نیازمند است و هر چقدر سطح 
تعاملی باالتر باشد روند توسعه بیمه با شتاب بیشتری ادامه می یابد.وی از کسب و کارهای 
دیجیتالی به عنوان افق تجارت فردا نام برد و افزود: بستر الکترونیکی برای انجام فعالیت های 
بیمه ای فراهم شده و با تکمیل زیرساخت ها می توان آینده روشن تری را برای فعاالن این 
صنعت متصور شد.گفتنی است در این نشست، علی عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطالعات 
و توسعه اقتصاد هوشمند وزات امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از عملکرد مرکز فناوری 
اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی کسب عنوان برتر توسط مجموعه بیمه مرکزی بصورت 
سه سال متوالی را نشانه بلوغ سازمانی دانست و گفت: کسب رتبه نخست در سومین سال 

متوالی کاری پیچیده و دشوار 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

وم
ت د

نوب

کسری بودجه و ناترازی بانک ها عوامل افزایش نقدینگی
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گزیده خبر

بیان جزئیات ضمیمه فنی تفاهم مشترک اخیر 
ایران و آژانس از زبان غریب آبادی

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، ابعاد ضمیمه 
فنی بیانیه مشترک اخیر ایران و آژانس را در گفت وگو با خبرنگاران تشریح کرد.

کاظم غریب آبادی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت؛ همانگونه که در بند دوم 
این تفاهم آمده اســت، آژانس به فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت 
خود برای مدت تا ســه ماه طبق فهرست فنی پیوست این تفاهم ادامه خواهد 
داد.این ضمیمه، کمتر از یک صفحه و نیم اســت و محتوای آن )بدون ذکر نام 

تأسیسات هسته ای ای به دلیل محرمانگی( به شرح زیر می باشد:
- ایران برای مدت تا ســه ماه اجازه خواهد داد تا دوربین های نصب شــده در 
هشــت تاسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده ها در محل خود حفظ شده 

و به کار خود ادامه دهند.
- دوربین های نصب شــده در راستای فعالیت پادمانی در تأسیسات اظهار شده 

نیز در محل خود حفظ شده و به کار خود ادامه می دهند.
- ایران برای مدت تا سه ماه سوابق کامل برخی فعالیت ها مانند کیک زرد، آب 

سنگین و ماشین ها را حفظ خواهد کرد.
- داده ها و ســوابق مزبور در این دوره ســه ماهه در صورتی و زمانی به آژانس 
ارائه می شود که ایران تصمیم بگیرد اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود تحت 
برجام را در همین دوره از سربگیرد که طبیعتا بعد از رفع کامل تحریم هاست. در 
غیر این صورت، تمامی این اطالعات در پایان ماه سوم حذف و پاک خواهند شد.

- ایران در این دوره ســه ماهه، بروزرســانی اظهارنامه هــای پروتکل الحاقی را 
ارائه نخواهد کرد، مگر زمانی که تصمیم بگیرد اجرای تعهدات مرتبط هســته 
ای خود تحت برجام را در همین دوره از ســربگیرد که طبیعتا بعد از رفع کامل 

تحریم هاست.
غریب آبادی در ادامه افزود: اینکه مدیرکل آژانس بعد از برگشت، چه گفت مهم 
نیست، مهم این اســت بدانیم که هیچ اقدامی برخالف مصوبه مجلس شورای 
اسالمی صورت نگرفته است. اینکه آژانس همین اقدامات )ذخیره سازی داده ها 
بدون دسترســی آژانس به آنها مگر لغو تمامی تحریم ها در طول سه ماه( را به 
منزله تداوم فعالیت های ضروری راســتی آزمایی و نظارت خود دیده، در حالی 
که تمامی اقدامات داوطلبانه و شفاف ساز از جمله پروتکل الحاقی از 5 اسفندماه 

متوقف شدند، یک دستاورد مذاکراتی خواند.
نماینده دائم کشورمان در مورد علت ذکر سه ماه نیز با رد هرگونه گمانه زمانی  
در مورد ارتباط این موضوع با مباحث داخلی، گفت: این تاریخ به پیشنهاد آژانس 
در متن قید شد، چرا که اجالس های شورای حکام هر سه ماه یکبار برگزار می 
شوند و مدیرکل نیز به شورا از روند تحوالت گزارش می دهد.وی افزود: پیشنهاد 
ما دو ماه بود که بعد از بحث و بررســی و برخی نکات فنی بر دوره زمانی ســه 

ماهه تفاهم شد.
غریب آبادی همچنین با اشاره به این که برخی ها به نقل از مدیرکل آژانس بعد 
از برگشــت از تهران گفتند که بازرسی های سرزده همچنان ادامه خواهد یافت 
و ایــن را به منزله نقض قانون مجلس تلقی کردند نیز ضمن تاکید بر پرهیز از 
گمانه زنی در مورد موضوعاتی که ابعاد حقوقی  و فنی دارند، بیان داشت: بازرسی 
سرزده و همچنین بازرسی ویژه دو نوع بازرسی تحت تعهدات پادمانی هستند، 
آنچه که تحت پروتکل الحاقی انجام می شــود دسترسی تکمیلی است.گفتنی 
است که ایران پنجم اسفند ماه امسال در راستای اجرای ماده ششم قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« نظارت های فراپادمانی 

و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد.

افزون بر چهار اتهام خفیف؛
شورای نظامی میانمار »آنگ سان سوچی« را 

به رشوه خواری متهم کرد
شــورای نظامی حاکم در میانمار روز پنج شــنبه اتهام رشوه خواری را به سایر 
اتهام های وارده بر رهبر مخلوع این کشــور افزود.به گزارش رویترز، در حالی که 
گزارش ها از کشته شــدن ۱۲ معترض دیگر به دست نیروهای امنیتی میانمار 
خبر می دهند، شــورای نظامی حاکم در این کشور آسیایی روز پنج شنبه اتهام 
رشوه خواری را به فهرست اتهام های وارده بر »آنگ سان سوچی« رهبر مخلوع 
این کشور افزود.از سوی دیگر، بروز درگیری خونین میان معترضان به کودتای 
نظامی یکم فوریه و نیروهای امنیتی میانمار ســاعت ها پس از آن صورت گرفت 
که شــورای امنیت سازمان ملل خواستار خویشتنداری نیروهای نظامی شد که 
در تقال برای فرونشــاندن اعتراض ها و اعتصاب های فلج کننده در این کشــور 
هســتند.»انجمن کمک برای زندانیان سیاســی« اعالم کرد که در میان کشته 
شدگان روز پنج شنبه هشت تن در شهر »مایانگ« و در اثر تیراندازی نیروهای 
امنیتی کشته شدند.از ســوی دیگر، افزوده شدن اتهام فساد به سایر اتهام های 
وارده بر »ســو چی« به این معناســت که این رهبر معزول میانمار با مجازات 
سخت تری روبروست. وی هم اکنون با چهار اتهام نسبتاً کوچک مواجه است؛ از 
جمله وارد کردن غیرقانونی شش دستگاه رادیو بی سیم و نقض محدودیت های 
مرتبط با شــیوع کرونا.سخنگوی شــورای نظامی حاکم میانمار اعالم کرد که 
سوچی همچنین پرداخت های غیرقانونی خود به ارزش ۶۰۰ هزار دالر آمریکا را 
پذیرفته است.اما »آی ما ما مایو« یکی ا ز اعضای پارلمان منحل شده میانمار و 
وابسته به حزب »اتحادیه ملی برای دموکراسی« به رهبری سوچی این اتهام ها را 
رد کرد و گفت: »اتهام زدن به سیاستمداران و تالش برای درهم شکستن حزب 
در شرایطی که مردم بی گناه در مأل عام کشته می شوند، در میانمار دیگر امری 

غیرمعمول نیست«.

پکن: 
دیپلمات های چینی در آالسکا با مقامات آمریکا 

دیدار می کنند
سخنگوی وزارت خارجه چین روز، پنج شنبه بر بیانیه وزارت خارجه آمریکا 
صحه گذاشت و گفت، دیپلمات های چینی ۱۸ و ۱۹ مارس جاری در آالسکا 
با مسؤوالن آمریکایی مالقات خواهند داشت.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت، دیپلمات های ارشد چین 
یعنی یانگ جیچی، مشــاور دولت و عضو هیئت سیاســی قدرتمند حزب 
کمونیســت چین و وانگ  یی، وزیر خارجه بــا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا و جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا بنا به دعوت واشنگتن 
مالقات خواهند کرد.ژائو افزود: چین امیدوار است که آمریکا بتواند روابط را 
به مسیر درست و باثبات بازگرداند و به روابط به شکل عقالنی و واقعی بدور 
از تفکر جنگ سرد و احترام به حاکمیت چین نگاه کند.این مذاکرات بعد از 
گذار قدرت به دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در نوع خود بی سابقه 
است.روابط دو کشور طی ماه های گذشته به دلیل مسائل مختلف از جمله 
هنگ کنگ، کرونا، اختالفات تجاری، مســاله میادین انرژی در دریای چین 
جنوبی، تایوان، مساله حقوق بشری در خاک چین به خصوص منطقه سین 

 کیانگ ملتهب و پرتنش بوده است.

عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری روسی اسپوتنیک:

حضور آمریکا در جلسات تنها پس از لغو تحریم ها میسر خواهد بود
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان با تأکید بر اینکه حضور آمریکا در جلسات اعضای 
برجام صرفاً پس از لغو تحریم های این کشور علیه ایران میسر خواهد بود، اعالم کرد که 
ایران حتی در صورت احیــای برجام هیچ اقدامی فراتر از تعهداتش انجام نخواهد داد.، 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در مصاحبه 
با خبرگزاری روســی اسپوتنیک اعالم کرد که ایران حتی در صورت بازگشت آمریکا به 
برجام و احیــای این توافق حاضر نخواهد بود که اقدامی فراتر از تعهدات برجامی خود 

انجام دهد.

مشروح مصاحبه ســید عباس عراقچی با خبرگزاری اسپوتنیک بدین شرح 
است:

پــس از پایان مدت ۹۰ روزه که در توافق موقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش 
بینی شده، در صورتی که آمریکا تحریم ها را برطرف نکند، ایران چه گام هایی را خواهد 
برداشــت؟ترجیح می دهم که از االن در مورد سه ماه آینده صحبت نکنیم، توافقی که 
ایران با آژانس انجام داد یک فرصت سه ماهه برای دیپلماسی ایجاد کرده، و ما بهتر است 
که روی این سه ماه متمرکز بشویم، و اینکه چه اقدامات مثبی می توانیم انجام بدهیم، 
و اینکه چگونه آمریکایی ها باید از این فرصت اســتفاده بکنند برای برداشتن تحریم ها 
و بازگشــت به برجام. اینکه ایران چه خواهد کرد، طبیعتا در زمان خودش تصمیم الزم 

گرفته خواهد شد.

ایران برگ برنده و ابزاری روی میز دارد که  بتواند از آن استفاده کند؟
به هر حال ما برای بازگشت به برجام در صورتی که امریکایی ها هم به برجام بازگردند 
و تحریم های خودشان را بردارند، آمادگی داریم. من تصور می کنم که نباید وارد بازی 
های سیاسی و اهرم ســازی بشوند آمریکایی ها، و اینگونه به ماجرا نگاه بکنند. از نظر 
ما بازگشت به برجام خیلی ساده می تواند انجام بشود. آمریکایی ها میز برجام را ترک 
کردند، ما و بقیه اعضای برجام در این توافق هنوز هســتیم، راه حل بسیار ساده است: 
آمریکا برگردد به برجام و تحریم هایی که برقرار کرده را بردارد، جمهوری اسالمی ایران 

هم بعد از راستی ازمایی به تعهدات خودش بازخواهد گشت.

آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا کرد که ایران توضیحی فنی در مورد وجود 
اثار اورانیوم غنی شده در برخی سایت های هسته ای ارائه نداده است، ایا شما 
ادعای آژانس مبنی بر وجود اثار اورانیوم غنی شــده در سایت های مخفی را 

تائید می کنید و اینکه چرا تهران گزارشی برای آن ارائه نکرده است؟
اول اینکه این سایت ها اصال مخفی نبوده، اینها تاسیساتی بوده که برای مقاصد دیگری 
اســتفاده می شده، و آژانس هم از آنها  اطالع داشته و درخواست دسترسی کرده است. 
با ُحسن نیتی که ایران از خود نشان داد، دسترسی به این سایت ها داده شد. بعضی از 
یافته های آژانس در این ســایت ها سواالتی را ایجاد کرده، تردید هایی را ایجاد کرده، 
ما در حال بررســی این یافته های آژانس هستیم، و به موقع هم پاسخ خود را خواهیم 
داد. فکر می کنم آژانس در این زمینه مقداری عجله کرده است. ما در حال همکاری با 
آژانس بودیم، اگر مشکلی داشتیم اساسا دسترسی نمیدادیم، وقتی که دسترسی دادیم 
این حکایت از صداقت ایران، حکایت از شفافیت ایران در برنامه ای هسته ای اش دارد. 
سواالتی که آژانس کرده طبیعتا به بررسی بیشتری احتیاج دارد، بعضی از اینها برای خود 
ما هم سوال هست، باید بررسی کنیم، سوابق را باید ببینیم. این سایت ها، سایت هایی 
هست که خیلی قدیمی هستند، و ادعاهایی که در مورد این سایت ها صورت می گیرد، 
مربوط به ســال های خیلی پیش است، بررسی اینها کار زمان بری هست، کار مشکلی 
هست، من به آژانس توصیه می کنم که روال منطقی این بررسی را در نظر داشته باشند. 

ما به همکاری های خود با آژانس ادامه خواهیم داد.

چرا نشست با آمریکا در قالب 5+1 را رد کردید؟ و شرایط قابل قبول شما در 
دوره فعلی برای مالقات با آمریکا چیست؟

به اعتقاد ما بازگشت امریکا به برجام به هیچ نشستی احتیاج ندارد. آیا آمریکایی ها زمانی 
که خواستند از برجام خارج شوند، با کسی مذاکره کردند، نشستی برگزار کردند؟ االن 
هم که می خواهند برگردند به هیچ جلسه یا نشستی احتیاج نیست، به هیچ مذاکره ای 
احتیاج نیســت. کافی است که فقط برگردند و تعهدات خود را در برجام انجام دهند و 
مطمئن باشند که جمهوری اسالمی ایران بعد از راستی آزمایی و مطمئن شدن از اینکه 
آنها تعهداتشــان را انجام دادند، ایران هم همین کار را خواهد کرد و به برجام بازخواهد 
گشــت. اینکه اصرار می کنند به  برگزاری جلســه، گفت و گو و مذاکره، از نظر ما قابل 
فهم نیست و برای همین هست که ما تصمیم گرفتیم در جلسه ای که اهداف آن برای 

ما روشن نیست شرکت نکنیم.

آیا می توان انتظار داشــت که در اینده نزدیک نشســت پنج کشور بدون 
مشارکت ایاالت متحده برای مذاکره و بحث در مورد وضعیت کنونی و یافتن 

راه حل هایی برگزار شود؟
نشست اعضای برجام در هر زمانی می تواند برگزار شود، کمیسیون مشترک برجام در 
طول ســال های گذشته تقریبا هر سه ماه یکبار جلسه روتین خود را داشته است و هر 
بار که نیاز بوده ما جلسات فوق العاده یا جلسات غیر رسمی برگزار کردیم. ما با اعضای 

فعلی برجام که امریکا در بین انها نیســت هیچ مشکلی برای برگزاری جلسه، و نشست 
و تبادل نظر و مشــورت نداریم، کمااینکه ما همین االن هم از طریق ویدئو کنفرانس و 
تلفن مشورت های ما جریان دارد. اما حضور آمریکا در چنین نشست هایی و در چنین 

جلساتی فقط بعد از اینکه آمریکا تحریم های خودش را برداشت عملی خواهد بود.

آیا برنامه ای برای سفر به روسیه برای انجام مذاکره درباره برجام با ریابکوف 
در اینده نزدیک دارید، و ایا سفر وزیر خارجه ایران به روسیه در برنامه هست؟ 
نظر شــما درباره اظهارات اخیر الوروف در باره برداشتن گام های همزمان از 

سوی امریکا و ایران چیست؟
من در تماس نزدیک با اقای ریابکوف هستم، هم به صورت تلفنی و هم به صورت تبادل 
پیام، و اگر که الزم باشــد سفر هم به مســکو خواهم داشت . بین من و اقای ریابکوف 
رایزنی ها به صورت مســتمر در ســال های گذشته جریان داشته است، بارها ایشان به 
تهران امدند، بارها من به مسکو رفتم، و االن هم اگر نیاز باشد این کار را انجام خواهیم 
داد. اتفاقا در فکر خودم هم هست که به زودی سفری به مسکو داشته باشم و از نزدیک 
با جزئیات بیســتر آخرین وضعیت را با اقای ریابکوف مرور کنیم. دوستان ما در روسیه 
همیشــه پیشنهادات با ُحسن نیتی داشته اند، و ســعی کرده اند از طریق پیشنهادات 
خودشان در روند حل و فصل امور مشارکت کنند. ما همیشه این پیشنهادات را با دقت 
بررسی کردیم. موضع ما این است که آمریکا طرفی بوده که از برجام خارج شده و لذا باید 
اول به برجام برگردد و این یک موضع کامال منطقی و فکر می کنم پذیرفته شده توسط 
جامعه بین المللی است. ما از برجام خارج نشدیم که قرار باشد اقدامی انجام بدهیم، آنها 
از برجام خارج شدند. گام خود را بردارند،  ما هم گام بعدی را بر می داریم.ایران هم اخیرا 
گام های کاهش تعهدات را برداشته است. الوروف پیشنهاد می کند که گام های همزمان 
و هماهنگ شده بین ایران و امریکا باشد.ما در ُحسن نیت اقای الوروف و دوستانمان در 
روسیه تردیدی نداریم، پیشنهادات را بررسی می کنیم و حتما به این پیشنهادات توجه 
خواهیم کرد، اما موضع ما در حال حاضر که یک موضع کامال منطقی است، این هست 

که امریکا اول باید گام خود را بردارد.

چگونه می توان برجام را احیا کرد ایا ممکن است برجام به دلیل عدم توافق 
درمورد اینکه چه کسی باید گام اول را بردارد به طور کامل از بین برود؟

به نظر من این سوال که چه کسی گام اول را بردارد این سوال درستی نیست، اینکه چه 
کسی گام اول را بردارد این موضوع ما نیست. موضوع این است که امریکا از برجام بیرون 
رفته است و باید برگردد، و باید تعهدات خود را انجام بدهد. اقداماتی که ایران در راستای 
کاهش تعهدات اتخاذ کرده اقدامات جبرانی بوده، اقداماتی بوده که در واکنش به اقدام 
امریکا انجام شده، االن هم اگر امریکا برگردد،ما دوباره این اقدامات جبرانی را دوباره به 
حالت اولیه برمیگردانیم. اینطور نیست که دو طرف در این موضوع سهم مساوی داشته 
باشند، که بتوان سوال کرد چه کسی باید اول برگردد. این سوال از اساس غلط هست. 
موضوع و سوال درست این هست که امریکا از توافق بیرون رفته و باید برگردد، به همین 
اسانی. برگردد تعهدات خود را انجام بدهد، ما هم تعهداتی که بخاطر امریکا کم کردیم 

را دوباره به حالت اول بازمی گردانیم.

مسئله این هست که االن ایران می گوید امریکا ابتدا باید برگردد، امریکا هم 
بالعکس خواســتار اقدام ایران در ابتدا است، اگر توافقی در این مورد صورت 

نگیرد، ایا توافق برجام به طور کلی به اتمام می رسد؟
ســوال درست این است: اگر امریکا به برجام برنگردد، برجام از بین می رود؟ احتمالش 
خیلی زیاد هست. امریکا از برجام خارج شد، در طول چهار سال گذشته برجام را حفظ 
کردیم، علی رغم اینکه بقیه اعضای برجام بخصوص اروپائی ها هم نتوانستند به قول های 
خودشان عمل کنند، با این حال برجام را حفظ کردیم. اگر آمریکا به برجام برنگردد، این 
طبیعتا به ایران و بقیه اعضای برجام بستگی خواهد داشت: به سه کشور اروپایی، روسیه 
و چین، که تصمیم بگیرند آیا برجام را ادامه دهند یا خیر. از نظر ما تکلیف مســئله و 
صورت مسئله خیلی روشن است: ما تا زمانی در برجام باقی می مانیم که برای ما منافع 
داشته باشد، روزی که برای ما هیچ منفعتی نداشته باشد، حتما ادامه پیدا نخواهد کرد.

آیا ایران می تواند پس از حمالت هوایی امریکا در سوریه و سایر اقدامات انها 
مربوط به برجام در اینده نزدیک غنی سازی اورانیوم تا 60 درصد را اغاز کند؟

اقداماتی که ما در برنامه هســته ای خودمان می کنیم دقیقا بر اســاس نیاز جمهوری 
اســالمی ایران است، هر موقع که احساس کنیم نیاز به یک اقدام در موضوع هسته ای 
وجود دارد این کار را خواهیم کرد. این ارتباطی به سیاست های امریکا در جاهای دیگه 

از جمله سوریه ندارد.

اینکه چارچوب هایی برای ســطح غنی سازی در برجام هست، و مثال از یک 
میزان سطح غنس سازی نباید فراتر رود؟

اگــر برجام زنده بمانــد ما به تعهدات برجامی خود پیابند می مانیم و به ســمت هیچ 
اقدامی که بیشتر از برجام باشد،نمی رویم، حتی اگر نیاز داشته باشیم، ولی زنده ماندن 
برجام منوط به این اســت که امریکا برگردد به برجام و تحریم ها را بردارد. اگر امریکا 
به برجام برنگردد، ما همانطور که االن دیگر به تعهدات برجامی در صنعت هســته ای 

پایبند نیستیم، پس در اینده هم نخواهیم بود، ان موقع بر اساس نیازهای کشور تصمیم 
خواهیم گرفت. اگر نیاز به غنی سازی در هر سطحی باشد انجام خواهیم داد، البته فقط 
برای مقاصد صلح آمیز. مقاصد غیرصلح امیز، مقاصد نظامی اصال در برنامه هســته ای 

ایران وجود ندارد. )در ایران این مسئله حرام اعالم شده است(

علی رغم هماهنگی ویژه بین ایران و ترکیه، روابط این دو کشور به دلیل موضع 
گیری در قبال عراق در روزهای اخیر متشنج شده است، دالیل این اتفاق چه 

چیزی است، ایا ترکیه به دنبال گسترش نفوذ خود در عراق هست؟
ترکیه همسایه بزرگ ما است، روابط ایران و ترکیه یک روابط مستحکم و قدیمی هست، 
این روابط بر اســاس احترام متقابل و بر اساس منافع متقابل طراحی شده است و ادامه 
پیــدا خواهد کرد. به طور طبیعی ما به عنوان دو کشــور بزرگ در منطقه در برخی از 
مســائل با هم اختالف نظر داریم، اگرچه در خیلی از زمینه ها با همدیگر همکاری می 
کنیم، در  بعضی از مسائل هم اختالف نظر داریم، مهم این هست که ما و ترکیه همیشه 
تــالش کردیم اختالف نظر های خود را از طریق گفــت و گو و از طریق درک متقابل 

حل و فصل کنیم.

آیا ارتباط بین ایران و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط حتی از طریق 
واسطه وجود دارد؟

ما برای گفت و گو با همایســگان خود به ویژه در خلیج فارس هیچ مشــکلی نداریم، از 
طرف ما همواره پیشــنهاد برای گفت و گو، پیشــنهاد برای تعامل وجود داشته است. 
چندین پیشــنهاد ما داده ایم، آخرین مورد پیشنهاد اقای دکتر روحانی رئیس جمهور 
 ) HOPE( محترم هست که در مجمع عمومی سال ۲۰۱۹ بیان شد، که به پیشنهاد امید
هست؛ »ابتکار صلح هرمز«. در قالب این ابتکار از نظر ما کامال شدنی هست که ایران و 
همه کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عربستان دور هم بنشینند و مسائل منطقه 
را از طریق گفت و گو حل کنند، هیچ نیازی به دخالت خارجی و حضور کشور خارجی 
وجود ندارد، و این مسائل بین ما وکشورهای منطقه بخصوص بین ایران و عربستان به 

عنوان دو کشور و بازیگر مهم منطقه حتما قابل حل و فصل هست.

آیا ایران اماده است تا نگرانی های ریاض را برطرف کند؟ عربستان می گوید که 
نگران برنامه موشکی ایران است.

ببینید نگرانی ها در منطقه متقابل هست. ما هم نگرانی بسیار زیادی از تسلیحات نظامی 
که انها خریداری می کنند داریم، ما هم نگرانی از سیاست های آنها در نزدیکی با امریکا، 
نزدیکی با رژیم صهیونیتسی داریم، ما هم نگرانی داریم از نقش انها، نقش مخرب انها در 
کشــورهای منطقه از جمله سوریه. ما هم نگرانی داریم از جنگی که انها در یمن به راه 
انداختند و و کشــتار هر روزه ای که از مردم یمن دارد صورت می گیرد. طبیعی است 
که نگرانی ها بین همســایگان باید از طریق گفت و گو حل و فصل بشــود، یا از طریق 
گفت و گو باید یک درکی از همدیگر پیدا بکنیم. برنامه موشکی ایران یک برنامه کامال 
دفاعی است و برای دفاع از سرزمین ایران فقط طراحی شده است، سرزمینی که همین 
چند سال گذشته توسط رژیِم صدام مورد اشغال واقع شد و یک جنگ هشت ساله به ما 
تحمیل شد. طبیعتا ما حق کامال مشروعی داریم که یک برنامه دفاعی بسیار قوی و با 
اتکا به توانمندی های داخلی داشته باشیم و این را ادامه خواهیم داد، ولی از طریق گفت 
و گو می توانیم این اطمینان را به همســایگان خود بدهیم که مقصود این برنامه فقط 

دفاعی هست و فقط برای جلوگیری از هرگونه تحرک خصومت امیز علیه ایران است.

عربستان نگران این است که این موشک به انصاراهلل یمن برسد به دست حزب 
اهلل برسد، االن انصاراهلل به عربستان موشک شلیک می کند، آیا تهران آماده 
است این اطمینان به عربستان بدهد که این موشک ها به انصاراهلل یمن نرسد؟

ما اماده ایم به همســایگان خود که اطمینان را بدهیم که موشک های ایران فقط برای 
دفاع از ایران است، و جنبه دفاعی دارد. من به عربستان توصیه می کنم حل مشکالت 
خودش در یمن را در خود یمن و در خود عربســتان جســتجو بکند، و به دنبال یافتن 
بهانه های خارجی یا بهانه جویی نباشد. مشکل انصاراهلل، مشکل حوثی ها، مشکل یمن، 
یک مشکلی هست که ناشی از اشتباه محاسباتی وحشتناک عربستان در منطقه است، 
سیاست های عربستان باید تصحیح بشود.اینطور نیست که فجایعی که در یمن به وجود 
امده، مشکل و بحرانی که در یمن به وجود امده، به خاطر تسلیحات حوثی ها در دفاع 
از خودشان باشد. تسلیحات نظامی که عربستان بسیار بیشتر از آن را خریداری کرده و 
دارد. مشکل جای دیگری است و من به عربستان توصیه می کنم که برای حل مشکل 

یمن به سیاست های غلط خودش نگاه کند.

آمریکا گفته که با از طریق واســطه با ایران ارتباط دارد، این موضوع را تائید 
میکنید؟

بله ما از طریق کانال ســوئیس ارتباط داریم. ارتباط مستقیم اصال وجود ندارد، سفارت 
ســوئیس در تهران اگر الزم باشــد پیام های فوری و اضطراری دو طرف را به همدیگر 
منتقل می کند، این کار را قبال کرده و االن هم اگر الزم باشــد انجام میدهد. سوئیس 

تنها کانال رسمی بین دو طرف است، هیچ ارتباط مستقیم دیگری بین وجود ندارد.

گروسی:

 نمی توان یک شبه به برجام بازگشت
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که نمی توان انتظار داشت که یک شبه به توافق هسته ای سال ۲۰۱5 با ایران 
بازگشت. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسش خبرنگار یورونیوز در باره چرایی لزوم 
دستیابی به توافق جدید با ایران گفت: »اینطور نیست که بگویید یک شبه به توافق سال ۲۰۱5 برمی گردیم. از آن زمان 
تاکنون اتفاق های بسیاری روی داده است. ما دیدیم که ایران موادی ساخته، محصوالتی از این مواد )اورانیوم غنی شده( 
تولید شده است. اگر این مواد فروخته شود، اگر همین مواد از ایران خارج شود، چه کسی آن را کنترل خواهد کرد؟ اصوال 
این وظیفه ما اســت. گروهی از پژوهش ها و فعالیت ها ]طبق برجام[ ممنوع بود و ایران این ممنوعیت را نقض کرد. باید 
ببینیم با این وضعیت چه کار باید کرد و ما چطور می توانیم آن را کنترل کنیم.« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همچنین ابراز امیدواری کرد که این نهاد نگهبان سازمان ملل متحد بتواند با کنترل برنامه هسته ای ایران، مانع از تشدید 
مناقشات در خاورمیانه شود. رافائل گروسی در ادامه مدعی شد: »فکر می کنم دستیابی ایران به سالح اتمی، یک شکست 
بزرگ خواهد بود. شــرایط تاســف باری را رقم خواهد زد و منطقه پرتنش ]خاورمیانه[ را ناپایدارتر خواهد کرد. امیدوارم 
هرگز به این مرحله نرسیم و آژانس نقش خود را در این مورد، ایفا خواهد کرد.«ایران پنجم اسفند ماه امسال در راستای 
اجرای ماده ششم قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« نظارت های فراپادمانی و اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران هم روز چهارشنبه 
تأکیــد کرد که کشــورهای غربی هیچ گاه تعهدات خود در برجام را به درســتی اجرا نکرده اند و بــا این رفتار خود باعث 
بی اعتمادی ایران شــده اند.وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مشکالت کنونی برجام گفت: »ایران همواره تعهداتش 
را انجام داده است. این آمریکا بود که از برجام خارج شد. طبیعی است که اگر علت برطرف شود، معلول هم حل خواهد 
شد.«وی ادامه داد: »بعد از این که آقای ترامپ از برجام خارج شد، تا یک سال بعد خود دولت ترامپ اذعان داشت که ما 
داریم برجام را اجرا می کنیم و آژانس هم در گزارش های متوالی این را تأیید می کرد.«ظریف تصریح کرد: »آنها ]طرف های 
غربی[ باید مشــکل را حل کنند. اگر مشکل بی اعتمادی باشــد، در واقع بی اعتمادی ایران به کشورهای غربی  است که 
هیچ گاه برجام را به درســتی اجرا نکردند.«وی تأکید کرد: »اگر این مشکل را حل کنند، ما نیز همان طور که مقام معظم 

رهبری فرمودند عمل خواهیم کرد. ما خواهان اجرای برجام ]از سوی همه طرف ها[ هستیم و برجام را اجرا می کنیم.«

آمریکا:

 هیچ مشوقی برای ترغیب ایران به مذاکره در نظر نگرفته ایم
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاســخ به ســؤالی درباره احتمال معاف کردن برخی کشــورها از اجرای 
تحریم های نفتی واشــنگتن علیه ایران به منظور ترغیب ایران برای مذاکره با آمریکا اعالم کرد که واشــنگتن هیچ 
مشــوقی برای این منظور در نظر نگرفته اســت.»ند پرایس« ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنج شنبه شب 
به وقت تهران در یک نشســت خبری اعالم کرد که دولت متبوعش هیچ مشــوقی برای ترغیب ایران به مذاکره با 
آمریکا در نظر نگرفته است.ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاســخ به سؤالی درباره احتمال معاف کردن 
برخی کشــورها از اجرای تحریم های نفتی علیه ایران، اظهار داشت: »همان طور که روز گذشته آقای وزیر ]آنتونی 
بلینکن[ تأکید کرد، ما هیچ اقدام یا مشوق یکجانبه ای به منظور ترغیب ایران برای آمدن به پای میز مذاکره در نظر 
نداریم.«وی ادامه داد: »اگر برداشت ایرانی ها این است که اگر هیچ اقدامی در راستای از سرگیری پایبندی کامل به 
برجام انجام ندهند ما امتیازات یا اقدامات یکجانبه ای به آنها پیشنهاد خواهیم کرد، این یک سوءبرداشت است.«ند 
پرایس اضافه کرد: »اگر و فقط اگر ایران به پای میز مذاکره بیاید، ما آماده خواهیم بود که درباره پیشــنهاداتی که 
می تواند دو طرف را به مســیر بازگشــت به پایبندی متقابل به برجام سوق دهد، گفتگو کنیم. این چیزی است که 
مــا مد نظر داریم؛ پایبندی در برابر پایبندی. اگــر ایران به اجرای کامل تعهدات خود تحت برجام بازگردد، ایاالت 
متحــده نیز همین کار را خواهد کرد.«مقامات دولت جدیــد آمریکا طی روزهای اخیر بارها اعالم کرده اند که قبل 
از بازگشــت آمریکا به برجام، ایران باید به تعهدات هســته ای خود ذیل برجام بازگردد.در مقابل، ایران تأکید کرده 
است که آمریکا به عنوان کشوری که از برجام خارج شده و اقدام به وضع تحریم های شدید علیه ایران کرده است، 
باید عالوه بر بازگشت به برجام اقدام به رفع تحریم های خود علیه ایران کند تا پس از آن ایران نیز اجرای تعهدات 
هســته ای خود مطابق برجام را از ســر گیرد.سید عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان در 
مصاحبه ای که روز پنج شــنبه ۲۱ اسفندماه از سوی خبرگزاری اســپوتنیک منتشر شد، تأکید کرد که اگر آمریکا 
تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را لغو نکند، حتی حضور نماینده این کشــور در نشســت اعضای برجام –که 
آمریکا دیگر عضو آن نیست- امکان پذیر نخواهد بود.ایران همچنین در پاسخ به اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی 
درباره تالش برای تقویت برجام و گنجاندن مســائل موشــکی و منطقه ای در آن، تصریح کرده اســت که هیچ گونه 

تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت.
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به نظر می رســد تشکیل حیات و بقای آن در زمین از اقبال خوش 
ما بوده اســت. بر طبق بررسی های جدید تاریخچه ی کهکشان راه  
شــیری، بهترین زمان و مکان برای تشکیل حیات اکنون و اینجا 
نیست بلکه شــش میلیون سال پیش در حاشــیه کهکشان بوده 
است.به گزارش ساینس آلرت، این موقعیت خاص در فضا و زمان، 
بهترین یک دنیای قابل ســکونت را داشــته و مقاومت زیادی در 
برابــر انفجارهای پرتو گامــا و ابرنواختر که فضا را با اشــعه های 
کشــنده منفجر کرده اند، داشته است.حدود ۴ میلیارد سال پیش 
بخش های مرکزی کهکشــان که شــامل منظومه ی شمســی نیز 
می شود به نسبت حاشیه های کهکشان امن تر شده و برای تشکیل 

حیات مناسب شدند.

ایسنا/خراســان رضوی دانشمندان دانشــکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا 
ایاالت متحده ابزاری برای نظارت بر ارتباطات درون مغز به روشی که تاکنون 
هرگز امکان پذیر نبوده است را ایجاد کردند و درحال حاضر توضیحی در این 
مورد اســت که چرا داروهای آلزایمر اثر محدود دارند و چرا بیماری بدون 
مصرف این داروها بدتر می شود.به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان انتظار 
دارند که روش جدید آنان تاثیر چشمگیری بر درک افسردگی، اختالالت 
خواب، اوتیسم، بیماری های عصبی و بیماری های اصلی روان پزشکی داشته 
باشد. آنان می گویند: این نتایج، تحقیقات علمی در زمینه عملکرد مغز را 
تسریع و توسعه درمان های جدید را تسهیل می کند.دکتر جولیس ژو، اظهار 
کرد: با این روش می توانیم برقراری ارتباط بین سلول های مغز را با جزئیات 

دقیق هم در مغز سالم و هم در مغز بیمار مشاهده کنیم.

نوعــی حلزون دریایی می تواند ســر خود را از بدن جــدا کرده و بدن 
جدیدی تولید کنند.به گــزارش آی ای، همه تاکنون درباره موجوداتی 
شــنیده ایم که قادر به ترمیم و بازیابی ُدم یا اندام خود پس از آسیب یا 
قطع شدن آن اندام هستند. اکنون بر اساس یک مطالعه جدید منتشر 
شــده در مجله Current Biology، دانشمندان به تازگی دو گونه حلزون 
دریایی »کیسه زبانان« را کشف کرده اند که می توانند کاری باورنکردنی 
انجام دهند. آنها ابتدا سر خود را از بدن خود جدا کرده و سپس یک بدن 
جدید و کامل با قلب و سایر اندام های داخلی رشد می دهند.محققان فکر 
می کنند که این حلزون های دریایی ممکن است از توانایی فتوسنتزی 
کلروپالست های جمع شده از جلبک ها در رژیم غذایی خود برای زنده 

ماندن به اندازه کافی و احیا و بازیابی استفاده کنند.

زمین بهترین مکان برای تشکیل 
حیات نبوده است!

درمان بهتر آلزایمر با کمک 
حسگر مغزی

حلزون هایی که سر خود را جدا می 
کنند و بدن جدید درمی آورند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 پزشک خوش ذوق تونسی برای بهبود روحیه بیماران کرونایی 
برای آنها ویولن می نوازد

بیوک، محبوب ترین برند در بین بانوان در بازار ایاالت متحده
پس از سال ها افزایش فروش مداوم، در سال ۲۰۲۰ به خاطر شیوع بیماری کرونا تقریباً همهٔ خودروسازان دنیا با کاهش فروش مواجه 
شــدند و بیوک هم با کاهش فروش ۲۱.۴ درصدی مســتثنی نبوده است؛ اما در بین بانوان، بیوک پیشتاز بازار است به گونه ای که ۵۶.۱ 
درصد از خریداران این برند آمریکایی را بانوان تشــکیل می دهند. این آمار در گزارشــی از »دیترویت فری پرس« عنوان شده که روی 
خریداران خودروی زن و برندهای خودرو در ایاالت متحده متمرکز اســت. داده های این گزارش از ثبت خرید خودروهای نو و کارکرده 
گرفته شده که برتری بیوک را در جلب نظر بانوان نشان می دهد.پس این برند آمریکایی، میتسوبیشی با ۵۴ درصد در مکان دوم و مینی 
با ۵۳ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. نیسان و هیوندای با ۵۲ درصد نیز جمع پنج خودروساز محبوب در بین بانوان را تکمیل کرده اند؛ 
اما راز بیوک در جلب نظر زنان چیست؟ طبق این گزارش، این شرکت یک کمپین بازاریابی متمرکز بر زنان دارد که از چندین سال پیش 
فعال شده است. عالوه بر این، مشارکت قابل توجه بانوان در روند طراحی محصوالت این شرکت نیز در این زمینه مؤثر است. به عنوان مثال، 
»سندیا جکسون« یک مهندس طراحی در جنرال موتورز است که صفحه آمپر بیوک انویژن جدید و زیر آرنجی دوقسمتی در کنسول 

مرکزی را طراحی کرده که نه تنها در محصوالت بیوک بلکه در سایر محصوالت جنرال موتورز هم وجود دارد.

رئیس دپارتمان تیم های ملی مطرح کرد:

مشکل قدوس و جهانبخش برای سفر به ایران!
رئیس دپارتمان تیم های ملی می گوید بحرین شــانس بیشــتری برای میزبانی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ دارد.مهدی خراطی، 
رئیس دپارتمان تیم های ملی از شانس بیشتر بحرین برای کسب میزبانی انتخابی جام جهانی خبر داد و گفت: AFC نامه ای برای 
فدراسیون فرستاده که چه مشکالتی برای میزبانی ایران وجود دارد اما فدراسیون در حال رایزنی است. عزیزی خادم از دستگاه 
دیپلماسی درخواست کمک کرده و جلسه ای هم با آقای دکتر ظریف، وزارت امورخارجه ایران داشت. آقای ظریف قول حمایت از 
ایران برای میزبانی را داده اند.وی ادامه داد: واقعیت هم این است که میزبانی حق تیم ماست. ما در این گروه تنها تیمی هستیم که 
چهار بازی داریم که از این چهار بازی سه بازی به میزبانی ایران است. یعنی اگر بازی ها قرار بود طبق برنامه قبل از کرونا دنبال 
شود ما سه دیدار را میزبانی می کردیم و واقعیت این است که حق ماست.رئیس دپارتمان تیم های ملی در واکنش به اینکه گفته 
می شود بحرین به عنوان میزبان انتخابی جام جهانی تعیین شده است اظهار کرد: این موضوع قطعی نیست اما باید این موضوع را 

در نظر گرفت که رئیس AFC بحرینی است و آنها از البی ها و ارتباطات خود استفاده می کنند. 

بنگر علم شاه جهان رب سر باالبا نصرت و فتح و ظفر و دولت واال
لشکر شده آسوده و تِمَذ شده ایمن

نصرت شده ویپسته و دولت شده واال
فتح آمده و تهنیت آورده جهان را

سلطان جهانگیر هب این فتح مهنا
بشکفته هب دین داری او جان پیمبر

انزنده هب فرزندی او آدم و حوا پیروزی او رد همه عالم شده پیدابهروزی او رد همه گیتی شده معروف
روزش همه با دولت و کارش همه زیبارزمش  همه با نصرت و رسمش همه  نیکو

پیشنهاد

چهره روز

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانســوی است که در ســال ۱۹۳۶ منتشر شد. 
ســلین اولین رمان خود را – کتاب سفر به انتهای شب 
– در ۳۸ ســالگی نوشــت که جامعه ادبی را انگشت به 
دهان کرد. کتابی بســیار قوی که به محض انتشار باعث 
شــد او را با بزرگانی مثل دانته، رابله، مارسل پروست و 
جیمس جویس مقایســه کنند. رمان مرگ قسطی نیز 
چیزی از سفر به انتهای شب کم ندارد و بدون تردید هر 
خواننده ای را شــگفت زده می کند. اندره ژید در توصیف 
قلم ســلین می نویسد: »آنچه ســلین ترسیم می کند 
واقعیت نیســت، وهم و هذیانی است که واقعیت برمی 
انگیزد.« پشــت جلد رمان مرگ قسطی این متن به 

چشم می خورد:
… از زمان جنگ تا حاال جنون همین طور در تعقیبم بوده، یک بند به مدت بیست و دو سال. معرکه ست. 
هزار جور سروصدا و قشقرق و هیاهو را روم امتحان کرده. اما من از خودش هم سریع تر هذیان بافته م. 
رویش را کم کرده م. روی »خط پایان« هذیان و جنون همیشــه ترتیبش را داده ام و برنده من بوده م. 
بله! مسخره بازی درمی آرم، خودم را به لودگی می زنم، مجبورش می کنم فراموشم کند… رقیب بزرگم 
موسیقی ست، ته گوشــم گیر افتاده و رفته رفته خراب شده… مدام باام درمی افتد… شب و روز دست 
و پا می زند و به خودش می پیچد… برای خودم تنهایی یک دســته کامل ســه هزار و پانصد و بیست و 
هفت پرنده کوچک کوچک دارم که یک لحظه هم آرام نمی گیرند… همه ارگ های دنیا منم. همه چیز 
از من است، گوشت و روح و نفس… فکرهای توی کله ام سکندری می رود و کله پا می شود. بااشان خوب 

تا نمی کنم. کارم ساختن اوپرای سیل و توفان است… بیست و دو سال است که هر شب می خواهد....

لویی-فردینان دتوش
Louis- :لویی-فردینــان دتــوش )بــه فرانســوی

Ferdinand Céline( )زادهٔ ۲۷ مه ۱۸۹۴ در کوربوآ، 
حومــهٔ پاریس – درگذشــتهٔ ۱ ژوئیــه ۱۹۶۱ در 
مودون( با نام مستعار »سلین«، نویسندهٔ فرانسوی 
است.پدرش کارمند بیمه بود. خود او پزشکی خواند 
و تا آخر عمر پزشک ماند. او در ۱۹۳۲ اولین رمانش 
»ســفر به انتهای شب« را منتشر کرد و بسیار مورد 
تحســین جامعهٔ ادبی قــرار گرفت. اما قــرار نبود 
ســلین همچنان مورد ستایش باقی بماند. همهٔ این 
ســتایش ها پیش از این بود که کسی نوشته های او 
را بخواند؛ نوشته هایی که ضد یهود بودن او را نشان 
می داد و احتمال اینکه او طرف آلمان هاســت. بعد 
از افشــای این نوشته ها او خائن شناخته شــد و در همین موقع بود که فرانسه را ترک کرد و 
ابتدا به آلمان و بعد هم به دانمارک رفت؛ و نوشــته و کتاب هایش از فرانســه جمع شد. سلین 
یک ســال را در زندان کپنهاگ گذراند و بعد ار آزادی نیز به عنوان ننگ ملی شــناخته شده 
و تبعید شــد. بعد از آن در پاریس به اتهــام قیام علیه حکومت به صورت غیابی و بدون اجازه 
اینکه حق دفاع داشته باشد و حتی بدون حضور وکیل محاکمه و راهی زندان شد. بعد از اتمام 
دورهٔ محکومیتش در ســال ۱۹۵۱ به فرانسه بازگشت؛ و از تمام مردم فرانسه عذر خواست؛ و 
ارزش بقیهٔ آثار او، »مرگ قسطی«، »جنگ«، »شمال«، »افسانه های پریان برای زمانی دیگر« 
و بســیاری شــاهکارهای دیگر در زمان خود او نادیده گرفته شد. اگرچه در حقیقت او قربانی 
مناسبات سیاسی شده بود. وی سرانجام در اول ژوئیه ۱۹۶۱ در منطقه ای دور افتاده در فرانسه 

بدرود حیات گفت.

فرهنگ

هفتاد و ســومین دوره جوایز مهم 
ســینمایی انجمــن کارگردانــان 
بهترین  نامزدهای  فهرست  آمریکا 
کرد. معرفی  را  کارگردانی ســال 

به گزارش هالیــوود ریپورتر، »لی 
ایسلک چانگ« )میناری(، »امرالد 
فنــل« )زن جوان خــوش آتیه(، 
»دیوید فینچــر« )منک(، »آرون 
ســورکین« )دادگاه شیکاگو ۷۹( 
آواره  ژائو« )ســرزمین  و »کلوئی 
ها( در شــاخه کاگردانی فیلم بلند و »رادا بلنک« )نســخه چهل ســاله(، »فرناندو فریاس دال پارا« 
)من دیگر اینجا نیســتم(، »رجینا کینگ« )یک شب در میامی(، »داریوس ماردر« )صدای متال( و 
»فلورین زلر« )پدر( هم در در شــاخه بهترین کارگردانی فیلم اول جوایز ساالنه انجمن کارگردانان 
آمریکا )DGA( رقابت خواهند کرد. ســال گذشته جایزه انجمن کارگردانان آمریکا به »سم مندس« 
برای فیلم »۱۹۱۷« رســید اما او در نهایت رقابت اســکار کارگردانی را به »بونگ جون هو« برای 
فیلم »اَنگل« واگذار کرد.جوایز ســاالنه انجمــن کارگردانان آمریکا که یکی از مرد محورترین جوایز 
سینمایی آمریکاست، امسال برای نخستین بار دو کارگردان زن شامل »کلوئی ژائو« و »امرالد فنل« 
را در میان نامزدهای کارکردانی بهترین فیلم بلند قرار داده، ضمن این که »کلوئی ژائو« نخســتین 
زن غیر سفیدپوستی است که در این جوایز نامزد شده است. در طول بیش از هفت دهه از برگزاری 
این جوایز مهم ســینمایی تنها هشت زن نامزد جایزه انجمن کارگردانان شده بودند که آخرین آن 
به »گرتا گرویگ« )لیدی برد( در سال ۲۰۱۸ بازمیگردد، اما امسال »رادا بلنک« و »رجینا کینگ« 

هم در شاخه بهترین کارگردان اول نامزد کسب جایزه هستند.

رقابت 5 کارگردان پیش از جوایز اسکار
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