
۳ رقمی شدن آمار مرگ ومیر کرونا با 
فوت ۱۰۰ بیمار جدید در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۷۹۸۰ بیمار جدید 
مبتال به کرونا، گفت: همچین در شبانه روز گذشته متاسفانه ۱۰۰ تن 
از مبتالیان به کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.دکتر سیما سادات 
الری، گفت: تا دیروز ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۷ هزار و ۹۸۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شد که ۹۶۳ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود:  مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۳۳ نفر 
رســید.الری ادامه داد: متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۰ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۶۱ هزار و ۳۳۰ نفر رســید.وی افزود: خوشبختانه تا 
کنون یک میلیــون و ۴۹۹ هزار و  ۳۰۱ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت تاکید 
کرد: سه هزار و ۸۳۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران بار دیگر با تکرار مواضع پیشین تأکید کرد که ایران، فوراً پس از بازگشت کامل آمریکا به برجام، به اجرای کامل این توافق هسته ای 
بازمی گردد و بنابراین نیازی به مذاکرات بیشتر در این خصوص نیست.، »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با »مرکز سیاست  
اروپا« با تأکید بر لزوم بازگشت کامل ایاالت متحده به تعهداتش ذیل برجام گفت: »ما آمادگی داریم تا پس از بازگشت ایاالت متحده به اجرای برجام، فوراً به اجرای 
کامل برجام بازگردیم. به همین سادگی. ما نیازی به مذاکرات بیشتر نداریم«.وی سپس ادامه داد: »به محض آنکه ایاالت متحده آمریکا به اجرای تعهداتش ذیل برجام 

بازگردد، ما می توانیم گفت وگوهای بیشتری با گروه ۱+۵ داشته باشیم تا آن زمان، دلیلی برای هرگونه مذاکره وجود ندارد«.

www.sobh-eqtesad.ir

ظریف:
 نیازی به مذاکرات بیشتر نیست؛ واشنگتن باید به اجرای برجام بازگردد
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شطرنج انتخابات راچگونه بازی کنیم؟
انتخابات خردادماه ســال آتی ۱۴۰۰ برای کشور را باید از حیاتی ترین 
انتخابات های ۴۲ سال گذشــته ارزیابی کرد. چرا که جریان ارتجاعی 
لیبرالیزم در کشــور به میزانی مفتضح شــده که حتی احتمال میرود 
کاندیدایی معرفی نکند و در پشــت پرده نوعی واکنش به تصمیمات 
شــورای نگهبان مخفی شــده و زمینه را برای دستاویزهای تبلیغاتی 
بعــد از انتخابات آمــاده کنند. تجربــه دوازدهمیــن دورهٔ انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ ه جری 
خورشیدی به جریان های پا به رکاب انقالب نشان داده است که فقط 
یکی دو اشــتباه تبلیغاتی موجب کاهــش رأی جریان انقالبی گردید. 
نام نویســِی داوطلبان از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ آغاز شــد و تا ۵ روز 
ادامه داشــت. پس از اعالم نام نامزدهای تأیید صالحیت  شده، آنها از 
۸ تا ۲۷ اردیبهشــت )جمعاً به  مدِت ۲۰ روز( برای تبلیغات انتخاباتی 
زمان داشــتند. با اغماض و چشم پوشــی شــورای نگهبان نسبت به 
عملکرد دولت یازدهم و تایید حســن روحانی  متاسفانه رئیس جمهور 
کنونی مجاز به شــرکت در انتخابات برای دومین بار پیاپی شد که با 
آیت اله سیدابراهیم رئیسی نامزد اصولگرا، سیدمصطفی هاشمی طبا و 
سیدمصطفی میرسلیم رقابت کرد. طبق نتیجه رسمی انتخابات حسن 
روحانی با کسب ۵۷٪ آرا، مجدداً به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب 
شــد. در این انتخابات بزرگترین اتفاق تاریخ در بهم پیوســتن بخش 
مهمی از انقالبیون و تمرکز روی آیت اله رئیسی بوقوع پیوست و با همه 
تخریب ها و شانتاژها و تقلب های در شعب اخذ رأی و نرسانیدن تعرفه 
به شعبی که آقای رئیسی اســتقبال بیشتری داشت، آقای رئیسی به 
میزان حدودی ۱۶ میلیون رأی دست یافت و با حسن روحانی حدودا 
کمی باالتر از ۵/۶ میلیون رای فاصله بیشتر نداشت. باید توجه داشت 
که در آن شــرایط میزان افتضاح عملکرد دولت دوازدهم به این مقدار 
نبود و در عین حال جریان برجام و اف ای تی اف و ۲۰۳۰ برمال نشده 
بود و در طرف مقابل آیت اله رئیســی به ریاست قوه قضاییه منصوب 
نشده و عملکرد انقالبی وی مشهود نیفتاده بود و بدون شک محبوبیت 
امروز را نداشــت. همه این ابعاد حاکی از این است که در سال ۱۴۰۰ 
جریان انقالبی وضع بسیار شفافی را در اختیار دارد. تا امروز خوشبختانه 
آیت اله رئیسی به جریان ورود به انتخابات روی مثبت نشان نداده است 
و صد البته با عملکرد بســیار شفاف وی در قوه قضاییه حق هم همین 
است که صبوری نموده و اگر با جریان محبوب تر از خود مواجه گردید 
در سمت ریاست قوه قضاییه بماند اما عقل چه میگوید؟ همه میدانیم 
که در جریان های اجرایی امروز شــاخص ترین محبوبیت از آن ریاست 
قوه قضاییه اســت و به هیچ وجه نمیتوان شخصیت دیگری را در اوج 
محبوبیت، مانند آیت اله سید ابراهیم رئیسی دانسته و با ایشان مقایسه 
کنیــم. توجه کنیم که این اولین باری اســت کــه جریان اصولگرایی 
قادراست روی یک شاخص دقیقا تعریف دار که از نظر عملی، عملکرد 
او سرلوحه کنش گری سیاسی و اجتماعی با محور عدالت گرایی تمرکز 
نماید. در طول ۴۲ ســالی که از پیروزی انقالب اسالمی گذشته است، 
شاکله اصولگرایی متشــکل از احزاب و گروه هایی هست که کمترین  
امتیاز را از قدرت نبرده و میتوان گفت همیشه مظلوم واقع شده اند. این 
اولین مرحله از ملموس شدن امتیاز انتخابی همسو با رهبری  است که 
جریــان معتقد به والیت فقیه در اختیار دارند و باید گفت چنین برگ 
برنده ای ایجاب میکند که شطرنج انتخابات را با مهره عظیم و امتحان 
پس داده خود که هم در گذشته رأی منحصر به تفکری را از آن خود 
نموده و هم بعد از انتخابات این شاخصه را حتی تا ۲ برابر افزایش داده 
است، بازی کنند. امروز آیت اله رئیسی محبوبیت خود را بخاطر تالش و 
مجاهدت شبانه روزی در برخورد با مفاسد ریز و درشت در گوشه گوشه 
کشــور  بدست آورده اســت و از نظر دانش و توانمندی لیاقت خود را 
در همین ۴ سال گذشته به وفور نشان داده است. با رهنمودهای مقام 
معظم رهبری شــک نداریم که به مجرد انتخاب تیمی جوان و انقالبی 
را در اختیار گرفته و زمینه زدایش فقر از کشــور را کلید خواهد زد و 
فضا را از رسوب های بی خاصیت پاکیزه خواهد نمود. با آنچه که گفتم 
شــک نداریم که کاندیداتوری آیت اله رئیسی بر شخص او تکلیف و بر 
دیگران نیز واجب الحمایه خواهد بود. تنها رقیب ممکن الوجود در مقابل 
ایشان علی الریجانی است که در گذشته اقبال خود را با » هوای تازه « 
امتحان کرده پس باید با تردید به آمدن بعنوان کاندیدا بیاندیشد. نکته 
بعدی این اســت که به جای آیت اله رئیسی در قوه قضاییه چه کسی 
واجد صالحیت است که هم راه رئیس وجاهت آیت الهی و محبوبیت 
حوزوی برخوردار باشــد. در این خصوص شاید بهترین گزینه آیت اله 

اعرافی بوده باشند. تا یار که را خواهد و میلش به که باشد.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 موفقیت ۱۰۰درصدی واکسن در فاز اول 
افتتاح بزرگترین کارخانه تولید واکسن کرونا در منطقه

همزمان با ورود اولین واکسن ایرانی کرونا به مرحله نهایی تست انسانی، فاز اول کارخانه تولید واکسن 
ایرانی کرونا با ظرفیت ۳میلیون ُدوز در ماه، از دیروز آغاز به کار کرد. صبح دیروز در مراسمی با حضور 
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و جمعی از مسئوالن و ناظران پزشکی کارآزمایی بالینی، 
فاز دوم و سوم تست انسانی »واکسن کوو ایران برکت« و همچنین فعالیت بزرگترین کارخانه تولید 
واکسن در منطقه آغاز شد.محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم گفت: امروز سه 
خبر خوب و افتخارآمیز در حوزه تالش نخبگان جوان کشــور برای مبارزه با ویروس منحوس کرونا 
برای مردم کشورمان داریم؛ خبراول اینکه نتایج فاز نخست مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن »کوو 
ایران برکت« که روی ۵۶ داوطلب انجام شــد، توسط مراجع ذی صالح مورد تأیید رسمی قرار گرفت 
و این واکسن توانست در بحث ایمن بودن موفقیت ۱۰۰درصدی کسب کند.مخبر به صدور مجوز از 
سوی وزارت بهداشت برای آغاز همزمان فاز دوم و سوم تست انسانی این واکسن اشاره و تصریح کرد: 
خبر خوش دوم، صدور مجوزهای الزم و آغاز فاز دوم و سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی به ترتیب 
روی ۳۰۰ و ۲۰ هزار نفر در کشــور از امروز اســت که عالوه بر تهران در چند استان دیگر هم انجام 
خواهد شــد.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در ادامه گفت: سومین و مهمترین خبر خوش ما، افتتاح 
و آغاز فعالیت کارخانه تولید واکسن در شهرک دارویی شفافارمد استان البرز است. امروز فاز اول این 
کارخانه فعالیت خود را با تولید ۳ میلیون دوز در ماه آغاز خواهد کرد و امیدواریم تا اواسط بهار ۱۴۰۰ 
و با افتتاح فاز دوم این کارخانه، ظرفیت تولید واکسن را به ۱۲ تا ۱۵ میلیون دوز در ماه برسانیم.مخبر 
تأکید کرد: تا زمانی که حتی یک ایرانی باقی مانده باشد که واکسن کرونا دریافت نکرده باشد، اقدام 
به صادرات واکســن نخواهیم کرد.حمیدرضا جمشیدی رئیس گروه دارویی ستاد اجرایی فرمان امام 
نیز در این مراســم گفت: با توجه به ظرفیت عظیم ایجادشده در شهرک دارویی برکت، ستاد اجرایی 
فرمان امام این آمادگی را دارد تا به سایر گروه های علمی که در کشور اقدام به ساخت واکسن کرونا 
می کنند هم برای تولید انبوه کمک کند.وی افزود: تالشــی که دانشمندان جوان ستاد اجرایی برای 
ســاخت واکسن از ۶ مسیر طی یک سال کردند، مســیر جدیدی را در حرکت علمی کشور باز کرد 
و دســتاورد این تالشــها تنها به مبارزه با کرونا محدود نخواهد شد.جمشیدی در پاسخ به سؤال یک 
خبرنگار فرانسوی درخصوص علت وارد نشدن واکسن های اروپایی و آمریکایی به کشور بیان داشت: 
جــدا از بحث های علمی و بی اعتمادی تاریخی ملت ایران، در زمان حاضر آمریکا با وضع تحریم های 
ظالمانه، جلــوی واردات داروهای الزم برای بیماران ایرانی را هم می گیرد، چطور باور کنیم که برای 
افراد سالم ایرانی حاضر است به ما واکسن بدهد؟!وی اضافه کرد: در یک مورد قرار بود دارویی را برای 
گروهی از کودکان از کره جنوبی تهیه و وارد کنیم که از قضا مبالغی از دارایی ایران هم در بانک های 
کره وجود داشت، اما اجازه خرید و صادرات این دارو را به آن شرکت ندادند، حاال چطور باور کنیم که 

برای واردات واکسن حسن نیت دارند؟!

محرز: واکسن ایرانی کرونا از امن ترین واکسن های تولیدشده در جهان است
مینو محرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا و مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن کوو ایران 
برکت نیز در این مراسم گفت: از امروز با افتخار می توانیم بگوییم که پس از سالها، ایران تولیدکننده 
واکســن  در جهان است.وی ادامه داد: این افتخار تنها به واکسن کرونا محدود نمی شود و از امروز در 
این کارخانه  که ستاد اجرایی فرمان امام ساخته است، می توانیم هر واکسن پیشرفته و مورد نیازی را 
بســازیم و دیگر دستمان را جلوی دیگران دراز نکنیم.محرز خاطرنشان کرد: واکسن کوو ایران برکت 
را از امن ترین واکسن های تولیدشده در جهان می دانم و با توجه به موفقیتی که این واکسن در مقابله 
با ویروس های جهش یافته پیداکرده اســت، امیدوارم هرچه سریعتر به دست مردم برسد.وی افزود: از 
امروز به طور همزمان با فاز دوم، فاز ســوم تســت انسانی با تزریق واکسن روی ۲۰ هزار نفر در سطح 
کشور آغاز می شود که در این فاز افراد ۱۸ تا ۷۵ سال مورد آزمایش قرار می گیرند و الزام اصلی این 
است که این افراد در زمان حاضر بیماری فعال کرونا نداشته باشند.وی در خصوص افراد زیر ۱۸ سال 
نیز تصریح کرد: برای کودکان و افراد زیر ۱۸ ســال و گروه های خاصی مانند زنان باردار باید منتظر 
بمانیم تا پس از تأیید نهایی واکسن و کسب مجوز جدید بتوانیم آزمایش به روی آنها را هم آغاز کنیم.

گفتنی است در این مراسم یک زوج پزشک، دکتر مهرناز رسولی نژاد استادتمام دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و متخصص بیماری های عفونی و دکتر ســینا مرادمند متخصص قلب و عروق و اســتادتمام 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین داوطلب های فاز دوم واکسن را دریافت کردند.

خطیب زاده: 

انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی ایرانی
عضو هیات رییسه فراکسیون کارگران مجلس؛

بیش از 60درصد حقوق کارگران 
صرف اجاره مسکن می شود

جبار کوچکی نژاد گفت: در شرایطی که تنها ۱۱درصد کارگران در کارخانه های دولتی و برخوردار مشغول 
به کارند و ۸۹ درصد آنان در واحدهایی مشغولند که با مشکالت اقتصادی روبه رو هستند، دولت با استفاده 
از ظرفیــت تبصره ۱۴ قانون بودجه باید به مراکز کارفرمایی کمــک کند تا از تعدیل نیروها در واحدهای 
تولیدی جلوگیری شود.  نماینده مردم رشت در مجلس در واکنش به تعیین نرخ مزد سال ۱۴۰۰ و تبعاتی 
که این افزایش در فضای تولید خواهد داشت، گفت: افزایش ۳۹درصدی دستمزد کارگران هرچند به نسبت 

سالهای گذشته رقم باالتری محسوب می شود....

۲۵۰ شهر در سال ۱۴۰۰ در تنش آبی خواهند بود

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه
آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو، با حضور سرلشکر سالمی برگزار شد.به گزارش سپاه نیوز، آیین 
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو صبح دیروز ) ۲۵ اسفند( با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین 
ســالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین 
عالی رتبه نیروهای مســلح برگزار شــد.بنا بر این گزارش ؛در شهر موشکی نیروی دریایی سپاه انبوهی از سامانه ها و موشک های کروز و بالستیک با بردهای 
متنوع به نمایش درآمد.همچنین در آیین الحاق تجهیزات موشکی به نیروی دریایی سپاه ، سامانه ها و تجهیزات موشکی با قابلیت ها و ویژگیهای عملیاتی 
جدید اعم از شلیک دقیق از عمق و محل های پدافند غیرعامل، پرتاب مین در بردهای مختلف، شلیک ۳۶۰ درجه، شلیک در حال حرکت، قدرت مقابله با 
جنگ الکترونیک و افزایش برد و توان تخریب به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه اضافه شد.بنابراین گزارش؛ این تجهیزات توسط متخصصان توانمند کشورمان 
در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت های دانش بنیان و بخش های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و ساخته 
شده اند.در پنجمین آیین الحاق تجهیزات رزمی به نیروی دریایی سپاه از سامانه های موشکی که توانایی تغییر هدف پس از شلیک را دارند نیز رونمایی شد.
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 دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصادی
 کشور باشد

با توجه به گرانی اقالم غذایی؛
»خاوازی« و »رزم حسینی« به دادسرای دیوان 

محاسبات احضار شدند
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رئیس قوه قضائیه:گزیده خبر

جانبازان جنایت حلبچه، سند زنده جنایت ناقضان حقوق بشر هستند
رئیس قوه قضائیه گفت: برکاتی که ســپاه و پاسداران انقالب 
اســالمی برای کشــور، نظام و مردم داشته، بر کسی پوشیده 
نیست.به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی صبح دیروز دوشنبه )25 اسفندماه( در 
آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال 99 با تبریک 
حلول ماه شــعبان المعظم و اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز 
پاســدار، اظهار داشت: برکاتی که ســپاه و پاسداران انقالب 
اســالمی برای کشــور، نظام و مردم داشته، بر کسی پوشیده 
نیست.رئیس قوه قضاییه افزود: حرکت سپاه در دفاع از نظام 
و ارزش هــا و برگزاری رزمایش های اخیر با همکاری نیروهای 
مســلح و حضور مقتدرانه این نهاد انقالبی در همه عرصه ها 
افتخار آفرین است.رئیسی ادامه داد: سپاه در عرصه سازندگی 
بعد از جنگ کارهای ماندگاری انجام داده که یکی از آنها پروژه 
»ستاره خلیج فارس« است که کشور را از واردات بنزین بی نیاز 

و به کشوری صادرکننده در این زمینه تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: ســاخت بزرگراه های متعدد از جمله بزرگراه 
غدیــر از دیگر کارهای بزرگ و ارزشــمندی بود که به همت 
ســپاه انجام شد و در زمینه احداث نیروگاه و سد و استفاده و 
توسعه فناوری های های تک نیز اقدامات خوبی به دست توانای 

مهندسین و کارشناسان این مجموعه صورت گرفته است.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر جا مشــکل و بحرانی چون سیل 
و زلزله و کرونا به وجود آمد حضور ســپاه و بســیج در کنار 
مردم واقعاً دلنشــین و آرامش بخش بوده است و این عزیزان 
در حرکت مومنانه نیز کنار دســتگاه های دیگر مانند کمیته 
امداد، هالل احمر، بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد 
مســتضعفان ایستادند.رئیســی همچنین با گرامیداشت روز 
جانباز گفت: جانبازان عزیز سند زنده ایثار، جهاد و مظلومیت 
هستند که صبوری آنها و خانواده های عزیزشان قابل ستایش 
اســت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی 
حلبچه توسط رژیم صدام در 25 اسفند 1366، جانبازان این 
حادثه را سند زنده مظلومیت و نشانگر اوج خباثت و جنایت 
ناقضان حقوق بشــر خواند. امروز ناقضان حقوق بشر از ناحیه 
مدعیان حقوق بشر مورد ســوال قرار نمی گیرند و علیه آنها 
بیانیه ای هم صادر نمی شود اما وقتی یمنی ها از وطن و مردم 
خود و زنان و کودکان دفاع می کنند، مورد تهاجم این مدعیان 
قرار می گیرند.وی ادامه داد: این بی رحمی و بی انصافی مصداق 
بارز نقض حقوق انســان در روز روشن اســت اما امروز دیگر 
ادعاهای مدعیان حقوق انسان در دنیا قابل پذیرش نیست و 
خریداری ندارد و همه ملت ها ماهیت آنها را شناخته اند.رئیس 
قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاران 
قضایی سراسر کشور برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی 
در یکســال گذشته اظهار داشت: حرکت تحولی دستگاه قضا 
مستلزم حضور و همکاری همه اجزای نظام قضایی است که 
بعد از ابالغ سند گام های ارزنده ای برای اجرای آن برداشته اند.

رئیسی افزود: رسیدگی به پرونده های معوقه بواسطه حرکت 
جهادی همکاران قضایی آنهم در شرایط کرونایی، اقدام قابل 
تقدیری است که نمی توان آن را نادیده گرفت و به عنوان مثال 
در استان مازندران که روز گذشته به آن سفر داشتیم، بیش از 
90 درصد پرونده های معوقه با همت مضاعف همکاران ما به 
سرانجام رسیده است.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در گذشته 
در دیوانعالی کشــور، دیوان عدالــت اداری و معاونت قضایی 
انباشــت پرونده ها مواجه بودیم و آمــار بخش های مختلف 
رضایت بخش نبود اما با حرکت جهادی همکاران ما شرایط به 
نحوی رقم خورده که این پرونده ها رو به پایان هستند.رئیسی 
با تأکید بر تداوم این روند در ســال آینده برای به روز رسانی 
پرونده ها در عین حال گفت: در رسیدگی به پرونده های معوقه 
همواره بر رسیدگی عادالنه و اتقان آراء در اجرای حق و عدالت 
تأکید داشته ایم و توجه به کمیت نباید موجب غفلت از کیفیت 
کار شود.رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای طرح 
غربالگری و پایش زندانیان در شش ماه دوم سال جاری اعالم 
کرد: با اجرای این طرح وضعیت بیش از 20 هزار زندانی روشن 
شده است.آیت اهلل رئیسی همچنین به موضوع اشتغالزایی در 
زندان و توجه به وضعیت اقتصادی خانواده های زندانیان اشاره 
کرد و گفت که توجه به اشــتغال در زندان از 15 و 20 درصد 
به 50 درصد رســیده و در برخی استان ها حتی بیش از این 
رقم بوده اســت.رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اعطای 
مرخصی به زندانیان در ایام شــیوع کرونا اشاره کرد و گفت: 

اعطای مرخصی به زندانیان در ایــام کرونایی حرکتی کاماًل 
انسان دوستانه و مبتنی بر دین و ارزشهای الهی و اسالمی بود.

وی افزود: کرونا یک بحران جهانی بوده و اگر در کشــورهای 
دیگری که مدعی دفاع از حقوق انســان هســتند این میزان 
مرخصی به زندانیان داده شــده، اعالم کنند که چه کرده اند.

رئیســی اعطای مرخصی به زندانیان در ایران در دوران شیوع 
کرونا در کشــورمان را  بی سابقه خواند و از کسانی گالیه کرد 
که در تریبون های مختلف با استناد به برخی منابع نادرست 
علیه این حرکت موضع گیری کرده و اطالعیه و بیانیه دادند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
برنامه  تحول در حوزه  حدنگاری و کاداســتر نیز گفت که در 
سال 99 اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت، تا 10 برابر 
اقدامات گذشــته بوده است. بر اســاس گزارش های دریافتی 
از اســتان های مختلف تحول خوبی در حوزه کاداستر انجام 
شــده که امیدواریم این روند با جدیت بیشــتر پیگیری شود 
و با حرکت جهادی به سامان برســد.وی ابراز امیدواری کرد 
برنامه طراحی شده در حوزه حدنگاری طبق آنچه پیش بینی 
شــده تا پایان سال 1400 به سامان برسد.رئیس قوه قضاییه 
در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه بخش عمده 
سند تحول قوه قضاییه فناوری پایه است تصریح کرد: بخش 
زیادی از کار تحول در دستگاه قضایی مربوط به حوزه فناوری 
و ایجاد سامانه هاســت.آیت اهلل رئیســی افزود: در 6 ماه اخیر 
هفته ای یک بار شــاهد افتتاح سامانه های جدید الکترونیکی 

بوده ایم که دسترسی مردم و اصحاب دعوا به سیستم قضایی و 
روند حق خواهی و عدالت را تسهیل می کند.رئیس قوه قضاییه 
همچنین گفت که بر اساس طرح تحول قضایی نظارت ها نیز از 
»نظارت های گذشته نگر« به نظارت در حین کار و پس از آن 
تبدیل شده است و این روند به روز شدن و برخط شدن نظارت 
از سوی همه دستگاه ها باید با جدیت پیگیری شود.رئیسی با 
بیان اینکه پایه تحول اصالح قوانین و مقررات اســت و بدون 
اصالح قوانین و مقررات نمی توان به یک تحول پایدار دســت 
یافت، اعالم کرد بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، 
بیــش از 10 الیحــه از لوایح مورد نیاز قضایی از ســوی این 
معاونت تهیه شــده که 95 درصد کار انجام شده و در مراحل 
نهایی قرار دارند.رئیس قوه قضاییه بر همین اساس تأکید کرد: 
در سال آتی نیز اجرای بخش های مختلف سند تحول قضایی 
باید با برداشتن گام های جدی تری پیگیری شود؛ خصوصاً در 
حوزه فناوری و بخش حقوقی و اصالح قوانین و مقررات.رئیس 
قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیانات راهبردی 
مقــام معظم رهبری در روز عید مبعث اشــاره و تأکید کرد: 
فرامین رهبر معظم انقالب باید نصب العین همه مســئوالن 
قرار گیرد و ما در دستگاه قضایی بیش از همه خود را مخاطب 
این سخنان می  دانیم.آیت اهلل رئیســی افزود: مهمترین فراز 
بیانات رهبر انقالب حفــظ زنجیره تواصی به حق و صبر بود 
کــه همه همکاران قضایی بویژه قضات عزیز باید به آن توجه 
داشــته باشند.وی با تأکید بر اینکه اگر تواصی به حق و صبر 
در نظام قضایی سســت شود آفات و مشکالت دستگاه قضا را 
تهدید می کند، افزود: برای ما ارزشــمند است که اگر خطا و 
خالف حقی اتفاق افتاد کارکنان دستگاه قضا و قضات عزیز و 
همه مرتبطین با این دستگاه خودشان پیشقدم شده و تواصی 
بــه حق کنند.رئیس قوه قضاییه ادامــه داد: توصیه به صبر و 
مقاومت در انجام مسئولیت نیز از مسائل مهم در کار است و 
اگر کســی بعد از پایان ساعت اداری از وقت و جان خود مایه 
گذاشت و به کار مردم رسیدگی کرد باید مورد تشویق و تقدیر 
قرار گیرد.رئیســی همچنین متذکر شد: اقتضای حق و عدل 
ایجاب می کند که همکاران قضایی تحت تأثیر جوسازی ها قرار 
نگیرند و مقابل فضاسازی ها بایستند و خود را در پیشگاه خدا 
ببینند و کار قانونی و شــرعی خود را انجام دهند.رئیس قوه 
قضاییه با اشــاره به روزهای پایانی ســال و خرید عید توسط 
مردم بر لزوم توجه به تأمین کاالهای مورد نیاز مردم در شب 
عید تأکید کرد و گفت: مدیریت توزیع صحیح کاال در شــب 
عید از مهمترین مسائلی اســت که باید مسئوالن دولتی که 
در خط مقدم این کار هســتند مورد توجه قرار دهند.آیت اهلل 
رئیسی تأکید کرد: نظارت بر نظام توزیع باید جدی تر شود تا 
مردم نگران تهیه کاالهای مورد نیاز شب عید نباشند و هر جا 
الزم باشــد قوه قضاییه هم حاضر است برای رفع دغدغه های 

مردم به مسئوالن اجرایی کمک کند.

امیر حاتمی:
بصیرت جوانان ایرانی راهبردهای خبیثانه 

دشمنان را شکست داد
وزیــر دفاع گفت: جوانــان ما با بصیرت و دشمن شناســی، به امر رهبرشــان 
راهبردهای خبیثانه دشــمنان را شکست دادند. امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست با مشاوران جوان وزارت دفاع با اشاره 
به جمعیت جوان، دانشمند و حزب اللهی و انقالبی که به عنوان بدنه اصلی وزارت 
دفاع مشــغول خدمت هستند، آن را مایه مباهات کشور و یکی از دستاوردهای 
مهم انقالب برشمرد و اظهار داشت: باید این عقبه عظیم دانشمندی و انقالبی با 
همت چندبرابر و رشد جامع، خود را برای آینده کشور آماده تر کنند.وی با اشاره 
به انتظارات بسیار کشور از جوانان، گفت: انتظار می رود جوانان به این مقدار رشد 
که الحمدهلل رشــد خیلی خوبی است، قانع نشوند و با اهداف بلندتر و فکرهای 
بزرگ برنامه های اجرایی بزرگ و عملیاتی بنویسند و با همت راسخ، خود را برای 

آینده کشور آماده کنند.
وزیر دفاع با اشــاره به اقدامات ارزنده ای که به رغم همه تحریم های ظالمانه در 
این دوران در کشــور انجام شده اســت، رمز موفقیت را رهبری حکیمانه مقام 
معظــم رهبری دانســت که با تالش و همت جوانان مومــن و انقالبی و با اراده 
انجام شده است.امیر حاتمی با تأکید بر اینکه این جوانان بودند که با بصیرت و 
دشمن شناسی به امر رهبرشان راهبردهای خبیثانه دشمنان را شکست دادند، 
گفت: فرمانده معظم کل قوا بسیاری از این موفقیت ها و پیروزی ها را وعده داده 
بودند و این پیش بینی ها محقق شد.وی با اشاره به راهبرد فشار حداکثری دشمن 
و اقدامات دشــمنان در این مدت، بزرگ ترین دســتاورد آن را بصیرت و ارتقاء 
شناخت مردم از دشمنان دانست و اظهار داشت: دیگر مکر آنان آشکار و روشن 
شده است و کسانی که شــاید در ابتدا در دشمنی آن ها ذره ای تردید داشتند، 
امروز به واقع، به دشمنی آمریکا واقف شدند و این یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
تجربه هایی اســت که ملت ایران به دست آورد و مرحله جدیدی از رشد و بلوغ 
ملت بزرگ ایران رقم خورد.وزیر دفاع خاطرنشــان کرد: امروز که نگاه می کنیم، 
کشــور فراز و نشــیب های فراوانی را طی کرده است و ملت بزرگ و عزیز ایران 
در هر کدام از مراحل به بلوغ و رشــد باالیی دســت یافته است.در این نشست، 
تعدادی از مشــاوران جوان سازمان ها و ستاد وزارت دفاع نیز دیدگاه ها و نظرات 
خودشــان را در خصوص موضوعات مختلف با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح مطرح کردند.
گروه مشــاوران جوان وزیر دفاع از زمان آغاز و شروع فعالیت خود در چهار سال 
اخیر در ســطوح مختلف وزارت و سازمان های تابعه آن تشکیل شده است که با 
برگزاری جلســات مختلف دیدگاه ها و ایده های جوانان وزارت دفاع را به صورت 
مستقیم و بی واسطه به مدیران عالی این وزارتخانه مطرح و به صورت نوبه ای با 

وزیر دفاع جلسه برگزار می کنند.

ذوالنوری در دیدار سفیر دانمارک در تهران
 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

قابل خدشه نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در دیدار با سفیر دانمارک در تهران، گفت: 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها قابل خدشه نیست و برای افرادی هم که 
از اجرای آن خودداری کنند مجازات کیفری تعیین شده است.، یسپر وار سفیر 
دانمارک در تهران ظهر دیروز دوشنبه 25 اسفند ماه با مجتبی ذوالنوری رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو 
کرد.ذوالنوری در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه همکاری های سیاسی 
دو کشور گفت: با توجه به همکاری های خوب ایران و دانمارک در گذشته، ما از 
تقویت روابط دوستانه فیمابین در زمینه های مختلف استقبال می کنیم.وی افزود: 
با توجه به نقش مهم مجالس در تسهیل و تسریع همکاری های دولتی، مجلس 
شورای اسالمی آمادگی دارد که گفتگوهای پارلمانی خود را با نمایندگان پارلمان 
دانمارک در سطوح مختلف ارتقاء ببخشد.ذوالنوری با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر 
کاهش همکاری های ایران و دانمارک، اظهار کرد: فشارهای یکجانبه آمریکا که با 
اعمال تحریم های ظالمانه، کشورهای دیگر را از کار با ایران باز می دارد و دنباله 
روی تروئیکای اروپایی از سیاست های آمریکا در برجام، دو عامل مهم و تاثیرگذار 
در روابط ما هستند که با توجه به استقالل کشورها در تصمیم گیری، هیچکدام 
از اینها پذیرفته نیستند.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در ادامه 
دانمــارک را از حامیان اجرای برجام خواند و گفت: با توجه به حمایت دانمارک 
از حفظ و اجرای برجام، انتظار ما از این کشور مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا و 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران اســت.ذوالنوری در بخش دیگری از 
سخنان خود خاطرنشان کرد: در موضوع برجام و بعد از انعقاد توافق، جمهوری 
اســالمی ایران به همه تعهدات برجامی خود عمل کرد که در گزارشات متعدد 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی هم مورد تایید قرار گرفته اســت اما طرف های 
مقابل هیچکدام از تعهدات خود را انجام ندادند. با خروج دولت ترامپ از برجام، 
عمال کشــورهایی اروپایی نیز فقط به حمایت های لفظی بسنده کردند و اقدام 
عملی انجام نشــد. فلذا در شرایط فعلی که دولت جدید ایاالت متحده مایل به 
برگشت به برجام است، نمی تواند بازگشت خود را منوط به بازگشت ایران نماید 
یا طرح هایی مانند بازگشت گام به گام را مطرح کند.وی در پایان با تشریح قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصوب مجلس شــورای اســالمی، افزود: این 
قانون برای دولت الزم االجرا اســت و مطابق با آن دولت جمهوری اسالمی ایران 
تنها با لغو تحریم ها و راســتی  آزمایی اقدامات انجام شده توسط مجلس شورای 
اسالمی می تواند به تعهدات برجامی خود بطور کامل عمل کند. این قانون قابل 
خدشه نیست و برای افرادی هم که از اجرای آن خودداری کنند مجازات کیفری 

تعیین شده است.

دانمارک هیچگاه از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ پیروی نکرد
ســفیر دانمارک در تهران نیز در ابتدای این دیدار با اشــاره به روابط خوب دو 
کشور از گذشته تاکنون، گفت: ایران و دانمارک روابط خوبی از گذشته در سطح 
دولت ها داشته اند و پارلمان های دو کشور هم با هم در ارتباط هستند. کمیسیون 
روابط خارجی پارلمان دانمارک همیشه سیاست های دانمارک در قبال ایران را 
بررســی می کند و تصور ما این است زمینه های زیادی برای کار مشترک وجود 
دارد.یســپر وار سفیر دانمارک در تهران در ادامه اظهار کرد: دانمارک هیچگاه از 
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ پیروی نکرد و یکی از کشورهایی هستیم 
کــه به جد از اجرای برجام حمایت کرده ایم. بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج 
شــد، دانمارک مکانیسم هایی مانند اینســتکس را ایجاد کرد که روابط خود با 
ایران را حفظ کند. در ســال گذشته هم سرمایه گذاری زیادی در زمینه دارویی 
در ایران داشــته ایم.وی افزود: درخواست دانمارک از دولت و پارلمان جمهوری 
اســالمی ایران این است که زمینه را فراهم نماید که تحریم ها کم اثرتر شده و 
همکاری های ما با توان بیشتری پیش برود. در خصوص برجام و با توجه به اینکه 
دولت جدید آمریکا قصد بازگشت به توافق هسته ای را دارد، موضع ما این است 
که باید دو طرف مذاکره و با هم صحبت کنند تا این مشکل که چه کسی باید 

قدم اول را بردارد حل شود.

دریادار تنگسیری: 
سیگنال های خاموش و ارتباطات داخلی دشمن را هم رصد می کنیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه روند ارتقای توان رزم نیروی دریایی سپاه تداوم خواهد داشت، گفت: امروز با ورود 
تجهیزات جدید جنگ الکترونیک ما قادر خواهیم بود حتی سیگنال های خاموش و ارتباطات داخلی دشمن را هم رصد کنیم.

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در آیین الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو که با حضور سرلشکر 
سالمی فرمانده کل سپاه و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد، ازاین مراسم به عنوان پنجمین آیین الحاق تجهیزات 
به نیروی دریایی سپاه در سال 1399 نام برد و گفت: امروز بخشی از توان موشکی ما که از قابلیت ها و ویژگی های برترساز 

عرصه نبرد برخوردار بوده و با بهره گیری از توان و ظرفیت های متخصصان داخلی طراحی و تولید شــده اســت؛ وارد بخش عملیاتی و یگان رزم نیروی دریایی 
ســپاه می شــود.وی افزود: این سامانه های الحاقی قابلیت شلیک دقیق از عمق و محل های پدافند غیرعامل، شلیک 360 درجه، در حال حرکت، پرتاب مین در 
بردهای مختلف و قدرت مقابله با جنگ الکترونیک داشته و برد و توان تخریب آنها نسبت به گذشته ارتقا یافته است.دریادار تنگسیری با اشاره به الحاق تجهیزات 
جنگ الکترونیک به نیروی دریایی سپاه، اظهار داشت: امروز با ورود این تجهیزات ما قادر خواهیم بود حتی سیگنال های خاموش و ارتباطات داخلی دشمن را هم 
رصد کنیم.فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه تصریح کرد: این سامانه های موشکی که به دست توانمند متخصصان ایرانی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، مراکز تحقیقاتی سپاه و خودکفایی نیرو و شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده اند امروز همزمان با ایام والدت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و 
روز پاسدار به یگان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق می شود.دریادار تنگسیری در پایان با تاکید بر اینکه روند ارتقای توان رزم نیروی دریایی سپاه در راستای تدابیر 
فرماندهی معظم کل قوا و راهبرد »قوی شــدن« تداوم خواهد داشــت گفت: ما ســربازان والیت و ملت ایران تا پای جان بر عهد سربازی خود هستیم و اگر دشمنان 

بخواهند تعرضی کنند ضربه مهلکی به آنها خواهیم زد.

روحانی:
 وزارت بهداشت روند واکسیناسیون 

را برای مردم شفاف کند
رئیس جمهور گفت: مردم طبق ســند ملی تصویب شده درخصوص عملیات 
واکسیناسیون، باید در جریان جزییات این اقدام بزرگ قرار گیرند.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی پس از 
دریافت گزارش دســتگاه های ذیربط درخصوص اقدامات انجام شده در مسیر 
تهیه و تامین واکسن مطمئن از کشورهای روسیه، چین و هند، در پی نوشت 
ایــن گزارش با قدردانی از تالش های انجام شــده و همچنین تاکید بر تداوم 
پیگیری ها، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و 
بویژه سفیران ایران در این کشورها و همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودجه برای تامین منابع ارزی مورد نیاز برای تهیه واکسن مطمئن خارجی 
قدردانی کرد.رئیس جمهور با اشــاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه و 
تامین واکسن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که 
در این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه توانسته ایم در شرایط سخت 
و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی 
و هم تهیه و تامین واکســن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته 
باشیم، از افتخارات ملت ایران است.روحانی همچنین به وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی دستور داد همانطورکه در یک سال گذشته تالش شده با 
ایجاد شفافیت و اطالع رسانی و ارائه آمار دقیق از میزان شیوع و نحوه مقابله 
با این بیماری به عنوان یکی از اصول و اســتانداردهای پذیرفته شده جهانی 
در فراینــد مقابله با پاندمی کووید 19 به عنوان یــک اقدام اطمینان بخش 
عمل شود، در خصوص واکسیناســون نیز به همین شیوه اقدام گردد.رئیس 
جمهور تاکید کرد: ضروری است که ملت شریف طبق سند ملی تصویب شده 
درخصوص عملیات واکسیناسیون، در جریان جزییات این اقدام بزرگ نیز قرار 
گیرند و با ایجاد شــفافیت در این خصوص گامی دیگر در راستای اهتمام به 
دسترسی آزاد به جریان اطالعات در دولت تدبیر و امید برداشته شود تا از بروز 

هرگونه تردید و ابهامی در این زمینه جلوگیری گردد.

ثبت نام ۲۱۵۶ نفر در استان تهران برای 
انتخابات شوراهای شهر

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی استان تهران گفت: 
تا ســاعت 10:15، تعداد 2156 نفر در استان تهران ثبت نام کرده اند.، احمد 
نادری رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی استان تهران 
دیروز در پایان بازدید از محل ثبت نام انتخابات شــورای شهر تهران در جمع 
خبرنگاران گفت:  تعداد 2156 نفر در استان تهران ثبت نام کرده اند.وی ادامه 
داد: از ایــن تعداد، 51 درصد یعنی 1104 نفر در محل فرمانداری ها و از 49 
درصــد باقی مانده 20 درصد با موبایل، 19 درصد کامپیوتر شــخصی و 10 
درصد از طریق دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کرده اند.نادری خاطر نشان کرد: 
از کل تعداد ثبت نام 14 درصد را خانم ها تشکیل می دهند. ۷42 نفر هم ثبت 
نام غیر قطعی داریم که قرار شده مدارک را کامل کنند تا کد تایید ثبت نامی 
برای آنها ارسال می شود.در شهر تهران هم  691 نفر ثبت نام کرده اند که این 

ثبت نام های تهران حدود 20 تا 22 درصد کل کشور می شود. 

سرلشــکر ســالمی از نیروی دریایی به عنوان یکی از 
ارکان مهم دفاعی ســپاه نام برد و گفت: قدرت افزایی 
ما براســاس تدبیر و آرمان طلبی و برای ارتقای شکوه 
و عظمت ملت ایران است.به گزارش سپاه نیوز، سردار 
سرلشکر پاســدار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی صبح دیروز )25 اسفند ( در 
آیین الحاق تجهیزات موشکی به نیروی دریایی سپاه 
، از انقالب شــکوهمند اسالمی ایران به عنوان چشمه 
ســارآگاهی به جغرافیای عالم در عصر جهالت مدرن 
نام برد و اظهــار کرد: برغم هم پیمان شــدن تمامی 
زورگویان، شــیاطین و مســتکبران عالــم در 4 دهه 
اخیر برای به شکســت کشــاندن انقالب الهام بخش 
اسالمی ایران، فرجامی جز ناامیدی، ناکامی، شکست 
و فرســودگی برای آنان حاصل نشــده است.سرلشکر 
ســالمی با بیان اینکه دشمنان اســالم و ایران پس از 
شکســت در جنگ های بزرگ نظامــی، جنگ های 
نیابتی و تهاجم فرهنگی، سه خط اساسی را برای ضربه 
زدن به نظامی اسالمی ما دنبال کردند گفت: فلج کردن 
اقتصاد و فشار معیشتی بر مردم با هدف به تسلیم در 
آوردن ملت ایران نقطه مرکزی اســتراتژی دشمن در 
تحقق این اهداف شــوم است.وی افزود: ایجاد اختالل 
در گسترش توان دفاعی ایران اسالمی با هدف تضعیف 

روند قدرت افزایی و عزت آفرینی و ایجاد تفاضل وسیع 
قــدرت و حذف نفوذ گفتمانی ایران انقالبی در منطقه 
و نیز خنثی ســازی این قدرت نافذ در میدان ذهن و 
قلب ملت های مســلمان از دیگر راهبردهای دشمن 
برابر نظام مقدس جمهوری اســالمی است.سرلشــکر 
سالمی در ادامه تصریح کرد: امروز با نگاهی به عرصه 
این تقابل همه جانبه و در شــرایطی که شاهد عجز، 
ناتوانی و شکســت دشــمن در راهبردهای شوم خود 
هستیم، ملت ایران عزتمندانه ایستاده و بدون هراس از 
تحریم ها بر آنها فائق آمده اند و هر روز برگ زرینی بر 
تابلو افتخارات و دستاوردهای بی بدیل نظام اسالمی و 
مردم عزیز ما افزوده می شود.وی با تاکید بر اینکه ملت 

ایران دشمن را در اعمال فشار و تحریم خسته کرده اند 
گفت: وقتی کشــوری از رهبری حکیم، شجاع، عمیق 
و ژرف اندیــش ملتی فهیــم، آگاه و معتمد به رهبر و 
نیروهای مسلحی قدرت یافته در متن جدال با دشمن 
برخوردار است ؛آسیب و گزندی نمی بیند و این اصل 
و ریشــه نگاه ما به صحنه تقابل راهبردی با آمریکا و 
متحدان او است.سرلشــکر سالمی از نیروی دریایی به 
عنوان یکی از ارکان مهم دفاعی ســپاه نام برد و اظهار 
کرد: قدرت افزایی ما براســاس تدبیر و آرمان طلبی و 
برای ارتقاء دادن به شــکوه و عظمت ملت ایران است 
و بر همین اســاس در ســال 1399 پنج الحاق قدرت 
مندانه سامانه های پیشرفته در حوزه های مختلف به 
مجموعه عملیاتی نیروی دریایی سپاه صورت گرفت.

فرمانده کل سپاه در پایان با تقدیر از تالشگران عرصه 
ی ارتقای توان دفاعی و با تاکید بر اینکه تا آخر ایستاده 
ایم و صحنه را ترک نمی کنیم تا پشت دشمنان را به 
خاک برسانیم، گفت: رونمایی و الحاق این دستاوردهای 
امیدآفرین و اطمینان بخش و برداشتن گام های بلند 
در راستای بی شمارسازی سامانه های موشکی نیروی 
دریایی سپاه با قابلیت های متنوع، نشان از عزم و اراده 
راســخ ما در دفاع از منافع، مصالح و کرامت ملت عزیز 

و بزرگوار ایران دارد.

سرلشکر سالمی:

 نیروی دریایی از ارکان مهم دفاعی
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گزیده خبر عضو هیات رییسه فراکسیون کارگران مجلس؛

بیشاز۶۰درصدحقوقکارگرانصرفاجارهمسکنمیشود
جبار کوچکی نژاد گفت: در شــرایطی که تنها ۱۱درصد کارگران در کارخانه های 
دولتی و برخوردار مشــغول به کارند و ۸۹ درصد آنان در واحدهایی مشغولند که با 
مشــکالت اقتصادی روبه رو هستند، دولت با اســتفاده از ظرفیت تبصره ۱۴ قانون 
بودجه باید به مراکز کارفرمایی کمک کند تا از تعدیل نیروها در واحدهای تولیدی 
جلوگیری شــود.  نماینده مردم رشــت در مجلس در واکنــش به تعیین نرخ مزد 
ســال ۱۴۰۰ و تبعاتی که این افزایش در فضای تولید خواهد داشت، گفت: افزایش 
۳۹درصدی دستمزد کارگران هرچند به نسبت سالهای گذشته رقم باالتری محسوب 
می شــود، اما چنانچه این افزایش را مبتنی بر اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور و 
ســطح پایین حقوق کارگران در نظر بگیریم، رقم باالیی محسوب نمی شود. هزینه 
زندگی خانواده ها در حوزه مســکن، اقالم اساسی، آموزش، حمل و نقل و...افزایش 
زیادی یافته، اما از آنجا که تعیین مزد در سالهای قبل، متناسب با تورم نبوده شکاف 
معیشــتی عمیقی در معیشــت کارگران و حقوق بگیران ایجاد شده است.کوچکی 
نژاد در ادامه افزود: از ســوی دیگر نگرانی های جــدی در خصوص اثر این افزایش 
۳۹درصدی در فضای تولیدی کشــور  وجود دارد. باید دید آیا کارفرمایان و کارگاه 
های تولیدی توانایی الزم برای پرداخت این میزان دستمزد را در سال ۱۴۰۰ خواهند 
داشت یانه؟ به نظر می رسد، دولت این موضوعات را در جریان بررسی های مرتبط با 

حقوق و دستمزد  مورد توجه قرار نداده است.عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری 
مجلس با اشــاره به مشکالتی که ممکن اســت در اثر این عدم توانایی ایجاد شود، 
یادآور شد: وقتی کارفرمایان توانایی الزم برای افزایش پرداختی ها را نداشته باشند، 
یــا باید قیمت محصوالت تولیدی را باال ببرند و یا اینکه دســت به تعدیل نیروها و 
اخراج کارگران بزنند. در برخی موارد هم مشــاهده می شود که در مناطق مختلف 
پرداختی های مختلفی وجود دارد. یعنی شرکت های دولتی، بدون مشکل افزایش 
حقــوق ها را اعمال مــی کنند، اما روند پرداخت حقوق هــا در کارگاه های بخش 
خصوصی و شهرســتان ها با ارقامی کمتر صورت می گیرد.به اعتقاد این نماینده در 
اغلب کشورها، دولت ها برای حمایت از تولید، تالش می کنند برنامه های حمایتی از 
تولید و کارفرمایان را در دستور کار قرار دهند. دولت دوازدهم می تواند از این برنامه 

های حمایتی استفاده کند تا کارفرمایان ناچار به اخراج کارگران نشوند.

دولت باید از رویکردهای تولیدی حمایت کند
نماینده مردم رشــت در مجلس همچنین اظهار داشت: بر اساس آمارهای مستند، 
تنها ۱۱درصد کارگران در کشورمان در کارخانه هایی مشغول به کارند که یا وابسته 
به دولتند و یا از نظر اقتصادی توان افزایش پرداختی ها را دارند. در واقع ۸۹ درصد 

کارگــران در واحدهایی کار می کنند که در صورت افزایش پرداختی ها با مشــکل 
مواجه می شوند. دولت برای حل این معضل باید از ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه 
استفاده کند و به مراکز کارفرمایی کمک کند. در غیر این صورت روند تعدیل نیروها 
در ســال ۱۴۰۰ با رشد مواجه خواهد شد. کوچکی نژاد در بخش دیگری از گفتگو 
با اشــاره به افزایش نرخ اجاره و رهن خانه در شهرها و کالنشهرها گفت: یکی دیگر 
از ابهامات تعیین نرخ مزد کارگران مرتبط با ســهمی اســت که برای حق مسکن و 
بُن کارگران تعیین شــده است. در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد حقوق کارگران و 
حقوق بگیران در شهرها صرف اجاره خانه می شود و این رقم در شهری مانند تهران 
حتی تا ۸۰درصد نیز افزایش پیدا کرده، تعیین ۴۵۰هزار تومان به صورت مشــروط 
برای کارگران به هیچ عنوان متناسب با نیازهای این قشر نیست. عضو هیات رییسه 
فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت پیش از این، باید برنامه 
ریزی های الزم برای ســاخت مسکن کارگری و کارمندی را در دستور کار قرار می 
داد.  متاسفانه طی سالهای گذشته علی رغم وعده هایی که داده شد به این مهم بی 
توجهی شــد تا امروز کارگران و حقوق بگیران با مشکل تامین مسکن مواجه شوند. 
مجلس تالش خواهد کــرد تا در قالب طرح های ویژه، برنامه ریزی های الزم برای 

حل مشکل مسکن کارگران را در دستور کار قرار دهد.

پورابراهیمی: 
دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی 

اقتصادی کشور باشد
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ستاد 
اقتصادی دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصادی کشور باشند, گفت: 
از نظر مجلس, تغییر قیمت ها و نبود مدیریت بازار, قابل پذیرش نیســت. 
محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 2۱ شبکه یک 
ســیما تاکید کرد: در خصوص موضوعات مربوط به تنظیم بازار، وزارتخانه 
های جهاد کشــاورزی و صمت و بانک مرکزی به عنوان تامین کننده ارز 
در خصوص کاالهای اساســی، مســئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.وی 
افزود: اختالف نظرها درباره قانون انتزاع و نبود یکســان سازی تصمیمات 
بخــش دولت در خصوص تامین و اختصاص ارز و مدیریت توزیع کاالهای 
اساسی در کشور, مشکالت عدیده ایجاد کرد.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه 
دولت به عنوان یک مجموعه واحد باید پاسخگوی این وضعیت باشد, اضافه 
کرد: نمی شود به علت تشکیل نشدن وزارت بازرگانی یا تصمیم گیری در 
خصوص بخش هایی از حوزه قانون انتزاع, شــاهد چنین شرایط غیر قابل 

قبولی باشیم.
وی بــا بیان اینکــه با وجود مخالفت مجلس بــا ارز ترجیحی اما دولت بر 
آن اصــرار کرد, گفت: از نظر مجلس, تغییر قیمت ها و نبود مدیریت بازار 
قابل قبول نیست.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
شــخص رئیس جمهور به عنوان مســئول تیم اقتصادی دولت و کابینه او 
در خصــوص هماهنگی میان اجراء باید تصمیــم گیری کند.پورابراهیمی 
افــزود: وزارت صمت اعالم کرد تنظیم بازار کاالهای بخش کشــاورزی را 
وزارت کشــاورزی انجام دهد و بخش غیر کشــاورزی آن در اختیار وزارت 
صمت است.وی اضافه کرد: نشست فردا برای جمع بندی موضوعات است و 
امیدواریم خبرهای خوبی برای مردم داشته باشیم. وزیر صمت هفته گذشته 
مهمان کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی و مشکالت تامین و 
توزیع کاالهای اساســی و لزوم حل به موقع آن ها ، موضوع جلسه وزیر و 
نمایندگان مجلس بود. قرار است وزیر صمت به همراه وزیر جهاد کشاورزی, 

فردا برای بررسی دوباره همین موضوع به کمیسیون مجلس بروند.

رییس مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛
مخالفت دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 

در سال آینده
رییس مجلس شــورای اســالمی با بیان این که مشکلی که در توزیع مرغ 
هســت نمادی از مشــکالت متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است، گفت: 
بحث بر ســر این مشــکالت، دردی از مردم دوا نمی کند و مجلس حتما 
به آن ورود خواهد کرد اما فعال باید بحث تنظیم بازار مرغ مدیریت شــود.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اســالمی 
دیروز در نشســت فوق العاده کمیســیون های صنایع و معادن، کشاورزی 
و اقتصادی در خصوص بررســی مشکالت بازار شب عید، اظهار داشت: این 
نشســت براساس ضرورت به وجود آمده برای مردم تشکیل شده است؛ در 
حال حاضر در همه استان های کشــور مردم در صف های طوالنی خرید 

مرغ حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است وضعیت تامین برخی کاالها مناسب باشد 
و این وظیفه دولت اســت، ادامه داد: نشســت فعلی به منظور حل تمامی 
مشکالت نیست، بنا بر پیشنهاد دولت در سال های گذشته وزارت بازرگانی 
و صنعــت ادغام شــدند و دولت موظف بوده، وظایــف آن ها را تفکیک و 
مشخص کند، اما این اتفاق نیفتاد و صرفا تابلوی این وزارتخانه عوض شد لذا 
این مشکالت نتیجه ضعف مدیریت و بی عملی است.رییس مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که مشکلی که در مرغ هست نمادی از مشکالت متعدد 
در زنجیره تولید تا توزیع اســت، گفت: بحث بر سر این مشکالت، دردی از 
مردم دوا نمی کند و مجلس حتما به آن ورود خواهد کرد اما فعال باید بحث 
تنظیم بازار مرغ مدیریت شــود.وی اضافه کرد: یکی از مسائل جدی کشور 
این بود که کشور ۸ میلیارد دالر برای کاالهای اساسی اختصاص داد تا در 
تامین این کاالها مشکلی نباشد، اما مردم نفعی نبردند.قالیباف تاکید کرد: 
در گوشــت قرمز اگر صف نمی بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی 
توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می افتد که خانواده 
ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.وی با اشاره به اینکه در آذرماه با 
وزیران مربوطه و رییس کل بانک مرکزی نشســتی در خصوص تامین ارز 
کاالهای اساسی تشکیل شــد که بانک مرکزی اعالم کرد تا آن زمان ۴,2 
میلیارد دالر ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساســی اختصاص داده 
شده است، افزود: ارز ۴2۰۰ تومانی تخصیص داده شده، اما شرایط به گونه 
ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را در 
خصوص لبنیات نیز شاهد هستیم.وی اضافه کرد:  مجلس به دنبال حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی بود چون ۸ میلیارد دالر هزینه شد ولی مردم نفعی نبردند 
و درحالی که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود، اما دولت درخواســت 
کرد که این ارز در ســال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل با دولت 
به این خواست احترام گذاشتیم و لذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات باشیم.

پرداخت مابه التفاوت متناسب سازی 
بازنشستگان مشاغل سخت

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مابه التفاوت متناسب سازی 
بازنشســتگان مشاغل ســخت خبر داد. مصطفی ســاالری اظهار کرد: 
براســاس وعده ای که پیش از این داده شــده بود پس از اخذ مجوزهای 
قانونی، سازمان تأمین اجتماعی مابه التفاوت ترمیم متناسب سازی را به 
تمام بازنشستگان مشاغل ســخت و زیان آور پرداخت می کند.وی گفت: 
بر این اساس نه تنها از اسفند ســال جاری مبلغ متناسب سازی حقوق 
این افراد ترمیم می شود بلکه مابه التفاوت این ترمیم نیز از ابتدای اجرای 
طرح متناســب ســازی یعنی از ابتدای مرداد محاسبه و به حساب آنان 

واریز می شود.

روند نزولی قیمتهای پیشــنهادی مسکن در شهر تهران که از 
اواخر آبان ماه شــروع شده کماکان ادامه دارد هرچند سرعت 
افت قیمتها کند شــده است؛ با این حال آخرین آمار به دست 
آمده از نیمه اول اســفندماه افت 22 درصدی قیمتهای مورد 
نظر مالکان طی کمتر از چهار ماه را نشــان می دهد.به دنبال 
افت قیمتهای پیشــنهادی فروش مسکن که از اواخر آبان ماه 
آغاز شده قیمتهای عرضه کنندگان در شهر تهران طی ۱۵ روز 
ابتدای اســفندماه نیز با مقداری کاهش مواجه شد. بیشترین 
نزول قیمت نسبت به اواخر بهمن ماه به ترتیب در منطقه 22 
بالــغ بر ۶ درصد، منطقه ۴ به میزان ۶ درصد، منطقه ۱۷ بالغ 
بر ۴ درصد، مناطــق ۸، ۹ و ۱۶ هریک به میزان 2 درصد رخ 

داده اســت. از طرف دیگر قیمت مورد نظر مالکان در منطقه 
۱2 بالغ بــر ۱۱ درصد، منطقه ۷ بالغ بــر ۴ درصد و منطقه 
2۰ بــه میزان 2 درصد افزایش نشــان می دهد. به طور کلی 
طی نیمه اول اسفندماه ماه در شهر تهران نرخهای پیشنهادی 
عرضه کنندگان مســکن ۱ درصد نسبت به نیمه دوم بهمن 
ماه با افت مواجه شــده است.اطالعات به دست آمده از سامانه 
کیلید حاکی از آن است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در آگهی های منطقه یک در اوایل اســفندماه به ۷۵ میلیون 
و ۹۳۵ هزار رســیده که کاهش محسوســی نسبت به اواخر 
بهمن نداشته است. این در حالی است که هفته آخر آبان ماه 
قیمتهای پیشــنهادی در منطقه یک ۸۱ میلیون و ۶2۷ هزار 
تومان بود که نرخهای کنونی در مقایسه با آن مقطع ۷ درصد 
کاهش نشــان می دهد.در منطقه ۵ نیز که همواره بیشترین 
تعــداد معامالت را به خود اختصاص مــی دهد نرخ آگهی ها 
از متری ۴۰ میلیون تومــان در اواخر آبان ماه به ۳۸ میلیون 
تومان رســیده اســت. قیمتهای این منطقه در مقایسه با ۱۵ 
روز دوم بهمن ماه نیز ۱.۵ درصد کاهش یافته است.همچنین 
بررسی قیمت آگهی ها در منطقه ۴ که معموال رتبه های دوم 
تا چهارم را از نظر تعداد معامالت دارد نشــان دهنده آن است 
کــه نرخها از ۵۱ میلیون تومان در هر متر مربع در اواخر آبان 

به ۴2 میلیون تومان در اسفندماه رسیده است. این منطقه در 
۱۵ روز ابتدای اسفندماه نسبت به ۱۵ روز قبل از آن رتبه دوم 
افــت قیمت پس از منطقه 22 را به میــزان ۶ درصد به خود 
اختصاص داد.در منطقه 2 تهران نیز که از نظر تعداد قراردادها 
در بهمن ماه امسال در جایگاه چهارم قرار داشت قیمت عرضه 
مسکن از متری ۵۸ میلیون تومان در اواخر آبان ماه به متری 
۵۴ میلیون تومان در اوایل اسفندماه رسیده است. قیمت آگهی 
های منطقه 2 نســبت به نیمه دوم بهمن ماه البته ۱.۱ درصد 

افزایش نشان می دهد.
منطقه ۱۰ نیز جزو مناطق پرتقاضا در بازار مســکن پایتخت 
محســوب می شــود. این منطقه در بهمن ماه رتبه دوم را از 
نظر تعداد معامالت به خود اختصاص داد. نرخهای پیشنهادی 
مســکن در منطقه ۱۰ از متری 2۶ میلیــون تومان در اواخر 
بهمن ماه به متری 22 میلیون تومان در نیمه اول اســفندماه 
رســیده است.به طور کلی قیمت آگهی ها در نیمه اول اسفند 
نســبت به نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ در ۱۵ منطقه شــامل 
منطقــه یک به میزان ۰.۱2 درصد، منطقه ۴ بالغ بر ۶ درصد، 
منطقــه ۵ به میزیان ۱.2 درصد، منطقه ۸ بالغ بر ۱.۶ درصد، 
منطقــه ۹ به میزان ۱.۷ درصد، منطقه ۱۵ بالغ بر ۱.۶ درصد، 
منطقه ۱۶ به میزان 2.۴ درصد، منطقه ۱۹ بالغ بر ۱.۳ درصد، 

منطقه 2۱ به میزان ۰.۵ درصد و منطقه 22 بالغ بر ۶.۴ درصد 
کاهش یافته است.از سوی دیگر در هفت منطقه شامل منطقه 
2 به میزان ۱.۱ درصد، منطقه ۶ بالغ بر 2.۶ درصد، منطقه ۷ 
به میزان ۴.2 درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر 2 درصد، منطقه ۱۱ به 
میزان ۳.۴ درصد، منطقه ۱2 بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه ۱۳ به 
میزان 2.2 درصد قیمتهای پیشنهادی طی نیمه اول اسفند در 
مقایسه با نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ با افت مواجه شد.کاهش 
نرخهای پیشنهادی در شرایطی رخ داده که معامالت قطعی بر 
اساس آمار بانک مرکزی نه تنها افت نداشته بلکه از آبان ماه تا 
کنون با حدود ۵ درصد افزایش مواجه شده است؛ به طوری که 
طبق گزارش بانک مرکزی نرخهای معامالت از 2۷.۱ میلیون 
تومــان در هر متر مربع در آبان ماه بــه 2۸.۴ میلیون تومان 
در بهمن ماه رسیده است.از طرف دیگر قیمتهای پیشنهادی 
که در کل شــهر تهران از آبان ماه به بعد افتهای 2.2 درصد، 
۱۰ درصــد، ۵.۵ درصد و ۵ درصد را تجربه کرده بود در نیمه 
اول اســفندماه به کاهش ۱ درصدی رسیده است. تمایل برای 
فروش هم از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به نیمه دوم بهمن ماه 
حکایــت دارد. از طرف دیگر آگهی هــای رهن و اجاره در ۱۵ 
روز ابتدای اسفندماه نسبت به ۱۵ روز دوم بهمن ماه ۳ درصد 

افزایش یافته است.

تبدیل ستاد خیرین شهر-یار به یک برند
شــهردار مشهد در نخســتین رویداد تامین مالی خیرخواهانه در 
مدیریت شــهری گفت: باید با تعریف و اجرای پروژه ای شاخص 
با تامین مالی خیرخواهانه به عنوان الگو، ستاد خیرین شهر-یار را 
به یک برند تبدیل کنیم. کالئی دراین رویداد که با حضور جمعی 
از اعضای شورای شهر، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

شــهرداری مشهد، سرپرست معاونت اقتصادی به همراه جمع زیادی از خیران و نیکوکاران 
برگزار شد، افزود: ابزارهایی که در مدیریت شهری در اختیار داریم، ابزارهای مناسبی برای 
تامین مالی اقدامات خیرخواهانه حوزه شهری است که ستاد خیرین شهریار می تواند از این 
ابزارها استفاده مطلوبی داشته باشد. وی اضافه کرد: ستاد خیرین شهر-یارکه دبیرخانه آن 
در حوزه اقتصادی تشکیل شده است، براساس مصوبه ای که دارد، می تواند کمک قانونی و 
زیرساختی به اقدامات و فعالیت های خیرخواهانه داشته باشد.کالئی با بیان اینکه مدیریت 
شهری با همکاری دستگاه قضایی مجموعه شوق زندگی را راه اندازی کرده است، اظهارکرد: 
این مجموع می تواند به عنوان ابزار مهمی برای ممیزی کردن و شناخت فعالیت های مورد 
نیاز خیرین در این حوزه مورد اســتفاده قرار گیرد.شهردار مشهد تصریح کرد: ابزار دیگری 
کــه می توان از آن برای انجام فعالیت های خیر خواهانه بهره برد، کارخانه نوآوری اســت 
که می تواند در حوزه حمایت های اســتارت آپی و تمرکز فعالیت ها مفید فایده باشد .وی 
ادامه داد: معتقدیم در اختیار داشتن و استفاده از این ابزارها می تواند به موضوع تامین مالی 
خیرخواهانه کمک بسیار زیادی داشته باشد.کالئی با اشاره به اینکه به نظر می رسد در حوزه 
توسعه برندینگ فعالیت های ستاد خیرین شهر-یار مشکل داریم، خاطرنشان کرد: برای رفع 
این مشکل به دو مسئله نیازمندیم، مسئله اول داشتن پروژه مشخص دارای تامین مالی خیر 
خواهانه موفق است که بتوانیم آن را به عنوان یک نمونه معرفی کنیم.وی گفت: این موضوع 
بسیار مهم اســت لذا از ستاد خیرین شهر-یار درخواست دارم روی یک پروژه شاخص که 

ویژگی های برند سازی را داشته باشد، تاکید کنند.

رئیس شورای شهر کرج
روز شهردار بیانگر تالش صادقانه همه تالشگران 

عرصه مدیریت شهری است
رئیس شــورای اسالمی شهر کرج گفت: روز شــهردار بیانگر کار 
و تالش صادقانه همه تالشــگران عرصه مدیریت شهری و بیانگر 
وظایف شهرداران نسبت به فرهنگ سازی و توسعه فرهنگی شهر 
در کنار نگهداری و توســعه است.اکبر ســلیم نژاد 2۵ اسفندماه 
ســالروز شهادت شــهردار بســیجی مهدی باکری روز شهردار را 

به همه شــهرداران و کارکنان خدوم شــهرداری که نقش مهمی را در مدیریت شهری بر 
عهده دارند، تبریک گفت و اظهار کرد: توسعه و پیشرفت، تأمین آسایش و رفاه سالمت روانی 
و اجتماعی، نهادینه کردن فرهنگ مشارکتی و رضایتمندی شهروندان و همچنین دستیابی 
به شــاخصه های الزم برای داشتن شهری سالم و زیبا، توســعه یافته و پویا نیازمند تالش  
تمامی مدیران و مســئوالن به ویژه تالشگران عرصه مدیریت شهری است که همواره شاهد 
هستیم با برنامه ریزی  و اجرای امور توسط شهرداری ها، مسیر توسعه همه جانبه در شهرها 
هموارتر و فضایی مناسب برای زیست شهروندان فراهم شده است.وی بابیان اینکه هر شهری 
مرهون تالش بی دریغ شهردارانی است که همواره با تالش جهت تعالی و ارتقای شهر قدم 
برمی دارند، گفت: به عنوان نهادی از بدنه شــهرداری و درواقع بازوی اجرایی حوزه مدیریت 
شــهری تالش می کنیم در مسیر اجرا و عملیاتی کردن برنامه های توسعه ای و زیرساختی 
به صورت همه جانبه با شــهرداری همکاری کنیم.رئیس شورای اسالمی شهر کرج بر لزوم 
حمایت و همراهی همه جانبه مردم و مسئوالن دستگاه های مرتبط با شهرداری ها تأکید و 
افزود: توسعه پایدار درگرو پیشرفت و آبادانی شهر است که تحقق می یابد که امیدواریم در 
کالن شهر کرج نیز با به کارگیری مناسب و مطلوب ظرفیت های موجود و همراهی همگانی 

در این مسیر گام های مؤثری در طول دوره پنجم شورای شهر کرج برداشته شده باشد.

آگهی تغییرات شرکت
صنعت پالستیک بانی نو شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1435 و شناسه ملی 10100511951 

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1399/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 29/12/1398مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه 
حسابرسی اطهر با شناسه ملی 10100177661 و شماره ثبت 2100 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا دانش 

فضلی به شماره ملی 0321687604 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ  )م الف:1112478(

در چهار ماه اخیر اتفاق افتاد

کاهش 22 درصدی 
قیمتهای پیشنهادی 
مسکن
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معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا مطرح کرد:استانها

۲۵۰ شهر در سال ۱۴۰۰ در تنش آبی خواهند بود
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا اظهار داشــت: سال گذشته تعداد 350 
شــهر دارای تنش آبی بودند که پیش بینی می شــود با توجه به بارندگی ها، این رقم 
در ســال 1400 به 220 تا 250 شــهر برسد. حمیدرضا کشفی در نشست خبری در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه آبفای کشور طی یک سال گذشته رویدادهای مختلفی 
را پشت سر گذاشته اســت، اظهار داشت: مهمترین آن شیوع کرونا و افزایش مصرف 
آب بوده به نحوی که در کالنشــهرها افزایش 40 درصدی مصرف را نســبت به مدت 
مشابه قبل شــاهد بودیم اما با تالش شرکت آبفا توانستیم تا امروز خدمات مناسبی 
به مردم ارائه دهیم.وی ادامه داد: عالوه بر شیوع کرونا، یکپارچگی شرکت های آبفای 
شــهری و روستایی نیز از جمله تجربیات سال گذشته بود که اتفاق مهمی بود و آثار 
آن در خدمت رســانی به روستاییان مشاهده می شود و امیدواریم روز به روز بهبود را 
شاهد باشیم.معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا با بیان اینکه تغییر ساختار 
آبفا و یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی منجر به بهبود فرایند 
خدمات رســانی به مردم شده است، خاطرنشــان کرد: ما با تمام توان آماده ایم که به 
میزبانی ســال 1400 برویم که پیش بینی می شود به لحاظ آبی، اوضاع خوبی نباشد.

کشفی با بیان اینکه میزان بارندگی ها 30 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است، 
گفت: پیش بینی ها نشــان می دهد که اتفاق خاصی نیز برای جبران این کمبود بارش 
نیفتد.وی با بیان اینکه ممکن است در سال 1400 در شهرها و روستاها با کمبود آب 
مواجه شویم، از تغییر نگرش در سیستم اطالع رسانی صنعت آب کشور خبر داد.مدیر 
نظارت بر طرح های آب و فاضالب کشــور اعالم کــرد: باز کردن درگاه ملی در آبفای 
کشــور به نام CRM برای مشاهده نحوه ارتباط با مردم کاری اساسی است که شرکت 
آبفا فعال کرده تا مشترکینی که تماس گرفته و یا مراجعه می کنند، میزان رضایت از 
خدمات به آنها رصد شود.کشفی درباره پروژه تصفیه خانه فیروزبهرام که روز سه شنبه 
با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو به افتتاح می رسد، تصریح کرد: یکی از پروژه های 
مهم کشور است که به میزان 175 میلیون یورو از بانک توسعه اسالمی تامین اعتبار 
شده، یک تونل شمال به جنوب در غرب تهران و یکی از منحصر به  فردترین تونل های 
فاضالب رو در دنیا اســت.وی ادامه داد: تمامی مناقصــات آن به صورت بین المللی و 
بزرگترین مشــاورین و پیمانکاران کشــور و بین المللی در این پروژه حضور داشتند.

معــاون راهبردی و نظــارت بر بهره برداری آبفا درباره طــرح جمع آوری فاضالب در 

اهواز و روند پیشرفت آن بیان داشت: جمع آوری آبهای سطحی و همزمان با آن دفع 
بهداشــتی فاضالب دو زیرساختی اســت که در اهواز نیاز به توسعه دارد که در حال 
حاضر جمع آوری آبهای ســطحی عقب تر از پروژه فاضالب اســت که البته آن هم به 
کندی پیش می رود. با دستور رهبری 50 میلیون یورو برای اجرای پروژه فاضالب اهواز 
اختصاص داده شده که تاکنون یک سوم آن پرداخت شده است.کشفی افزود: مناقصات 
پروژه برگزار شــده و کار اجرایی در حال انجام است اما شبکه دچار فرسودگی باالیی 
اســت. امیدواریم پروسه احداث شبکه فاضالب به ســرعت پیش برود تا در زمستان 
آینده مشــکل کمتری داشته باشیم.وی خاطرنشــان کرد: اگر زیرساخت جمع آوری 
آبهای سطحی توسط شهرداری انجام شود و سیستم فاضالب نیز کامل شود مشکالت 
این شهر کمتر می شــود چرا که بارندگی 11 میلیارد متر مکعبی که در سال جاری 
داشتیم، قطعا توسط سیستم فاضالب نمی تواند جمع آوری شود. سیستم جمع آوری 
آبهای سطحی باید نقش خود را ایفا کند.معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا 
یادآور شد: وزارت کشور و شرکت آب و فاضالب هر دو با هم پیگیر مطالبات هستند 
تا بتوانیم هر دو کار )جمع آوری آبهای ســطحی و شــبکه فاضالب( با هم جلو برود.

کشفی گفت: قرار بود 50 میلیون یوروی دیگر تخصیص یابد که به دستور رهبری فعال 
برداشت از صندوق توسعه برای تکمیل پروژه ها امکانپذیر نیست البته شاید در مورد 
اهواز اســتثنائاتی قائل شوند.وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره افزایش تعداد شهرهای 
دارای تنش آبی در ســال 1400 و برنامه ای که برای عبور از این تنش در دستور کار 
قرار گرفته، بیان داشــت: ســال گذشته تعداد 150 شــهر دارای تنش آبی بودند که 
پیش بینی می شود با توجه به بارندگی ها، این رقم در سال 1400 به 220 تا 250 شهر 
برسد.معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا افزود: سندی برای تامین و توزیع 
صحیح آب تهیه شده که برای تمامی استانها در سال 1400 ابالغ می شود. شهرهای 
تنش دار هر سال رصد خواهند شد. امیدواریم با کارهایی که در سامانه ها انجام می شود 
تاب آوری افزایــش یابد و اتفاق خاصی به لحاظ بحران آبی رخ ندهد اما به طور قطع 
تعداد شهرهای دارای تنش افزایش می یابد.کشفی توضیح داد: در پیک مصرف اگر تا 
10 درصد کمبود آب وجود داشــته باشد رنگ شهر زرد خواهد بود. 10 تا 20 درصد 
کمبود نارنجی و 30 درصد و بیشتر شهر به رنگ قرمز در خواهد آمد. در باالترین زمان 
مصرف 30 درصد کمبود است که ممکن است منجر به محدودیت مصرف در برخی 

مناطق شود.وی یادآور شــد: در هر حال برنامه ما این است که سامانه ها ارتقاء یابند 
تا آب با کیفیت مطلوب به مردم ارائه شــود مثال ایستگاه های پمپاژ تقویت شده و یا 
چاه های جدید احداث شوند. همچنین تعداد مخازن ذخیره آب در شهرها افزایش یابد.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا یادآور شــد: در سند پایداری و مدیریت 
تنش تامین اعتبارات نیز از جمله ملزومات مهم برای عبور از تنش آبی است.کشــفی 
درباره مصرف آب بدون درآمد در ســال 98 گفــت: 25.4 درصد از آب بدون درآمد 
مصرف می شــود که از این میزان 13 درصد هدررفــت ظاهری، 11 درصد هدررفت 
واقعی و 1.4 درصد مجاز بدون درآمد اســت. طبق برنامه توسعه، برنامه این است که 
این رقم هر سال کاهش یابد. کاهش هدررفت از طریق خرید تضمینی در دستور کار 
است اما دولت بودجه خاصی برای کاهش آب بدون درآمد پرداخت نمی کند، فقط از 
محل بودجه های جاری تکلیف می شــود.وی درباره فرسودگی خطوط لوله آب اظهار 
داشت: میانگین سرانه مصرف خانگی 170 لیتر در شبانه روز است و این در حالی است 
که این رقم در کشورهای توسعه یافته 120 تا 130 لیتر است. در کشور ما در برخی 
شهرها از جمله تهران باالتر از 170 لیتر و در برخی شهرها مثل مشهد و یزد کمتر از 
این میزان اســت.معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا فرهنگ سازی، استفاده 
از لوازم کاهنده، تبلیغات و تعرفه را از جمله اقدامات در راستای کاهش مصرف عنوان 
کرد.کشفی در ادامه گفت: در حال حاضر 24 درصد طول شبکه آب کشور عمر باالی 
25 سال دارند که درصدی از آن فرسوده هستند. هر سال 20 درصد طول شبکه باید 
بازسازی شود که این اتفاق نمی افتد زیرا شرکت ها نمی توانند بهای خدمات تمام شده 
را از مردم بگیرند.وی درباره جریمه مشترکین پرمصرف طی سال گذشته بیان داشت: 
بهای آب کل مشــترکین خانگی طبق مصوبه هیات وزیران 7 درصد افزایش یافت و 
از بدمصرف ها و پرمصرف ها نیز 16 درصد اضافه تر گرفته می شــود. طی سال گذشته 
موضوع تعرفه ها باعث شــد میزان مصرف 4 تا 5 درصد کاهش یابد.معاون راهبردی 
و نظارت بر بهره برداری آبفا با بیان اینکه 6 درصد مشــترکین بدمصرف، 34 درصد 
پرمصرف و 60 درصد خوش مصرف هستند، خاطرنشان کرد: تا امروز هیچ پیش بینی 
برای افزایش قیمت آب در سال 1400 نداریم.کشفی درباره حذف قبوض کاغذی نیز 
گفت: 100درصد زیرساخت برای حذف قبوض مهیا شده و تاکنون 95 درصد حذف 

شده اند و طبق دستورالعمل سال آینده هیچ قبض کاغذی نباید منتشر شود.

آبرسانی به 110 روستای استان اصفهان 
در قالب پویش هر هفته الف-ب ایران

هاشــم امینی با اشــاره به حذف آبرسانی سیار به 
روستاها در اســتان اصفهان عنوان کرد: با یکپارچه 
سازی آبفا شهری و روستایی، فاصله خدمات رسانی 
به روستاها نسبت به شهرها بسیار کاهش یافته و این 
خدمات به سرعت در حال اجرا است به طوریکه 23 
خدمت آبفا در تمام حدود هزار روستای استان ارائه می گردد.پروژه آبرسانی 
به 110 روستای اســتان اصفهان با جمعیتی بالغ بر 93 هزار و 77 نفر، به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضــالب و معاون عمرانی اســتانداری اصفهان، در هفته 44 پویش الف- 
ب ایــران، مورد بهره برداری قرار گرفت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در مراسم آبرسانی به برخی روستاهای استان در قالب پویش 
هــر هفته الف- ب ایران گفت: در قالب این طرح در 9 روســتای کنهگان، 
ولدخانی، رهیز، شیبانی در ســمیرم ، لوتری در کوهپایه ، هوک، محمدی 
شهرضا و مکدین علیا در فریدونشهر وخرم آباد در اردستان شبکه آب احداث 
شــد و جمعیتی بالغ بر هزار و 967 نفر در این روســتاها از آب شرب سالم 
و بهداشــتی برخوردار شدند.هاشم امینی با اشــاره به حذف آبرسانی سیار 
به روستاها در اســتان اصفهان عنوان کرد: با یکپارچه سازی آبفا شهری و 
روستایی، فاصله خدمات رسانی به روستاها نسبت به شهرها بسیار کاهش 
یافته و این خدمات به سرعت در حال اجرا است به طوریکه 23 خدمت آبفا 
در تمام حدود هزار روســتای استان ارائه می گردد.مدیرعامل آبفا اصفهان 
افزود: طرح 100-300 با هدف حذف آبرسانی سیار، کاهش پرت آب و 300 
کیلومتر لوله گذاری آب در 100 روســتا از آذر ماه آغاز شده ، اسفند ماه به 

پایان می رسد و در پویش فصل بهار افتتاح می گردد.

با هدف تسهیل و ترویج فرهنگ کتابخوانی و کمک به حفظ محیط زیست 
انجام شد:

راه اندازی کتابخانه دیجیتال در شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

رییس امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد از راه اندازی کتابخانه دیجیتال در این مجتمع گازی خبرداد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد، محسن تقوایی در 
مراســم بهره برداری از این کتابخانه با اعالم ایــن خبر افزود: روزانه حجم 
زیادی از درختان در سراســر جهان قطع می شوند تا از آن در صنعت کاغذ 
مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع سبب به خطر افتادن محیط زیست، 
از بیــن رفتن جنگل ها و تغییر در الگوهای آب و هوایی شــده اســت.وی 
اظهارداشــت: بنابر آمارها برای تولید هر تن کاغذ، باید 24 درخت تنومند 
قطع شود و ساالنه 230 میلیون تن کاغذ در دنیا مصرف می شود.این مقام 
مسئول تصریح کرد: در راستای ارتقاء فرهنگ کتاب خوانی و تداوم فرهنگ 
کاهش مصرف کاغذ در این مجتمع گازی و دسترسی آسان تمامی کارکنان 
و خانــواده ها آنها به کتاب های الکترونیکی و حذف محدودیت های روش 
های سنتی کتابخوانی، سامانه ی با عنوان کتابخانه ی الکترونیکی با اعتباری 
بالغ بر 350 میلیون ریال راه اندازی شد.تقوایی بیان کرد: حذف کتاب های 
کاغذی، امکان دسترسی آسان از طریق اینترنت، عدم مشکل در امانت بودن 
کتاب، امکان اســتفاده بهتر همکاران و خانواده ها از محتوای چندرسانه ای 
همانند فیلم، صوت و تصاویر از مزایــای راه اندازی کتابخانه الکترونیکی و 
دیجیتال است.رییس امور فناوری اطالعات و ارتباطات پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد تاکید کرد: خواندن نسخه الکترونیکی کتاب و نشریات نیز یکی 
از راه های جلوگیری از مصرف کاغذ اســت و برای این منظور باید آموزش 
الزم به مردم داده شود تا از مصرف کاغذ جلوگیری کنند و به طور مستقیم 

در حفاظت از جنگل ها سهیم باشند.

درخواست انجمن صنفی سی ان جی کشور از شورای نگهبان:
 لغو مصوبه ورود ال پی جی به سبد 

سوخت خودرو
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ســی ان جی کشــور از ارسال نامه این انجمن به 
شورای نگهبان خبر داد و گفت: باتوجه به عواقب جبران ناپذیر مصوبه اخیر مجلس 
شــورای اسالمی درباره ورود ال پی جی به سبد ســوخت کشور، درخواست لغو این 
مصوبه به شــورای نگهبان ارائه داده شده است.محسن جوهری در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به اصرار نمایندگان مجلس شورای اســالمی نسبت به تصویب و استفاده 
ال پی جی به عنوان ســوخت خودرو تصریح کرد: اگر این موضوع اجرایی شــود، در 
آینده نه چندان دور دچار خســارت های متعددی خواهیم شد.وی افزود: بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته  با احتساب فروش 2000 میلیارد تومانی گازمایع در 
داخل، زیان ساالنه کشور از عدم صادرات گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از 14 

هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 

سوخت ال پی جی برای خودرو؛ بازگشت به یک طرح شکست خورده
جوهری با اشــاره به مزیت نسبی سی ان جی در مقایســه با ال پی جی  اظهار کرد: 
در برهه ای تصمیم گرفته شــد عرضه ال پی جی به عنوان سوخت خودرو در کشور 
متوقف و جایگاه های عرضه ال پی جی تعطیل شــوند. بعد از این اتفاق دولت ضمن 
سرمایه گذاری در حوزه سی ان جی تالش کرد سرمایه های بخش خصوصی را به این 
حوزه سوق دهد و در این مسیر زیرساخت های مناسبی نیز تعبیه شد، اما علی رغم 
توجه به این موضوع امروز مجددا شــاهد پیشنهاد ورود ال پی جی به عنوان سوخت 
خودرو از طرف نمایندگان مجلس هستیم.وی با بیان اینکه چنین تغییرات ناگهانی و 
غیرکارشناسی در برنامه های اقتصادی و سیاست گذاری ها باعث بی اعتمادی سرمایه 
گذاران می شــود، ادامه داد: در چنین شرایطی سرمایه گذار دیگر به مجموعه دولت 
و مجلس اعتماد نخواهد کرد و ســرمایه خود را از کشــور خارج می کند آن هم در 
شرایط اقتصادی پیش رو که سیاست دولت بر مبنای جذب و افزایش انگیزه سرمایه 
گذاران قرار گرفته اســت. متاســفانه درحال حاضر این اتفاق در حوزه سی ان جی 
رخ داده اســت و بسیاری از ســرمایه گذاران این حوزه، از ادامه راه انصراف داده اند.

جوهری این طرح را طرحی شکســت خورده دانســت و توضیح داد: در حال   حاضر 
2500 جایگاه سی ان جی در سراسر کشور وجود دارد که با وجود این تعداد جایگاه 
همچنان در کالن شهرها مشــکل نبود کافی جایگاه به اندازه ظرفیت مصرف کامال 
محســوس است، حال چگونه می شــود صرفا با احداث 150 جایگاه ال پی جی نیاز 

کشور را برطرف کرد؟
 

هزینه تراشی برای مهیا کردن بستر توزیع ال پی جی
وی با واکاوی موضوع ورود ال پی جی به ســبد ســوخت خودرو و اجرایی شدن این 
مصوبه اظهار کرد: در این جریان از یک سو بخش خصوصی و دولتی باید مجدد مبلغی 
بالغ بر 25هزار میلیارد تومان جهت ســاخت صرفا 150 جایگاه و دوگانه ســوز کردن 
خودروها به صورت استاندارد سرمایه گذاری کنند، در حالی که اگر نیاز مبرم به مصرف 
ال پی جی در سبد سوخت باشد در بیشتر شهرها باید به اندازه نیاز جایگاه احداث شود 
که این بستر نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد.جوهری افزود: از سوی دیگر باید در 
نظر داشت امکان تامین فرآورده برای جایگاه های ال پی جی از طریق خط لوله همانند 
گاز ســی ان جی وجود ندارد و ناگزیر به اســتفاده از حمل ونقل جاده ای برای تأمین 
ال پی جی مورد نیاز جایگاه های ال پی جی هســتیم که خود عواقب متعددی را در پی 
دارد.وی  با اشاره به اینکه حوادث جاده ای در کمین نفتکش های جاده پیما هستند، 
ادامه داد: زمانی که جایگاه ال پی جی احداث شــود جهت تامین آن از پاالیشگاه تا هر 
جایگاه باید میزان قابل توجهی گازوئیل یارانه ای به کامیون و تانکرها اختصاص دهیم 
کــه این موضوع باعث ترافیک، خطرات جاده ای حمل این ســوخت پرخطر، افزایش 
آلودگی هوا و همچنین ســبب افزایش مصرف گازوئیل یارانه ای خواهد شد.جوهری 
همچنین با اشاره به ارزش صادراتی سوخت ال پی جی گفت: ارزش دالری صادراتی ال 
پی جی در برخی از فصول باالتر از بنزین است و میزان تقاضای خرید آن طی سال های 
اخیر به دلیل ارزش باالی حرارتی با شیب زیادی در حال افزایش است.وی افزود: نباید 
از این نکته غافل شــد که  با اســتفاده از ال پی جی به عنوان خوراک پتروشیمی ها 
می توان ارزش چند برابری از این محصول خام دریافت کرد، با این اوصاف اینکه چرا 
حامیان این طرح بر موضــوع صادرات بنزین به عنوان ابزاری برای ورود ال پی جی به 
سبد سوخت اصرار می کنند، جای تعجب است.به گفته وی از همین رو و با توجه به 
اهمیت موضوع در انجمن صنفی سی ان جی کشور تصمیم براین شد تا درخواستی با 
موضوع مشــکالت و معضالت اجرای طرح اضافه شدن LPG به عنوان سوخت خودرو 

طی یک نامه به دبیر شورای نگهبان ارسال شود.

روند صعودی نفت ازسرگرفته شد
قیمت نفت در معامالت دیروز دوشــنبه بازار جهانی تحت تاثیر آماری که 
نشان داد احیای اقتصادی چین شتاب گرفته و دورنمای تقاضا برای انرژی 
را روشــنتر کرد، افزایش یافت. بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در 
مــاه مه با 47 ســنت معادل 0.7 درصد افزایش، به 69 دالر و 69 ســنت 
در هر بشــکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای 
تحویل در آوریل با 49 ســنت معادل 0.8 درصد افزایش، به 66 دالر و 10 
سنت در هر بشکه رسید.آمار جدید نشان داد رشد تولید صنعتی چین در 
فاصله ژانویه-فوریه سرعت گرفته و فراتر از انتظارات بوده است و همزمان 
آمار تولید روزانه پاالیشــگاهی 15 درصد در مقایســه با مدت مشابه سال 
 SIA گذشــته رشد را نشان داد.ِســنگ ییک تی، تحلیلگر شرکت مشاوره
انرژی در این باره اظهار کرد: صنعت ســنگین چین رشد قوی نشان داده 
و تولید ســیمان، فوالد، زغال سنگ و آلومینیوم رشد دو رقمی در مقایسه 
با سطح پیش از شیوع کرونا در ســال 2019 داشته است. تولید و انتقال 
همه این مواد نیازمند انرژی است.عامل دیگری که از قیمتها پشتیبانی کرد 
اقدام عربستان ســعودی در کاهش عرضه به مشتریان آسیایی بود. منابع 
پاالیشگاهی به رویترز گفتند عربستان سعودی فروش نفت برای بارگیری 
در آوریل را برای دستکم چهار پاالیشگر شمال آسیا به میزان حداکثر 15 
درصد کاهش داده اســت اما نیاز ماهانه پاالیشــگاههای هندی را به طور 
کامــل تامین می کند.اوپک و متحدانش در نشســتی که اوایل ماه جاری 
داشــتند تصمیم گرفتند محدودیت عرضه خود را در آوریل تغییر نداده و 
در همین ســطح فعلی حفظ کنند. قیمتها با صعود بیشتر به این تصمیم 

واکنش نشان دادند.

سقوط جایگاه عربستان در میان صادرکنندگان 
بزرگ نفت به هند

با افزایش واردات نفت ارزانتر آمریکا توســط پاالیشگاههای هندی برای جبران 
عرضه کمتر اوپک پالس، آمریکا ماه گذشته به دومین صادرکننده بزرگ نفت 
به هند تبدیل شــد و عربستان سعودی به جایگاه چهارم نزول کرد. آمار منابع 
بازرگانی نشان داد واردات نفت هند از آمریکا در فوریه 48 درصد نسبت به ژانویه 
رشــد کرد و به 454 هزار و 300 بشــکه در روز رسید که معادل 14 درصد از 
کل واردات نفت هند در ماه میالدی گذشــته بود.در مقابل، واردات نفت هند از 
عربستان سعودی در همین مدت 42 درصد کاهش یافت و به 445 هزار و 200 
بشکه در روز رسید. عربستان سعودی که همواره یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
نفت به هند بوده است، برای نخستین بار از ژانویه سال 2006 تاکنون، به جایگاه 
چهارم در میان صادرکنندگان نفت به این کشور تنزل پیدا کرد.بر اساس گزارش 
رویترز، عراق همچنان بزرگترین صادرکننده نفت به هند است هر چند که میزان 
خرید از این کشور 23 درصد کاهش داشت و به 867 هزار و 500 بشکه در روز 
رســید که پایینترین میزان در پنج ماه گذشته است.هفته پیش رویترز به نقل 
از منابع هندی گزارش داده بود هند در واکنش به تصمیم هفته گذشته اوپک 
پالس برای ادامه محدودیت عرضه در آوریل، از پاالیشــگاههای دولتی خواسته 
است متنوع سازی واردات نفت را سرعت بخشیده و وابستگی به نفت خاورمیانه 
را به تدریج کاهش دهند. هند که از افزایش قیمتهای نفت تحت فشار اقتصادی 
قرار گرفته اســت، از تولیدکنندگان این گروه خواسته بود تولیدشان را افزایش 
داده و به احیای اقتصاد جهانی کمک کنند. اما وزیر انرژی عربستان سعودی در 
واکنش به این درخواســت، به هند اعالم کرد از ذخایری استفاده کند که سال 

گذشته با قیمت بسیار ارزان خریداری کرده بود.

فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح جدول 

زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

خرید دیزل ژنراتور  250kva   کاناپی دار به همراه تابلو   1
  ATS400 - 1 – 920990014۳40000۸2 جهت بوئین  میاندشت 

تاریخروزساعتعنوان

400/1/11چهارشنبه 15:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

400/1/21شنبه 15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

400/1/22یکشنبه۸:00زمان بازگشائی پاکتها

۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
۳-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:۸-

۳66۸00۳0-0۳1،  اتاق )292( 
4- ا- طالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-419۳4
4-2- دفتر ثبت نام: ۸۸9697۳7 و ۸519۳76۸

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه 
گر موجود است.

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/12/2۳  می باشد.
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گزیده خبر سخنگوی گمرک؛

میزان تجارت ایران با پیمان شانگهای از ۲۳میلیارد دالر گذشت
سخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای 
عضو پیمان شانگهای طی ۱۱ ماه امسال به بیش از ۲۳ میلیارد و 
۱۶۵ میلیون و ۹۵ هزار و ۶۷۱ دالر رسید.»سید روح اله لطیفی« 
افــزود: حجم تجارت خارجی ایران با مجموعه کشــورهای عضو 
پیمان شانگهای بالغ بر ۴۱ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۹۹ تن کاال به 
ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۹۵ هزار و ۶۷۱ دالر رسید.وی 
افزود: ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، 
روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، 
پاکستان، هند، افغانستان و بالروس، دارای تجارت فرامرزی است 
که در این میان بیشــترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش 
۱۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون و هشت هزار و ۴۹۲ دالر است.لطیفی 
خاطرنشان کرد: حجم صادرات ایران به اعضای پیمان شانگهای 
بالغ بر ۳۳ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۱۷۲ تن انواع کاال به ارزش ۱۱ 
میلیــارد و ۱۷۳ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۳۸۹ دالر بوده اســت که 
بیشترین میزان صادرات ایران به چین با ۶ میلیارد و ۷۲۴ میلیون 
و ۱۰۱ هزار و ۹۸۳ دالر و کمترین صادرات هم به مغولســتان با 
۴۱۲ هــزار و ۸۰۹ دالر بود.وی افزود: ایران در مجموع هشــت 
میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۲۷ تن کاال از اعضای پیمان شــانگهای 
طی ۱۱ ماه ۹۹ واردات داشته که این میزان از نظر ارزش بالغ بر 
۱۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۲۸۲ دالر بوده است.به 

گفته وی، بیشترین واردات ایران از چین به ارزش هشت میلیارد 
و ۷۹۳ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۵۰۵ دالر و کمترین میزان واردات 
هم از مغولســتان با دو میلیون و ۴۴۸ هزارو دو دالر بود .لطیفی 

پیرامون نوع کاالهای تجاری گفت : سبد صادرات کاالهای ایران 
به مجموعه کشورهای پیمان شــانگهای بسیار متنوع است که 
شــامل انواع ماهی و محصوالت دریایی، سبزیجات، میوه، پارچه 

و مصنوعات نساجی، انواع ماشین آالت صنعتی و کشاورزی، لوازم 
خانگی، فرش گلیم، محصوالت پتروشــیمی، پسته و آجیل می 
شــود و محصوالت وارداتی نیز اغلب مواد اولیه صنعتی، قطعات 
ماشین آالت، گوشــت، دارو، محصوالت شــیمیایی، تجهیزات 
پزشــکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو، انواع پارچه و مصنوعات 
هستند .لطیفی تاکید کرد: ایران از نخستین کشورهایی بود که 
بعد از مغولســتان به عنوان ناظر به عضویت این سازمان درآمد و 
درخواســت عضویت رسمی خود را ۱۲ ســال قبل ارایه کرد، اما 
هنوز این عضویت قطعی نشده اســت.وی با بیان اینکه موضوع 
عضویت جمهوری اسالمی ایران تاکنون در چند جلسه در دستور 
کار قرار داشــته اســت، تصریح کرد: چین وروسیه  قدرت های 
تعیین کننده در سازمان همکاری شانگهای و اصلی ترین شرکای 
تجارت فرامرزی با ایران محسوب می شوند، بنابراین چشم انداز 
مناســبی از روابط تجاری میان ایران و کشــورهای عضو پیمان 
شــانگهای می توان تصور کرد. کارنامه تجارت ایران در مجموع 
۱۱ ماه سال جاری، ۱۳۴ میلیون تن کاال به ارزش ۶۵ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون دالر بوده که سهم صادرات ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار 
تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دالر و ســهم واردات ۳۰ 
میلیون و ۸۱۸ هزار تن کاال به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون 

دالر بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:
با انتقال آب خلیج فارس به اصفهان باید 

 برداشت صنایع از زاینده رود 
به حداقل برسد

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: 
طرح انتقال آب خلیج فارس با هدف تامین آب پایدار 
صنایع اســت و امیدواریم با بهره برداری از این پروژه 
برداشــت صنایع از حوضه زاینده رود به حداقل برسد 
و معــادل این آب به بخش کشــاورزی تخصیص یابد.

مهرداد مرادمند رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به آغاز 
عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار داشت: اجرای این 
پروژه می تواند به منابع آبی پایدار صنایع بیانجامد و تاثیر غیر مستقیم بر بخش 
کشاورزی دارد.وی افزود: امیدواریم با بهره برداری از این پروژه برداشت صنایع از 
حوضه زاینده رود به حداقل برسد و معادل این آب به بخش کشاورزی تخصیص 
یابد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: طرح انتقال آب 
خلیــج فارس به اصفهان صرفا با اهداف صنعتی و معدنی دنبال می شــود و با 
تامین آب پایدار صنایع از این طرح می توان به بخشــی از نیاز کشاورزی پاسخ 
داد.وی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری آبی به بخش کشاورزی تخصیص پیدا 
نکرده است و امیدواریم با بارشهای مطلوب پس از عید آب کشاورزی تامین شود.

گفتنی است با راهبری وزارت صمت و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی 
از جمله فوالد مبارکه یکشــنبه این هفته عملیات اجرایی آیین بهره برداری و 
شــروع عمیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای 
شــرقی و مرکزی کشور توســط رییس جمهور آغاز خواهد شد.این ابَرپروژه، با 
بهره مندی از توان متخصصان داخلی و همچنین ظرفیت های بخش خصوصی 
توانمند، در زمان تحریم به اجرا خواهد درآمد و این موضوع باعث شده تا از آن به 

عنوان یکی بزرگترین پروژه های بعد از انقالب اسالمی نام برده شود

مدیر عامل چادرملو در  بازدید از واحد های صنعتی :
شما قهرمانان ما در این مجتمع  هستید

مهندس تقی زاده دیــروز در بازدیدی به پاس قدر 
دانی از زحمات کارکنــان و کارگران در واحد های 
صنعتــی چادرملو ضمن تقدیر  از همه  تالش های 
کارکنان و کارگران در دستیابی به رکوردهای پی در 
پی تولید گفت :شما قهرمانان خانواده بزرگ چادرملو 

در واحد صنعتی هســتید و بر خود وظیفه می دانم که قدرشناس خدمات 
ارزشــمند شما باشــم .همچنین جمعی از نمایندگان  کارکنان و کارگران  
واحد های احیا و فوالد در دیدار با مدیر عامل به   پاس توجه ویژه مهندس 
تقی زاده  و  مدیریت مجتمع صنعتی به امور شــغلی و معیشتی  آنها لوح 

تقدیر اهدا  کردند.

با توجه به گرانی اقالم غذایی؛
»خاوازی« و »رزم حسینی« به دادسرای دیوان 

محاسبات احضار شدند
با توجه به مشکالت به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقالم غذایی، 
وزرای جهادکشاورزی و صمت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان 
محاســبات کشور احضار خواهند شد.به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 
دیوان محاسبات کشور، با توجه به مشکالت به وجود آمده در روزهای پایانی سال و 
گرانی برخی اقالم غذایی از جمله گوشــت مرغ و محصوالت کشاورزی، وزرای جهاد 
کشــاورزی و صنعت-معدن-تجارت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای 
دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد.این تصمیم، پس از برگزاری جلسه بررسی 
مشــکالت بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کاالهای اساســی و مصرفی مردم به 
ریاست دادستان دیوان محاســبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ســازمان شــهرداری تهران اتخاذ شده است.در 
جلســه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایــی علل گرانی های اخیر قانع کننده 
نبوده و مقرر شــد که وزرای مربوطه با حضور در دادســرای دیوان محاسبات کشور، 
نسبت به علل ناهماهنگی ها و بروز مشکالت معیشتی برای مردم و ترک فعل در این 

زمینه، پاسخگو باشند.

واردات مرغ نمایشی و بر بازار نوروز بی تاثیر است
خبرها حاکی از آن است که دیروز در هیات دولت تصمیم به واردات مرغ گرفته شده است. کارشناسان معتقدند تصمیم به واردت مرغ با ادعای تنظیم بازار 
نوروز نمایشی است چرا که روند ثبت سفارش ورود کاال به کشور زمان بر بوده و نه تنها بر بازار مرغ نوروز بلکه بر بازار مرغ ماه رمضان نیز تاثیر نخواهد داشت.

خبرها حاکی از آن است که در جلسه دیروزِ هیات دولت تصمیم به واردات ۵۰ هزار تن مرغ برای تنطیم بازار گرفته شده است. این تصمیم در حالی است که 
به گفته کارشناسان روند ثبت سفارش کاال زمان بر بوده و این واردات تاثیری بر بازار نوروز که تنها چند روز از التهاب آن باقی مانده نخواهد گذاشت و حتی 
به تنظیم بازار ماه رمضان پیش رو نیز نرسیده و بر آن هم بی تاثیر است.محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی 
کشور، درباره این تصمیم دولت، اظهار کرد: بر اساس اخبار رسیده به اتحادیه، دولت با هدف تنظیم بازار تصمیم به واردات ۵۰ هزا رتن مرغ گرفته است.وی 
ادامه داد: ادعای واردت مرغ با هدف تنظیم بازار درحالی است که تنها چند روز تا پایان سال مانده و به هیچ شکل نمی توان مرغ ها را در مدت زمان باقی مانده 
ثبت سفارش و وارد کرد.کمالی سروستانی با تاکید بر اینکه مرغ های وارداتی حتی به بازار ماه رمضان نیز نخواهند رسید، افزود: برای ثبت سفارش باید با یکی 
از کشــورهای تامین کننده وارد مذاکره شــد پس از آن سازمان دامپزشکی ورود کرده و سالمت مرغ را پس از ارزیابی تائید کند، سپس تیمی همراه با ناظر 
شرعی به کشور مبدا فرستاده می شود که ذبح ها همگی بر اساس اصول شرعی انجام شود.وی تصریح کرد: این پروسه از مذاکره تا ارسال تیم های نظارتی در 
بهترین و سریع ترین شکل ممکن منتج به واردات مرغ در زمانی خواهد شد که ماه رمضان رو به پایان است.کمالی سروستانی با اشاره به ظرفیت باالی کشور 
در تولید مرغ گفت: ما ظرفیت تولید ۳ میلیون تن مرغ داریم که حداقل ۵۰۰هزار تن بیش از نیازمان است، آنچه موجب شد به رغم توان تولید باال به شرایط 
کنونی مبتال شویم ضعف مدیریت دولتی و قیمت دستوری است.وی اظهار کرد: عدم تامین به موقع، کافی و با کیفیت نهاده های دامی و قیمت دستوری و 
نامتناسب با هزینه تمام شده تولید از جمله عواملی بودند که مرغداران را از تولید ناامید کرد.کمالی سروستانی معتقد است؛ سال هاست که مرغداران تاوان 
اشتباه مدیران دولتی را می دهند و ادامه این اشتباهات می تواند برای کشور جبران ناپذیر باشد.وی یادآور شد: ما بارها نسبت به نتایج تصمیمات اشتباه در 

این حوزه هشدار داده ایم، اما گوش شنوایی نبوده و هر زمان به مشکل مواجه شدیم دولت ها راحت ترین راه یعنی واردات را انتخاب کرده اند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد؛
عدم نیاز به قیمت گذاری دستوری با عرضه 
مستمر محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال

حجت اهلل فیروزی معتقد است که با عرضه مستمر و مطلوب محصوالت زنجیره 
فــوالد در بورس کاال، هیچ نیازی به دخالت مســتقیم در بازار و اقداماتی مانند 
قیمت گذاری دستوری نیست که این رویداد مهم با تالش های دولت و مجلس و 
البته حمایت صنایع عملیاتی می شود. بازار محصوالت فوالدی باتوجه به ارتباط 
گسترده این محصوالت با سایر صنایع کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و از 
این رو، اقدامات برای اصالح برخی روندها در بازار ضمن حمایت از تولید و صادرات 
کشور در دستور کار دولت است. در این میان آنچه بیش از هر چیزی در این حوزه 
خودنمایی می کند، نیاز صنایع خودروسازی، مسکن و لوازم خانگی به فوالد است 
که در دو ســال گذشته به دلیل نبود تعادل در سمت عرضه و تقاضا، مشکالتی 
در این بخش ایجاد شــد که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسیر 
اصلی و پایدار برای حمایت از تولید و صادرات کشور را ایجاد شفافیت حداکثری 
در مبادالت و احیای رقابت در این صنعت می داند.حجت اهلل فیروزی در این رابطه 
اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم در مجلس، تالش برای اصالح سیاســت ها و 
ساماندهی بازار فوالد کشور است که در همین راستا اقداماتی با هماهنگی دولت و 
سایر ذی نفعان این حوزه در دستور کار است.وی با بیان اینکه باید اقدامی صورت 
گیرد تا مطالبات کل زنجیره فعاالن بازار فوالد به طور معقول و همزمان برآورده 
شود، گفت: اگر زنجیره تولید محصوالت فوالدی در بورس کاال عرضه شود، هیچ 
نیازی به قیمت دســتوری نیست و بازار تنظیم و متعادل خواهد شد؛ در همین 
زمینه مجلس از همان ابتدا با قیمت دستوری فوالد مخالف بود و خوشبختانه این 
نگاه نیز در حوزه سیاست گذاری تضعیف شده است.  سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در پایان گفت: درصدد هستیم میزان بیشتری از فوالد تولیدی 
کشور در بورس کاال عرضه شــود و براساس آمار، امسال حدود ۳۰ درصد فوالد 
کشور در بورس کاال عرضه شد و به همین دلیل، بازار عرضه و تقاضا تعادل خود را 
از دست داد که با تحقق رشد عرضه ها به طور مستمر، عالوه بر تنظیم بهینه بازار، 

شفافیت نیز در این صنعت افزایش می یابد.

رئیس اتاق اصنــاف ایران، اصالح قانون نظام صنفی را 
اولویت اصلی اتاق اصناف در سال ۱۴۰۰ دانست و گفت 
که در پی شــیوع ویروس کرونا و وارد شــدن خسارت 
به صنوف، بســته های حمایتی از سوی دولت مصوب 
شد، اما به دلیل شرایط تحریم شرایط به گونه ای رقم 
خورد که حداقل انتظارات اصناف نیز به سختی تامین 
شــد.به گزارش اتاق اصناف ایران، ســعید ممبینی در 
هفتیمن اجالس هفتیمن دوره هیات نمایندگان اتاق 
اصنــاف ایران که با حضور اعضای هیات رئیســه اتاق 
اصناف ایران و نمایندگان اتاق اصناف کشــور بصورت 
ویدیو کنفراس برگزار شد، اظهار کرد: تا این لحظه هنوز 
برخی از واحدهای صنفی در ســطح کشور و در بعضی 
از استانها همانند اســتان خوزستان تعطیل هستند و 
برخی صنوف مانند تاالرهای پذیرایی به دلیل افزایش 
مجدد شــیوع کرونا بازگشایی نشدند که به موازات آن 
مشکالت زیادی برای اصناف ایجاد شد.وی تصریح کرد: 
در یک ســال اخیر تالش ها و پیگیری های زیادی با 
رایزنی مجلس و دولت در راستای حل مشکالت صنوف 
و کســب وکارها صورت گرفت و بسته های حمایتی از 
ســوی دولت مصوب شد که متاسفانه به دلیل شرایط 
تحریم شرایط به گونه ای رقم خورد که حداقل انتظارات 
اصناف نیز به ســختی تامین شد و در برخی موارد نیز 
تامین نشد.ممبینی با بیان اینکه برخی از حوزه ها در 
فضای مدیریتی کســب وکارها نیاز به بازنگری دارند، 
افزود: یکی از موضوعات خوبی که امسال رخ داد، بحث 

ممنوعیت نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال بود و این 
موضوعی بود که همیشه درخواست اصلی اصناف بوده و 
همه ساله اصناف نسبت به کیفیت برگزاری نمایشگاهها 
و صدماتی که به بازار وارد می کرد، اعتراض داشتند و با 
تدببری که از سوی اتاق اصناف ایران اتخاذ شد تالش 
کردیم جشــنواره فروش فوق العاده را در راستای خالء 
مربوط به نمایشگاه برگزار کنیم و با گزارش هایی که تا 
به امروز از ســوی اتاق های اصناف کشور ارسال شده 
است شــاهد استقبال خوب واحدهای صنفی در حوزه 
برگزاری جشنواره فروش ویژه نوروزی بودیم.رئیس اتاق 
اصناف ایــران با تاکید بر نقش اصلی اتاقهای اصناف و 
اتحادیه های صنفی در تنظیم بازار پایان ســال و خرید 
شــب عید با تمرکز بر خرید میوه تصریح کرد: انتظار 
این اســت که تنظیم بازار با همان روال مصوب شــده 
از ســوی وزارت کشور اجرایی شود وعرضه میوه نیز با 
قیمت مصوبی که از سوی ستاد تنظیم بازار عنوان شد 
با نظارت و بازرســی در اختیار اســتانها قرار گیرد و به 

دست مصرف کننده برسد.

اصالح قانــون نظام صنفی و بهبــود وضعیت 
بازرسان در سال 1400

ممبینی تصریح کــرد: اتاق اصناف ایران برنامه های 
متعددی را در ســال جدید خواهد داشت که اصالح 
قانون نظام صنفی در اولویت برنامه های اتاق اصناف 
ایران اســت تا دغدغه هایی که به خصوص در مورد 

محدودیت دو دوره ای وجود دارد برطرف شــود و با 
همکاری مشاورین حقوقی اتاق اصناف ایران اقدامات 
موثری صــورت گرفته که تا حــدود زیادی امیدوار 
به اصالح قانون نظام صنفی هســتیم و برنامه دیگر 
تقویت اســتقالل بخش خصوصی در قانون است و 
اینکه بتوانیم حمایــت های الزم را از جامعه صنفی 
و بخش خصوصی داشته باشیم.وی افزود: یکی دیگر 
از موضوعاتی که در دستور کار اتاق اصناف ایران در 
ســال ۱۴۰۰ اســت، بحث تقویت توان تشکل های 
صنفی با استفاده از امکانات مدرن با تاکید بر فناوری 
اطالعات و تمرکز بر حوزه بازرســی و نظارت است 
و در حال حاضر برای بدســت آوردن آمار، اطالعات 
و عملکــرد واحدهای صنفی، بازرســی و نظارت با 
مشکالت عدیده ای روبه رو هست و برای اخذ برخی 
اطالعات باید زمان صرف کرد و ایجاد سامانه بازرسی 
و نظارت با استفاده از ابزارهای به روز از اهمیت باالیی 
می باشــد و از برخی ابزارهای جدید بازرسی که در 
اتاق های اصناف اعمال شــده نیز استفاده خواهیم 
کرد.رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: موضوع دیگر 
بحث تعیین تکلیف و بهبود وضعیت بازرسان اصناف 
اســت که در حال حاضر به دلیل نبود بودجه حوزه 
بازرسی و نظارت بســیاری از بازرسان در استانها به 
لحاظ معیشــتی با مشــکل مواجه هستند تا جایی 
که توانســتیم تالش کردیم منابع مالی به اتاق های 

اصناف تزریق کنیم.

ممبینی:

بسته های حمایتی کرونایی فقط حداقل نیاز اصناف را تامین کرد

در حالی که دستگاه های متولی تامین کاالهای اساسی همواره تقصیری گرانی و تامین 
نامناســب کاال را به گردن یکدیگر می اندازند، یک کارشناس از تصمیمات نادرست و 
نادیــده گرفتن تخصص، تجربه و علم در تنظیم بازار می گوید. به گفته وی مشــکل 
فوق ارتباط چندانی با تحریمها ندارد. در ماه های اخیر وضعیت بازار کاالهای اساسی، 
به ویژه مرغ، تخم مرغ و روغن متالطم بوده اســت. با وجود اینکه مســئوالن وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت )صمت( از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر می دهند، 
گزارش های میدانی نشان می دهد هنوز مردم برای تامین روغن، به ویژه روغن جامد 
با مشــکل مواجه اند و حتی گزارش هایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشــر 
شــده است. مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گران تر از نرخ مصوب عرضه می شود و مردم 
برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کوید ۱۹ را بپذیرند و در 
صف های طوالنی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به 
حدی گران است که اخیرا گزارش هایی از خرید دانه ای میوه منتشر شد. این شرایط 
در حالی است که حداقل برای تولید مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده 

است.در این میان دو دستگاه متولی کاالهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته اند. وزارت صمت می گوید 
وزارت جهاد تامین نمی کند و وزارت جهاد می گوید مشــکل از نظارت صمت است. 
اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن 
آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانســته است. اما یک کارشناس معتقد است 
مشــکل اصلی نبود علم و تخصص گرایی است.در این رابطه داوود چراغی، استادیار 
موسسه پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: این که مشکالت را به نبود وزارت بازرگانی 
مرتبط بدانیم بسیار ساده است، اما تنظیم بازار به این معنی است که مجموعه دولت 
تشــکیل شده تا کاالها و خدمات در کشور تنظیم شــود و هر بخش متولی یکی از 
کاالهاست. وقتی افرادی بدون داشتن تخصص، سابقه، دانش و کارایی الزم در حوزه ای 
فعالیت می کنند نتیجه خوبی ندارد. این اتفاقی است که طی سال های اخیر در حوزه 
تنظیم بازار افتاده؛ به طوری که بررسی مصوبات این ستاد نشان می دهد مصوبات پر 
از تناقض است و بخشی از آن ها اصال اجرایی و عملیاتی نشده است. وی با بیان اینکه 
در مصوبات ستاد تنظیم بازار، از علم، دانش و تجربیات ایران و سایر کشورها استفاده 
نشده است، تصریح کرد: در مواردی برای تنظیم بازار یک کاال، عرضه آن کم شده و 
تقاضای آن زیاد شده و این در حالی است که باید اقدامات درستی برای افزایش عرضه 
و عقالیی شــدن تقاضا انجام شود؛ نه اینکه قیمت به شکل نادرستی تعیین شود که 
تقاضا بیش از حد ایجاد شود. چراغی با بیان اینکه نتیجه موارد یاد شده این است که 

در پایان سال در تامین و تنظیم بازار برخی کاالها مشکالتی ایجاد شود، اظهار کرد: 
در حال حاضر شــاهد هستیم که مسئوالن نتوانستند برخی کاالها را به اندازه کافی 
توزیع کنند یا به صورت رانت در اختیار یک عده کاالی بیشــتری قرار گرفته است. 
اســتادیار موسسه پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه رانت باال در بخش های مختلف 
باعث می شود منافع مردم در نظر گرفته نشود، تصریح کرد: بنابراین در مورد مسائلی 
که قابل پیش بینی اســت هم مشکل ایجاد می شــود. این در حالی است که مسائل 
مربوط به حوزه تنظیم بازار دهه ها تکرار شده است. برای مثال در حوزه میوه و تره بار 
همواره دخالت دولت مشکالتی در بازار ایجاد کرده است؛ چراکه معموال دولت اواخر 
ســال حدود ۴۰ هزار تن از بازار خرید می کند و از آن برای هدف های ســفته بازی و 
رانت جویی مثل خرید محصوالت بنجل و ارزان قیمت با قیمت باالتر ســوء استفاده 
می شود. وی در ادامه با اشاره به وابستگی بخش اعظمی از کاالهای اساسی مثل روغن، 
شکر، ذرت، کنجاله و غیره به بازار خارج، تصریح کرد: از گذشته به صورت برنامه ریزی 
شده این کاالها خریداری شــده و حتی با وجود محدودیت ها ارز مورد نیاز این کاال 
تخصیص پیدا کرده اســت. اما سال گذشته یکی از مسئوالن پیشنهاد تامین کاال از 
بازارچه های مرزی را ارائه داده بود که نشان می دهد برخی از مدیران نه تنها با مسائل 
و چالش ها آشــنا نیستند، بلکه اگر این تصمیمات اجرایی شود فاجعه به بار می آید؛ 
چراکه به دلیل تخصیص یارانه و رانت به کاالهای اساسی قطعاً در بازارچه مرزی این 

کاالها از کشور خارج می شود. 

گرانی  مواد غذایی و مصوبات پر 
تناقض ستاد تنظیم بازار



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 26 اسفند 1399  2 شعبان 1442  16 مارس 2021بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4598 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

معاون اداره عملیات بازار باز: گزیده خبر

در شرایط سخت، نیازمند ابزار نوین برای سیاستگذاری پولی بودیم
معــاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی تاکید کرد فروش 
اوراق بدهی اقدامی در حوزه سیاســتگذاری بودجه ای است و 
نباید آن را با سیاســتگذاری پولی و عملیات بازار باز یکسان 
دانست.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رضا بوستانی 
با بیان اینکه اقتصاد ایران در ســه سال گذشته با تکانه های 
شدیدی از سمت تحریم ها و همه گیری کرونا روبرو شده است، 
تاکید کرد: هر یک از ایــن تکانه ها به تنهایی می تواند اثرات 
درازمدتی بر عملکرد اقتصاد هر کشــوری داشته باشد؛ حال 
آنکه اقتصاد ایران این تکانه ها را به طور همزمان و در دوره ای 
بسیار کوتاه تجربه کرده است.بوستانی تصریح کرد: گذر از این 
شرایط ســخت نیازمند نوآوری در ابزارهای مدیریت اقتصاد 
بود و بانک مرکزی که از ســال ها قبل تر ضرورت بازنگری در 
چارچوب سیاستگذاری پولی را احساس کرده بود، چارچوب 
هدفگذاری تورم و ابزار سیاســتی نرخ ســود را برگزید که از 
جنبــه اجرایی بر عملیات بازار باز متکی بــود. وی ادامه داد: 
عملیات بازار باز نه تنها امکان هدایت نرخ سود بازار بین بانکی 
را بــرای بانک مرکزی فرآهم کرد، بلکه از طریق الزام به ارائه 
وثیقــه در قالب توافق بازخرید، رابطه میــان بانک ها و بانک 
مرکــزی را بازتعریف کرد. همچنین عملیات بازار باز عالوه بر 
وثیقه محور کردن فعالیت های اعتباری بانک مرکزی، با انتشار 

اطالعیه های هفتگی و همچنین اطالع رســانی در مورد نرخ 
ســود بازار بین بانکی همراه بود تا شفافیت نسبت به عملکرد 
بانک مرکزی را بهبود بخشد.بوســتانی افزود: از طرف دیگر، 
برای پوشــش کســری بودجه، دولت تا حد ممکن مخارج را 
کاهش داد و برای تامین کسری باقی مانده، - و در هماهنگی 
با سایر قوا - اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد. بانک مرکزی نیز 
با شروع برگزاری حراج های فروش اوراق بدهی دولتی تالش 
کرد از طریق انتشار اطالعیه های جداگانه عالوه بر اطالع رسانی 
در جهت رفع ابهامات نسبت به نحوه تامین غیرتورمی کسری 
بودجه، نشــان دهد که فــروش اوراق بدهی اقدامی در حوزه 
سیاستگذاری بودجه ای اســت و نباید آن را با سیاستگذاری 
پولی و عملیات بازار باز یکســان دانست.معاون اداره عملیات 
بازار باز همچنین با اشــاره به اینکه اجــرای عملیات بازار باز 
با تکانه های بزرگی هم زمان شــده اســت، خاطر نشان کرد: 
اما نباید این همزمانی را به صورت علیت تفســیر کرد و این 
عملیات را علت مشــکالت اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، 
تورم مزمن و ... دانســت. وی افزود: عملیات بازار باز ابزاری در 
اختیار بانک مرکزی است که می تواند اجرای سیاست پولی را 
تسهیل کند و مسلماً این ابزار نباید به صورت یگانه نوشدارویی 

برای همه زخم های تاریخی اقتصاد تعبیر شود.

 رونمایی از دسته چک های پیچک )صیاد( 
بانک آینده

با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، جمعی از معاونان و مدیران بانک آینده، 
از دسته چک های جدید در شعبه مرکزی بانک آینده رونمایی شد.بر اساس قانون 
جدید صدور چک، از ابتدای ســال 1400 تمامی چک ها باید در سامانه پیچک 
ثبت، تأیید، انتقال و استعالم شود که مشتریان بانک آینده می توانند با استفاده از 
سامانه »کیلید« و »پیشخوان مجازی« به این سامانه دسترسی یابند.رنگ بنفش، 
داشتن شناســه یکتای 16رقمی در سمت چپ باالی هر برگ، دارابودن بارکد 
چاپ شده روی هر برگ چک و هم چنین عبارت »کارسازی این چک منوط به 
ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در ســامانه صیاد است«، از ویژگی های ظاهری 
چک های جدید اســت.از ابتدای سال آینده، چک های جدید با مشخصات ذکر 

شده، در شعب بانک به مشتریان عزیز عرضه می شود.

مدیرعامل بانک ایران زمین:
هدیه ما در سال 1400 به مشتریان، 

رونمایی از بانکداری دیجیتال خواهد بود
مدیرعامل بانک ایران زمین، در ســالگرد تاســیس این بانــک نوید آغاز به کار 
بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین و رونمایی سراسری از سامانه فراز را در سال 
1400 داد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورسعید که 
در 24 اسفند همزمان با سالگرد تاسیس بانک ایران زمین، در جمعی با حضور 
برخی مدیران ســخن می گفت، اظهار داشــت: پنج سال سخت و پرتالش، اما 
شیرین را با همراهی مشتریان و همکاران پشت سر گذاشتیم. سالهایی که همه 
ما برای یک هدف بزرگ که همان پیاده سازی بانکداری دیجیتال و معرفی اولین 
بانک دیجیتال در کشور است، تالش کردیم. وی افزود: ما براساس برنامه ریزی 
های انجام شــده سال 1400 را سال پیاده سازی بانکداری دیجیتال بانک ایران 
زمین قرار دادیم. ما مطمئنا در این سال به آنچه برایش تالش کرده ایم و برنامه 
داشته ایم دست خواهیم یافت. بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین، تحولی در 
شــبکه بانکی ایجاد خواهد کرد. پورسعید در سالروز تاسیس بانک ایران زمین، 
پلتفرم فراز بانک ایران زمین را اولین نمونه کامل بانکداری دیجیتال در کشــور 
دانست و عنوان کرد: ما در اجرای بانکداری دیجیتال نگاه زیرساختی و زیربنایی 
داشته ایم و در حال حاضر تمام ارکان بانک عزم خود را برای تحقق چشم انداز 
پنج ساله بانک جزم کرده اند. مدیرعامل بانک ایران زمین، سال 1400 را سالی 
مهم و حیاتی برای بانک ایران زمین دانست و گفت: همکاران من می دانند که 

سال 1400 سال موفقیت برای بانک ایران زمین خواهد بود.

کیوسک های صدور کارت هدیه بانک دی راه 
اندازی شد

با هدف گســترش تنوع و دامنه خدمات و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به 
شــعبه، کیوســک های صدور کارت هدیه در بانک دی راه اندازی شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی؛ محمدعلی زمان زاده، معاون فناوری اطالعات و بانکداری 
الکترونیک با اعالم این خبر گفت: با استفاده از این کیوسک ها، که در گام نخست 
در دو شعبه مرکزی و وزراء راه اندازی شده است، از این پس مشتریان می توانند 
در ســریع ترین زمان ممکن و بدون نیاز به حضور در شعبه، انواع کارت هدیه با 
قابلیت انتخاب طرح و مبالغ متفاوت و درج پیام دلخواه خود را ســفارش دهند.

وی افزود: اعالم موجودی، دریافت 10 گردش آخر حســاب، اعالم شماره شبا، 
انتقال وجه کارت به کارت، انتقال وجه کارت به شبا، خرید شارژ سیم کارت های 
اعتباری، پرداخت قبض، انتقال به حســاب دی، پرداخت اقســاط تسهیالت و 
پرداخت بدهی و وصول آنی قبوض همراه اول، فعال سازی رمز دوم پویا، ساتنا و 
پایا از جمله خدماتی است که این کیوسک ها رائه می دهند.بنا به اعالم معاونت 
فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی، تا پایان فصل بهار سال 1400 

تعداد کیوسک های صدور کارت هدیه به 10 عدد خواهد رسید.

تمدید اعتبار یک ساله کارت های نقدی بانک 
پارسیان تا پایان سال 1400

بانک پارســیان در راستای مدیریت و کنترل شــیوع ویروس کرونا و به منظور 
کاهش مراجعات حضوری مشــتریان ارجمند به شعب بانک، اعتبار کارت های 
نقدی خود را تا پایان ســال 1400 تمدید کرد.در همین راستا کارت های نقدی 
بانک پارســیان که تاریخ انقضای آن ها اسفند 1399می باشد به مدت یک سال 
تمدید شده است.فتنی است؛ مشــتریان بانک پارسیان می توانند با استفاده از 
خدمات الکترونیکــی این بانک مانند اینترنت بانک، همراه بانک و ... بســیاری 
ازفعالیت های مورد درخواست خود را بدون نیاز به حضور در شعبه دریافت کنند.

الوه بر خدمات یادشده، کارشناسان مرکز تماس و صدای پارسیان این بانک به 
شماره 81151000 در تمام ایام هفته و به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به 

پرسش ها و ابهامات مشتریان ارجمند هستند.

در هشتمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور مطرح شد؛ 
راهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد 

غیرنفتی
 هشتمین همایش ملی پیشرفت و توســعه علمی کشور، با عنوان راهبردهای 
توســعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی، به همت شورای انجمن های علمی ایران و 
دانشگاه خاتم و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید حمید 
پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه ســازمان برنامه و 
بودجه کشور، غالمرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، 
جمعی از مدیران، صاحب نظران و پژوهشــگران، بــه  صورت حضوری و برخط، 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد در این همایش دکتر دژپسند 
وزیــر امور اقتصاد و دارایی با اشــاره به اهمیت منابع نفت وگاز در اقتصاد ایران 
گفت: در اقتصادی که نفت و گاز از منابع فراوان اســت، نمی توان اقتصاد را مبرا 
از ایــن منابع بدانیم. اما آنچه از آن می توان به عنوان نفرین یاد کرد این اســت 
که نوع مدیریت ما در بهره برداری از این منابع به گونه ای اســت که اقتصاد را به 
مرحله تب و لرز نفت رسانده است. یعنی رونق نفتی اقتصاد را دچار تب می کند 
و رکود نفتی اقتصاد را به لرز می اندازد.دکتر دژپســند در ادامه تصریح کرد: در 
واقع نگرانی بیشــتر این اســت که بودجه جاری دولت را به نفت متکی کنیم. 
اقتصاد را نمی توان خالی از نفت کرد، اما نکته مهم این اســت که چه جایگاهی 
برای نفت در اقتصاد تعریف شود. در اینجا نگاه به نفت به عنوان منبع تأمین مالی 
بودجه دولت نیست، بلکه موتور و اهرم رشد اقتصادی در مسیر توسعه عمودی 
و افقی نفت در اقتصاد است.در این همایش همچنین دکتر مجید قاسمی رئیس 
شورای انجمن های علمی ایران به موضوع فعالیت های غیرنفتی در اقتصاد ملی و 

چگونگی ساماندهی این فعالیت ها اشاره کرد .

یک مقام مسئول بانک مرکزی:
  چرا آمار بانک مرکزی با وزارت اقتصاد 

متفاوت است؟
مدیر اداره ارزیابی ســالمت نظام بانکی اظهار داشــت: با تعریف و معیار واحدی که از 
اموال مازاد ارائه شــده باید اشاره کنم که میزان اموال مازاد شبکه بانکی در پایان سال 
139۷ براساس اطالعات ارائه شده از سوی شبکه بانکی به بانک مرکزی بر اساس ارزش 
دفتری نزدیک به 223 هزار میلیارد ریال بوده که در طی سال 1398 و نه ماهه 1399 
به ترتیب حدوداً 35 و 42 هزار میلیارد ریال فروخته یا واگذار شــده است.ســیدعلی  
اکبر میرعمادی با اشــاره به معیار بانک مرکزی برای تعیین میزان اموال مازاد بانک ها 
)سقف تعهد شــده اموال بانک ها برای واگذاری( اظهار داشت: براساس مصوبه شورای 
پول و اعتبار، نســبت خالص دارایی های ثابت بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل ۷5 
درصد تعیین شده است که درصد باالتر از حد مذکور، معیار میزان اموال مازاد بانک ها 
و مؤسســات اعتباری است.وی افزود: به طور دقیق تر، صورت این نسبت مجموع کلیه 
اموال مشــهود و غیرمشــهود و یا تملیکی باالی دو سال و مخرج نسبت، مانده حقوق 
صاحبان ســهام پس از کسر برخی تعدیالت است. این معیار به گونه ای طراحی شده 
است تا حد مجاز نگهداری دارایی و اموال برای بانک ها و مؤسسات اعتباری مرتبط به 
حقوق مالکانه آن ها باشد.مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی ادامه داد: دراین ارتباط 
اگر بانک یا مؤسســه اعتباری اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات 
سهامداران کند طبیعتاً با افزایش حقوق مالکانه، نسبت خالص دارایی ثابت آن کاهش 
یافته و ظرفیت خریــد و نگهداری دارایی های ملکی یا تملیکی آن ها افزایش می یابد. 
در برخی از بانک های دولتی و مشمول اصل 44 قانون اساسی براثر زیان های وارده در 
سنوات گذشته، نسبت خالص دارایی های ثابت، منفی و بی معنی شده بود که در سال 
گذشته، شورای پول و اعتبار برای رفع این مشکل، اقدام به استفاده از نسبت جایگزین 
دیگری برای تعیین تکلیف میزان اموال مازاد بانک های مذکور کرده است.میرعمادی 
در پاسخ به این سوال که در سال جاری چقدر از سقف تعهد شده اموال بانک ها واگذار 
شده است، گفت: با تعریف و معیار واحدی که از اموال مازاد ارائه شده باید اشاره کنم 
که میزان اموال مازاد شــبکه بانکی در پایان سال 139۷ براساس اطالعات ارائه شده 
از ســوی شبکه بانکی به بانک مرکزی بر اســاس ارزش دفتری نزدیک به 223 هزار 
میلیارد ریال بوده که در طی سال 1398 و نه ماهه 1399 به ترتیب حدوداً 35 و 42 
هزار میلیارد ریال فروخته یا واگذار شده است.میرعمادی گفت: همچنین فعالیت های 
ســرمایه گذاری هم، مجموع بهای تمام شده ســهام غیربانکی تحت تملک بانک ها و 
مؤسســات اعتباری در پایان ســال 139۷ معادل 42۷ هزار میلیارد ریال بوده که در 
طی ســال 1398 و نه ماهه 1399 به ترتیب براســاس بهای تمام شده 2۷ و 32 هزار 
میلیارد ریال واگذار شــده است.وی تاکید کرد: در خصوص آمار و اطالعات مذکور دو 
نکته حائز اهمیت است، اول این که ارقام ذکر شده بر حسب ارزش های دفتری یا بهای 
تمام شده اســت که ممکن است با آمارهای مراجع دیگری نظیر وزارت اموراقتصادی 
و دارایی متفاوت باشــد. چون بعضاً گزارش های نهادهای مذکور بر حسب ارزش بازار 
ارائه می شود و ارزش بازار با ارزش دفتری بعضاً تفاوت معناداری دارد. نکته دوم اینکه 
آمار و عملکرد اعالمی شــامل همه بانک ها و مؤسسات اعتباری نیست چون عملکرد 
برخی از بانک ها و مؤسســات اعتباری حتی در سال 1398، در دست رسیدگی توسط 
حسابرسان مستقل یا گروه های بازرسی ناظر بانک های مربوطه است.مدیر اداره ارزیابی 
سالمت نظام بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت دستورالعملی تحت عنوان 
»دســتورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری« را به بانک ها و 
مؤسسات اعتباری ابالغ کند، گفت: ضرورت این دستورالعمل نیز از جایی احساس شد 
که برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام به انتشار آگهی های مزایده در خصوص 
اموال یا سهام تحت تملک خود با قیمت یا شرایط پرداخت متفاوت و بعضاً سخت گیرانه 
می کردند و عماًل امکان فروش و واگذاری را با شرایط سختی مواجه می کردند.وی ادامه 
داد: در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری به موضوعات 
متنوعی اعم از نحوه انتشار آگهی های مزایده، مرجع قیمت گذاری، شرایط پرداخت و… 
اشاره شده است و تالش می کند موانع واگذاری اموال مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری 
را به حداقل برســاند. سیاست بانک مرکزی هم پیگیری مستمر مفاد ماده )16( قانون 
رفع موانع تولید و نظارت کامل بر بانک ها و مؤسســات اعتباری جهت واگذاری واقعی 

اموال مازاد خواهد بود.

مدیرعامل بانک کارآفرین:
جشنواره قرآن و عترت سال آینده باشکوه تر 

برگزار می شود
دکترمحمدرضــا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین ضمن ابراز خوشــحالی از برگزاری 
نخستین جشــنواره »قرآن و عترت«یادواره شهیدحاج قاسم سلیمانی از شکل گیری 
دبیرخانــه دائمی برای تداوم برنامه هــای فرهنگی بانک خبر داد و تاکید کرد که این 
جشــنواره سال آینده باشکوه تر برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی مدیرعامل 
بانک کارآفرین،در مراســم اختتامیه این جشــنواره که با حضور اعضای هیات مدیره، 
خانواده های برگزیدگان، نمایندگان بانک مرکزی و مسئوالن بانکی برگزار شد،گفت: 
تنوع موضوعات جشنواره در 1۷رشته باعث شد افراد بیشتری با استعدادهای مختلف 
در این جشنواره قرآنی در رشته های اصلی ادبی، مطالعات،آوایی و هنری شرکت کنند 
و این خود به جذابیت بیشــتر جشنواره و کشف اســتعدادهای خانواده های کارکنان 

بانک انجامید.

شــاخص کل بــورس اوراق بهادار با 
افزایــش 9 هزار و 66 واحدی معادل 
0.۷3 درصــد به یک میلیون و 254 
هزار و 251 واحد رســید. همچنین 
در فرابورس شــاخص کل با رشــد 
198 واحــدی به 1۷ هــزار و 4۷0 
واحد رســید. دیروز تاالر شیشه ای، 
در معامــالت ســومین روز هفتــه 
)دوشنبه بیســت و پنجم اسفندماه 
ماه 99(، شــاهد روند صعودی اکثر 
شاخص های منتخب بود. به گونه ای 
که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با 
افزایش 2363 واحدی معادل 0.۷3  
درصد به رقم 32۷  هزار و 23 واحد 
رسید.شــاخص کل هم وزن نیز، با 
رشــد 545 واحدی معــادل درصد، 
عــدد 434 هــزار و 836 واحد را به 
نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم 
وزن( نیــز با افزایش 355 واحدی به 
رقم 283 هزار و 61۷ واحد رســید.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 

6855 واحــد افزایش را رقم زد و به 
سطح یک میلیون و ۷۷۷ هزار واحد 
رسید. همچنین شاخص بازار اول با 
4918 واحــد افزایش بــه رقم 921 
هزار و 816 واحد رســید و شاخص 
بازار دوم نیز، با 24268 واحد افزایش 
همراه بود و عــدد 2 میلیون و 522 
هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر 
اساس این گزارش، در معامالت دیروز 
بــورس تهران، نمادهــای معامالتی 
فارس، تاپیکو، کچاد، ومعادن، فخوز، 
شــپنا و وبملت با بیشترین افزایش، 
تاثیــر مثبت در روند شــاخص کل 
بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای 

معامالتــی اخابر، خــودرو، وپارس و 
فخاس، بیشــترین تاثیر منفی را در 

برآورد نماگر کل بورس داشتند.
بــا پایان فعالیــت بازار ســرمایه در 
سومین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس ۷ میلیارد و 886 میلیون برگه 
بهادار و سهام را در قالب ۷19 هزار و 
918 نوبت معامله و به ارزش 64 هزار 
و 5۷8 میلیارد ریال داد و ستد کردند.

در بــازار دیروز، بیشــترین افزایش 
قیمت متعلق به نماد دروز)داروسازی  
روزدارو( با 5.9۷ درصد رشــد و پس 
از آن، نمادهای وتوکا، غپاک، سیدکو، 
تاپیکو و غســالم بود. همچنین نماد 

با  پارس(  معامالتی کپارس)کاشــی  
1.99 درصد، بیشترین کاهش قیمت 
را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای 
خاهن، سغرب، فخاس، وساپا، سرود 

و کاما قرار گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز
رونــد معامالت دیروز بازار ســرمایه 
نشان می دهد که نمادهای معامالتی 
اپال، خودرو، شــپنا،  برکت، غــزر، 
خســاپا، فملی و بوعلی بــه عنوان 
پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی 

شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
این گــزارش، نمادهای  بر اســاس 
معامالتــی پارند، کمند، ســپاس و 
وتوکا با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابل نیز نمادهای سدور، خزر، 
ثنوسا و سنیر، بیشترین حجم عرضه 

را داشتند.

گزارش از بازار سرمایه؛

رشد 9 هزار واحدی شاخص 
کل بورس

عملکرد بانک مرکزی در کنترل تورم قابل دفاع است
محمدی گفت:با توجه به مشــکالت ساختاری اعم از کسری بودجه دولت،کاهش درآمدهای 
ارزی، ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها و... که موارد مربوط به شیوع کرونا نیز به آنها اضافه 
شــده بود عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم قابل دفاع است.شاپور 
محمدی با بیان اینکه تحلیل و بررســی میزان اثرگذاری سیاست های پولی باید با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد، گفت: انتظارات از بانک مرکزی باید متناسب با ابزارها و 
نیز متناسب با تعدد مشکالت موجود باشد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: وقتی 
کشور در سال های 98 و 99 درگیر برخی از مشکالت از جمله کسری بودجه دولت ناشی از 
فشار تحریم ها و کاهش بی سابقه درآمدهای نفتی و نیز شیوع ویروس کرونا بود بانک مرکزی 
از ســویی باید از تولید و رشــد اقتصادی حمایت می کرد و از سوی دیگر کنترل تورم را در 
دستور کار داشت. لذا مدیریت این وضعیت و ایجاد تعادل  بین این دو هدف کار راحتی نبود 
که بانک مرکزی به خوبی از عهده آن برآمد.وی تصریح کرد: شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا 
و لزوم حمایت از فعالیت های اقتصادی آســیب دیده نیز موضوعی است که نباید به سادگی 
از کنار آن گذشــت. بر این اســاس میزان رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در بسیاری از 
کشورها شــدید بوده  در حالی که نرخ رشد نقدینگی در ایران با این جهش ها مواجه نشده 
است.محمدی خاطر نشان کرد: اجرای عملیات بازار باز و تعیین کریدور نرخ سود توسط بانک 
مرکزی اقدام ارزشمندی است که سال ها در اقتصاد ما مغفول مانده بود و می تواند در آینده 
نقش مهمی در کنترل نقدینگی داشته باشد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: هدفگذاری 
تورم و اعالم آن توسط سیاستگذار پولی موجب ایجاد اتحادی در دستگاههای اقتصادی کشور 
برای نیل به این هدف شد و البته نباید انتظار داشته باشیم که اینگونه اقدامات در کوتاه مدت 
برطرف کننده تمام مشــکالت ساختاری اقتصاد کشور باشد.وی با تاکید بر اینکه انتظارات از 
بانک مرکزی باید متناســب با ابزارها و نیز متناسب با تعدد مشکالت موجود باشد، گفت: در 
مجموع و با توجه به مشکالت ساختاری اعم از کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای ارزی، 
ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها و... که موارد مربوط به شیوع کرونا نیز به آنها اضافه شده 
بود عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم قابل دفاع است و این بانک در 

مسیر صحیح حرکت می کند.

پیش بینی وضعیت بورس در سه ماه سال آینده
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در روزهای باقی مانده سال 1399، اتفاق خاصی 
در بازار رخ نخواهد داد، درمورد وضعیت بازار ســرمایه در ســه ماه نخست سال آینده گفت: 
وضعیت بازار سرمایه تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بسیار امیدوارکننده خواهد 
بود.فردین آقابزرگی در گفت و گو با ایســنا، با تاکید بر اینکه اصالح قیمتی که در چند ماه 
اخیر انجام شد زمینه مساعدی را برای ایجاد تعادل در بازار سرمایه فراهم کرده است، اظهار 
کرد: هرچند تصورات غیرکارشناســی وجود دارد مبنی بر اینکه دامنه نوسان نامتقارن باعث 
بازگشت تعادل نسبی به بازار سرمایه شده است، درصورتی که این تصور اشتباه محض است. 
ذات و درون بازار نظام عرضه و تقاضا را به سطحی رسانده است که شرکت های پر وزن مانند 
پاالیشی، پتروشیمی، فوالد، کانی و... تعدیالت قیمت داشته داشتند و اکنون به نقطه ارزنده 
برای ســرمایه گذاری بلند مدت و میان مدت رسیده اند.وی ادامه داد:  از طرف دیگر نرخ ارز 
ثبات نسبی را تجربه میکند و باعث انفعال در سایر بازارها از جمله بازار مسکن شده است. در 
این روزهای باقی مانده اتفاقی در شــاخص رخ نمیدهد. اما در ماه های ابتدایی سال آینده به 
دالیل مذکور با محوریت تجربیاتی که در سال 1399 رخ داده است، نگاه به ارزش ذاتی سهم 
ها محور اصلی تحلیل ها خواهد بود.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نقطه با طراوت 
بازار سرمایه تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه است، توضیح داد: زیرا 
کلیه طیف ها در انتخابات سعی میکنند با تشویق و اعالم حمایت از بازار سرایه به منظور جلب 

نظر مردم و 50 میلیون سهام دار در بورس، اقدام کنند.

پیش بینی کارشناسی از نرخ ارز
سال آینده سال رمزارزهاست

یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه سال آینده سال 
رمزارزهاســت و تا زمانی که سیاست های پولی انبساطی 
اســت، رمز ارزها به افزایش قیمت خود ادامه می دهند، 
گفت: اگر موضوع برجام و روابط سیاسی ایران و آمریکا به 
همین صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی نیز آزاد نشود 
و ارز پاشــی صورت نگیرد، قیمت ارز در همین ســطوح 
خواهد ماند.علی سعدوندی در صفحه شخصی اینستاگرام 
خود درباره وضعیت اقتصادی در سال آینده گفت: بودجه 
سال آینده بســیار تورمی، غیرکارشناسی و ادامه بودجه 
سالجاری است. در ابتدای سال 1400 ممکن است دولت 
بتواند با ایجاد پایه پولی و نقدینگی  به بخشــی از اهداف 
خــود برســد و طرح های خود را افتتاح کنــد که از این 
جهت مثبت اســت اما از نظر تامین منابع مثبت نیست. 
در نیمه دوم ســال جاری دولت سعی کرد با استفاده از 
منابع حقوقی ها، پایه پولی و خلق پول نطام بانکی، مانع 
ریزش بورس شود که همانند سیاست های قیمت گذاری 
موفق نشد.وی افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در 
سال آینده، احتمال اینکه این امر موجب استفاده فعاالن 
بازار سرمایه از این موقعیت و رشد بورس شود، خیلی کم 
است، زیرا زمانی که اعتماد به بازار سرمایه از بین برود، به 
سختی باز می گردد.این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نه 
دولــت و نه بانک مرکزی در کنترل تورم موفق نبوده اند، 
ادامــه داد: اجرای عملیات بازار بــاز در تمام دنیا موجب 
کاهش تورم شــده است اما در کشور ما از آنجا که روش 
درستی در این زمینه به کار گرفته نشد و نرخ هدفگذاری 
بهره بین بانکی هم مشــخص نشد، نتواستیم از عملیات 
بازار باز در جهت کنترل و مدیریت تورم اســتفاده کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: اگر موضوع برجام و روابط سیاسی 
ایران و آمریکا به همین صورت فعلی باقی بماند  و منابع 
ارزی نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت نگیرد،  قیمت ارز 
در همین ســطوح خواهد ماند یا به دلیل بودجه متورم 
سال آینده ممکن است افزایشی شود. از سوی دیگر، اگر 
دولت به ارز نفتی دسترســی پیدا و آن را در بازار عرضه 
کند، می تواند دالر را به 15 هزار تومان برســاند اما این 
کاهــش قیمت پایدار نیست.ســعدوندی افزود: تا زمانی 
که سیاســت های پولی انبساطی است، بازار رمز ارزها به 
افزایش قیمت خود ادامــه می دهند و می توان گفت که 
سال 1400، ســال رمزارهاست.این تحلیلگر اقتصادی با 
تاکید براینکه مهم ترین اقدام دولت بعدی باید توقف تورم 
باشــد، گفت: از طریق علم اقتصاد می توان طی دو سال 
تــورم را مهار کرد که الزامــات آن تفکیک بودجه ارزی 
از ریالی، حرکت به ســمت جهش تولید، حذف رانت ها، 

امضاهای طالیی و مجوزهای مخل تولید است.
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گزیده خبر
تخت روانچی:

 ایران هیچ نقشی در حمالت راکتی به »عین 
االسد« نداشته است

ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســامی در دفتر سازمان ملل در نیویورک در 
نامه ای به دبیرکل ســازمان ملل هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم ایران 
در حمات اخیر به پایگاه غیرقانونی آمریکا در »عین االسد« را رد کرد. »مجید 
تخت  روانچی« ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در دفتر سازمان 
ملل در نیویورک طی نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل ضمن 
رد هرگونه مداخله جمهوری اسامی ایران در حمات اخیر به پایگاههای نظامی 
غیرقانونــی آمریکا در عراق، حمات هوایی اخیر آمریکا علیه نیروهای عراقی را 
بعنوان نقض قوانین بین المللی محکوم کرد.منابع عراقی روز ۱۳ اسفندماه گزارش 
کرند که پایگاه غیرقانونی نیروهای آمریکایی »عین االســد« در استان »االنبار« 
واقع در غرب عراق هدف حمله راکتی قرار گرفته است.تخت روانچی با رد برخی 
ادعاها درباره هرگونه مداخله ایران در این حمات موشــکی گفت: »جمهوری 
اســامی ایران چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در هرگونه حمله مسلحانه 
علیه فرد یا ارگان های آمریکا در عراق مشــارکت نداشته است«.وی با تأکید بر 
ایــن نکته ادامه داد: »بنابراین ما هرگونه ادعا درباره دخالت ضمنی یا صریح در 
حمــات علیه نیروهای آمریکایی در عراق را رد می کنیم. چنین اتهاماتی کامًا 
بی اســاس، نامعتبر و نادرست اســت«.در پی حمله موشکی به عین االسد، یک 
پیمانکار آمریکایی کشته شد و در پی آن آمریکا مدعی شد که »گروه های تحت 
حمایت ایران« در عراق حمله به عین االســد را انجام داده اند.ســفیر و نماینده 
دائم جمهوری اســامی ایران در دفتر ســازمان ملل در نیویورک در ادامه نامه 
خود به دبیرکل ســازمان ملل همچنین »حمات غیرقانونی ۲۵ فوریه )هفتم 
اســفندماه( علیه نیروهای عراقی در امتداد مرز ســوریه« را محکوم کرد.وی در 
این خصوص گفت: »چنین اقدامات خطرناکی که بر اساس تفسیر خودسرانه از 
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به اشتباه توجیه می شود، نقض حاکمیت کشورهای 
منطقه تلقی می شود و نماد نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل 
اســت«.تخت روانچی ادامه داد که چنین حماتی تنها اوضاع پرتنش منطقه را 
تشــدید کرده و عمًا در راســتای منافع گروههای تروریستی در این کشورها 
اســت.در پی حمــات هوایی اخیر ایاالت متحده به مرز عراق و ســوریه، یکی 
از اعضــای گروههای مقاومت عراق جان خود را از دســت داد. این اولین اقدام 
نظامی غیرقانونــی دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریــکا از زمان روی کار 
آمدن در ژانویه ۲۰۲۱ محسوب می شود.حمله راکتی به پایگاه عین االسد بعد از 
حمله هوایی آمریکا به شرق سوریه انجام شد. ارتش آمریکا در آن حمله مواضع 
نیروهای مقاومت را هدف گرفت. ارتش آمریکا این حمله را در واکنش به حمله 
راکتی دیگری در عراق که به کشــته شــدن یک پیمانکار و زخمی شدن چند 
فرد آمریکایی از جمله یک نظامی این کشــور منجر شده بود، انجام داد.حمله 
هوایی در ســوریه اولین اقدام نظامی دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا 
بــود و با انتقاد قانونگذاران هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مواجه شــد. 
مقام های آمریکایی گفته اند که هدف این حمله ارسال این پیام بود که آمریکا از 
نیروهایش در منطقه محافظت خواهد کرد.پایگاه های عین االسد در غرب استان 
االنبار )غرب عراق( و پایگاه »حریر« در شــمال اربیل دو پایگاه اصلی آمریکا در 
عراق هستند.مطابق با مصوبه دی ماه سال گذشته پارلمان عراق مبنی بر خروج 
نیروهای بیگانه از خاک این کشــور، حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق از 

جمله در عین االسد غیرقانونی محسوب می شود.

وزرای خارجه و دفاع آمریکا: 
باید با تجاوزگری چین مقابله شود

وزرای خارجه و دفاع آمریکا که قرار است سفری دوره ای به ژاپن و کره جنوبی 
را آغاز کنند، در یک مطلب مشترک بر لزوم همکاری واشنگتن با متحدانش 
برای مقابله با »تجاوزگری چین« تاکید کردند. آنتونی بلینکن و لوید آستین 
وزرای خارجه و دفاع آمریکا در آستانه سفر به ژاپن و کره جنوبی هدف از این 
ســفر را مقابله با تهدیدات چین و کره شمالی خواندند.وزرای خارجه و دفاع 
آمریکا در »واشنگتن پُست« نوشتند: »رئیس جمهور جو بایدن در همان روز 
اول آغاز به کار خود بر تعامل مجدد آمریکا با بقیه جهان تاکید کرده است چرا 
که این موضوع برای ما به منظور روبرو شــدن با چالش های جهانی عصرمان 
حیاتی اســت«.آنتونی بلینکن و لوید آســتین  در این یادداشت مشترک بر 
عزم دولت جدید آمریکا برای احیای ائتاف های واشنگتن با دیگر متحدانش 
در منطقه ایندوپاســیفیک )کشورهای موجود در دو اقیانوس هند و آرام( به 
منظور مقابله با تهدیدات چین و کره شــمالی تاکید کردند.به نوشــته آنها، 
»ایاالت متحده حاال دارد برای احیای پیوندهایمان با دوســتان و شرکایمان 
و تعهد دوباره مان به اهداف، ارزش ها و مســئولیت های مشــترکمان، هم در 
روابط دوجانبه و هم روابطمان در چارچوب نهادهای چندجانبه انرژی زیادی 

می گذارد«.

خطیب زاده: 

انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی ایرانی
ســخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
توصیه کرد که در چارچــوب فنی اظهارنظر کند و درباره حمله 
اخیر به کشتی کانتینربر ایرانی اعام کرد: اگر مشخص شود هر 
طرفی در این عملیات خرابکارانه دست داشته از تمامی گزینه ها 
بــرای دفاع از حقوق حقه خود اســتفاده خواهیم کرد.»ســعید 
خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی 
ایران دیروز )دوشــنبه( در آخرین نشست هفتگی با خبرنگاران 
در ســال ۱۳۹۹ ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست 
خارجی به ســؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.خطیب زاده فرارسیدن 
اعیــاد شــعبانیه را تبریک گفت و با اشــاره به روز ملی شــدن 
صنعت نفت، اظهار داشت: این روز که یادآور دهه های استقامت 
و اســتقال طلبی مردم ایران است را گرامی می دارم.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی به برگزاری مراسم نوروز ۱۴۰۰ امروز با حضور 
سفرا و دیپلمات های مقیم با حضور وزیر امور خارجه اشاره کرد. 

 زمان نشست کمیسیون مشترک برجام هنوز نهایی نشده
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سؤالی درباره کمیسیون 
مشترک برجام گفت که زمان برگزاری آن هنوز نهایی نشده است 
و به محض اینکه نهایی شود اطاع رسانی می کنم.وی همچنین 
در پاســخ به ســؤالی درباره راه اندازی کریدور ریلی اســرائیل، 
عربستان و امارات نیز اظهار داشت: رژیم اشغالگر شاید از فرصتی 
سوءاستفاده  کند که به مشروعیت خود ذره ای بیفزاید، ولی ملت ها 
و دولت های منطقه نشــان دادند که فلسطین موضوع اول جهان 
اسام است و رژیم اشــغالگر قدس در حضیض مشروعیت خود 
به ســر می برد.خطیب زاده اضافه کرد: جمهوری اسامی ایران از 
نزدیک همه تحوالت را پیگیری و هر کجا الزم باشد اقدامات موثر 

خود را انجام خواهد داد.

 رایزنی ها درباره افغانستان
سخنگوی وزارت خارجه درباره رایزنی ها در خصوص افغانستان و 
سفر صادق خان به تهران گفت:   رایزنی های بسیار نزدیکی همواره 
با همه کشورها در موضوع افغانستان داشتیم. البته طبیعی است 
این رایزنی ها در چارچوب دولت جمهوری اسامی افغانستان و در 
همین راستا انجام می شود.وی همچنین درباره برگزاری نشستی 
درباره افغانســتان در روســیه نیز افزود: دعوت برای شرکت در 
نشســت روسیه موضوع همچنان در دست بررسی است و اگر به 

نتیجه ای برسیم اطاع رسانی خواهد شد.

 توصیه به گروسی
وی دربــاره اظهــارات رافائل گروســی مدیرکل آژانــس درباره 
نظارت های بیشــتر بر برنامه هســته ای ایران  بیان کرد:  موضوع 
نظارت بر برنامه های هسته ای ایران موضوع فنی و تکنیکی است. 
ایران در چارچوب پادمان همواره همه دسترسی ها را داده است و 
برخی دسترسی ها را در چارچوب پروتکل الحاقی داده بود که با 
مصوبه مجلس به حالت تعلیق درآمد و سه ماهی فرصت به پنجره 
دیپلماســی داده شــد و باید منتظر بمانیم که آیا از این پنجره 
دیپلماســی استفاده خواهند کرد.سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
توصیه من به آژانس این است که به عنوان نهاد فنی در چارچوب 
فنــی اظهارنظر کند و بی طرفی خود را حفظ کند و روابط خوب 

ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی می تواند ادامه یابد.

 سیاست ایران در قبال سوریه کامال روشن است
خطیب زاده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری نشستی 
در دوحه با حضور روســیه، ترکیه و قطر درباره آینده سیاســی 
سوریه بدون حضور ایران، بیان کرد: سیاست ایران در قبال سوریه 
کاما روشن است.وی افزود: ما همواره صدای خود مردم و دولت 
ســوریه بودیم و از هر ابتکار منطقــه ای که به کاهش آالم مردم 
ســوریه بینجامد، اســتقبال می کنیم. از هر ابتکاری که به روند 
باســازی سوریه کمک کرده و به صلح دائمی در سوریه بینجامد، 
اســتقبال می کنیم.خطیب زاده خاطرنشــان کرد: روند آســتانه 
موفق ترین روندی بوده که در موضوع سوریه شکل گرفته است. 
این هم یک واقعیت است و آنچه وزیر خارجه روسیه گفته است 
این یک ابتکار برای کمک به فرآیند آســتانه است و نه جایگزین 

آن. هر ابتکاری که به کاهش آالم مردم سوریه کمک کند ایران با 
دقت از آن استقبال می کند.

 انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی
این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاســخ به ســؤالی درباره حمات 
به کشــتی های ایرانی و همچنین کشــتی کانتیرنر بر ایرانی در 
دریای مدیترانه نیز گفت:  باید سخنگوی ستاد کل در این زمینه 
اظهارنظر کند ولی جایی کــه این عملیات خرابکارانه رخ داده و 
محل جغرافیایی آن اولین انگشــت اتهام را متوجه رژیم اشغالگر 
قدس می کند. رفتارهای تجاوزکارانه این رژیم این فرض را قوت 
می بخشــد.وی افزود: هر زمان منطقه به سمت آرامش رفته این 
رژیــم منطقه را با ناآرامی مواجه کرده آن هم به یک دلیل واضح 
و روشــن و آن اینکه این رژیم تمام حیــات و ممات خود را در 
بحران و ناامنی جســتجو کرده و فکــر می کند در زمان جنگ و 
ناآرامی می تواند حیات و ممات خود را داشــته باشد.سخنگوی 
دســتگاه دیپلماسی تصریح کرد: اگر مشخص شود هر طرفی در 
این عملیات خرابکارانه دست داشته باشد جمهوری اسامی ایران 
تمام گزینه ها را مدنظر قرار داده و از تمامی گزینه ها برای دفاع از 

حقوق حقه خود استفاده خواهد کرد.

 با آمریکا به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم در هیچ 
موضوعی گفت وگو نمی کنیم 

وی همچنین در پاسخ به ســؤالی درباره اظهارات مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید مبنی بر اینکه دیپلماسی با ایران با واسطه گری 
اروپا در جریان اســت، عنوان کرد: دیپلماسی یک واژه عملیاتی 
اســت و منظور آن کاما روشن است. نمی توانید بگویید طرفدار 
دیپلماســی هســتید ولی از انتقال وجوه ملی کشــور به داخل 
جلوگیری کنید. نمی توانید بگویید طرفدار دیپلماســی هستید 
و جنگ و تروریســم اقتصادی را علیه مردم ایران و این جنایت 
را ادامه دهید.ســخنگوی وزارت خارجه تصریــح کرد: با آمریکا 
به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم در هیچ موضوعی گفت وگو 
نمی کنیم و مســیر دیپلماسی کاما روشن است. البته هماهنگ 
کننده برجام تاش می کند برخی نکات را در مســیر دیپلماسی 
جلو ببرد.وی افزود: آمریکا از برجام خارج شده، هم باید تعهد دهد 
و هم اقدام موثر در رفع تحریم ها کند و هم اینکه باید شرایطی را 
بپذیرد که مجددا این مسیر را تکرار نکند و آن زمان می شود در 

چارچوب برجام صحبت کرد.

 امیدوارم ســال 1400 ســال خوبی برای مردم ایران و 
گشایش های بهتر باشد

ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به ســؤالی درباره نمره به 
دســتگاه دیپلماسی در سال ۱۳۹۹ گفت:  مردم باید نظر بدهند. 
ســال ۱۳۹۹ سال پر فراز و نشیبی بود. آمریکا در میانه فراگیری 
کرونا تمامی تــاش خود را کرد که جنگ اقتصادی و تمام عیار 

علیــه مردم ایران را بــه اوج خود برســاند و درد و رنج مردم را 
گســترش دهد، مرزهای ایران  را محدود و تجــارت ایران را به 
صفر برساند و بسیاری از برنامه هایی که به عنوان فشار حداکثری 
دنبال می کرد.این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد: در طول 
ســال ۱۳۹۹ دستگاه دیپلماســی در کنار همه نهادهای نظام و 
همه مردم و گمنامانی که در تمام ایران اســامی تاش کردند و 
جوانان و گمنامان در سراســر جهان تاش کرد این تاش ها بی 
اثر شود و به شکست حداکثری برای مجرمان این سیاست تبدیل 
شــد.خطیب زاده اضافه کرد: امروز رسما تمامی آمارهای رسمی 
منتشر شده بیان می کند ایران در حالی که اقتصادهای به ظاهر 
لیبرال در بحران به سر می برند، ایران از رکود خارج شده و تجارت 
خارجی ایران با کشورهای همسایه در وضعیت بسیار خوبی به سر 
می برد. حمایت از ایرانیان در سراسر دنیا با قوت انجام می شود و 
مسئولیت های دستگاه دیپلماسی شبانه روزی پیگیری می شود.

وی گفت: با تمام توان و تاش و به رغم همه کاســتی ها که جا 
دارد از ملت غیور ایران برای کاستی ها عذرخواهی کنم، اقداماتی 
را با جدیت انجام دادیم که اگر روزی بتوانیم آن را منتشــر کنیم 
شــکوه و عظمت آن را مردم ایران بیشتر خواهند دید.سخنگوی 
وزارت خارجه افزود: امیدوارم سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای مردم 
ایران و ســال برداشته شدن فشــارها و گشایش های بهتر باشد. 
گشــایش هایی که تنها به دســت ملت ایــران و در درون اتفاق 

می افتد.

  ثبات عراق برای ثبات منطقه بسیار مهم است
وی درباره ادعای مطرح شــده مبنی بر دخالت ایران در حمله به 
پایگاه عین االســد اظهار داشت: این اقدامات در این زمان بسیار 
مشکوک است و از دولت عراق و وزیر خارجه عراق در سفرش به 
ایران و حتی قبل از آن خواســتیم به روشنی آمران و عامان را 
معرفی کنند.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ثبات عراق برای 
ثبات منطقه بسیار مهم است و آنهایی که به دنبال بی ثباتی در 

عراق هستند، نمی خواهند منطقه روی آرامش را ببیند.

در مورد امنیت ملی خود نه تردید داشته و نه هیچ وقت با 
کسی مصالحه کرده ایم

خطیب زاده درباره اینکه گفته بود انگشت اتهام در حمله به کشتی 
کانتینربر ایرانی به سوی رژیم صهیونیستی است و افزایش تنش ها 
بین ایران و رژیم صهیونیســتی و علت آن گفت: رژیم اشــغالگر 
قدس در طول دهه های گذشــته، هیچ روزی نبوده که جنگ و 
خونریزی و ترور نکرده باشد. لیست بلند باالیی از ترور در منطقه 
و کشــورهای خارج از منطقه، توطئه ها و طراحی های زیاد برای 
ناامن کردن منطقه داشته است. اینها اسناد روشنی از فعالیت های 
مخرب این رژیم در منطقه است.وی گفت: ریشه بحران های غرب 
آسیا از روزی که این رژیم جعلی توسط برخی کشورهای اروپایی 
به این منطقه تحمیل شــد و از آن زمان این بحران ها در منطقه 

وجود دارد.سخنگوی وزارت خارجه افزود: جمهوری اسامی ایران 
ایران ندای مقابله با همین خوی ترور، وحشیگری و خونریزی این 
رژیم است و با قدرت و صابت در مقابل این رژیم هستیم. موضوع 
اصلی جهان اســام همواره فلسطین بوده، هست و خواهد بود و 
جمهوری اسامی ایران تمامی گزینه ها را برای دفاع و صیانت از 
منافع خود در منطقه و داخل ایران همواره لحاظ کرده و در مورد 
امنیت ملی خود نه تردید داشته و نه هیچ وقت با کسی مصالحه 
کرده است.وی گفت: سران رژیم اشغالگر قدس از هر کسی بهتر 

می دانند که ایران چگونه از منافع خود دفاع می کند.

 توصیه به دولت انگلیس
وی دربــاره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری محکوم امنیتی 
گفت:  این یک پرونده قضایی است که در دادگاه مراحل مختلف 
خودش را طی کرده و موضوع به صورت شــفاف طرح شــده و 
جلو می رود.خطیــب زاده ادامه داد: بیشــترین کمک به چنین 
پرونده هایی، جلوگیری از سیاسی کردن آنهاست. باید اجازه دهیم 
در فرآیند قضایی مســیر خود را طی کند. مثل همه پروند های  
دیگر، به دولت انگلیس توصیه می کنم یک بار مســیر سیاســی 
کردن موضوعات را رفته و دیده و اجازه دهد این موضوع در مسیر 

کاما حقوقی و قضایی طی شود.

 تــالش انگلیس برای اینکه آرامش به روابط دو کشــور 
برنگردد

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سؤالی درباره 
اظهارات جک اســتراو که گفته به سه مقام ایرانی برای گفت وگو 
دربــاره تانک های چیفتن ویزا داده شــده ولی به محض ورود به 
انگلیس به اداره مهاجرت رفته و دیپورت شــده اند، گفت: دولت 
انگلیس چندین بار در موضوعات این چنینی به تعهدات خودش 
عمل نکرده و ایجاد مشــکاتی را به همراه داشته است از جمله 
آنکه جک استراو بیان کرده است. دولت انگلیس به افرادی که ویزا 
داده در بدو ورود دیپورت کرده اســت و این یک بار دیگر نشان 
می دهد دولت انگلیس نهایت تاش خود را در ســال هایی کرده 

است که آرامش به روابط دو کشور برنگردد.

  از همــه نهادها، گروه ها و احزاب سیاســی و جریان  ها 
درخواســت می کنم سیاست خارجی را گروگان تمایالت 

داخلی خود نکنند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هنوز ابهاماتی درباره 
FATF وجود دارد که از سوی دولت و وزارت خارجه و محمدجواد 
 FATF ظریف برطرف نشــده است، اظهار داشــت: درباره موضوع
موضع وزارت خارجه و دولت کاما روشــن اســت. وی افزود: در 
چند جلسه ای که در مجمع برگزار شده هرگاه به دولت و وزارت 
خارجه اجازه صحبت شــده همه مطالب و جزییات عنوان شده 
است. اعضای مجمع تشــخیص مصلحت با دقت گوش دادند و 
ســؤاالت و نکاتی را مطرح کردند. باید اجازه دهیم در یک فضای 
کاما تکنیکی و حرفه ای این موضوع جلو برود.خطیب زاده گفت: 
 یک بار دیگر از همه نهادها، گروه ها و احزاب سیاسی و جریان  ها 
درخواســت می کنم سیاست خارجی را گروگان تمایات داخلی 
خود نکنند. سیاســت خارجی موضوع منافع ملی کشورهاست و 
این منافع نباید به هیچ وجه موضوع داد و ستد و بده و بستان های 
امروز و فردا شود. موضع وزارت خارجه به روشنی بیان شده و اگر 
هر ســؤالی عزیزی دارد می تواند بپرسد و ما پاسخ خواهیم داد. 
خطیب زاده در پاســخ به سؤالی درباره لغو روادید بین کشورهای 
حوزه نوروز گفت: االن وضعیت کرونا بسیاری از ابتکارات را تحت 
تاثیر خود قرار داده اســت ولی یکی از گفت وگوهای نزدیک بین 
کشــورهای جهان امروز همین مــراودات نزدیک تر مردمی بوده 
اســت.وی افزود: پیام نوروز همین پیوستگی ها و نزدیکی هاست 
و باید تاش کنیم به آن ســمت حرکت کنیم. با برخی کشورها 
پیش از کرونا توافقات خوبی داشتیم و امیدواریم برنامه هایی مثل 
برنامه امروز که بین ۱۲ کشوری است که در موضوع نوروز فعال 
هســتند و به همراه تمامی مللی که این جشن را پاس می دارند، 

چنین برنامه هایی نگاه ها را نزدیک کند.

وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران بار دیگر با تکرار مواضع پیشین 
تأکیــد کرد که ایران، فوراً پس از بازگشــت کامل آمریکا به برجام، 
به اجرای کامل این توافق هســته ای بازمی گردد و بنابراین نیازی به 
مذاکرات بیشتر در این خصوص نیست.، »محمدجواد ظریف« وزیر 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران در گفت وگو با »مرکز سیاست  
اروپا« با تأکید بر لزوم بازگشت کامل ایاالت متحده به تعهداتش ذیل 
برجام گفت: »ما آمادگی داریم تا پس از بازگشــت ایاالت متحده به 
اجرای برجام، فوراً به اجرای کامل برجام بازگردیم. به همین سادگی. 
ما نیازی به مذاکرات بیشتر نداریم«.وی سپس ادامه داد: »به محض 
آنکه ایــاالت متحده آمریکا به اجرای تعهداتش ذیل برجام بازگردد، 
ما می توانیم گفت وگوهای بیشــتری با گروه ۱+۵ داشته باشیم تا آن 

زمان، دلیلی برای هرگونه مذاکره وجود ندارد«.

برجام با تمام نقص هایش بهترین توافقی بود که می توانستیم 
داشته باشیم

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به این نکته که برجام نقطه  
ضعف هایی هم دارد گفت: »رســیدن به توافق همیشه شامل »بده 
و بستان هایی« می شــود. از چشم انداز ما نقص هایی در برجام وجود 
دارد و از نقطه نظر شــرکای غربی )طرف های برجام( نیز نقص هایی 

در این توافق وجود دارد اما با این وجود، این، بهترین توافقی بود که 
ما می توانستیم داشته باشیم«.وزیر خارجه ایران سپس توضیح داد: 
»دولت فعلی ایاالت متحده یا دولت بعدی این کشــور نمی توانند به 
توافقی بهتر از برجام با ایران دســت یابند؛ خواه با این دولت )کنونی 

ایران( و خواه با هر دولت آتی ایران«.

اتحادیه اروپا نقش مهمی در بازگشت آمریکا و ایران به برجام 
دارد

ظریف با اشــاره به خروج یکجانبه ایــاالت متحده از برجام علیرغم 
مخالفت دیگر طرف های این توافق هســته ای و پایبندی جمهوری 
اسامی به تعهداتش ذیل برجام بر مسئولیت اروپا در حفظ این توافق 
تأکید کرد و گفت: »اتحادیه اروپا می تواند نقش بســیار مهمی را در 
بازگشــت به برجام ایفا کند. امیدوارم که سه کشور اروپایی )آلمان، 
انگلیس و فرانســه( و اتحادیه اروپا همچنین درک کنند که در اینجا 

مقصر ایاالت متحده و نه ایران است«.

آمریکا عادت دارند تحمیل کند و ایران هم مقاومت می کند
وی ســپس با انتقاد از انفعال کشــورهای اروپایی در قبال تعهدات 
برجامی گفت: »اروپایی ها عادت به ســازش دارنــد. ایران و ایاالت 

متحده این گونه نیستند. آمریکایی ها عادت دارند تحمیل کنند و ما 
عادت داریم مقاومت کنیم. اگر می خواهند به حالت تحمیل بازگردند 
ما هم به حالت مقاومت بازمی گردیم. به همین سادگی. بنابراین زمان 
آن رســیده است که تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم سازش کنیم 
یا این که مسیرهای قبلی خود )تحمیل و مقاومت( را ادامه دهیم؟«

بایدن و ترامپ عملکرد متفاوتی نداشته اند
وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران با انتقاد از سیاست های دولت های 
آمریکا در قبال جمهوری اســامی ایران تصریح کرد که دولت »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا عملکرد متفاوتی در مقایســه با دولت 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور پیشین آمریکا نداشته است.

دولت بایدن فرصت اندکی برای بازگشت به تعهدات برجامی 
دارد

ظریف با اشــاره بــه این مطلب که با توجه به نزدیک شــدن فصل 
انتخابات ریاســت جمهوری ایران، دولت بایدن زمان چندان زیادی 
برای بازگشــت به تعهداتش ذیل برجام ندارد، گفت: »زمانی که وارد 
فصل انتخابات شویم، دولتی خواهیم داشت که چندان دیگر کارآیی 
کامل نخواهد داشت و ۶ ماه تا روی کار آمدن یک دولت جدید زمان 

می برد...پس توصیه می شود که آمریکا سریع تر عمل کند و این نیاز 
دارد که آنها خجالت را کنار بگذارند و اقداماتی را که باید انجام دهند«.

آیا اروپا و آمریکا حاضرند فروش سالح به منطقه ما را متوقف 
کنند؟

رئیس  دستگاه دیپلماسی ایران در خصوص احتمال مذاکره جمهوری 
اسامی ایران با کشــورهای دیگر در خصوص موضوعات موشکی و 
منطقــه ای گفت: »مذاکره درباره برجام بــه طور کامل انجام گرفته 
است....دوم آنکه بحث برنامه موشکی ربطی به تسلیحات اتمی ندارد، 
ما تسلیحات اتمی نداریم، قرار نیست تسلیحات اتمی داشته باشیم...

مســئله بعدی موضوع منطقه ای اســت که ما آمادگی داریم درباره 
مسائل منطقه ای وارد گفت وگو شویم اما باور کنید که ایاالت متحده 
و اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهند. آیا حاضرند فروش تسلیحات 
به منطقه ما را متوقف کنند؟ آیا اروپا حاضر است فروش تسلیحات به 

عربستان را متوقف کند؟«

اوضاع یمن تنها از طریق مردم یمن رفع می شود
وزیــر خارجــه جمهوری اســامی ایران در خصوص حل مســئله 
یمن گفــت: »اوضاع یمن تنها باید از طریق مردم یمن حل شــود 
و ایــن در طرح ما نیز وجود دارد...عربســتان اقدامــات کافی برای 
رســیدن به توافقی با هدف پایان دادن به درگیری های یمن، انجام 
نمی دهد«.»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق آمریکا اردیبهشت ماه 
سال ۱ ۳۹۷ با نقض تعهدات آمریکا در برجام به مشارکت کشورش در 
آن توافق پایان داد. ترامپ در آن زمان گفته بود خواستار رسیدن به 
توافقی »قوی تر و طوالنی تر« است که در آن به همه زمینه های محل 
اختاف با ایران از جمله برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران 
پرداخته می شود. تئوری ترامپ این بود که پیگیری سیاست موسوم 
به کارزار »فشــار حداکثری« که او بعد از خروج از برجام آن را اعام 
کرده بود می تواند جمهوری اسامی ایران را به مذاکره بر سر توافقی 
قوی تر از برجام وادار کند. او روز ۲۰ ژانویه ســال جاری میادی در 
حالی از قدرت کنار رفت که در تحقق این هدف شکست خورده بود.

ظریف:
  نیازی به مذاکرات بیشتر نیست؛ واشنگتن باید

 به اجرای برجام بازگردد
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با آغاز توزیع واکسن کووید-۱۹ متخصصان دانشگاه استرالیای جنوبی 
به مــردم از ضرورت خواب می گویند زیرا خــواب منظم و کافی باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش کارایی واکسن می شود.به گزارش 
ســایمکس، در اســترالیا از هر ۱۰ نفر چهار نفــر از کمبود خواب رنج 
می برند. در سراسر جهان حدود ۶۲ درصد بزرگساالن احساس می کنند 
که خواب خوبی ندارند.دکتر ریموند متیوز)Raymond Matthews( محقق 
در زمینه خستگی و خواب از دانشگاه استرالیای جنوبی می گوید: خواب 
یک مولفه ی اساسی برای سالمت و تندرستی است مخصوصا در زمان 
همه گیری. در حال حاضر ما بر روی ســالم بودن تمرکز زیادی داریم، 
دست هایمان را ضدعفونی می کنیم و فاصله گذاری را حفظ می کنیم اما 

موضوعی که بیشتر مردم فراموش کرده اند.

۱۷ نوع گیاه که تصور می شــد منقرض شده اند، دوباره مشاهده شده و 
مورد توجه قرار گرفته اند و اکنون تحت حفاظت قرار گرفته اند.به گزارش 
آی ای، در این اوقات ســخت جهان، هنوز هم شــنیدن یک خبر خوب 
 Nature شاید ذوق آور باشد. اکنون تحقیقات جدید منتشر شده در مجله
Plants نشــان می دهد که ۱۷ گیاه که تاکنون تصور می شــد منقرض 
شــده اند، هنوز زنده هستند.نویســندگان این مطالعه جدید نوشتند: 
۱۷ گونه گیاهی بومی اروپا منقرض شــده در نظر گرفته می شدند، اما 
پیشرفت دانش طبقه بندی و توزیع و همچنین فعالیت های خارجی، آنها 
را از وضعیت منقرض شده خارج کرده است. این گونه ها اکنون در یک 
چارچوب حفاظتی قرار گرفته اند.اما فقط به این دلیل که اکنون مشخص 
شده این گونه ها منقرض نشده اند، به این معنی نیست که ایمن هستند.

محققان می گویند احتماال در حال حاضر در نقطه اوج جهانی تولد 
دوقلوها هســتیم، چرا که میزان تولد آنها در سراســر کره زمین به 
باالترین تعداد ثبت شــده رسیده اســت.به گزارش نیو اطلس، یک 
مطالعه گسترده جهانی با ردیابی داده های متولدان ۱۶۵ کشور نشان 
داده اســت که دوقلوها در این ایام بیش از هر زمان دیگری متولد 
می شوند. این مطالعه نشــان می دهد نرخ دوقلوزایی طی ۴۰ سال 
گذشته به میزان یک ســوم افزایش یافته است.پس از قرن بیستم 
نرخ دوقلوزایی جهانی به دلیل تعدادی از عوامل افزایش یافته است. 
از زنانی که در ســنین باالتر بچه دار می شوند تا افزایش روش های 
باروری با کمک پزشکی، میزان تولد دوقلوها در بیشتر مناطق جهان 

را به طور غیرمنتظره ای رشد داده است.

 خواب کافی اثربخشی واکسن
 را بیشتر می کند!

 مشاهده مجدد 17 گیاه 
منقرض شده!

تولد دوقلوها به باالترین میزان 
رسیده است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

در حاشیه اعتراضات زنان کشاورز هندی در گردهمایی روز جهانی زن در 
شهر دهلی/ رویترز

معرفی موستانگ اسنیک به مناسبت تولد کارول شلبی
به مناسبت جشن تولد ۹۵ سالگی زنده یاد کارول شلبی، شرکت شلبی آمریکن نسخهٔ ویژه ای از فورد موستانگ را معرفی کرده که شلبی 
سوپر اسنیک اسپیداستر نام دارد. این یک مدل تولید محدود است که تنها ۹۸ دستگاه از آن ساخته می شود. سوپر اسنیک اسپیداستر عالوه 
بر برخورداری از استایل منحصربه فرد و جذاب، قدرت بسیار زیادی هم دارد زیرا در سینهٔ آن پیشرانهٔ ۵ لیتری V۸ کایوت قرار گرفته که به 
لطف یک سوپرشارژر Whipple، قدرت خیره کننده ای برابر با ۸۲۵ اسب بخار تولید می کند.برای انتقال این نیروی عظیم، خریداران می توانند 
گیربکس های دستی یا اتوماتیک را انتخاب کنند که هردو گیربکس توسط شلبی آمریکن ارتقاءهای منحصربه فردی را تجربه کرده تا بتوانند 
قدرتی که دو برابر یک موستانگ GT استاندارد است را کنترل کنند. عالوه بر این، میل گاردان و دیفرانسیل هم تقویت شده اند تا بتوانند در برابر 
نیروی بیشتر موتور مقاومت کنند. در همین حال، شلبی برای مهار کردن این اسب سرکش نیز ترمزهای عظیمی با کالیپرهای شش پیستونه 
در جلو و چهار پیستونه در عقب را در نظر گرفته است.از سوی دیگر، الستیک های مخصوصی هم برای سوپر اسنیک اسپیداستر در نظر گرفته 
شده تا به انتقال بهتر نیرو به مسیر کمک کنند اما قطعاً به سختی می توان ۸۲۵ اسب بخار که صرفاً به چرخ های عقب منتقل می شود را کنترل 

کرد. این موستانگ روباز منحصربه فرد مثل نسخه های استاندارد هرگز قیمت مناسبی ندارد .

استرلینگ درگیری با گواردیوال را تکذیب کرد
رحیم استرلینگ هرگونه درگیری با پپ گواردیوال در منچسترسیتتی را تگذیب کرد و این شایعات را یی اساس دانست.به گزارش 
تایمز، رحیم استرلینگ، مهاجم منچسترسیتی در مورد شایعات درگیری با پپ گواردیوال، سرمربی سیتیزن ها اظهار نظر کرد.

پیش از این، رســانه ها گزارش داده بودند که پس از بازی هفته بیســت و هشــتم لیگ برتر با فوالم ، استرلینگ با گواردیوال به 
مشاجره پرداخته است.رحیم استرلینگ گفت: برخی شایعات دیوانه وار در رسانه های اجتماعی وجود دارند.  این یک دروغ مطلق 
است. من هم مثل بقیه تیم منتظر یک هفته مهم هستم.  در این فصل، استرلینگ ۳۶ بازی برای من سیتی در تمام مسابقات 
انجام داده، ۱۳ گل به ثمر رسانده و ۱۰ پاس گل داده است. قرارداد این بازیکن ۲۶ ساله انگلیسی با »سیتی« تا تابستان ۲۰۲۳ 
اعتبار دارد.سه شنبه شب منچسترسیتی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بروسیا مونشن گالدباخ می رود 

و  در ادامه در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی  به مصاف اورتون می رود.

ی خیر داهد آن جوان رعنا را هک واراهنید هب پیراهن سر ز ما ما راخدا کرشمه اهی زغاالن مست می بخشد
فراغت از دو جهان عاشقان شیدا را

هوای قد دالرای و روی زیبا راهچ سود پند کسان چون نمی ربد ز دلم
شرار سینه مجنون ز آتش لیلی

کباب ساخته همه آهوان صحرا را
سجود خاک ردت ربدنم تمنا بود

هب خاک می ربم امروز این تمنا را ر تو جا نیست رب زمین پا راهب دیده سوی تو آیم هک از سر پاکان هب رهگذا

پیشنهاد

چهره روز

طرف خانه سوان
طرف خانه ســوان کتاب اول از مجموعه ی هفت کتابی 
اســت که رمان در جســتجوی زمان از دســت رفته را 
می سازد. گذشته از خطوط کلی داستانی که این کتاب ها 
را به هم می پیوندد، هر کدام از هفت کتاب از بســیاری 
دیدگاه هــا در خــود کامل و مســتقل اند. در واقع آنچه 
داســتان نامیده می شود تنها رشته ای است برای به هم 
پیوستن لحظه هایی که هر کدام به تنهایی از »مکان«ها 
و »شخصیت«های اصلی کتاب اند؛ کتابی سترگ که بس 
بیش از آنکه توصیف کننده ی حالت های بیرونی باشــد 
ژرفای درونی را می پوید و می کاود. از همین روســت که 
اغلب درباره ی این اثر گفته می شود که می توان آن را از 
هر صفحه ای که باشد آغاز کرد و یا گهگاه چند صفحه ای 
از هر کجای آن را خواند و از ژرفا و گســترده ی اندیشــه ی نویسنده و ظرافت و حساسیت هنرش که 
جستجو را یکی از بزرگ ترین آثار ادبیات معاصر جهان می کند لذت برد.این جلد در سه بخش نوشته 
شده است و به راحتی می توان گفت اگر زیباترین جلد این مجموعه نباشد یکی از زیباترین هاست. سه 
بخش این جلد عبارت است از: بخش اول: کومبره – بخش دوم: عشق سوان – بخش سوم: نام جاها: نام. 

بخش سوم دو قسمت دارد که قسمت دوم آن در جلد بعدی رمان گنجانده شده است.
در ابتدا شاید بهتر باشد با جمالت ابتدایی شاهکار مارسل پروست آشنا شوید:

دیر زمانی زود به بستر می رفتم. گاهی، هنوز شمع را خاموش نکرده چشمانم چنان زود بسته می شد که 
فرصت نمی کردم با خود بگویم: »دیگر می خوابم.« و نیم ساعت بعد، از فکر این که زمان خوابیدن است 
بیدار می شدم؛ می خواستم کتابی را که می پنداشتم به دست دارم کنار بگذارم و شمع را خاموش کنم؛ 

در خواب همچنان به آنچه تازه خوانده بودم می اندیشیدم...

مارسل پروست
مارســل پروســت با نام کامل واالنَتن لویی ژرژ اوژن 
مارسل پروست )زادهٔ ۱۰ ژوئیه ۱۸۷۱ – درگذشتهٔ ۱۸ 
نوامبر ۱۹۲۲( نویسنده و مقاله نویس فرانسوی بود. او 
به دلیل نگارش اثر عظیمش با عنوان در جســتجوی 
زمان ازدست رفته، یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ 
ادبیات جهان قلمداد می شــود. مارسل پروست چهل 
روز پــس از پایان خونین کمون پاریــس در اوتوی 
)محله ای در منطقهٔ شــانزدهم پاریس( به دنیا آمد. 
پدرش آدرین پروســت پزشکی سرشــناس بود که 
دربــارهٔ بیماری وبا در اروپا و آســیا تحقیق می کرد. 
مــادرش ژن وی، زنی فرهیختــه و عالقه مند به هنر 
و ادبیات فرزند یک دالل ثروتمند بورس بود. با آنکه 
مادرش یهودی بود اما مارســل با مذهب پدرش که کاتولیک بود رشد و پرورش یافت. او را روز ۵ 
اوت ۱۸۷۱ در کلیسا غسل تعمید دادند. تنها برادرش روبر که بعدها حرفهٔ پدر را دنبال کرد، در ۲۴ 
مارس ۱۸۷۳ متولد شد.وی در سال ۱۸۸۲ وارد مدرسهٔ کندروسه شد. در سال ۱۸۸۶ در شانزلیزه 
با مری دو بنارداکی دختر یک اشــراف زادهٔ لهســتانی آشنا شد که در رمان در جستجوی زمان از 
دســت رفته یکی از الگوهای ژیلبر سوان بود. پروست از کودکی بیمار بود و سالمتی شکننده ای 
داشت. او در سال ۱۸۸۰ برای نخستین بار دچار حملهٔ بیماری آسم شد. سرانجام در میانهٔ اکتبر 
سال ۱۹۲۲ به برونشیت دچار شد و روز هجدهم نوامبر جان سپرد. مارسل پروست در گورستان 
پرالشز به خاک سپرده شده است. پس از مرگ او، در سال ۱۹۲۳ اسیر در دو جلد، در سال ۱۹۲۵ 
گریخته در دو جلد، در سال ۱۹۲۷ زمان بازیافته در دو جلد، در سال ۱۹۵۲ رمان ژان سنتوی در 

دو جلد و در سال ۱۹۵۴ اثر ناتمام ضد سنت بوو به چاپ رسید.

فرهنگ

شــصت و ســومین دوره جوایز موســیقی گرمی با 
کسب جوایز چهار شــاخه اصلی و جا به جایی چند 
رکورد توســط هنرمندان زن به کار خود پایان داد.به 
گزارش هالیوود ریپورتر، مراسم اعطای جوایز شصت و 
سومین دوره رویداد موسیقایی گرمی به صورت کامال 
حضوری و با برگزاری فــرش قرمز و رعایت پروتکل 
های بهداشــتی در مرکز همایش های لس آنجلس 
برگزار شد و »بیانسه« با کسب سه جایزه و با رساندن 
مجموع جوایز خود به عدد ۲۸، به پرافتخارترین زن 
تاریخ این جوایز تبدیل شد. این خواننده که با نامزدی 
در ۹ شاخه، در مراســم اعطای جوایز امسال حضور 
داشــت در نهایت توانست سه جایزه بهترین موزیک 
ویدئو، بهترین اجرای R&B و بهترین آهنگ و اجرای رپ در قطعه مشترک با »مگان دی استالین« 
را کسب کند. این خواننده ۳۹ ساله آمریکایی با ۷۹ نامزدی، در میان تمامی هنرمندان زن در تاریخ 
این جوایز نیز رکورددار اســت. »تیلور سوئیفت« نیز رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد و اولین 
خواننده زنی نام گرفت که ســه بار متوالی موفق به کسب جایزه بهترین آلبوم سال می شود. در 
سایر شاخه های اصلی، »مگان دی استالین« جایزه بهترین هنرمند جدید به همراه جوایز بهترین 
آهنگ و اجرای رپ را برای قطعه مشترک با »بیانسه« به خود اختصاص داد. »بیلی آیلیش« هم 
جایزه مهم بهترین رکورد ســال )آهنگ همه چیزی که خواستم( را به خانه برد. جایزه و بهترین 
آهنگ سال هم برای آهنگ »نمی توانم نفس بکشم« به »H.E.R« تعلق گرفت تا چهار جایزه اصلی 
امسال جوایز گرمی همگی به هنرمندان زن اعطاء شود. »نوستالژی آینده« از »دوآ لیپا« هم جایزه 

گرمی بهترین آلبوم موسیقی پاپ را دریافت کرد.

شب تاریخی زنان در جوایز گرمی 2021
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