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رییس قوه قضاییه گفت: هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود.به گزارش قوه 
قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم مازندران در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده اظهار کرد: اهمیت نهاد 
خانواده و عوارض ناشی از طالق که بر جامعه مترتب می شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران و فعاالن در حوزه آسیب های اجتماعی باید به مقوله طالق 
و ارائه راهکارها جهت کاهش آن توجه ویژه ای داشته باشند.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع آسیب های اجتماعی از جمله 

طالق و اعتیاد بسیار حساس هستند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و طالق توجه نشود....
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رییسی:

هیچ کس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد
info@sobh-eqtesad.ir

امام خامنه ای: سازمان ملل چرا؟
انتظارات مردم جهان از ســازمان ملل در هیچ دوره ای جامه عمل 
نپوشیده است. در این ادوار ۷۰ ساله که سازمان ملل با اعمال نفوذ 
قدرت های بزرگ در جهت تصمیمات مورد درخواست و نیاز همین 
قدرت ها اداره میشــود، چه ظلم های عظیمی که به مردم جهان از 
ویتنام تا فلسطین، از کامبوج تا آرژانتین، از نیکاراگوئه تا میانمار و از 
تانزانیا تا یمن و از آفریقا تا آمریکای جنوبی روا دانسته نشده است؟ 
حال که دوره دبیر کلی آقای گوترش در شرف اتمام است و زمینه 
انتخاب شدن فردی اثرگذارتر را فراهم میکند باید به عملکرد ایشان 
نمره داد و بنظرم ایشان با این عملکرد بسیار ضعیف و تحت تاثیر 
دول قدرتمند دنیا نمره قبولی برای انتخاب مجدد را بدست نیاورند. 
کاندید شدن مجدد گوترش برای دبیر کلی سازمان ملل و شاید با 
اشاره به ساختار انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد به طور رسمی 
و مســتقیم تحت نظر پنج عضو دارای حق وتو محل سئوالی است 
که در همه ادوار گذشــته بی پاسخ مانده است. با بررسی دوره های 
مختلف جهان شاهد این امر خطیر است که، به  ندرت دبیر کلی در 
این سازمان حضور داشته که حتی تا حد ده درصد  مستقل عمل 
کرده باشد. اینکه متاســفانه دبیران کل سازمان ملل نتوانسته اند 
اهدافی که در منشور سازمان تصویب، نگاشته و منتشرشده  است 
را عملی کنند، موجب یاس و ناامیدی مردم جهان از این ســازمان 
شده و باید اذعان داشــت که متأسفانه اهداف و اصول پیش بینی 
شده در منشور ســازمان ملل هم یا به انحراف رفته و یا کارآمدی 
و کارایی الزم و اثرگذار را نداشــته اند. وقتی نقش دبیر کل سازمان 
ملل را کالبدشــکافی می کنیم، به محتوایی کامال جانب دارانه که 
داخلش اهدافی آمریکائی، انگلیسی، فرانسوی و مقداری هم برای 
دلخوشکنک چینی و روسی نهفته است!!! بنابراین دبیر کل عماًل  با 
این اتهام که به کارگزاری قدرت های بزرگ مشغول است و در واقع 
نمی تواند کارآمدی الزم را برای استیفای حقوق محرز مردم جهان 
حتی آسیب دیدگان داشته باشد. عملکرد ضعیف گوترش به عنوان 
دبیر کل ســازمان ملل در قبال برخی مســائل مهــم بین المللی، 
فی الولقع نقطه شــرم در عملکرد این ســازمان در این دوره بوده 
اســت. بطور گذرا و خیلی خالصه میتوان اشاره داشت که در این 
دوره چند بحران جدی در ســطح بین الملل رخ نمود که سازمان 
ملل نقش خود را به هیچ انگاشت، از جمله مسئله داعش که فقط 
بحث جریان انحرافی نبود و واقعاً در میان دو کشور عراق و سوریه 
با تجاوز بــه عنف و ناموس مردم یک دولــت جعلی ایجاد کردند 
و برخی کشورها مثل عربســتان و امارات دست به اقداماتی برای 
شناســایی و رسمیت بخشیدن به آنهاهم زندند. فاجعه این بود که 
هیچ کشوری مانع این حرکت تروریستی بعنوان یک دولت جعلی 
نمی شــد و اگر نبود جمهوری اسالمی ایران که با رشادت و قدرت 
ایستاد و شهدایی بی شمار هم در این راه  تقدیم نمود، امروز با یک 
اســرائیل دوم در منطقه روبرو بودیم و سازمان ملل با وجود همین 
دبیر کل خفقان مرگ گرفته بود. از دیگر دالیل ناکارآمدی گوترش 
و یا هر دبیر کل دیگری این اســت که بطور ساختاری در انتخاب  
دبیر کل سازمان ملل در کنترل پنج قدرت دارای حق وتو در جهان 
اســت و هر جا این کشورها پنهانی و یا حتی علنی با هم معامله و 
داد و ستد سیاسی کنند، جهان شاهد سکوت ظالمانه سازمان ملل 
و دبیرکل آن است. چرا که در انتخاب دبیر کل حتماً باید پنج عضو 
دائمی دارای حق وتو در شورای امنیت موافقت خود را ابراز نمایند، 
که البته این امر موکول به پســت دبیر کلی تنها هم نیســت و در 
مورد دیگر پست ها هم این مسئله وجود دارد، مثاًل در مورد معاونت 
مالی سازمان ملل فرانسوی ها خیلی حساس هستند، از قبل افراد 
را تعیین می کنند و از مدت ها قبل می گویند معاون مالی سازمان 
برای دوره های بعد هم فالنی خواهد بود. در مورد مسائل اجتماعی 
و سیاسی انگلستان کاندیدا معرفی می کند. در مورد مسائل بحرانی 
و نظامی آمریکایی ها عامل رسمی خود را تعیین می کنند. لذاست 
که مشاهده میشود که آمریکایی ها وارد عراق شده اند مجلس عراق 
مصوبه رسمی و قانونی داده است اما آنها با لطایف الحیل مانده اند 
و بهانه می تراشــند و بیرون نمی روند! دبیر کل ســازمان ملل هم 
هیچ اقدامی برای حل این قضیه انجام نمیدهد. ســازمان ملل در 
جریان تروریسم بین المللی به سرکردگی آمریکا و عربستان و رژیم 
صهیونیســتی کامال ساکت است. ترور ســپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس و یاران همراهشــان با چشم کور 
و زبان الل ســازمان ملل همراه بود. ترور و تکه تکه کردن جســد 
جمال قاشقچی در ترکیه بعنوان یک منتقد عربستان کامال ندیده 
گرفته شد. واقعا در جریان کشانده شدن جهان به تروریزم از ترور 
دانشمندان هسته ای گرفته تا ترورهای سیاسی امنیتی سامان ملل 
کنوانسیون های خود را نقض کرده است. نقض حقوق دیپلماتیک، 
نقض کنوانســیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ و بطور مشخص ۱۹۶۱، نقض 
کنوانسیون های حقوق بشر و نقض کنوانسیون های دیپلماتیک به 
معنای ندیده شدن سازمان ملل توسط خود سازمان ملل بوده است 
که دبیر کل سازمان ملل می توانست در این مورد نقش مؤثری ایفا 
کند؛ اما به دلیل تحت تأثیر آمریکا و دیگر قدرت ها بودن،  متأسفانه 
بدترین عملکرد را از خود در قضیه ترور شــهید سلیمانی و برخی 
مسائل دیگر به جا گذاشــت. در بحث موشک های بالستیک ایران 
هم که هر کشــوری حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و این 
از ارکان قدرت دفاعی اســت و اساسا واقعاً به هیچ کشوری مربوط 
نیست که بخواهد مانع کشور دیگری شود؛ اما آمریکایی ها هر چه 
در توان داشــتند علیه ایران انجــام دادند و گویا که اصاًل دبیر کل 
ســازمان ملل در تبیین موضوع حقانیت جمهوری اسالمی ایران، 
وجود ندارد. همین اخیــرا در روز مبعث پیامبر اکرم رهبر انقالب 
اســالمی وارونه نمایی حقایق را یکی دیگر از شگردهای دشمن در 
جنگ نرم برشــمردند و با اشــاره به نمونه هایی از دروغ گویی های 
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سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

فرمانده کل سپاه گفت: امروز ما برای دشمن شرط تعیین می کنیم؛ البته هر وقت در حصار شرط های آنان قرار گرفتیم، باختیم؛ اما اگر برای دشمن شرط 
تعیین کردیم، برنده شدیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در چهارمین اجالسیه اساتید شبکه تربیتی 
صالحین بسیج که صبح دیروز )یکشنبه( در مجتمع فرهنگی ورزشی پنجم آذر بسیج برگزار شد، اظهار داشت: مطمئن هستیم این شجره طیبه ای که 
به نام اساتید حلقه های صالحین شکل گرفته است، می تواند شفابخش بسیاری از درد های معنوی جامعه باشد.وی افزود: سرشت سپاه در عاشورای ۶۱ 
هجری شکل گرفته و این یعنی سپاه امتدادی از اصحاب عاشوراست؛ البته بسیج هم همین گونه است؛ اسالم آن قدر عزیز است که خداوند راضی می شود 
زیبا ترین و کامل ترین گوهر هستی را در مذبح عاشورا ذبح کند؛ به همین  جهت انقالب ما هم امتداد رسالت الهی محسوب می شود.فرمانده کل سپاه ادامه 
داد: انقالب اســالمی ایران آمده اســت تا در امتداد رســالت انبیا، حیات طیبه را بر روی زمین پیاده و انسان را از اسارت طاغوت رها کند و عالوه بر این، 
عبودیت و بندگی خدا را هم برای بشر به ارمغان بیاورد و این به معنای »بعثِت دوباره« است.سرلشکر سالمی گفت: ما در عصر طالیی و حیاتی اسالم قرار 
داریم؛ چون اسالم طلوع کرده، وحی جاری شده و احکام خدا فرصت پیاده شدن پیدا کردند؛ بنابراین در یک موقعیت استثنایی هستیم؛ وحی جاری است 
و قرآن خوانده می شود و برای تحقق وعده های الهی، حاکمیت تشکیل شده و امر به معروف و  عمل صالح انجام می شود.وی اضافه کرد: تنظیم مناسبات 
حیات، بدون حاکمیت میسر نیست؛ در واقع بدون والیت احکام تعطیل می شود و مشرکان و  کفار بین انسان و وحی فاصله می اندازند و اجازه نمی دهند 
تا چشم ها ببینند و  گوش ها حقیقت را بشنوند؛ لذا اسالم آمده تا این پرده های جاهلیت را بردارد؛ اما با این حال ما انقالب مان را نمی شناسیم و  نمی دانیم 
چه واقعه ای در دنیا ایجاد کرده است.فرمانده کل سپاه یادآور شد: به واسطه انقالب اسالمی ایران دوباره انسانیت و طهارت روح در حال انتشار است؛ البته 
قدرت های شیطانی صف بستند تا از گسترش آن جلوگیری کنند و برای این منظور، تمامی استعداد و ظرفیت خود را به صحنه مقابله با اسالم آورده اند؛ 
ولی داستان صدر اسالم مجدداً در حال تکرار است.سردار سالمی افزود: وقتی اسالم حاکمیت تشکیل داده است، می خواهد به نام این دین مبین، بشریت را 
به ساحل رستگاری هدایت کند؛ به همین دلیل همه مستکبران عالم علیه او بسیج می شوند؛ اما با این حال، خداوند دین خود را یاری می کند؛ چون تخلفی 
در وعده های خداوند وجود ندارد.وی عنوان کرد: ما در مســیری ســخت، اما سرشار از امید هستیم؛ دشمنان را می بینم و در دورترین نقاط نظاره گرشان 
هستیم؛ عالوه بر این، از رهبری برخورداریم که ژرف اندیش، بلندنگر و  عمیق است، به خوبی دشمن را می شناسد و به جهان بینی قدرت اعتقاد دارد.فرمانده 
کل سپاه ادامه داد: البته این ها توصیف نیست، بلکه تجربیاتی هستند که به دست آمده است؛ سعادت، عزت، منزلت و اعتبار ما در عالم به درخشش نور 
والیت وابسته است؛ خیلی عجیب است که ملتی 42 سال در قلب یک جنگ جهانی با عظیم ترین قدرت ها درگیر باشد، اما قدرت والیت بتواند انبساط 
دستان را از آن ها بگیرد.سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: بار ها اتفاق افتاده که دشمن قصد داشته ما را در دستان خود بگیرد و  حتی بار ها تا مرز جنگ 
پیش رفتیم، ولی قدرت والیت، دشمن را عقب رانده است.وی اظهار داشت: دشمنان تمامی تمرکز خود را بر اسالم گذاشتند و سعی کردند با ترفند های 
مختلف، جوانان را از انقالب دور و  امت اسالم را نیز از هم جدا کنند؛ اما با وجود همه این تالش ها، دشمن گریخت و  از ما فاصله گرفت.فرمانده کل سپاه 
گفت: آمریکا هزاران نیرو در عراق دارد، ولی ناچار است از این کشور عقب نشینی کند؛ دشمن سراسر آتش است، اما روند معکوس می شود؛ به عنوان مثال 
اندک مسلمانان یمنی در این کشور مقاوم بر صحنه تسلط دارند و اعماق خاک دشمن شان را هدف قرار می دهند؛ این قدرت چگونه شکل گرفت و کدام 
هنرنمایی توانست این میدان نابرابر را تغییر دهد؟سردار سالمی عنوان کرد: انسان های صالح اگر کتف هایشان قطع می شود با چشم و زبان از اسالم دفاع 
می کنند؛ زیرا راهی جز این نداریم؛ ما در فراز آخر نبرد هستیم. دشمن عاجز شده است به نحوی که ما پوسیدگی را در استخوان ها، افسردگی را در نگاه، 
سستی را در کالم و درماندگی را در چهره دشمن می بینیم؛ این فرسایش قدرت چگونه روی داده است؟ آن ها در هیچ مقطعی و در هیچ مواجهه ای جز 
شکست، به دستاورد دیگری نرسیدند.وی افزود: در چنین شرایطی ولی امر مسلمین، دشمن را متفرق و روح حیات را مجدداً احیا کرد و دشمن مجبور شد 
به تدریج عقب بنشیند؛ ما در عین حال در محاصره ساخته شدیم، ماندیم و فشار حداکثری و معمار آن شکست؛ اما این ملت ماند و پژواک دشمنان نشد 
و به فراخوان ها پاسخ نگفت و به دشمن آبرو نداد، اسالم را عزیز کرد و به جوان ها قوت قلب داد؛ لذا استحکام یافتیم و در طی مسیر خود مطمئن شدیم.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: امروز ما برای دشمن شرط تعیین می کنیم؛ البته هر وقت در حصار شرط های آنان قرار گرفتیم، باختیم؛ اما اگر برای دشمن 
شرط تعیین کردیم، برنده شدیم و این در حالی است که فقط انسان های مؤمن می توانند در برابر دشمن پیشرفته و مدرن ایستادگی کند.سرلشکر سالمی 
بیان کرد: ما سالح داریم، فراوان و مدرن هم داریم؛ یعنی دیگر با دست خالی سخن نمی گوییم. از جنس قدرتی که دشمن دارد، ما هم داریم، اما بدون 
انسان های مؤمن، این سالح ها کارایی ندارند؛ لذا باید این ها ساخته شوند.وی افزود: دشمنان اگر چه نمی توانند خالق چنین قدرتی باشند، یعنی انسان های 
صالح تربیت کنند، اما می توانند مخرب انسان های صالح باشند؛ بر این اساس، با عملیات رسانه ای و  پیچیده و مرموز خود به قلب و ذهن انسان های صالح 
حمله می کنند؛ پس برای ماندن در این میدان باید انســان های مؤمن تربیت کنیم؛ انســان هایی محکم که با دو بال آگاهی و ایمان حرکت کنند؛ چون 
قلب های با ایمان نمی شکنند.فرمانده کل سپاه گفت: در افق های دوردست، ناله های دشمن شنیده می شود و بیمار بودن نظام سلطه هم دیده می شود؛ وقتی 
عالِم حکیم ما سخن می گوید و بر قلب های ما اثر می گذارد؛ فردی چون قاسم سلیمانی تربیت می شود که دشمن هم از او سخن می گوید.سردار سالمی 
عنوان کرد: هدف دشمن تعطیل کردن احکام و وحی خدا و  جدا کردن مردم از همدیگر است؛ دشمن می گوید باید بین اعضای بدن و  ذهن جدایی بیفتد؛ 

لذا باید ما عکس آن ها عمل کنیم؛ البته ما نیروی مسلح هستیم، اما می گوییم هیچ چیزی جز تربیت انسان های صالح در برابر دشمنان، کارساز نیست.

اوپک در جدیترین گزارش خود اعالم کرد

افزایش تولید نفت ایران به 2 میلیون و 120 هزار بشکه در روز
رییس سازمان برنامه و بودجه؛

جاماندگان به جمع یارانه بگیران 
اضافه خواهند شد

 تعرفه دالالن برای جورکردن وام چقدر است؟

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در کنار بودجه احکام مختلفی بود، یکی از احکام مرتبط با افرادیست که 
شایستگی دریافت یارانه را دارند اما به هر دلیل استفاده نکردند، با همان سازوکار مشخص شده ان شاءاهلل بتوانیم 
بازماندگان را به جمع یارانه بگیران اضافه کنیم. محمدباقر نوبخت صبح دیروز در حاشــیه پانزدهمین همایش 
سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهور نیروی انتظامی در ستاد این پلیس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بودجه 

تقریباً با توافق نسبی بین دولت و مجلس تهیه شد، ...

باقری کنی تاکید کرد؛

 تعیین گزارشگر ویژه صیانت از حقوق مردم ایران
 در قبال تحریم ها

جزئیات افزایش دستمزد کارگران در سال 1400

پایه حقوق کارگران ۷۴۶ هزار تومان 
بیشتر شد

شــورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دســتمزد سال ۱4۰۰ کارگران موافقت کرد و پایه 
حقوق کارگران را از یک میلیون و ۹۱2 هزار تومان به بیش از دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش 
داد. جلســه تعیین دســتمزد کارگران پس از حدود شش ساعت مذاکره فشرده سرانجام با تصویب 
افزایش ۳۹ درصدی حداقل دســتمزد ۱4۰۰ به پایان رســید. اعضای شورای عالی کار همچنین با 
افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را به ۶۰۰ هزار 
تومان افزایش دادند. کمک هزینه مســکن کارگران نیز با تصویب شورا به 4۵۰ هزار تومان افزایش 
یافت.البته حق مسکن تنها گزینه بسته مزدی کارگران است که برای اجرایی شدن باید به تصویب 
هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.از دیگر مصوبات شورای عالی 
کار افزایش 2۶ درصدی ســایر سطوح مزدی به اضافه رقم ثابت ۸2۷۸ تومان و ماهانه 24۸ هزار و 
۳۵۰ تومان بود.همچنین پایه سنوات برای کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش 
از یک ســال ســابقه ۱4۰ هزار تومان و حق اوالد نیز  ۳4۵ هزار تومان تعیین شد. دویست و نود و 
هفتمین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۷ با حضور وزیر کار، نمایندگان گروههای کارگری و 
کارفرمایی و معاونین وزرای اقتصادی به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱4۰۰ آغاز شده بود سرانجام 
با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دســتمزد به پایان رسید تا از فروردین ماه ۱4۰۰ و به دنبال 
ابالغ بخشنامه مزد وزارت کار، پایه حقوق کارگران با افزایش ۷4۵ هزار تومانی به 2 میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان و با احتساب مبلغ بن خواربار، حق مسکن )در صورت تصویب( و سایر مزایای جانبی مزد 

به بیش از 4 میلیون تومان افزایش یابد.

سرلشکر سالمی:

 ما برای دشمن شرط تعیین می کنیم

3

5

2

4

2

زالی عنوان کرد؛
روزهای سختی در انتظار بیمارستان ها است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه مدافعان سالمت، افسران جنگ بزرگ ترین چالش قرن 
هستند، گفت: روزهای بعد از نوروز، روزهای سختی برای بیمارستان های پایتخت خواهد بود.

 علیرضا زالی، دیروز یکشــنبه در نشســت رؤسا، مدیران و مدیران پرســتاری مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی 
بیمارســتان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، با اشاره به اینکه قریب به یک سال از پاندمی کرونا 
می گذرد، از خدمات ارزشمند و ایثارگری های مدافعان سالمت در نبرد با کرونا قدردانی کرد.وی با اشاره به اینکه 
کمــاکان بیم و هراس از شــکل گیری پیک چهارم کووید ۱۹ وجود دارد تاکیــد کرد: جهش های ویروس کرونا 
خصوصاً در استان های جنوبی نگرانی ها را دوچندان کرده است.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به وضعیت آرام و کنترل کرونا در تهران افزود: با توجه به شرایط متفاوت تهران هیچ تضمینی برای 
پایداری شرایط کرونایی در پایتخت وجود ندارد و هر لحظه ممکن است وضعیت شیوع اپیدمی تغییر کند.زالی، 
کارنامه درخشــان کادر بهداشــت و درمان و تالش های رؤسای بیمارستان ها را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان 
کرد: باید آمادگی الزم برای مقابله با بحران های احتمالی خصوصاً با توجه به تعطیالت پیش روی نوروزی وجود 
داشته باشد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با احتمال اینکه بار بیماری با تأخیر دوهفته ای و بعد از 
پایان تعطیالت نوروزی به تهران برسد وجود دارد، گفت: به نظر می رسد استان تهران و خصوصاً مراکز بهداشتی و 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان باالترین خدمت دهنده به بیماران کرونایی در سطح کشور، 
پس از پایان تعطیالت نوروزی روزهای ســختی را تجربه کنند.زالی با اشاره به ترددها و تراکم باالی جمعیت در 
واپیسن روزهای سال ادامه داد: پیش بینی می شود در ۱۰ روز اول تعطیالت لود بیماری افزایش یابد چرا که به 
دلیل ماهیت ویروس کرونا و دوره نهفتگی این بیماری به نظر می رسد بیمارستان های تهران در هفته های اول سال 
جدید میزبان شمار باالتری از مبتالیان باشند.وی خواستار آمادگی کامل تیم بهداشت و درمان در مراکز درمانی 
تابعه دانشگاه در تعطیالت نوروز شد و افزود: باید برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شود تا ارائه خدمات دچار نقصان 
و کاســتی نشود.زالی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی از زمان شیوع کرونا تا به امروز شهدای 
فراوانی در حوزه سالمت را تقدیم کرده یاد و خاطره شهید دکتر حبیب اهلل پیروی، دکتر محمد زارع جوشقانی و 
دکت رمحمد فقیهی و تمامی شهدای سالمت دانشگاه را گرامی داشت.رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با بیان اینکه سال آینده، سال سختی برای مراکز درمانی دانشگاه خواهد بود، گفت: در سال پیش رو و تعطیالت 
نوروزی که قطعاً با بحران های کرونا همراه خواهد بود، فعالیت های بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی همانند 
سنوات گذشته بیشتر خواهد بود چرا که بخش زیادی از ارائه خدمت بر دوش بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
تحمیل می شــود.زالی، وضعیت خدمت رسانی مراکز درمانی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: در شرایط فعلی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی عالوه بر ارائه خدمت به بیماران کرونایی، درمان و پذیرش سایر بیماران غیرکرونایی 
را در دســتور کار دارند، این موضوع شــرایط پیچیده و دوگانه ای را برای بیمارستان ها رقم می زند بنابراین باید 
تالش کنیم تا این بحران آسیب جدی به مراکز درمانی وارد نکند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
پایان ضمن قدردانی از تالش های مدیران و رؤسای سخت کوش دانشگاه خصوصاً در بحران کووید، سالی همراه با 

موفقیت و بهورزی برای مجموعه دانشگاه آرزو کرد.

۸۸ نفر دیگر قربانی شدند
ســخنگوی وزارت بهداشــت، از شناسایی ۷۵۹۳ بیمار جدید کووید ۱۹ و فوت ۸۸ بیمار دیگر در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما سادات الری، بعد از ظهر  دیروز 
یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۹۹، در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر سیما، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.سخنگوی وزارت بهداشت، با عنوان 
این مطلب که تا دیروز ۷ هزار و ۵۹۳ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند، افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۷4۶ 
هزار و ۹۵۳ نفر رسید.وی با اعالم اینکه در طول 24 ساعت گذشته ۸۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند، گفت: مجموع جانباختگان کرونا در کشور به 
۶۱ هزار و 2۳۰ نفر رسید.وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون و 4۹2 هزار و 4۸۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.به گفته الری، ۳ 
هزار و ۸۳۱ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تا کنون ۱۱ میلیون و ۷۱۶ هزار و 2۱۰ 

آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
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ادامه سرمقاله

گزیده خبر

رییسی:

هیچ کس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد
رییس قوه قضاییه گفت: هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از 
قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش 
مضاعف خواهد بود.به گزارش قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم مازندران 
در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده اظهار کرد: اهمیت 
نهاد خانواده و عوارض ناشــی از طالق کــه بر جامعه مترتب 
می شود بر کسی پوشــیده نیست لذا پژوهشگران و فعاالن در 
حوزه آسیب های اجتماعی باید به مقوله طالق و ارائه راهکارها 

جهت کاهش آن توجه ویژه ای داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نســبت به 
موضوع آســیب های اجتماعی از جمله طالق و اعتیاد بســیار 
حســاس هســتند، افزود: چنانچه نســبت به رفع آسیب های 
اجتماعی نظیر اعتیاد و طالق توجه نشود این آسیب ها منتهی 
به جرم می شوند لذا حتما در این جهت باید اقدامات پیشگیرانه 

در حوزه های فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.
رئیســی با بیان اینکه برای مقابله با آســیب های اجتماعی که 
جامعــه را رنج می دهد راهکار وجــود دارد و این راهکارها نیز 
دست یافتنی هستند، عنوان کرد: تسهیالتی که در زمینه های 
اقتصادی از جمله تامین مســکن و ایجاد اشتغال ارائه می شود 
می تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج های جوان 
پیشگیری کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید صبح دیروز 
خود از کارخانه نســاجی قائمشــهر گفــت: در بازدیدی که از 
کارخانه نساجی قائمشهر داشتیم مشاهده کردیم فردی که این 
کارخانه به او واگذار شــده بود نتوانست به تعهدات خود مبنی 
بر اشــتغالزایی برای ۲ هزار نفر تا سال ۹۰ عمل کند؛ چنانچه 
اشــتغالزایی در این واحد تولیدی تحقق یافته بود، می توانست 
بســیاری از مسائل مرتبط با اشتغال اســتان را رفع کند و به 
سهم خود در پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی از جمله 
طالق موثر باشد.رئیسی با مهم خواندن نقش سازمان های مردم 
نهاد در حوزه تعالی جمعیت و مقابله با گفت: هر جا که کار به 
مردم سپرده شد در آن عرصه به توفیق رسیدیم که جلوه بارز 

این مقوله، دوران دفاع مقدس است که استان مازندران در آن 
دوران بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم جبهه اسالم کرد و همین 
جوانــان و رزمندگان بودند که علی رغم اعطای همه تجهیزات 
و تســلیحات از جمله سالح های شیمیایی از جانب غربی ها به 
صدام، پیروزی را نصیب جبهه اسالم کردند.رئیس قوه قضاییه 
با اشاره به ظرفیت بســیار باالی استان مازندران در حوزه های 
مختلف اقتصادی از جمله کشــاورزی، دامداری و دریا تصریح 
کرد: فعال شــدن هر یک از این حوزه ها می تواند آمار اشتغال 
در استان مازندران را افزایش دهد.رئیسی با بیان اینکه چنانچه 
زمینه های تولیدی و کاریابی مدیریت نشــود، عدم اشتغال به 

وجود می آید و به تبع آن فقر و مشکالت خانوادگی ظهور و بروز 
پیدا می کند، افزود: ما راه برون رفت از مشــکالت را در دست 
بیگانــگان نمی بینیم بلکه اعتقاد داریم ایــن راه برون رفت در 
دستان جوانان، مردم و مسئوالن ما قرار دارد.رئیس دستگاه قضا 
با تاکید بر این نکته که نباید اجازه داد مردم و خانواده ها دچار 
یاس و ناامیدی شوند، عنوان کرد: این مهم فقط در مقام سخن 
نیست بلکه در مقام عمل نیز تمامی فعل ها و ترک فعل های ما 
باید برای مردم امیدآفرین باشد.رئیســی در ادامه نظام اداری 
کارآمد را یکی از جلوه های امیدآفرینی در کشور دانست و گفت: 
با ابتکار و خالقیت و روحیه انقالبی می توان بسیاری از گره ها را 

از امور مردم و کشور گشود کمااینکه سرداران و رزمندگان ما در 
جنگ با وجود نبود امکانات کافی، بسیاری از گره ها را گشودند و 
نشان دادند که در قاموس جبهه انقالبی »ما نمی توانیم« وجود 
ندارد.رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در مجموعه عدلیه و همه 
نیروها در دســتگاه های مختلف می توانند با اقدامات فعاالنه و 
اثرگذار خود، در ایجاد امید در جامعه و ایجاد یاس در دشــمن 
نقش آفرین باشند.رئیسی با بیان اینکه جامعه متعالی جامعه ای 
است که نخبگان آن در زمان مناسب اقدامات برجسته و اثرگذار 
انجام دهند، تصریح کرد: جامعه ما نیز از نخبگانی بهره مند است 

که می توانند جریان ساز باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشــمن ســعی دارد با ایجاد 
آسیب های فرهنگی، اراده مستحکم مردم و جوانان ما را متزلزل 
و بــه جای ایمان، تردید را در وجود مــردم و جوانان ما ایجاد 
کنــد، افزود: نقش نخبگان برای مقابله با این توطئه دشــمن 
از طریق رصد کردن آســیب ها و ارائه راهــکار برای رفع آنها، 
تعیین کننده است.رئیسی با تاکید بر این نکته که راه مقابله با 
دشمن، مایوس کردن آن است، گفت: راه مایوس کردن دشمن 
نیز تولید قــدرت در همه عرصه ها از جمله عرصه های نظامی، 
علمی، اقتصادی و اجتماعی است و این مهم با اقدامات فعاالنه، 
اثرگذار و با نیروهای انســانی مومــن، مصمم و بادانش محقق 
می شــود.رئیس قوه قضایییه در بخش پایان سخنان خود در 
واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی 
در یکی از روســتاهای اســتان مازندران گفت: با تغییر خالف 
قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در 
این زمینه اولویت با آلونک ها نیست بلکه اولویت ها با آن دسته 
از ویالهای اشــرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با 
تصرف اراضی و منابع طبیعی ســاخته شده اند. هیچکس در 
کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون 
را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خالف 
قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری 

استان مازندران پیگیری خواهد شد.

امام خامنه ای: سازمان ملل چرا؟
» مردم مظلوم یمن شــش سال است که با چراغ سبز دولت آمریکا زیر بمباران 
و محاصره اقتصادی و غذایی و دارویِی دولت سنگدل و ظالم سعودی هستند و 
صدای اعتراض هیچ یک از مجامع بین المللی و دولت های مدعی غربی بلند نشده 
اما حاال که مردم پر اســتعداد یمن، با ســاخت یا تهیه برخی وسایل دفاعی به 
حمالت دشمن پاسخ می دهند، صدای اعتراض و مالمت، حتی از طرف سازمان 
ملل بلند شده که این اقدام سازمان ملل زشت  تر از اقدامات آمریکا است«. ایشان 
اشــاره داشتند که: » در اختیار داشتن 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 ســعودی که مخالف خود را با اّره تکه تکه می کند و در عین 
حال ادعای طرفداری از حقوق بشر« و »ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی 
همچون داعش و قرار دادن پول و امکانات رسانه ای مدرن و فراهم کردن زمینه 
فروش نفت سوریه بوسیله آنها و در عین حال ادعای مبارزه با تروریسم« مصادیق 
دیگری از وارونه نمایی های دولت آمریکا و سکوت مرگبار سازمان ملل بوده است. 
بطور کلی باید اذعان کرد که نه تنها گوترش بلکه ماهیت سازمان ملل در شرایط 
کنونی بیش از آنکه مدافع حریم حق کشــورها و امنیت جهان باشد توجیه گر 
جریان قدرت و ظلم و کشــتار بی گناهان در اقصی نقاط جهان اســت و تا این 

موضوع حل نشود فاجعه جهانی حل نخواهد شد. 
والسالم

جهانگیری:
انتخابات فرصتی بی نظیر برای بازسازی 

سرمایه اجتماعی است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه همه مسئوالن روی موضوع امیدوار کردن 
جامعه به آینده تفاهم دارند، گفت: انتخابات فرصتی بی نظیر برای بازسازی سرمایه 
اجتماعی است.جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور عصر شنبه 
به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.جهانگیری در 
این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقا سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم 
گفت: مهم ترین مسئولیت نخبگان و دلسوزان کشور زنده نگه داشتن امید مردم 
به آینده و بازسازی سرمایه اجتماعی است.معاون اول رییس جمهور با تأکید بر 
اینکه بحث صیانت از سرمایه اجتماعی و امید به آینده در جامعه دغدغه جدی 
همه مسئوالن است، گفت: همه بر سر این موضوع تفاهم دارند که باید جامعه به 
آینده امیدوار باشد و آینده خود را بر خالف تبلیغات منفی رسانه های معاند در 
جمهوری اسالمی پیدا کند.وی با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان 
در سال های اخیر اظهار داشت: آمریکایی ها با تحریم ایران به دنبال خسته کردن 
ملت ایران با قصد فروپاشــی ایران و اقتصاد کشور بودند، این جنگ اقتصادی با 
جنگ روانی، فضاســازی رســانه ای و بمباران تبلیغاتی به منظور مأیوس کردن 
مردم از نظام جمهوری اســالمی نیز همراه بود.جهانگیری با اشــاره به سخنان 
رهبر معظم انقالب در خصوص برگزاری پرشــور انتخابات ریاست جمهوری با 
مشــارکت گسترده مردم گفت: انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و 
روستا یکی از فرصت های کلیدی برای بازسازی سرمایه اجتماعی کشور است که 
باید زمینه مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم.در این جلسه 
که وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده حضور داشــتند، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی گزارشــی از میزان ســرمایه اجتماعی و امید ملی و اعتماد به آینده و 
ارتباط این مقوله ها با باورهای دینی ارائه کرد و گفت: ایجاد بسترهای موفقیت 
به ویژه برای نسل جوان و توجه بیشتر به فطرت انسانی می تواند منجر به کاهش 
آسیب ها در حوزه های مختلف و ثبت تجربه های مثبت اجتماعی شود.همچنین 
پس از اســتماع نظرات و دیدگاه های حاضران در جلسه پیرامون مباحثی نظیر 
گره گشــایی از انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تدوین طرح میثاق و 
امید، استفاده از ظرفیت رسانه ها، نخبگان برای بازسازی سرمایه اجتماعی، مقرر 
شد دبیرخانه شــورا کارگروهی ویژه برای صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت 
فضای امید و تواصی ایجاد و با کمک دســتگاه هایی نظیــر آموزش و پرورش، 
فرهنگ ارشاد اسالمی، علوم، تحقیقات و فناوری، رسانه ملی و استفاده از ظرفیت 
نهادهایی نظیر ســتاد اقامه نماز جمعه، پیش نویس طرحی برای جلوگیری از 
تبلیغات منفــی و ایجاد فضای یأس در جامعه تهیه کند.در این جلســه آیین 
نامه تدوین و اجرای سندهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب 
رسید.همچنین اعضا با تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخالق و فرهنگ کار 
و رفتار اقتصادی مبتنی بر اقدامات ملی راهبرد کالن هشت سند نقشه مهندسی 

فرهنگی کشور موافقت کردند.

سرلشکر موسوی: 
جبهه حق باید با بیشترین ظرفیت در فضای 

مجازی مقابل جبهه باطل بایستد
فرمانــده کل ارتش با بیان اینجه فضای مجازی و رســانه یک قدرت و ظرفیت 
بزرگ اســت، گفت: وقتی باطل با حداکثر توان روی آن متمرکز می شــود و از 
آن اســتفاده می کند، الزم و ضروری است که حق هم با بیشینه ظرفیت و توان 
ایــن قدرت را در اختیــار بگیرد و هیچ محدودیتی هم بــرای جوالن دادن در 
این فضا وجود ندارد.روابط عمومی ارتش، به مناســبت فرارســیدن روز شهید؛ 
مهدی اردستانی، علی کشوری، امیر قلیچ خانی، خانم شهره شمشادیان و خانم 
ریحانه اخالقی از فرزندان شهدای ارتش با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کردند.در این دیدار 
مهدی اردستانی گفت: فرزندان شــهدا می توانند اتفاقات خوبی در جامعه رقم 
بزنند، به ویژه در زمینه ارتقاء روحیه ایثار و شــهادت در جامعه بسیار مثمرثمر 
خواهند بود.امیر قلیچ خانی در خصوص تشکیل مجمع فرزندان شهدای ارتش به 
ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به ضرورت توجه مطلوب و شایسته رسانه های 
جمعی به اقدامات و فعالیت های ارتش جمهوری اسالمی ایران به ویژه در حوزه 
مردم یاری و کمک های مومنانه به ملت شریف ایران خاطرنشان کرد: با تشکیل 
این مجمع بخشــی از این خدمات و اقدامات توســط فرزندان شهدا در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی برجســته خواهد شد.همچنین علی کشوری با 
ابراز تشــکر و خرسندی از دومین دیدار با فرمانده کل ارتش در مدت چند ماه، 
این اتفاق خوشــایند را ناشی از توجه ویژه امیر سرلشکر موسوی به دغدغه های 
فرزندان شهدای ارتش جمهوری اســالمی ایران دانست.در ادامه امیر سرلشکر 
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش نیز ضمن تشکر از دلسوزی فرزندان 
شــهدای ارتش در راستای توجه به انعکاس و دیده شــدن اقدامات و عملکرد 
ارتش جمهوری اســالمی ایران برای ملت شریف ایران، تشکیل مجمع فرزندان 
و یادگاران شــهدای ارتش را امری ضروری برشمرد و گفت: این مجمع می تواند 
بستر اقدامات موثر و مثبت بسیاری باشد.وی تأکید کرد: فضای مجازی و فضای 

رسانه یک قدرت و ظرفیت بزرگ است. 

سردار سلیمانی عنوان کرد
سند ۱۰ ساله اعتالی بسیج توسط رهبر انقالب 

تصویب شد
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین گفت: سند راهبردی ده ساله اعتالی بسیج که 
مبتنی بر بیانیه گام دوم تدوین شــده و در دو سه هفته گذشته توسط رهبر معظم 
انقالب تصویب و توسط فرمانده کل سپاه به بسیج ابالغ شد.چهارمین اجالسیه اساتید 
شبکه تربیتی صالحین بسیج صبح دیروز و با حضور سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه، سردار غالمرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین، حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی، حجت االسالم و المسلمین محمد رضا تویسرکانی 
و تعدادی دیگر از فرماندهان آغاز شد.سردار غالمرضا سلیمانی طی سخنانی در این 
مراســم اظهار داشت: سند راهبردی ده ساله اعتالی بسیج که مبتنی بر بیانیه گام 
دوم تدوین شد. در دو سه هفته گذشته توسط رهبر معظم انقالب تصویب و توسط 
فرمانده کل سپاه به بسیج ابالغ شد.وی افزود: تدابیر رهبر انقالب بسیار راهگشا است.

سردار پاکپور:
کنار هر کدام از بیمارستان های استقراری 

یک بیمارستان صحرایی داریم
فرمانــده نیروی زمینی ســپاه گفــت: در کنار هر کدام از بیمارســتان های 
استقراری یک بیمارستان صحرایی داریم. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم آیین رونمایی از بیمارستان 
سیار ۱۲۸ تختخوابی این نیرو در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: نیروی زمینی 
ســپاه در خصوص بیمارستان های ســیار از اول پیشتاز بوده است.وی افزود: 
ما از سال ۸۹ که بحث بیمارســتان های سیار و صحرایی در مناطق محروم 
مطرح شــد در سیستان و بلوچستان وجنوب شــرق و شمال غرب کشور از 
این سامانه ها به خوبی استفاده کردیم.سردار پاکپور ادامه داد: کادر درمانی و 
بهداری ما در مرحله ای که رزمایش بیمارستان های صحرایی را برگزار می کرد 
و به مشکالتی بر می خورد در برنامه های بعدی این مشکالت را مرتفع می کرد.

رحمانی فضلی:
 برای افزایش مشارکت تالش کنیم

وزیر کشور با بیان اینکه برای اجرای انتخابات نگرانی نداریم، گفت: احزاب و گروه ها 
و شــخصیت های سیاســی باید تالش کنند یک رقابت با شکوه و یک مشارکت 
بسیار خوبی داشته باشیم.، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست 
اســتانداران دیروز یکشنبه سال ۱۳۹۹  که به صورت ویدئو کنفرانسی در محل 
وزارت کشــور و با حضور وزیر جهاد کشــاورزی برگزار شد، با بیان اینکه چهار 
موضوع اصلی درآخرین جلســه سال جاری با استانداران مطرح شد، گفت: بحث 
امنیت هم از نظر امنیت عمومی و هم امنیت انتخابات مطرح شد و نهایتاً با توجه 
به اطلس امنیتی که برای انتخابات همیشه تعیین می کنیم مقرر شد همه استان 
ها با حساسیت این اطلس را پیگیری کنند و مرتب گزارش دهی و گزارش گیری 
انجام شود. بحمدا... در حوزه امنیتی مشکل خاصی در شرایط کنونی نداریم که 
این را مرهون لطف خداوند متعال و همراهی های مردم عزیزمان می دانیم.وزیر 
کشور افزود: دومین مسئله بحث تامین ارزاق و قیمت ها در ایام نوروز است. ما در 
وزارت کشور به عنوان مسئول ستاد هماهنگی اطالع رسانی اقتصادی از ۴ ماه قبل 
برآورد ها و تحلیل ها را مرتب در دولت مطرح کردیم و نقاط نگرانی خودمان را هم 
مطرح کردیم با توجه به شرایط الزم بود استانداران در هماهنگی کامل با دولت، 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت کمک کنند بحث تنظیم بازار و نظارت بر 
استانها با دقت پیش برود.وی ادامه داد: این موضوع با حضور وزیر جهاد کشاورزی 
در جلســه دیروز مطرح شد استانداران هم مطالبی را عنوان کردند که امیدوارم 
این هماهنگی ها بتواند در روند کار مثبت واقع شود.رحمانی فضلی همچنین به 
تصمیم جدیدی که در دولت گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: دیروز در این 
جلسه مطرح شد امکان ورود کاال از مرزهای کشور با شرایط سهل تر از جمله در 
موضوع ثبت سفارش و منشا ارزی صورت بگیرد. که سهولت در این زمینه برقرار 
می شود، دعوت کردیم همه استانداران تالش کنند به ویژه استانداران مرزی که 
موضوع واردات کاالهای اساسی به طور جدی پیگیری شود تا کمبودها در داخل 
جبران شود.وی به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات یک موضوع بسیار 
مهم در شرایط کنونی است که الحمدا...تاکنون تمام اقدامات مقدماتی، زمینه ها، 
هماهنگی ها و همکاری ها انجام گرفته اســت و همانطور که در جریان هســتید 
دیروز روز پنجم ثبت نام شــوراها اســت. من از تمام متخصصین، کارشناسان و 
تحصیلکردگان و کسانی که در حوزه های مدیریت شهری و اجرایی تجربه دارند، 
تقاضا می کنم حتماً  برای ثبت نام مراجعه کنند و مشارکت خیلی جدی در این 
زمینه داشــته باشند. بقیه ثبت نام ها هم به مرور از فروردین انجام خواهد شد و 
نگرانی خاصی در زمینه اجرای انتخابات که به عهده وزارت کشــور است نداریم.

وزیر کشــور در این راستا افزود: تقاضای ما در حوزه مشارکت مردم در انتخابات 
است؛ همانطور که مقام معظم رهبری موضوع مشارکت در انتخابات را به صورت 
خیلی جدی با تعبیر بسیار بلند و واژه های پر معنی مطرح کردند، همه دستگاهها 
باید تالش کنیم مقتضیات حضور پر شــکوه مد نظر ایشان را بستر سازی کنیم.

وزیر کشــور در همین زمینه ادامه داد: وزارت کشور، وزارت ارشاد، صدا و سیما، 
شــورای نگهبان، احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی باید تالش کنند یک 
رقابت با شکوه و یک مشارکت بسیار خوبی داشته باشیم. تالش این است در این 
ایام باقی مانده همه ســعی کنیم بستر انتخابات یک بستر مطلوب رقابتی باشد.

وی افزود: موضوع کرونا بحث دیگر این نشست بود و به سالمت مردم تاکید شد 
با توجه به اینکه به جز شــهرهای قرمز و نارنجی بقیه شهرها مسافرت آزاد است 
این به اعتماد و تاکید بر رعایت حداکثری پروتکل ها منوط اســت، اگر قرار باشد 
که پروتکل ها رعایت نشود حتماً دچار خسارت خواهیم شد.رحمانی فضلی بیان 
داشت: این مسئله از دیروز به استانداران یادآوری شد، استانداران به عنوان روسای 
قــرارگاه ها در همه حوزه ها هم در حوزه انتظامات در بحث ترددها هم در حوزه 
بهداشت و درمان هم در حوزه خدمات عمومی که وزارت گردشگری متولی  اصلی 
اســت و هم در حوزه حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی همه باید تالش کنیم 
تا یک عملکرد مثبت قابل قبولی در فضای ایجاد ســالمت داشته باشیم. االن به 
لطف خدا وضعیت از زمانی که قرارگاه تشکیل شد و هماهنگی زیادی بین همه 
نیروهای عمل کننده و بویژه مردم به وجود آمده است مواجه با یک کاهش میزان 
بیماری و فوت مواجه هستیم.رحمانی فضلی افزود: این روند ادامه پیدا کرده است 
به جز استان خوزستان که شرایط خاصی داشته و با اقدامات به موقع و سریع همه 
دســتگاهها االن در خوزستان به طرف یک شرایط مطلوب تر حرکت کردیم و ۴ 
شهرستان از رنگ  قرمز خارج شده و بستری ها کاهش پیدا کرده و تعداد تست 

ها به۲۱ هزار در روز رسیده است.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ما اعالم کردیم در صدد هستیم در سال آینده گزارشگر 
ویژه بررسی آثار تحریم های زیان باری که آمریکا و اروپا علیه ایران وضع کرده اند را 
تعیین کنیم. علی باقری کنی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق 
بشر در حاشیه نشست مشترک ستاد با سفرا، کارداران و رؤسای نمایندگی های بین 
المللی سازمان ملل مقیم تهران که با عنوان حقوق بشر در عصر مسئولیت پذیری و 
حسابرســی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیروز نشستی با سفرا و دیپلمات های 
مقیم تهران برگزار شــد و این نشست سالیانه و چندین بار برگزار می شود.وی ادامه 
داد: در حال حاضر نشســت شــورای در ژنو در حال برگزاری از و تصمیم گرفتیم تا 
نمایندگان کشورهای مختلف را از موضوع نگاه کنیم و اینجا موضوع اصلی که مطرح 
شــد این بود که برخی از کشــورهای اروپایی و آمریکا تالش می کنند تا برای نقض 
حقوق بشــر مردم ایران تالش جدی کنند.باقری کنی با اشاره به اقدامات دولت های 
غربی گفــت: چه در طول دوران جنگ تحمیلی که انواع و اقســام جنگ افزارها در 
اختیار عراق قرار دادند و ســالح شــیمیایی در اختیار صدام قرار گرفت همچنین از 
تروریســم های مختلف در ســال های اول انقالب و تروریسم فرقه گرا در دهه شصت 
و تروریســت تکفیری و تروریسم دولتی رژیم تروریســتی حمایت کردند.دبیر ستاد 
حقوق بشــر وی با بیان اینکه کشــورهای غربی و اروپا به طور جدی در عرصه های 
مختلف تحریم های غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران تحمیل کردند گفت: با وجود آنکه 
خود کشــورهای اروپایی به تحریم های وحشیانه از آن کردند اما همگی آن دولت ها 
پای تحریم ها ایســتادند و آنها را اجرایی کردند و اکنون که دولت جدیدی در آمریکا 
بر ســر کار آمده وربایدن رئیس جمهورش ادعا می کند که اقدامات آمریکا و ترامپ 
درست نبوده اما باز هم همان اقدامات را انجام می دهد و پا را فراتر گذاشته و به نوعی 
گروکشــی می کند.وی ادامه داد: این دولت ها می خواهند امتیازات متجاوزانه دیگری 
را بگیرند و اقدامی که دولت آمریکا انجام می دهد حتی فراتر از دولت ترامپ اســت.

باقری کنی با اشاره به کشــاندن تحریم ها به کاالهای اساسی گفت دارو و تجهیزات 

پزشکی و مواد غذایی تحریم ناپذیر است و اگر هر کشوری این کار را انجام دهد کاری 
غیرقانونی انجام دهد اما اکنون می بینیم که کاالها و مرتبط با تجهیزات پزشکی توسط 
کشورهای اروپایی و غربی تحریم شده است و اینستکس که به معنای تثبیت تحریم ها 
است و آنها می خواهند کانال ویژه ای برای تحریم ها به کار گیرند.دبیر ستاد حقوق بشر 
تصریح کرد: ناقص اصلی حقوق بشر علیه ملت ایران در طول سالیان گذشته آمریکا 
و چند کشــور غربی بوده اند و ایرانیان از یاد نخواهند برد چه تا در زمانی که موضوع 
به کارگیری سالح های شیمیایی توسط صدام مطرح شد حتی مقابل صدور قطعنامه 
را هم گرفتند و دولت فرانسه هم حاضر به حضور در رأی گیری نشد.وی با بیان اینکه 
ســتاد حقوق بشــر به طور جدی به دنبال این است که برای صیانت از حقوق مردم 
جدی است گفت: ما اعالم کردیم در صدد هستیم در سال آینده گزارشگر ویژه بررسی 
آثار تحریم های زیان باری که آمریکا و اروپا علیه ایران وضع کرده اند را تعیین کنیم تا 
این گزارشگر مسئولیت داشته باشد به میزان نقش آفرینی اشخاص حقوقی و حقیقی 
که در کشــورهای اروپایی نقش داشته اند را بررسی کند و گزارشگرهای کارشناسی 
خــود را در اختیار مراجع قضائی قرار دهد.وی با بیان اینکه اقدام تحریم ها غیرقانونی 
اســت گفت: این افراد بازداشت می شوند تا گزارش این افراد به حقوق مراجعه حقوق 
بشری دنیا ارائه شود و اعالم کرد این جمهوری اسالمی ایران به دنبال تشکیل جبهه 
جهانی برای بررسی آثار و صدمات تحریم های ظالمانه و بررسی وضعیت خسارت هایی 
که قربانیان تحمل کرده اند خواهیم بود.دبیر ستاد حقوق بشر در این جلسه نمایندگان 
مؤسسات بیماری های خاص از جمله ای بی و تاالسمی از وضعیت خود گزارشی دادند 
و یکی از مســئوالن دستگاه قضا در این جلسه ویژگی ها و آثار حقوق بشری مترتب 
بر دو ســند امنیت غذایی و تحول غذایی را برای نمایندگان کشــورها تشریح کرد.

وی جمهوری اســالمی ایران همواره آمادگی دارد تا حقوق بشــر را اجرایی کند اما 
کشورهایی که به جای گفتگو به سمت صدور قطعنامه می روند از آداب گفتگو آشنایی 
ندارند و اگر به دنبال گفتگو هســتند باید مبادی آداب گفتگو باشند.باقری کنی در 
پاسخ به سوالی درباره تحریم های غیرقانونی گفت، این موارد در مراجع قضائی قابلیت 
پیگیری دارند و در موضوعات مختلف پرونده هایی توسط ضابطین ذیربط تشکیل شده 
است و این پرونده ها بررسی و تکمیل می شود و هرکدام که مراحل بررسی اجتماعی 
شــود وارد پروسه دادگاه خواهد شــد و چند محور را در دستور کار قرار داده ایم که 
کشور آمریکا در زمینه مســئولیت داشته و طبق قوانین مصوب مجلس قوه قضائیه 
به وظایف خود در این زمینه انجام خواهد داد.دبیر ســتاد حقوق بشــر درباره تحریم 
دو نفر از اعضای ســپاه گفت: این بازی دولت آمریکا از که خود حقوق بشــر را نقض 
می کنــد اما دیگران را به دلیل نقض حقوق بشــر تحریم می کند غربی ها در مواضع 
خود درباره شخصی صحبت می کنند و می گویند که حقوق فردی در ایران خدشه دار 
شــده اما صرف نظر از اینکه ممکن است حرف آنها اساسی نداشته باشد اما تحریم ها 
به مســلمانان و غیر مسلمانان کاری ندارد و بچه بازی سیاسی برای انحراف اذهان از 

موضوعی است که خود امریکایی ها ناقض آن هستند.

باقری کنی تاکید کرد؛

تعیینگزارشگرویژهصیانتازحقوقمردمایراندرقبالتحریمها
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گزیده خبر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

کاالهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است
دویســت و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت دیروز یکشنبه به ریاست 
رییس جمهور برگزار و در این جلســه وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
گزارشی از وضعیت قیمت کاالها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس 
ارائه کردند. رییس جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه تامین کاالهای اساسی و 
معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای 
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و همچنین کاهش قیمت کاالهای مورد نیاز مردم 
به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد.حسن روحانی با اشاره به اینکه دستورات الزم برای 
جلوگیــری از افزایش قیمت کاالها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت ها صادر 
شده است، گفت: معیشــت مردم، نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن 
در شــرایط ویژه شب عید از فوریت بیشــتری برخوردار است و دستگاه های مربوطه باید 
نظارت های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس 
کنند.رییس جمهور با بیان اینکه با وجود همه تالش ها در برخی زمان های مشــخص از 
جمله روزهای پایانی ســال برخی سوء استفاده ها و جوسازی ها موجب القای کمبود کاال 
و در نهایت شوک افزایش قیمت می شود، تصریح کرد: وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط 
باید با جدیت و دقت بیشــتر دســتور العمل های کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه 
ندهند مردم در چنین مواقعی با ســختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانه ها به ویژه رسانه 
ملی نیز با اطالع رسانی دقیق می بایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند.

مدیریت واردات مــواد ضروری و کاالهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات 
ستاد هماهنگی اقتصادی بود.رییس جمهور در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تامین 

ارز مورد نیاز در سخت ترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمت ها پیش از آنکه نشات 
گرفته از کمبود کاال باشــد برآمده از التهاب آفرینی ها، القاء تصور جهش قیمت های آتی 
و ایجاد تقاضای کاذب اســت، همچنین کاســتی در هماهنگی های الزم در امر نظارت و 
کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را درمورد 
برخی کاالها ایجاد کرده است.براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در 
این جلسه، توزیع گسترده میوه، گوشت و مرغ در دستور کار دستگاه های مرتبط براساس 
نرخ مصوب آغاز شــده و تداوم خواهد داشت.در این جلسه همچنین دستگاه های مرتبط 
با تولید و توزیع کاال نیز با ارائه گزارشی تاکید کردند که با اجرای برنامه ها و سیاست های 

اتخاذ شده، بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کاال و نظارت بر قیمت، متعادل 
خواهد شد.در جلسه دیروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رییس کل بانک 
مرکزی گزارشی از تحوالت بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۹ ارائه کرد.به موجب 
این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در ۹ ماهه ســال جاری نســبت به دوره 
مشابه سال گذشته با نفت ۲،۲ درصد و بدون نفت ۱،۹ درصد رشد داشته است.در مدت ۹ 
ماهه، ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴،۶ درصد، گروه نفت ۳،۹ درصد، گروه صنایع و معادن 
۶ درصد رشد مثبت داشــته اند و صرفا ارزش افزوده گروه خدمات بدلیل شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های ناشــی از آن، ۳ درصد رشــد منفی داشته است.رییس کل بانک 
مرکزی تاکید کرد: با توجه به رشد متوالی مثبت در دو فصل تابستان و پاییز، با اطمینان 
می توان بر خروج اقتصاد از رکود تاکید کرد.رییس جمهور پس از این گزارش، با اشــاره 
به ظرفیت های امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد: آمارها و شاخص های کالن اقتصاد 
نشانگر مسیر مثبت و خنثی سازی تحریم ها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و 
بارقه های پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق دقیقا در سال هایی رخ داده است 
که بسیاری از کشورها به ســبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد 
بوده اند.روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی اســت که دشمنان در چارچوب اهداف 
شوم خود نسبت به ملت ایران، بدنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متاسفانه برخی 
جریانات داخلی نیز اســیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده می 
گیرند.رییس جمهور تاکید کرد: بی تردید سال آینده با همراهی مردم و فعاالن اقتصادی 

سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.

در نشست علنی مجلس؛
سازوکار هدفمندی یارانه ها اصالح شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به الیحه 
بودجه ۱۴۰۰، ســازمان هدفمندســازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی را مکلف کردند نســبت به ثبت نــام و پرداخت یارانه هدفمندی و 
معیشــتی به کلیه افراد واجد شرایط اقدام کنند.، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در نشست علنی دیروز یکشــنبه، مصوبه کمیسیون تلفیق را برای 
بررســی  الیحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین شورای 
نگهبان با اصالحات تبصره ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماده واحده موافقت کردند.بر اساس 
جزء یک تبصره ۱۳ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، اجازه داده می شود 
از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند )م( ماده )۲۸( قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( اقدامات زیر صورت پذیرد.

در ادامه این جزء آمده است: پرداخت تا مبلغ  ۵ هزار میلیارد ریال به جمعیت 
هالل  احمر جمهوری اسالمی ایران و تا مبلغ یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک 
دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند م ماده ۲۸ قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ که اصالحی 
شورای نگهبان است به تصویب نمایندگان رسید.همچنین در بند الف تبصره 
۱۴ برای تامین شورای نگهبان مصوب شد که در اجرای قانون هدفمندکردن 
یارانه هــا تمامی دریافتی ها )منابع( مندرج در جدول تبصره )۱۴( این قانون 
به استثنای عوارض شــهرداری ها و دهیاری ها، منابع حاصل از فروش آب و 
برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی )به ترتیب موضوع 
مــاده )۱۲( و مــاده )۶۵( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی 
از مقررات مالی دولت )۲(( به حســاب ســازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد 
خزانه داری کل  کشور  واریز می شود.همچنین نمایندگان مصوب کردند که 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است بدون نیاز به ابالغ و تخصیص از 
سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق 
جــدول مذکور و بند )الف( تبصره )۱۸( و ردیف محرومیت زدایی مندرج در 
جدول )۳-۱۰( رأســاً اقدام نماید.بر اساس بند )ب( تبصره ۱۴ نیز سازمان 
هدفمندســازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حســب مورد 
مکلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر 
یارانه ها به کلیه افراد واجد شــرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون 
ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شــده اند اقدام نمایند. عدم ثبت نام 
یا تأخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشــتی و 
سایر یارانه ها تخلف محسوب و مسؤولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی ربط 
اســت. این تخلف قابل رســیدگی در مراجع ذی صالح است.همچنین برای 
تامین شورای نگهبان جزء ۳ بند )د( تبصره ۱۴، از این جهت که آیا اولویت 
مذکور اطالق دارد و شامل همه منابع مورد نیاز تبصره است یا یارانه ها و نیز 
از این جهت که آیا این اولویت نسبت به سایر امور مهم دیگر جریان دارد یا 
خیر، توسط کمیسیون تلفیق و با تصویب نمایندگان حذف شد.بر اساس بند 
الحاقی ۴ تبصره ۱۵ که اصالحی کمیسیون تلفیق است و توسط نمایندگان 

به تصویب رسید.

سخنگوی کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت با تأکید بر لزوم 
توزیع یکپارچه ســود سهام عدالت به سهامداران مطرح کرد: درخواست ما این است 
که سود عملکرد سهام عدالت در سال ۱۳۹۸ فقط از طریق سامانه ملی سهام عدالت 
توزیع شود. اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت در گفت وگو با برنامه »گفت وگوی اقتصادی« درباره آخرین اطالعات مشمولین 
دریافت ســهام عدالت گفت: موضوع ســهام عدالت مربوط به قبل از سال ۱۳۸۴ و 
دولت هشتم و آن هم بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد اجرای سیاست 
های اصل ۴۴ قانون اساسی کلید خورد.سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی سهام عدالت افزود: در طرح اولیه قرار بود که تعاونی های استانی نمایندگی 

ســهام را بر عهده گرفته و مردم عضو تعاونی ها شــوند اما بعد از بررســی های فنی 
و نظرســنجی ها، مقرر شــد که ساختار ســهام عدالت بر مبنای تعاونی های سهام 
عدالت شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی شکل گیرد.وی گفت: تفسیر به 
رأی ها در مدیریت وقت ســازمان خصوصی سازی منجر به اقداماتی از جمله حذف 
جمعیت زیادی از مردمی شــد که سالهای قبل بر اساس تخفیف ۵۰ درصدی سود 
سهام خود را دریافت کرده بودند.حیدری با اذعان به غفلت از روستانشینان به عنوان 
ســرمایه اجتماعی به عنوان عاملی برای جلوگیری از مهاجرت های بی رویه در این 
طرح گفت: مجوز هشــت بندی به ویژه درمورد شناسایی افراد مشمول رعایت نشده 
و متاســفانه در گزارش وزارت تعاون نیز انحرافی در حد ۲۰ میلیون نفر داریم به این 
معنا که افراد مشــموِل سهام عدالت از قلم افتادند و افراد غیرمشمول سهام دریافت 
کردند.ســخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اظهارکرد: 
در حال حاضر ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مردم مشمول سهام عدالت هستند اما 
همیــن االن هم عالوه بر چالش حذف تخفیــف ۵۰ درصدی، بیش از ۲ میلیون نفر 
هم برگه ســهام عدالت را گرفتند و در سامانه به عنوان سهامدار شناخته نمی شوند.

وی افزود: موضوع جاماندگان سهام عدالت، عدم لحاظ تخفیف برای دو دهک پایین 
درآمدی جامعه و عدم رعایت ترتیبات قانونی و عدم تأییدیه در زمان تســویه اقساط 
سهام عدالت از جمله انحرافات این سهام هستند.حیدری صدور صورت حساب سهام 

عدالت به نام مردم در اواخر ســال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را از جمله انحرافات این ســهام 
عنوان کرد و گفت: مردم مطلع نبودند که باید اقساط باقی مانده را به حساب دولت 
واریز کنند و به همین دلیل هم بیش از ۹۸ درصد مردم از باقی مانده ســهام عدالت 
خود محروم شدند.سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، 
از انحراف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به قیمت ارزش روز در سهام عدالت سخن گفت 
و افزود: یکی از دالیل تشــکیل فراکســیون سهام عدالت در مجلس هم رسیدگی به 
همین موضوع اســت.وی با بیان اینکه هم اکنون بحث سود سهام عدالت و مطالبات 
تعاونی های سهام عدالت شهرستانی در دستور کار با فوریت قرار گرفته گفت: مجامع 
سرمایه گذاری استانی با لحاظ حقوق سهامداران باید در آینده برگزار شود.حیدری با 
تأکید بر لزوم توزیع یکپارچه سود سهام عدالت به سهامداران مطرح کرد: درخواست 
ما این است که سود عملکرد سهام عدالت در سال ۱۳۹۸ فقط از طریق سامانه ملی 
سهام عدالت توزیع شود.وی با بیان اینکه شرکت های سرمایه پذیر طبق قانون تجارت 
باید ســود را به حساب سهامدار واریز کنند گفت: پیشنهاد عملیاتی ما این است که 
سود روش غیرمستقیم ها به حساب سرمایه گذاری استانی واریز شود و با سود روش 
مســتقیم ها یه شکل یکجا از طریق سامانه توزیع شود.حیدری تصریح کرد: اگر نگاه 
دولت به جای دخالت به سمت تقویت نظارت تغییر کند و دست بدنه دولت از سهام 

عدالت کوتاه شود تمام چالش ها رفع خواهندشد.

عضو هیات رییسه مجلس:
شورای نگهبان ۲۰ایراد به الیحه بودجه۱۴۰۰ 

گرفته است
احمد امیرآبادی فراهانی گفت: شــورای نگهبان در سال ۹۷ ، ۱۳ ایراد و در سال ۹۸، ۱۹ 
ایراد و در ســال ۱۴۰۰ ، ۲۰ ایراد به لوایح بودجه گرفته است.، احمد امیرآبادی فراهانی 
عضو هیات رییســه مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی دیروز )یکشنبه ۲۴ اسفند( 
مجلس شورای اسالمی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد 
ایرادات شــورای نگهبان به الیحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشــت: شورای نگهبان به الیحه 
بودجه سال ۹۷ ، ۱۳ ایراد و به الیحه بودجه سال ۹۸، ۱۹ ایراد و به الیحه بودجه ۱۴۰۰ ، 
۲۰ ایراد گرفته است. لذا این میزان ایرادات در سال های مختلف مانند هم بوده است.عضو 
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی افزود: مواردی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، 

رفع ابهام است که توسط کمیسیون تلفیق ارسال شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
جاماندگان به جمع یارانه بگیران اضافه خواهند شد

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: در کنار بودجه احکام مختلفی بود، یکی از احکام 
مرتبط با افرادیســت که شایستگی دریافت یارانه را دارند اما به هر دلیل استفاده نکردند، 
با همان سازوکار مشخص شده ان شاءاهلل بتوانیم بازماندگان را به جمع یارانه بگیران اضافه 
کنیم. محمدباقر نوبخت صبح دیروز در حاشــیه پانزدهمین همایش سراســری رؤسا و 
مدیران پلیس راهور نیروی انتظامی در ستاد این پلیس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
بودجه تقریباً با توافق نسبی بین دولت و مجلس تهیه شد، اظهار کرد: مواردی که مانند 
سنوات گذشــته از منظر شورای محترم نگهبان یا قانون اساسی ایراد یا مغایرتی با شرع 
مقدس داشت، اعالم شــد و انتظار داریم تا پایان هفته، مجلس محترم فرصت پیدا کند 
ایرادات شورای محترم نگهبان را برطرف کند.رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: به نظر 
می رسد با اصالحاتی که برای تأمین نظر شواری نگهبان روی مصوبات مجلس در بودجه 
صورت می گیرد، بتوانیم تا پایان هفته، بودجه را به عنوان قانون داشته باشیم البته فرصت 
نیز برای دولت خواهد بود که بتواند ضوابط اجرایی و آیین نامه های اجرائی و مالی را تامین 
کند تا بودجه بعد از تعطیالت نوروز برای اجرا به تمام دستگاه ها ابالغ شود.وی تصریح کرد: 
در کنار بودجه احکام مختلفی بود که یکی از احکام مرتبط با افرادی است که شایستگی 
دریافت یارانه را دارند منتهی به هر دلیلی استفاده نکردند، با همان ساز و کاری که قانون 
مشــخص کرده و آیین نامه اجرای آن در دولت در تبصره ۱۴ نوشــته می شود، ان شاءاهلل 
بتوانیم بازماندگان را نیز به جمع یارانه بگیران اضافه کنیم. دو یارانه در روزهای مشخص و 
معین ماه پرداخت می شود )یارانه حمایت معیشتی دهم و بیستم یارانه های جاری( نوبخت 
با بیان اینکه خوشبختانه آمارها حاکی از موفقیت پلیس راهور در حفظ جان مردم دارد، 
عنوان کرد: خوشبختانه تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی با اقدامات ویژه صورت گرفته 
توســط پلیس راهور کاهش پیدا کرده، سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت بر خود 
فرض می داند که تا جای ممکن نیازمندی های پلیس را برای حفظ کاهش آمار مرگ و میر 
ناشی از تصادفات فراهم و به نحو شایسته ای نسبت به پشتیبانی مستمر از این نیروهای 
زحمت کش اقدام کند.رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا درآمد 
حاصــل از جرائم کرونایی به پلیس راهور اختصاص پیدا می کند، تصریح کرد: آنچه برای 
برخورداری پلیس راهور از پاداش است را بدون ارتباط با مباحث جریمه می بینیم و تالش 
می کنیم اقدام خود در پاســخ زحمات و خدمات عزیزان اعمال کنیم.وی در پاسخ به این 
ســوال که درآمد حاصل از جرائم رانندگی فقط به وزارت بهداشت اختصاص پیدا خواهد 
کرد نیز بیان کرد: خیر، جرائم مربوط به وزارت بهداشت نیست، وزارت بهداشت نیز یکی 
از استفاده کنندگان از منابع کرونا است و جرائم به منابع اضافه می شود.این مقام مسئول 
درباره تجهیز پلیس نیز برای هوشمندسازی آن گفت: سازمان برنامه و بودجه حسب توافق 

با ریاست پلیس راهور، پشتیبانی مالی متناسب را صورت خواهد داد.

 قرارگاه محرومیت زدایی،بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها اعالم کرد

 برگزاری رزمایش کمک های مؤمنانه  
در استان خوزستان

 بنا به اعالم  مدیر قرارگاه محرومیت زدایی،بنیاد بین المللی خیریه آبشــار عاطفه ها سرکار خانم فاطمه چوپانی در قالب کمیته ملی  
حمایت های اجتماعی ، اقدام به برگزاری رزمایش کمک های مؤمنانه  در استان خوزستان نموده ایم، که به حول و قوه الهی  و با دستور 
مدیر عامل محترم بنیاد بین المللی خیریه آبشــار عاطفه ها،جناب حاج آقا محمد جواد فوالد پور صورت گرفت و  ابالغیه  به سراسر 
کشور نیز صادر گردید  و تمامی نمایندگی های آبشار  عاطفه ها در سراسر کشور در اقدامی فوری  به استان خوزستان به دلیل داشتن 
وضعیت قرمز بابت  ویروس منحوس کرونا  و همچنین جزء استانهای کم برخوردار  می باشد و شهرها و روستاهای با وضعیت معیشتی 
محروم دارد. دراین اقدام کمک های مؤمنانه در قالب کمیته ملی حمایت های اجتماعی صورت گرفت و بیست هزار بسته معیشتی  و 
اقالم بهداشــتی  از استانها جمع آوری گردید ودر روز  چهارشنبه و پنجشنبه مورخ20و21 اسفندماه 1399و مصادف با مبعث حضرت 
رسول اکرم )ص( به شهرستانهای محروم این استان توزیع گردید.  امید است این خیریه دریچه ای دیگر از کمک مؤمنان ه را به روی 
هموطنان نیازمند بگشایند و بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها  بعنوان کمیته ملی حمایت های اجتماعی در امر خدمت رسانی  

به جامعه هدف پیشرفت روز افزونی را به کمک خیرین گرانقدر  میهن اسالمی داشته باشد.

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت مطرح کرد

انحراف ۶00 هزار میلیاردی 
سهام عدالت
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اوپک در جدیترین گزارش خود اعالم کرداستانها

افزایش تولید نفت ایران به 2 میلیون و 120 هزار بشکه در روز
اوپک در جدیترین گــزارش خود اعالم کرد تولید نفت ایران 
در اســفند ماه 99 به دو میلیون و 120 هزار بشــکه در روز 
رســید که 35 هزار بشــکه در روز نسبت به ماه قبل افزایش 
داشته است.ســازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک 
در جدیدتریــن گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: 
تولید نفت ایران در ماه فوریه 2021 برابر با اسفند ماه 1399 
به 2 میلیون و 120 هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه 

پیش از آن 35 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
بر اســاس این گزارش، ایران در مــاه ژانویه برابر با بهمن 99 
روزانه دو میلیون و 85 هزار بشــکه نفت تولید کرده اســت 
که این رقــم در ماه پیش از آن یعنی دســامبر 2020 )دی 
99( 2 میلیون و 25 هزار بشــکه در روز بوده است.متوســط 
تولید نفت ایران در ســال 2018 برابر بــا روزانه 3 میلیون و 
553 هزار بشکه و در ســال 2017 برابر با 3 میلیون و 813 
هزار بشــکه در روز بوده است که این رقم در سال 2019 به 
روزانه 2 میلیون و 356 هزار بشکه رسیده است.ایران به طور 
متوسط در سال2020 روزانه یک میلیون و 985 هزار بشکه 
نفت تولید کرده اســت.ایران در سه ماهه سوم 2020 روزانه 

یک میلیون و 945 هزار، در سه ماهه دوم، روزانه یک میلیون 
و 949 هزار  و در ســه ماهه نخســت، روزانه 2 میلیون و 59 
هزار بشــکه نفت تولید کرده است.میزان تولید نفت ایران در 
ســه ماهه چهارم ســال 2020 روزانه 1 میلیون و 993 هزار 
بشکه نفت بوده است.بر اســاس این گزارش، تولید نفت 13 
کشور عضو این سازمان در ماه فوریه 2021 )اسفند 99( 24 
میلیون و 848 هزار بشکه در روز عنوان شده است که کاهش 
روزانه 647 هزار بشکه  ای نسبت به ماه ژانویه را نشان می دهد. 
اوپک در ماه ژانویه روزانه 25 میلیون و 496 هزار بشکه نفت 
تولید کرده بود.عربســتان نیز در ماه فوریه روزانه 930 هزار 
بشــکه نفت کمتر تولید کرده و میزان تولیدش به 8 میلیون 
و 150 هزار بشــکه رسیده اســت. میزان تولید این کشور در 
ماه ژانویه 9 میلیون و 80 هزار بشــکه در روز بود.کشورهای 
آنگوال، گینه و عربستان کاهش و باقی کشورها افزایش تولید 
داشتند. بیشترین کاهش برای عربستان با 930 هزار بشکه در 
روز و بیشــترین افزایش مربوط به نیجریه با 161 هزار بشکه 
در روز بوده است.ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید 

معاف هستند.

سد سورال سرریز کرد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان از سرریز 
سد سورال طی بارندگی های چند روز اخیر خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 
آرش آریا نژاد ضمن اشــاره به پــر بودن 58 درصدی 
مخزن سدهای استان، اظهار داشت: نظر به بارش های 
موثر در چند روز اخیر، پیش بینی می شود با افزایش بارندگی ها در روزهای آتی 
سد گاران با 97 درصد پر بودن حجم مخزن، در زمره سدهای آماده سرریز قرار 
گیرد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه ســد سورال با حجم مخزن 42/11 میلیون 
متر مکعب، 100 درصد پرآب شده و سرریز کرده است، باید خطر سیالبی شدن 
در پایین دست این سد را جدی گرفت .مهندس آریانژاد با اشاره به اینکه حجم 
مخازن کل ســد های استان در ســال جاری با احتساب سدهای آزاد، گاوشان، 
شــهید کاظمی بوکان و تالوار زنجان، 8/1607 میلیون متر مکعب است، خاطر 
نشان کرد: نظر به بارندگی 278 میلیمتری استان تاکنون؛ در حال حاضر حجم 
ورودی سدهای استان 622 میلیون متر مکعب می باشد.وی در پایان به منظور 
پیشگیری از خطرات و آسیب های احتمالی ناشی از بروز سیل، تاکید کرد: اهالی 
و ساکنین مجاور و پایین دست رودخانه ها و سدها جداً از توقف و تردد در مسیر 

مسیل ها، اجتناب کرده تا شاهد بروز خسارات احتمالی جانی و مالی نباشیم.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:
طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان آب 

پایدار صنایع را تضمین می کند
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: تمام صنایع اســتان اصفهان کمتر از 5 
درصــد آب از حوضه زاینده رود برداشــت می کنند و 
سهم شــرکت فوالد مبارکه کمتر از یک درصد است 
و پروژه انتقــال آب خلیج فارس به اصفهان آب پایدار 
صنایــع را بــرای تولید تضمین می کند.جواد نیلی د با اشــاره به آغاز عملیات 
اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار داشــت: یکی از نیازهای 
اساسی فرایند تولید فوالد، آب پایدار است. این درحالی است که در سالهای اخیر 
نوسانات زیادی در بارش ها داشتیم و همین موضوع شرکت فوالد مبارکه را برآن 
داشــت که در ابرپروژه طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان مشارکت داشته 
باشد تا آب پایدار را از دریا تامین کند.وی افزود: عملیات انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان صرفا با اهداف صنعتی و معدنی انجام می شود و سهم شرکت فوالد 
مبارکه در این طرح در میان سهامداران از همه بیشتر است.مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر سهامداران 
عمده شــرکت تامین آب اصفهان صفه که مجری طرح انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان است؛ شرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه اصفهان، ذوب آهن، شهرداری 
اصفهان، اتاق بازرگانی و سازمان همیاری شهرداری های اصفهان است.وی اضافه 
کرد: ایجاد کوریدور برای عبور لوله های انتقال آب، زمان بر است که خوشبختانه 
با احداث این کوریدور در اســتانهای کرمان و یزد و سهیم شدن اصفهان هم در 
بخشی از این کوریدور زمان ذخیره شد و اگر شرکا به تعهدات خود عمل کنند 
این ابرپروژه در کمتر از 5 سال به بهره برداری می رسد.نیلی سهم صنایع را در 
برداشت از زاینده رود ناچیز دانست و افزود: تمام صنایع استان اصفهان کمتر از 
5 درصد آب از حوضه زاینده رود برداشت می کنند و سهم شرکت فوالد مبارکه 

کمتر از یک درصد است.

وزیر صمت:
افزایش سهم ایران از آب استحصالی دریای جنوب ضروری است

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشــریح طرح های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، ســهم ایران را از آب شــیرین 
اســتحصالی از این دریا در قیاس با کشــورهای حاشــیه آن اندک خواند و بر ضرورت افزایش این سهم تاکید کرد.»علیرضا رزم 
حسینی« دیروز یکشنبه در جریان مراسم افتتاح قطعات دوم و سوم خط انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران، گفت: اگر 
در تاریخ چند هزار ساله کهن ایران بخواهیم یکی از روزهای ماندگار را ثبت کنیم حتما یکی از این روزها، روز 24 اسفندماه 1399 
است و اگر بخواهیم سالی را به عنوانی سال ماندگار در تاریخ تابناک ایران قلمداد کنیم، حتما امسال است.وی با بیان این که امروز 
رویای ناباورانه انتقال آب از دریا به صحرا به واقعیت نشست، گفت: قطعه اول این طرح را در آبانماه از هرمزگان به معادن سنگ آهن 
گلهر کرمان آغاز کردیم و امروز قطعه دوم و سوم به ترتیب به طول 150 و 550 کیلومتر را افتتاح می کنیم.وی اجرای این طرح را 
طول کل آن از خلیج فارس تا اردکان 820 کیلومتر است، هدیه ای برای نسل آینده و افتخاری برای تاریخ جمهوری اسالمی خواند.

رزم حسینی در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد انتقال آب خلیج فارس و دریا عمان به فالت مرکزی و اهتمام 
رییس جمهوری به ورود بخش خصوصی در این حوزه، گفت: خوشبختانه امروز نوید تحقق این موضوع را می دهیم.به گفته ی وی، 
همزمان با افتتاح 820 کیلومتر این خط انتقال آب، خط دوم را از این مسیر به خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول 1550 
کیلومتر را دنبال می شود که هم اکنون نیز 400 کیلومتر آن اجرا شده و 35 درصد پیشرفت دارد.وزیر صمت با اشاره به اجرای خط 
سوم نیز از این مسیر و از هرمزگان به استان اصفهان به طول 920 کیلومتر، افزود: خط چهارم نیز  برای شرق کشور از چابهار به 
زابل به طور 820 کیلومتر در دستور کار قرار می گیرد.وی از مهمترین دستاورد این طرح ها را تامین آب پایدار و جدید برای فالت 
مرکزی و شرق کشورمان، تحول و توسعه اقتصادی در این مناطق معدن خیز، بهره مندی هفت استان از آب شرب، محرومیت زدایی 
و توسعه متوازن و اشتغالزایی پایدار و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی ذکر کرد.رزم حسینی در پایان با بیان این که هم اکنون 
کشورهای حاشیه خلیج فارس روزانه 36 میلیون مترمکعب از این دریا آب شیرین استحصال می کنند، گفت: اگر این چهار خط 
مورد بهره برداری قرار گیرد، ســهم ایران تنها 2.5 درصد خواهد شد و فاصله ای طوالنی با این کشورها خواهیم داشت و ضرورت 
دارد که جمهوری اسالمی سهم خود را در این باره افزایش دهد.یادآور می شود، امروز قطعه دوم خط یک انتقال آب خلیج فارس 
به سرچشمه و قطعه سه خط یک انتقال آب خلیج فارس به اردکان، با دستور رئیس جمهور بصورت ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور 
افتتاح شد.همچنین عملیات اجرایی خط 2 انتقال آب خلیج فارس به استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی، عملیات اجرایی 

خط سه انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان و عملیات اجرایی انتقال آب دریای عمان از چابهار به زاهدان آغاز  شود.

کمیسیون اروپا: به پروژه »نورد استریم ۲ » نیازی نداریم
معاون کمیسیون اروپایی با اعتراف به خطاهای این نهاد در سفارش واکسن کرونا همچنین از مخالفت خود با پروژه گازی نورد 
استریم 2 سخن گفته و تاکید کرد که اروپا به این پروژه نیازی ندارد، »فرانس تیمرمانس«، معاون کمیسیون اروپایی به اهمال 
کاری در استراتژی واکسن کرونای اتحادیه اروپا اعتراف کرده و در گفتگویی با روزنامه »تاگس اشپیگل« تاکید کرد: این درست 
که در روند سفارش واکسن هم در بروکسل و هم در کشورهای عضو این اتحادیه خطاهایی انجام شده است.وی همچنین گفت: 
من آماده ام در پایان دورن پاندمی یک نتیجه گیری از شرایط داشته باشم و بعد از آن ما می توانیم ببینیم چه اشتباهاتی داشته 
و چه کارهایی را درســت انجام داده ایم. در شــرایط فعلی اما این مسئله مطرح است که تمام اروپا واکسن را دریافت کنند.وی 
انتقادهای شهروندان مبنی بر اینکه واکسن باید در اسرع وقت تحویل داده شود را قابل درک دانسته و در بخش دیگری ازاین 
گفتگو در عین حال سفارش مشترک واکسن از طرف اتحادیه اروپا را اقدامی درست ارزیابی کرد. تیمرمانس یک اقدام اروپایی 
در این راستا را همچنین در جهت منافع کشورهای ثروتمند از جمله آلمان دانست.وی در بخش دیگری از این گفتگو بر لزوم 
پیشبرد اهداف اروپایی اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست در قالب طرحی به نام تواق سبز تاکید کرده و گفت: با جان 
کری، نماینده ویژه بایدن در امور زیســت محیطی در این باره اتفاق نظر داشــته که بدون یک تحول در این راستا کودکان ما 
به دلیل کمبود آب و غذا درگیر جنگ خواهند شــد.معاون کمیسیون اروپایی در بخش دیگری از این گفتگو بر موضع مخالف 
کمیسیون اروپایی با پروژه گازی نورد استریم 2 تاکید کرده و گفت: ما به »نورد استریم 2« نیازی نداریم. این نهاد اروپایی همواره 
گفته است که این پروژه برای تامین انرژی اروپا ضرورتی ندرد؛ اما نود استریم 2 وجود دارد.وی در ادامه گفت: با این همه اتحادیه 
اروپا باید اطمینان حاصل کند که نورد استریم 2 مطابق با قوانین اتحادیه اروپا استفاده شود؛ روسیه این را نمی خواهد؛ اما این 
قوانین اتحادیه اروپا است. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا این خط لوله نباید امنیت تامین انرژی اروپا را به خطر بیاندازد.ساخت 
پروژه خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان موسوم به »نورد استریم 2« هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی پروژه ای بحث برانگیز 
است.در حالی که این پروژه گازی در آستانه تکمیل قرار دارد »آنتونی بلینکن«، وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا مجددا با اظهار 
نظرهایی در بحث ها درباره این پروژه گازی وارد شده است..وی بار دیگر بر مخالفت دولت »جو بایدن« با این پروژه گازی تاکید 
کرده و گفت: ما مخالف این پروژه هستیم و خواهیم ماند. این پروژه اصول اتحادیه اروپا برای امنیت انرژی را نقض می کندپروژه 
خط لوله گازی نورد اســتریم 2 قراراســت گاز طبیعی روسیه را از بستر دریای بالتیک به آلمان منتقل کند.بخش مهمی از این 
پروژه به پایان رسیده است.در پی بازداشت مخالفان از جمله الکسی ناوالنی در ماه ژانویه گذشته در روسیه، پارلمان اروپا با رای 

اکثریت الیحه ای غیرالزام آور مبنی بر توقف ساخت و ساز پروژه خط لوله گازی نورد استریم 2 را تصویب کرد.

امسال سی امین سالگرد استقالل ماست. این یک نقطه عطف مهم است، که به معنای 
احیای کشور قزاق و دستیابی به آزادی است، آرزوهایی که بسیاری از نسل های نیاکان 
ما آن را گرامی داشته اند. طبق معیارهای تاریخ، 30 سال فقط یک لحظه است. با این 
حال، برای بسیاری از مردم، این دوره شامل یک دوره کامل است که با دشواری ها و 
پیروزی ها، بحران ها و دســتاوردها همراه اســت.  ما نیز از آن عبور می کنیم. نقطه 
عطفی که ما در حال تجربه آن هستیم، هر شهروند وظیفه شناس را ملزم می کند که 
در مورد سواالت اصلی فکر کند: "چه چیزهایی در این 30 سال به دست آورده ایم؟"، 
"چه کشوری را برای نسل های آینده خواهیم گذاشت؟"، "برای تقویت کشور ما چه 
کار دیگری باید انجام شود؟". برای انجام این موضوع، ما باید به گذشته نگاه کنیم، با 
دید انتقادی گذشــته کشــور  را مرور کرده مسیر پیش رو تجدید نظر ، دستاوردها و 
مشکالت خود را برطرف ، اهداف و مقاصد را تعریف کنیم تا بدینوسیله بتوانیم با قدم 
های استوار و مطمئن به جلو حرکت کنیم. سی سال استقالل را تقریباً می توان به سه 
دهه تقسیم کرد. هر یک از این دوره ها اهمیت تاریخی خاص خود را دارد.من دهه اول 
استقالل را زمان تاسیس بنیان قزاقستان جدید توصیف می کنم. تحت رهبری رهبر 
ملت، نمادهای کشــور تصویب شد، یک سیســتم قدرت موثر شکل گرفت. پول ملی 
معرفی شــد. نیروهای مســلح ایجاد شدند. قانون اساسی کشــور تصویب شد. روابط 
دیپلماتیک با کشورهای خارجی برقرار گردید. قزاقستان به عضوی از سازمانهای معتبر 
بین المللی تبدیل شــد. استراتژی "قزاقســتان-2030" تصویب شد. مرز کشور با 
همسایه شرقی ما مشخص شد. مذاکرات فشرده در خصوص مرزها با سایر کشورهای 
همســایه آغاز شد. امروز خوشبختانه ما به ســرزمینی عاری از سالحهای  هسته ای 
تبدیل شده ایم. پایتخت به سرزمین "سارا آرکا" منتقل شد. اقتصاد به مسیر بازار آزاد 
تغییر یافت، نهاد مالکیت خصوصی تاســیس شــد. قزاقســتانی های جوان شروع به 
تحصیل در دانشــگاه های برجسته جهان کردند. صندوق ملی ایجاد شد که اندوخته 
هــای آن بعداً به ما کمک کرد تا بیش از یک بحــران دوام بیاوریم. ما از هموطنان از 
سراسر جهان خواستیم تا به میهن تاریخی خود برگردند و شرایط را برای اسکان مجدد 
خود فراهم کنند. در نتیجه، کشور ما شروع به احیا کرد، روح ملی تقویت گردید. دهه 
دوم دوره گسترش افق های دولت ماست. طی سالهای گذشته موقعیت های کشور به 
طور قابل توجهی تقویت شــده و پتانســیل اقتصادی نیز رشد کرده است. ما به طور 
قانونی تمام مرزهای زمینی را رســمیت دادیم. مــا برنامه "میراث فرهنگی" را اجرا 
کردیم، تاریخ خود را بازنگری کردیم. آرال شــمالی را احیا کرده و از ناپدید شدن دریا 
جلوگیری نمودیم. ما برگزاری کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی را تشکیل دادیم،  
اجالس ســازمان امنیت و همکاری در اروپا را ترتیــب دادیم، فعالیت های کنفرانس 
اقدامات تعامل و اعتماد سازی در آسیا را ارتقا بخشیدیم و تعدادی دیگر از پروژه های 
مهم بین المللی را اجرا نمودیم. ســرمایه گذاری خارجی قابل توجه جذب شد. اکنون 
پایتخت جدید، که در سواحل "اسیل" ساخته شده، به یک نماد ملی تبدیل گردیده 
است. پروژه های زیربنایی بزرگی مانند ساخت کریدور بین المللی اروپای غربی - چین 
غربی آغاز شده است. ساخت مسکن با سرعتی بی سابقه توسعه یافت.در دهه سوم، ما 
در پیشرفت خود به بلندیهای بیشتری رســیده ایم. توانستیم  سرانجام تمام مسائل 
مربوط به مرز کشور را حل کنیم. استراتژی "قزاقستان-2050" به تصویب رسید که 
هدف پیوستن به سی کشور برتر توسعه یافته جهان را مشخص می کند. برنامه های 
گسترده ای در زمینه های مختلف از جمله برنامه های "توسعه سریع صنعتی" و " 
Nurly Zhol" و "100 قدم مشــخص" اجرا شــده است. در کنار اصالحات 
سیاسی و اقتصادی، توجه ویژه ای به نوسازی معنوی داشتیم. همه این دستاوردها به 
لطف رهبری رهبر ملت، خرد و اتحاد مردم ما، کار پر زحمت همه هموطنان امکان پذیر 
شد.اکنون می توان گفت که رهبر ملت به نمادی ابدی از استقالل ما تبدیل شده است.

اهداف اصلی دهه چهارم یک کشــور هرچه بهتر قدرتمند شدن کشور و رقابتی شدن 
آن اســت. برای انجام این کار، ما نیاز به ادامه اصالحات سیاســی و اقتصادی و روند 
نوسازی آگاهی عمومی داریم،  تا یک هویت ملی با کیفتی جدید و متناسب با چالش 
های زمان شــکل گیرد. ما در حال ساختن یک جامعه عادالنه و یک کشور تاثیرگذار 
هســتیم. با رعایت اصول انصاف در همه امور خود، بدون شک به اهداف خود خواهیم 
رســید. بدون بهبود کیفیت زندگی مردم، افتخار کردن به دستاوردها و موفقیت های 
بین المللی کشــورمان امری غیر اجتناب است. همه شهروندان باید از مزایای واقعی 
توسعه اقتصادی بهره مند گردند. من در هر تصمیمی این اصل را دنبال می کنم. در 
کنار بهبود وضعیت اجتماعی مردم، حمایت از حقوق و تأمین فرصت های برابر برای 
هر شهروند نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. از نظر من، این یک حالت عادالنه است. 
از نظر تاریخی، هر نســلی چالش های خاص خود را داشــته اســت. به لطف داشتن 
استقالل توانستیم ارزش های خود را احیا و تقویت کنیم. اما اگر می خواهیم به عنوان 
یک ملت و یک کشور ادامه دهیم، نسل های حال و آینده باید برای چالش های جدید 
آماده باشند. پاندمی کنونی و بحرانی که پیش آمد به وضوح نشان داده است که امروز 
کل جهان با چالش های بی سابقه ای روبرو است. ما به عنوان بخشی از جامعه جهانی 
باید نسبت به ریشه های خود حساس باشیم. ما نمی توانیم خود را از فرهنگ اصلی و 
سنتهای منحصر به فرد خود که هویت ملی ما را تشکیل می دهند، جدا کنیم. تنها با 
محافظت و تقویت آن خواهیم توانست خود را در تعقیرات و نوسانات تمدن حفظ کنیم. 
ما با مبارزه قهرمانانه نیاکان خود آزادی یافتیم. بسیاری از دشواری ها و آزمایش ها بر 
عهده آنها قرار گرفت. مهم است که این صفحات تاریخ در خاطره مردم حفظ شود. در 
زمــان خود، برنامه "میراث فرهنگی" راه را برای بازنگری در تاریخ ملی باز کرد. علم 
تاریخی داخلی به صورت پویا توسعه یافت، مطالعات زیادی انجام شد. بر روی مجموعه 
قابل توجهی از منابع تاریخی و آثار باستانی که قباًل ناشناخته بودند، تحقیقات علمی 
بسیاری انجام شد. اکتشافات جدید به کل جهان نشان داده است که تاریخ ما به قرن 
ها پیش برمی گردد. ابتکارات اساسی رهبر ملت، سهم بزرگی در احیای آگاهی تاریخی 
مردم ما داشته است. به عنوان بخشی از برنامه تعداد زیادی کتاب منتشر شده است. 
ایده های دولت پذیری و خدمت فداکارانه به سرزمین مادری باید در تمام آثار تاریخی، 
مستند و داستانی منعکس شود.نمونه آن فعالیت نمایندگان برجسته جنبش "آالش" 
است. در آغاز قرن گذشته، آنها سهم بزرگی در ترویج ایده استقالل داشتند و قربانیان 
راه آزادی شــدند. به عنوان بخشی از سالگرد استقالل، ما باید به ویژه به نقش چنین 
شخصیتهای برجسته توجه داشته باشیم، میراث غنی آنها را برای جوانان و کل جهان 
به ارمغان آوریم. الزم است به طور مداوم میراث غنی رهبران جنبش "آالش" را مورد 
مطالعه قرار دهیم.امسال 35 سال از وقایع معروف "دسامبر" می گذرد. در ماه دسامبر 
سال 1986 میالدی، پســران و دختران قزاق از خشم رژیم شوروی نترسیدندو برای 
دفاع از ناموس ملت به خیابانها ریختند. این نمادین است که دقیقاً 5 سال بعد استقالل 
ما اعالم شد. ما باید از شجاعت و شهامت آنها قدردانی کرده و به هر طریق ممکن آن 

را گسترش دهیم.تا پایان سال میالدی، ما تعدادی از سالگردهای مهم تاریخ مدرن خود 
را جشــن خواهیم گرفت. در سال 1991، سایت آزمایش هسته ای سمی پاالتینسک 
بسته شد. من الزم می دانم با توجه به اهمیت استثنایی آن برای آینده نه تنها کشور 
ما، بلکه تمام بشریت، رویدادی ویژه به این موضوع اختصاص یابد. به لطف فرمان رهبر 
ملت، قزاقســتان رهبر جنبش جهانی خلع سالح هسته ای گردیده و توانست  اعتماد 
قدرتهای بزرگ را جلب کند. به عنوان عضوی مسئول در جامعه بین المللی شناخته 
شد.اگر برای نسلی که در جایگاه استقالل ایستاده اند، تاریخ دهه نود قابل درک است 
اما برای نســل های جدید اهمیت تاریخی آن سالها هنوز شاید اشکار نباشد.استقالل 
برای جوانان از بدو تولد یک هدیه سرنوشت ساز است. با این حال امروزه در واقعیت، 
همه چیز متفاوت بنظر میرسد. شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سایر 
شرایط آن زمان نیاز به تصمیمات فوق العاده متعادل رهبر ملت داشت. ما دوره سختی 
را پشت سر گذاشتیم که به نظر می رسید راهی برای برون رفت از بحران وجود ندارد، 
اما کشور مســتقل خود را بدون درگیری و خونریزی ایجاد کردیم. نسل های حال و 
آینده باید همیشــه این را به یاد داشته باشــند. بنابراین، مطالعه عمیق تاریخ مدرن 
قزاقستان بسیار مهم است. این مسئله از اهمیت استراتژیک برخوردار است. الزم است 
بالفاصله تهیه یک نشریه دانشگاهی جدید در مورد تاریخ قزاقستان آغاز شود. احیای 
آگاهی تاریخی ما به این بستگی دارد. مورخان معتبر ما باید درگیر این کار باشند. من 
همچنین پیشنهاد می کنم که تاریخچه کوتاه از قزاقستان را برای مخاطبان خارجی 
بنویســم و   آن را به زبانهای اصلی جهان ترجمه کنیم. این تنها راه برای تعریف کردن 
تاریخ واقعی چند صد ساله قزاقستان برای جهانیان است. هر ملتی باید تاریخ خود را 
بنویســد، تسلیم نفوذ ایدئولوژی بیگانه نشود. تاریخی که از دیدگاه منافع ملی نوشته 
شود، به بیداری هویت ملی کمک می کند. جامعه و ارزشهای سه گانه ابدی حاکمیت 
ما - سرزمین پهناور ماست که از "آلتای" تا "آتیرائو"، از "آالتاو" تا "ساری ارکا" 
گسترش یافته است، زبان ما که با شیر مادر آغشته است و وحدت ما است، که به ما 
کمک می کند تا از همه مشکالت عبور کنیم. ما این سه ارزش را مانند چشم خود نگه 
می داریم. سرزمین مقدس ما که از نیاکان ما به ارث رسیده، ثروت اصلی ما است. پس 
از امضای کنوانســیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال 2018، مرزهای ما نه تنها 
در خشکی، بلکه در دریا نیز تعیین و تثبیت شدند. زمین قزاقستان هرگز به خارجی ها 
فروخته نخواهد شد - این یک امر بدیهی است. هر شهروند کشور ما باید این واقعیت 
را به وضوح درک کند. مهلت قانونی برخی از قوانین مربوط به زمین سال آینده منقضی 
می شــود. معرفی زمین های کشاورزی در گردش و استفاده از آنها برای منافع مردم 
بســیار مهم است. بنابراین، امسال الزم است کمیسیونی در مورد مسائل زمین ایجاد 
شــود، که در آن یک راه حل اجماعی پیدا شود. زمین برای ما بزرگترین ارزش است.

مردم قزاقستان هیچ کس را بعنوان خودی و غریبه تلقی نکرده اند، آنها به عنوان برادر 
به همه کمک می کنند. امروز همه ما یک وطن داریم - قزاقستان. ما توانستیم چند 
قومی بودن کشــور را به یک مزیــت رقابتی تبدیل کنیــم. کار موثر "مجمع مردم 

قزاقستان" نقش بسزایی در تقویت و حفظ صلح و ثبات داشت. ما هرگز کسی را بر 
اســاس قومیت تقسیم بندی نکردیم، و شرایط برابر و فرصت های توسعه برای همه 
ایجاد نمودیم. بنابراین، سیاست بین قومی ما در سراسر جهان شناخته شده است. ما 
بایــد برای وحدت مردم خود ارزش قائل شــویم.تقاضای فزاینده ای در جامعه برای 
مشــارکت فعال تر در زندگی کشــور و روند تصمیم گیری وجود دارد. مفهوم من از 
"دولت شنوا" و ابتکار ایجاد شورای ملی اعتماد عمومی پاسخی مستقیم به آن است. 
این ابتکارات پایه ای برای توســعه بیشــتر جامعــه مدنی خواهد بــود. ما به طور 
سیســتماتیک با این مسائل ســر و کار داریم. این نتیجه سیاستی است که با هدف 
دموکراتیک کردن کشــور و نوسازی سیستم سیاسی انجام شــده است. اصالحات 
سیاســی مربوط به یک روز یا حتی یک سال نیســت، و نباید آنها را نادیده گرفت. 
مســئوالن همیشه باید مســئولیت خود را در قبال مردم احساس کنند. ما داریم به 
سمت انتخاب روستایی می رویم که از سطح پایه شروع گردیده و باعث ایجاد تقویت 
سیستم خودگردانی محلی خواهد رسید. پس از آن ما انتخابات شهرداری و استانداری 
را برگزار خواهیم کرد. در کشــور ما، قانون و مقررات باید بر اســاس احترام کامل به 
حقوق بشــر باشد. بدیهی اســت که هرج و مرج و مجازات به خیر منجر نمی شود. 
سیستم سیاسی قزاقســتان مطابق با الزامات مدرن در حال توسعه است. احزاب در 
کشــور وجود دارند که در بســترهای مختلف ایدئولوژیکی قرار دارند: محافظه کار، 
لیبرال، میهن پرست، سوسیالیست و غیره. این یک روند طبیعی است. کثرت گرایی 
سیاسی توســعه و تقویت دولت را به روشی تکاملی ارتقا می دهد. نیروهای سیاسی 
مختلف کشور ما با یک ارزش مشترک - استقالل مقدس - متحد می شوند. هدف ما 
این است که برای نسل های  آینده یک کشور قدرتمند با اقتصادی قدرتمند و بنیان 
های معنوی و اخالقی قوی باقی گذاریم. برای اینکه قزاقستان به حرکت خود به جلو 
ادامه دهد، باید آن را با روحیه میهن پرســتی و عشق و عالقه به منافع ملی آموزش 
دهیم. قرن بیست و یکم دوره دانش و فناوری های جدید است. هر فرد می تواند تنها 
با بهبود مســتمر خود، تسلط بر مشــاغل جدید و انطباق مداوم با دستورات زمانه، 
خصوصیات رقابتی خود را افزایش دهد. دانش و فناوری موتور اصلی پیشرفت کشور 
هستند. طی سالهای استقالل، کهکشان کاملی از جوانان قزاقستانی با استعداد رشد 
کرده است، که در سراســر جهان به رسمیت شناخته شده اند. آنها تصویر فرهنگی 
مدرن از قزاقســتان را تشکیل می دهند. آنها نمایانگر کشور ما در عرصه بین الملل 
هســتند و ارزش های استقالل را مجسم می کنند. آنها "قدرت نرم" ما هستند. ما 
وظیفه داریم از هرکدام از آنها مراقبت و حمایت کنیم.بزرگترین دستاوردها به لطف 
عشق بی حد و مرز به سرزمین مادری حاصل می شود. میهن پرستی واقعی به معنای 
خدمت روزانه به کشور و مردم است. انسان وطن پرست به دنیا نمی آید. وطن پرستی 
را با دریافت آموزش و پرورش مناسب، معاشرت و شکل گیری هویت مدنی خود در 
می یابد. شــخصی که احساس می کند اهداف و عالیق شخصی او با مصالح عمومی 
مطابقت دارد و سهم خود را در توسعه کشور می بیند، خوشبختی واقعی را پیدا می 
کنــد. فرزند بزرگ مردم ما، "علیخان بوکیخانــوف" گفت: "خدمت به ملت نه به 
دانش بلکه به شــخصیت بستگی دارد." ما باید با هم کار کنیم تا روح واقعی میهن 
پرستی را بپذیریم و استقالل مقدس خود را بیشتر تقویت کنیم.من به قدرت خالقیت 
میهن پرستی قزاقستان اعتقاد دارم. ایجاد استقالل واقعی یک کار سخت روزانه است 
، سیاســتی تایید شده و ســازگار. ما تنها در صورت داشــتن یک کشور مستقل و 
قدرتمنــد، به عنوان یک ملت در یک جامعه جهانــی زنده خواهیم ماند. باید به این 
حقیقت پایدار چنگ بزنیم. "اســتقالل باالتر از همه چیز است!" - این کلمات باید 
شــعار ما شــوند. بگذارید بنیان مقدس ملت ما - استقالل - راه موفقیت های بزرگ 

جدید را برای ما روشن کند!

استقالل باالتر از همه چیز است
کاسیم ژومارت توکایف - رئیس جمهور جمهوری قزاقستان
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گزیده خبر سازوکار رشد فساد در پرداخت تسهیالت تولید

 تعرفه دالالن برای جورکردن وام چقدر است؟
عضــو هیأت مدیره خانــه صنعت، معدن و تجارت با تشــریح 
برخی دالیل فساد در سیســتم بانکی، گفت: دالالن مرتبط با 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان تعرفه دارند 
و 4 یــا 7 درصد از مبلغ وام را طلب می کنند.آرمان خالقی در 
مورد کارشــکنی بانک ها در اعطای تســهیالت به تولید و رشد 
دالل بــازی در این بخش با بیان اینکه آمار مشــخصی در این 
زمینه وجود ندارد، اظهار داشــت: آماری که می توان به دست 
آورد، چیزی اســت که از ســامانه بهین یاب می توان استخراج 
کرد. آنجا مشخص می شــود که چه تقاضاهایی به بانک ارجاع 
شــده اند.وی در مورد برخورد تولیدکنندگان با پیشنهاد واسطه 
ها برای دریافت تســهیالت بانکی گفت: واحدهایی که چنین 
مشکلی داشته اند کم نیستند. وقتی منابع بانک ها برای بخش 
تولید محدود اســت و با توجه به این کــه همه می خواهند به 
آن دسترســی پیدا کنند، فساد در این بخش رخنه می کند. در 
واقع در مورد تســهیالت بانکی از همان قدم اول فســاد شروع 
می شود.عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت توضیح 
داد: بعد از اینکه طرحی جهت دریافت وام پذیرفته می شــود، 
یک ســری دالل پیدا می شــوند که طرح توجیهی بنویسند یا 
اینکه درصدی از وام را می گیرند و دریافت تســهیالت را قطعی 
می                                   کنند. تعرفه می گذارند و مثاًل 4، 5 یا 7 درصد وام را در همان 
مرحله اول پرداخت وام، دریافت می                                   کنند و می گویند اگر ندهید 
پرداخت های بعدی متوقف خواهد شد.خالقی با بیان اینکه این 
درخواست به صورت شفاهی از سوی دالالن مطرح می شود، در 
پاسخ به این سوال که این دالل ها در نهایت به همان بانک وصل 
هســتند؟ اظهار داشت: اگر وصل نباشند که کار پیش نمی رود. 
باالخره ارتباطاتــی وجود دارد وگرنه از کجا می دانند که فردی 
به دنبال دریافت وام است؟وی تصریح کرد: یک زمانی از همان 

لحظه مراجعه به وزارت صنعت برای درخواست وام، پیشنهاد ات 
این چنینی می رسید که مبلغی را باید پرداخت کنید تا شما را 
به بانک معرفی کنیم. امیدواریم حاال این اتفاق وجود نداشــته 
باشــد. بعد از معرفی به بانک نیز افرادی در بانک وجود داشتند 
که طرح متقاضیان را پذیرش کنند و البته تعرفه دریافتی دالالن 
بر اساس نوع وام و مدت بازپرداخت آن متغیر بود.به گفته عضو 
هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، چون محدودیت ها 
خیلی زیاد بوده، فساد هم شکل گرفته است. کارشناسان بانک 
سلیقه ای برخورد می                                   کنند و با یک ایراد سطحی یا بهانه گیری، 
پرداخت وام را منتفی یا متوقف می                                   کنند در حالی که به برخی 

موارد مشابه به سادگی وام پرداخت می شود.وی ادامه داد: طبق 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت که در سال 81 یا 
82 مصوب شــد، بانک ها ملزم شدند که از خدمات شرکت های 
مهندسی مشاور رتبه بندی شده استفاده کنند اما بانک ها این کار 
را نمی کنند و اختیاری برخورد می                                   کنند.عضو هیأت مدیره خانه 
صنعت، معدن و تجارت افــزود: وقتی به معاونت اعتباری یک 
بانک مراجعه می کنیم، آن بخش دارای چند کارشــناس است 
کــه در مورد انواع طرح های صنعتــی و معدنی نظر می دهند و 
تخصصی در موردش ندارند. این مسأله باعث می شود مشکالتی 
به وجود آید. ممکن است به یک طرح بیش از نیازش وام دهند، 

وام گیرنــده نمی تواند طرح را به نتیجه برســاند و پروژه زمین 
می خورد یا اینکه پول را از طرح خارج می کند، بانک نمی تواند 
پولش را پس بگیرد و به بیت المال هم آســیب می رسد.خالقی 
بــا تاکید بر اینکه نظارت درون بنگاهی در بانک ها باید دقیق تر 
باشد، اظهار داشــت: بانک ها نیز باید بررسی کنند که چرا یک 
مشــتری برای دریافت وام به بانک مراجعــه کرده اما موفق به 
دریافت نشــده اســت.وی ادامه داد: تا حاال ندیده ایم که بانکی 
به یک مشــتری مراجعه کند و بپرسد شــما که برای دریافت 
تسهیالت مراجعه کرده بودید، چرا نتوانستید وام دریافت کنید؟ 
در این مورد باید گزارشــی تهیه شود و آسیب شناسی صورت 
گیرد که بانک متوجه شود برای چه به یک مشتری وام پرداخت 
نشده اســت. البته این موضوع برای خود بانک هم مهم نیست 
و اگر یک مشــتری موفق نشد، مشتری بعدی در صف ایستاده 
اســت.وی با بیان اینکه کیفیت خدماتی که بانک ارائه می کند 
برایش مهم نیســت، تصریح کرد: چیزی به عنوان خدمات پس 
از فروش خدمات بانکی وجود ندارد. فقط در این حد اســت که 
داخل شــعبه، دستگاهی گذاشته می شــود و می پرسند آیا از 
خدمات راضی بودید یا خیر؟ فقط یک بله یا خیر می پرســند و 
آسیب شناسی صورت نمی گیرد. عضو هیأت مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت افزود: متاســفانه چنین چیزی برای تسهیالت 
گیرنــدگان وجود ندارد که بانک از آنها بپرســد آیا از خدمات 
ما راضی هســتید یا خیر؟ در واقع بانک ها هر طور که دلشــان 
می خواهد با مشــتری برخورد می کنند و بعد صدای فسادهای 
بزرگ در می آید و این ســؤال مطرح می شــود که چطور با این 
همه ســخت گیری، وام بزرگی بدون دریافت وثیقه و استعالم 
پرداخت می شــود ولی برای وام های کوچک بسیار سختگیرانه 

رفتار می شود.

 آخرین وضعیت بازار خودرو در هفته 
پایانی سال

نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، ضمن اشاره به 
ثبات قیمت  خودرو در بازار طی دو هفته اخیر، روزهای پایانی بازار در سال جاری 
را کساد و بی مشتری خوانده و معتقد است که سال آینده نیز بعید به نظر می رسد 
مجدد افزایش قیمت شــدیدی در بازار خودرو ایجاد شود.آخرین روزهای سال 
جاری در حال ســپری شدن است و این در حالی است که برخالف روال دوسال 
گذشــته و پیش از آن بازار خودرو در این ایام رونق چندانی ندارد. سال گذشته 
ظهور ویروس کرونا، مشتری را از بازار خودرو پایان سال گرفت. امسال نیز عالوه 
بر این ویروس، روند نزولی قیمت ها که از آبان ماه آغاز شده و تاکنون ثبات خود 
را حفظ کرده اســت، بازاری متفاوت و بدون مشتری رقم زد.در رابطه با آخرین 
وضعیت بازار خودرو در آخرین هفته ســال جاری، نعمت اهلل کاشانی نسب- نایب 
رئیس دوم اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو تهران- در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: طی دو هفته اخیر که آرامشی نسبی بازار خودرو را فرا گرفته 
اســت و دیگر خبری از نوســانات روزانه و بازار پرهیجان نیست؛ چراکه طی دو 
هفته اخیر نرخ ارز نیز به ثبات رسیده و نوسان کمتر از 5۰۰ تومان داشته است.  
وی ضمن تاکید براینکه برخالف رسم هرساله بازار خودرو در روزهای پایانی سال، 
امسال بازار خودرو در رکود به سر می برد، گفت: در حال حاضر تنها مشتری واقعی 
و مصرف کننــده واقعی که نیاز مصرفی فوری به خودرو دارد، در بازار وجود دارد. 
دیگر خرید خودرو به جهت ســرمایه گذاری صورت نمی گیرد.  البته که خرید به 
جهت ســرمایه گذاری نیز در روزهای پایانی سال )به جهت سال ساخت خودرو( 
منطقی نبوده و برای ســرمایه گذار، این چند روز پایانی صرفه اقتصادی نخواهد 
داشــت.  نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه 
داد: خوشــبختانه نقش دالالن در بازار خودرو کمرنگ شده و سرمایه خود را از 
بازار خودرو خارج و در بازارهای دیگر مشارکت می کنند؛ در حقیقت بازار خودرو 
جذابیت ســابق را ندارد. در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار دیده 
می شــود. بازار خودروهای خارجی در رکود کامل قرار گرفته و خرید و فروشــی 
صورت نمی گیرد. در خودروهای داخلی هم بــرای مصارف واقعی و خودروهای 
با قیمــت 1۰۰ میلیون تومان تا نهایت 5۰۰ میلیون تومــان، به تعداد محدود 
معامالت صورت می گیرد.کاشانی نسب در رابطه با میزان کاهش قیمت ها در بازار 
خودرو که از آبان ماه امسال آغاز شد، گفت: در خودروهای خارجی تا حدود ۳۰ 
درصد کاهش قیمت دیده می شــود اما بازهم به هیچ عنوان خریداری ندارند. در 
خودروهای داخلی نیز حدود 15 الی 2۰ درصد کاهش قیمت نسبت به گذشته 

ایجاد شده است، افت شدیدی رخ نداده اما خریدار چندانی هم وجود ندارد.

سال آینده نیز بعید است افزایش قیمتی در بازار خودرو ایجاد شود
این مقام صنفی سال آینده بازار خودرو را اینگونه پیش بینی کرد: باتوجه به اینکه 
اقتصاد کشــور و عوامل وابسته به نرخ ارز چندان قابل پیش بینی دقیق نیستند، 
پیش بینی دقیقی از روند قیمتی خودرو در بازار برای ســال آینده نمی توان ارائه 
داد، اما بســیار بعید به نظر می رسد که قیمت ها بخواهد مجدد روند افزایشی در 
پیش گیرند. باتوجه به اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاســت، چنانچه روند افزایش 
تولید خودروسازان بزرگ ادامه دار باشد و تیراژهای تولید باال روند، با افزایش عرضه 
اتوماتیک وار تقاضا پایین خواهد آمد. در اینصورت به دنبال کاهش تقاضا، بازار به 
سمت رقابتی شدن حرکت خواهد کرد.کاشانی نسبت در رابطه با آخرین قیمت ها 
برای پرتیراژهای داخلی اعالم کرد: همانطور که اشاره شد، قیمت ها طی دو هفته 
اخیر تغییر چندان محسوسی نداشته و نهایت با نوسان یک تا دو میلیون تومان باال 
و پایین  شده است. بطور مثال در محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو پژو 2۰۶ 
تیپ 2 حدود 185 میلیون تومان و تیپ 5 آن در محدوده 24۰ تا 245 میلیون 
تومان و پژو 2۰۶ صندوقدار 2۳4 میلیون تومان تعیین قیمت شــده اند. سمند 
ســورن 22۶ تا 228 میلیون تومان، سمند EF7  دوگانه سوز حدود 212 میلیون 
تومان و بنزینی آن 1۹5 میلیون تومان و همچنین سمند LX  حدود 18۰ میلیون 
تومان است.وی افزود: در گروه محصوالت سایپا نیز پراید 1۳1 در محدوده 1۰5 
میلیون تومان، پراید 111 حدود 124 میلیون تومان و 151 حدود 1۰7 میلیون 
تومان، تیبا 2 در محدوده 125 میلیون تومان، تیبا 2 پالس حدود 1۳4 میلیون 
تومان و تیبا صندوقدار با رینگ فوالدی 117 میلیون تومان قیمت دارند. کوییک 

R  نیز قریب به 14۰ میلیون تومان است.

کار گروه تخصصی لیتیم به مدیریت دبیر 
 شورای هماهنگی طرح معادن کوچک 

مقیاس تشکیل شد
  کارگروه تخصصی لیتیم به مدیریت دبیر شــورای هماهنگی طرح احیا، فعال 
سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برای برنامه ریزی و جهت دهی به موضوع 
لیتیم در قالب ایجاد شــبکه تخصصی در سازمان نظام مهندسی معدن ایران 
تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به 
نقل از سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با محوریت و مدیریت سازمان نظام 
مهندســی معدن ایران و بنیاد برکت در تاریخ 27 آبان سال ۹۹ کارگروهی با 
هدف برنامه ریزی و جهت دهی به موضوع لیتیم در کشــور ایجاد شد که پس 
از تشــکیل جلسه اول، افراد منتخب طی حکمی از طرف رییس سازمان نظام 
مهندســی معدن ایران منصوب و جلسات رسمی برای شکل دهی فرآیندهای 
اجرایی آغاز شــد. اعضای رسمی کمیته لیتیم 14 نفر و کمیته های تخصصی: 
)اکتشاف، اســتخراج، فرآوری، دانشجویی و بین الملل( برای محورهای برنامه 
ریزی لحاظ گردیدند.مدیریت کارگروه لیتیم ســید رضا عظیمی مدیر اجرایی 
طرح احیا، فعال ســازی معــادن کوچک مقیاس و دبیر آن  امیر اســماعیل 
شاهســوارانی مدیر امور استان ها حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی معدن 
ایران تعیین گردیدند.پس از دعوت از نخبگان، اساتید و دست اندرکاران مرتبط 
با لیتیم در کشور و انجام بررسی های میدانی محورهای کلیدی، تعیین و عماًل 
فهرستهای برنامه های اجرایی نیز مشخص شدند.به منظور ایجاد وحدت رویه 
در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای آینده، بازدیدهای میدانی از حوزه های 
لیتیم دار و واحدهای مرتبط با موضوع توســط اعضای کارگروه و کمیته های 
تخصصی انجــام گردید و مطالعات روز دنیا به همــراه گزارش های مرتبط با 
موضوع نیز جمع آوری شــدند.از ویژگی های خاص این کارگروه نحوه عملکرد 
آن بر اســاس شکل گیری یک شبکه تخصصی حرفه ای در زمینه لیتیم است 
و بــا انجام کار به صورت گروهی، فرآیند رو به رشــدی را برای آینده در انجام 
فعالیتهای اجرایی در پی خواهد داشــت. شبکه سازی های تخصصی از جمله 
موارد مغفول مانده در بخش معدن است که می تواند با فرهنگ سازی و آموزِش 
روش های پیاده سازی آن در گروه های معدنی و پارک های علمی و فن آوری، 
آینده خوبی را برای توســعه بخش معدن و ارتقای خرد جمعی در پی داشــته 
باشد.مطابق بررسی های انجام شده طی این مدت مشخص گردید که لیتیم می 
تواند به عنوان یک مزیت نسبی برای کشور در برنامه های بخش معدن به عنوان 
یکی از موارد اثر گذار و رقابتی در دنیا مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی می 
گردد این کارگروه بتواند سیاستگذاری و جهت دهی فرآیندها را در زمینه لیتیم 

در قالب پیشنهادات مشخص به مراجع ذیربط ارائه نماید.

مدیرکل گمرک مرزی بازرگان خبر داد؛
صف طوالنی ۵۰۰کامیون  در مرز بازرگان

مدیرکل گمرک مرزی بازرگان با اشاره به صف طوالنی کامیون ها در این مرز گفت: عدم همکاری کشور ترکیه و کندی پذیرش 
مهمترین عامل به وجود آمدن صف های طوالنی شده است. بازگیر با اشاره به طوالنی شدن صف های کامیون ها در مرز بازرگان 
و گالیه مندی کامیونداران اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 5۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از مرز هستند، 
که عدم همکاری کشــور ترکیه به دلیل کندی پذیرش مهمترین عامل این مشکل شده است.وی در ادامه با اشاره به اینکه در 
ماه های گذشــته به طور متوســط 4۰۰ دستگاه ورود به کشور ایران و ۳۰۰ دستگاه کامیون خروجی از مرز بازرگان صورت می 
پذیرفت، افزود: این میزان در هفته های اخیر از ســمت ترکیه کاهش یافته و موجب تشــکیل صف شده است.مدیر کل گمرک 
بازرگان با تاکید براینکه اکثر کامیونها با تغییر مسیر خود از گمرک پلدشت و نخجوان به بازرگان موجبات ایجاد صف های طوالنی 
شدند، افزود: افزایش عوارض ورود کامیون ها به خاک آذربایجان زمینه ساز آن شده است تا صف های طوالنی در گمرک مرزی 
24 ساعتی بازرگان به وجود می آید.به گفته بازگیر بار اکثر کامیون های ایرانی معطل در صف، مواد پتروشیمی، میوه و تره بار، 
هندوانه و غیرع است که با پیگیری های صورت گرفته از سوی گمرک ایران و رایزنی های انجام شده با گمرک گوربالغ ترکیه 

خواستار تسریع بخشیدن در روند کنترل و افزایش پذیرش این کامیون ها شده ایم.

در 11 ماهه سال ۹۹؛
کاهش ۹.۴ درصدی ارزش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا

ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی 11 ماهه نخست 1۳۹۹، حدود 1.۹ 
میلیارد دالر بوده که نزدیک به ۳ درصد از کل ارزش تجارت ایران طی 11 ماهه 1۳۹۹ را تشکیل می دهد و نسبت به مدت زمان 
مشابه سال 1۳۹8، حدود ۹.4 درصد کاهش یافته است.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت 
خام ایران با کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی 11 ماهه نخست 1۳۹۹، حدود 1.۹ میلیارد دالر بوده که نزدیک به ۳ درصد 
از کل ارزش تجارت ایران طی 11 ماهه 1۳۹۹ را تشکیل می دهد و نسبت به مدت زمان مشابه سال 1۳۹8، حدود ۹.4 درصد 
کاهش یافته است.طی 11 ماهه نخست 1۳۹۹، حدود 2.4 میلیون تن کاال بدون احتساب نفت خام به ارزش ۹۳۳ میلیون دالر 
)۳ درصد از کل ارزش صادرات کاالیی )بدون احتســاب نفت خام( به کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به 
مدت مشابه سال 1۳۹8، به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 17 درصدی و 4 درصدی همراه بوده است.واردات کاالیی 
ایران نیز طی مدت مذکور از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود 2.۹ میلیون  تن به ارزش 1 میلیارد دالر بوده )۳ درصد از کل 
ارزش واردات کاالیی( که نســبت به 11 ماهه 1۳۹8 به لحاظ وزنی افزایش 1 درصدی را تجربه کرده و به لحاظ ارزشــی حدود 

14 درصد کاهش یافته است.

فعال صنعتی با انتقاد از البی گری های ســازمان منطقه آزاد 
چابهار می گوید: سیاست های سلیقه ای رغبت مشارکت را از 
سرمایه گذار خارجی را گرفته و سرمایه گذار داخلی را نیز وادار 
می کنند بدون توجیه پروژه های تعریف شده در این منطقه را 
رها کند.این در حالی است که در سند جامع لجستیک کشور 
منطقه آزاد چابهار به عنوان یک نقطه حساس تعریف و عنوان 
شهر لجستیکی بر آن اطالق شده است اما روند ُکند پیشرفت 
طرح های تعریفی در این منطقــه به معمایی پیچیده مقابل 
ســرمایه گذاران در این منطقه تبدیل شده است.طی یک دهه 
اخیر تمرکز خاص به توســعه مناطق آزاد کشور بیشتر شده 
است و این موضوع ازآنجا جدی تر شد که مقام معظم رهبری 
تلویحاً نسبت به سرمایه گذاری در این مناطق تأکید کردند تا با 
تعریف پروژه های خرد و کالن در حوزه های اقتصادی، شاخص 
اشتغال و کارآفرینی در این مناطق افزایش یابد. چابهار یکی 
از مناطق آزاد کشــور است که فرصت های بی بدیلی را پیش 
روی ســرمایه گذاران قرار داده اما به رغم وجود پتانسیل های 
ممتاز این ستاره درخشــان در خطه سیستان و بلوچستان، 
ســنگ اندازی ها برای اجرای پروژه های صنعتی – تولیدی – 
تجاری تمامی نــدارد.از اوایل دهه ۹۰ پروژه های متعددی در 
این منطقه تعریف شــد تا با همکاری سرمایه گذاران داخلی و 
مشارکت سرمایه گذاران خارجی گام های کوچک اما مستمر 
برای توسعه اقتصادی این قطب تجاری کشور برداشته شود، 
اما مانع تراشــی های عجیب ســازمان منطقه آزاد چابهار در 
طول این ســال ها به قدری آزاردهنده بــوده که باعث خروج 
سرمایه گذاران از این بخش اســتراتژیک اقتصاد کشور شده 
است.این در حالی اســت که جدیدترین آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشــان می دهد که تا پایان آذرماه امسال 72 
هزار و ۳۳5 طرح در کشوردســت اجرا بوده است که بیش از 
7۳ درصد آن ها کمتر از 2۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. از 
این تعداد طرح، منطقه آزاد چابهار تنها شش طرح در دست 
اجرا دارد که مقام کمترین تعداد طرح ها را به خود اختصاص 
داده است.تا اطالع قانونی سرمایه گذاران حقی در چابهار ندارند 
سپنتا دانشمند ، یکی از ده ها سرمایه گذاری است که با لمس 
تناقض های کالمی و رفتاری ســازمان منطقــه آزاد چابهار، 
نزدیک به 4 سال می شود که بالتکلیف و سرگردان، تمام امید 
و توانش را به کار بسته تا یکی از پروژه های صنعتی - تولیدی 
را در چابهار به ثمر برســاند، اما عدم تمدید قرارداد از ســوی 
سازمان منطقه آزاد چابهار، طرح این کارآفرین و سرمایه گذار 
داخلی را همچنان بدون پیشــرفت و مسکوت باقی گذاشته 
اســت. این فعال صنعت سنگ در سال 1۳۹۶ تصمیم گرفت 
باهدف توسعه صادرات باکیفیت و برندسازی کیفی محصول 
ایرانی، اشــتغال و درآمدزایی برای منطقه، با احداث کارخانه 
ســنگ بری در منطقه آزاد چابهار نام ایــران را در میان پنج 
تولیدکننده برتر صنعت ســنگ قرار دهد اما پس از واگذاری 
زمین و به نتیجه نرسیدن این طرح، اعالم کرده که منطقه آزاد 
چابهار به صورت لفظی قرارداد را فسخ کرده است. این در حالی 

است که به گفته دانشمند تاکنون بیش از ۳1 میلیارد تومان 
سرمایه بدون هیچ ارزش افزوده ای ازدست رفته است، بااین حال 
مســئوالن این منطقه تجاری تکیه بر طرف خارجی و انصراف 
از پروژه را عامل اصلی زمین گیر شــدن طرح عنوان می کنند! 
این فعال اقتصادی می گوید: طی سال های اخیر سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی متعــددی در منطقه آزاد چابهار طرح ارائه 
کرده و موفق به دریافت مجوز فعالیت شــده اند، اما متأسفانه 
ســازمان منطقه آزاد چابهار با آن ها همکاری الزم را نداشته 
و تمامی پروژه ها را معلق و مسکوت گذاشته است.وی تصریح 
کرد: اهمال مسئوالن این منطقه، میل و رغبت سرمایه گذاران 
داخلی و خارجــی را برای ورود به طرح هــای اقتصادی این 
منطقه لجستیک و حســاس از بین برده و این موضوع باعث 
شــده تا پیشــرفت پروژه ها کمتر از انگشــتان دست بماند.

دانشــمند می گوید: به رغم پیگیری هــای متعدد حتی موفق 
نشــده از نزدیک با مسئوالن عالی رتبه ســازمان منطقه آزاد 
چابهــار مالقات کند. وی می گوید: در ســال 1۳۹۶ پروژه ما 
در چابهار کلید خورد و طبق زمان بندی ها و برنامه ریزی های 
صورت گرفته باید تا پایان سال ۹8 به بهره برداری می رسید، 
اما در حال حاضر به جای یک کارخانه تولیدی تنها یک زمین 
خاکی با فنس های فلزی پوشانده شده، حاصل سرمایه گذاری 
در این منطقه صنعتی - تجاری است.این کارآفرین یادآور شد: 
در خوش بینانه ترین حالت 7 تا 1۰ درصد پیشرفت این طرح 
در جدول عملکرد منطقه آزاد چابهار لحاظ شــده است که با 
تأمل در این سهم ناچیز آماری ارائه شده، کم لطفی به طرح و 
ســرمایه گذار قابل رؤیت است.به گفته وی، حتی سرمایه گذار 
خارجی که در این طرح مشارکت داشته اند امروز دیگر حاضر 
به ادامه همکاری نیســتند و به راحتی اقتصاد کشــور چنین 
فرصتی را به دلیل سیاست های سلیقه ای و به دوراز طرح های 

توسعه ای ازدست داده است.

آتش بی تدبیری به جان سرمایه های مردم
این در حالی است که ســرمایه گذاران بر دوگانگی رفتاری و 
کالمی مســئوالن منطقه آزاد چابهار انتقــاد دارند هرچند با 
مجوز ســازمان منطقه آزاد چابهار ســرمایه گذاران با دریافت 
مجوزهای اولیه زمین خریده اند و با ســرمایه گذاران خارجی 
تفاهم نامه همکاری امضــا کرده اند، اما در عمل اجازه فعالیت 
از آن ها ســلب شده است! به رغم شعارها و وعده های حمایتی 
در راســتای تالش برای قطب تجاری – صنعتی شــدن این 
منطقــه، نه تنها هیچ حمایتی از ســرمایه گذار و تولیدکننده 
صــورت نمی گیرد بلکــه بــا مانع تراشــی های غیرقانونی و 
توجیه ناپذیــر، فرآیند اجرایی شــدن پروژه ها به یک کابوس 

بدل شــده است.البی های درون سازمانی و مسائل پشت پرده، 
به قدری سرمایه گذاران را دلسرد کرده که باعث شده آن ها از 
سرمایه گذاری روی برگردانند و سرمایه هایشان را پس بگیرند، 
اما آن ها حتی در بازپس گیری سرمایه ها نیز با شکست مواجه 

شده و هیچ کس پاسخگویشان نیست.

فریادرسی نیست!
بــه اعتقاد دانشــمند؛ برای اســتفاده از کلیــه ظرفیت های 
بالقوه موجود در بخش صنعت، نیاز مبرم به ســرمایه گذاری 
خارجــی وجود دارد. تحقق این امر مســتلزم تصویب قوانین 
و مقررات جامعی اســت که ضمن رعایــت منافع مالی ملی، 
منافع ســرمایه گذاری خارجی را در حد معقولی تأمین کرده 
و زمینه را برای جذب ســرمایه آن ها فراهم می سازد. تأمین 
مالی واحدهای صنعتی فعال در مناطق آزاد از نیازهای اساسی 
تولید و اشــتغال زایی و توسعه است قوانین و مقررات مناطق 
آزاد پس از تصویب مجلس شــورای اسالمی و هیئت وزیران 
به مناســبت های مختلفــی با توجه به ضــرورت تأمین مالی 
طرح ها تالش نموده اســت ضمن تعیین راهکار مناسب برای 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی مشوقی برای سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در این مناطق باشــد.وی می گوید: شــگرد 
عجیب دیگری که مانع حرکت و توســعه در این منطقه شده 
است اتهام زنی به سرمایه گذاران مبنی بر زمین خواری! طبق 
قانون ســرمایه گذار برای ایجاد واحدهای تولیدی – صنعتی 
زمین را از مناطق آزاد خریداری می کند و طبق آیین نامه نحوه 
استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد هرگونه استفاده از 
زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین نامه های داخلی 
ســازمان امکان پذیر اســت و بهای فروش هر مترمربع زمین 
با در نظر گرفتــن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به عالوه 
هزینه آماده ســازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک برداری، 
خیابان بندی و زه کشی توسط سازمان تعیین می شود.پس چرا 
بعد از واگذاری زمین به سرمایه گذار جهت ایجاد و راه اندازی 
واحدهای تولیدی – صنعتی مانع اجرا و تکمیل پروژه ها در این 
منطقه می شــوند؟!به گفته این سرمایه گذار بخش خصوصی؛ 
موضوع دیگری کــه به عنوان مانع اصلی برای ســرمایه گذار 
مطرح شده اســت برای توسعه ســرمایه گذاری صنعتی باید 
عــالوه بر رفع محدودیت های عوامل تولید، به تأمین نیازهای 
مالی این واحدها توجه نمود که متأسفانه چنین اتفاقی هنوز 
اجرایی نشده اســت چراکه سرمایه گذار باید در صف دریافت 
تسهیالت آن هم با بهره بانکی باال قرار بگیرد و هیچ استثنایی 
در راستای حمایت از بخش سرمایه گذار انجام نمی گیرد. وی 
تصریح داشت: نامشخص بودن نرخ ارزی که باید به سمت این 

مناطق سرازیر شود هم یکی دیگر از ابهامات سرمایه گذاران در 
این مناطق است که تحت هیچ شرایطی وضعیت تعیین نرخ 
ارز مشخص نیست و تنها فشار نوسان و گرانی نرخ ارز گریبان 
ســرمایه گذار را گرفته اســت.به اعتقاد این فعال اقتصادی؛ 
این همه مشکل نشــان از یک چیز دارد آن هم عدم حمایت از 
بخش خصوصی سرمایه گذار در منطقه چابهار! اما متأسفانه نه 
گوش شنوایی هست نه بهایی برای این قشر چراکه هر زمان 
درخواست مالقات با مسئولین و دبیر شورای عالی این منطقه 
در راستای طرح مشکل و به دنبال آن همفکری جهت رفع آن 
درخواست می شود بدون هیچ جوابی باید چشم انتظار تهدید 
جدیدی مبنی بــر پس گیری زمین و ابالغ فســخ قراردادها 
باشــند که این در هیچ آیین نامه یا مصوبه قانونی منطقه آزاد 
گنجانده نشده است. درحالی که انتظار می رود متولیان بیش از 

سرمایه گذار نگران آینده این منطقه باشند.

چرا مانع پیشرفت طرح های اقتصادی می شوند؟!
بــا نیم نگاهی به وضعیــت پروژه های ناتمــام در منطقه آزاد 
چابهار بی رغبتی ســرمایه گذاران خارجی و داخلی به راحتی 
قابل مشاهده اســت.طبق آمار به دست آمده از وضعیت برخی 
از طرح هــای داخلی و خارجی در منطقــه آزاد چابهار حجم 
پیشــرفت فیزیکی این پروژه ها بسیار ُکند و در برخی شرایط 
کاماًل متوقف باقی مانده اســت.با فروش 24۰ میلیارد تومان 
زمین در این منطقه به سرمایه گذاران خارجی و داخلی انتظار 
می رفت که این منطقه در طی سال های اخیر طبق فرمایشات 
مقام معظم رهبری به قطب تجاری – صنعتی تبدیل شود. این 
در حالی اســت که جمع کل سرمایه گذاری اظهاری خارجی 
در این منطقه از ســال ۹۶ تاکنون رقمی معادل 54 میلیارد 
تومان بوده که می بایســت تا سال ۹8 هر یک از این پروژه ها 
به بهره برداری می رســیدند که متأسفانه هرکدام از این طرح 
ها درنهایت با پیشــرفت 1۰ درصدی هنوز خاک می خوردند.

از ســوی دیگر جمع کل ســرمایه گذاری کل اظهاری داخلی 
نیز رقمی معادل ۶ هزار و 7۰۰ میلیارد تومان اســت که این 
حجم از سرمایه بدون بهره برداری با پیشرفت های صفر تا 1۰ 
درصد همچنان بر زمین مانده اند.از سال ۹۰ تاکنون ۳8 پروژه 
سرمایه گذار داخلی در این منطقه تعریف شده و مجوز فعالیت 
را گرفته اند که متأســفانه تنها ۳ طــرح از کل به بهره برداری 
رسیده و ۳5 پروژه نیمه تمام نتیجه سنگ اندازی های متولیان 
در این منطقه اســت.همچنین در مدت یادشــده 2۳ پروژه 
خارجی نیز در این منطقه مجوز فعالیت گرفته اند که متأسفانه 
هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرســیده اند.منطقه آزاد 
چابهار تنها با یدک کشــیدن نام تجاری – صنعتی همچنان 
جزء مناطق محروم کشــور محسوب می شود درحالی که قرار 
بود با بهره بــرداری از طرح های مختلــف تولیدی – صنعتی 
اشتغال زایی در این منطقه به نقطه ای برسد که دیگر بیکاری 
باقی نماند و نام محرومیت از مردم این منطقه پاک شود، اما 

گویا برخی چنین نمی خواهند.

 توقف طرح های صنعتی در چابهار

 هشدار سرمایه گذاران به دوگانگی  برخورد مسئولین
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عملیات بازار باز، حالل مشکالت یا عامل تبدیل ایران به باتالق بدهی؟ گزیده خبر

بانک مرکزی پاسخ دهد
پس از گذشت حدود یک سال از اجرای عملیات بازار باز جای این سوال وجود دارد که 
آیا بانک مرکزی و دولت در رسیدن به اهداف خود موفق بوده یا اینکه کشور را به سمت 

باتالق بدهی سوق داده است؟
، انجام عملیات بازار باز علی رغم اینکه در سال های قبل کم و بیش مورد تجربه قرار گرفته 
بود؛ مجدداً در سه ماهه پایانی سال 1398 و با پیگیری مصّرانۀ بانک مرکزی رسماً اجرایی 
شــد و بانک مرکزی با عنوان کارگزار دولت اقدام به عرضه اوراق مرابحه دولتی در بازار 
بین بانکی نمود. این گزارش به تحلیل عملکرد بانک مرکزی در ســال 1399 در زمینۀ 

گسترش اوراق بدهی پرداخته است.

1- 1- اهداف طرح
رئیــس کل بانک مرکزی پیش از اجرای عملیات بازار باز و در حین اجرای طرح مذکور، 
چنــد محور کالن را به عنوان اهداف عملیاتی طــرح اعالم کردند. آقای دکتر همتی در 
چندین نوبت ضمن برشــمردن مزایــای اجرای عملیات بازار بــاز، محورهایی از جمله 
جلوگیری از خلق بی  قاعده نقدینگی، جلوگیری از روند رو به رشد بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی،مهار تورم، افزایش کارآمدی بازار بین بانکی و ایجاد شفافیت و عمق بیشتر بازار 
بین بانکی به عنوان اهداف بازار باز بر شمرده اند.  به منظور تحلیل این موضوع و میزان 
دســتیابی بانک مرکزی به اهداف اعالمی، می  بایست آمارهای مرتبط مورد بررسی قرار 

گیرند.

1- 2- واقعیات آماری
پس از گذشــت حدوداً یک ســال از اجرای این عملیات جای این سوال وجود دارد که 
آیا بانک مرکزی و دولت در رســیدن به اهداف خود موفق بوده است و آیا اجرای چنین 

مکانیسمی به نفع اقتصاد کشور عمل نموده است یا خیر؟
مدیریت نقدینگی: طبق آمارهای منتشره، بانک مرکزی تا انتهای بهمن ماه 1399 اقدام 
به فروش بیــش از 80 هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نموده 
است. با این  حال، حجم نقدینگی از زمان اجرای عملیات بازار باز در دی ماه 1398 تا بهمن 
 ماه 1399، با افزایش 42درصدی و به مقدار 990 هزار میلیارد تومان، از رقم 2312 هزار 
میلیارد تومان به بیش از 3300 هزار میلیارد تومان رســیده است. روند خلق نقدینگی 
روزانه نیز نشــان می  دهد که حین اجرای عملیات مذکور، نه  تنها بهبودی در وضعیت 
مدیریت نقدینگی حاصل نشده است، بلکه اوضاع وخیم  تر شده است. درحالی که در سال 
1398، خلق روزانۀ نقدینگی بالغ بر 1614 میلیارد تومان بوده اســت، این رقم در سال 
1399 به حدود 2500 میلیارد تومان رسیده است. نکتۀ حائز اهمیت آن است که روند 
خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل از ســال 1399، وخامت بیشتری را نشان می  دهد. به 
 نحوی  که در زمان گسترش بازار باز و افزایش بی حد و حصر بدهی، خلق روزانۀ نقدینگی 
از 1989 میلیارد تومان در بهار 1399 به 2866 میلیارد تومان در زمستان 1399 رسیده 
است. لذا مدیریت نقدینگی از محل ایجاد باتالق بدهی برای کشور، عمال به اهداف خود 

دســت نیافته است.جلوگیری از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی: طبق آمارهای در 
دسترس، ماندۀ بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اسفند 1398 به میزان 110 هزار میلیارد 
تومان بوده است. با این حال، افزایش انتشار اوراق بدهی و گسترش عملیات بازار باز، نه  تنها 
مسالۀ مذکور را حل نکرده است، بلکه روند صعودی آن ادامه دارد. آمارها نشان می دهد که 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مهرماه 1399 به رقم کم سابقۀ 146 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. همچنین این رقم در آذرماه 1399 نیز بالغ بر 126 هزار میلیارد تومان بوده 
اســت که عمدۀ بدهی مذکور ناشی از بی  انضباطی بانک های غیردولتی می باشد. لذا طبق 
آمارهای مذکور، استفاده از ابزار بازار باز نتوانسته است بی  نظمی مالی بانک ها را که عمدتا 

نشات گرفته از رفتارهای سوداگرایانه و انباشت مطالبات غیرجاری است، حل نماید.
مهار تورم: درحالیکه اقتصاد ایران در سال 1397 با تورم 32 درصدی و در سال 1398 
با تورم 41 درصدی مواجه بوده است، طبق ادعای مسئولین بانک مرکزی و  دولت، انتظار 
می رفت تا با اجرای عملیات بازار باز، تورم در سال 1399 کاهش یابد، لیکن نه  تنها اینگونه 
نشد، بلکه طبق آخرین آمارها، نرخ تورم در سال 1399 به حدود 40 درصد می رسد که 
در تاریخ اقتصاد کشــور، کم سابقه است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی 
در فروردیــن ماه 1399 وعده داده بودند که با توجه به در پیش گرفتن سیاســت گذاری 
مدرن پول –عملیات بازار باز- نرخ تورم در انتهای سال به حدود 22 درصد خواهد رسید.

افزایش کارآمدی و شــفافیت در بازار بین بانکی: در راستای هدف مذکور، بانک مرکزی 
اقدامــی جهت شفاف ســازی در بازار بین بانکی ننموده اســت. طبق نظر بســیاری از 
اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزی، الزمه سیاست گذاری صحیح پولی، برخورداری از 
یک بازار بین بانکی شفاف است که در آن وضعیت دارایی ها و بدهی های هر یک از اطراف 
مبادالت )یعنی بانک های حاضر در بازار بین بانکی( وضعیتی مشخص و شفاف باشد. الزم 
به توضیح است که در بازار بین بانکی سایر کشورها موسسات اعتبارسنجی وجود دارند 
که در دوره های زمانی مشــخص اقدام به رتبه بندی اعتباری بانک ها می  نمایند و نتایج 
اعتبارســنجی را بطور عمومی اعالم می کنند. ثمره این اقدام، ایجاد یک وضعیت شفاف 
از اطراف معامالت بین بانکی اســت. یعنی بانک اعطا کننده تســهیالت و بانک گیرنده 
تسهیالت از وضعیت دارایی ها، بدهی ها و قدرت بازپرداخت طرف معامله خود بطور کامل 
آگاه هســتند. در چنین بازاری است که نرخ تسهیالت بطور صحیح میان اطراف معامله 
شکل می  گیرد.اما مشاهده می  شود که بانک مرکزی پس از اجرای عملیات بازار باز هیچ 
قدمی در این راســتا برنداشته و همچنان بازار بین بانکی بطور غیرشفاف عمل نموده و 
هیچ ســامانه جدید و یا دســتورالعملی جهت افزایش شفافیت و اعتبارسنجی بانک ها در 
بازار بین بانکی صادر نشده است. هرچند بانک مرکزی در پایگاه اطالع رسانی خود آمار 
خرید و فروش اوراق بدهی را منتشر می کند، اما در این اطالعیه  ها نام بانک های خریدار و 

فروشنده اعالم نمی  شود.

1- 3 جمع  بندی
باتوجه به نکات مذکور، آشــکارا مشاهده می  شود که بر خالف ادعای طرفداران عملیات 

بازار باز، نتیجۀ فرآیند مذکور منجر به آن شده است که:
نه  تنها وضعیت هیچ کدام از متغیرهای کالن اقتصادی مورد هدف بهبود نیافت و اهداف 
اعالمی به دســت نیامد، بلکــه اوضاع متغیرهای مذکور رو به وخامت گذاشــت، با این 
تفــاوت که اکنون در شــرایط جدید، به دلیل انتشــار بی حد و حصــر اوراق بدهی که 
جزو پیشــنهادات صندوق بین  المللی پول )IMF( است، اقتصاد کشور در حال حرکت به 
سمت باتالق بدهی است. در مورد ایجاد بحران بدهی، مقامات دولت و بانک مرکزی و...

در مصاحبه  ها بیان داشته  اند که نسبت بدهی به GDP در مرز هشدار نیست و در برنامۀ 
ششم توسعه، مجوز داده شده که تا سقف 40 درصد از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت 
افزایش یابد، لذا اکنون با این نســبت فاصله زیادی داریم و از این جهت مشــکلی وجود 

ندارد. در این زمینه شایان ذکر است که:
در بند ت از ماده 8 برنامۀ ششــم توســعه، صریحا بیان شــده است که نسبت مجموع 
بدهی دولت و شــرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی، حداکثر 40 درصد باشد. لذا 
سقف مذکور، در برگیرندۀ بدهی شرکت های دولتی نیز می باشد. حال آن که مسئوالن بانک 

مرکزی، رقم مذکور را فقط برای بدهی دولتی بیان می  کنند.
بررســی آمارهای اقتصادی نشان می  دهد که نســبت مذکور در سال 1398، به رقمی 
بیش از 45 درصد رســیده اســت و با توجه به انتشار وسیع اوراق بدهی در سال جاری، 
نســبت مذکور در سال 1399 بیشتر هم خواهد شد، لذا صحبت مقامات بانک مرکزی، 
ارائه آدرس غلط به جامعه است که منجر به بروز خطای تحلیلی در سیاست گذاران نظام 

می  گردد.
در سایۀ تاکید بی حد و حصر بر انتشار اوراق بدهی، نسبت بدهی از سقف مجاز عبور کرده 
است و وارد مقادیر بحرانی شده است. باتوجه به هشدارهایی که توسط کارشناسان دلسوز 
در این زمینه بیان شــده است، الزم است تا ساز و کاری تدوین شود که در صورت بروز 
بحران بدهی در ســال های آتی، افراد دخیل در این موضوع، به عنوان مبداء اتخاذ تصمیم 

مذکور، مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.
برای حل مســالۀ کسری بودجه می بایست مدیریت هزینه های غیرضرور در دستور کار 
دولت قرار می گرفت، لیکن انتشار اوراق، عمال باعث شد که برای این موضوع چاره  اندیشی 

نشود و حل ریشه  ای موضوع در دستور کار قرار نگیرد.
با انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی و به منظور فروش آن در بازار، مقامات مجبور خواهند 
شد تا به طور مکرر با خواستۀ خریداران برای افزایش نرخ بهرۀ اوراق موافقت کنند که در 
نهایت به کل اقتصاد آسیب خواهد زد. از جمله شاهد مثال های این موضوع، ریزش بازار 

سرمایه در سال 1399 است.
انتشــار بی حد و حصر اوراق و پیشــبرد عملیات بازار باز، نوعی آینده فروشــی است. 
لذا موجب خواهد شــد تا دولت های بعدی با حجم انبوهی از بدهی مواجه شــوند که در 

بازپرداخت آن، با مشکالت عدیده مواجه خواهند بود.
حال اعطای نمرۀ عملکرد بانک مرکزی در زمینۀ نســخۀ بدهی برای اقتصاد در ســال 

1399، به مخاطبان گزارش واگذار می  شود.

دعوت به همکاری در حوزه انفورماتیک 
بانک ایران  زمین، به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان و تکمیل کادر 
اداری، در امور انفورماتیک در واحد ســتادی ادارات مرکزی، در اســتان تهران 
دعــوت به همکاری می کند.به گزارش روابط عمومــی، متقاضیان باید از تاریخ 
19 اسفند 99 لغایت 28 اسفند 99 به سایت بانک ایران زمین مراجعه کنند و 
پس از مطالعه دقیق شــرایط و ضوابط استخدام، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام 

الکترونیکی اقدام کنند.

در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا؛ 
 استمهال تسهیالت مشاغل مرتبط 

با ورزش و جوانان
بانک توســعه تعاون در تازه ترین دور حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا، تســهیالت بانکی ارائه شــده به مشــاغل مرتبط با ورزش و جوانان را 
امهــال می کند.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، با هدف حمایت 
از کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، پیرو برنامه های حمایتی پیشین این 
بانک در تازه ترین اقدام، تسهیالت اخذ شده توسط فعالیتهای مرتبط با موضوع 
ورزش و جوانان از ســوی بانک توسعه تعاون مشــمول استمهال خواهند بود.

بدین ترتیب با عنایت به دستورات بانک مرکزی و براساس تصمیمات اخذ شده 
در بانک توسعه تعاون، نحوه شناسایی مشمولین برخورداری از استمهال بانکی 
شامل زیرشاخه ورزش و جوانان، شامل کلیه باشگاه های ورزشی دارای مجوز از 
کمیسیون موضوع ماده 5 قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط 
مردم با نظارت دولت و مراکز مشــاوره ازدواج و خانواده، مشمول برخورداری از 
استمهال بانکی می باشــند.بدیهی است فرآیند استمهال تسهیالت بانکی اخذ 
شــده توسط این گروه ها و رسته های شغلی در کلیه شعب بانک توسعه تعاون 

اجرا خواهد شد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
 قابلیت رمزارزها برای ورود

 به حوزه تجارت کاال
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: سود تسهیالت ارائه شده به صادر 
کنندگان توسط بانک توسعه صادرات با نرخ ترجیحی و میانگین نرخ آن 14 تا 
14.5 درصد اســت.علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه 
بازدید از باشــگاه خبرنگاران جوان در گفت وگو با خبرنگار این رسانه گفت: در 
حال حاضر ارز عمده کشور از منابع غیر نفتی مشروط بر بازگشت ارز صادراتی 
قابل تامین اســت. باشــناختی که از حوزه تجارت خارجی دارم، می دانم که ما 
بایــد در مصــرف ارز صرفه جویی کنیم. به این نحو کــه کاال های غیر ضروری 
و لوکس را وارد نکرده و نگاهی به تولید داخلی داشــته باشــیم. همچنین باید 
اقتصاد مقاومتی را به درســتی اجرا کنیم.وی ادامــه داد: علی رغم تحریم های 
اعمال شده، صادرات بخش غیر نفتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بانک توسعه 
صادرات در این محور ســعی می کند ســرمایه در گردش بنگاه های صادراتی را 
تامین و ظرفیت های صادراتی کشور را توسعه دهد. ما در همه زمینه ها بیش از 
8 هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب سرمایه در گردش و ثابت به بخش های 
صادراتی کشــور پرداخت کردیم.صالح آبادی بیان کرد: مسائل مربوط به نقل و 
انتقاالت ارز به کشــور، از طریق بانک و صرافی وابســته به صادرات را تسهیل 
می بخشیم. به این صورت که کمک می کنیم هر صادر کننده ای که قصد صادر 
کردن هر مقدار ارزی را به هر نقطه ای داشته باشد، بتواند ارز خود را انتقال دهد. 
ســود تسهیالت ارائه شده به صادر کنندگان توسط بانک توسعه صادرات با نرخ 

ترجیحی و میانگین نرخ آن 14 تا 14.5 درصد است.

هزینه خرید هدایای نوروزی بانک سینا صرف 
امور خیرخواهانه شد

با توجه به تداوم شــیوع کرونا در کشــور و لزوم حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
جامعه، بانک ســینا در راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی هزینه خرید 
هدایای نوروزی سال 1400 را به امور خیرخواهانه اختصاص داد.به گزارش روابط 
عمومی بانک سینا در آستانه سال جدید و در اقدامی خداپسندانه، این بانک مبلغ 
50 میلیارد ریال را به تهیه و تامین خرید تبلت جهت بهره مندی دانش آموزان 
بی بضاعت از فضای آموزش مجازی و همچنین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
اختصاص داد.بر اساس این گزارش بانک سینا با اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال 
بودجه به منظور کمک به توانمندی در حوزه آموزش و ایجاد امکان بهره مندی 
دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام )ره( و سازمان 
بهزیستی در سراسر کشور که بدلیل شیوع کرونا امکان حضور در کالس درس 
را نداشــته و توانایی خرید لوازم آموزشی مجازی نظیر تبلت و موبایل را ندارند، 

تعداد 950 دستگاه تبلت اهدا می کند.

نقش بانک مهر ایران در گسترش 
قرض الحسنه

بانک قرض الحســنه مهر ایران از سال 1386 تا کنون خدمات مالی چشم گیری 
ارائه و در کســب رضایت مشتریان و گســترش قرض الحسنه موفق عمل کرده 
است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، قرض الحسنه یکی 
از موضوعات تأکید شده در اقتصاد اسالمي است. یکي از مباني بانکداري اسالمي 
نیز عقود قرض الحســنه است تا به این وســیله بدون دریافت مبلغي مازاد، به 
افراد تســهیالت داده شود. بانک قرض الحســنه مهر ایران به عنوان نخستین و 
بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور تا کنون برنامه هاي مختلفي را براي اجراي 
این وظیفه مهم انجام داده اســت.این بانک با ارائه تسهیالت با توجه به شرایط 
متقاضیان به شیوه هاي مختلف سعي کرده تا نیازهاي نقدینگي افراد را در رفع 
احتیاجات فراهم کند. یکي از شیوه هاي اعطاي تسهیالت در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران را مي توان پرداخت وام به افراد معرفي شــده توسط اشخاص حقوقي 
دانست. در این شیوه بانک به متقاضیان معرفي شده از سوي اشخاص حقوقي از 
محل ســپرده ودیعه شده ایشان نزد خود به متقاضیاني که این اشخاص معرفي 
کنند، تسهیالت قرض الحسنه پرداخت مي کند.عالوه بر این، افراد حقیقی صاحب 
حساب در بانک می توانند بدون معرفي ضامن درخواست وام خود را به بانک ارائه 
کنند. در این شــیوه بانک تنها با دریافت یک چک، بر اســاس میانگین حساب 
افراد امکان کسب تسهیالت را فراهم مي کند. بنابراین افراد با مراجعه به همراه 
بانک خود نســبت به ثبت درخواست وام اقدام کرده و پس از پذیرش ضمانت، 
تســهیالت خود را دریافت مي کنند.بانک قرض الحسنه مهر ایران از سال 1386 
تا کنون خدمات مالی چشم گیری ارائه و در کسب رضایت مشتریان موفق عمل 
کرده است. این بانک که تا سال 1395 مبالغ تسهیالت خود را به 43هزار میلیارد 

ریال رسانده بود.

از سوی کانون بانکها؛
نحوه فعالیت بانک ها در تعطیالت پایانی 

سال و نوروز اعالم شد
کانون بانکهای خصوصی اعالم کرد: روز پنج شــنبه 28/ 12/ 1399 
آخرین روز فعالیت بانک ها و موسســات اعتباری و اولین روز فعالیت 
بانک ها نیز در ســال آینده روز پنج شــنبه 5/ 1/ 1400 خواهد بود. 
کانون بانک های خصوصی نحوه فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری 
کشور در روزهای پایانی امسال و ایام نوروز را اعالم کرد.در نامه کانون 
بانک های خصوصی و مؤسســات اعتباری به مدیران عامل بانک های 

خصوصی و مؤسسات اعتباری آمده است:
روز پنج شنبه 28/ 12/ 1399 آخرین روز فعالیت بانک ها و مؤسسات 
اعتباری و اولین روز فعالیت بانک ها نیز در سال آینده روز پنج شنبه 
5/ 1/ 1400 اســت.همچنین، بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند 
در ایام تعطیل به تشــخیص مدیریت هر بانک اقدام به افتتاح بعضی 
شــعب به صورت کشــیک کرده به نحوی که در هر یک از شهرها به 
میزان حداقل تعداد شــعب و جهت امــور دریافت و پرداخت و ایجاد 
تســهیالت به منظور بهره برداری آسان از خدمات الکترونیکی فعالیت 
کنند.عالوه بر این، شعبی که بدین منظور در ایام تعطیل فعال خواهند 
شد، باید ایام و ساعات فعالیت خود را قباًل به نزدیک ترین پلیس محلی 

)کالنتری ها( کتباً اعالم کنند.

به همت بنیاد خیریه فجر صورت گرفت:
 مشارکت بانک ملت در تامین پوشاک 

نوروزی ۵۰۰ دانش آموز
500 نفــر از دانش آموزان مناطق محــروم و کم برخوردار تهران، 
با همکاری مشــترک بانک ملــت و بنیاد خیریه فجر، پوشــاک 
نــوروزی دریافت کردند.به گــزارش روابط عمومــی بانک ملت، 
در این اقدام مشــترک، بانک ملت، تامین مالی بخشــی از هزینه 
های تامین پوشــاک نوروزی این 500 دانش آموز نیازمند مدارس 
تهران را پذیرفت و بنیاد فجر نیز با تامین بخشی دیگر و تدارک و 
سازماندهی فروشگاه عیدانه 1400 ، این طرح خداپسندانه و انسانی 
را عملیاتی کرد.بر اساس این گزارش، این حرکت نیکوکارانه، در پی 
مذاکره و توافق دکتــر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و حبیب اهلل 
نیکنام مدیرعامل بنیاد خیریه فجر به مرحله اجرا رسید.این گزارش 
حاکی است، بنیاد خیریه فجر امسال با مشارکت نیکوکارانه برخی 
بانک ها نسبت به تامین پوشاک نوروزی حدود 1500 دانش آموز 

گروه هدف اقدام کرده است.

بانک کارآفرین، ضامن صکوک مرابحه 
نفت پارس شد

هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه شرکت نفت پارس در نماد شنفت 
311 با ضمانت بانــک کارآفرین روز چهارشــنبه 99/11/29 پذیره 
نویسی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، پیرو اطالعیه 
شــماره 181/86141 مورخ 99/11/27 شــرکت بورس اوراق بهادار 
تهران این اوراق به منظور تهیه لوبکات)بخشی از مواد اولیه( شرکت، 
توســط تامین سرمایه نوین پارســیان و با ضمانت بانک کارآفرین به 
مدت 4 سال با نرخ 18 درصد و اقساط 3 ماهه منتشر شد.در مجموع 
در ســال 99 ، 3،200 میلیارد ریال اوراق صکوک در بازار ســرمایه با 

ضمانت بانک کارآفرین منتشر شده است.

عملکرد مبهم صندوق تثبیت بازار سرمایه
تحلیلگر بازار ســهام بابیان اینکه کارگزاری ها هر ماه مبالــغ هنگفتی را به صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه واریز می کنند،گفت: با این وجود مشخص نیست که صندوق تثبیت بازار سرمایه با این 
مبالغ چه کرده است.وحید کشمیری پورا بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکنون گزارش 
شفافی از عملکرد خود ارائه نداده است، گفت: متأسفانه این صندوق علیرغم اینکه باید در بزنگاه ها 
از بازار سرمایه و سهامداران دفاع کند، اما هیچگاه گزارشی شفاف از عملکرد و اثرگذاری خود ارائه 
نداده اســت.وی گفت: ماهانه مبالغ هنگفتی از سوی کارگزاری ها به حساب صندوق تثبیت بازار 
سرمایه واریز می شود تا در مواقع ضروری برای ثبات بخشی به بازار مورد استفاده قرار بگیرد اما 
متأسفانه تاکنون گزارشی ارائه نشده که این منابع در کجا هزینه شده است.کشمیری پور گفت: 
صندوق تثبیت بازار سرمایه باید گزارش دهد که با این مبالغ و پول دریافتی از کارگزاری ها چه 
کرده و چقدر ســهام خریداری کرده است.وی تصریح کرد: انتظار فعاالن بازار از سازمان بورس و 
اوراق بهادار آن است که شفاف سازی الزم را در این زمینه انجام دهد.تحلیلگر بازار سرمایه افزود: 
علیرغم اینکه شفافیت باید جزئی الینفک از عملکرد بازار سرمایه باشد اما فعالیت صندوق تثبیت 
بازار سرمایه تاکنون از شفافیت الزم برخوردار نبوده است؛ البته به طور قطع حمایت هایی از بورس 
و سهامداران داشته است اما به دلیل اینکه گزارش عملکرد آن منتشر نشده، سهامداران و فعاالن 
بازار سرمایه از عملکرد آن مطلع نیستند.وی تصریح کرد: باید مشخص شود که صندوق تثبیت 
بازار سرمایه با چه میزان نقدینگی و در چه برهه های زمانی از بازار حمایت کرده است.وی درباره 
میزان واریزی از منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار نیز اظهار داشت: میزان 
این واریزی هم مشــخص نیست و الزم است مســئوالن سازمان بورس در این زمینه هم شفاف 

سازی الزم را انجام دهند.

افزایش بیش از ۱۵ هزار واحدی شاخص کل
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش 15 هزار و 763 واحدی معادل 
1.28 درصد به یک میلیون و 245 هزار و 140 واحد رسید. همچنین در 
فرابورس شــاخص کل با رشد 73 واحدی به 17 هزار و 271 واحد رسید. 
دیروز تاالر شیشــه ای، در معامالت دومین روز هفته )یکشــنبه بیست و 
چهارم اســفندماه ماه 99(، شاهد روند صعودی اکثر شاخص های منتخب 
بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش 4109 واحدی 
معادل 1.28 درصد به رقم 324 هزار و 648 واحد رسید.شــاخص کل هم 
وزن نیز، با رشد 1027 واحدی معادل درصد، عدد 434 هزار و 286 واحد 
را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش 670 واحدی 
به رقم 283 هزار و 258 واحد رســید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 
14496 واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون و 770 هزار واحد 
رسید. همچنین شاخص بازار اول با 13362 واحد افزایش به رقم 916 هزار 
و 881 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 25573 واحد افزایش همراه 
بود و عدد 2 میلیون و 498 هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این 
گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فارس، کگل، 
کچاد، خودرو، پارســان، وبملت و ومعادن با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت 
در روند شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی شبندر، 
شستا، شتران و اخابر، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس 

داشتند
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گزیده خبر

گروسی: 
آژانسبهدنبالبازرسیهایگستردهتر

درایراناست
مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی گفت 
با توجه به افزایش ســطح غنی ســازی اورانیوم 
از ســوی ایران، این نهاد به دنبال بازرسی های 
گســترده تر و جدی تر در آن اســت. مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با یک 
رسانه ژاپنی گفت که این نهاد با توجه به افزایش 
سطح غنی سازی اورانیوم از سوی ایران، به دنبال بازرسی های گسترده تر در 
آن است.گروسی روز جمعه در مصاحبه با روزنامه »روزنامه نیهون کیزای« 
از مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین مدعی شــد: تولید اورانیوم در 
ســطوح باالتر، غنی سازی ایران را به سطوحی نزدیک تر می کند که امکان 
کاربــری نظامی آن را نمی تــوان نادیده گرفت. او در ادامــه توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی از ســوی ایران را »وضعیتی فوق العاده« خواند و 
گفت: واضح اســت که نیاز به بازرسی جدی است، اگر می خواهید اطمینان 
یابید که انحراف نظامی وجود ندارد. گروسی در ادامه ادعاهایش گفت: ایران 
کمــی کمتر از ۲۰ کیلوگرم ]اورانیوم ۲۰ درصد[ دارد، اما آن ها دارای ســه 
هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شــده هستند که قباًل در سطوح پایین تر تولید 
شــده است. وی افزود: آن ها همچنین در حال افزایش توانایی  غنی سازی با 
اســتفاده از تجهیزات بیشتر هســتند. مدیرکل آژانس در اشاره به سفر ماه 
گذشته خود به تهران و توافق موقت دست یافته با ایران گفت: چارچوب سه 
ماهه، خوشبختانه زمانی را برای مشورت ها و مذاکره دیپلماتیک در خصوص 
برجام فراهم می کند. به ادعای این رســانه، آژانس مشاوره های فنی با ایران 
را در مــاه آوریل )ماه آینده میالدی( آغاز می کند و یکی از نقاط تمرکز آن 
بررسی وجود ذرات اورانیوم در تاسیساتی است که ادعا می شود اعالم نشده 
است. بر اساس این گزارش گروسی مدعی شد پاسخ های طرف ایرانی در این 

خصوص تاکنون از نظر فنی معتبر نبوده است. 

رویترز: 
کرهشمالیبهتالشهایدولتبایدنبرای

مذاکرهپاسخنمیدهد
یک مقام ارشــد دولت آمریکا می گوید واشنگتن از نیمه ماه فوریه در تالش برای 
تماس با پیونگ یانگ بوده اما کره شمالی هنوز به آنها پاسخی نداده است. علی رغم 
وعده دولت جدید آمریکا به ریاســت »جو بایدن« بــرای تغییر رویکرد در قبال 
کره شــمالی و افزایش فشارها به این کشور برای خلع سالح اتمی، گفته می شود 
واشنگتن پشت پرده سعی در برقراری ارتباط با پیونگ یانگ داشته است.خبرگزاری 
»رویترز« بامداد یکشــنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت بایدن گزارش داد، کره 
شــمالی به تالش های دولت بایدن از نیمه مــاه فوریه برای تماس دیپلماتیک با 
آنها، پاســخ نداده اســت. دفتر نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل نیز پذیرای 
دیپلمات های آمریکایی نبود.این خبرگزاری نوشــت: »افشای تالش های ناموفق 
دولت بایدن برای ارتباط با کره شــمالی که تاکنون گزارش نشــده بود، سواالت 
و نگرانی هایی را درباره نحوه اقدام واشــنگتن برای کاهش تنش ها با پیونگ یانگ 
بر سر برنامه های موشکی و اتمی این کشــور به وجود آورده است«.بر اساس این 
گزارش، عدم موفقیت دولت جدید واشــنگتن برای تمــاس با پیونگ یانگ، بُعد 
جدیدی نیز به ســفر وزرای خارجه و دفاع آمریکا در هفته آینده به کره جنوبی و 
ژاپن نیز می بخشد.یک مقام ارشد دولت بایدن - که خواست نامش فاش نشود - در 
گفت وگو با رویترز جزئیات زیادی از تالش های دیپلماتیک آمریکا برای ارتباط با 
کره شمالی افشا نکرد اما توضیح داد که از طریق کانال های متعددی از نیمه ماه 
فوریه سعی در برقراری تماس با پیونگ یانگ شده بود.این مقام تصریح کرد: »تا به 
امروز که هیچ جوابی از سوی پیونگ یانگ دریافت نکرده ایم«.آمریکا طی دهه های 
اخیر ضمن اســتقرار نیروهای نظامی خود در کره جنوبی و مناطق همجوار کره 
شمالی، همواره علیه برنامه اتمی این کشور موضع گیری کرده و خواستار برچیدن 
این برنامه شــده اســت اما پیونگ یانگ این برنامه را ضامــن امنیت و بقای خود 
می داند.چنــد روز قبل نیز »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی 
با همتای خود در کره جنوبی، بر تعهد آمریکا برای پاکســازی شبه جزیره کره از 

تسلیحات اتمی، علی رغم بن بست مذاکرات با کره شمالی، تاکید کرد.

نتانیاهو: 
بهبایدنگفتممانعایراناتمیمیشوم

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی با تاکید بر اینکه روابط خوبی با رئیس جمهور 
جدید آمریکا دارد، مدعی شد که در تماس با وی از جدیت خود برای مقابله با 
اتمی شــدن ایران گفته است.در ادامه اتهام زنی ها و ابراز نگرانی صهیونیست ها از 
بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته ای ایران، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
این رژیم شــامگاه شنبه دوباره تهدیدهای پوشالی خود را تکرار کرد.نتانیاهو در 
گفت وگویی با شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، درباره تماس تلفنی چند 
روز پیش خود با »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا توضیح داد: »به بایدن گفتم 
که هر کاری بتوانم برای جلوگیری از دســتیابی ایران به ]ســالح[ اتمی انجام 
می دهم«.به نوشته صفحه توئیتر شبکه »العربیه«، وی همچنین افزود: »رابطه 
من با بایدن خوب اســت، اما در خدمت منافع دیگران نخواهم بود«.نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره انتخابات سراسری 
پیش رو در فلسطین اشــغالی نیز مدعی شد، بعد از آن انتخابات دیگری برای 
پنجمین بار در کار نخواهد بود زیرا طبق نظرســنجی ها حمایت از حزب لیکود 
مستحکم است.به نوشته وبگاه »تایمز اسرائیل«، نتانیاهو درباره احتمال مجبور 
شدن برای تشکیل ائتالف با حزب »یامینا« به ریاست »نفتالی بنت« نیز گفت 
که به هیچ وجه با بنت وارد توافق نخســت وزیری چرخشــی نخواهد شــد.وی 
همچنین افزود، در صورتی که در انتخابات آتی پیروز شــود و تشــکیل کابینه 
دهد، به »یوسی کوهن« رئیس کنونی سازمان جاسوسی اسرائیل )موساد( - که 
دوران خدمتش در ماه ژوئن به پایان می رســد - پست دولتی خواهد داد.رژیم 
صهیونیســتی در حالی ایران را به تالش برای ساخت سالح اتمی متهم می کند 
که به اذعان کارشناسان منطقه ای و بین المللی، اسرائیل خود دارای حدود ۴۰۰ 
کالهک اتمی اســت؛ از ســوی دیگر نیز حضرت آیت اهلل خامنه ای مقام معظم 
رهبری با صدور فتوایی هرگونه ساخت، نگهداری و استفاده از تسلیحات اتمی را 
حرام اعالم کردند.نتانیاهو پیشتر نیز با ادعای اینکه مواضع ضد ایرانی چند کشور 
عربی باعث حصول توافق های ســازش شد، گفت متوقف کردن برنامه هسته ای 

ایران اولویت کابینه آینده او خواهد بود.

عادی سازی روابط آنکارا-قاهره؛ 
آیاترکیهدرمصر،۸سالراازدستداد؟

بســیاری از منتقدین و مخالفین اردوغان، معتقدند که تالش برای عادی سازی 
روابط بین آنکارا و قاهره، نشانه ای از شکست سیاست های پیشین تیم اردوغان 
در مورد تحوالت سیاسی عربی – آفریقایی است.، اظهارات مولود چاووش اوغلو 
وزیر امور خارجه ترکیه در مورد مصر، بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.او 
اعالم کرده که تاکنون، روابط مصر و ترکیه فقط در ســطح سران سرویس های 
اطالعاتی دو کشــور بوده، اما حاال این رابطه وارد کانال سیاسی شده و دیپلمات 
های آنــکارا و قاهره، قدم در میدان نهاده اند.در همین حال، خلوصی آکار وزیر 
دفاع ترکیه نیز برای چندمین بار اعالم کرد: »رویکرد مصر و تحوالت اخیر به نفع 
دو کشور و همچنین به نفع کشورهای دیگر منطقه است. این تحوالت، متناسب 
با روابط فرهنگی و تاریخی ماست. احترام گذاشتن مصر به قلمرو مرزهای دریایی 
ترکیه در مدیترانه، گام مهمی است«.همچنین ابراهیم کالن، سخنگوی اردوغان 
نیز، مصر را به عنوان قلب و مغز جهاِن عرب توصیف کرده بود.اشــارات مقامات 
برجســته تیم اصلی مردان اطراف اردوغان، نشان دهنده این است که دستگاه 
دیپلماسی ترکیه، عزم خود را جزم کرده تا در حوزه سیاست خارجی، گام های 
جدیدی بردارد و از تنش، به سمت تعامل و تفاهم برود.چنین چیزی به خودی 
خود، یک رویکرد مثبت و ایجابی اســت. اما سوال منتقدین اردوغان نیز، سوال 
بسیار مهم و هوشمندانه است: چرا تا این اندازه کش دادید و تعلل کردید؟ بهتر 
نبود زودتر از این به، دســت از لجاجت برداشــته و با مصری ها از درِ تعامل و 

گفتگو وارد می شدید؟

از »سیسی کودتاگر« تا »برادرم سیسی«
بســیاری از منتقدین و مخالفین اردوغان، معتقدند که تالش برای عادی سازی 
روابط بین آنکارا و قاهره، نشانه ای از شکست سیاست های پیشین تیم اردوغان 
در مورد تحوالت سیاسی عربی – آفریقایی است.علی باباجان رهبر حزب جهش 
و دموکراســی در مورد چرخش جدید آنکارا به سمت قاهره، به شکل کنایی به 
اردوغان حمله کرده و نوشــته است: در هر کشوری، مبنای سیاست خارجی، بر 
اساس ثبات و قابل پیش بینی بودن بنا می  شود. در غیر این صورت، شما ناگهان 
از ادبیات تندی با داد و فریادهای »سیسی کودتاگر« به سمت ادبیاتی با نرمش 
»برادرم سیسی« پرتاب خواهید شد. حزب حاکم، وزارت امور خارجه را با امیال 
شخصی و به شکل خودسرانه اداره می کند. ترکیه خیلی بزرگ است و کشوری 
نیست که با تمایالت فردی یک نفر، اداره شود.«همچنین روزنامه قرار، امروز تیتر 
و عکس صفحه نخســت را به این موضوع اختصاص داده و چنین نوشته است: 
»چرا در مصر، 8 سال را از دست دادیم« این روزنامه در گزارش تحلیلی خود، به 
این مساله اشاره کرده که حمایت های مداوم و اظهارات تند و جانبدارانه اردوغان 
در مورد مرسی و سیسی، هیچ فایده ای به حال ترکیه نداشته و در این 8 سال، 
دور بودن از قاهره، نه تنها سود و فایده ای به حال ترکیه نداشته، بلکه خسارات 
سنگینی به بار آورده و حاال ترکیه ناچار شده عقبگرد کند و این واقعیت را بپذیرد 
که برای حفظ منافع خود در آفریقا و شرق مدیترانه و جهان عرب، باید با مصر، 
همنوازی کند.روزنامــه جمهوریت، از دیگر روزنامه های مخالف و منتقد دولت 
آکپارتی نیز نوشته است: »سیاســت اخوانی گری آکپارتی ورشکست شد«. در 
 »U« گزارش جمهوریت آمده است، دولت آکپارتی خود را در یک پیچ خطرناک
مانند انداخت و حاال که در منطقه منزوی شده، دوباره مسیر قبلی بازگشته است.

چه کسی مقصر است؟
به باور بسیاری از منتقدین اردوغان، در نظام ریاست جمهوری، مجموعه ای به 
نام وزارت امور خارجه یا مجموعه ســفرا، کارشناسان، مشاورین و تحلیل گران، 
جایگاه و قدرت خود را از دســت داده و تمام تصمیمات کالن سیاست خارجی، 
توسط خود رئیس جمهور اتخاذ می شود و یکی از خطاهای مداوم اردوغان، این 
اســت که با گاردهای تند و محکم و اظهارات آتشــین، هزینه های سنگینی بر 
دست ترکیه گذاشته است و در تعیین رویکرد تند در قبال دولت سیسی، وزیر 
امور خارجه و مجموعه دیپلمات های تحت امر او، هیچ نقشی نداشته اند.مهمت 
علی گوللر از تحلیل گران سیاسی ترکیه نوشته است: »حاال که در پرونده مصر، 
پی به خطای خود بردند و نزد سیسی بازگشتند، وقت آن فرا رسیده که در مورد 
شام )دمشق( نیز کاری کنند. مساله سوریه، بسیار بسیار مهم تر از مصر است.«

نقطه اتصال مدیترانه و خلیج فارس
از منظر جغرافیای سیاســی، بین تحوالت شرق مدیترانه و حوزه امنیت خلیج 
فارس، ارتباط مســتقیمی وجود ندارد. اما وقتی که به روابط سیاسی و امنیتی 
خاص، بیــن بازیگران مهم عــرب منطقه می نگریم، می بینیــم که بازیگران 
متعددی همچون اردن، مصر و بحرین، هر کدام به نوعی تحت تاثیر سیاســت 
های عربســتان سعودی هستند. در نتیجه تالش برای برقراری ارتباط مثبت با 
مصر در شرق مدیترانه، ارتباط فنی خاصی با حوزه خلیج فارس پیدا می کند و 
ترکیه ناچار خواهد شد که همه این موضوعات را ذیل یک نگرش کالن تعریف 
کند و با عربستان سعودی، به نتایج جدیدی برسد.ترکیه در ماجرای قتل جمال 
خاشقجی به طرزی دوراندیشانه، از طرح انتقادات و اتهامات تند و سنگین علیه 
خاندان ســعودی پرهیز کرد تا در شرایط کنونی، بتواند در یک پیچ عملگرایانه، 
فرمان را سمت دیگر بگیرد و با عربستان سعودی نیز، قدم در مسیر عادی سازی 
روابط بگذارد.در پایان باید گفت: شــواهد نشان می دهد که آسودگی خاطر در 
شــرق مدیترانه، برای سیاســت خارجی ترکیه، تبدیل به یک اولویت حیاتی و 
استراتژیک شده و میزان اهمیت این موضوع تا جایی است که آنکارا، حاضر است 
حتی چند و چون روابط خود با جریان اخوان المسلمینی های مصر، فلسطین و 
دیگر کشورها را بر اساس منافعی که در شرق مدیترانه دارد تعریف کند.در عین 
حال، این مســاله بر روابط ترکیه با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز تاثیر می 
گذارد. اگر چه ممکن است در هفته ها و ماه های آتی، در این حوزه شاهد برخی 
موفقیت های نسبی وزارت امور خارجه ترکیه باشیم، اما سوال انتقادی و کنایی 
مخالفین داخلی اردوغان، همچنان اهمیت خود را حفظ می کند و آنان باز هم 
به طرح این انتقاد خواهند پرداخت که دولت برآمده از حزب عدالت و توســعه 

نباید تا این اندازه تعلل می کرد.

وزیردفاعآمریکاعازمشرقآسیامیشود
لوید آستین وزیردفاع آمریکا برای راهی شدن به سفر شرق آسیا، وارد پایگاه 
هوایی آمریکا در هاوایی شــد. »لوید آستین «وزیر دفاع آمریکا  در توئیتی 
نوشت:  امروز )دوشنبه( عازم سفر یک هفته ای به شرق  آسیا خواهم بود.، 
آستین در حساب توئیتر وزیر دفاع آمریکا نوشت که وی قرار است در جریان 
ســفر یکهفته ای خود به منطقه شرق آسیا از کشورهای ژاپن، کره جنوبی 
و هند دیدار کند.وی درادامه  هدف از این سفر را امنیت و ثبات در منطقه 
اقیانوس آرام و هند عنوان کرد.برخی از کارشناسان این سفر را در سایه بی 
اعتمادی دو متحد  شــرق دور نسبت به دولت قبلی آمریکا می دانند .لوید 
جیمز آستین ژنرال چهار ستاره  بازنشسته نیروی زمینی ارتش آمریکا بوده  
که هم اکنون بیست و هشتمین  وزیر دفاع  آمریکا شده است ، وی نخستین  

سیاهپوستی است که وزیر دفاع شده و به فرماندهی سنتکام رسیده است.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

 سیاست خارجی بایدن در امتداد سیاست های ترامپ
کنگره/ سیاست خارجی بایدن در امتداد سیاست های ترامپ

ارزیابی اظهارات مقامات کلیدی کابینه بایدن در جلسات کنگره/ 
سیاست خارجی بایدن در امتداد سیاست های ترامپ

پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پذیرش 
پیروزی جو بایدن، افراد معرفی شــده از ســوی او برای مقامات 
سیاسی عالی رتبه در کمیته های مختلف سنا حضور یافته و به 

سواالت مختلف سناتورهای کنگره پاسخ دادند.
 جلسات بررسی صالحیت این افراد قبل از تحلیف و شروع رسمی 
ریاست جمهوری بایدن شروع شــده بود. در این جلسات درباره 
مهمترین چالش های پیش روی دولت ایاالت متحده سواالتی از 
مقام های پیشنهادی پرسیده شده است، که پاسخ های آنها جهت 
گیری آنان در دوره مســئولیت نشان داده و تخطی از این نکات، 
احتمال احضار آنها به ســنا را به دنبال دارد.با توجه به ســاختار 
متکثر قدرت در آمریکا، همه این مقامات ارشد، در شکل دهی به 
سیاست آمریکا در قبال ایران نقش دارند و باید به جهت گیری و 
برنامه هایشان توجه شود در این جلسات نکاتی در ارتباط با ایران 
از ســه مقام ارشــد مرتبط با موضوع ایران پرسیده شده که این 
گزارش به بررســی و تحلیل آنها اختصاص دارد. این سواالت در 
سه موضوع برجام و نحوه بازگشت به آن، فعالیتهای منطقه ای و 

اقدام های دفاعی ایران قابل جمع بندی است.

برجام و نحوه بازگشت به آن
براساس آنچه در جلسات استماع برای رای اعتماد مطرح شد، تیم 
بایدن بازگشت آمریکا به برجام را یک ضرورت می دانند، زیرا این 
توافق توانسته بود توانایی های هسته ای ایران را محدود کند. در 
این باره آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا در سنا در دفاع 

از برجام به نکات ذیل اشاره کرد:
 اهمیت و فایده برجام در عدم دســتیابی ایران به مواد شــکافت 
پذیرهســته ای )اورانیــوم(؛ اهمیــت و فایده برجــام در ایجاد 
سرزده ترین بازرسی ها از تاسیســات هسته ای ایران؛ وی معتقد 
است سیاســت فشــار حداکثری ترامپ نه تنها نتوانست ایران 
را وادار به تســلیم کند، بلکه سبب شــد تا ایران دوباره فعالیت 
هسته ای خود را آغاز کند و توانمندی هسته ای این کشور بیشتر 
شود.بلینکن معتقد است افزایش غنی سازی اورانیوم توسط ایران 
بحرانی و خطرناک اســت و لذا وی بر لــزوم اقدام فوری جهت 

جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید دارد.

آوریل ِهیِنس، نامزد تصدی پســت مدیر دفتر اطالعات ملی نیز 
در پاســخ به سوالی، از بازگشت آمریکا به برجام حمایت می کند 
و تاکید دارد ایران نباید به تسلیحات هسته ای دست یابد. با توجه 
به این نکات و شــعار جو بایدن در بازگشت به برجام، تیم بایدن 
بازگشت به برجام را یک امکان با احتمال باال می داند، اما زمان و 
چگونگی این مساله محل سوال است.از نظر ِهیِنس، »این درست 
اســت که جو بایدن به صورت ضمنی عالقه خود برای بازگشت 
آمریکا به توافق هسته ای را ابراز کرده اما آمریکا فاصله معناداری 
با بازگشت به برجام دارد.«نکته دیگر درباره چگونگی بازگشت به 
برجام اســت. دو نگاه در تیم بایــدن در این خصوص وجود دارد 
کــه نگاه واقع بینانه تر به وزارت خارجه تعلق دارد. بلینکن در این 
خصوص اظهار داشــته که »به لزوم بازگشــت ایران به تعهدات 
برجامــی خود به عنوان پیش زمینه جهت بازگشــت آمریکا به 
برجام« اعتقاد دارد.اما از ســویی آمریکا می داند که چون دولت 
ترامپ برجام را ترک کرد، نیاز است که به ایران مشوق هایی برای 
بازگشت به تعهداتش داده شود. بلینکن این مشوق ها را »استفاده 
از اهرم ۱5 میلیارد دالر پول بلوک شــده ایران در ســه کشور از 
جمله کره جنوبی جهت آوردن ایران به میز مذاکره« می داند.طبق 
نگاه وزیر خارجه جدید، این کار ایجاد پایه ای برای مذاکرات آتی 
در موضوعات دیگر خواهد بود. نگاه دوم درباره بازگشت به برجام، 
از ضرورت تغییر در مفاد آن سخن می گوید و بازگشت به برجام 
سال ۲۰۱5 را در زمان حاضر مناسب نمی داند.ژنرال لوید آستین، 

نامزد مقــام وزارت دفاع آمریکا در این خصوص اظهار داشــت: 
رییس جمهور پیش شــرط هایی برای بازگشت به توافق دارد و 
امیدوارم کــه اقدام هایی درخصوص پایان غنی ســازی اورانیوم 
نیــز صورت پذیرد و همچنین برخی از موارد دیگر.وی همچنین 
معتقد است: با توجه به توافق برجام، محدودیت های غنی سازی 
اورانیوم ایران در سال ۲۰۲5  به پایان می رسد که تنها چهار سال 
دیگر مانده است. اگر آمریکا تحت همان شرایط قبلی به توافقنامه 
برجام بازگــردد به ایران اجازه خواهد داد که چهار ســال دیگر 
غنی سازی اورانیوم را به طرز چشمگیری افزایش دهد.در نهایت 
باید اشــاره کرد بازگشــت آمریکا به برجام احتماال از جانب این 
کشور تبدیل به پروســه ای برای امتیازگیری از ایران خواهد شد 
و اختالفات مقام های این کشور حتی در میان تیم بایدن در این 
رابطه کم نیست. همچنین این مساله با پیچیدگی های متعددی 
در ابعاد سیاســی، فنی، زمانی و شــرایط دو کشور روبه روست و 
می تواند تبعات گسترده ای برای طرفین داشته باشد. نکاتی نظیر 
بازگشت به اصل برجام یا برجام اصالح شده و یا اینکه اولین گام 
برای بازگشت را کدام طرف بردارد از سواالتی است که به ابهام و 

پیچیدگی افزوده است.

فعالیت های دفاعی ایران
بر اساس آنچه در سخنان نامزدهای پیشنهادی بایدن در کنگره 
برای توجیه تهدید ایران ذکر شده، تمرکز بر فعالیت های موشکی 
تهران است. آوریل ِهیِنس، نامزد تصدی مدیریت دفتر اطالعات 
ملــی در این خصوص می گوید: در صورت مذاکره مجدد با ایران 
باید موضوع موشک های بالستیک مورد بررسی و ارزیابی و موضوع 
مذاکره باشد.لوید آستین نامزد مقام وزارت دفاع آمریکا نیز در این 
باره اظهار داشــته: من فکر می کنم مواردی باید مورد توجه قرار 
گیرد که یکی از این موارد موشک های بالستیک است. همچنین 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در این باره اظهار داشــت: 
به گسترش دامنه گفتگوهای برجامی به فعالیت های موشکی و 
فعالیت های منطقه ای ایران تحت نظارت شرکای منطقه ای اعتقاد 
دارد.در این خصوص ذکر نکاتی قابل توجه اســت: اوال آمریکا و 
البته دیگر غربی ها، ســعی دارند تا با تحریف واقعیت، نقطه قوت 
دفاعی ایران را به عنــوان یک تهدید منطقه ای مطرح کنند. در 
این خصوص باید سعی شــود تا توانایی موشکی ایران به عنوان 
ابزار بازدارندگی کشــور در چارچوب دکترین دفاعی ایران مطرح 
شود. پذیرفتن هرنوع مذاکره در این خصوص در عمل به معنای 
نظارت غربی ها بر ساختار امنیتی کشور است از سوی دیگر همه 

نظرسنجی های موجود نشان می دهد که افکار عمومی کشور نیز 
به شدت از توانمندی دفاعی و موشکی حمایت می کنند و مذاکره 

در این باره را نمی پسندند.

فعالیت های منطقه ای جمهوری اسالمی
درخصوص فعالیت و همکاری های منطقه ای ایران تبلیغات مخرب 
زیادی توســط غرب صورت می گیرد. این موضوع ذیل دو عنوان 
حضور منطقه ای ایران و گروه های به اصطالح تروریستی، مطرح 
می شــود.درخصوص فعالیت منطقه ای ایران، گســترش قدرت 
ایران طی این ســال ها که حاصل زحمات سردار شهید سلیمانی 
اســت، برای آمریکا تهدید محسوب می شود و با توجه به منازعه 
قدرت در منطقه این مســاله طبیعی است و نباید انتظار داشت 
که به راحتی این مشــکل حل شود.آوریل ِهیِنس، نامزد تصدی 
مدیریت دفتر اطالعات ملی در این خصوص اظهار داشــته: ایران 
برای منافع ایاالت متحده همچنان یک تهدید جدی است که به 
ویژه با فعالیت های منطقــه ای خود در پی کاهش نفوذ و میدان 
عملیات آمریکا در غرب آسیاست.لوید آستین نامزد مقام وزارت 
دفاع آمریکا نیز در این باره اظهار داشته: ایران همچنان یک عنصر 
بی ثبات کننده در منطقه است. فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
در منطقه تهدیدی برای شــرکا و متحدان منطقه ای آمریکاست. 
اگر ایران همچنان به دنبال دستیابی به سالح هسته ای باشد ما با 
مشــکالت بیشتری در منطقه مواجه خواهیم بود.آمریکا در دوره 
ترامــپ تالش کرد این توانایــی را محدود کند و برای این هدف 
کارهای متعددی انجام داد که مهمترین آنها، اقدام جنایت آمیز 
ترور سردار شهید سلیمانی بود؛ اما این اقدام نیز نتوانست جلوی 
پیشــرفت ایران در منطقه را بگیرد و مشــکالت جدیدی برای 
آمریــکا ایجاد کرد. چنان که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
در این خصوص معتقد اســت امنیت آمریکایی ها در منطقه پس 
از ترور سردار سلیمانی کاهش یافته است.در نهایت آمریکایی ها 
برای حل مشکالت منطقه ای خود چند سیاست رادنبال می کنند: 
یکــی از این موارد گســترش روابط کشــورهای عربی منطقه و 
رژیم صهیونیستی است.  آســتین وزیر دفاع در پاسخ به سوالی 
اظهار داشــته که »توافقات صورت گرفته در منطقه میان رژیم 
صهیونیستی و اعراب روند مثبتی در منطقه است که فشارها را بر 
ایران تا حدودی افزایش خواهد داد.« بلینکن هم »بر ادامه روند 
عادی ســازی روابط کشورها با رژیم صهیونیستی« تاکید داشته 
اســت. نکته دیگر ضرورت مذاکرات منطقه ای اســت. آمریکا به 
دنبال مذاکرات جامع منطقه ای بــه معنای حضور آمریکا، رژیم 

صهیونیستی، کشورهای عربی منطقه و طرح موضوعات مختلف 
در آن از جملــه موضوع ایران اســت.بلینکن در این باره بر لزوم 
مشــورت کردن با رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس پیرامون مفاد گفت وگو و توافق جدید با ایران؛ تاکید داشته 
است. این عادی سازی در گام نخست با هدف ایجاد جبهه واحد 
ضدایرانــی و ضدمحور مقاومت در منطقه درحال انجام اســت و 
رونــد دوره ترامپ در دوره بایدن نیز ادامه خواهد یافت. مســاله 
دیگر بحث تروریسم است.با توجه به سابقه دموکرات ها در ایجاد 
داعــش، حمایت از القاعده و... می توان انتظار داشــت که در این 
دوره، روابط باگروه های تروریســتی در سیاست خارجی آمریکا 
پررنگ باشــد. این موضوع نیز می توانــد بهانه ای برای مواجهه با 
ایران باشــد. بلینکن در این خصوص »از شناخت ایران به عنوان 

دولت حامی تروریسم« سخن گفته است.
از ســوی دیگر ادعای دخالت ایران در محیط داخلی آمریکا نیز 
احتماال مورد توجه قرار خواهد گرفت. در جلسه بررسی صالحیت 
آوریل هینس، از اختالف سیاســی و شکاف های اجتماعی پدید 
آمده در جامعه امروز آمریکا ســخن گفته شــد و اینکه ممکن 
اســت این رویدادها ریشــه های خارجی به ویژه روســی داشته 
باشــد و از این نظر چه بسا دولت جدید آمریکا به دنبال انتساب 
ایــن فعالیت های مخرب به ایران نیز باشــد. به ویژه آنکه از نظر 
ســناتورها، تمرکز جامعه اطالعاتی آمریکا بر آسیا اندک است و 
ایــران در کنار گروه های جهادی که به صــورت فیزیکی تامین 
مالی می شوند، چین، روســیه وکره شمالی، پنج تهدید نخست 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی آمریکا به شــمار می آید. هینس به 
ســنای آمریکا وعده می دهد در مقابل ایران از روش های بهتر و 

کارآمدتر جمع آوری و تجزیه اطالعات استفاده کند.

جمع بندی
رویکرد اصلی بایدن در قبال جمهوری اسالمی ایران تقویِت مهار 
از طریق بازگشت به محدودیت های برجامی همراه ایجاد اجماع 
بین المللی اســت؛ درواقع وی تالش می کند ایران به میز مذاکره 
بازگردد تا ضمن مذاکره مجدد و تقویت ضعف های برجام، مسائل 
فرابرجامی را نیز وارد مذاکرات نماید. هدف بایدن مدیریت رفتار 
ایران با ارائه مشــوق های کوتاه مدت و شرطی نگاهداشتن مردم 
به کاهش/ افزایش تحریم و حفظ فشــار بر کشور است. سیاست 
بایدن سیکل معیوب »فشار و مذاکره« برای مهار ایران است. قرار 
نیست با بازگشت به برجام خللی در نظام تحریم ایران وارد شود؛ 
حفظ ساختار تحریم عمال راهبرد اصلی هر دولتی در آمریکاست. 
از سوی دیگر دموکرات ها مداخله و تغییر ترجیحات مردم ایران 
و ایجاد دو قطبی مذاکره-معیشــت را به شکل جدی برای ایجاد 
شــکاف داخلی در دســتور کار دارند.بایدن برای رسیدن به این 
هدف، سیاســت ترامپ مبنی بر حفظ و افزایش فشــار را ادامه 
خواهد داد و صرفا برای کشــاندن ایران بــه میز مذاکره، تعیلق 
نمادین و حداقلی برخی تحریم ها، را در دســتور قرار خواهد داد. 
مقامات جدید دولت آمریکا بازگشــت به برجام را مشــروط به 
بازگشت ایران دانسته و این مسیر را پیچیده می خوانند و معتقدند 
باید در این مسیر با هم پیمانان منطقه ای خود و رژیم صهیونیستی 
مشورت کنند و در نهایت معتقدند توافق با ایران باید شامل برنامه 
منطقه ای و موشکی نیز شود.در نهایت رویکرد بایدن بازگشت به 
چندجانبه گرایی است، اما تغییر رویکردها در بسیاری از حوزه ها 
به سرعت انجام نخواهد شد و صرفا جنبه تاکتیکی خواهد داشت. 
بایدن تالش می کند تغییرات مورد نظرش در سیاست خارجی را 
در حوزه های کالن، در امتداد و تداوم سیاست های ترامپ تعریف 
نماید. نکته قابل تامل آنکه گسترش دامنه موضوعی تحریم های 
ایران به مسائلی نظیر تروریسم و عدم اشاعه باعث شده برجام از 
قابلیت الزم برای رفع تحریم ها برخوردار نباشد، هرگونه سیگنال 
داخلی مبنی بر نیاز و اشتیاق ایران به مذاکره صرفا کار را دشوار و 
نتیجه را ناممکن می سازد باید دانست که سیاست »رفع تحریم« 
صرفا از طریق مقاومت به عنوان راهبرد اصلی محقق خواهد شد.
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بیماری ماالریا به دلیل انگلی به نام »پالسمودیوم« ایجاد می شود. انگل 
بــرای تکمیل چرخه حیات خود به دو میزبان نیاز دارد: پشــه آنوفل و 
انسان. طی هر مرحله، انگل به اشکال مختلفی درمی آید که این شامل 
تشکیل مجدد گســترده اسکلت سلولی نیز می شــود.به گزارش تک 
اکسپلوریست، به دلیل کوچک بودن این انگل، اسکلت سلولی آن اساساً 
توسط میکروسکوپ الکترونی)EM( قابل مشاهده است. در یک مطالعه 
جدید دو گروه از محققان دانشگاه ژنو)UNIGE( درک جدیدی از ساختار 
اسکلت سلولی پالسمودیوم پیدا کردند. آنها با استفاده از تکنیکی به نام 
میکروسکوپ انبســاط)expansion microscopy( به بررسی اسکلت انگل 
پرداختند.اسکلت سلولی شامل چند ساختار رشته ای از جمله اکتین و 

توبولین است. این شبکه سبب سفت شدن سلول می شود.

محققان می گویند یک قطعه بزرگ از پادماده)Antimatter( در سال 
۲۰۱۶ با قــاره جنوبگان برخورد کرده اســت.به گزارش آی ای، در 
سال ۲۰۱۶ یک آنتی نوترینو تقریباً با سرعت نور در جایی در میان 
یخ های قطب جنوب با یک الکترون برخورد کرده اســت. پنج سال 
طول کشــید تا دانشمندان با استفاده از دورترین ردیاب ذرات روی 
 IceCube(»زمین موســوم به »رصدخانه ردیاب نوترینو آیس کیوب
Neutrino Observatory( این رویداد را تأیید کردند.»پادماده » مانند 

ماده که از ذراتی به نام ذره تشــکیل شــده، از ذراتی به نام پادذره 
تشکیل شده  است که با ذرات معمولی فرق دارند. در پادماده یا ضد 
ماده، بار هســته منفی و بار ذرات مداری مثبت اســت که معکوس 

ماده است.

دانشمندان یک فســیل مربوط به یک مگس که ۴۷ میلیون سال 
پیش می زیســته است را کشــف کرده اند که اولین مورد از کشف 
فســیل یک مگس با معده پر از آخرین وعده غذایی خود اســت.به 
گزارش آی ای، دانشــمندان در اتفاقی که برای اولین بار در جهان 
محسوب می شود، یک مگس فسیل شده ۴۷ میلیون ساله با شکمی 
پر از گرده را کشــف کردند. این یافته ثابت می کند که مگس های 
باســتانی از »ریزهاگ«)microspores(هــای چندین گونه مختلف 
از گیاهان نیمه گرمســیری تغذیه می کردند.ریزهاگ ها، هاگ های 
گیاهان زمینی هستند که به گامتوفیت های نر تبدیل می شوند، در 
حالی که بزرگ هاگ ها)megaspores( به گامتوفیت های ماده تبدیل 

می شوند.

 بررسی اسکلت 
انگل ماالریا

برخورد پادماده با قطب جنوب 
تأیید شد!

کشف فسیل یک مگس 47 
میلیون ساله با شکمی پر از گرده

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مالقات یک دختر با مادر پس از چند ماه در خانه سالمندانی در شهر لندن

المبورگینی کانتاش LP500 پنجاه ساله شد
المبورگینی در حال گرامیداشت پنجاهمین سالگرد معرفی کانتاش است، خودرویی که شوک جدیدی به صنعت خودرو وارد کرد. اولین 
نمونه پروتوتایپ این خودرو با رنگ زرد روشن خود در نمایشگاه ژنو سال ۱۹۷۱ پدیدار شد.پروتوتایپ المبورگینی کانتاش LP5۰۰ در 
ســاعت ۱۰ صبح در ژنو معرفی شد. عالوه بر کانتاش یک خودروی افسانه ای دیگر هم در غرفه المبورگینی رونمایی شد که خودرویی 
نبود به جز میورا SV. به جرات می توان گفت سال ۱۹۷۱ یکی از خاص ترین و بهترین سال های تاریخ این خودروساز ایتالیایی بوده است.

معرفی اولین نسخه پیش تولیدی کانتاش به حدی موفقیت آمیز بود که المبورگینی مجبور شد توسعه آن از فاز پروتوتایپ به نسخه نهایی 
را تسریع کند تا نظر مصرف کنندگان جلب شود.طراح این خودرو کسی نبود جز مارچلو گاندینی مشهور که در آن زمان مدیر برتونه بود. 
گاندینی همچنین تصمیم گرفت تا بجای درب های سنتی از نمونه های قیچی شکل استفاده کند و از آن زمان بود که تمامی محصوالت 
۱۲ سیلندر المبورگینی از این ویژگی سود بردند.پروتوتایپ کانتاش LP5۰۰ نسبت به نمونه های نهایی تولیدی تفاوت هایی داشت. در 
ابتدا باید گفت این خودرو بجای شاسی لوله ای بر پایه فریم پلتفرم شکل گرفته بود و نیروبخش آن نیز پیشرانه ۱۲ سیلندر 5 لیتری با 

طراحی خاص بود. همچنین این پروتوتایپ از پشت آمپرهای الکترونیکی استفاده می کرد.

مولر سلطان پاس گل اروپا
ســتاره باتجربه بایرن مونیخ با ۱۳ پاس گل بهترین عملکرد را در 5 لیگ معتبر اروپایی داشته است.به گزارش اسکای اسپورت، 
بایرن مونیخ در هفته بیست و پنجم رقابت های بوندسلیگا به مصاف وردربرمن رفت و توانست با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی دست 
پیدا کند.مولر در این بازی هم تاثیر گذار بود و دو پاس گل به هم تیم های خود داد.شبکه آماری اسکواکا اعالم کرد که مولر در 
فصل جاری بوندسلیگا ۱۳ پاس گل داده است و تاکنون هیچ بازیکنی در 5 لیگ معتبر اروپایی نتوانسته به این تعداد پاس گل 
برسد.مولر همچنین تنها در بازی های برابر وردربرمن ۱۶ پاس گل داده است و تاکنون هیچ بازیکنی در تاریخ بوندسلیگا موفق 
نشده که برابر یک تیم ۱۶ پاس گل بدهد.بازیکن باتجربه بایرن در دوران کواچ نیمکت نشین شد و تا آستانه جدایی از تیم پیش 
رفت اما با آمدن فلیک او به روزهای اوج خود برگشته است و از بهترین و آماده ترین بازیکنان تیمش در یک سال اخیر بوده است.

بایرن مونیخ با پیروزی که برابر وردربرمن به دســت آورد با 5۸ امتیاز به صدرنشینی خود در بوندسلیگا ادامه داد و اختالفش را 
موقتا با الیپزیگ به 5 امتیاز افزایش داد.

رب باد شده رد سر سودای تو سراهای آتش سودای تو خون کرده جگراه گلها نشکفند و ربآمد هن ثمراهرد گلشن امید هب شاخ شجر من
وی رد دل زاهد ز سوز تو ارثاهای رد سر عشاق ز شور تو شغب اه پالوده ز اندیشهٔ وصل تو جگراهآلوده هب خوانهبٔ هجر تو روان اه رد ششدر عشق تو فرو بسته گذراهوی مهرهٔ امید مرا زخم زماهن کردم خطر و رب سر کوی تو گذشتم

بسیار کند عاشق ازین گوهن خطراه

پیشنهاد

چهره روز

انسان در جستجوی معنی
 Man’s کتاب انسان در جستجوی معنی با عنوان اصلی
search for meaning اثر دکتر ویکتور فرانکل اســت که 

در آن از تجربه ای صحبت می کند که منجر به کشــف 
لوگوتراپی شــد. این تجربه، اســیر بودن در اردوگاه کار 
اجباری در زمان نازی ها است. پدر، مادر، برادر و همسر او 
یا در اردوگاه ها جان سپردند و یا به کوره های آدم سوزی 
فرستاده شدند.دکتر فرانکل روانپزشک و نویسنده، گاهی 
از بیمــاران خود کــه از اضطراب ها و دردهای کوچک و 
بزرگ رنج می برند و شــکوه می کردند می پرسید، »چرا 
خودکشــی نمی کنید؟« او اغلب می توانســت از پاسخ 
بیماران خط اصلی روان درمانی خویش را بیابد. در زندگی 
هرکسی، چیزی وجود دارد. در زندگی یکنفر عشق وجود 
دارد که او را به فرزندانش پیوند می دهد؛ در زندگی دیگری، اســتعدادی که بتواند آن را به کار گیرد؛ 
در زندگی سومی شاید تنها خاطرات کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته های ظریف 
یک زندگی فروپاشــیده، بشــکل یک انگاره استوار، از معنا و مســئولیت، هدف و موضوع مبارزه طلبی 
»لوگوتراپی« اســت، که تعبیر در فرانکل »از تحلیل اگزیستانسیالیستی« نوین )هستی درمانی( است.

اساس کتاب انسان در جستجوی معنی لوگوتراپی است که در سراسر کتاب به بررسی جنبه های مختلف 
آن پرداخته شــده است. تجربه های نویســنده هم در اردوگاه کار اجباری نیز در راستای کمک به فهم 
لوگوتراپی می باشــد. در ادامه چند قسمت از متن کتاب را در مورد لوگوتراپی مرور می کنیم:لوگوتراپی 
در مقایســه با روانکاوی روشی است که کمتر به گذشــته توجه دارد و به درون نگری هم ارج چندانی 
نمی نهد، در ازاء توجه بیشتری به آینده، وظیفه و مسئولیت و معنی و هدف دارد که بیمار باید زندگی 

آتی خود را صرف آن کند. 

ویکتور امیل فرانکل
ویکتور امیل فرانکل )به آلمانی: Viktor Frankl( )زادهٔ 
۲۶ مارس ۱۹۰5 – درگذشــتهٔ ۲ ســپتامبر ۱۹۹۷( 
روان پزشــک و عصب شناس اتریشــی و پدیدآورندهٔ 
معنادرمانــی )لوگوتِراپــی( بود.ویکتــور فرانکل در 
۱۹۰5 در ویــن به دنیا آمد. در دوران دبیرســتان او 
مشتاقانه آرای فیلســوفان طبیعی را مطالعه می کرد 
و در ســخنرانی های مربوط به روان شناسی عمومی 
شــرکت می کرد. در همین دوره او با روان کاوی آشنا 
شــد.فرانکل در ۱۶ سالگی مکاتباتش را با فروید آغاز 
کرد و یکی از دست نوشته هایش را در حیطهٔ روانکاوی 
برای او فرســتاد که این دست نوشته سه سال بعد در 
نشریهٔ بین المللی روانکاوی چاپ شد.فرانکل یک سال 
بعد، فروید را مالقات کرد اما به مرور زمان، گرایشهای نظری اش به آرای آلفرد آدلر نزدیک تر شده 
بود. او در ســال ۱۹۲5 مقاله ای را در نشــریهٔ بین المللی روانشناسی فردی منتشر کرد و در آن با 
تمرکز بر مفاهیم معنا و ارزش به بررسی تفاوت های فلسفه و روان شناسی پرداخت.بین سال های 
۱۹۳۰ و ۱۹۳۸ فرانکل در بیمارســتان روانی وین به عنوان رئیس بخش خودکشی زنان مشغول 
به کار شد و در سال ۱۹۳۸ که آلمان به اتریش حمله کرد، او به طور خصوصی کارش را به عنوان 
عصب شــناس و روان پزشک شروع کرده بود.او در ۱۹۴۹ از دو دانشگاه وین و آدیتشنالی موفق به 
گرفتن درجهٔ دکترای اعصاب و روان شــد. در ضمن او از ۱۲۰ دانشگاه در سراسر جهان دکترای 
افتخاری گرفت.فرانکل به علت یهودی بودن در سال های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴5 به وسیله نازیها ابتدا در 
اردوگاه آشویتس و سپس در اردوگاه کار اجباری داخاو زندانی شد. فرانکل در سپتامبر ۱۹۹۷ در 

سن ۹۲ سالگی در وین درگذشت.

فرهنگ

فیلم کوتاه »زنگ تفریح« به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد  
به بخش رقابتی بیست و یکمین دوره جشنواره جهانی 
»Lebu« در شیلی راه یافت، بهترین فیلم کوتاه داستانی و 
انیمیشن این جشنواره به آکادمی اسکار معرفی می شود. 
فیلم کوتاه زنگ تفریح با نام اسپانیایی »El Recreo« در 
اولین نمایــش خود در آمریکای التین در بخش رقابتی 
مسابقه بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
»Lebu« به نمایش در می آید. این جشنواره تنها جشنواره  
مورد تأیید آکادمی اســکار در کشور شیلی است.اولین 
نمایش زنگ تفریح در بخش »پانوراما« بیست و یکمین 
جشنواره جهانی فیلم کوتاه »ازمیر« جشنواره مورد تأیید 
آکادمی اســکار، بود و در اولیــن اکران بین الملل، برنده 
جایزه بهترین بازیگری از ســی و سومین دوره جشنواره دانشــجویی »Living Skies« کانادا شده است.

بیســت و یکمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم »Lebu« در این دوره به علت شیوع ویروس کرونا از 
سیزدهم تا بیست و یکم مارس به صورت مجازی برگزار می شود.بهترین فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن 
این جشــنواره به آکادمی اسکار معرفی می شــود. پخش جهانی زنگ تفریح برعهده شرکت اسپانیایی 
»FeelSales« اســت.موژان کردی، ریحانه نبی یان، نیلوفر شــکوهی نیا و غزل خلیلی بازیگران این فیلم 
کوتاه هستند.فیلم کوتاه »زنگ تفریح« که با نگاهی متفاوت به ماجرای »دختر آبی« به تصویر کشیده 
شده، درباره سحر، دانش آموز هفده ساله است که می خواهد در طول زنگ تفریح و با کمک سه دوست 
خود، مخفیانه از مدرســه خارج شــود و برای تماشای مسابقه فوتبال میان دو تیم استقالل - العین به 

ورزشگاه آزادی برود.

نخستین قدم »زنگ تفریح« ایرانی در 
شیلی برای معرفی به اسکار
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