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خدمتگزاری صادقانه در حــوزه ماموریت خود جهت خدمت به نظام 
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  تصریح کرد: سپاه با تکیه بر قدرت الیزال الهی و به پشتوانه ملتی استوار، نشان داده است، هیچ قدرتی قادر به غلبه بر پاسداران 
عزیز نیست. همزمان با فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، میالد باسعادت حضرت اباعبداهلل الحسین و روز پاسدار، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در پیامی به سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی فرارسیدن روز پاسدار را به آحاد فرماندهان ، مدیران 
و پاسداران انقالب اسالمی تبریک گفت. فرا رسیدن سوم شعبان المعظم سالروز خجسته میالد سید شباب اهل جنت، سید و ساالر شهیدان و سرور آزادگان عالم 

حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم(  که با ابتکار الهی و دوراندیشانه معمار کبیر انقالب و بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر باقری: 

امروز هیچ قدرتی قادر به غلبه بر سپاه پاسداران نیست
info@sobh-eqtesad.ir

آخرین سرمقاله در قرنی که گذشت
چند روزی اســت که با خود در این اندیشــه ســاعتهای عمرم را 
میگذرانــم که ســال ۱۳۹۹ که آخرین ســال از قــرن ۱۴ هجری 
خورشیدی بود را چگونه گذراندیم؟ و اولین سال از قرن ۱۵ هجری 
خورشــیدی را چگونه آغاز خواهیم نمــود؟ در قران کریم که کتاب 
اصلی مسلمانهاســت ســوره ای از طرف پروردگار به پیامبر عظیم 
الشــان اسالم نازل شده که نام آن ســوره عصر است. در این سوره 
که ترجمه آن چنین است آمده که: » به روزگار سوگند. همانا انسان 
در خســارت اســت. مگر آنان که ایمان آورده و کارهای نیک انجام 
داده و یکدیگر را به حق و استقامت سفارش کنند«. در صدر اسالم، 
مســلمانان هنگام خداحافظی و جدا شــدن از یکدیگر این سوره را 
تــالوت می کردند. خداوند در قرآن، به همه مقاطع زمانی ســوگند 
یاد کرده اســت. فجر، صبح، روز، شب، چاشت، سحر، حتی خداوند  
 به ســحر چند بار سوگند یاد کرده اســت. در حدیثی از امام صادق 
علیه الســالم نقل شده اســت که منظور، عصر خروج  و ایام ظهور 
حضرت مهدی علیه الســالم است. بعضی ها هم مراد از عصر را عصر 
ظهور اسالم گرفته اند. بعضی عصر را به معنای لغوی آن یعنی عصاره  
و فشار گرفته اند، زیرا که فشارها سبب غفلت زدائی و تالش و ابتکار 
انسان هاست. اما این به عقل نزدیک تر است که  عصر را عصاره هستی 
یعنی انســان کامل بگیریم. باید اذعان کرد که خسارت در مال قابل 
جبران است، اّما خسارت در انسانّیت، باالترین خسارتهاست. سفارش 
دیگران به حق، ممکن است عوارض تلخی داشته باشد که باید با صبر 
و استقامت به استقبال آن رفت. فخر رازی از مفسرین بزرگ قرآن و 
اهل تسنن است و می گوید: انسان در دنیا مانند یخ فروشی است که 
هر لحظه سرمایه اش آب می شود و باید هرچه زودتر آن را بفروشد و 
گرنه خسارت کرده است. با اینکه سفارش به حق و صبر جزء اعمال 
صالح است ولی به خاطر اهمّیت جداگانه بیان شده اند. همانگونه که 
صبر و اســتقامت نیز حق است و شــامل آن می شود ولی به خاطر 
اهمّیت صبر جداگانه آمده است. با یک نگاه اجمالی به آیات قرآن ما 
را به این نکته اساسی می رساند که دنیا بازار است و تمام مردم عمر 
و توان و اســتعداد خودشان را در آن عرضه می کنند و فروش جنس 
در این بازار اجباری است. حضرت علی علیه السالم در این خصوص 
می فرمایند: »نفس کشــیدن انسان گامی به سوی مرگ است. پس 
انسان الزاماً سرمایه عمر را هر لحظه از دست می دهد و ما نمی توانیم 
از رفتــن عمر و توان خود جلوگیری کنیم. چه بخواهیم یا نخواهیم 
«. حال و با این حال و هوا اگر بخواهیم به اتفاقاتی که در عصر پیش 
رو داریم با عینک سیاســی نگاه کنیم باید کمی به عقب بازگشته و 
کرسی های چیده شــده برای تحقق اهدافی در آینده را با هم مرور 
کنیم. سال گذشته در اخبار و رویدادها در جهان، کرونا حرف اول را 
بخود اختصاص داده بود و بنظر میرســد سال آتی هم بخش زیادی 
از ســخن و محورهای مدیریت های بهداشــت و درمان و نظارت در 
حاشــیه همین پاندمی و واکســن مربوطه و نهایتا حوادث ناشی از 
حواشی آن بوده باشد. اگرچه اگر بخواهم به نکات برجسته و تحقق 
یافته در ســال گذشته نگاه کنم اخراج دونالد ترامپ را از کاخ سفید 
از نظر دور نخواهم داشت. البته به این امر هم معترفم که جو بایدن 
که بجای ترامپ به کاخ سفید راه یافته به بیماری تردید در تصمیم 
مبتال بوده و یحتمل خواهد بود او نه میتواند به صهیونیست ها پشت 
کند و نه میتواند مواهب برجام و نزدیکی به اروپا را ندیده بگیرد. بعد 
از این حوادث باید به دورخیز چین برای ده ســال آینده اشاره کنم. 
ترامپ در ســال آخر اقامت خود در کاخ سفید رفتاری از خود نشان 
داد که چینی ها کامال متقاعد شده اند که باید در دوره زمانی معقول 
ذخایــر ارزی خود را در حجم و حد ۳ هــزار میلیارد دالر از امریکا 
خارج نموده و در آســیای غربی و آفریقا سرمایه گذاری کنند. بنظر 
می رســد این رویداد آغاز شده و در مسیر تحقق خود بسیار آهسته 
و کند اما مدبرانه به پیش میرود. ســال گذشته را مردم جهان بدون 
حضور فیزیکی شــهید حاج قاسم ســلیمانی گذراندند او کسی بود 
که بالی خانمانســوز بشریت یعنی » داعش « را تار و مار کرد. سال 
قبل  فقط  یک روز به پایان بهار مانده بود که پدافند هوایی ســپاه 
در اقدامی شوکه آور به آمریکا، پهپاد ۲۰۰ میلیون دالری این کشور 
را بــر فراز خلیج فارس منهدم کرد. پهپادی که با هدف جاسوســی 
وارد مرزهای کشــور ما شده بود اما هدف ســامانه پدافندی »سوم 
خرداد« نیروی هوافضای ســپاه قرار گرفت و منهدم شد. این اقدام 
از ســوی سپاه موجب حیرت متخصصان نظامی جهان گردید چون 
پهپــاد مزبور رادارگریز بود و به عنــوان دوربردترین پرنده عملیاتی 
جهان شناخته می شد. فصل بهار دنیای سیاست جدا از سیل ویرانگر 
با اقدام دولتمردان کاخ ســفید همراه بود که در حرکتی گستاخانه 
ســپاه پاسداران را به زعم خودشان وارد لیست گروه های تروریستی 
کردنــد. اقدامی که به ســرعت در داخل با واکنش همراه شــد و از 
دولت تا مجلس و دیگر نهادها در کنار مردم پشت سر نیروهای سپاه 
ایستادند. آنچنان که ساختمان هرمی شکل بهارستان در نخستین 
جلسه پس از پایان تعطیالت نوروزی یکدست سبزپوش شد و همه با 
لباس سپاه وارد صحن مجلس شدند. آنها حتی طرح دوفوریتی را نیز 
به امضا رســانده و کلیه نیروهای امنیتی و اطالعاتی فعال آمریکا در 
غرب آسیا را به عنوان تروریست معرفی کردند. در همان روزهایی که 
سپاه از سوی آمریکایی ها تحریم شد، با تصمیم رهبر معظم انقالب، 
اسالمی سرلشکر سالمی به عنوان فرمانده کل جدید سپاه منصوب 
شــد. اما نمیتوانم به پایان این سرمقاله در انتهای قرن ۱۴ فکر کنم 
و از برجام ســخن نگویم. سال ۱۳۹۹ با حال و هوای آرزوهای دولت 
ایران و خوش بینی غرب بــاوران در ایران به گذران امیدهای واهی 
گذشت. کاسه گدایی بدست افرادی خالی و بی محتوا به انتهای سال 
رسید که خسارت آن تاثیر ویژه ای بر مردمان فقیر کشورمان داشت 
و برای اذهان غربی و رنگ و لعاب ایرانی باز هم عبرت نشد که غرب 
فقط به منافع خود حتی در چارچوب های اخالق ستیزانه می اندیشد 

و حقوق بشر یک دروغ بزرگ است. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

طرح نوین وزارت صمت برای حمایت از 62 پروژه شرکت های برتر

هزار هزار میلیارد تومان فرصت های 
سرمایه گذاری بخش صمت در 1400

تفاهم نامه های وزارت صمت با ۵ شرکت  
برتــر تولیدی با ارزش بیش از 6 میلیارد 
دالر، معدن و تجارت و در راستای اجرای 
سیاست های جدید وزارت صمت با هدف 
توسعه تولید و هدایت سرمایه ها به بخش 
تولید، منعقد شد.در گام نخست اجرای 
طرح«اقتصــاد مقاومتی با شــرکت های 
برتر« که به ابتکار وزارت صمت اجرا می 
شود، تفاهم نامه های همکاری بین وزارت 
صمت و ۵ شــرکت از بین شرکت های برتر تولیدی شامل شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، 
شیرین عسل، آلومینیوم المهدی، نفت سپاهان و ماشین سازی اراک منعقد گردید.این تفاهم نامه ها 
شامل 6۲ پروژه در زمینه معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، ماشین سازی و صنایع پاالیشگاهی 
اســت و هدف از تنظیم و امضای آنها ایجاد امنیت سرمایه گذاری و تشویق بنگاه ها برای توسعه و 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی های داخلی است.
ادامه در صفحه پنجم

ظریف:

 در سیاست »فشار حداکثری« تفاوتی بین ترامپ و بایدن نیست
 رانتی که مجلس احیاءاش کرد

قیر رایگان؛ام الفساد پروژه های 
عمرانی

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

۳1 سال حبس اکبر طبری قطعی شد

بی توجهی به پتانســیل صادراتی قیر و کارکرد شــفاف بورس کاال برای کشــف قیمت و تأمین قیر مورد نیاز 
پروژه های عمرانی در کنار برآورد ۴ میلیون تنی قیر رایگان در بودجه ۱۴۰۰، تأمل برانگیز است.بررسی مصوبات 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نشــان می دهد، بعد از رفت وبرگشت الیحه بودجه میان بهارستان و پاستور، 
کمیســیون تلفیق میزان توزیع قیر به شیوه تهاتری را )که پیشتر خودش به الیحه دولت الحاق کرده بود(، از 
۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال آینده افزایش داده است. این موضوع در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه 

۱۴۰۰ به چشم می خورد.....

آغاز با کرونا پایان با صف مرغ!
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

شناسایی و برخورد با متخلفان در بازار سرمایه

آغاز تست انسانی واکسن ایرانی »فخرا« 
صبح دیروز فاز نخســت کارآزمایی بالینی واکســن ایرانی کرونا با عنوان »فخرا« و با حضور وزرای دفاع و بهداشــت، در مجموعه سپند وزارت دفاع آغاز شد.،  
واکسن ایرانی »فخرا« دیروز با حضور وزرای دفاع و بهداشت و همچنین همسر شهید فخری زاده رونمایی شد.دیروز همچنین فاز نخست کارآزمایی بالینی 
واکسن ایرانی فخرا آغاز شد.فرزند شهید فخری زاده اولین فرد تزریق کننده این واکسن است.دکتر کیانوش جهانپور - سخنگوی سازمان غذا و دارو دراین باره 
گفت: این واکسن با فناوری ویروس غیر فعال شده به صورت صد در صد داخلی در مجموعه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی )سپند( در وزارت دفاع، مراحل 
چهار گانه مطالعه حیوانی و پیش بالینی خود را با موفقیت طی کرده و مجوز کمیته اخالق و سازمان غذا و دارو برای شروع کارآزمایی بالینی و تست انسانی 
را دریافت کرده است. اولین مورد آن نیز دیروز با تزریق بر فرزند شهید فخری زاده آغاز شد.وی گفت: بعد از پایان مراحل سه گانه فاز یک کارآزمایی بالینی 

این واکسن و تایید نتایج، به نظر میرسد تا اواخر تابستان در مسیر تولید نبوه و توزیع و مصرف عمومی قرار گیرد.

4

2

5

6

7

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 27 اسفند 1399  3 شعبان 1442  17 مارس 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4599 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

سرلشکر باقری: گزیده خبر

امروز هیچ قدرتی قادر به غلبه بر سپاه پاسداران نیست
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح  تصریح کرد: سپاه با تکیه بر قدرت الیزال الهی و به 
پشتوانه ملتی استوار، نشان داده است، هیچ قدرتی قادر به غلبه بر پاسداران عزیز نیست.

 همزمان با فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، میالد باسعادت حضرت اباعبداهلل الحسین و روز 
پاسدار، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی 
به سردار سرلشــکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
فرارسیدن روز پاسدار را به آحاد فرماندهان ، مدیران و پاسداران انقالب اسالمی تبریک 

گفت.
متن پیام به این شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 سردار سرلشکر پاسدار برادر ارجمند حسین سالمی

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
باسالم و تحیات؛

 فرا رســیدن سوم شعبان المعظم سالروز خجسته میالد سید شباب اهل جنت، سید 
و ســاالر شهیدان و سرور آزادگان عالم حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم(  که با 
ابتکار الهی و دوراندیشانه معمار کبیر انقالب و بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران 
حضرت امام خمینی)ره( ، روز پاســدار نامیده شــد را به جنابعالی و آحاد فرماندهان ، 
مدیران و کارکنان مجاهد ، انقالبی ، والیی، خدوم  و با بصیرت سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم. با گذشــت قریب به ۴۳ سال از 
طلوع خورشید تابناک پاسداری در سپهر انقالب  اسالمی و نقش آفرینی های سترگ  
و شگفت انگیز پاسداران انقالب در عرصه های گوناگون نیاز کشور ، این حقیقت عظیم 
و تصویر مقتدر و افتخارآمیز ترسیم شده است که »سپاه« به اعتبار سرشت عاشورایی 
و شجاعت و سلحشوری ذاتی خود، در تمامی صحنه های دفاع از دستاوردها و ارزشهای 

نهضت اسالمی، مجاهدانه در میدان های بزرگ و تاریخ ساز، چشم در چشم امپراتوری 
ســلطه و استکبار ایســتاده اســت و با تکیه بر قدرت الیزال الهی و به پشتوانه ملتی 
اســتوار، شریف و قهرمان با عبور از فراز جبهه دشــمن و عقب راندن آنان نشان داده 
اســت، هیچ قدرتی قادر به غلبه بر پاسداران عزیز نیست.امروز سپاه و پاسداران تربیت 
یافته در مکتب اســالم ناب و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم الســالم(  با 
برافراشتن پرچم عاشورای حسینی، آینه ی تمام نمای ظرفیت ها و توانایی های شگرف 
و پایان ناپذیر ملت ایران هســتند که با صدای رســا فریاد می زنند: ما امروز هم قدرت 
تهاجم داریم و هم قدرت ایستادگی و مقاومت ؛  یعنی می توانیم در روز موعود در هر 
اندازه دلخواه، با هر مقیاسی و در هر شدتی بر کانون های تهدید و داشته های اردوگاه 
دشمنان هجوم ببریم.میدان های مأموریتی سپاه و عمل پاسداران شهادت می دهد که 
قدرت امروز جمهوری اســالمی ایران یک قدرت معتبر اســت، کافی است در این روز 
بزرگ و مبارک، مقداری خاطرات و رخدادهای معنادار گذشــته نه چندان دور را برای 
دوست و دشمن یادآوری کنیم  تا ظرفیت های بازدارندگی انقالب اسالمی و بی اعتبار 
ســازی تهدید و قدرت جبهه دشمن بیشــتر هویدا شود.وقتی کشتی ارتش سلطنتی 
بریتانیا - امپراطور قدرتمند صدها ســال حاکم بر جهان - خوار و ضعیف تصرف می 
شــود و یا پهپاد جاسوسی و راهبردی رژیم تروریســتی ایاالت متحده آمریکا بر فراز 
آب های ســرزمینی و میهنی تنها با یک شلیک ساقط می شود و همچنین دشمنان 
منطقه ای و فرامنطقه ای از گســترش قاعده قدرت ایران عزیز در غرب آسیا و سواحل 
مدیترانه به شدت  هراسناک  و وحشت زده می شوند و قبل از ورود به گام دوم انقالب 
، ظرفیت های انهدام رژیم صهیونیستی و به فضل الهی حذف رژیم جعلی، کودک کش 
و منحوس از جغرافیای سیاســی منطقه فراهم شــده است ؛  می توان این حقیقت را 
آشــکار ساخت که اینها توهم و افســانه نیست، بلکه واقعیتی است که با اراده و ایمان 

پاسداران انقالب به نام ایران و ایرانی ضرب شده است.سپاه، تجلیگاه و قرارگاه مردانی 
اســت که روح برادری و اخوت را خمیرمایه اصلی شاکله معنوی این نهاد آسمانی قرار 
داده اند و جز خدا،  هرگز از هیچ کســی نهراسیده اند و تنها شهیدحاج قاسم سلیمانی 
آن مرد میدان های پر غوغا کافی اســت تا به مردمان ســرزمین خود اطمینان دهد، 
بدون نگرانی و اضطراب، با امید و انگیزه متراکم ، مسیر آینده روشن  و قله های رفیع 
عزت ، عظمت و اقتدار ممتاز این کشــور را می توان  پیمود.هر چند راه سخت است، 
اما پاســداران در عمل نشان داده اند برای راه های هموار و آسان خلق نشده اند، آنان 
مردان مصممی هستند که برای فتح این قله های بلند و روزهای سخت تاریخ و یوم اهلل 
های بزرگ متولد شده اند.خدای بزرگ را شاکریم که هر چه شرایط سخت تر می شود، 
ســپاه و آحاد نیروهای مسلح و مدافع کشورمان هم بلندتر، عمیق تر، ژرف اندیش تر، 
آینده نگرتر، قوی تر و مطمئن تر از سرچشمه فیاض حکمت الهی رهبر معظم انقالب 
و فرماندهــی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( می آموزند چگونه موفق ، 
سربلند و پیروز عمل کنند.در یوم اهلل میالد حسین بن علی )ع( از خدای سبحان و اهل 
بیت عصمت و طهارت )علیهم الســالم(  استعانت می جوییم ، پاسداران عزیز را برای 
اعتالی سپاه، تداوم حمایت و همراهی با مردم ، استحکام بخشی به مقاومت ، منزوی 
ساختن دشمن و پذیرش نقش های عظیم در حوادث بزرگ، تعقیب آرمان ها و اهداف 
بلند فراروی، تقویت وحدت، اخوت و برادری با ارتشیان غیور و انقالبی و سایر نیروهای 
مســلح ، خنثی سازی عملیات روانی و جنگ رسانه ای دشمنان ، قدرت افزایی دفاعی 
و ارتقای ارکان قدرت بازدارنده نظام و توسعه آن در ابعاد موشکی، جنگال، جنگ های 
شناختی و سایبری، عمق بخشی به عملیات های دریایی و زمینی و بلوغ رویکرد و عمل 
اجتماعی در حوزه امداد و خدمت رسانی به مردم، سازندگی، محرومیت زدایی و اقتصاد 

مقاومتی و توسعه اشراف و تفوق اطالعاتی بر دشمن یاری بخشند.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد
۳۱ سال حبس اکبر طبری قطعی شد

ســخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور 
خبر داد و گفت که این مرجع هنوز درباره عیســی شــریفی اعالم نظر نکرده 
است. ، غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز که بصورت آنالین برگزار 
شد، گفت: امیدوارم مردم در سال جدید که آغاز آن با میالد عالم بشریت است، 

این سال برای مردم سال گشایش و سال فرج باشد.
وی افزود: ســالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود. 
سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی های افسار گسیخته و تورم 
بیش ازحد و همراه با دغدغه های کرونایی اما در مقابل شــاهد جهاد مقدس 
مدافعان سالمت بودیم.ســخنگوی قوه قضاییه گفت: به استحضار مردم عزیز 
ایران میرسانم که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا 
توانســتیم در یکسال جاری ۴۰ ســامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند 
ایجاد کنیم و ۳ میلیون نفر از مردم  به جای مراجعه حضوری از ســامانه های 
هوشــمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه 
به ســامانه های نوبت دهی قضایی توانســتند در وقت و زمان معین به واحد 
قضایــی مراجعه کنند. همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت 
را صادر کردیم  و یک میلیون اظهارنظر کارشناســی صادر شد. در سال ۹۹ ، 
۲۵ ســرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش ۱۰ 
درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.وی ادامه داد: در سال ۹۹ تمام 
زندان ها به دادرســی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک 
دایر شــد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضایــی،  ۱۲۰ زندانی را بدون 
اعزام به پرونده هایش رســیدگی کردیم و ۷۰ درصــد اعزام و بدرقه زندانیان 
کاهش یافت. اســماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که 
منتهی به صدور  قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معامالت دولتی 
و سواستفاده از مقام شغل به  یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال 
حبس و بعالوه  ۲ ســال حبس و نیز  یک سال حبس و جزای نقدی و شالق 
و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده  که البته مجازات اشد قابل اجراست.

وی افزود: همچنین خانم لیال امیرآبادی وکیل  دادگســتری به جرم پرداخت 
رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره 
دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.  در این پرونده 
متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت 
میزان اعالم می شود.وی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که 
منتهی به صدور  قطعی حکم شــده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره 
و مدیرعامــل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشــوه و تبانی در معامالت 
دولتی و سواستفاده از مقام شغل به  یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره 
۴ ســال حبس و بعالوه  ۲ سال حبس و نیز  یک سال حبس و جزای نقدی 
و شــالق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده  که البته مجازات اشد قابل 
اجراســت.وی افزود: همچنین خانم لیال امیرآبادی وکیل  دادگستری به جرم 
پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع 
به ۳ فقره دو ســال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.  در 
این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و 

در سایت میزان اعالم می شود.

قطعی شدن 31 سال حبس اکبر طبری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده 
مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرســی عمیق و گسترده در دادسرا و 
دادگاه انجام شد و حکم نهایی صادر شد. شهریور ما اعالم کردیم که با تقاضای 
اعاده دادرســی محکومان به دیوانعالی ارسال شد.  در دیوان عالی رسیدگی و 
حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با 
رهبری و سردســتگی باند ارتشا که امالک متعدد و وجوه متعددی را بصورت 
رشــوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم  به ۳۱ ســال 
حبــس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و 
انفصال دایم از خدمات دولتی و اســترداد امالک شده بود  توسط دیوان تایید 
و قطعی شده است. ایشــان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی 
و سواســتفاده از اســناد و اعمال نفوذ در مقامات و  ۳ فقره اعمال نفوذ و  یک 
فقره قرض ورزی داشــت که  تایید شــد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان 
عالی  تردیدی پیش امده و دادگاه گفته  قانون پولشــویی اخیرالتصویب است 
و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است  ولی در 
مورد  سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که  به تایید دیوان  عالی رسیده 

و الزم االجراست.

 480 میلیون تومان؛ نرخ دیه قتل غیرعمد در سال 1400
وی در پاســخ به سوالی درباره مبلغ دیه ســال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون 
در پایان هر ســال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این 
موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه 
مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ 
دیه قتل غیرعمد مســلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال 
۱۴۰۰ الزم االجرا است.اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود 
و در ســال گذشته صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخاللگران اقتصادی در کشور 
۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم عالوه بر شخصیت حقیقی 
داشتیم.  در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، 
اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلســتان ۵ نفر محکوم شدند.سخنگوی 
قوه قضاییه گفت:  نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که ۳ نفر در 
شــعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ 
تا ۲۵ سال و  ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس 
از ۱۰ تا ۱۵ ســال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ ســال، ۵۱ نفر انفصال از 
مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحالل و ۴۷ مورد مجازات شالق توسط شعب 
مبازره با مفاســد اقتصادی گرفتند.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی 
درباره  گرانی های اخیر در بازار مرغ گفت: به همه دســتگاه ها بویژه ســازمان 
تعزیــرات حکومتی اعالم کردیم که  حاضریــم کمک کنیم. در روزهای اخیر 
و هفته جاری دادستان های ما، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی 
رفتند و مواردی از سواســتفاده در حوزه توزیع مرغ را کشــف و متهمینی را 
دستگیر کردند، پرونده های آنها در حال رسیدگی است.وی ادامه داد: در سال 
۹۹، یک هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت.  
بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری های قوه 
قضاییه احیا شدند و شاغلین این مجموعه ها نیز عدد باالیی  -حدود ده ها هزار 
نفر - است.سخنگوی دستگاه قضا در هشدار به  بانکها گفت: اولین مسئولیت 
نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای 
تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشــد.  بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر 
از آنهــا فعالیت و تولید را ادامه دهد. در صــورت قصور بانک با آنها برخورد و 

بازخواست خواهند شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه کمبودی در تولید روغن نداریم، 
گفت: ما با پدیده سودجویی مواجه هستیم و قطعا باید در مقابله 
با سودجویی و کنترل ها برنامه قوی تری می داشتیم.علی ربیعی 
ســخنگوی دولت ظهر دیروز )سه شــنبه( در نشست خبری با 
تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: ماه پربرکت و ماه پیامبر اکرم 
)ص(، ماه شعبان فرارسیده و اعیاد مبارک این ماه، که در آستانه 
یا متقارن با نوروز شــده، نماد پایان تاریکی و رســیدن نور و 
روشــنایی است. از فردا اعیاد سه گانه شعبانیه شروع می شود. 
میالد حضرت امام حسین)ع(، برادر جان  برکف ایشان حضرت 
ابوالفضــل العباس )ع( و امام ســجاد )ع( را بــه همه تبریک 
می گویم..ربیعی گفت: آرزو می کنیــم همه ما ایرانیان بتوانیم 
پاســداری کنیم از ارزشــهای اخالقی، کرامت انسانی، مدارای 
اجتماعی. ما در آســتانه نوروز ۱۴۰۰ بیش از هر دوره دیگری 
نیازمند از خودگذشــتگی برای جامعه و تالش برای زیســتی 
مهربانانه و بردباری و گذشت برای زندگی بهتر هم وطنانمان و 
نیز حفظ اعتالی وطن هستیم تا بتوانیم زینت تمدنی دیرینه 
باشیم که با اسالم عزیز پیوند خورده است.وی افزود: امیدواریم 
حالوت این ماه که با عطر شکوفه ها و بهار طبیعت عجین شده 
اســت، نویدبخش رفتن روزهای سختی باشد که ملت و دولت 
ایران در سال ۹۹ تجربه کرد.سخنگوی دولت بابیان اینکه دولت 
و مردم ســالی نسبتا سخت را پیش سر گذاشته اند، گفت: آثار 
تحریم و جنگ اقتصادی در سال ۹۸ به اوج خود رسید. دولت 
به نمایندگی از مردم همه تالش خود را به کار بسته است تا به 
رغم نامالیمات داخلی و فشارهای بی حد و حساب خارجی هم 
به فکر امروز ایرانیان و هم زندگی فردای ایرانیان باشــد.ربیعی 
گفت: ما واقفیم جنگ اقتصادی و همراه شدگی آن با کرونا در 
سال ۹۹ فشار زیادی بر دهک های پایین اجتماعی وارد کرده 
اســت. اما امروز می توانیم بگوییم همــه تالش بدخواهانی که 
خواهان فروپاشی ایران و تخریب زندگی مردم بودند رو به پایان 
اســت. در نوروز جدید حتما تحوالت و سرسبزی جدیدی در 
پیش روی  ماســت.وی ادامه داد: دولــت با همه توان خود در 
مقابله با کرونا در حوزه سالمت و در مقابله با جنگ اقتصادی در 
حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعی و نیز در سیاست خارجی اقدامات 
بیشماری سامان داده و دنبال کرده است.سخنگوی دولت تاکید 
کرد: ما در سیاســت خارجی در ســال گذشته موفقیت های 
بزرگی هم در سیاست خارجی بدست آوردیم، ما در برابر فشار 
کم نظیر رژیم سابق آمریکا برای امنیتی سازی و منزوی کردن 
ایران، نه تنها آن اهداف را ناکام گذاشــتیم بلکه با ایستادگی و 
اصرار بر دیپلماسی به جای بحران آفرینی، آمریکا را در نشست 
های مجمع عمومی و شــورای امنیت سازمان ملل متحد و در 
دادگاه بین المللی الهه به انزوای اخالقی و محکومیت حقوقی 
کشانیدم.ربیعی گفت: صدای ما برای فراخواندن همه کشورهای 
منطقه به صلح و دوســتی و حل اختالفات به شــیوه دوستانه 
هرگز قطع نشد.وی افزود: اجازه ندادیم که خواست و اراده ثبات 
آفرین و خیرخواهانه ما برای همه کشورهای منطقه تحت تاثیر 
هیاهوی توخالی آمریکا و همدستانش در اتهام زنی واهی علیه 
ما قرار بگیرد. تجارت ما با کشورهای همسایه به رغم تحریم ها 
در ســطح خوبی پیــش رفت و همچنان مصمم هســتیم که 
مرزهای تجارت و رفت و آمد همسایگی را به اتصال جغرافیایی 
امن و پرسود برای همه ملت های منطقه تبدیل کنیم.سخنگوی 
دولت تاکید کرد: اطمینان داریم که در ماه های نزدیک آینده، 
دولت آمریکا چاره ای جز تن دادن به روند صلح جهانی و پایان 
دادن به ظلم ایران نداشــته و زمســتان برجام به پایان خواهد 
رســید و فصل تازه ای از تعامل بــا جهان که رضایت و امنیت 
اقتصادی بیشتری مردم ما و البته همه ملت های منطقه فراهم 
می کند آغاز خواهد شــد. ربیعی خاطرنشان کرد: هیچ یک از 
اینها بدســت نمی آمد اگر دولت در هفت سال گذشته در برابر 
تحریک های خارجی و توهین های داخلی شکیبا نمی بود و در 
اســتراتژی تعامل ســازنده با جهان متعهد نمی ماند. البته این 
دستاوردها حفظ نخواهند شد اگر به این صبوری و تعهد ادامه 
ندهیم.وی افــزود: در حوزه ســالمت؛ طرح تحول ســالمت 
بزرگترین پروژه دولت بود که از سال ۹۳ آغاز شد .این طرح موج 
کاهــش خروج از جیب بیمار و جلوگیــری فرو افتادن افراد به 
خاطر بیماری در تله فقر شد. در این مدت ما تخت بیمارستانی 
به اندازه تمام دوران گذشته اضافه کردیم.سخنگوی دولت تاکید 
کرد: طی ۷ ســال گذشــته ۳۶  هزار تخت جدید بیمارستانی 
اضافه شــده و ۴۰ درصد تخت های بیمارستانی به طور کامل 

مورد بازسازی قرار گرفته و تعداد تخت های آی سی یو بیش از ۲ 
برابر شده است.ربیعی گفت: امروز بیماران کرونایی حداکثر ۱۰ 
درصد هزینه را پرداخت می کنند و اگر بیمه روســتایی داشته 
باشند،  ۵ درصد هزینه ها را می دهند. در مقابله با کرونا در مدت 
زمان بسیار کمی تولیدات ماسک و ونتیالتور به صادرات رسید.

وی با بیان اینکه همانند کشورهای توسعه یافته ۴ کانون تولید 
واکســن مراحل موفقیت امیزی را پیش سر گذاشتندف گفت: 
یادمان باشد که در فروردین و اسفند سال گذشته چه وضعیت 
روانی در جامعه حاکم بود و چگونه اخبار جعلی، کرونا را عاملی 
برای تخریب دولت ایران قرار داده بود.ســخنگوی دولت تاکید 
کرد: ما با وجود تحریم، گذاری موفق در مقایسه با سایر کشورها 
از کنترل ویروس داشته ایم و نوید می دهیم که واکسیناسیون 
در اوایل سال آینده به ثمر خواهد نشست.ربیعی در ادامه گفت: 
در حوزه توســعه انســانی و اقتصادی به رغم همه فشــارها، 
کمبودها، نابسامانی ها و بهم خوردن تعادل و قصد اصلی آمریکا 
برای فروپاشــاندن این حوزه ها دولت بــه موفقیت های قابل 
توجهی دست یافت.وی ادامه داد: ما در اولین گام زیرساخت های 
فضای مجازی را گسترش دادیم و با تالش زیادی به حفاظت از 
این حوزه نیز پرداختیم. امروز می توانیم بگوییم مفهوم دولت 
الکترونیک محقق شــده است و تحوالت عظیمی چه در حوزه 
اداری و چه کســب و کار در این حوزه پدید آمده است. امروز 
حدود یک میلیون شغل فقط در یک شبکه اجتماعی ایچاد شده 
است.ســخنگوی دولت تاکید کرد: در اینترنت و حوزه توسعه 
روستایی دولت انرژی ویژه ای گذاشت و براساس اهداف برنامه 
ششم توسعه باید ۸۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ هزار خانوار به 
اینترنت متصل می شد که با توجه به شرایط کرونا به ۹۶ درصد 
رســیده و در حال حاضر بشــاگرد و روســتاهای سیستان و 
بلوچستان نیز اینترنت دارند و تا پایان این دولت نیز صد درصد 
خواهد شد.ربیعی گفت: به رغم سختی های مالی که دولت دارد 
امروز بیش از ۴ میلیون طلبه، دانشــجو و اساتید و حدود یک 
میلیون دانش آموز از بســته های اینترنت رایگان استفاده می 
کنند.وی با بیان اینکه در آخرین فصل در ۹ ماهه در سال ۹۹ 
ما از رکود خارج شــدیم، گفت:  بنابر گزارش بانک مرکزی در 
بخش کشــاورزی ۴.۶ درصد، در بخش نفــت ۳.۲، در بخش 
صنایع و معادن ۶ درصد مثبت شــده ایم. در بخش خدمات به 
علت شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی های اجبــاری و تاثیر 
مســتقیم آن بر اقتصاد  خدمات در سال ۹۸ دارای رشد منفی 
زیادی بودیم. با سیاست های اعمالی به تدریج در فصل اول سال 
۹۹ رکود منفی به ۱.۹ درصد رسید.ســخنگوی دولت افزود: با 
برنامــه ریزی های حمایتی برای بخش خدمات بتدریج در این 
بخــش نیز وضعیت بهتری پیدا کردیــم و با مقداری بهبود در 
فصل دوم و سوم نهایتا منفی ۰.۳ درصد هستیم.ربیعی گفت: در 
مجموع ۹ ماهه، تولید ناخالص داخلی با نفت ۲.۲ درصد رشد 
داشته است و بدون نفت نیز ۱.۱ درصد مثبت شده ایم. این  در 
حالی است که در ۱۵ سال گذشته قبل از تحریم میانگین درآمد 
ارزی ۴۵ میلیارد دالر بوده و امسال ما ۱۰ درصد آن درامد ارزی 
داشته ایم.وی هدف اصلی تحریم را قرار دادن ایران در یک دو 
راهی دانست و گفت: اول گرســنگی کشیدن مردم و دیگری 
تبدیل جامعه به یک دولت پلیسی از اهداف تحریم ها بود ولی 
ما اجازه ندادیم که هیچ کدام از این دو ســناریو محقق شــود.

ســخنگوی دولت تاکید کرد: ما تالش کردیــم نتایج و اثرات 
تحریم بر زندگی مردم را تا جایی که ممکن اســت از آنها دور 
کنیم و برای کاهش آزادی های سیاسی و مدنی مردم ایستادگی 
کردیم.ربیعی گفت: دولت در این ســال ها تالش کرد با اتخاذ 
سیاســت هایی به حفظ زندگی مردم بپردازد. در مورد حقوق 
بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها به رغم مخالفت هایی 
که در داخل صورت می گرفت اقدام عملی انجام دادیم و شاید 
لبخندی هر چند کوچک بر لبان بازنشستگان عزیزمان نشاندیم 
و همین جا به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز وعده می دهم 
همسان ســازی آنها در ماه های باقی مانده دولت با تمام توان 
دنبال خواهد شــد. وی تصریح کرد: ادامه سیاست پیشی دادن 
مزد بر تورم در ۸ ســال که گذشته آغاز شده بود ادامه یافت، با 

عذرخواهی از عدم شرایط افزایش بیشتر برای حفظ بنگاهها و 
توان تولید در این جهت حرکت کردیم.سخنگوی دولت گفت: 
گسترش بیمه سالمت به نحوی که امروز می توانم من در این 
تریبون با صدای بلند بگویم هیچ ایرانی نیســت که بخواهد و 
دفترچه درمانی نداشته باشد.ربیعی اظهار کرد: گسترش تامین 
اجتماعی برای روستاییان، امروز حدود ۳ میلیون روستایی ما از 
بیمه تامین اجتماعی روســتایی و عشــایر استفاده می کنند. 
روستاهای ما سهم اشتغالشان از ۳ درصد به ۲۹ درصد رسید و 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در روســتاها برای اشــتغاال به 
درســتی و بدون کمترین ریخت و پاش به گواه دســتگاه های 
نظارتی هزینه شــد.وی ادامــه داد: در حوزه مددجویان با یک 
نظریه مشــخص توانمندســازی از سیاســت رفاه صدقه ای و 
جبرانی عبــور کردیم و عالوه بر افزایش مســتمری ها برنامه 
توانمند کردن آنها را دنبال کردیــم. فعالیت دو نهاد حمایتی 
بزرگ ما کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی و 
میزان ایجاد اشــتغال و خروج از مددجویی گواه این مدعاست.

ســخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه مبــارزه با معلولیت، ۳ 
غربالگری بزرگ و بی نظیر را دنبال کردیم. غربالگری شنوایی، 
بینایی و ژنتیک که در برخی از آنها باالی ۹۰ درصد موفقیت به 
دست آوردیم.ربیعی تاکید کرد: در حوزه آموزش امروز مهارت 
افزایــی در مناطق محروم و روســتاهای کوچک به پیش رفته 
است. یک برنامه مهم دولت مبارزه با بازماندگی از تحصیل بوده 
اســت، امروز می توانم با صدای بلند بگویــم هر ایرانی که به 
مدرسه نرفته بود دارای یک پرونده با بررسی احوال شخصی و 
عللی آن بوده است و برای رفع بازماندگی تالشی نزدیک به صد 
درصد موفقیت صورت پذیرفته اســت.وی خاطرنشان کرد: در 
زمینــه فرصت های اجتماعی برابر نیز تــالش کردیم با نظریه 
توانمندسازی گروه های هدفی همچون زنان سرپرست خانوار را 
مــورد توجه قرار دهیم. بیــش از ۲۰۰ هزار نفر را از آنها دارای 
بیمه تامین اجتماعی شدند و وام های اشتغال با توانمندسازی 
را دنبال کردیم.ســخنگوی دولت گفت: برای گروه هایی مانند 
خانوارهای دو معلول به باال و مددجویان و ایثارگران برنامه های 
هدافدار مسکن را دنبال، اجرا کردیم و تحویل داده شد.ربیعی 
گفت: با وجود همه تحریم ها میانگین اشــتغال کشور در این 
ســال ها۵۵۱ هزار بوده اســت. البته با توجــه به ورودی های 
بازارکار ما این اندازه کفایت مواجه با بیکاری گسترده را نداشت 
اما در مقایسه با کشــورهای دیگر با وجود تحریم هایی که ما 
داشــتیم دارای عدد قابل قبولی هستیم. ما امروز دارای نظریه 

مشخص اشتغال در مناطق محروم و روستاها هستیم.
وی افزود: با آسیب های اجتماعی مواجه علمی صورت گرفت. 
بنا ندارم در این تریبون به نگاههای ســطحی که در این زمینه 
وجود دارد اشــاره کنم. موضوع پرداختن به اعتیاد، خودکشی، 
طالق، خشونت علیه زنان و کودکان، همسرآزاری، کودک آزاری 
و ســالمندآزاری از کارهای مهم در این حوزه است و گسترش 
اورژانس اجتماعی دستاورد بزرگ کشور بوده است. هم اکنون 
۳۶۰ مرکــز اورژانس اجتماعی و ۲۵۶ پایگاه خدمات اجتماعی 
و ۳۱ مرکــز خط تلفن ۱۲۳ در کشــور و بــا تالش مددکاران 
اجتماعی و روانشناســان و ســایر نیروهای متخصص اورژانس 
اجتماعی در سراسر کشور فعالیت می کنند.ربیعی خاطرنشان 
کرد: حمایت از نهادهای مدنی برنامه بزرگ دولت بوده است ما 
امروز ۲۲ هزار سازمان مردم نهاد داریم. فقط در حوزه گروه های 
هــدف اجتماعی از ۴ هزار و پانصد به بیــش از ۹ هزار طی ۷ 
سال رسیده ایم.وی ادامه داد: عالوه بر این تالش برای امنیتی 
زدایی کردن این عرصه و تسهیل گری برای گسترش تسهیالت 
صورت گرفت.سخنگوی دولت اظهار کرد: به واسطه توضیحات 
داده شــده با اطمینان می گویم سال ۱۴۰۰ سال پساکرونا و 
پسا تحریم است به این معنا که هر چند که تحریم ها و کرونا 

به پایان خود نرسیده اند اما در نقطه حضیض قرار گرفته اند
ربیعی با اشــاره به مصوبات دولت گفت: دولت برای زلزله سی 
سخت عالوه بر تخصیص اعتبارات قبلی برای ساخت و بازسازی 
مسکن به زلزله زدگان اختصاص داده بود، در این جلسه مجددا 
یکصد میلیارد ریال اعتبار برای بازســازی تاسیســات عمومی 

آســیب دیده اختصاص داد.وی افــزود: در مصوبه دیگری، گام 
اول اقدام برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اورسیا، با موافقت 
برای عضویت ایران در این اتحادیه به عنوان عضو ناظر موافقت 
کرد.سخنگوی دولت گفت: وزارت امور خارجه نیز مجاز شد به 
عنوان عضو ناظر در اتحادیه حضور یابد و بررسی های الزم در 
راســتای منافع و مصالح کشــور و در صورت الزم عضویت در 
اتحادیه یاد شــده به عمل آورد.ربیعی خاطرنشان کرد: گفتنی 
اســت اتحادیه اقتصادی اوراســیا، یکی از مظاهر نهادی عصر 
بازخیزی آسیا اســت. ایران در میانه کوریدور غرب به شرق و 
در نقطه اتصال شمال به جنوب اورسیا نقش چشم ناپوشیدنی 
در این دوره دارد.وی ادامه داد: همانطور که هر طرح اقتصادی 
و امنیتی در اورسیا نمی تواند از ایران چشم پوشی کند، ایران 
هم قصد ندارد از قافله توســعه اورسیا عقب بماند، بنابراین این 
یکی از گام های پیوســتن به قطار آسیا است.سخنگوی دولت 
گفت: تاکنون کشــورهای ارمنســتان، بالروس، قرقیزستان و 
روســیه عضو اتحادیه بوده و کشــورهایی از جمله چین، هند، 
ترکیه و پاکســتان در صدد عضویت در اتحادیه مزبور هستند. 
هدف این سازمان بین المللی یکپارچگی اقتصاد منطقه است.

ربیعی افزود: در مصوبه دیگری، دولت به منظور رشــد تعاونی 
ها و ایجاد تســهیالت برای سرمایه گذاری تعاونی ها و حمایت 
از آنهــا ۵ هزار میلیارد ریال به عنوان افزایش ســرمایه دولت 
به بانک توسعه تعاون اختصاص یافت.وی اظهار کرد: متاسفانه 
به علت محدودیت های ایجاد شــده از تحریم و کاهش درآمد 
ارز اختصاصی برای نهادها برای موعد مقرر و نیز ســودجویی 
عــده ای در توزیع برخی اقالم مانند مرغ با مشــکالتی مواجه 
شــدیم که موجب اختالل توزیع در بازار شد.سخنگوی دولت 
اظهار کرد: دولت به منظور ایجاد تعادل به تعاونی مرزنشــینان 
و پیله وران اجازه داد از محل صادرات یکدیگر در ســالهای ۹۷ 
،۹۸ و ۹۹ خارج از ســهمیه ارزی تامین شده واردات کاالهای 
اساســی و ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه های روغنی، 
مغز گردو، بادام هندی، نهاد های دامی و دام زنده، گوشت گاو 
و گوساله و همچنین میوه های گرمسیری و نارنگی وارد کنند.

ربیعی خاطر نشان کرد: همچنین به منظور تسهیل واردات اقالم 
یاد شــده کارتهای الکترونیکی مبادالت مرزنشینان استانهای 
آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، 
خوزســتان، کردستان و هرمزگان به صورت سیستم برای یک 
دوره یکساله تا پایان تمدید شد. همچنین بازرهای مرزی شرق 
کشــور از تخفیف ســود بازرگانی ۲۰ درصد برای واردات کاال  
برخوردار شدند.وی ادامه داد: همچنین دولت دیروز با توجه به 
در پیش رو بودن ماه مبارک رمضان و افزایش ذخایر گوشــتی 
و برگردان تعادل به بازار به رغم جوجه ریزی مناســب و تولید 
قابــل قبول مرغ برای حمایت از مصرف کنندگان به شــرکت 
پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تن گوشت مرغ 
با اســتفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ هزار تومانی خریداری و وارد 
کشور نماید.سخنگوی دولت به مسئله کرونا اشاره کرد و گفت: 
ما در مواجه با کرونا همچنان در بیم و امید به ســر می بریم و 
در وضعیت ریســک هستیم. وضعیت کلی کشور مناسب بوده، 
تاکنون شــاهد اوج جدیدی در ســطح کشور نیستیم، ولی در 
خوزستان همچنان اکثر شــهرها قرمز هستند. مقررات خاص 
در داخل اســتان خوزستان و اســتان های هموجوار به شدت 
اعمال خواهیم کرد.ربیعی گفت: مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا 
در خصوص کســب و کارها به ویژه استان خوزستان به مدت 
حداکثر ۳ ماه از اســفند ۹۹ تمدید و ابالغ می شود. تست ها 
در این اســتان به روزانه ۲۰ هــزار افزازیش یافته و ۴۱ درصد 
تخت بستری اضافه شده است.وی ادامه داد: در ارتباط با بحث 
واکسیناســیون عمومی با واردات واکسن های روسی، چینی و 
هندی تالش خواهد شد که واکسیناسیون کادر درمان و افراد 
آسیب پذیر تا پایان سال مطابق برنامه تکمیل شود. ضمنا خارج 
از اولویت بندی سند واکسیناسیون به هیچ کسی واکسن تزریق 
نخواهد شد.سخنگوی دولت تاکید کرد: ستاد ملی کرونا معتقد 
اســت باید با همکاری کامل و در کنار مردم و دولت تمهیداتی 
بیاندیشــیم که وارد موج چهارم نشویم. کماکان توصیه  ما به 
عدم سفر شــرکت و تجمعات نوروزی است.ربیعی اظهار کرد: 
همــگان نباید از تالش برای مبارزه با کرونا خســته و یا غاقل 
شــویم. کرونا در سال گذشته عزیزان زیادی را از ما گرفت. هر 
یــک از ما با مصبیت خانواده، دوســتان نزدیک و دور خود به 

سوگ نشسته ایم.

ربیعی در نشست خبری:

زمستان برجام به پایان میرسد
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با فرمان رئیس جمهور آغاز شد:

بهره برداری از  طرح انتقال آب خلیج فارس به چادرملو 

مهندس تقی زاده در گزارش خود افزود: شــرکت چادرملو به عنوان یکی از 
سه سهامدار عمده ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس و یکی از متولیان اصلی 
طرح، نقش اثرگذاری در نیل به این دســتاورد بزرگ داشته است . شرکت 
چادرملو که طرح ها و برنامه های بزرگی در جهت توسعه و اکتشاف در دست 
اقدام دارد نیازمند بهره گیری از منابع پایدار اب میباشد چرا که آب یکی از 
بزرگ ترین چالش های  بزرگ  شرکت های صنعتی و معدنی است . وی  پروژه 
انتقال آب خلیج فارس را فرصت مغتنمی برای مشگل گشایی دانست و گفت 
: با همین هدف 3 شــرکت بزرگ معدنی و صنعتی چادرملو ، گل گهر و مس 
سرچشمه تصمیم بزرگی را اتخاذ کردند که در تاریخ این سرزمین بی سابقه 
بود .مدیر عامل چادرملو گفت: قطعه ســوم خط 1 که امروز افتتاح شد، از 
مجتمع مس سرچشمه کرمان تا صنایع فوالدی در منطقه اردکان استان یزد 
در حدود 370 کیلومتر می باشد که انشعابی هم  به مجتمع معدنی چادرملو  
به طول 150 کیلومتر کشیده می شود.وی تصریح کرد: دبی آب انتقالی به این 
منطقه  2 مترمکعب بر ثانیه از طریق لوله هایی به قطر 1000تا 1200   میلیمتر 
می باشــد و 7 مخزن 110 هزار مترمکعبی نیز برای ذخیره سازی آب احداث 
شده است که برای ســالها تامین کننده آب پایدار برای صنایع خواهد بود 
.مهندس تقی زاده در ادامه از مرحوم پاشایی فام؛ مدیرعامل وقت بانک سپه 
، محمد جالل مآب،مدیرعامل وقت گل گهر، محمود نوریان مدیر عامل وقت 
شرکت چادرملو  و آقایان مرادعلی زاده ، بنی اسدی و دکتر یاری مدیرعامل 
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس بعنوان انسان های شجاعی که جسارت 
به خرج دادند و گام های اول را برای این  پروژه ملی برداشتند تقدیر و تشکر 
کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه ، بسیاری معتقد بودند این پروژه توجیه 
اقتصادی ندارد. اما با ایمان و باور و جسارتی که در بین بنیانگذاران این طرح 
وجود داشــت، این ریسک بزرگ انجام شد  افزود : نباید فراموش کنیم این 
پروژه عظیم در اوج تحریمها محقق شد . موفقیت این پروژه تنها به انتقال آب 
شیرین به فالت ایران و شرق کشور خالصه نمی شود بلکه موضوع مهم که از 
دستاوردهای  این طرح عظیم است و باید به آن توجه داشت، انتقال فناوری 
است. نزدیک به 190 شرکت سازنده و پیمانکار توانمندی های خودشون رو 
به منصه ظهور رساندند و اکنون ما صاحب توان فوق العادهای برای ساخت 
قطعات مورد نیاز از جمله ابر پمپها هســتیم و انشاهلل در نظر داریم ساخت 
ممبران های آب شــیرین را هم داخلی سازی کنیم که مقدمات آن در حال 
اجراست .ناصر تقی زاده همچنین در این مراسم گفت: امروز بسیار خرسندم 
که خطوط دوم و ســوم این طرح هم با حمایت های دولت محترم و شخص 
رئیس جمهور و جناب آقای رزم حسینی که  تصمیم شجاعانه برای تداوم این 
طرح بزرگ ملی برای انتقال آب به فالت مرکزی و شرق کشور گرفتند  تشکر 
کنم و ما کاماًل  از آن حمایت میکنیم، چرا که معتقدیم اکنون این توانمندی 
در کشــور به اثبات رسیده که می توان با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 
سود آور و بخش خصوصی، نه تنها به عمران و آبادانی کشور سرعت ببخشیم 
بلکه باری از روی دوش دولتها نیز می توانیم برداریم .این پروژه عماًل ثابت 
کرد که اگر نظام به این نتیجه برسد که توسعه را از حالت دولتی خارج کند و 
این مهم را به شرکت های خصوصی محول کند امری شدنی و مثمر ثمر برای 

کشورخواهد بود.

آیین بهره برداری از قطعه سوم پروژه عظیم طرح شیرین سازی و انتقال 
آب خلیج فارس به مجتمع صنعتی چارملو در شهرستان اردکان با حضور 
ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در این 
مراسمی که به همین مناسبت در محل مخازن آبگیری مجتمع صنعتی 
چادرملو برگزار گردید ، مهندس ناصر تقی زاده در گزارشی به تشریح 
تأثیرات مهم این طرح در استان یزد و صنایع این منطقه گفت : قبل از 
هر چیز بهره برداری کامل از خط 1 پروژه شــیرین سازی و انتقال آب 
خلیج فارس را به مقام معظم رهبری و مردم استان یزد آنهم در یکی از 
خجسته ترین ایام که مبعث پیامبر عظیم الشان اسالم و اعیاد شعبانه 
است، تبریک عرض می کنم. وی همچنین از ریاست  محترم جمهوری ، 
وزیر محترم صمت و مجلس محترم به ویژه رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس که با  حمایت های خود روند اجرایی و عملیاتی شدن پروژه بزرگ 
انتقال آب خلیج فارس و همچنین تامین مالی منابع تسریع بخشیدند 

تشکر و قدردانی کرد.
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گزیده خبر
 رانتی که مجلس احیاءاش کرد

قیر رایگان؛ام الفساد پروژه های عمرانی
بی توجهی به پتانســیل صادراتی قیر و کارکرد شــفاف بورس کاال برای کشف قیمت 
و تأمیــن قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی در کنار بــرآورد ۴ میلیون تنی قیر رایگان 
در بودجه ۱۴۰۰، تأمل برانگیز است.بررســی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ 
نشان می دهد، بعد از رفت وبرگشت الیحه بودجه میان بهارستان و پاستور، کمیسیون 
تلفیق میزان توزیع قیر به شــیوه تهاتری را )که پیشتر خودش به الیحه دولت الحاق 
کرده بود(، از ۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در ســال آینده افزایش داده اســت. این 
موضوع در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه ۱۴۰۰ به چشم می خورد. عدم در نظر گرفتن 
مقــدار ریالی در قانون بودجه که تمــام درآمدها و هزینه ها باید به مبلغ ریالی در نظر 
گرفته شود، از دیگر نکات تأمل برانگیز این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.البته 
طبــق آخرین اصالحاتی که نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شــورای نگهبان 
در الیحــه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده اند، ۱۵۰ هزار میلیــارد ریال به طرح قیر تهاتری 
اختصاص داده شده است. تصمیمی که هر چند از وضعیت پیشین که مبتنی بر توزیع 
حواله ای قیر بود، جلوتر است اما مانع توزیع رانت در این حوزه نمی شود.فارغ از ایراداتی 
که کارشناسان در ســنوات اخیر نسبت به توزیع قیر تهاتری و اثرگذاری حداقلی این 
شــیوه از توزیع در پروژه های عمرانی وارد می دانستند، نمایندگان مجلس نیز در نقطه 
مقابل نسبت به استفاده ابزاری از قیر تهاتری در شرایط تنگنای اقتصادی دولت تأکید 
کرده اند.در مصوبات سال های گذشته شرکت ملی نفت مکلف به تأمین قیر تهاتری برای 
دســتگاه هایی نظیر وزارت راه و بنیاد مسکن بوده و گردش حواله قیر میان سازمان ها، 
پیمانکاران و قیرســازان مفاســدی را رقم زده بود؛ در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ مقرر 
شــده، خزانه داری کل کشور معادل ریالی قیر تهاتری را به حساب قیرساز واریز کرده 
و سپس پیمانکاران دستگاه ها، محصول قیر را از قیرسازان تحویل بگیرند.با این وجود، 
همچنان قیر به صورت رایگان به دستگاه ها و پیمانکاران می رسد و همین مسئله بستر 
بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی 
قابل توجهی دارد و از طرفی بی توجهی به کارکرد شفاف بورس کاال برای کشف قیمت و 
تأمین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی تأمل برانگیز است!از این رو، برخی از کارشناسان 

حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری 
و حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه های راه سازی انتقاد دارند و 
خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه های 

عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می کنند.

نیاز پروژه های عمرانی 4 میلیون تن نیست!
در همین رابطه محمدمهدی ملکی تبار، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ظرفیت تولید 
ســاالنه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر گفت: طبق قانون 
بودجه در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و 
در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، 
ســازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و وزارت 
جهاد کشــاورزی قرار دهد.وی افزود: با بررســی آمار گمرک صادرات قیر در سال های 
۹۶، ۹۷ و ۹۸ بــه ترتیب برابــر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی از 
جمله راه ســازی و برخی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون 
تن بوده است.ملکی تبار ادامه داد: این آمار بیانگر آن است که ۴ میلیون تن قیر رایگان 
تخصیصی به دســتگاه ها در پروژه ای عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر 
بســیاری به دست دالالن رسیده و بخشــی از آن نیز از کشور خارج می شود. بنابراین 
عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه سازی با شکست مواجه شده است.

تسویه با پیمانکاران با حواله قیر!
این کارشــناس انرژی در خصوص بروز دیگر تخلف ها در طرح توزیع قیر رایگان گفت: 
دســتگاه های دریافت کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های 
عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می کند و پیمانکار نیز برای رسیدن به 
پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دالل ها بفروشد.وی افزود: کلیه 
معامالت قیر باید در بورس کاال صورت بگیرد، اما به دلیل نرخ پایین تر قیر در بازار آزاد 

نسبت به بورس کاال، شرکت ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دالل ها مراجعه می کنند و 
با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش بینی ها در خصوص قیمت قیر در بورس کاال 

به هم می ریزد و کارکرد بورس کاال با اختالل مواجه می شود.

اصرار نمایندگان برای افزودن طرح توزیع قیر رایگان به الیحه
ملکی تبــار در خصوص انگیزه نمایندگان مجلس برای اضافــه کردن طرح توزیع قیر 
رایگان در الیحه پیشــنهادی دولت گفت: برخی از نمایندگان با آگاهی کامل نســبت 
به رانت و مفســده این طرح، با آن موافق هســتند و منافع خود را در پوشش پیگیری 
برای آبادانی شــهرها و روستاها پنهان می کنند.وی خاطرنشان کرد: البته که برخی از 
نمایندگان مجلس نیز نیز بدون قصد و غرض با این طرح موافق هســتند و هدف آن 
را آبادانی شــهرهای کم برخوردار از جاده ها و راه های ایمن در شــرایط تنگنای مالی 

دولت می دانند.

عرضه قیر رایگان به هدف اصابت نمی کند
این کارشــناس حوزه نفت و انرژی با بیان این که نمایندگان مدافع اضافه شــدن قیر 
تهاتری به بودجه، آشنایی کافی با فرآیند اجرای پروژه های راه سازی و عمرانی ندارند، 
گفت: استفاده از قیر در مراحل پایانی یک پروژه انجام می شود. خریدار قیر باید آن را 
ابتدا به کارخانه آسفالت ســازی ببرد و با ترکیب شن و ماسه و قیر، آسفالت را تحویل 
بگیرد.ملکی تبار ادامه داد: بر اساس طرح مجلس یکی از شرایط دریافت پول قیر، ارائه 
برخی اسناد از جمله مدارک حمل قیر از شرکت های قیرساز تا محل اجرای پروژه است. 
این درحالی اســت که خریدار قیر ابتدا آن را به کارخانه آسفالت ســازی ارائه می دهد 
و ســپس آســفالت را به محل پروژه حمل می کند.وی افزود: تجربه سال های گذشته 
نشان داده است که طرح عرضه قیر رایگان در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و 
روستاهای کم برخوردار از راه های ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری 

از طرف پیمانکاران و حتی دستگاه های دولتی حیف ومیل خواهد شد.

بازار رقیبان با افزایش فروش نفت ایران 
کساد شد

تحلیلگــران و معامله گران نفت می گویند افزایش فروش نفت ایران به چین در 
هفته های اخیر، واردات پکن از کشورهای دیگر را کاهش داده است و تالشهای 
اوپک پالس برای محدود کردن عرضه در بازار جهانی را دشوار می کند.برآوردهای 
تحلیلگران و معامله گران نشان می دهد چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان 
اســت، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون بشکه در روز نفت ایران را با وجود 
تحریمهای آمریکا خریداری می کنــد. این امر به ضرر گریدهای نفتی محبوب 
کشــورهایی مانند نروژ، آنگوال و برزیل شــده و به خلوت شدن غیرمعمول بازار 
محموله های تک منجر شده است.اکثر پاالیشگاهها و معامله گران سراسر جهان 
به دلیل واهمه از مجازات آمریکا که شامل قطع دسترسی به سیستم بانکی آمریکا 
می شــود، قادر به خرید نفت ایران نیســتند. با این حال افزایش غیرقابل توقف 
قیمتها در بازار جهان، نفت ایران را که در مقایسه با گریدهای نفتی دیگر ارزانتر 
فروخته می شود، به شدت برای خریداران چینی شامل پاالیشگاههای خصوصی 
که یک چهارم از ظرفیت پاالیش نفت چین را تشــکیل می دهند، جذاب کرده 
است. با نزدیک شدن قیمت نفت برنت به مرز ۷۰ دالر در هر بشکه که تا حدود 
زیادی به دلیل محدودیت عرضه چشمگیر از سوی گروه اوپک پالس بوده است، 
ادامه افزایش صادرات نفت ایران ممکن اســت تالشــهای این گروه برای تقویت 
بیشتر قیمتها را تضعیف کند.ایران عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک 
اســت اما به دلیل تحریمهای آمریکا، از مشــارکت در کاهش تولید اوپک معاف 
شــده اســت. با این حال تمایل چین برای خرید نفت ایران باعث خرید کمتر از 
کشورهای دیگر اوپک مانند آنگوال و سایر تولیدکنندگان مانند نروژ و برزیل شده 
اســت. هر چند که کیفیت نفت همه این کشورها یکسان نیست.به گفته معامله 
گران، حداکثر ۱۰ میلیون بشکه نفت آنگوال برای صادرات در آوریل تا هفته جاری 
همچنان بدون خریدار بود در حالی که معموال چنین محموله هایی تا این وقت 
از ماه به فروش می رفتند. گریدهای نفتی نیجریه و جمهوری کنگو هم به دلیل 
عدم تقاضای خریداران، با مشکل برای فروش روبرو شده اند.طبق آمار کشتیرانی، 
سه ابرنفتکش حامل نفت میدان یوهان اسوردراپ نروژ حداقل دو هفته است که 
بدون تخلیه محموله شان در آبهای چین منتظر مانده اند. تنها ۱۶ میلیون بشکه 
نفت دریای شمال در فوریه از اروپا به مقصد آسیا ارسال شد که کمترین میزان در 
چهار ماه گذشته بوده است و این روند نزولی احتماال در کوتاه مدت ادامه خواهد 
یافت.یونتائو لیو، تحلیلگر شرکت انرژی اسپکتس در لندن اظهار کرد: با افزایش 
فروش نفت از ایران، بازار محموله های تک واقعا ضعیف شده است. از هم اکنون تا 
ژوئن یا ژوئیه فروش گریدهای محبوب پاالیشگاههای خصوصی چین مانند نفت 
غرب آفریقا، یوهان اســوردراپ و نفت برزیل دشوار خواهد بود.شرکت تحقیقات 
انرژی کپلر هفته گذشــته برآورد کرد واردات نفت چین از ایران در ماه میالدی 
جاری به ۸۵۶ هزار بشکه در روز خواهد رسید که بیشترین میزان در دو سال اخیر 
خواهد بود.عمده این نفت توسط شرکتهای بازرگانی چینی داخلی می شود که 
در معرض تحریمهای آمریکا قرار نمی گیرند. احتمال دارد که این نفت خریداری 
شده پیش از فروش به پاالیشگاههای چینی، مدتی در مخازن نفت نگهداری شود.

پاالیشگاههای خصوصی که اکثرا در استان شاندونگ مستقر هستند، نفت ایران و 
ونزوئال را پاالیش می کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش فروش نفت ایران 
در حالی روی می دهد که دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا بازگشت به میز 
مذاکره را پیشــنهاد کرده است. اد مورس، مدیر تحقیقات کاال در سیتی گروپ 
در یادداشتی در ژانویه، ایران را بزرگترین عامل غیرقابل پیش بینی تاثیرگذار بر 

قیمتهای نفت خواند.

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی؛
  شرایط عرضه نفت و فرآورده در ۱۴۰۰ 

چه تغییری می کند؟
نماینده شــرکت ملی نفت در بورس انرژی اظهار داشــت: سعی می کنیم در 
۱۴۰۰ عرضه هــای منظمی را در همه فراورده ها و نفت خام داشــته باشــیم.

امیرحســین تبیانیاندرباره عرضه نفت، میعانات و فرآورده ها در بورس طی یک 
سال گذشته اظهار داشت: همانگونه که وزارت نفت اعالم کرده بود ما هم نفت 
خام، انواع فراورده شــامل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفتا و میعانات گازی را 
بــه طور منظم در رینگ صادراتی بورس انــرژی عرضه کردیم که هم تحویل 
دریایی و هم خشکی داشتیم. وی با بیان اینکه طی یک سال تغییر محسوسی 
در برنامه های عرضه ایجاد نشــد، افزود: اما زمانی که اوج کرونا بود با توجه به 
محدودیت هایی وجود آمد بعضا توقف هایی به صورت مقطعی بوجود آمد اما در 
کلیت ماجرا خللی در عرضه ها ایجاد نشد. نماینده شرکت ملی نفت در بورس 
انرژی گفت: بیشترین تاثیر کرونا در بحث قیمت ها بود که اوایل سال میالدی 
گذشته قیمت های جهانی نفت را بشدت تحت تاثیر قرار داده و کاهش داد. وی 
خاطرنشــان کرد: اکنون بعد از گذشت یک سال در شرایط فعلی قیمت ها به 
باالترین رقم ها برگشته و جبران قیمت ها هم صورت گرفت. تبیانیان یادآور شد: 
در مورد حجم عرضه ها تغییر خاصی صورت نگرفت و برای ســال آینده نیز به 
همین ترتیب خواهد بود. وی تاکید کرد: سعی می کنیم در ۱۴۰۰ عرضه های 
منظمی را در همه فراورده ها و نفت خام داشته باشیم. نماینده شرکت ملی نفت 
در بورس انرژی بیان داشت: در مورد نفت خام و میعانات گازی با توجه به تقاضا 
ماهانه عرضه می شود، عرضه فراورده ها با توجه به تقاضای بیشتر بصورت هفتگی 
بوده و در سال ۱۴۰۰ هم به همین روال ادامه خواهد داشت. وی گفت: سعی ما 
این است که با قوت بتوانیم حجم معامالت را بیش از پیش افزایش دهیم.وی در 
ادامه با بیان اینکه هرگونه گشایش در تحریم ها در تسهیل معامالت تاثیرگذار 
خواهــد بود، تاکید کرد: هرچند اکنون نیز در مورد عرضه ها خصوصا فراورده ها 
مشــکل خاصی نداریم و طی روال عادی انجام می شود اما بهرحال لغو هرگونه 
محدودیت باعث می شود شرایط تسهیل و متقاضیان بیشتری بتوانند اقدام به 
خرید کنند که باعث افزایش تقاضا خواهد شد. تبیانیان یاداور شد: ما اکنون به 
خاطر موضوع تحریم در حوزه فروش فراورده مشــکلی نداریم معامالت انجام و 

برداشت محصوالت انجام می شود.

صنعت برق درگیر بحران نبود نقدینگی
در سال ۱۳۸۷ بود که قانون هدفمندی یارانه ها با هدف جهت بخشی یارانه های مصرفی به تصویب رسید و اجرا شد. قانونی که قرار بود از بخش تولید و تأمین نیازهای 
ضروری مردم حمایت کند تا تأمین آن با وقفه ای مواجه نشود اما گفته می شود این قانون برای صنعت برق نه تنها مزیت نداشته بلکه منابع جاری آنها را هم قفل کرده 
اســت. شــنیده ها حاکی از این است که بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان وجوه فروش برق شرکت توانیر در سازمان هدفمندی مسدود شده و هیچ عزمی برای پرداخت این 
مبالغ به صنعت برق وجود ندارد و عدم پرداخت این مبالغ صنعت برق را با بجران جدی مواجه کرده است.این در شرایطی است که جریان نقدینگی برای صنعت حیاتی 
برق یک جریان حیاتی است که در هر لحظه امکان تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه برق را فراهم می کرد اما مبالغ واریزی مردم از محل 
فروش برق به حساب سازمان هدف مندی واریز شده و سازمان مذکور به دالیل مختلف،  حتی سهم از محل فروش برق را هم به صنعت برق بازپس نداده و این صنعت را 
دچار بحران جدی کرده است.در همین باره مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق - به خبرنگار ایسنا گفت:  عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانه ها به تعهدات 
قانونی خود می تواند باعث ایجاد بحران در صنعت زیربنایی برق شود.وی افزود: برای دریافت مطالبات از سازمان هدفمندی،  در حال مذاکره هستیم. سخنگوی صنعت برق 

همچنین اظهار کرد: مسئولین صنعت همچنان پیگیر دریافت مطالبات و حق و حقوق کارکنان خود از سازمان هدفمندی هستند.

تداوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت در معامالت دیروز ســه شنبه بازار جهانی به دلیل نگرانی از افزایش 

ذخایر نفت در آمریکا برای سومین روز کاهش پیدا کرد.
، بهای معامالت نفت برنت با ۴۶ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۶۸ دالر و 
۴۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۴۲ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۶۴ دالر و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز دوشــنبه ۰.۵ درصد و شاخص نفت آمریکا ۰.۳ درصد کاهش 
داشتند.کشــورهای آلمان، فرانســه و ایتالیا پس از گزارشهایی درباره عوارض 
جانبی جدی واکسن استرازنکا، تزریق این واکسن کووید ۱۹ را متوقف کردند 
هر چند که سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که هیچ ارتباطی با این واکسن 
پیدا نکرده است.این اقدامات نگرانیها نسبت به روند آهسته واکسیناسیون در 
این منطقه و در نتیجه به تاخیر افتادن روند احیای اقتصادی از تبعات پاندمی 
ویروس کرونا را تشــدید کردند. پاندمی ویــروس کرونا تقاضا برای نفت را به 
شــدت کاهش داد اما قیمتها در حال بهبود و بازگشت به سطح پیش از وقوع 
این بحران سالمت جهانی بودند و اکنون با کندی روند واکسیناسیون در بیشتر 
کشــورها، رشد قیمتها هم محدود می شود.در این بین، ذخایر نفت در آمریکا 
در پی یخبندان ماه گذشته تگزاس که فعالیت پاالیشگاههای نفت را فلج کرد، 
رشد کرده است.تحلیلگران موسســه ING Economics در یادداشتی نوشتند: 
ذخایــر نفت خام در هفته های اخیر در نتیجه اختالالت فعالیت پاالیش نفت 
در آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده اند و ذخایر نفت به ســطح 
۵۰۰ میلیون بشکه نزدیک شده اند.موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه و 
اداره اطالعــات انرژی آمریکا روز چهارشــنبه گزارش هفتگی از ذخایر نفت و 
فرآورده های نفتی را منتشــر می کنند.ذخایر نفت در هفته منتهی به پنجم 
مارس، ۱۲.۸ میلیون بشکه رشد کرد در حالی که تحلیلگران رشد کمتر از یک 
میلیون بشکه ای ذخایر را پیش بینی کرده بودند.اداره اطالعات انرژی آمریکا  
در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا از هفت منطقه بزرگ 
شیل در آوریل حدود ۴۶ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۷.۴۶ میلیون 
بشکه در روز می رسد. این آژانس ماه گذشته پیش بینی کرده بود تولید منطقه 
پرمیان که بزرگترین منطقه تولید نفت شیل در آمریکاست، در مارس کاهش 
پیــدا می کند اما در گزارش ماه جاری در برآوردش تجدیدنظر کرد و افزایش 
تولید این منطقه به حدود ۳۷۶ هزار و ۲۶۰ هزار بشــکه در روز را پیش بینی 
کرد.بر اســاس گزارش رویترز، تولیدکنندگان نفت در آمریکا با بهبود قیمتها، 
به تدریج به شــمار دکلهای حفاری افزوده اند اما احیای ضعیف تقاضا و فشار 
ســرمایه گذاران برای کاهش بدهی، مانع از شتاب آنها برای حفاری چاههای 

جدید شده است.

متن آگهی
آگهی اعالن نظریه کمیســیون تشخیص ماده 12 
قانون زمین شهری کمیســیون تشخیص ماده 12 
قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره 99/581 
ک مــورخ 99/12/9 پالک ثبتی 219 فرعی، قطعه 
23 تفکیکــی، از 362 اصلی به مســاحت 13750 
مترمربع، به نشــانی محمدشهر را دایرباغ تشخیص 
و اعــالم نموده اســت. لذا به اســتناد مصوبه مورخ 
70/11/20 مجمع تشــخیص مصلحت نظام مراتب 
در دو نوبــت و به فاصلــه 10 روز  به اطالع مالک و 
صاحب سایر حقوق قانونی پالک مطروحه می رساند 
تا در صورت اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب 
اعتــراض خود را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشــار 
آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند. بدیهی 
است در صورت اعتراض در مهلت مذکور این نظریه 

قطعی و الزم االجرا است.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

نوبت دوم
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یادداشت آغاز با کرونا پایان با صف مرغ!
کمتر از یک هفته تا پایان ســال ۱۳۹۹ مانده است. سالی که 
با شیوع کرونا آغاز شــد و مشکالت زیادی ایجاد کرد و حال 
آخرین روزهای خود را با تشــکیل صــف های طوالنی برای 
خرید مرغ می گذراند. افزایش قیمت مرغ تا ۳۰ هزارتومان در 
خرده فروشــی ها و  از آن طرف عرضه مرغ تنظیم بازاری ۲۰ 
هــزارو۴۰۰ تومانی در میادین میوه و تره بار و برخی از خرده 
فروشی های سطح شــهر باعث شده تا مردم این روزها برای 
خرید این کاالی پروتئینی ســبد غذایــی خود در صف های 
طوالنی بایستند و رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم تجمع 

در این دوران به طور کل به فراموشی سپرده شود.

گرانی مرغ از چه زمانی شروع شد؟
روند افزایشــی قیمت مرغ از دی ماه امســال آغاز شد و مرغ 
تنظیــم بازاری ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانــی را در یک مرحله به 
۲۲ تا ۲۳ هزارتومــان و در مرحله بعد یعنی اواخر بهمن ماه 
در سطح خرده فروشی ها به ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان  رساند. در 
آن زمان بســیاری از فروشندگان علت افزایش قیمت مرغ را 
کاهش عرضه مرغ تنظیم بازاری در میدان بهمن )بزرگترین 
مرکز عرضه مرغ تهران( و خرید مرغ به صورت عمده بیش از 
نرخ مصوب اعالم کردند.فعاالن صنعت طیور نیز  علت گرانی 
مرغ را افزایش مولفه های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه و... 
اثرات آن را بر روی قیمت تمام شده تولید، عدم هم خوانی نرخ 
مصوب با قیمت تمام شــده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش 
رغبت به تولید،  تصمیمات جزیره ای و ممنوعیت خروج مرغ 
از برخی استان ها  عنوان کردند.با این وجود اما وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت صمت از همان روزها وعده تعدیل قیمت ها 
و افزایش عرضه مرغ تنظیم بازاری را دادند. مثال وزیر صمت 
در روزهای پایانی بهمن ماه اعالم کرد با توجه به نوسانات اخیر 
در بازار گوشــت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم 
بازار بیان کرده که ظرف ۳ روز آینده نسبت به عرضه گوشت 
مرغ در بازار اقدام می کند تا شــرایط به حالت عادی بازگردد 
یا دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در روزهای پایانی بهمن اعالم 
کرده بود که ذخایر مرغ منجمد در کشور کافی است و اگر تا 
آخر هفته قیمت مرغ عادی نشود از این ذخایر به بازار عرضه 

خواهد شــد و اینکه  در حال حاضر مشکلی در تامین نهاده  
مورد نیاز مرغداران وجود ندارد و نوسانات اخیر قیمت مرغ به 
دلیل اقدامات وزارت جهادکشاورزی در خصوص زمینه سازی 
برای تنظیم بازار موثــر این کاال برای ایام نوروز و ماه مبارک 
رمضان بوده که به صورت موقتی در برخی استان ها نوسانات 
افزایش قیمت مرغ شده است ولی در در روزهای آینده شاهد 

کاهش قیمت مرغ خواهیم بود.

آیا وعده های مسئوالن عملیاتی شد؟
در حالی که به نظر می رسید با وعده های مسئوالن مربوطه 
بــازار به زودی روی ثبات به خــود ببیند و مردم دیگر نگران 
تامین مرغ با نرخ مصوب نباشــند اما مشاهدات میدانی ایسنا 
در هفته های ابتدایی اســفندماه حاکی از آن بود که نه تنها 

بازار مرغ به ثبات نرسید بلکه برخی از خرده فروشی ها یا مرغ 
کیلویی۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی نداشتند یا با قیمت های باالتر 
یعنی ۲۸ هزارتومان، مرغ را عرضه می کردند یا اینکه با قطعه 
بندی کردن آن اقدام به فــروش مرغ با قیمت های مختلف 
می کردند و البته فروشــندگان هم گله های بسیاری از این 
داشــتند که نمی توانند حواله مــرغ تنظیم بازاری در میدان 
بهمن دریافت کنند.البته در این میان موضوعات جدید تر ی 
هم در کنار مسائل قبلی مطرح شد. اینکه انحرافات شدیدی 
در توزیع مرغ بعد از کشــتار وجود دارد و هیچ نظارتی برآن 
نیست و برخی ماشــین های تحویل مرغ وارد میدان بهمن 
شــده و همانطور هم خارج می شوند و یا حواله های سنگین 
بدون نظارت صادر می شــود و اصال  معلوم نیســت مرغ ها و 
حواله ها را به کجا مــی برند و در کنار آن نیز احتکار خانگی 

نیز صورت می گیرد.

 وزارت جهاد کشاورزی چه کرد؟
مباحث مطرح شــده در مورد کاهش عرضــه مرغ در میدان 
بهمن باعث شــد تا وزیر جهادکشاورزی شخصا از این میدان 
بازدیــد کند و در حین بازدید اعالم کرد که مشــکل میدان 
بهمن  در توزیع و نحوه نظارت برصنف بوده و وعده داد که با 
همکاری وزارت صمت این مشکالت به زودی حل خواهد شد.

وی همچنیــن اعالم کــرد که مردم نگــران تامین مرغ گرم 
نباشند، مرغ به اندازه کافی وجود دارد و عالوه بر توزیع  مرغ 
گرم در بازار هزاران تن مرغ منجمد با کیفیت مناسب و قیمت 

ارزان نیز توزیع شده است.

آیا موضوع گرانی مرغ فقط انحراف در توزیع آن بود؟
در حالی که به  نظر می رسید کمبودی در تولید وجود ندارد 
و فقط مشکل توزیع مرغ بعد از کشتار و در میدان بهمن بوده 
اســت اما اخیرا عباس قبادی- دبیر ســتاد تنظیم بازار اعالم 
کرد که  »به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده بود که ۱۳۰ 
میلیون قطعه جوجه ریزی شــود و در غیر این صورت مرغ به 
کشور وارد شود. نیاز کشور ۱۱۰ تا ۱۱۵میلیون قطعه جوجه 
است. وزارت جهاد می گوید این میزان تولید را انجام داده، اما 
برآوردها تایید نمی کند. » موضوعی که نیاز است وزارت جهاد 

کشاورزی در خصوص آن روشنگری های الزم را انجام دهد.
البته در این راســتا هیات دولت روز گذشته به منظور ترمیم 
ذخایر راهبردی گوشت سفید کشــور و با هدف تنظیم بازار 
و حمایت از مصرف کنندگان، به شــرکت پشتیبانی امور دام 
کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز 
ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( خریداری و وارد کشور کند.اگرچه 
واردات مرغ با ارز ترجیحی قطعا به شــب عید نخواهد رسید 
اما باید دید که آیا این تصمیم دولت منجر به ساماندهی بازار 
مرغ می شود و آیا باالخره مردم می توانند بدون نگرانی به هر 
میزانی که مرغ نیاز دارند تهیه کنند بی آنکه بخواهند در صف 
های طوالنی بایســتند و یا اینکه  قرار است این مشکالت در 

سال ۱۴۰۰  هم ادامه دار باشد؟

یک قرن فراز و نشیب

دکترمحمدرضاکمالی جانباز ، ایثارگر ، کارشــناس مسائل سیاسی و 
اقتصادی

یک قرن اخیر به واسطه تغییر در نظامات سیاسی و جابه جایی خطوط مرزی 
جهــان که در نتیجه دو جنگ جهانی بروز کرد جوامع دو قطب و چند قطبی 
شدند و امروز می بینیم که کشورها به سه دسته توسعه یافته، در حال توسعه 
و عقب افتاده یا جهان سوم تقسیم شده اند و در تمام این سال های کشورهای 
پیرامونی توســط کشورهای کانونی مورد اســتعمار قرار گرفته اند، هر چند با 
رشد تکنولوژی و توسعه کشاورزی صنعتی برخی از کشورها توانسته اند از نظر 
ســطح شهرنشینی فاصله خود را با کشورها توسعه یافته کمتر کنند و حداقل 
امکانات و خدمات را به شهروندان خود ارائه بدهند، اما به دلیل اینکه جهان ۴ 
انقالب صنعتی را تاکنون پشت سر گذاشته اند هنوز کشورهای توسعه یافته از 
سایر کشورها به واسطه دانشی که در اختیار دارند پیش هستند و همین مساله 
باعث شــده استثمار در دنیا وجود داشــته باشد هرچند چهره آن تغییر کرده 
است.چراکه در یکسال گذشته با شیوع ویروس کرونا هر چند خطر بیماری در 
همه کشورها یکسان بود و حتی کشورهای پیشرفته به دلیل داشتن جمعیت 
مســن بیشتر در آستانه آســیب کرونا قرار داشتند، اما به دلیل بهره مندی از 
تجهیزات و فناوری های مدرن پزشــکی توانســتند راحت تــر این بیماری را 
مدیریــت کنند و حاال واکســن کرونا به ابزاری بــرای نمایش قدرت و برتری 
آنها بدل شــده است و برای کســب درآمد بیشتر با جان میلیون ها انسان در 
کشورهای عقب افتاده بازی می کنند.همچنین در نیم قرن اخیر هرچند ایران 
با تجربه جنگ تحمیلی و مشــکالت تحریمی مواجه بوده است اما به واسطه 
مدیریت اســالمی که در طول همه این ســال ها اجرا کرده، توانسته است در 
مسیر استقالل و خودکفایی حرکت کند و این روزها می بینیم که تولید چند 
واکسن کرونا در کشور در دســتور کار قرار دارد و هم اکنون مراحل آزمایش 
را می گذرانند و به گفته مقام های مســئول تا تابستان سال ۱۴۰۰ به صورت 
انبوه در اختیار جامعه قرار می گیرد و این نشــان دهنده حرکت بالنده کشور 
به سمت استقالل و توسعه است.البته بر هیچکس پوشیده نیست که در طول 
سال های تحریم، اســتکبار جهانی بسیاری از مردم دهک های پایین جامعه 
زیر فشــار اقتصادی قرار داده و ممکن است تا ســالها تبعات ناشی از شکاف 
اقتصادی در جامعه وجود داشــته باشــد و به ناهنجاری ها و آسیب ها دامن 
بزند اما به طور قطع مقاومت و صبوری مردم ایران در این ســال ها ســتودنی 
اســت. بنابراین نباید نادیده گرفت که با وجود رشادت ها و تالش مردم ایران، 
شایسته آنها نبود که به دلیل سوءمدیریت برخی مسئوالن دولتی، فساد، رانت 
و ... برای تامین کاالهای اساســی اینچنین در صف های طوالنی قرار بگیرند.

متاسفانه چند سالی اســت که اختالف چندبرابری قیمت محصوالت از تولید 
تا مصرف کننده یکی از معضالت بزرگ بازار میوه و تره بار اســت که به دلیل 
عدم شــفافیت عملکرد نهادهای نظارتی ضررهــای زیادی را به تولیدکننده و 
مصرف کننده وارد می کند. در این خصوص باید ســر رشــته این معضالت را 
عالوه بر تحریم در شــیوه نظارت و نبود شــفافیت در زنجیره اتصال تولید به 
توزیع جســتجو کرد.   از این رو به نظر می رســد با توجه به اینکه انتخابات 
سال ۱۴۰۰ را پیش رو داریم باید افرادی کاندیدای انتخابات شوند که نه تنها 
از صالحیت کافی برخوردار باشــند تخصص الزم را هم داشته باشند تا بتوانند 
مرهمی برای اقتصاد بیمار کشــور پیدا کنند و مسیر توسعه ایران اسالمی را با 
صالبت بیشتر دنبال کنند تا بتوانیم خالء اقتصادی که در سال های اخیر بروز 
کرده را جبران کنیم و به نوعی به توصیه های رهبر معظم انقالب در گام دوم 
انقالب جامه عمل بپوشــانیم.در پایان روزهای مبارک ماه شعبان، ماه رحمت 
و برکت الهی، فرخنده  ترین روزها برای نکوداشــت مقام پاسداران و جانبازان 
ایثارگر سرافراز ایران اسالمی و همچنین اغار قرن جدید و “عید نوروز باستانی” 
، را به مردم عزیز ایران و همچنین هموطنان ایرانی خارج کشور  و به خصوص 
ایرانیان بالروس و ایرانیان مقیم انگلســتان، تبریک و تهنیت عرض می کنم و 
از خدای تعالی سالمتی، صحت و پیشرفت را  خواستارم. و امید آن دارم سال 
۱۴۰۰ سالی خوب و پر رونق برای تولید کشور و سال بهبود معیشت و اقتصاد 

مردم عزیز کشورم باشد.

رییس اتاق ایران و کویت:
  عراقی ها، اجازه ترانزیت از شلمچه

 را نمی دهند
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت اظهار داشت: کویت نسبت به دیگر 
کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین واردات را از سراسر دنیا دارد. این کشور 
ســاالنه ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دالر واردت انجام می دهد که سهم ما از آن بسیار کم 
است. ۴۰۰ میلیون دالر در ۳۵ میلیارد دالر میزان ناچیزی است.هانی فیصلی در 
مورد وضعیت تجاری ایران و کویت اظهار داشت: تجارت ما با کویت زیاد نیست، 
فقط کســانی که از قدیم در کویت اقامت داشتند و کار می کردند می توانkد در 
کویــت تجارت کنند و امکان ورود تجار جدید به بازار کویت وجود ندارد. کویت 
برای تجار جدید ویزای ورود و خروج را صادر نمی کند. شیوع کرونا هم مزید بر 
علت شد و روند تجارت با این کشور را دچار اختالل کرد.وی افزود: حجم تجارت 
ما با کویت قبل از کرونا هم بســیار کم بود و بعد از کرونا بدتر هم شد. هرساله 
حجم تجارت دو کشــور بین 6۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دالر بود که امسال به حدود 
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر کاهش پیدا کرد. حجم تجارت دو کشــور با توجه به 
نزدیکی بنادر جنوبی ایران به کویت و ســابقه طوالنی تجارت باید بیش از این 
باشد و این نیاز به یک دیپلماسی اقتصادی فعال دارد. ما مذاکراتی با مسئوالن 
سفارت کویت داشتیم اما هنوز گشایشی که باید صورت نگرفته  است.رییس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و کویت با اشاره به نقش مهم ترانزیت از عراق در تسهیل 
تجارت ایران و کویت تصریح کرد: یکی از طرح ها و پیشــنهادات اتاق مشترک 
ایران و کویت، تســهیل ترانزیت کاال از شلمچه به عراق و از آنجا به کویت بوده، 
این کار هم زمان کمتری می گیرد و هم امنیت بیشــتری دارد. تجار کویتی هم 
از این پیشنهاد استقبال کردند اما مشکل اصلی در این راه با عراقی ها است که 

هنوز اجازه ترانزیت کاال از طریق کشور خودشان را نداده اند.  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از بخش های 

مختلف گــروه صنعتی ایران خــودرو گفــت: دانش بنیان ها 
نــوآوری را به صنایــع می آورنــد و خودروســازی صاحب 
توانمندی در طراحی می شودســورنا ســتاری ضمن بازدید 
از بخش های مختلف گروه صنعتــی ایران خودرو، در جریان 
پیشــرفت طرح ها و پروژه های روزآمد این مجموعه صنعتی 
قرار گرفــت. وی همچنین ضمن بازدیــد از مرکز تحقیقات 
این گروه صنعتی، درباره پروژه های فناورانه مشــترک میان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و روند پیشرفت 

ایــن طرح ها به گفت وگو نشســت تا زمینه هــای الزم برای 
پیشــبرد این پروژه ها فراهم شود.سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری در بازدید از بخش تحقیقاتی ایران 
خودرو کســب توانمندی طراحی را الزمه پیشــرفت صنایع 
دانست و گفت: به کمک شرکت های دانش بنیان اتفاق مهمی 
در حوزه خودروســازی رخ داده اســت. صنعت خودروسازی 
با کســب توانمندی طراحی، ماشین ســازی و ارتقا می تواند 
جایــگاه واقعــی خود را پیــدا کند.معاون علمــی و فناوری 

رئیس جمهــوری، با اشــاره به ظرفیت هــای فناورانه نهفته 
در صنعت خودروســازی افزود: به طور مثال، بومی ســازی 
تجهیــزات برقی و الکترونیکی خودرو ضمن ایجاد اشــتغال، 
می توانــد کاهش ارزبری و خودکفایی این صنعت را به دنبال 
داشته باشــد. خودروسازی حوزه ای اســت  که شرکت های 
دانش بنیــان و خالق  در صورتی کــه از توانمندی طراحی 
برخوردار باشــند، توســعه محصوالت بر بســتر یک پلتفرم 

مشترک محقق می شود.

ادامه از صفحه اول
در آیین امضای تفاهم نامه های توســعه سرمایه گذاری اقتصاد 
مقاومتی با شــرکت های برتر در حضــور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، معاون قضایی دادســتانی کل کشــور، اســتانداران، 
نماینــدگان مجلس، فعــاالن اقتصادی و نماینــدگان بخش 

خصوصی و مدیران ۵ شرکت امضا کننده حضور داشتند.

هزار هزار میلیارد تومان فرصت های ســرمایه گذاری 
بخش صمت در 1400

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین امضای این تفاهم نامه ها، 
از احصاء هزار هزار میلیارد تومان فرصت های ســرمایه گذاری 
در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال آینده خبر داد.علیرضا 
رزم حســینی با بیان این مطلب، افزود: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت چندین مأموریت دارد که یکی از مهمترین آنها جذب 
ســرمایه گذاری، افزایش تولید و اشــتغال است.وی با تاکید بر 
اینکه اگر می خواهیم کشوری قدرتمند باشیم باید اقتصاد قوی 
داشته باشیم، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی به اقتصاد 
درون زا با نگاه به بیرون به منظور صادرات تاکید داشــتند که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا حرکت می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در چارچوب برنامه های 
اقتصاد مقاومتی می خواهیم از شرکت های توانمند برای توسعه 
سرمایه گذاری، افزایش تولید و اشتغال استفاده کنیم که در این 
راستا یکصد شرکت برتر معرفی شده است.رزم حسینی با اشاره 
به امضاء تفاهم نامه ها با پنج شرکت از میان این یکصد شرکت 
در نخستین گام با حضور ارکان حکومتی، تصریح کرد: روسای 
دادگستری، استانداران، نمایندگان مجلس از پنج استان محل 
استقرار این شرکت ها در کنار معاون قضایی دادستان کشور در 
این آیین حضور داشتند که نشانگر نقش و جایگاه حائز اهمیت 
ارکان حکومتی در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت های 
برتر اســت.وی همچنین اضافه کرد: در نخستین گام از اجرای 
طــرح اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه هــای وزارت صمت با پنج 
شرکت برتر به ارزش بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در قالب 
6۲ پــروژه منعقد گردید.وزیر صمت با تاکید بر اینکه باید فضا 
را به سمت ایجاد اشتغال ببریم، بیان کرد: بر اساس آمار بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیش از ۳ میلیون و 6۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و باید این نقدینگی 
به سمت اشتغال، تولید و ارزش افزوده باالتر برای توسعه کشور 
هدایت شــود.وی تکمیــل زنجیره های تولیــد را از اولویتهای 
وزارتخانه در راستای جذب این نقدینگی ها دانست و گفت: در 
زنجیره تامین رشته های فوالد، صنایع پتروشیمی، آلومینیوم، 
خودرو، پوشــاک، مواد غذایی، قطعه ســازی، لــوازم خانگی، 
شیرینی و شــکالت و... برنامه های توسعه ای داریم و هزار هزار 
میلیارد تومان فرصت های ســرمایه گذاری را سال آینده احصاء 
می نماییم.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از رســانه ها 
خواســت که با انعکاس مطلوب دســتاوردهای حوزه تولید و 
اشــتغال به ایجاد امیدآفرینی در جامعه، جذب سرمایه گذاری 

و ارتقاء تولید کمک نمایند.

اجرای سیاست های نوین تأمین مالی و سرمایه گذاری  با 
حضور رزم حسینی در وزارت صمت

معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در این آیین ضمن تشریح 
طرح »اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر« بیان کرد: با حضور 
علیرضا رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه نوینی 
را در تامین منابع مالی و ســرمایه گذاری در کشور پیاده سازی 
می کنیم.سعید زرندی تصریح کرد: جهت گیری جدی ما توسعه 
سرمایه گذاری در کشــور و افزایش سرمایه گذاری برای آینده 
مناسب ایران است.وی تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام 
فروشــی را از جمله تدابیر و سیاست گذاری های جدی وزارت 
صمت عنوان کرد و افزود: به دنبال بهبود تراز تجاری کشــور از 
طریق جایگزینی واردات، ســاخت داخل، ارتقای کیفیت، تنوع 
محصول و ورود به بازارهای جهانی هستیم.معاون طرح و برنامه 
وزارت صمت با تأکید بر اهمیت بنگاه های کوچک و متوســط 
و شــرکت های بزرگ در کنار هم، اضافه کرد: تقویت بنگاه های 
کوچک و متوســط را با شکل گیری بنگاه های بزرگ اقتصادی 
دنبــال می کنیم و این دو حوزه از هم قابل تفکیک نیســتند.

زرنــدی تنظیم گری بنگاه های کوچک و متوســط با شــبکه 
ســازی بنگاه های بزرگ را یک ضرورت دانست و این موضوع 
را از برنامــه های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد.وی 

همچنین با نگاهی به فعالیت دیگر کشــورها در حوزه توسعه 
بنگاه هــای بزرگ، بیان کرد: رتبه بنــدی واحد ها و بنگاه های 
صنعتی، معدنی و تولیدی را در کشــور اجرا و پیاده سازی می 
کنیم.معاون طرح و برنامه وزارت صمت، افزود: از میان ۱۲ هزار 
بنگاه اقتصادی با اشتغال بیش از ۱۰ نفر، براساس شاخص های 
مختلف مانند اشــتغال، صادرات و ارزش افزوده ۱۰۰ شــرکت 
برتر شناســایی و انتخاب شــده اند که از این تعداد ۳۹ شرکت 
در بخش پاالیشــگاهی، پتروشیمی و شیمیایی، ۲۱ شرکت در 
حوزه غیرفلزی، ۲۰ بنگاه در حوزه معدن و صنایع معدنی و ۲۰ 
بنگاه نیز در بخش ماشین ســازی و نیرومحرکه فعالیت دارند.

زرندی با بیان اینکه فرصت های ســرمایه گذاری به این ۱۰۰ 
شرکت معرفی شده است، گفت: ۲۳ شرکت از میان این شرکتها 
برای سرمایه گذاری های جدید اعالم آمادگی نمودند و ۸۰ پروژه 
با حجم ســرمایه گذاری ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از سوی آنان 
پیشنهاد شد. مدیر عامل شرکت ماشین سازی اراک نیز در این 
آیین، شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را به عنوان لوکوموتیو 
صنعت توصیف کرد و افزود: حمایت و کمک به تأمین نقدینگی 
و تســریع ارائه امکانات مالی، تأثیر زیادی در پیش برد اهداف 
و پروژه های توســعه ای شــرکت ها خواهد داشت.وی با اشاره 
به روند سرمایه گذاری در حوزه صنعت کشور خاطرنشان کرد: 
طرح » اقتصاد مقاومتی با شــرکت های برتر« یکی از ابتکارات 
بسیار خوب وزرات صمت در هدایت سرمایه ها به بخش تولید 

و اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که می تواند روند 
ســرمایه گذاری در حوزه صنعــت را متحول نماید.مدیر عامل 
شرکت شیرین عسل نیز با اشــاره به ظرفیت ها و قابلیتهایی 
که با ابتکار وزارت صمت در قالب طرح توسعه سرمایه گذاری 
اقتصاد مقاومتی شرکت های برتر  به جریان خواهد افتاد، گفت: 
این اهداف کشــور در شــرایط جنگ اقتصادی و تحریم زمانی 
محقق می شود که تمامی متولیان امور در دستگاه های اجرایی 

و نظارتی حامی واقعی تولید کشور باشند.
محمدعلی برهانی زاد اجرای ۱۸ پروژه را در جهت برندسازی و 
معرفی محصوالت شرکت شیرین عسل الزم و ضروری عنوان 
کــرد و افزود: برای راه اندازی و اجرای این پروژه ها به ســرمایه  
تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر نیاز اســت که با توجه 
به ســاختارها، نیازها و اســتراتژی های آن، تحقق این اهداف 
در مدت ۳6 ماه، قابل اجراســت.وی اجــرای این تفاهم نامه را 
نشــان دهنده رویکرد جدید وزارت صمت در حمایت از بخش 
خصوصی و توسعه حوزه تولید دانست و افزود:  با تعامل ایجاد 
شــده در دســتگاه های مختلف اجرایی و قضایی و مجلس با 
بخش خصوصی، می توان به اجــرای مگاپروژه های مختلف به 
عنوان لوکوموتیو صنایع جانبی امیدوار بود.مدیر عامل شرکت 
نفت ســپاهان نیز با بیان اینکــه در طرح » اقتصاد مقاومتی با 
شرکت های برتر«  شرکت نفت ســپاهان بر روی پروژه تولید 
روغن پایه گروه ســه است که در ایران تولید نمی شود ، گفت:  
حدود ۵۰ هزار تن ظرفیت طرحی اســت که ما در حال اجرای 
آن هستیم و امیدواریم که در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

صفدر علی اســدی افــزود: همچنین در نظــر داریم با اجرای 
طرح هایی نســبت به ارتقای کیفیت  دو مســئول فرعی بنام 
استارمکس و   RPO که روغن های الستیک هستند، اقدام نموده 
و حدود ۱۲۵ هزار تن به ظرفیت تولید پاالیشگاه روغن اضافه 
کنیم.گفتنی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای 
سیاست توسعه متوازن تولید و صنایع و معادن در کشور و ایجاد 
فرصت های جدید سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی فرصت های 
ســرمایه گذاری و معرفی آن ها به ۱۰۰ شــرکت تولیدی برتر 
کرده است و روز دوشنبه ۲۵ اسفند، در مرحله اول اجرای این 
طرح، تفاهم همکاری با حضور ۵ شــرکت در قالب 6۲ پروژه و 
با ســرمایه گذاری بالغ  بر ۱۵۲ هزار میلیارد تومان، مبادله شد 
تا نقطه آغازی برای ایجاد یک تحول بزرگ در جهت توســعه 
سرمایه گذاری و حمایت از کاالی ایرانی باشد.این اقدام وزارت 
صمت در راستای حمایت از سرمایه گذاران برتر و ارتقاء امنیت 
سرمایه گذاری در کشــور صورت گرفته است و موجب ایجاد 
هزاران فرصت شغلی، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات در 
کشور خواهد شد.اجرای این طرح عالوه بر تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی با هدف تاب آوری اقتصادی و افزایش کیفیت و 
تنوع در محصول، موجب جایگزینی واردات و بهبود تراز تجاری 
کشــور، توســعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه، تکمیل زنجیره 
ارزشــی و جلوگیری از خام فروشی و رشــد اقتصادی، بهبود 

وضعیت معیشتی و امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.

طرح نوین وزارت صمت برای حمایت از 62 پروژه شرکت های برتر

هزار هزار میلیارد تومان فرصت های سرمایه 
گذاری بخش صمت در 1400

گزیده خبر

ستاری:

دانش بنیان ها نوآوری را 
به صنایع می آورند
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادارگزیده خبر

شناسایی و برخورد با متخلفان در بازار سرمایه
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در بین حقیقی ها و حقوقی ها افرادی 
وجود دارند که تخلفاتی را مرتکب شــدند که وظیفه سازمان بورس، شناسایی و 
برخورد با آنهاســت.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی دهقان دهنوی 
با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبریافزود: بازار سرمایه و شاخصی که از آن 
ساخته می شود تحت تاثیر تعداد قابل توجهی شرکت است که شامل شرکت های 
بزرگ، متوســط و کوچک است.وی ادامه داد: مهم این است که بر اساس تحلیلی 
که سهامداران نسبت به ارزندگی سهام و سود آوری آن دارند، سهامی که ارزنده تر 
هســتند رشد کنند و این موضوع خودش را در شاخص نشان دهد.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در پاســخ به این پرســش که آیا بازار سرمایه را دست کاری 
می کنید؟ گفت: دستکاری در بازار سرمایه معنا نمی دهد و همیشه مکانیزم عرضه 
و تقاضا حکم فرماســت. دهقان دهنوی افزود: وظیفه ســازمان بورس، نظارت بر 
معامالت است که تخلف و اجحافی صورت نگیرد و بازار از شفافیت و کارآیی کافی 
برخوردار باشــد و جریان اطالعات از سمت شرکت ها به سمت سهامداران برقرار 
باشد و ســهامداران بتوانند بر اساس تحلیل این اطالعات، انتخاب درستی کنند.

وی درباره تغییر دامنه نوســان در بازار سرمایه از منفی دو تا مثبت ۶ گفت: باید 
به علت این تصمیم گیری توجه کنیم زمانی که این تصمیم را در شــورای عالی 
بورس پیشنهاد دادیم خودم به باز شدن و بزرگ شدن دامنه نوسان معتقدم، زیرا 
کارآیی بازار سرمایه حکم می کند که اگر برداشتی در مورد یک سهم و کلیت آن 
وجود دارد بتواند اثر خود را فوری بگذارد و این اثر در پشت دامنه نوسان کوچک، 
جمع نشود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این موضوع زمانی است 
که بازار بتواند تحلیل درســتی انجام دهد، شرایطی که ما در مورد دامنه نوسان نا 
متقاران تصمیم گرفتیم، شــرایطی بود کــه متغیرهای کالن اقتصادی و تحوالت 
سیاسی که پیش رو بودند فضای نااطمینانی ایجاد کرده بود و سهامداران و سرمایه 
گذاران نمی توانستند تحلیل درستی را انجام دهند.دهقان دهنوی افزود: زمانی که 
در فضای نااطمینانی، قدرت تصمیم گیری کاهش پیدا می کند باید به سهامداران 
فرصت دهیم و این تصمیم در این جهت بود که آرامش در فضای بازار ایجاد شود. 
وی اضافه کرد: هر نوع سیاســت و تصمیمی حتماً اثرات جانبی و عوارض دارد در 
این جا مقایســه هزینه و فایده تصمیم مطرح است.رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، کاهش نقد شــوندگی را یکی از اثرات جانبی و هزینه تغییرات اخیر دامنه 
نوســان بیان و اضافه کرد: باید کمک کنیم تا نقد شــوندگی در بازار افزایش یابد. 

دهقان دهنوی گفت: سازمان بورس به عنوان تنظیم گر بازار، ابزارهایی را در دست 
دارد که باید از آن استفاده کند.دهقان دهنوی گفت: بازارگردانی تجربه جدیدی در 
بازار ســرمایه است که اگر نقایصی دارد باید برطرف کنیم. دهقان دهنوی با اشاره 
به اینکه بازارگردانی تجربه جدیدی در بازار ســرمایه کشورمان است، افزود: حتماً 
در جاهایی نقص دارد که باید این نقایص را برطرف کنیم.وی با بیان اینکه در حال 
بازنگری دســتورالعمل بازارگردانی هستیم، اضافه کرد: بازارگردانی را باید به شکل 
مسئولیت پذیری ناشر به بازار ببینیم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
فضا در کانال تامین مالی را در بازار ســرمایه ایجاد کردیم که شرکت ها بر مبنای 
آن می توانند افزایش سرمایه دهند و اوراق منتشر کنند و از ابزارهای مختلف این 
بازار استفاده کنند و طرح های سرمایه گذاری خود را توسعه دهند.دهقان دهنوی 
اضافه کرد: در مواقعی بر عکس می شود و بازار سرمایه دچار رکود می شود در این 
زمان شرکت نباید خود را عقب بکشد و بگوید کاری با این بازار ندارم بلکه مسئولیت 
پذیری ناشر حکم می کند که نسبت به شرایط سهمش در بازار،  مسئولیت خود را 
ایفا کند و اگر فکر می کند که سهامش ارزشمند است با عملیات بازارگردانی، این 
پیام را به بازار بدهد.وی با اشــاره به اینکه تصمیم تغییر دامنه نوسان، موقت بود، 
گفــت: این تغییر دامنه نامتقارن، آرامش مدنظر ما را تا حدی ایجاد کرد همچنین 
فضای اقتصادی به سمت روشن تر شدن در حرکت است و شرایط اقتصادی، خوب 
شده است و رشد اقتصادی مثبت داشتیم.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
باید یک بســته برای دامنه نوسان، طراحی کنیم چشــم انداز نهایی، حذف دامنه 
نوســان است البته در بسیاری از بازارهای سرمایه جهان، دامنه نوسان وجود دارد.

دهقان دهنوی اضافه کرد: باید بتوانیم شــرایط تعریف شــده بر روی دامنه نوسان 
بگذاریم که در مواقع خاص بتواند انعطاف پذیری الزم را داشــته باشد. وی گفت: 
پیشنهاد ما به شورای عالی بورس این است که اجازه دهند تا طراحی بسته کاملی 
برای دامنه نوســان داشته باشیم و به شورا ارائه کنیم و تا زمان، شرایط فعلی ادامه 
می یابد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: فلسفه سهامداری، نگاه بلندمدت 
و به ویژه برای ســهامداران ُخرد، روش غیر مستقیم است. دهقان دهنوی بر لزوم 
آموزش و مشاوره و تحلیل سهامداران تاکید و اضافه کرد: برای سرمایه گذاری غیر 
مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری مهم ترین و بهترین ابزار هستند.وی گفت: 
دســتور بازنگری دســتورالعمل کارگزاری های بازار سرمایه را صادر کردم و حتما 
آن را تا فروردین و اردیبهشــت بازنگری می کنیم و برنامه ما این اســت که آخر 
اردیبهشــت این دستورالعمل آماده شود تا بر اساس آن متقاضیان کارگزاری های 
جدید بازار سرمایه، درخواســت دهند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به بازدهی باالی صندوق های ســرمایه گذاری افزود: بازدهی بازار سرمایه در بلند 
مدت از همه بازارهای دیگر باالتر است مردم با نگاه بلند مدت و با استفاده از روش 
های سرمایه گذاری غیر مستقیم از جمله صندوق های سرمایه گذاری می توانند 
بازدهی خوبی در بلند مدت به دست بیاورند و خودشان را از دغدغه روزمرگی سهام 
و معامله کردن و تغییر پرتفوی خالص کنند.دهقان دهنوی با اشاره به اینکه برای 
رمز ارزها در کشورمان قانون داریم گفت: استخراج رمز ارز در کشورمان قانونی است 

اما اســتفاده از رمزارز و خرید و فروش و راه اندازی ســایت ها برای خرید و فروش 
آن، غیر قانونی است.وی افزود: درخواست ما از مراجع نظارتی قانونی این است که 
حتما با این تخلفات، برخورد شــود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اینکه امسال تالطم زیادی در بازار سرمایه داشتیم، گفت: بخشی از این تالطم ناشی 
از متغیرهای کالن از جمله جهش ارزی و انتظارات اقتصادی است.دهقان دهنوی 
افزود: بخش دیگــری از ماجرا مربوط به عوامل غیر اقتصادی و غیر الزم بودند که 
باید با آنها مقابله کنیم از جمله اظهار نظرهای سیاسی خیرخواهانه اما بدون توجه 
به مناسبت ها و حساسیت های بازار سرمایه است.وی با بیان اینکه بخش دیگری 
درباره قانون گذاری ها و مقررات است، اضافه کرد: برای سرمایه گذاری در کشورمان 
به افق بلندمدت نیاز داریم. رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار درباره صندوق 
پاالیشی یکم هم گفت: روزی که دولت این صندوق را به مردم فروخت قیمت سهام 
موجود در این صندوق باالتر بود.دهقان دهنوی افزود: نباید با اطالعات امروز درباره 
تصمیم های گذشته قضاوت کنیم باید قضاوت ما بر اساس منطق باشد. وی اضافه 
کرد:  دولت برای مردمی ســازی اقتصاد و در شرایطی که سهامداران عطش خرید 
ســهم داشتند، سهام شــرکت های خود را ۲۰ درصد زیر قیمت فروخت تا آینده 
مطمئنی هم برای خریداران وجود داشــته باشد. بر اساس تغییر شرایط اقتصادی، 
قیمت های بازار ســهام، نزول کرد.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اینکه پاالیش یکم، عرضه اولیه است، افزود: قانونی در بازار سرمایه داریم و آن این 
است که از ناشر می خواهیم که حداقل یک سال، قیمت به زیر قیمت عرضه اولیه 
نباید و این موضوع را از همه ناشران از جمله دولت هم مطالبه می کنیم.وی با اشاره 
به اینکه بازار، آینه اقتصاد اســت، گفت: اتفاقاتی که در اقتصاد می افتد خود را در 
این آینه نشــان می دهد. دهقان دهنوی افزود: در ۹ ماهه سال جاری سود شرکت 
های بورس، ســه برابر مدت مشابه پارسال بوده است.رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار اضافه کرد: EPS ها را به شکلی که اطالعات خوب و با قابلیت تصمیم گیری 
به مردم دهد، احیاء کنیم. وی افزود: ای پی اس ها را باید بر اساس تفسیر، تحلیل 
و ســناریو در اختیار سهامداران قرار بگیرد تا آنها بتوانند روند سودآوری شرکت ها 
را تشخیص دهند.دهقان دهنوی اضافه کرد: فروش سهام عدالت با توجه به شرایط 
بازار اســت اگر ظرفیت بازار اجازه دهد، این کار را انجام می دهیم. رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: نباید بازار را به حقیقی و حقوقی تقســیم بندی کنیم 
حتما، در بین حقیقی هــا و حقوقی ها افرادی وجود دارند که تخلفاتی را مرتکب 
شدند وظیفه سازمان بورس، شناسایی و برخورد با آنهاست.وی افزود: حقیقی ها و 
حقوقی ها مکمل هم در بازار هستند. دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه به 
آرامش نیاز دارد، اضافه کرد: همه وظیفه داریم این آرامش را به این بازار بدهیم و از 
تنش ها دوری کنیم و نباید حرف هایی بزنیم که به اختالفات و شایعات، دامن بزند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تالش ما این است که بازار سرمایه را برای 
اقتصاد و بلندمدت، توسعه دهیم. وی گفت: حقوقی ها باید نسبت به بازار مسئولیت 
پذیر باشــند و این موضوع را از آنها می خواهیم و بســیاری از آنها این مسئولیت 
پذیری را انجام دادند و از آنهایی که انجام ندادند این مطالبه را داریم که انجام دهند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین 
بانک آینده و انجمن صنفی دفاتر خدمات 

مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
تفاهم نامه همکاری مشــترک بانک آینده و انجمــن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران با حضور حسین مجاهدی عضو هیأت 
مدیره، نادر خواجه حق وردی معاون امور شعب و بازاریابی، جمعی از معاونان 
و مدیــران بانک و حرمت اله رفیعی رئیس هیأت  مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران و ســایر اعضای هیأت مدیره 
انجمن منعقد شــد.این تفاهم نامه با هدف همکاری و تسهیل ارتباط میان 
طرفیــن در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک آینده به اعضای انجمن، 
به ویژه به منظور بهســازی فرایندهای اقتصادی در حوزه های گردشــگری 
و مشــاغل مرتبط و وابســته و افزایش توان رقابتی، حفظ صنوف، کاهش 
نیازهای مالی، بهره مندی از فناوری های نوین بانکداری الکترونیکی و بهبود 
فضا و ابزارهای کســب و کار منعقد شد.مشارکت های مالی، ارائه تسهیالت 
ویژه سفر برای تمامی گردشگران در قالب کارت سفر، ارائه سبدهای متنوع 
تســهیالت، ضمانت نامه های بانکی، خدمات نویــن بانکداری الکترونیکی و 
صدور ایران کارت برای اعضای انجمن صنفی از دیگر موضوعات مطرح شده 

در تفاهم نامه است.

جایزه های میلیونی موبایلت سامان در 
جشنواره بهاره

جشــنواره بهاره موبایل بانک سامان )موبایلت( با بیش از یک میلیارد ریال 
جوایز نقدی در جریان است.به گزارش سامان رسانه، جشنواره بهاره موبایلت 
)همراه بانک سامان( با یک میلیارد و 1۹۰ میلیون ریال جایزه نقدی از ۲۰ 
اســفند آغاز و تا 1۵ فروردین ادامه دارد.در این جشــنواره تمامی کاربران 
اپلیکیشن موبایلت می توانند با انجام حداقل 7 تراکنش مختلف اعم پرداخت 
انواع قبض، خرید شــارژ تلفن همراه، خرید بسته اینترنت، انواع انتقال وجه 
کارت به کارت، ســاتنا، پایا و سپرده به ســپرده در قرعه کشی یک جایزه 
7۰ میلیون تومانی و 7 جایزه 7 میلیون تومانی شــرکت کنند. الزم به ذکر 
است که کاربران این اپلیکیشن با افزایش تعداد تراکنش های خود، می توانند 
شانس خود را برای کســب جوایز این جشنواره باال ببرند.همچنین افرادی 
که مشــتری بانک سامان نیستند هم می توانند با افتتاح حساب در یکی از 
شعب این بانک در سراسر کشور و دانلود و فعال سازی اپلیکیشن موبایلت و 
انجام حداقل 7 تراکنش، شانس خود را برای برنده شدن جوایز این جشنواره 

بیازمایند.

بازدید سرزده مدیرعامل بانک ملی ایران 
از شعب چهارراه کنت و منوچهری تهران

مدیر عامل بانک ملی ایران صبح دیروز به صورت سرزده از دو شعبه چهارراه 
کنت و منوچهری تهران بازدید کرد و با کارکنان این شــعب به گفت و گو 
پرداخت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین 
زاده در این بازدیدها ضمن عرض خســته نباشــید و خداقوت، از خدمات 
فداکارانه تمامی کارکنان در ایام پرمشغله پایان سال تقدیر کرد. حسین زاده 
در گفت و گــو با همکاران تصریح کرد: از آنجا که به علت محدودیت های 
زمانی و مکانی امکان بازدید از شــعب بیشتری فراهم نیست، به نمایندگی، 
از این شــعب بازدید نمودم تا تالش های بی شــائبه همکاران محترم را در 
ایام پرکار پایان ســال ارج نهم.  وی همچنین با اشــاره به توسعه خدمات 
ایــن بانک در حوزه بانکداری دیجیتــال و بانکداری الکترونیک تأکید کرد: 
در شــرایطی که بیماری کرونا در کشــورمان فراگیر شده و جان بسیاری 
از هموطنان مان را گرفته، بهتر اســت که مشتریان گرامی به منظور حفظ 
ســالمتی خود، خانواده و همچنین کارکنان بانک ها با استفاده از خدمات 
غیرحضوری این بانک کمتر به شعب مراجعه نمایند.وی در این بازدید ها از 
نزدیک در جریان مسائل شعب مذکور قرار گرفت و ضمن شنیدن صحبت 
های همکاران، رهنمود های الزم برای رفع مســائل مطرح شــده و ارتقای 
وضعیت این شــعب را ارائه کرد.بازدید بدون هماهنگی و خارج از تشریفات 
اداری و دیدار صمیمانه با کارکنان شعب، از برنامه های مستمر مدیرعامل و  

اعضای هیأت مدیره بانک ملّی ایران است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، تبیین کرد؛ 
نقش مسئولیت های اجتماعی و فرهنگ 

سازمانی مقاوم، در مدیریت بحران
 پنجمیــن کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با رویکــرد مدیریت بحران و 
همچنین پنجمین جایزه مســئولیت اجتماعی مدیریت، به همت »انجمن 
مدیریت ایران« و »دانشــگاه خاتم« با محوریــت ارتقا توانمندی رهبری و 
مدیریت بحران، شناســایی پدیده های بحرانی و مدیریت پیشگیرانه و ارائه 
تجارب جهت بحران های مشابه آینده، در تاریخ های 7 و 8بهمن 13۹۹ در 
محل دانشگاه خاتم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، دکتر 
مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس کنفرانس طی سخنانی 
»مسئولیت اجتماعی« و »فرهنگ سازمانی مقاوم« را دو عامل نجات دهنده 
سازمان ها در مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: بحران دارای تأثیرهای چند 
وجهی در کل ســازمان و در پهنای بزرگ تر در ســطح اجتماع است. برای 
مثال قطعی برق در دوران جنگ بحران محسوب می شد و پیش بینی برای 
ایجاد آمادگی الزم در این خصوص اهمیت بسیاری داشت. از طرفی بحران 
در فعالیت های عادی کسب و  کار، اختالل ایجاد کرده و توانایی ایجاد صدمه 
در اعتبار ســازمان را دارا است.رئیس انجمن مدیریت ایران افزود: بحران ها 
به عنــوان وقایعی غیرقابل پیش بینی و خالف روال معمول، تهدیدی بزرگ 
برای ســازمان هســتند که باید پیش از وقوع، برای انجام اقدام مناسب، در 
خصوص آن ها اندیشید. بحران  ها زمان کمی برای تصمیم  گیری به مدیران 
می دهند. از این رو مدیران در مقابل عمل انجام شــده قرار می گیرند و باید 
در کوتاه تریــن زمان تصمیم مناســب را اتخاذ کننــد.وی در این خصوص 
به عنوان نمونه به مشــکل پیش آمده برای یکی از شعبه های بانک پاسارگاد 
در سال13۹۶ )به دلیل تخریب ایجاد شده در زمان افزایش قیمت بنزین( و 
تصمیم اخذ شده برای رفع مشکل ارائه خدمات به مشتریان آن شعبه اشاره 
کرد و افزود: در این شــرایط در کوتاه ترین زمان تصمیم گرفتیم همکاران 
شعبه بالفاصله بیست عدد خودرو در مقابل شعبه مستقر کنند و به مشتریان 
مراجعه کننده توضیح داده شود که چنین مشکلی ایجاد شده است. خودروها 
مشتریان را به شعبه بعدی منتقل و بعد از اتمام کار بانکی، آن ها را به مقصد 
بعدی برسانند و برگردند. این تصمیم انعکاس بسیار مثبتی در بین مردم، در 

خصوص احساس مسئولیت یک بنگاه اقتصادی داشت.

همتی در مجمع سالیانه بانک مرکزی؛
بانک مرکزی از افزایش ۲۶واحدی نقدینگی 

جلوگیری کرد
رییس کل بانــک مرکزی از تالش حداکثری این بانــک برای کنترل نقدینگی 
علیرغم شوک ارزی و شیوع کرونا خبر داد. شصتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی 
صبح دیروز با حضور ریاســت محترم جمهوری برگزار شد.همتی در این جلسه 
به تشــریح تحوالت اقتصاد کشــور و اقدامات بانک مرکزی در خصوص مدیریت 
بازار ارز، تامین ارز کاالهای اساسی و مدیریت نقدینگی پرداخت.رییس کل بانک 
مرکزی با اشاره به فشار بی سابقه تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: علیرغم کاهش 
شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تامین ارز 1۰ 
میلیارد دالر با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی، دارو و نهاده های 
دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شــد.رییس شــورای پول و اعتبار همچنین 
تاکید کرد: مشــکالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد 
کشور وارد و شرایط سخت و بی سابقه ای برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد 
کــرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هــزار میلیارد تومان وام کرونایی 
تخصیص داده شد که از این میزان ۲8.۵ هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. 
با این حال بانک مرکزی حداکثر تالش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد 
و با وجود کاهش قابل مالحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد 
نقدینگی در سه سال گذشته 3۰.3 درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰ سال 
گذشــته تنها ۲.8 درصد بیشتر بوده است.وی گفت: با کمک وزارت اقتصاد طی 
۴1 حراج توانســتیم 11۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و 
اگــر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی 3۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد 
درصــد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقــق آن را گرفت.همتی با 
اشاره به رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی کشور در ۹ ماهه سال جاری ابزار امیدواری 
کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال 13۹۹ نوید بخش عبور 
از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره 
رشد مجدد اقتصادی است.رییس کل بانک مرکزی، اجرای موفق ادغام بانک های 
وابســته به نیروهای مسلح را پروژه ای مهم در راســتای اصالح ساختاری نظام 
بانکی دانســت و گفت: در خصوص اصالح ناترازی بانک ها که سابقه ای طوالنی 
در اقتصاد کشور دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن 

به مرور نمایان خواهد شد.

بانک مرکزی از ابتدای سال 1400 قانون 
جدید چک را اجرایی خواهد کرد

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت های انجام شده با 
مسئوالن بانک مرکزی گفت: قرار شد همزمان با آغاز سال 1۴۰۰، بانک مرکزی 
قانون جدید چک را به طور کامل اجرا کند. اگر خلف وعده ای در این زمینه رخ 
دهد، کمیســیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی شکایت خواهد کرد.احسان 
خاندوزی نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره لزوم 
اجرای کامل قانــون جدید چک گفت: قانون جدید چک ســال ۹7 به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسیده است و قرار بود آذر ماه ۹۹ تمام بخش های قانون 
به طور کامل اجراء شــود. در دو سال گذشته قانون به صورت ناقص اجرایی شده 
اما دستاوردهای بسیار خوبی هم داشته است. کاهش تعداد چک های برگشتی از 
جمله مهمترین دستاوردهای قانون جدید بوده است.وی افزود: البته بخش های 
مهم و پررنگ قانون ازجمله صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک هنوز 
اجراء نشده است و شاهد تاخیر و کم کاری در این زمینه هستیم. در همین راستا 
در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای تشکیل دادیم و از رئیس بانک مرکزی 
دعوت کردیم.نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: باتوجه به 
صحبت های انجام شده قرار شد همزمان با آغاز سال 1۴۰۰، بانک مرکزی قانون 
جدید چک را به طور کامل اجرا کند. اگر خلف وعده ای در این زمینه رخ دهد، 
کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی شکایت خواهد کرد.خاندوزی با اشاره 
به دســتاوردهای قانون جدید چک گفت: مجلس درخصوص اجرای کامل قانون 
جدید چک مصر اســت و بر پافشــاری خود ادامه می دهــد. قانون جدید چک 
بسیاری از مشکالت مربوط به چک را کاهش خواهد. اعتبارسنجی دارندگان دسته 
چک، جلوگیری از صدور چک های بالمحل و کاهش پرونده های مربوط به چک 

قوه قضائیه ازجمله مزایای قانون جدید چک است.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 27 اسفند 1399  3 شعبان 1442  17 مارس 2021بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4599 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

هشدار خواهر رهبر کره شمالی به دولت بایدن: 
»اگر خواب راحت می خواهید، 
اقدامات تحریک آمیز نکنید«

خواهــر قدرتمند رهبر کره شــمالی در اظهارنظرهایی که اولین 
اظهارنظرهای کشــورش درخصوص دولت جو بایدن محســوب 
می شود، از آمریکا و کره جنوبی از بابت برگزاری رزمایش نظامی 
مشــترک انتقــاد کرده و به آمریــکا هشــدار داد در صورتی که 
می خواهد »چهار سال آینده خواب شب آرامی داشته باشد« دست 
به تحریکات بیشتر نزند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این 
بیانیه کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی در حالی دیروز سه 
شــنبه انتشــار یافت که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
و لوید آســتین، وزیر دفاع این کشــور برای مذاکره با ژاپن و کره 
جنوبی، همپیمانان کشورشــان، در خصوص کره شمالی و دیگر 
مسائل منطقه ای به آسیا سفر کردند. آنها قرار است دیروز در توکیو 
نشستهایی داشته باشــند و سپس فردا با مقامات در شهر سئول 
گفتگو داشته باشــند.کیم یو جونگ که یک مقام ارشد کشورش 
در زمینه مدیریت امور بین دو کره است، عنوان کرد، کره شمالی 
کنار گذاشتن یک توافق دوجانبه سال ۲۰۱۸ در زمینه کاستن از 
تنشهای نظامی و همچنین حذف یک واحد در حزب حاکم خود 
با عمر چند دهه که مســئول مدیریت ارتباطات بین دو کره بوده 
را در صورتی که دیگر مجبور به همکاری با کره جنوبی نباشد در 
نظر می گیرد.او تصریح کرد: چطور است که به رغم توافقات حاصل 
شده اقدامات مثبت به ویژه در زمینه دستور کار بین دو کره انقدر 
کم بوده اند در حالی که اقدامات تشــدید کننده روابط مبتنی بر 
دشمنی قدیمی پابرجا هستند.او همچنین تصریح کرد کره شمالی 
لغو دفتر مســئول مدیریت تورهای کره جنوبی به حوزه موسوم 
»کوه الماس« کره شــمالی را در نظر دارد؛ تورهایی که ســئول 
در ســال ۲۰۰۸ بعد از تیراندازی مرگبار یک گارد کره شمالی به 
یک توریست کره جنوبی معلق کرد.خواهر رهبر کره شمالی بیان 
داشــت: ما رفتار و نگرش )کره جنوبی( را در نظر خواهیم داشت 
و اگر آنها تحریک آمیز تر شــوند، میتوانیم تدابیر استثنایی اتخاذ 
کنیم.او در ادامه بیانیه اش که در نشریه رسمی رودونگ سینمون 
انتشار یافت، بیان داشت: من همچنین میخواهم با استفاده از این 
فرصت به دولت جدید آمریکا که انقدر مشــتاق به فرستادن بوی 
باروت از سمت اقیانوس به سرزمین ما است توصیه ای کنم. اگر آنها 
می خواهند چهار ســال آینده خواب راحتی داشته باشند برایشان 
خوب است از دست زدن به کارهایی که از همان اول جلوی خواب 
راحت شان را می گیرد اجتناب کنند.کیم یو جونگ در عین حال 
بیان داشت: رزمایش جنگی و خصومت هرگز نمی توانند با گفتگو 
و همکاری همراه شوند.وی کره جنوبی را به خاطر »توسل جستن 
به رزمایش های آب رفته، حاال که خودشــان را در باتالق بحران 
سیاسی، اقتصادی و همه گیری می یابند« تمسخر کرد.وی افزود: 
تعامل بین دو کره که در ســال ۲۰۱۸ بهبود یافته و کره جنوبی 
دنبالش بود، »دوباره به آسانی حاصل نخواهد شد« و کره شمالی 
بروز تحریکات بیشتر را رصد می کند.بو سئونگ چان، سخنگوی 
وزارت دفــاع کره جنوبــی در این باره اظهار کــرد، رزمایش های 
ترکیبی این کشــور با آمریکا ماهیت دفاعی دارند و خواستار آن 
شد که کره شــمالی »نگرشی منعطف تر« که برای باثبات کردن 
صلح در شــبه جزیره کره سازنده باشــد، نشان دهد. او گفت که 
ارتش کره جنوبی نشــانه غیرعادی از فعالیت نظامی کره شمالی 

تشخیص نداده است.

 چرا ایران »بازگشت گام به گام به برجام«
را نمی پذیرد

هیچ طرحی که با سیاست اعالم شده نظام انطباق نداشته باشد، مبنای تعامل 
ایران قرار نخواهد گرفت و آمریکا هم صرفاً می تواند روی طرحی حســاب باز 
کند که با شروط ذکرشده رهبری انقالب منطبق باشد.یک مقام ارشد امنیتی 
کشــورمان به تازگی به شــبکه خبری »پرس تی وی« گفته است که ایران با 
پیشــنهاد بازگشت گام به گام به توافق هسته ای مخالف است و تهران تنها در 
صورتی گام های جبرانی خود در برجام را به عقب خواهد برگرداند که تحریم ها 
به صورت مؤثری برداشــته شوند.این مقام امنیتی که خواسته هویتش افشاء 
نشود، تصریح کرد که دولت جدید آمریکا تحریم های دولتی قبلی را لغو نکرده 
است. وی تأکید کرد اگر تحریم ها برداشته نشوند، ایران اقدامات بیشتری را در 
آینده نزدیک اتخاذ خواهد کرد که فراتر از تعهدات تهران ذیل توافق هسته ای 
اســت.در سوی مقابل، دولت آمریکاـ  آن طور که خبرگزاری رویترز و روزنامه 
نیویورک تایمز چندی  پیش گزارش داده اندـ  طرح »احیای گام به گام« را برای 
برجــام دنبال می کند، آن هم نه به گونه ای که از لحاظ بهره مندی از امتیازها 
»احیای دوجانبه« در کار باشــد بلکه به شــکلی که مرگ برجام را برای یک 
طرف رقم زند و آن را برای طرف دیگر زنده کند. مطابق این طرح که رئوس 
کلی آن در رسانه ها منعکس شده و به قرینه شواهد دیگر نیز قابل تأیید است 
دولت بایدن دنبال آن اســت با اعطای برخی امتیازاِت نمادیِن خوش ظاهر اما 
کم فایده به جای لغو تحریم ها، ایران را به عقب نشینی از اقدامات جبرانی خود 
ســوق دهد. آمدن »ریچارد نفیو« به وزارت خارجه آمریکا که به جهت نقش 
ویژه اش در طراحی تحریم های ضدایرانی لقب معمار شــبکه تحریم ها را به 
خود اختصاص داده اســت و همچنین مؤلفه های »فشار هوشمند« که بایدن 
گفته خواستار جایگزین کردن آن به جای »فشار حداکثری« است گزاره هایی 
هستند که از این فرضیه حمایت می کنند.از جنس گام هایی که دولت بایدن 
تا به حال برداشته است نیز می توان همین را استنباط کرد که سیاست دولت 
او دســت کم در زمان حاضر این اســت که از اعطای آب نبات های فریبنده به 
ایران به جای امتیازهای واقعی فراتر نرود، مثاًل کاخ سفید ادعا کرده درخواست 
دولت ترامپ مبنی بر احیای تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران را پس 
گرفته اســت حال آنکه چنین تحریم هایی اساساً احیا نشده بود که او ادعای 
پس گرفتن آن را داشته باشد، زیرا در همان زمان که دولت ترامپ قصد داشت 
قطعنامه ای را برای رأی گیری درباره این تحریم ها برگزار کند ۱3 عضو از ۱5 
عضو شورای امنیت با آن مخالفت کردند و در نتیجه ۲ رئیس دوره ای شورای 
امنیت به صراحت اعالم کردند نمی توانند طرح آمریکا را به پیش ببرند.جالب 
آنکه، دولت بایدن در حالی قصد دارد روغن ریخته تحریم ها را نذر کند و آن 
را به عنوان ژست خوش نیتی بفروشــد که حاضر نشده است از گام بعدی ای 
که ترامپ بعد از شکست طرحش در شورای امنیت برداشته بود عقب نشینی 
کند. همان طور که می دانیم ترامپ بعد از آن شکست یک فرمان اجرایی برای 
جلوگیری از اتمام محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران امضا کرد. بایدن قاعدتاً 
اگر واقعاً قصد عقب نشینی از سیاست ترامپ داشت و می خواست اقدامش اثری 
عملی هم داشته باشد می بایست این فرمان اجرایی ترامپ را هم حذف می کرد 
اما او نه تنها چنین نکرد بلکه دولتش رسماً اعالم کرد که سیاست دولت قبلی 
را در این زمینه ادامه می دهد. »ند پرایس«، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در یک کنفرانس خبری روز اول اسفندماه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
سیاســت دولت جدید درباره ممنوعیت های تسلیحاتی علیه ایران چیست، 
گفت: »واشــنگتن سیاست منصرف کردن کشورها از عرضه سالح به ایران را 
ادامه خواهد داد«.  بر اســاس شواهدی از همین دست است که مقام معظم 
رهبری موضع رســمی جمهوری اســالمی را این اعالم کرده است که تهران 
تنها بعد از رفع همه تحریم ها و راســتی آزمایی اجرای تعهدات آمریکا حاضر 
اســت اقدامات جبرانی ای را که در واکنش به نقض توافق توسط واشنگتن و 
بی عملی کشورهای اروپایی آغاز شده اند به عقب برگرداند.این موضوع، عالوه بر 
آنکه این طرح دولت آمریکا و کشورهای غربی را خنثی می کند با بسیاری از 
واقعیت های میدانی هم تناسب منطقی و وضعی دارد، زیرا طرح »گام به گام«، 
تنها در صورتی می تواند موضوعیت داشته باشد که اوالً دو طرف به یک شکل 
و به یک اندازه از چیزی دور شده باشند، حال آنکه در موضوع برجام می بینیم 
که آمریکا برجام را عماًل نقض کرده است در حالی که ایران بعد از یک سال 
اجرای کامل برجام و فرصت  به طرف های غربی برای عمل به وعده هایشــان، 
تنها تعهداتش را آن هم طبق مفاد موجود در خود برجام کاهش داده است. با 
توجه به اینکه اقدام ایران در واکنش به نقض عهد آمریکا صورت گرفته است 
حکم هر عقل سلیم این خواهد بود طرف ناقض ابتدا خسارتش را جبران کند 
و بعد از طرف مقابل بخواهد به عقب برگردد.ثانیاً، اگر ایران به فرض هم بخواهد 
مســئله اول را نادیده بگیرد و بپذیرد که گام هایی را در برابر برخی گام های 
آمریکا بردارد میان گام های احتمالی دو طرف نمی توان تجانســی برقرار کرد 
که بتوان از طرح »گام به گام« سخن گفت. آن طور که از روال اجرای برجام در 
5 سال گذشته هم مشخص است تعهدات ایران در این توافق کاماًل ملموس و 
اندازه پذیر است در حالی که طرف مقابل هم تعهداتش تفسیر پذیر است و هم 
خودش اهل مغلطه و سفسطه.مورد سوم اینکه، میان ایران و آمریکا »توازن در 
اعتماد« وجود ندارد و در چنین شرایطی مطالبه توازن در گام ها منطقی به نظر 
نمی رسد. طرف آمریکایی به استناد رفتار گذشته ایران می تواند انتظار داشته 
باشــد که تهران در صورت اعالم پایبندی به تعهداتش، تمامی مفاد برجام را 
همانند گذشته موبه مو اجرا خواهد کرد؛ اما اگر از کارنامه آمریکا در دبه کردن 
در توافق های بین المللی هم بگذریم و فقط از مورد برجام صحبت کنیم، طبعاً 
ایران نمی تواند به دولتی که از نخســتین روز اجرایی شدن برجام تالش کرد 
رفع تحریم ها فقط روی کاغذ انجام شــود و در ادامه از همان سیاســت رفع 
تحریم ها روی کاغذ هم عدول کرد، اســاس را بر اعتماد قرار دهد، آن هم در 
شرایطی که مقام های دولت بایدن به صراحت می گویند که برجام را سکویی 
برای اهداف دیگری می  خواهند.بر همین اســاس هیچ طرحی که با سیاست 
اعالم شده نظام انطباق نداشته باشد، مبنای تعامل ایران قرار نخواهد گرفت و 
آمریکا هم صرفاً می تواند روی طرحی حســاب باز کند که با شروط ذکرشده 

رهبری انقالب منطبق باشد.

 توافق ژاپن و آمریکا برای همکاری
علیه چین

وزرای خارجه آمریکا و ژاپن بر همکاری دو کشور برای تقابل با اقدامات چین 
تاکید کردند.به گزارش رویترز، توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن دیروز 
)ســه شــنبه( اعالم کرد که با نظر همتای آمریکایی خود مبنی بر مخالفت 
شــدید با تالش های چین برای تغییر شرایط فعلی در دریای چین جنوبی و 
شرقی موافق است و اینکه این دو کشور متحد به همکاری نزدیک با یکدیگر 
دراین زمینه ادامه می دهند.موتگی این اظهارات را پس از جلســه دوجانبه 
خود با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد.به نظر می رسد دولت 
جدید آمریکا به دنبال بهبود روابط اسیب دیده این کشور با متحدان قدیمی 

واشنگتن بخصوص در آسیا برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین است.

ظریف:

 در سیاست »فشار حداکثری« تفاوتی بین ترامپ و بایدن نیست
وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایــران در اظهاراتی در دومین 
نشست مجمع گفت وگوی تهران، وضعیت منطقه غرب آسیا را به 
دلیل مداخالت خارجی بد توصیف کرد و همچنین گفت که در به 
کارگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران تفاوتی بین ترامپ و 
بایدن نیست.»محمدجواد ظریف« وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران پیش از ظهر دیروز سه شنبه در سخنانی در دومین نشست 
مجمع گفت وگوی تهران که به صورت مجازی در حال برگزاری 
اســت، به تشریح وضعیت منطقه غرب آسیا پرداخت.وی در این 
خصــوص گفت: صادقانه باید گفت که وضعیت کنونی منطقه ما 
خوب نیســت. خونریزی، جنگ های داخلی، بی ثباتی و خشونت 
از یک طرف و جا ماندن از پیشــرفت های اقتصادی، اجتماعی و 
انســانی از طرف دیگر شرایط حسادت برانگیزی نیست. ما همه 
این مشــکالت را می دانیم اما به ندرت به ریشــه ها و دالیل آن 

توجه می کنیم. 

مداخالت خارجی، ریشه اصلی مشکالت منطقه
ظریف در ادامه سه ریشه اصلی را برای مشکالت منطقه برشمرد 
و گفت: معتقدم سه ریشه اصلی برای این مشکالت وجود دارد که 
شامل مداخالت بین المللی، امنیتی کردن و اولویت سازی کردن 
است. شکی نیست که یکی از مهمترین دالیل مشکالت موجود، 
مداخله طوالنی و خطرناک بین المللی در منطقه ما است. منطقه 
ما هدف طرح های ژئوپولتیک از ســوی بازیگران خارج از منطقه 
در پنج قرن گذشــته بوده است. در حافظه اخیر، آمریکا ناامنی و 
بی ثباتی در منطقه را بیشتر از هر جای دیگری تشدید کرده است. 
همانطور که آمار خود آن ها )آمریکایی ها( نشان می دهد، چیزی 
حدود هفت تریلیون دالر در جنگ های بی پایان و مداخله نظامی 

در این منطقه در کمتر از دو دهه هدر رفته است.

در سیاست »فشار حداکثری« تفاوتی بین ترامپ و بایدن 
نیست

ظریف تاکید کرد: اما مداخله آمریکایی ها تنها به حوزه نظامی 
محدود نبوده است. اقدامات اقتصادی تحمیلی آمریکا که علیه 
مردم ایران انجام شــده بخصوص در دوران همه گیری، چیزی 
کمتر از جنگ اقتصادی نیست. با این حال همانطور که اکنون 
شاهد هســتیم، در دنبال کردن سیاست شکست خورده فشار 
حداکثــری تفاوتی بین رئیس جمهور ســابق و کنونی آمریکا 

نیست. 

آمریکا با مداخله و امنیتی کردن منطقه به دنبال فروش 
تسلیحات خود است

وزیر خارجه ایران گفت: به دلیل برتری نسبی در قدرت نظامی، 
آمریکا به دنبال امنیتی کردن همه چیز با هدف تســلط اســت. 
منطقه ما مثال کامل این مورد است، آمریکا با مداخالتش، امنیتی 
کــردن منطقه ما و بخصوص ایران را دنبال می کند. به همه چیز 
از جنبه نظامی نگاه می شــود. به منطقه به چشم منطقه نظامی 
نگاه می شود و ماهیت غالب تعامالت در منطقه نظامی است. این 
امتیاز دیگری برای آمریکا و شــرکای غربی آن دارد و آن فروش 
و صادرات تسلیحات نظامی آن هاست. وی در تشریح این مسئله 
گفت: شــش همسایه جنوبی ما در خلیج فارس با جمعیت کلی 
کمتر از ۴۰ میلیون نفر، یک چهارم همه تسلیحاتی که در جهان 
به فروش می رســد را خریداری کرده اند. یکــی از آن ها بیش از 
۶۰ میلیارد دالر ســال گذشته در این راه هزینه کرد و دیگری با 
جمعیت تنها ۱.5 میلیون نفر، ۲۲ میلیارد دالر هزینه کرد. وزیر 
خارجه اظهار داشــت: برای امنیتی کردن الزم است تهدیدها و 
دشــمنان ساختگی )برای توجیه( و همچنین دوستان ساختگی 
و اتحادهای ســطحی داشــته باشــید. امنیتی کردن همچنین 
اولویت های منطقه را از مهمترین چالش ها و تهدیدهای امنیتی 

واقعی به رسیدگی به موارد جعلی تغییر می دهد. 

مسئله فلسطین باید اولویت منطقه باقی بماند
وی در ادامه گفت: شاید یکی از انگیزه های اصلِی در اولویت قرار 
دادن این تهدیدهای امنیتی ساختگی در منطقه ما، به عقب راندن 
مسئله فلسطین و حتی اگر ممکن باشد، نادیده گرفتن آن باشد. 
پایان دادن به وضعیت بغرنج فلسطین باید طوالنی ترین اولویت 
منطقه باقی بماند. این یک مسئله جهانی است. هیچ صلح و ثباتی 
در منطقه و جهان با وجود ادامه وحشیگری صهیونیست ها علیه 
فلسطینیان نمی تواند برقرار باشد. هیچ کس حتی برای یک لحظه 
نباید این تراژدی انســانی را فراموش کند یا به حاشــیه براند. او 
در توضیح اولویــت دیگر منطقه گفت: اولویت دیگر منطقه باید 
رسیدگی به فهرست طوالنی مسائلی باشد که مرتبط با معیشت 
روزانه مردم است. به عقیده من برای بهبود شرایط زندگی مردم 
باید تقابل را با همکاری جایگزین کنیم. این البته نیازمند تعهد به 
گفت وگو و دیپلماسی است. وی در ادامه با ابراز تاسف از اقدامات 
برخی بازیگران منطقه ای خــالف این جهت، افزود: واقعیت این 
است که هیچ چیزی به لحاظ ماهیتی در منطقه ما اشتباه نیست 

و بحران ها ساخته انسان ها هستند. 

کلید رفع مشکالت منطقه، گفت وگو و دیپلماسی است
او تاکید کرد: ما مردم این منطقه قطعاً می توانیم با صلح کنار هم 

زندگی کنیم و اختالفاتمان را با عقالنیت حل کنیم همانطور که 
قرن ها این کار را کرده ایم. البته کلید آن گفت وگو و دیپلماسی 
اســت. ایران عالقه مند به مذاکره با همه همسایگانش است. ما 
نیازی به خارجی ها برای شــکل دادن به سرنوشت منطقه ای 
خود نداریم. مذاکره اساس دیپلماسی است و متاسفانه کمبود 
آن در منطقه ما وجود دارد. هیچ جایگزینی برای دیپلماســی 
وجود ندارد، دیپلماسی می تواند به نفع همه باشد اگر به درستی 
و بــا احترام متقابل به کار گرفته شــود. محمدجواد ظریف در 
ادامه سخنانش گفت: ایران به طور مداوم مذاکره و دیپلماسی 
منطقه ای را در خلیج فــارس رواج داده همانطور که در ابتکار 
صلح هرمز رئیس جمهور روحانی نیز این موضوع منعکس شد. 
ایران همچنین به شــدت به مذاکره با همسایگان خود اعتقاد 
دارد.وی با بیان این که از طریق دیپلماسی و مذاکره می توانیم 
به منطقه شــکل جدیدی بدهیم و بر صلح و ســعادت تمرکز 
کنیم، اظهار داشــت: می توانیم درباره چالش های مشــترک 
همکاری کرده و برای استفاده از فرصت های مشترک هم افزایی 
کنیــم. می توانیم به طور مشــترک پیشــرفت های اقتصادی، 
اجتماعی و مهمتر از همه انسانی منطقه را پیش ببریم.به باور 
ظریف فضای جدید منطقه ای می تواند شــکل بگیرد، اما برای 
این نیاز به یک بنیان شناختی جدید است و این که دیپلماسی 

باید جدی تر گرفته شود.

توصیه ظریف به کشورهای منطقه
وزیــر خارجه خطاب به همســایگان عنوان کــرد، هرگز در این 
چارچوب خطرنــاک مبنی بر این که ایران یک تهدید منطقه ای 
است، مشارکت نکنید. وی اظهار داشت »صدام حسین« اولین بار 
موضوع تهدید ایران برای منطقه را مطرح کرد و وقتی صدام علیه 
حامیان مالی خود اقدام کرد، نتانیاهو جا پای او گذاشت و حدود 
سی ســال است که در حال انتقال این پیام اشتباه است. این دو 
مجرم در مجموع تعداد بیشتری از اعراب را در مقایسه با هر کس 
دیگری کشته اند. ظریف تاکید کرد ایران به ثروت و سرزمین های 
همســایگان خود نیازی ندارد و فقط در همسایگی خود نیازمند 
صلح است. وی افزود ایران همیشه مانند سه هزار و چندی سال 
قبل ستون صلح و بازیگر منطقه ای مسئول باقی می ماند و آماده 
اســت هر قدمی در جهت صلح، امنیت و رفاه منطقه بردارد. وی 
در پایان سخنانش با تاکید بر تعهد ایران به مذاکره و دیپلماسی، 

برای همه سالی خوش را آرزوکرد.

یک بومی آمریکایی برای اولین بار 
وزیر کشور شد

ســناتورهای ایاالت متحده برای اولین بار یــک بومی آمریکایی 
را برای تصدی پست وزارت کشــور تایید کردند.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، »ِدبرا آن هالند« گزینه معرفی شــده 
توسط »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا برای تصدی پست وزارت 
کشــور، مورد تایید مجلس ســنا قرار گرفت.به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، ســناتورهای ایاالت متحده در جلسه بامداد سه شنبه با 
5۱ رأی موافق و ۴۰ رأی مخالف، هالند را به عنوان وزیر کشــور 
آمریــکا تایید کردند.هالند اولین بومی آمریکایی )سرخپوســت( 
اســت که به این سمت منصوب شده است. این نماینده ۶۰ ساله 
آمریکایی یکی از اعضای قبیله سرخپوســت »پوئبلو« در جنوب 
غربی ایاالت متحده است.در این جلسه، سه سناتور جمهوری خواه، 
»لیندزی گراهام«، »لیزا مورکوسکی« و »سوزان کالینز« به هالند 
رأی مثبت دادند.»چاک شومر« رهبر دموکرات های سنا طی نطقی 
درخصوص تایید هالند به عنوان وزیر کشور آمریکا، گفت انتصاب 
وی به این ســمت می تواند به ترمیم روابط وزارتخانه متبوعش با 
قبایل بومی ایاالت متحده - که تا کنون رفتار عادالنه ای از ســوی 

دولت های این کشور دریافت نکرده اند - کمک کند.

در مجمع گفتگوی تهران؛
ترکیه: در برابر تحریم ها از ایران حمایت می کنیم

وزیر خارجه ترکیه با امیدواری درباره احیای برجام، بر حمایت همیشــگی آنکارا 
از ایــران در مقابله با تحریم های یک جانبه تاکید کرد. مولود چاووش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه در نشست »مجمع گفتگوی تهران« که دیروز سه شنبه به میزبانی 
ایران برگزار شــد؛ بر همکاری میان کشورهای منطقه به ویژه میان ترکیه-ایران 
تاکید کرد.چاووش اوغلو با توجه به همه گیری کووید ۱۹ و ضرورت همکاری های 
بین المللی و منطقه ای در مهار این بیماری، افزود: افزایش همکاری های منطقه ای 
برای همه منفعت دارد.به گفته وزیر خارجه ترکیه، نیازی نیست برای این گونه همکاری ها از ابتدا شروع کنیم 
بلکه طرح ها و مکانیسم های ارزشمندی در حال حاضر وجود دارند که می توان بر اساس آنها پیش رفت.چاووش 
اوغلو سیاســت کشــورهای منطقه را به دو نوع سازنده و غیرسازنده تقســیم کرد و گفت: سیاست های سازنده 
می توانند محرک صلح و دیپلماسی باشند.وی گفت: ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه ای، مذاکرات 
سیاسی نزدیک خود را در مورد مسائل منطقه ای ادامه داده اند و به رغم برخی اختالفات که طبیعی نیز هستند؛ 
هیچ وقت تعامل با یکدیگر را قطع نکردند.وی در خصوص تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: از ابتدا در 
مقابله با تحریم های یکجانبه، از ایران حمایت کرده ایم و ترکیه از اجرای کامل برجام حمایت می کند.وزیر خارجه 
ترکیه افزود: از قصد اعالمی دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام حمایت می کنیم. ما امیدوار هستیم که 
فرمول مشــترکی با توافق طرفین، موجب احیای برجام شــود.این در حالی است که آمریکا به رغم همه ادعاها 
مبنی بر تمایل برای بازگشت به برجام، هنوز هیچ گام محسوسی در این رابطه برنداشته و همچنان با لجاجت، 

تحریم های ضد ایرانی را ادامه می دهد.

ناتو: 
 هیچگونه تهدید نظامی مستقیمی از روسیه

 و چین نمی بینیم
دبیر کل پیمان آتالنتیک شــمالی گفت که این پیمان هیچگونه تهدید نظامی 
مســتقیمی از روسیه و چین نمی بیند. »ینس اســتولتنبرگ« دبیر کل پیمان 
آتالنتیک شــمالی گفت که هیچگونه تهدید نظامی مستقیمی از روسیه و چین 
نمی بیند و این شرایط به لطف تالش های ائتالف ناتو بوده است.وی که در جریان 
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا صحبت می کرد، گفت: »از من پرســیده شده 
که آیا شــاهد هیچگونه تهدیدی علیه پیمان ناتو از روســیه و چین هستم. من 
هیچگونه تهدید حملــه نظامی قریب الوقوعی  علیه هیچگونــه از متحدان ناتو 
نمیبینم«.بر اســاس گفته دبیر کل ناتو، یکی از دالیل این موضوع آن است که 
ناتو بر اســاس این ایده اســت که اگر یکی از متحدان مــورد حمله قرار گرفت، 
این موضوع واکنشی را از سوی تمام ائتالف به همراه خواهد داشت.استولتنبرگ 
گفــت: »این یکی از دالیل اصلی چیزی اســت که ما قادر هســتیم صلح را در 
اروپا برای بیش از 7۰ ســال حفظ کنیم«.دبیر کل ناتو پیشتر و در ماه فوریه در 
جریان شــرکت در نشستی در دانشگاه استنفورد گفته بود: »در مفهوم راهبردی 
گذشــته چین در نظر گرفته نشــده بود. معتقدم که رشد چین عاملی محوری 
برای مشارکت دو ســوی اقیانوس اطلس به شمار می آید و ناتو باید به تعامل با 
رشد چین بپردازد.«روسیه نیز بارها نگرانی خود از افزایش حضور نظامی ناتو در 
اروپا و توسعه این ائتالف به سوی شرق ابراز داشته است.کرملین تاکید کرده که 
روسیه هیچ تهدیدی برای کشــورهای دیگر به شمار نمی آید اما اقداماتی را که 
منافع ملی اش را تهدید می کند نادیده نمی گیرد.از سوی دیگر تنش ها میان چین 
و واشنگتن طی سال های گذشته روندی افزایشی داشته است.واشنگتن به طور 
معمول اقدام به اعزام رزمناو های خود به دریای چین جنوبی می کند. آمریکا این 
اقدام را تحت عنوان عملیات آزاد دریایی انجام داده و مدعی است که پکن عبور 
کشــتی های دیگر کشورها از این آبراه را محدود کرده است.در عین حال،  آمریکا 
همچنان اعتراض ها از ســوی چین درباره این اقدامات را نادیده می گیرد. چین 
هشدار داده که چنین اقداماتی ممکن است روزی به تقابل نظامی میان دو کشور 
منجر شود. رزمناوهای آمریکایی اغلب از نزدیک جزایری در دریای چین جنوبی 

عبور می کنند که با تجهیزات دفاعی چین مجهز شده اند.

ادعای سالیوان درباره گفت وگوهای غیررسمی 
آمریکا و ایران رد شد

منابــع نزدیک به شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان ادعای مقامــات آمریکایی درباره 
گفت وگوهای رسمی بین تهران و واشنگتن را رد کردند.شبکه خبری »پرس تی وی« به نقل 
از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که ادعای جیک سالیوان مشاور 
امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره وجود گفت وگوهای غیررسمی بین تهران 
و واشــنگتن صحت ندارد.این منبع افزود: اظهارات مقامات آمریکایی درباره گفت وگوهای 
غیررســمی بین ایران و آمریکا با هدف کمک بــه بایدن برای بیرون رفتن از بحران مطرح 
می شــوند.این منبع تاکید کرده است، تا زمانی که آمریکا تمامی تحریم ها را برندارد، هیچ 
گفت وگوی بین ایران و آمریکا وجود نخواهد داشــت.چند روز قبل جیک سالیوان، مشاور  
امنیت ملی جو بایدن مدعی شد کاخ  سفید از طریق گفتگوهای غیرمستقیم موضع خود را 

برای ایران تبیین کرده و منتظر آن است که ببیند تهران چه خواهد کرد.

شبکه خبری اسکای نیوز عربی؛
مقام آمریکایی: بایدن مانع آزادسازی پول های ایران 

نمی شود
شبکه خبری اسکای نیوز عربی به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که دولت بایدن قصد 
ندارد مانع آزدسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی و ژاپن شود.، شبکه خبری اسکای نیوز عربی 
دوشنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که دولت بایدن مانع آزادسازی پول های 
ایران در کره جنوبی و ژاپن نمی شــود.این مقام آمریکایی که اســکای نیوز عربی نامش را فاش 
نکرده، در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده اســت که پیش از این مقامات ارشد آمریکایی از 
جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور اعالم کرده بودند که کره جنوبی و ژاپن بدون 
جلب رضایت آمریکا منابع مالی ایران را آزاد نخواهند کرد.اوایل اسفندماه نیز ند پراس سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری تأکید کرد: »وزارت امور خارجه صراحتاً اعالم 
کرده اســت که آزادسازی دارایی های ایران تنها پس از مشورت ]کره جنوبی[ با ایاالت متحده 
انجام خواهد شد.«وی ادامه داد: »کره جنوبی یک متحد حیاتی برای ماست. کره جنوبی نقشی 
حیاتی در اجرای تحریم ها، نه تنها علیه ایران بلکه علیه کره شمالی، ایفا می کند اما اینها مسائلی 
هستند که ما ترجیح می دهیم آنها را از طریق دیپلماسی حل وفصل کنیم، نه از طریق صحبت 

کردن از این تریبون.«
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محققان دانشــگاه کوئینزلنــد)Queensland( از داروی ضدالتهاب 
آناکینرا)anakinra( برای کاهــش قابل توجه درد عصب که از اثرات 
جانبی داروی وینکریســتین)vincristine( شــیمی درمانی اســت، 
اســتفاده کردند.به گزارش سایمکس، کشف دانشگاه کوئینزلند به 
برخی از مبتالیان به ســرطان در آینده از جمله کودکانی که مبتال 
به سرطان خون هستند کمک می کند تا از عوارض سخت و ناتوان 
 Irina(کننده ی شــیمی درمانی در امان بمانند.پروفســور ایرینا وتر
Vetter( و دکتــر هانا اســتاروبوا)Hana Starobova( معتقدند که با از 
بین بــردن التهاب که یکی از واکنش هــای طبیعی بدن به داروی 
وینکریستین اســت می توانند درد و عالئم ناخوشایند حاصل از آن 

را نیز از بین ببرند.

ایسنا/خراســان رضوی بر اساس نتایج تحقیقات جدید منتشرشده، 
به نظر می رســد که داروی تجربی ارائه شــده برای درمان بیماری 
آلزایمر در افراد مبتالبه بیماری آلزایمر زودرس روند کاهش شناختی 
 ،)donanemab( را آهســته کند.به نقل از نیوز، این دارو، دونامــاب
آنتی بادی است که پالک هایی به نام آمیلوئید بتا را که تصور می شود 
در بیمــاری آلزایمر نقش دارند در مغز مورد هــدف قرار داده و از 
بین می برد.بر اســاس نتایج مطالعه منتشرشــده در مجله پزشکی 
نیوانگلند و نتایج ارائه شده در کنفرانس بین المللی آلزایمر و بیماری 
پارکینسون سال ۲۰۲۱، مقایسه بین افراد دریافت کننده دوناماب با 
افرادی که در این مطالعه دارونما را دریافت نکردند نشــان داد، طی 

یک سال و نیم ۳۲درصد کاهش شناختی کندتر شده بود.

پژوهشگران روسی در بررسی جدیدی دریافته اند که خستگی مفرط 
می تواند امــکان حمله قلبی را در مردان افزایــش دهد.به گزارش 
ساینس دیلی، بررسی جدید پژوهشگران روس نشان می دهد مردانی 
که خستگی زیادی را تجربه می کنند، بیشتر در معرض حمله قلبی 
قرار می گیرنــد. خطر حمله قلبی مرتبط با خســتگی، به ویژه در 
مردانی که هرگز ازدواج نکرده اند و یا از همســر خود جدا شده اند، 
بیشتر است.دکتر »دمیتری پانوف«)Dmitriy Panov(، از پژوهشگران 
این پروژه گفت: خســتگی مفرط، احســاس بی روحــی و افزایش 
تحریک پذیری را به همراه دارد. به نظر می رســد که این پاســخی 
نسبت به مشکالت حل نشــدنی زندگی است؛ به ویژه هنگامی که 
افراد نمی توانند با عوامل استرس زا، سازگاری بلندمدت داشته باشند.

 کاهش عوارض شیمی درمانی 
با داروی رماتیسم

نتایج آزمایش اولیه داروی 
درمان آلزایمر موفقیت آمیز بود

خستگی مفرط، امکان حمله قلبی 
را در مردان افزایش می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پاک کردن شعارهای معترضان ضدنژادپرستی از روی ساختمان یک بانک 
در شهر مینیاپولیس آمریکا

مرسدس-ای ام جی GT بلک سریز با قدرت 1111 اسب بخار!
زمانی که مرســدس-ای ام جی در ســال ۲۰۱۵ محصول اسپورت GT را معرفی کرد این کوپه پرفورمنس فقط ۴۵۶ اسب بخار 
قدرت داشــت. قدرت این خودرو در ادامه و با معرفی نســخه های جدیدتر افزایش یافت و در نهایت به ۷۲۰ اسب بخار در مدل 
بلک سریز رسید. این محصول پرچم دار از پیشرانه ۴ لیتری میل لنگ تخت استفاده می کند تا گشتاور بیشتری در دورهای پایین 
داشــته باشــد.اما امروز آماده روبرو شدن با بلک سریز ۱۱۱۱ اسب بخاری شوید. این سوپرکار آلمانی توسط شرکت Opus تیون 
شده و حتی قوی تر از هایپرکار AMG One می باشد؛ و نکته جذاب دیگر اینکه گل سرسبد خانواده GT همچنان نیروی تولیدی را 
به چرخ های عقب می فرستد.البته یک برنامه تیونینگ مالیم تر هم وجود دارد که قدرت تولیدی پیشرانه را به ۱۰۰۱ اسب بخار 
می رساند. همچنین پکیج های ارزان تر دیگر با قدرت های ۹۲۰ و ۸۲۵ اسب بخار نیز در دسترس هستند. قدرت ۸۲۵ اسبی فقط 
با برنامه ریزی دوباره نرم افزار پیشــرانه به دست آمده درحالی که پکیج های دیگر حاصل تغییرات توربو و استفاده از پیستون های 
فورج کاری شده و سیستم سوخت رسانی سفارشی هستند. گیربکس ۷ سرعته دوکالچه نیز به منظور هماهنگی با قدرت بیشتر 

پیشرانه تقویت شده است.

بیانیه کیانوش رستمی پس از تست دوپینگ
کیانوش رستمی در بیانیه ای مدعی شده است که برخی ها در زمان دادن تست دوپینگ حضور نداشتند و فدراسیون امتیاز خاصی 
برای آنها قائل است.عصر روز گذشته ماموران نادو در کمپ تیم های ملی حاضر شدند تا از ملی پوشان وزنه برداری تست دوپینگ 
بگیرند. کیانوش رستمی هم برای دادن تست دوپینگ آمده بود اما اوپس از انجام تست در پیج شخصی خود با بیانیه ای به این 
موضوع اعتراض کرد که چرا برخی ها در زمان حضور ماموران نادو د محل تست حضور نداشته اند. او نوشته است که فدراسیون 

برای آن افراد امتیاز خاصی قائل است.:»ترازوی وزنه برداری میزان نیست.
 مردم عزیز سالم. سال های زیادی از عمرم را صرف تالش و افتخارآفرینی برای کشورم کرده ام اما در این چند سال اخیر به این باور 
رسیده ام که وزنه برداری هیچ میزانی ندارد. حدودا دو سال پیش بود که شبانه و با عجله مرا احضار کردند جهت انجام آزمایش 
دوپینگ. من هم طبق وظیفه ذاتی هر قهرمان شــبانه خودم را به اردو رســاندم تا صبح اول وقت آزمایش بدهم ولی بعد متوجه 
شدم این حساسیت فقط برای من است و برخی های دیگر به این بهانه واهی که در خارج از کشور هستند از انجام تست سر باز 

زدند تا عنوان شود بعدا از آنها تست گرفته می شود!

ات وانمودند کیفیت ماآهنیی رب خاک زد صنع یکتا خود را هب ره رنگ کردیم رسوابنیاد اظهار رب رنگ چیدیم
ن هک خندید آهنیی رب مارد رپده پختیم سودای خامی چندا
پنهان نبودن ، کردیم پیدااز عالم افش بی رپده گشتیم
انز رپی بست گردن هب میناما و رعونت ، افساهنٔ کیست دادند ما را چشمی هک مگشاآهنیی واریم محروم عبرت

پیشنهاد

چهره روز

راز فال ورق
داســتان رمان در مورد پدر و پسری – هانس توماس 
– است که ســال ها پیش مادر پسر – ماما –  آنها را 
ترک کرده و دیگر خبــری از او ندارند تا یک روز در 
یک مجله ی ُمد، خبری از او پیدا می کنند.پدر و پسر 
روانه یک سفر زمینی در طول اروپا با ماشین شان می 
شــوند تا ماما را پیدا کنند و به خانه بیاورند.در طول 
ســفر هانس توماس به یک کوتوله برخورد میکند و 
یــک ذره بین از او دریافت مــی کند و کمی بعد در 
یک نانوایی کلوچه هایی به او داده می شود که درون 
یکی از کلوچه ها کتابی کوچک پیدا می کند و روایت 
اصلی داستان از اینجا شروع می شود…هانس توماس 
با ذره بینش شــروع به خواندن کتاب کلوچه ای می 
کند که چگونه ملوانی بازمانده از یک کشتی به یک جزیره نجات پیدا میکند یک جزیره عجیب و 
جادویی و او در آنجا تنهاست و سال ها آنجا فقط با ورق ها تنها بود و به ورق ها شخصیت داد تا 
یک روز آنها وجود پیدا کردند همه ورق ها و آخر از همه ژوکر – جوکر – وجودیت پیدا کرد و…

هر فصل این کتاب به یک ورق نسبت داده شده است و یوستین گوردر یک شاهکار خلق می کند.

او در این کتاب مبانی و مفاهیم عمیق فلسفی را در قالب یک داستان و به زبان ساده بیان می کند.
یوســتین گوردر از داستان ها و شهرهای فالســفه می گوید و اصلی ترین پرسش های انسان را 
که “ما کی هســتیم؟ از کجا آمده ایم؟ و به چه شکل وجودیت پیدا کرده ایم؟” و رابطه بین خدا 
و مخلوق، جایگاه انســان، تفکرات فلسفی فالسفه از سقراط تا بحث های جالب نیچه را فقط در 
مکالمات ساده بین پدر و پسر و در یک کتاب کلوچه ای که بین ژوکر و ملوان ردوبدل می شود، 

بیان می کند.

یوستین ُگردر
 Jostein :یوســتین ُگردر یا یوستاین گوردر )به نروژی
 Gaarder; ؛ زادهٔ ۸ اوت ۱۹۵۲( نویسنده نروژی و معلم 
فلسفه اســت. عمده شهرت او به خاطر نگارش کتاب 
آموزش فلسفه در قالب داستان با عنوان دنیای سوفی 
اســت. او رمان نویس و خالق داستان های کوتاه است 
که بیش تر دارای اطالعات فلســفی برای مخاطبین 
جوانش می باشــد. یوســتین گردر در رشته فلسفه، 
الهیات، و ادبیات از دانشــگاه اسلو فارغ التحصیل شد 
و ســپس به مدت ده ســال به تدریس »تاریخ عقاید« 
در دبیرســتان ها پرداخت. او در حال حاضر به عنوان 
نویســندهٔ آزاد درکنارِ همســر و دو پسرش در اسلو 
زندگی می کند. رمان معروفش به نام دنیای سوفی که 
در سال )۱۹۹۱ میالدی( منتشر شد او را به شهرت رساند. این کتاب تاکنون به ۵۴زبان مختلف 
برگردانده شــده و میلیون ها جلِد آن به فروش رفته اســت. از روی کتاب دنیای سوفی فیلمی نیز 
به همین نام ســاخته اند.او سال ۱۹۹۷ به همراه همسرش ســیری دانویگ جایزه سوفی را بنیان 
نهاد. این جایزه که نامش را از رمان دنیای سوفی گرفته، جایزه بین المللی برای پاسداشت حامیان 
طبیعت و توسعه، جایزه ای به مبلغ ۷۷هزار پوند است. یوستین گردر در مقاله ای در روزنامه نروژی 
آفتن پوستن در اوائل ماه اوت )۲۰۰۶ میالدی( سیاست های دولت اسرائیل و نیز برخی سویه های 
یهودیت را به پرسش کشید. این مقاله در پاسخ به جنگ اسرائیل در سال ۲۰۰۶ میالدی انتشار 
یافت .گردر خواهان عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت اسرائیل در شکل کنونیش شد. این 
مقالــه یهودیت را »یک دین کهنه ملی و ســتیزه جو«، توصیف کــرد و آن را در تضاد با این ایدهٔ 

مسیحی که »پادشاهی خدا رحم و گذشت است« قرار داد. 

فرهنگ

یک مستند موسیقایی و دو فیلم سینمایی که پیش از 
این در سینماهای »هنروتجربه« روی پرده رفته اند، به 
اکران آنالین »هنروتجربه« وارد شدند. فیلم های »چی 
چکا« ساخته رها فریدی، »بی گاه« به کارگردانی پویا 
اشــتهاردی و »وقتی پروانه شــدم« ساخته آرش زارع 
از اول فروردین ماه در صفحــه ویژه »هنروتجربه« در 
پلتفرم هاشــور اکران آنالین می شوند.از میان این سه 
فیلــم، »بی گاه« فقط برای کاربــران داخل ایران قابل 
دسترس و خرید بلیت است ولی دو فیلم دیگر توسط 
کاربران خارج از ایران نیز قابل تماشا است.مستند »چی 
چکا قصه شب« روایت گر زندگی پرچالش نغمه سرای 
هرمزگانی ابراهیم منصفی اســت. این مســتند معرف 
موســیقی محلی و معاصر بندرعباس است و آداب و رسوم مردمان این منطقه را به تصویر می کشد.

این فیلم که اکران پرده ای آن اســفند ۹۹ به پایان می رسد مورد استقبال مخاطبان و منتقدان قرار 
گرفته است.رها فریدی از سال ۱۳۸۰ تاکنون ۱۷ فیلم کوتاه مستند و تجربی را کارگردانی کرده است.

فیلم سینمایی »بی گاه« به نویسندگی و کارگردانی پویا اشتهاردی و تهیه کنندگی محمد سجادیان 
داســتانی غیرخطی دارد و قصه هامین را از کودکی تا به امروز روایت می کند. هامین به زبان بلوچی 
به معنای گرمای خرما پزان تابستان است. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »سربازی بلوچ که 
به علت کشیدن سیگار، روز عروسی خواهرش لغو مرخصی شده است…«ایمان افشار، شایان افشار، 
مهســا نارویی، آوا آذرپیرا، ایوب افشار، دانیال مشرقی، مجید شریف، موسی افشار بازیگران این فیلم 
هســتند.»بی گاه« محصول سال ۱۳۹۸، اولین تجربه  سینمایی پویا اشتهاردی بعد از ساخت بیش از 

بیست فیلم کوتاه داستانی و مستند است.

سه فیلم به اکران آنالین »هنروتجربه«
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