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محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز گذشته به درخواست دامینیک راب، همتای بریتانیایی، با وی به صورت تلفنی گفت وگو کرد. طرفین 
در این گفت وگو آخرین تحوالت مربوط به برجام و بویژه برگزاری نشست پیش روی کمیسیون مشترک در وین را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان 
در این گفت وگو، بار دیگر بر ضرورت برداشتن کامل و نهایی تحریمهای غیر قانونی و ناعادالنه آمریکا، بگونه ای که جمهوری اسالمی ایران آنها را راستی آزمایی کند 
تاکید کرد و افزود: در این صورت است که به تعهدات خود باز خواهیم گشت. وزیر امور خارجه کشورمان از کشورهای اروپایی عضو برجام خواست تا ضمن احترام به 
تعهدات برجامی شان، در نشست وین سازنده ظاهر شوند. وزیر خارجه انگلیس نیز در این گفتگو اظهار داشت کشورش برای به ثمر  نشستن مذاکرات تالش خواهد 

کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی همچنین در مورد برخی مسائل سیاسی و کنسولی دوجانبه تبادل نظر کردند.
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ظریف در گفت وگو با وزیر خارجه انگلیس

 در صورت رفع کامل تحریم ها و راستی آزمایی به تعهدات مان برمی گردیم
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تفاهم ایران و چین نجات بخش آسیا
اعتالی اقتصادی چین در آســیا از این منظر که امروز میتوان 
ترک های فروپاشــی اقتصاد امریکا را واضح تر ببینیم، اهمیتی 
شگرف به دنبال دارد. تقریبا تمامی گزارشات اقتصادی ۳ ماهه 
گذشته بیانگر این واقعیت هستند که عواملی چون نظام دوقطبی 
در امریــکا و درگیر و دار بروز نمادهــای آن در انتخابات نوامبر 
۲۰۲۰ و همزمانی آن باشیوع کرونا و ناتوانی عنصر مدیریت در 
آمریکا در مهار آن و ســپس شرایط افت رشد اقتصادی موجب 
شده است که صندوق بین المللی پول در گزارشی سهم دالر در 
ذخایر ارزی بانک  های مرکزی جهان را رو به افول نشــان دهد. 
این گزارش که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ منتشر شده و همه 
قادرند آن را در گزارش های صندوق بین المللی پول مشــاهده 
کنند حاکی از وافعیتی است که نشان میدهد سهم دالر از ذخایر 
ارزی بانک های مرکزی به پایین ترین حد در ۲۵ ســال گذشته 
رســیده و در محدوده ۵۹ درصد قرار گرفته است و در تقابل با 
این رویداد بزرگ اقتصادی یوآن چین با ســهم ۲۵/۲ درصد و 
دالر کانادا با ســهم ۲ درصد و دالر استرالیا با سهم ۸۲/۱ درصد 
سقف قبلی از رکورد در ذخایر بانک های مرکزی جهان را افزایش 
داده اند و این ســطح از رکورد در تاریخ اقتصادی جهان مشــابه 
نداشته است. این گزارش فقط یکی از شاخص های در تنگنا قرار 
گرفتن اقتصاد در ایاالت متحده آمریکاســت. امروز آمریکایی ها 
با شرایطی مواجه هســتند که کابوس تفاهم نامه ایران و چین 
ارکان امنیت خاطر ایشــان را به لرزه درآورده اســت. این امر تا 
جایی رشــد کرده که الیوت آبرامز، دیپلمات باســابقه آمریکا و 
مســئول امور ایران در کابینه دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
پیشین ایاالت متحده در مقاله ای که در نشریه آمریکایی »نشنال 
ریویو« منتشــر شده است، نگاهی به ســند همکاری ۲۵ ساله 
ایران و چین می اندازد و دو ســناریوی متفــاوت را با توجه به 
آنکه اطالعات غیررسمی منتشر شده درباره این سند درست یا 
غلط باشــد، ترسیم می کند. آقای آبرامز در این مقاله می نویسد 
که اگرچه ایران و چین تا کنون از انتشــار جزئیات این ســند 
همــکاری خودداری کرده اند، اما به گواه کارشناســان، آنچه در 
نهایت میان مقامات دو کشــور امضا شــده، با پیش نویس ۱۸ 
صفحه ای که سال گذشته به دست نیویورک تایمز رسیده بود، 
تقریبا تفاوتی نداشته است. در آن پیش نویس ۱۸ صفحه ای آمده 
بــود که چینی ها باید رقمی بالغ بــر  ۴۰۰ میلیارد دالر را طی 
۲۵ ســال در بخش های مختلف از بانکداری و توسعه بنادر و راه 
آهن گرفته تا بخش مراقبت های بهداشــتی و فناوری اطالعات، 
سرمایه گذاری کنند و در ازای آن، چین نیز به  طور منظم نفت 
ایران را آن هم با تخفیفی قابل توجه دریافت خواهد نمود ) ابطال 
تحریم هــای فروش نفت(. اگر به مفاهیم و نکات مندرج در این 
مقاله توجه شود به راحتی میتوان دریافت که تقریبا هزینه های 
ده ســاله آمریکا و اروپا برای تحریم ملت ایران و شورانیدن آنها 
بر علیه نظام جمهوری اســالمی با مقصودهایی از جنس تسلیم 
یا فروپاشــی یا براندازی را از بین رفته تلقی نموده است. صرف 
نظر از مکتوب آبرامز، امروزه در هر گفته و نوشــته ای از مقامات 
غربــی که در این خصوص به پاســخی مبــادرت میکنند این 
وضوح در تشــابه با گفته آبرامز نمایان اســت. باید تصریح کنم 
که این ســند همکاری هنوز »حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از 
جمله در خصوص ســرمایه گذاری یا منابع مالی و پولی نیست، 
اما گزارشــی که پیش تر روزنامه نیویورک تایمز درباره محتوای 
این سند منتشــر کرده بود، واکنش های بسیاری را در داخل و 
خارج ایران در پی داشــت. گزارشــی که ادعا می کرد دو کشور 
بر سر ســرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری چین در ایران برای 
مدت ۲۵ سال در ازای دریافت امتیازی مانند نفت ارزان  قیمت 
ایران توافق کرده اند. فارغ از جنجال پیش آمده بر ســر گزارش 
نیویــورک تایمز، اظهارنظر کوتاه جو بایدن درباره این توافق نیز 
بحث برانگیز شد. زیرا رئیس جمهور آمریکا ۲۸ مارس در پایگاه 
هوایی دالور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید »تا چه 
اندازه مشارکت پیش روی ایران و چین نگران کننده است« گفت: 
»سال هاست که نگران آن هستم.« بنظر میرسد گزارش هایی که 
در طول چند سال گذشته به جو بایدن از طرق مختلف پنهان و 
آشکار رسیده به این امر که تحریم ها کامال بی اثر شده اند و ورود 
چین به مشارکت با ایران خود به خود اعتماد به نفس ایران را در 
مقاومت برای شکستن تحریم و دور زدن آنها کامال افزایش داده 
اســت و به نوعی همه این تقصیر را از ندانم کاری دونالد ترامپ 
در خروج مطالعه نشده او از برجام میدانند. حال به این نکته باید 
توجه کرد که سیاســت چین برای سرمایه گذاری در غرب آسیا 
تنها متوجه جمهوری اسالمی ایران نیست. چینی ها مبلغی در 
حد ۳۰۰۰ میلیارد دالر آمریــکا در خارج از چین ذخیره ارزی 
دارند و اگر این مبلغ را به سرمایه گذاری در غرب آسیا معطوف 
کنند در طول ۵ سال این رقم حداقل به دو برابر افزایش می یابد 
و تنها همین فاکتور اقتصادی چین را آقای اقتصاد جهان خواهد 
نمود. آســیا هم از یک منافع عظیم اقتصادی بهره خواهد برد. 
اینکــه بگوییم کلید این حرکت پویا و نویدبخش را با جمهوری 
اســالمی ایران خواهند زد در این نکته نهفته که تنگه هرمز زیر 
کلید ایرانی هاســت و چینی ها ترجیح میدهند با کلیددار خلیج 
فــارس با نزدیک به ۲۲۰۰ کیلومتر مــرز آبی وارد این حجم از 
سرمایه گذاری در آسیا شوند که اوال غربی ها این جایگاه را نیابند 
تا قابلیت مزاحمت پیدا کنند  و ثانیا اشراف هژمونیک کشوری 
را با خود داشــته باشــند که از جنس گرایش های مذبوحانه و 
نوکرصفتانه نسبت به غرب برخوردار نیست. پس براحتی میتوان 
ادعا کرد که تفاهم ایــران و چین به نوعی نجات بخش اقتصاد 

آسیا نیز خواهد بود. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان که قرار است روز سه شنبه در وین در نشست کمیسیون مشترک برجام شرکت کند، تأکید کرد: هیچ گونه 
مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با  آمریکا نداریم. سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز یکشنبه اظهار داشت: 
آنچه ما در وین در کمیسیون مشترک دنبال می کنیم دقیقاً مبتنی بر مواضع قطعی نظام است که توسط مقام معظم رهبری و مسئولین کشور بارها اعالم 
شده است.معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود: ما در وین هیچ مذاکراتی با آمریکایی ها چه مستقیم چه غیرمستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون 
مشــترک و کشــورهای ۱+۴ مذاکره می کنیم و خواسته و شرط خودمان را برای بازگشت به برجام به آنها اعالم خواهیم کرد. بازگشت و خواسته ما این 
است که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خود را انجام دهد و همه تحریم هایی را که گذاشته بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می کنیم و برمی گردیم.

عراقچی به شبکه خبر گفت: اگر کشورهای ۱+۴ توانستند آمریکایی ها را از این جهت و به هر روشی که خودشان می دانند راضی کنند، طبیعی است که 
ما به آن عمل می کنیم. گفت وگوهای ما با ۱+۴ در وین گفت وگوهای کاماًل فنی در مورد تحریم هایی است که باید برداشته شود و اقداماتی که ایران انجام 
دهد و ترتیب اینکه آمریکایی ها باید ابتدا انجام بدهند و راستی آزمایی شود.وی عنوان کرد: این را هم بگویم که ما هیچ طرح گام به گام یا پیشنهاد گام به گام 
نداریم و قبول نمی کنیم، یک گام از نظر ما بیشتر وجود ندارد و آن این است که آمریکا تمام تحریم هایی را که بعد از خروج ترامپ مجدداً اعمال شد یا 
جدیداً اعمال شد و یا برچسب آن عوض شد اینها باید مشخص شود و آمریکا باید اینها را بردارد بعد ما راستی آزمایی می کنیم و به تعهداتمان برمی گردیم.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: این که گام نهایی که آنها باید انجام دهند و ما باید انجام دهیم دقیقاً باید تعریف شود، این فقط در گفت وگوهای 
فنی ما با کشورهای ۱+۴ انجام می شود.

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: در آینده نزدیک شاهد 
تغییر متغیرهای رنگ بندی  شــهرهای کشور و در نظر گرفتن مولفه های 
تاثیرگذار مانند ویروس جهش یافته خواهیم بود و محدودیت ها متناسب 
با رنگ بندی های جدید، ابالغ خواهد شــد.  ســعید نمکی دیروز یکشنبه 
در دوازدهمین اجالس مجازی روســای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشــکی سراسر کشور اظهار داشــت: مردم، دعاگو، سپاسگزار و قدردان 
خادمان خود در نظام سالمت هستند و به آنها احترام می گذارند. از ابتدای 
شیوع کرونا در کشور خیلی از دستگاه های اجرایی به کمک نظام سالمت 
آمدند اما پیشــانی این دفاع جانانه، مدافعان سالمت و دانشگاه های علوم 
پزشــکی کشور بودند.وی خطاب به روســای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشــکی کشور گفت: سال ۹۸ و ۹۹ سخت گذشت که از همه شما 
سپاســگزارم. دیروز با بیش از ۱۵ دانشگاه در تماس بودم و فکر نمی کنم 
مدیری در سطح دستگاه های دولتی باشد که با اولین تماس، آماده خدمت 
باشــد و این نشان از عشق و عالقه شــما در خدمت به مردم است.نمکی 
ادامــه داد: خیز جدید بیماری با خیزهای قبلی، متفاوت اســت. یکی دو 
روز قبل به معاون محترم درمان تاکید کردم که فعال اعمال غیر اورژانسی 
لغو شود تا با مشکل کمبود تخت های بیمارستانی در کشور روبرو نشویم 

چــون رفتار ویروس جهش یافتــه یا ویروس قبلی متفاوت اســت. وزیر 
بهداشت خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی حتما باید تعداد مراکز منتخب 
۱۶ ســاعته فعال تر شود و گســترش پیدا کند و در این مراکز، داروهای 
سرپایی آنتی وایرال به ویژه در مراحل اولیه بیماری، تست های تشخیصی 
و تیم های مراقبتی برای افراد در تماس با بیماران حضور داشــته باشند 
تا مراجعات بیمارســتانی کنترل شود.نمکی تاکید کرد: در فضای مجازی 
نوشــتم که برخی تصور می کنند که تغییر منحنی بیماری در کشور، با 
فتوشاپ انجام می شود اما برای کاهش هر نیم میلی متری از این منحنی 
هــا، عرق هزاران کارمند و زحمتکش نظام ســالمت، خون و جان هزاران 
فــرد پرتالش و دوری و انتظار هزاران خانواده هزینه می شــود.وی گفت: 
در آینده نزدیک شاهد تغییر متغیرهای رنگ بندی های شهرهای کشور 
و در نظر گرفتن مولفه های تاثیرگذار مانند ویروس جهش یافته خواهیم 
بود و محدودیت ها متناســب با رنگ بندی های جدید، ابالغ خواهد شد. 
انتظار ما این است که روســای و همکاران ما در دانشگاه ها، همچنان بر 
روی پروتکل ها ایستادگی و مقاومت کنند. در این نشست، گزارش هایی از 
سوی معاونین وزارت بهداشت و روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی ارائه شد.

نمکی:
رنگ بندی شهرها با توجه به کرونای جهش یافته تغییر می کند

چرا درگاه های پرداخت رمز ارزها مسدود نشد؟

خروجمیلیاردهادالرارزازکشوربرایخریدبیتکوین
هشدار اتاق اصناف:

وضعیت قرمز روزانه سه میلیون نفر 
بیکار میکند!

در گفت وگو با معاون روابط کار وزارت کار مطرح شد؛

سرنوشت مبهم حق مسکن 1400 کارگران

دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در شرایط قرمز کرونایی فقط مشاغل گروه یک مجاز به فعالیت 
هستند، اظهار کرد: بنابراین بیش از یک میلیون واحد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل می شوند که 
با توجه به متوســط اشتغال صنوف می توان گفت در شرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد روزهایی 
که قرمز هستند در کشور بیکار خواهند شد.محمدباقر مجتبایی، اظهار کرد: بر اساس اطالعات سامانه ماسک 
تا ظهر روز گذشــته شــهرها روند افزایشی به سمت نارنجی و قرمز شــدن دارد به طوری که ۴۷ شهرستان 
قرمز، ۱۲۶ شهرستان نارنجی، ۲۴۷ شهرستان زرد و فقط ۲۸ شهرستان آبی هستند. بنابراین شرایط سخت 
کرونایی در پیش اســت و الزم است مردم و صنوف به رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند باشد.وی با بیان 
اینکه سامانه ماسک نسبت به افزایش روند بستری در سراسر کشور ابراز نگرانی و پیش بینی کرده به زودی 
شهرهای بیشــتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز شود، تصریح کرد: در صورت تداوم این وضعیت، نه 

تنها محدودیت تردد، ....

شرایطونحوهبازنشستگیزنانشاغل

ادامه روند نزولی در بورس
بازار ســرمایه دیروز هم روندی کاهشی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱۳ هزار واحد کاهش یافت. 
شاخص کل بورس دیروز با ۱۳ هزار و ۴۱۴ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد را ثبت کرد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۲۰۳ واحد کاهش به رقم ۴۳۹ هزار و ۹۱۶ واحد رسید.معامله گران 
ایــن بازار ۱۹۵ هزار معامله بــه ارزش ۱۸ هزار و ۷۰ میلیارد ریال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر 
و معدنی و صنعتی چادرملو نســبت به سایر نمادها بیشترین تأثیرمنفی را روی بورس گذاشتند.شاخص 
کل فرابورس هم با ۹۵ واحد کاهش به کانال ۱۷ هزار واحد عقبگرد و رقم ۱۷ هزار و ۹۰۷ واحد را ثبت 
کرد.در این بازار ۱۱۳ هزار معامله به ارزش ۱۴۹ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال انجام شــد.پلیمر آریاساسول، 
بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری صباتأمین، فوالد هرمزگان جنوب و گروه توسعه مالی 

مهرآیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

 الزام مالکان به تمدید قراردادهای اجاره مسکن
 در سال ۱۴۰۰

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: تا پایان هفته جاری ســقف مجاز برای نرخ اجاره واحدهای مسکونی 
تعیین و اعالم می شود.محمود محمودزاده با اشاره به تمدید خودکار قراردادهای اجاره طبق مصوبات ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در ســال جاری اظهار داشــت: سال گذشته تمام قراردادهای اجاره )با در نظر گرفتن 
سه شرط اصلی( به دلیل شرایط کرونا تمدید شده تلقی شدند و امسال هم تمدید اجباری قراردادها ادامه 
خواهد داشــت و تمام قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ تا سه ماه پس از اعالم رسمی پایان کرونا تمدید 
شــده تلقی می شود مگر اینکه مستاجر سه شرط اصلی برای تمدید اجاره را نداشته باشد.وی درباره سه 
شــرط مهم تمدید قراردادهای اجاره با مستاجران گفت: اگر مستاجر در یک سال گذشته مفاد قرارداد را 
رعایت کرده و باعث ایجاد ضرر و زیان موجر نشده باشد یا اینکه مالک قصد فروش ملک خود را نداشته  
باشد و شرط سوم اینکه مستاجر سقف مصوب افزایش اجاره بها را بپذیرد، قرارداد اجاره به مدت یک سال 
دیگر تمدید شده تلقی می شود و نیازی نیست مستاجر اقدام به جابه جایی کند.محمودزاده با بیان اینکه 
قوه قضاییه پیشــنهاداتی را برای اضافه کردن به این مصوبات اعالم کرده اســت از جمله اینکه اگر مالک 
واحد اجاره داده شــده را برای یکی از اعضای درجه یک بخواهد یا اینکه فرزند ذکور خانواده ازدواج کرده 
باشد و قصد سکونت در آن واحد را داشته باشد، آن واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.معاون مسکن 
و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره رسیدگی به اختالفات مالک و مستاجر اظهار داشت: محل 
رسیدگی به این اختالفات شورای حل اختالف است اما مردم بدانند هر مستاجری که سه شرط اصلی را 
داشته باشد نیازی به تمدید قرارداد ندارد و قرارداد اجاره آن تمدید شده تلقی می شود. شاید در نهایت در 
تمدید قرارداد نیاز به پشت نویسی برگه قرارداد باشد و در این باره خوشبختانه همکاری های مثبتی از سوی 
قوه قضاییه انجام شده است و قوه قضاییه تمام بخشنامه های مورد نیاز درباره این موضوع را به شورای حل 
اختالف ابالغ کرده است.معاون وزیر راه و شهرسازی از الزام مالکان برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن 
طی امسال بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد. محمود محمودزاده با اشاره به مصوبه سال گذشته 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت از مستأجران، اظهار کرد: امسال نیز این مصوبه اجرا می شود 

و مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند.

عراقچی: 

هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم
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نوبت اول
افزایش کرایه تاکسی ها از اول اردیبهشت

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از افزایش نرخ کرایه های تاکسی 
تا ســقف ۳۵ درصد خبر داد.روشنی  با اعالم خبر افزایش نرخ کرایه های 
تاکســی از اول اردیبهشت ماه گفت: بر اســاس مصوبه شورای شهر نرخ 
کرایه های تاکســی تا سقف ۳۵ درصد افزایش می یابد.وی با بیان اینکه تا 
اول اردیبهشــت هیچ راننده ای اجازه افزایش قیمت ندارد، گفت: به مانند 
ســال گذشته نرخ ها بر اساس شــرایط کرونایی و برای سه مسافر و چهار 
مسافر تعیین شده اســت.وی افزود: همچنین برای اولین بار سه برچسب 
در داخل تاکسی ها نصب خواهد شد که یک برچسب نرخ کرایه در شیشه 
جلو و دو برچســب نیز در صندلی های عقب تاکسی نصب می شود تا همه 
مسافران نرخ دقیق کرایه را مشاهده کنند.وی افزود: برچسب های افزایش 
نرخ و کرایه های جدید در سال ۱۴۰۰ تا اول اردیبهشت ماه در داخل همه 

تاکسی ها نصب خواهد شد.

۱۶۱ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت، گفت: با جان باختن ۱۶۱ بیمار دیگر مجموع 
قربانیان کرونا در کشــور از ۶۳ هزار نفر گذشت. دکتر الری گفت: تا دیروز 
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۱ هزار و 
۶۸۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که یک هزار 
و ۵۷۲ نفر از آنها بستری شدند.به گفته وی مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۷۴ نفر رسید.وی افزود:  متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۳ هزار و ۱۶۰ نفر رسید.الری گفت: 
خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار و  ۵۶۹ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.به گفته وی، چهار هزار و ۵۷ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 

تحت مراقبت قرار دارند.
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قالیباف:گزیده خبر

قانون لغوتحریم ها بازی یکطرفه را تغییر داد
رئیس مجلس شــورای اسالمی خطاب به آمریکایی ها، گفت: وعده کاغذی و ناقص 
رفع تحریم ها پاسخگوی ملت ایران نیست؛ مردم و مسئوالن در صدایی واحد منتظر 
اقدامی عملی برای رفع تحریم ها هستند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی در نطق پیش از دستور دیروز صحن علنی مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن 
سال نو و اعیاد مبارک شعبانیه، گفت: امیدوارم سال پیش رو با نقش آفرینی عمومی 

مردم سال پیشرفت اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش ها باشد.

به ملت تعهد می دهیم که برای تقویت تولید به جای ادعا عمل کنیم
وی افزود: رهبر معظم انقالب امسال نیز محور شعار سال را تقویت تولید قرار دادند. 
ما به مردم تعهد می دهیم به جای شــعار، گزارش عملکــرد دهیم و به جای ادعا، 
عمل کنیم. در ســال گذشته مجلس شورای اســالمی گام عملیاتی برای برداشتن 
موانع تولید برداشــت که بازتاب چندانی در رسانه ها نداشت. موادی از قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان در ســال گذشــته اصالح شد تا 
زمینه های قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیر راه اندازی کسب و کار برداشته شود.

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای 
کسب و کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت می تواند تحولی در موضوع 
مجوزها ایجاد کند که در صورت تصویب نهایی این طرح برای ایجاد یک کســب و 
کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد 
بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی می توانند کسب و کار خود 
را صرفاً با اطالع رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.قالیباف تصریح کرد: مجلس در 
گام های بعد با هم افزایی کمیسیون های صنایع و معادن، حمایت از تولید، اقتصادی، 
برنامه و بودجه، کشــاورزی و عمران طرح های در دســت اقدام که برای مانع زدایی 
و پشــتیبانی از تولید نقــش موثری ایفا می کند را در اولویت قــرار خواهد داد.وی 
اظهار داشت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تصمیمات موثری برای حمایت از 
اشتغال گرفته است، مثل کاهش ۲۰ درصدی مالیات از واحدهای تولیدی و اصناف و 
اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال با اولویت مناطق محروم.رئیس 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: قانون قیمت گذاری محصوالت کشاورزی نیز در 
مجلس تصویب شد که بر اساس آن در سال ۱۴۰۰ دیگر الزم نیست کشاورزان مثل 
سال های گذشته منتظر بمانند. دولت با هر قیمتی که خواست برای دست رنج آنها 
قیمت گذاری کند، قانون مصوب مجلس پس از سال ها باالخره نمایندگان کشاورزان 

و تشکل های صنفی کشاورزی را وارد چرخه صنفی قیمت گذاری کرد.

مجلس وظیفه دارد در مبارزه با فساد فعاالنه عمل کند
قالیباف اظهار داشــت: رهبر انقالب بر اهمیت مبارزه با فساد نیز تاکید داشتند، در 
تبیین ایشان شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق 
رهنمود معظم له راه مبارزه با فساد بستن کانال ها و مجاری فساد مانند اصالح نظام 

بانکی و گمرکی است.

وی اضافه کرد: از آنجا که این رویکرد مبنایی در مبارزه با فســاد، کارویژه مجلس و 
دستگاه های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعاالنه عمل 
کند مخصوصاً اصالح ســاختار بودجه و دقــت در تنظیم ابعاد برنامه هفتم ضروری 
است، از این رو دیوان محاسبات و کمیسیون های برنامه و بودجه موظف هستند تا 
این مســاله را در اولویت کار خود قــرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی الزم را در 
دستور کار مجلس قرار دهند و گزارش اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه 
کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: گام دیگر برای لبیک به تقویت تولید 
این است که مجلس در سال ۱۴۰۰ به سرعت طرح جهش تولید برای تقویت مسکن 
را تصویب خواهد کرد. امیدواریم با این تصمیم انقالبی، تولید مسکن جهش پیدا کند 
تا مردم در بازار آشفته مسکن نفس راحت بکشند.قالیباف افزود: این قانون چند صد 
هزار شــغل و کسب و کارهای مختلف ایجاد می کند و در صورت همت دولتمردان 

ثمره این قانون می تواند به سرعت کام مردم را در سال جاری شیرین کند.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل های صنعت هسته ای را باز کرد
وی در بخــش دیگری از اظهارات خود گفت: نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در 
قبال تحریم های اقتصادی بسیار مهم است. خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها، قفل های صنعت هســته ای را باز کرد، سمت و سوی بازی یکطرفه را 
تغییر داد و باعث شــد که گذشت زمان به نفع ایران شــود.رئیس مجلس شورای 
اســالمی اظهار داشت: به گونه ای که اگر قباًل گذشت زمان به معنای پابرجا ماندن 
تحریم ها همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته ای بود، اکنون گذشت زمان مساوی 
با پیشرفت صنعت هسته ای است و از طرف دیگر، در قبال تأخیر باید هزینه بدهند. 
همین روند که بسیار پرمنفعت و با هزینه صفر بوده، گشایش هایی در امر دیپلماسی 
ایجاد کرده اما این گشایش ها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی به رفع کامل تحریم ها 

و حصول منافع کامل اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.

وعده کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی مطالبه ملت ایران نیست

قالیبــاف تصریح کرد: آمریکایی ها بدانند که ایران برای رفع تحریم ها، راهبرد اصلی 
خود را بی اثر کردن تحریم ها قرار داده اســت و با فعال سازی صنعت هسته ای، آنها 
هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریم های ایران را به طور کامل و به شکل عملی 
رفع کنند و وعده کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی مطالبه ملت ایران نیست.

وی افزود: مردم و مسئوالن در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع 
تحریم ها به طور مؤثر برای اقتصاد ایران هســتند. بارها اعالم کرده ایم که ایران بعد 
از راســتی آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودن رفع تحریم ها، تعهدات خود را مطابق 

برجام اجرا خواهد کرد.

سند راهبردی همکاری ایران و چین هشداری مهم به آمریکا است
رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص سند راهبردی همکاری ایران و چین نیز 
گفت: ما از این اقدام اســتقبال می کنیم، امضای این ســند اگر به معنای اعالم باور 
به این امر باشــد که جهان در غرب خالصه نمی شود و قرن آینده قرن آسیا است، 
یک گام راهبردی محســوب می شود.قالیباف اظهار داشت: امضای این سند، هشدار 
مهمی به آمریکا اســت که بفهمد مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در 
حال تغییر اســت و این کشــور دیگر در موقعیتی نیســت که بتواند الگو، برنامه یا 
توافقی را به طور یکجانبه به کشــورهای مستقل تحمیل کند.وی با بیان اینکه این 
ســند می توانست بسیار زودتر امضاء شــود، گفت: ما عقیده داریم زمان مهمی که 
باید برای شکل دادن به همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله 
مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می شد، از دست رفته است. با این حال باید فرصت 
را مغتنم شــمرد و اوالً این ســند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه ها 
و همکاری های واقعی اقتصادی و سیاســی کرد. ثانیاً مدل ارتقاء روابط به ســطح 
راهبردی باید با کشــورهای دیگر به ویژه همسایگان نیز طراحی و اجرا شود.رئیس 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی، باید توجه 
شــود که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده 
است.قالیباف با بیان اینکه هدف های کلی، در این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند، 
اظهار داشــت: باید اراده و برنامه های الزم برای تبدیل آن به همکاری های ملموس 
اقتصادی شــکل گیرد. مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن 
این ســند، موافقتنامه های همکاری بین دو کشــور در دستور کار دولت قرار گیرد، 
عالوه بر این، به وظیفه خود مبنی بر رســیدگی دقیق به لوایح دولت در این زمینه 
و تصویــب آنها مطابق منافع ملی عمل خواهیــم کرد و مردم را نیز در جریان همه 

قراردادها قرار می دهیم.

عمویی در نشست خبری:
گفتگوهای برجامی بین ایران و ۱+۴ است

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: گفتگوهای 
فعلی برجامی بین ایران و گروه ۱+۴ است و عضو جدید دیگری را نمی پذیریم. 
ابوالفضل عمویی در حاشــیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی طی 
نشســت خبری با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون متبوعش، گفت: صبح 
دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سیدعباس 
عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جلسه ای را برگزار کرد.وی بیان کرد: 
با توجه به برگزاری اجالس وبیناری اخیر کمیسیون مشترک برجام، کمیسیون 
امنیت ملی مجلس جلســه ای فوق العاده ای برگزار کرد تا معاون سیاسی وزیر 
خارجه توضیحاتی در این باره به نمایندگان ارائه کند.ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: عراقچی توضیحاتی درباره 
روند گفتگوهای فعلی ارائه و تأکید کرد که در جلسه روز سه شنبه کمیسیون 
مشــترک برجام در وین هیچ مذاکره مســتقیم یا غیرمستقیمی بین ایران و 
آمریکا انجام نخواهد شــد، چرا که ایران در حال حاضر آمریکا را عضو برجام 
نمی داند و آمریکا از برجام خارج شده و به تعهداتش پایبند نبوده است.عمویی 
با اشاره به دیگر مطالبی که از سوی عراقچی مطرح شد، گفت: معاون سیاسی 
وزیــر امور خارجه گفت تا رفع کامل تحریم ها و راســتی آزمایی آن از جانب 
جمهوری اســالمی، ایران به تعهدات خود بازنخواهد گشت و همچنین اجازه 
نمی دهد آمریکا در مذاکرات ۱+۵ حضور یابد.وی گفت: همچنین نمایندگان 
مجلس در این جلسه تأکید کردند که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از حقوق ملت ایران باید به طور دقیق اجرا شود و بر ضرورت پیگیری 
سیاست های نظام در تحوالت برجام تأکید کردند و گفتند که تحریم ها باید 
به طور کامل لغو و مورد راستی آزمایی قرار گیرد.سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه مقرر 
شد که نمایندگان مجلس بر روند گفتگوهای برجامی نظارت داشته باشند و 
طبق صحبت های معاون سیاسی وزیر امور خارجه، سیاست های کلی نظام و 
مواضــع و منویات مقام معظم رهبری در این گفتگوها کاماًل مورد توجه قرار 
می گیرد.عمویی افزود: همچنین سند همکاری بین ایران و چین نیز در جلسه 
غیرعلنی دیروز مجلس شــورای اســالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
نماینــدگان در جریان جزئیات آن قرار گرفتند و ظهر دیروز هم قرار اســت 
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در جلســه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
حضور یابد.وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس از رویکرد تعامل با کشورهای 
مختلف از جمله چین حمایت می کنند اما تأکیدشان بر آن است که حتماً بر 
اجرای روند این ســند همکاری ۲۵ ساله و قراردادهای ذیل آن نظارت جدی 
خواهند کرد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
واکنش به سوالی مبنی بر اینکه عربستان و رژیم صهیونیستی به دنبال حضور 
در جلســات کمیسیون مشترک برجام هستند، گفت: روند گفتگوهای فعلی 
صرفاً بین ایران و گروه ۱+۴ اســت و هیچ عضو جدیدی برای آن شــناخته 
نمی شــود.عمویی ادامه داد: البته طبق اخبــار و اطالعات واصله، طرف هایی 
درخواست حضور در مذاکرات را دارند که از نظر ما مبنای سیاسی و حقوقی 
نــدارد، چرا که آنان به دنبال تخریب روند گفتگوها هســتند.وی تأکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران بر موضع اصلی خود یعنی لغو تحریم ها ُمصر است و 
تأکید نمایندگان اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است و 
طبق ماده ۳ این قانون، بعد از پنج ماه از تصویب این قانون، باید کارخانه تولید 

اورانیوم فلزی راه اندازی شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
دولت مکلف است مطابق قانون مصوب 

مجلس با برجام برخورد کند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: دولت و سازمان 
انرژی اتمی مکلف اســت تا مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در 
خصوص برجام عمل کنــد و هیچ گونه مذاکره ای بین ایران و آمریکا در این 
مقطع  صورت نخواهد گرفت. محمد حسین فرهنگی در حاشیه جلسه علنی 
دیروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشــاره به جزئیات جلسه غیرعلنی دیروز 
صبح نمایندگان بیان کرد:  در این جلسه در خصوص برجام مسائلی به بحث 
گذاشته شــد. در خصوص ایاالت متحده آمریکا اکنون ما منتظر اقدام عملی 
هستیم چرا که این آمریکایی ها بودند که برجام را یکجانبه متوقف کردند. هیچ 
گونه مذاکره ای بین ما و آمریکا اتفاق نمی افتد. سایر قدرتهای جهانی اگر می 
خواهند می توانند با آمریکا مذاکره کنند اما مبنای عمل دولت و سازمان انرژی 
اتمی قانون مصوب مجلس اســت و هیچ گونه مذاکره ای بین ایران و آمریکا 
صورت نخواهد گرفت.وی در ادامه با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی صبح دیروز 
قرارداد بین ایران و چین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: این 
روزها مسائلی در این زمینه در رسانه ها مطرح شده بود که صحت ندارد. این 
قرارداد اکنون یک توافق کلی است که در جلسه دیروز توضیحاتی در خصوص 
این ســند ارائه شــد. گروهی از نمایندگان نیز نظرات خود را در این خصوص 
مطرح کردند نمایندگان معتقد بودند براساس فصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی 
هر موقع این قرارداد قابلیت اجرایی پیدا کند باید با ذکر مشخصات، مجلس نیز 
در جریان قرار گیرد. البته همه بر این باور بودند که براساس اصل ۱۷۶ قانون 
اساسی در مواردی که به حوزه امنیتی و نظامی بازمی گردد  این شورای عالی 
امنیت ملی است که حق اظهارنظر دارد.سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای 
اســالمی در ادامه تصریح کرد: در این سند در خصوص مسائل پولی و ارزی و 
همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری های اقتصادی سیاستهای کلی تبیین شده 
و دولتها نقش تسهیل گر را در این زمینه دارند. قرار شد تا کمیسیون ویژه ای 
در مجلس تشــکیل شود تا گامهای اجرایی این سند با دقت و شفافیت مورد 
نظارت قرار گیرد. بحث واگذاری سرزمین اصال صحت ندارد بلکه سیاستهای 

کلی برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در این سند دیده شده است.

خطیب زاده:
ایران با هرگونه بی ثباتی داخلی و دخالت 

خارجی در اردن مخالف است
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت اخیر اردن بر اهمیت صلح 
و ثبات در این کشــور تاکید کرد و گفــت: ایران با هرگونه بی ثباتی داخلی و 
دخالت خارجی در این کشــور مخالف است سعید خطیب زاده در واکنش به 
تحوالت اخیر اردن بر اهمیت صلح و ثبــات در اردن تاکید کرد.وی هرگونه 
تنش و بی ثباتی داخلی در منطقه غرب آســیا را به نفع رژیم صهیونیســتی 
دانســت و اضافه کرد: همواره ردپایی از این رژیم در هر فتنه ای در کشورهای 
اسالمی دیده می شود.خطیب زاده با تاکید بر روابط حسنه کشورمان با اردن 
افزود: جمهوری اســالمی ایران با هرگونه بی ثباتی داخلی و دخالت خارجی 
مخالف اســت و اعتقاد دارد کلیه امور داخلی کشورها باید در چارچوب قانون 

پیگیری شود.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:
رفع موانع تولید در حرف محصور نماند

رئیس جمهور گفت: رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی 
و عملی است و نباید صرفا در مقام سخن و حرف محصور بماند.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دویست و چهاردهمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز )یکشنبه( به ریاست حجت االسالم 
حســن روحانی رئیس جمهور برگزار شــد و در این جلسه پس از گزارش 
اجرای مصوبه ۱۷۷ ســتاد اقتصادی دولت در راستای سیاست های ارزی 
و تجاری، پیشــنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجــارت که با اخذ نظر 
صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل 
تجاری، تشــویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه 
قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید.روحانی در 
این جلسه درباره اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای تحقق شعار »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع  زدایی  ها« گفت: شعار امسال تداوم شعار سال های اخیر 
است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست های کشور را 
دارد. آنچه امروز بیــش از همه اهمیت دارد حمایت همه جانبه از تقویت 
تولید و بهبود فضای کســب و کار اســت که به همکاری و هم افزایی همه 
دستگاه های ذیربط و قوا بستگی دارد.رئیس جمهور با بیان اینکه رفع موانع 
و پشــتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید صرفاً در 
مقام ســخن و حرف محصور بماند، اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات 
بــرای رفع موانع تولید باید با ســرعت و خــارج از روال پیچیده و زمان بر 
بروکراتیک و دیوان ســاالرانه انجام شود و هماهنگی دستگاه های اجرایی 
و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیافزاید.روحانی 
با بیان اینکه برای تحقق شــعار ســال باید سخن فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی را شــنید و موانع سیاســی و حقوقی را از ســر راه برداشت و از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، افزود: رفع تحریم ها، 
ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شــفافیت و مبارزه با پول شــویی، 
اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه ها به استان ها در راستای ارتقای تمرکز 
و واقع بینی برای هموار کردن مســیر تولید از جمله برنامه های دولت برای 

تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.

موسوی خبر داد؛
۸۷۷ نفر در انتخابات میاندوره ای مجلس 

ثبت نام کردند
دبیر ســتاد انتخابات کشــور از ثبت نام ۸۷۷ داوطلب انتخابات میاندوره 
مجلس شورای اســالمی در پایان فرصت هفت روزه ثبت نام، خبر داد.به 
گزارش وزارت کشور، سید اســماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور 
گــزارش تجمیعی نهائی از ثبت نام داوطلبــان انتخابات میاندوره مجلس 
شورای اسالمی را در پایان بازه زمانی هفت روزه ثبت نام، همراه با تفکیک 
جنسیتی، میانگین ســنی و تحصیالت داوطلبان ارائه کرد.وی با اشاره به 
پایان روند ثبت نام انتخابات اولین میاندوره یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در چهاردهم فروردین ماه، گفت: در پایان فرصت هفت روزه ثبت 
نام انتخابات اولین میاندوره یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی، در 
مجموع از روز اول تا هفتم، برای ۶ حوزه انتخابیه مشــمول این انتخابات، 
ثبت نام ۸۰۵ مرد و ۷۲ زن نهایی شــد.مدیرکل انتخابات وزارت کشور، در 
خصوص تحصیالت داوطلبان ثبت نام شده گفت: از مجموع ۸۷۷ نفری که 
ثبت نامشان نهایی شده است، ۵۹ نفر دارای تحصیالت حوزوی، ۱۶۳ نفر 
دارای مدرک دکتری، ۶۱۳ نفر کارشناسی ارشد و ۴۲ نفر لیسانس هستند.

موســوی با بیان جزئیات این ثبت نام ها، گفت: در ایــن دوره، ۳۱ درصد 
داوطلبان از جامعه ایثارگری و ۲۷ درصد نیز دارای سابقه داوطلبی در ادوار 
مختلف مجلس هستند.وی همچنین در خصوص میانگین سنی داوطلبان، 
گفــت: ۲۵ درصد ثبت نام کنندگان زیر ۴۰ ســال، ۳۵ درصد بین ۴۰ تا 
۵۰ ســال، ۳۲ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ سال و ۸ درصد بیش از ۶۰ سال سن 
دارند.سخنگوی ستاد انتخابات کشور، تعداد داوطلبان حضور در انتخابات 
میاندوره مجلس شورای اسالمی را به تفکیک حوزه های انتخابیه اعالم کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: برای آمریکا و اروپا بسیار مهم است 
که به روش های مختلف بتوانند به این ســند راهبردی ایران و چین دسترسی یابند و 
آن را تخریب کنند.به گزارش صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل با تبیین اهمیت امضای سند همکاری های راهبردی ایران 
و چین، آن را ترســیم کننده چشــم انداز روابط بلندمدت و راهبردی میان دو کشور 
برشمرد و گفت: این سند چشم اندازی است که در چارچوب تامین حداکثری منافع 
ملی و با نگاه بــه همه مناطق جهان و بازیگران اصلی به ویژه قطب های اقتصادی در 
جهان امضا شد که در چارچوب سیاست خارجی متوازن آن را پیگیری و اجرا می کنیم.

وی اظهار داشــت: بر این اساس، نگاه ما نه صرفاً به غرب یا کشوری خاص، بلکه نگاه 
به قطب های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی است که می تواند 
تامین کننده منافع ملی باشد.دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل افزود: امروز 
از چینی صحبت می کنیم که در عرصه اقتصادی رشد چشمگیری دارد و این در حالی 
اســت که آمریکا با صدها میلیارد دالر کســری تجاری مواجه است، اما چین در سال 
۲۰۲۰ یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی محسوب می شود که رشد اقتصادی داشته 
است.امیرعبداللهیان اضافه کرد: چین در عرصه فناوری و هوا فضا نیز حرف های اساسی 
برای گفتن دارد و پیشرفت های زیادی داشته است، بنابراین همان طور که در عرصه 
سیاســت بین الملل، مفاهیم در حال تغییرند در عرصه اقتصادی، سیاسی و فناوری، 
قطب های علمی و فناوری نیز در حال حرکت و جابجایی هستند.وی با اشاره به افول 
هژمونی آمریکا در منطقه و جهان، گفــت: در این چارچوب در حالی که آقای بایدن 
از وضع اســفناک زیرساخت ها در جامعه آمریکا و بدهی های این کشور صحبت کرد، 
اکنون در چین عکس این وضع را شاهدیم.دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
افزود: بنابراین عقل و خرد جمعی ایجاب می کند که در چارچوب منافع ملی، قدرت ها 
و بازیگران نوظهور جهانی را با رعایت انصاف، عدالت و همزیســتی مسالمت آمیز در 
عرصه سیاست و روابط خارجی ببینیم.امیرعبداللهیان، چین را یکی از بازیگران اصلی 
و تاثیرگذار جهانی دانست و گفت: چینی ها نیز در قبال جمهوری اسالمی ایران چنین 
درکی دارند و وقتی وارد همکاری های راهبردی با ایران می شوند با کشوری همکاری 
می کنند که بیش از ۸۰ میلیون جمعیت دارد و از موقعیت ژئوپولیتیک، ژئو اکونومیک 
و ژئواستراتژیک در منطقه برخوردار است.وی افزود: این ها نشان دهنده این است که دو 
کشوری که به عنوان دو بازیگر مهم در منطقه آسیا هستند و هیچ سابقه جنگ، بدبینی 
و استعمار میان دو کشور وجود ندارد با استفاده از تحوالت جدید در حوزه اقتصاد و علم 
و فناوری با رویکرد مبتنی بر منافع ملی وارد چنین عرصه ای شدند و این سند چشم 
انداز را امضا کردند.مدیر کل امور بین الملل مجلس همچنین در خصوص علت هجمه 
گسترده رسانه ای علیه این سند همکاری، گفت: بخشی از این هجمه ها منشا تاریخی 
دارد اگر سوابق تاریخی امضای قرارداد مودت میان ایران و چین را مرور کنید، آن سند 
در حدود سال ۱۹۲۰ در ایتالیا میان وزیران مختار دو کشور امضا شد.امیرعبداللهیان 
افزود: در آن زمان، سفرای انگلیس و آلمان در تهران از دولت وقت کشورمان خواستند 

که نسخه ای از آن سند در اختیارشان قرار گیرد.

ماجرای هیاهوی انگلیس برای اطالع از جزئیات توافق ایران و چین در سال 
1۹20

دســتیار ویژه رئیس مجلــس در امور بین الملل اضافه کرد: ســفارت انگلیس در آن 
سال ها حافظ منافع کشورمان در چین بود و زمانی که دولت وقت ایران کپی قرارداد 
مودت میان ایران و چین را در اختیار انگلیس قرار نداد، آنان به نشــانه اعتراض اعالم 
کردند از آن پس از اتباع کشورمان نزد دولت چین حمایت نمی کنند.امیرعبداللهیان 
گفت: این در حالی ســت که امضای قرارداد مودت میان ایران و چین هیچ ارتباطی به 
دولت انگلیس نداشــت، اما ببینید چه اصرار و حساسیتی داشتند که خواستند حتماً 
نســخه ای از آن قرارداد در اختیارشــان قرار گیرد.وی افزود: جنجال و هیاهو درباره 
ســند همکاری های ایران و چین مربوط به برخی از بازیگران خارجی است و چه بسا 
آمریکایی ها نقش مهمی در این موضوع دارند و برایشان مهم است که به محتوای این 

سند چشم انداز راهبردی دست یابند.

تالش آمریکا و اروپا برای دستیابی و تخریب سند راهبردی ایران و چین
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به ادامه تحریم های ظالمانه آمریکا 

علیه کشورمان، تصریح کرد: اروپایی ها نیز نشان دادند که تاکنون جز بازی های سیاسی 
و مذاکراتی، آورده ای برای ملت ایران نداشــتند و حتی در قالب برجام نیز اقدام قابل 
اعتنایی نکردند، با این حال برای آنان بسیار مهم است که به روش های مختلف بتوانند 
به این ســند دسترسی یابند و آن را تخریب کنند.امیرعبداللهیان گفت: دو روز پیش 
دیدم که یکی از تحلیلگران سیاســی در یکی از شبکه های معاند به صراحت و بسیار 
مبالغه آمیز گفت، امضای سند همکاری های ایران و چین، سقوط جمهوری اسالمی را 
به تاخیر می اندازد.وی تاکید کرد: این در حالی است که ریشه های جمهوری اسالمی 
ایران آن قدر قوی و مســتحکم است که ده ها نمونه از این سندها امضا شود یا نشود، 
هیچ خللی در آن ایجاد نمی کند و ربط دادن این اقتدار به امضای چنین اسنادی بسیار 
ساده اندیشی است، اما ببینید که به رغم استحکام و اقتدار نظام، دشمنان انقالب در 

این خصوص چه ایده پردازی هایی می کنند.

»ظریف« علی رغم مالحظات سند راهبردی را منتشر کرد
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: البته »ظریف« به رغم مالحظاتی 
که وجود دارد اخیراً بخش های کلیدی و نکات مهم این سند را در پستی در سه صفحه 
منتشــر کرد.امیرعبداللهیان افزود: این اقدام در حالی است که هیچ کشوری این طور 
نیســت که وقتی سندی امضا می کند سریع آن را منتشر کند، چنانکه در آمریکا نیز 
طبق قانون وزیر خارجه اش ملزم نیست که هر سندی را در سایت منتشر کند و برخی 
از اسناد در دوره های ۱۰ ساله، ۲۵ ساله و حتی ۵۰ ساله محرمانه باقی می ماند.وی با 
رد برخی شــایعه پردازی ها در خصوص نقض استقالل و واگذاری بخشی از کشورمان 
در پی امضای ســند همکاری های ایران و چین تاکید کرد: به عنوان کسی که از ابتدا 
در دو سفر آقای الریجانی به چین به عنوان مسئول پرونده حاضر بودم و با آگاهی از 
روند تنظیم این سند به جرات و با صراحت به مردم عزیزمان می گویم که این حرف ها، 

بی ربط است.

انتقاد از دروغ ها و جوسازی ها در مورد سند راهبردی ایران و چین
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تصریح کرد: اینکه گفته می شود بخشی از 
سرزمین، بخشی از جزیره و یا حق ماهیگیری در بخش های بزرگی از خلیج فارس به 
چینی ها واگذار شده، دروغ و جوسازی است.امیرعبداللهیان افزود: سند همکاری های 
۲۵ ســاله ایران و چین، سندی کلی و چشم اندازی راهبردی است که اعتبار و ارزش 
خاص خودش را دارد و برای تحقق هر بخش آن باید قرارداد و توصیه جداگانه حقوقی 
و فنی طی شود.وی بار دیگر تاکید کرد: نه سرزمینی واگذار شده، نه بخشی از کشور به 
فروش و غارت رفته، نه اساساً چنین سابقه استعماری میان ایران و چین وجود داشته 
و نه جمهوری اســالمی کشوری اســت که بخواهد در قالب چنین اسنادی داشته ها، 
اعتبار، منافع ملی و اقتدارش را بفروشد.دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
این حجم از فشارها را نشان دهنده این واقعیت دانست که امضای این سند، انتخاب و 
قدمی درســت و مشترک میان ایران و چین و حاکی از درک درست دو کشور با نگاه 
به آینده تحوالت جهانی است.امیرعبداللهیان گفت: اگر ارتباط با چین و امضای سند 
ربع قرنی با این کشــور دارای اشکال است، چطور آمریکا بیش از ۶۵۰ میلیارد دالر با 
چیــن مبادالت اقتصادی دارد. بایدن که نگران توافق تهران و پکن اســت چرا نگران 
تبادالت مالی ۶۵۰ میلیارد دالری آمریکا و چین نیست.وی ادامه داد: همه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا ســند جامعی را در حوزه ســرمایه گذاری به طور یکجا با چین به 
امضا رسانده اند. بیش از یکصد کشور با چین قراردادهای درازمدت امضا کرده اند، چرا 

هیچیک از این قراردادها مورد هجمه قرار نمی گیرد.

مخالفان سند راهبردی ایران و چین مخالف اقتدار ایران هستند
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: مطلع شدم برخی سفیران اروپایی 
در مراجعه به همکاران ما در وزارت امور خارجه گفته اند چرا شما چنین قراردادهایی 
را با ما نمی بندید.امیرعبداللهیان تاکید کرد: وزارت امور خارجه اعالم کرده است شما 
هم اگر پیشــنهادی دارید ارائه دهید. اگر سندی باشد که منافع ملی ما را تأمین کند 
با شما هم حاضریم وارد توافق شویم.وی تصریح کرد: مخالفان، امضای چنین سندی 
را یک بخش از حوزه اقتدار جمهوری اســالمی می داننــد و می خواهند با این اقتدار 

برخورد کنند.

امیرعبداللهیان مطرح کرد؛
تالش آمریکا و اروپا برای دستیابی و تخریب سند راهبردی ایران و چین
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گزیده خبر چرا درگاه های پرداخت رمز ارزها مسدود نشد؟

خروجمیلیاردهادالرارزازکشوربرایخریدبیتکوین
درحالی با دستور شاپرک باید درگاه های پرداخت کسب وکارهایی چون فروش رمز 
ارز از هفته دوم اســفند ۹۹ مسدود می شد که مشاهدات نشان میدهد صرافی های 

دیجیتال بدون هیچ مشکلی همچنان درحال خرید و فروش رمز ارزها هستند.
همزمان با داغ شــدن بازار خرید و فروش بیت کوین و ســایر رمزارزها در ایران،  در 
هفته های پایانی ســال ۹۹، انتقادات به نبود قانــون در این خصوص باال گرفت و 
بســیاری از تحلیل گران این حوزه تأکید کردند که اگر دولت موضع خود را در این 
خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی 

ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.
ناصر حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن تأکید بر مبهم بودن 
بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت ســال قبل برای ماینینگ 
قوانین وضع کرد و این بازار را بعنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید 
و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی 
موضع خود را در این خصوص روشن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادالت رمز 

ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس!
البته افزایش محســوس مبادالت بیت کوین در ایران در ماه های اخیر موجب شد 
تا در نهایت واکنشــی هرچند کوتاه از بانک مرکزی در محافل خبری مطرح شود؛ 
در هفته های پایانی ســال ۹۹ و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در 
دنیــا و بعد از آنکه تعداد زیادی از مــردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین 
شــدند،  باالخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعالم 
شد هرچند خیلی کوتاه! رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه خرید و فروش بیت 
کوین آزاد نمی شــود، اعالم کرد: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم 
که اخیرا اصالحاتی هم روی آن انجام شــد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و 
رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده 
کنند. به زودی برای بیت کوین صرافی هایی مشخص می کنیم که فقط برای مبادالت 
تجاری بتوان از آن اســتفاده کرد.همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد 
نمی شــود فقط آن هایی که به طور رسمی اســتخراج کرده اند و تنها برای واردات 
کاال می توانند از رمزارز استفاده کنند.چندی بعد هم معاون همتی در بانک مرکزی 
بــا حضور در گفت وگوی ویژه خبری با تأکید بــر ممنوع بودن معامالت رمز ارز در 
کشــور خطاب مردم گفت: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بســیار زیاد است 
و پرونده های بســیاری در زمینه کالهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن 
کیف پول رمز ارزها تشکیل شده اســت.طبق اعالم معاون اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی، بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت 
در ســال ۹8 مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است. همزمان با اعالم موضع بانک 
مرکزی در خصوص بیت کوین و خرید و فروش رمزارزها در ایران،  مرکز ملی فضای 
مجازی هم اعالم کرد که سایت های خریدوفروش بیت  کوین مجوز ندارند.  بنابراین 
و با توجه به موضع گیری هایی که تا کنون توســط مراجع رسمی اعالم شده است، 
مبادله رمز ارزها تنها برای اســتخراج رســمی رمز ارز در جهت واردات بالمانع بوده 
اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع اســت. با این حــال اما بیش از 20 صرافی 

رمزارز با تعداد کاربران و مبادالت روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی 
از درگاه های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای 
تبدیل ریال اســتفاده می کنند در حالی که بانــک مرکزی تاکنون به هیچکدام از 
این صرافی ها مجوز نداده است.فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط 
صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شــود که طبق سیاســت اعالمی 
بانک مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز 
ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک 
کشور بهره مند می شوند!نکته جالب البته اینجاست که خرید و فروش بیت کوین 
و ســایر رمز ارزها درحالی همچنان از طریق صرافی های دیجیتال انجام میشود که 
12 اسفند ۹۹ شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت های 
پرداخت یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان 
پشتیبانی شــده که کاال و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اســالمی ایران و بانک 
مرکزی ارائه می کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب سایت های ارائه دهنده خدمات 
خریدوفروش ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین کسب وکارها یاد کرده است.این 
وضعیت درحالی است که شاپرک از پرداخت یارها خواسته است که باالفاصله پس از 
دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و 
ســایت های شرط بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این 
خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت یار هم برخورد می کند.مشاهدات میدانی 
نشــان می دهد که درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هســتند و 
بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر 
رمز ارزها انجام میشــود.، از مهمترین انتقادات به روال موجود برای خرید و فروش 
رمزارزها نگرانی از خروج ارز از کشور است؛ حجم زیادی از بیت کوین های موجود 
در بازار داخلی، از طریق صرافی های خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل گران این بازار 
معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و 
ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا االن نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، 
ارز زیادی از کشــور خارج شده است.همانطور که در باال هم اشاره شد، محل اصلی 
تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هســتند که در واقع در این روش با مقدار 
زیادی خروج ارز از کشور مواجه ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران باالتر 
برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد.اگرچه معامالت صرافی های داخلی توسط 
نهادهای نظارتی قابل رصد اســت اما با انتقال ارزها به صرافی های بین المللی این 
مزیت کمرنگ می شود. ضمن اینکه، گسترش پذیرش و معامالت ارزهای دیجیتال 
در کشور باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی شده است.نگرانی برای خروج ارز 
از کشور از این جهت حائز اهمیت است که باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران 
به دلیل تحریم های شدید و ... با محدودیت های جدی همراه بوده و قادر نیست به 
راحتی با ســایر کشورها مبادالت ارزی و ... داشته باشد؛ همانطور که قباًل هم بارها 
اشــاره شده در جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط باید تالش شود که خالص 

خروج سرمایه برای واردات کاالهای لوکس محدود شود.
به باور تحلیل گران اقتصادی، ارزهای دیجیتال هم اکنون در گروه کاالهای لوکس 

محســوب می شــوند و نباید اجازه داد که میلیاردها دالر از منابع ارزی کشور برای 
خرید این ارزها از کشــور خارج شود؛ زمانی که تب تقاضای ارزهای دیجیتال برای 
ســرمایه گذاری و کسب ســود در کشــور باال می رود و ماینرهای داخلی قادر به 
پاســخگویی این تقاضا نباشند، ارز از کشور خارج می شــود تا ارزهای دیجیتال از 
طریق صرافی های بین المللی خریداری شود.برای درک بهتر این موضوع بهتر است 
که یک مثال ساده بزنیم؛  فرضاً در ایران روزانه 1000 بیت کوین معامله می شود، 
ضمن اینکه روزانه حدود 144 بالک در کل شبکه بیت کوین ماین می شود و پاداش 
هر بالک 6.25 بیت کوین اســت یعنی کال ۹00 بیت کوین طی 24 ســاعت تولید 
می شود، بنابراین اگر قدرت هش ماینرهای ایران 3 تا 4 درصد دنیا باشد حدود 30 
بیت کوین روزانه در کشور تولید می شود که در مقابل تقاضا چیزی نیست.اگر فرض 
کنیــم 50 درصد تقاضا را هم تریدرها تامین کنند، بنابراین روزانه به میزان 400 تا 
500 بیت کوین ارز از کشور خارج می شود و با قیمت حداقل 50 هزار دالری بیت 
کوین باید گفت که رقمی معادل 25 میلیون دالر  یعنی حدود 10 میلیارد دالر در 
ســال بابت خرید بیت کوین از کشور خارج می شود! )توجه داشته باشید که فقط 
بیت کوین را حساب کردیم و بقیه ارزها را از قلم انداختیم!(بنابراین حساسیت بانک 
مرکزی و دستور به توقف درگاه های پرداخت صرافی های دیجیتال امری کاماًل به 
جاست و اتفاقا سوال و نقد اساسی اینجاست که چرا بانک مرکزی دیر اقدام کرده و 
تا االن کجا بوده که اجازه داده صرافی های ارز دیجیتال در ایران که اتفاقا هیچکدام  
هم مجوز ندارند، به راحتی فعالیت کرده و هر روز نیز بر تعدادشان اضافه شود؟ ضمن 
اینکه چطور بانک مرکزی به این صرافی ها اجازه داده تا از امکانات شبکه پرداخت 

بانک مرکزی استفاده کنند!

شرایط و نحوه بازنشستگی زنان شاغل
زنان شــاغل مشمول قانون کار با داشتن سن و سابقه بیمه پردازی مختلف 
می توانند درخواست بازنشســتگی داده و از مستمری برخوردار شوند.، بر 
اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی سن بازنشستگی زنان، 55 سال است 
مشروط بر اینکه متقاضی بازنشستگی حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق 
بیمه داشــته باشد.در این صورت اگر مستمری وی از حداقل حقوق مصوب 
کمتر شود همان حداقل حقوق به او پرداخت خواهد شد.همچنین اگر زنی 
ده سال ســابقه و 55 سال سن داشته باشــد نیز می تواند بازنشسته شود.

اما اگر متقاضی کمتر از 10 ســال سابقه داشــته باشد با پرداخت یکجای 
حق بیمه سنوات کسری )تا ده سال( می تواند بازنشسته شود.زنانی که 30 
سال تمام کار کرده و حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، در صورتی که 
سن آنان به 45 سال تمام برســد، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.در 
این شــرایط مستمری بر اساس 30 سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد 
شد.از سوی دیگر زنان دارای 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه، بدون شرط 
سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.همچنین زنان مشمول قانون کار 
با داشــتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن )البته به شرط پرداخت حق 
بیمه( با 20 روز حقوق می توانند بازنشســته شوند.در خصوص این گروه از 
بیمه شدگان نیز در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال 
مربوط کمتر باشد، مستمری آنها تا حداقل حقوق افزایش پیدا می کند.اگر 
فردی مشمول قانون کار است می تواند با 50 سال سن و 25 سال سابقه با 

25 روز حقوق نیز بازنشست شود.

کسب رتبه نخست کشوری روابط عمومی 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

علیرضا کربالیی-براساس ارزیابی مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه و 
شهرسازی بر پایه عملکرد 58 روابط عمومی ادارات کل »راه و شهرسازی« و 
»راهداری و حمل و نقل جاده ای« کشور در سال 13۹۹، روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان توانست در بین تمامی استان های کشور 
رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.حسن کحال زاده رئیس اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: براساس 
آخرین ارزیابی بعمل آمده توسط مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه و 
شهرسازی در مجموع ارزیابی عملکرد اخبار 58 اداره کل، شامل ادارات »راه 
و شهرسازی« و »راهداری و حمل و نقل جاده ای« استانها در سال گذشته، 
اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
توانســت در رتبه اول کشوری قرار گیرد.وی افزود: مطابق با جدول ارزیابی 
اخبار، ادارات کل »راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان« 
و »راه و شهرسازی همدان« به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
بیان داشت: در سال گذشــته فعالیتهای این اداره براساس برنامه عملیاتی 
تدوین شده انجام پذیرفت. که در این برنامه، »ایجاد روابط عمومی تحلیل گر 
بر مبنای ســایبر« بعنوان هدف اصلی و کالن در نظر گرفته شده بود.وی با 
بیان اینکه روابط عمومی کارآمد زمانی ایجاد می شود که بتواند خدمات انجام 
شده را با استفاده از ابزارهای نوین در سطح وسیع اطالع رسانی کند، اذعان 
داشت: این اداره با شناخت و درک وضع موجود و در راستای انطباق وظایف 
با آیین نامه »نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دســتگاههای 
اجرایی« همواره سعی کرده با ارائه خدماتی متمایز، حوزه ای پویا، پاسخگو 

و مورد اعتماد را ایجاد کند.

تحقق شعار سال و افزایش اشتغال و 
تولید کار جهادی می طلبد

مدیرکل کمیته امداد استان قم خواســتار تالش مضاعف امدادگران برای 
کاهش مشکالت نیازمندان شد و گفت: تحقق شعار امسال و افزایش اشتغال 
و تولید در بین مددجویان کار جهادی می طلبد.مدیرکل کمیته امداد استان 
قم از همان روزهای ابتدایی ســال 1400 با امدادگــران حوزه ها و ادارات 
تابعه این استان دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته 
امداد، اکبر میرشــکار، مدیرکل کمیته امداد اســتان قم بابیان اینکه سال 
13۹۹ سال بسیار سختی برای مردم به ویژه مددجویان این نهاد بود گفت: 
امدادگران کمیته امداد اســتان قم، در ســال گذشته نیز مانند همیشه به 
فضل الهی در خدمت رسانی به ایتام و محرومان سربلند بودند.وی از ارتقاء 
ســطح مددکاری در کمیته امداد خبر داد و تصریح کرد: نتیجه پیشنهاد و 
اجرای طرح های ویژه مددکاری و تالش های شــما مددکاران، کسب رتبه 
اول مددکاری در کشور است و من ضمن تبریک از شما قدردانی می کنم.

میرشکار خواســتار همدلی و تعامل بیشــتر امدادگران و مددکاران برای 
خدمت مضاعف به جامعه هدف شــد و تأکید کرد: باید از فرصتی که برای 
خدمت به نیازمندان در اختیارمان گذاشته شده بیشترین بهره را ببریم تا در 
آینده افسوس نخوریم.مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به شعار سال 
1400 تأکید کرد: تحقق شعار امسال و افزایش اشتغال و تقویت تولید در 
بین مددجویان کار جهادی می طلبد و همه ما باید برای تحقق این موضوع 

مهم تالش کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد؛
ویروس کرونای انگلیسی همه 

شهرستان های مازندران را درگیر کرد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بر اساس تازه ترین 
ارزیابی و نتایج تســت های انجام شده ، کرونای جهش یافته انگلیسی در 
تمامی شهرستان های استان شناسایی شده است.دکتر قاسم اویس  افزود: 
هم اکنون تمامی 22 شهرستان مازندران درگیر کرونای انگلیسی شده اند 
و آمار افراد درگیر با این ویروس در شهرســتان های زیرپوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران به 1۷5 نفر رسیده است.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران گفت: با توجه به ســرعت باالی سرایت ویروس 
انگلیسی ، پیش از این هم انتظار می رفت که با مشاهده نخستین موارد 
ابتال ، شــاهد روند افزایشــی تعداد مبتالیان باشیم. وی با اشاره به اینکه 
هشــدارها از پیش داده شــده بود ، افزود: متاسفانه عدم رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و رفتارهای عادی انگارانه بویژه در ایام نوروز بر ســرعت 
سرایت این ویروس افزوده اســت. دکتر اویس نسبت به تداوم رفتارهای 
عادی انگارانه در ســطح جامعه به خصوص با ورود مسافران نوروزی ابراز 
نگرانی کرد و هشــدار داد : شــرایط مازندران بار دیگر به سمت وخیم تر 

شدن پیش می رود.

در گفت وگو با معاون روابط کار وزارت کار مطرح شد؛
سرنوشت مبهم حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران

معاون روابط کار از ارســال مصوبه حق مســکن به هیأت دولت خبر داد و گفت: 
بدیهی اســت میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد مزبور بعد از تصویب نهایی در هیأت 
وزیران مشــخص خواهد شد. حاتم شــاکرمی. معاون روابط کار وزارت کار ، درباره 
ارســال مصوبه حق مســکن به هیأت دولت گفت: بر اساس ماده 2 اصالحی قانون 
راجع به طبقه بندی مشــاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال 
13۷0 مجلس شــورای اسالمی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون 
کار ســالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.وی 
ادامه داد: لذا در راستای اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار در جلسه 2۹۷ مورخ 
23/12/13۹۹ با افزایش کمک هزینه مســکن کارگری از مبلغ ماهانه سیصد هزار 
تومان به مبلغ ماهانه چهارصد و پنجاه هزار تومان موافقت نموده است و متعاقب آن 
پیشنهاد مزبور به موجب نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در هیات 
وزیران به معاون اول محترم ریاســت جمهور ارسال گردیده است. وی درباره زمان 
اجرای این مصوبه گفت: بدیهی اســت میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد مزبور بعد از 
تصویب نهایی در هیأت وزیران مشخص خواهد شد. 23اسفند ماه، در دویست نودو 
هفتمین نشست شورای عالی کار دستمزد کارگران برای سال 1400 تعیین شد. در 
این نشست دستمزد حداقلی کارگران 3۹ درصد افزایش یافت. با این حساب، حداقل 
حقوق کارگران از 1میلیون و ۹10 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان افزایش 
یافت. با مصوبه شــورای عالی کار حق مسکن کارگران به  450 هزار تومان رسید 
که همان شب محمد شریعتمداری. وزیرکار درباره مصوبه حق مسکن گفت:  بخش 
مربوط به کمک هزینه مســکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد 
با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شــد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال 
خواهد شد. اینطور که شاکرمی گفته است مصوبه حق مسکن به هیأت دولت ارسال 

شده و در انتظار تصویب است.

برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت به کجا 
مراجعه کنیم؟

دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت از 25 بهمن سال گذشته برای مشموالن این 
ســهام امکان پذیر شده است و تا کنون فقط دو بانک برای اعطای این کارت اعالم 
آمادگی کرده اند و متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری کارت خود را دریافت 
کنند.آزادسازی سهام عدالت درحالی به سالگرد خود نزدیک می شود که مشموالن، 
چه افرادی که روش مستقیم را برای مدیریت خود انتخاب کرده بودند، چه افرادی 
که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، امکان فروش 
سهام خود را ندارند. البته این امکان برای مدت کوتاهی به مشموالن مستقیم داده و 
پس از مدتی به دلیل ریزش بازار، منتفی شد.در این راستا. مسئوالن تصمیم گرفتند 
به مشموالن سهام عدالت )هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم( کارت اعتباری اعطا 
کنند تا افراد بتوانند به این نحو از دارایی خود بهره مند شــود.البته اگر مشموالن 
مستقیم حتی یک سهم از پرتفوی خود را فروخته باشند، نمی توانند کارت اعتباری 
را ردیافت کنند. همچنین اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده 
باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی تواند کارت اعتباری 
دریافت کند.با وجود آنکه به گفته مسئوالن، مذاکرات با 10 بانک برای ارائه خدمت 
مذکور ادامه دارد اما تا کنون فقط دو بانک ملی و تجارت برای اعطای کارت اعتباری 
اعالم آمادگی کرده اند. بنابراین مشــموالن برای دریافت کارت اعتباری فقط باید 
به یکی از دو بانک مذکور مراجعه کنند. البته نیازی به مراجعه حضوری نیســت و 
خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می شود.مشموالن در مرحله نخست حتما باید 
در سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir ثبت نام کرده باشند تا اطالعات هویتی آن 
ها ثبت شــده باشد.پس از آن برای دریافت کارت اعتباری از بانک ملی، مشموالن 
مســتقیم باید بانک ملی را به عنوان کارگزار خود انتخاب کنند)می توانند از طریق 
تغییر کارگزار ناظر این کار را انجام دهند( سپس مشتریانی که بانک ملی ایران را به 
عنوان کارگزار ســهام عدالتشان انتخاب کرده اند می توانند تا 50 درصد ارزش روز 
سهام عدالت خود را تسهیالت کارت اعتباری )2 میلیون تومان تا سقف 10 میلیون 
تومان( درخواســت کنند.همانطور که ذکر شد تمامی مراحل درخواست و دریافت 
کارت اعتباری از محل سهام عدالت غیر حضوری بوده و نیازی به مراجعه حضوری 
به شــعب نیست.بر این اساس، فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن های ایوا، بله 
یا شصت بانک ملی ایران مراجعه کرده و پس از آن  گزینه نشان بانک در هر کدام 
از اپلیکیشن ها را انتخاب کند. بعد از آن  گزینه هویت سنجی را انتخاب و مراحل 
مربوطه را انجام دهد و سپس باید به نشان اعتباری وارد شده و درخواست تسهیالت 
کند.چنانچه متقاضی مایل باشد کارت اعتباری را از بانک تجارت دریافت کند، باید 
درخواســت خود را در اپلیکیشــن زمرد بانک تجارت ثبت کند و پس از آن، بانک 
نسبت به استعالم تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای پرداخت تسهیالت اقدام کرده 
و پس از گذراندن سایر استعالم ها، مبلغ تسهیالت، سود تسهیالت، مبلغ اقساط و ... 
را تعیین و به مشتری اعالم و وجه تسهیالت را به شماره حساب متقاضی تسهیالت 
واریز می کند.بر این اســاس، تسهیالت مذکور سه ساله اســت و نیاز به مدرکی و 
ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در بازه یک ماهه این تســهیالت را تسویه کنند هیج 

گونه کارمزدی از آن ها دریافت نمی شود.  

استانها
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 با تصویب افزایش تولید نفتگزیده خبر

پیام اوپک به اقتصاد جهانی
اوپــک پالس بــا موافقت با افزایش تدریجــی تولید نفت در 
ماه های آینده، اطمینان رو به رشــد نســبت به روند احیای 
اقتصاد جهانی را ابراز کرد. پیش از نشست پنج شنبه گذشته 
وزیران اوپک پالس، انتظار می رفت این گروه اقدام مشابه ماه 
گذشته را انجام داده و سطح تولید را تغییر ندهد. با این حال 
عربســتان سعودی و متحدانش نشان دادند که اکنون بیشتر 
مجاب شده اند که تقاضا برای سوخت پس از یک سال ضعیفی 
که در نتیجه شــیوع ویروس کرونا پیدا کرده بود، در مســیر 
بهبود مســتحکم تری قرار دارد.از آنجا که کشــورهایی مانند 
آمریکا برنامه های واکسیناســیون خود را به سرعت گسترش 
می بخشــند، سیگنالهای رو به رشــدی مشاهده می شود که 
بازار نفت بهبــود پیدا می کند. پاالیشــگاههای آمریکایی با 
مهیا شــدن برای افزایش رانندگی و ســفرهای هوایی، هفته 
گذشته بیشــترین میزان نفت را از زمان آغاز پاندمی تاکنون 
پاالیــش کردند.اگرچه مصرف نفت اروپا با تمدید قرنطینه یا 
وضع قرنطینه های جدید در فرانســه، آلمان و ایتالیا ضعیف 
مانده، شاخصهای تقاضا در چین قوی مانده اند. بر اساس آمار 
فالیت رادار ۲۴، میانگین هفت روزه جهانی پروازهای تجاری 
که روزانه انجام می شــوند، چهارشــنبه گذشته به ۷۷ هزار و 
۷۰۸ مورد رسید که باالترین آمار از زمان شیوع ویروس کرونا 
تاکنون بوده است.شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان ســعودی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس ویدیویی 

اوپک پالس گفت: حتی در بخشــهایی مانند سفرهای هوایی 
که به شــدت آسیب دیده اند، ســیگنالهایی از بهبود معنادار 
دیده می شــود.اوپک و متحدانش از ماه مه تا ژوئیه، بیش از 
دو میلیون بشــکه در روز به تولید نفت اضافه می کنند. با این 
افزایش، یک چهارم از تولیدی که از یک سال پیش در واکنش 

به شیوع پاندمی کووید ۱۹ فریز شده بود، احیا خواهد شد.
با ماندن قیمت هر بشــکه نفت در باالی مرز ۶۰ دالر، اوپک 
پالس برای باز کردن شــیرهای نفت تحت فشار قرار داشت. 
قیمت هــای کاالهای دیگر هم رو به رشــد بــوده و بانکهای 
مرکزی جهان از آمریکا گرفته تا چین را با ریسک تورم باالتر 
همزمان با تزریق هزاران میلیارد دالر به اقتصادهایشــان در 
قالب تدابیر محرک مالی، روبرو کرده اســت.مصرف کنندگان 
بزرگ شــامل آمریکا و هند از اوپک خواسته بودند قیمتهای 
نفت را کنترل کند. جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا پیش 

از نشســت وزیران اوپک پالس با همتای سعودی خود تلفنی 
صحبــت کرد و در این گفت و گــو، اهمیت انرژی مقرون به 
صرفه را مورد تاکید قرار داد. با این حال شــاهزاده عبدالعزیز 

به خبرنگاران گفت آنها درباره بازار نفت گفت و گو نکرده اند.
وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد این گروه که متشکل 
از ۲۳ کشــور اســت، تولیدش را در ماه مه ۳۵۰ هزار بشکه 
در روز، در ژوئــن ۳۵۰ هزار بشــکه در روز و در ژوییه ۴۵۰ 
هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. بعالوه عربستان سعودی 
کاهش تولید یکجانبه یک میلیون بشکه در روز را به صورت 
تدریجی قطع خواهد کرد و ۲۵۰ هزار بشــکه در روز در مه، 
۳۵۰ هزار بشــکه در روز در ژوئن و ۴۰۰ هزار بشــکه در روز 
در ژوئیه به تولیدش اضافــه می کند.آن لوییس هیتل، یکی 
از مدیران شــرکت وود مک کنزی در یادداشتی نوشت: اوپک 
پالس با افزایش محتاطانه تولید نفت موافقت کرد. این توافق 

از قیمتهای نفت پشــتیبانی کــرد و همزمان به جلوگیری از 
افزایش چشمگیر قیمتها کمک کرد زیرا تقاضا برای نفت رو به 
رشد است. نفت برنت در معامالت روز پنج شنبه بازار لندن با 
۳.۲ درصد افزایش، به ۶۴ دالر و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید.

وزیر انرژی عربســتان سعودی گفت: اوپک پالس اکنون بازار 
را امتحان می کند و اگر الزم باشــد، در نشست بعدی که ۲۸ 
آوریل برگزارمی شود، سطح تولیدش را دوباره تنظیم خواهد 
کرد.عربستان ســعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت 
جهان، یک دید عالی از وضعیت سالمت اقتصاد جهانی دارد. 
شــرکت دولتی آرامکو با توجه به دریافت سفارشهای خرید 
پاالیشگاههای جهانی دو ماه زودتر از موعد تحویل محموله ها، 
می تواند روند تقاضا برای نفت را در کوتاه مدت مشاهده کند. 
بنابراین تصمیم برای افزایش تولید نشــان می دهد که ریاض 
شــاهد تقاضای کافی برای عرضه ای است که در ماه های مه 
و ژوئن احیا می کند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، روســیه و 
قزاقســتان در دو ماه گذشته تولیدشان را افزایش داده اند اما 
ســایر اعضای گروه اوپک پالس عمدتا در تولیدشان تغییری 
نداده اند. توافق روز پنج شــنبه تالشــی برای رفع تنشهای 
داخلی ناشــی از این سیاســت بود. یک نماینده اوپک گفت: 
ابوظبی به شدت از این برخورد و قائل شدن امتیاز ویژه برای 
یکی از تولیدکنندگان قدرتمند گروه ناراضی است. اکنون همه 

اعضا سهم خود را از افزایش تولید دریافت می کنند.

تمامی اهداف سد آزاد برای استان کردستان 
تعریف شده است

ســامانه انتقال آب ســد آزاد با هدف تامین آب شرب شهر سنندج، آب مورد نیاز 
صنعت و شــرب شهرستانهای قروه و دهگالن طراحی شده است.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، مدیر عامل این شرکت، به اهداف 
سد آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اسناد موجود و تخصیص اعالم شده از 
سوی وزارت نیرو، تمامی اهداف سد آزاد برای استان کردستان تعریف شده؛ که این 
اهداف شامل تامین آب کشاورزی باغات پایین دست، تامین آب شرب شهر سنندج 
بوسیله انتقال مستقیم به تصفیه خانه این شهرستان  واز طریق انتقال به سد میان 
راهی قوچم، تامین آب شرب شهرستانهای قروه، دهگالن و روستاهای تابعه، تامین 
آب صنعت بخشی از زنجیره فوالد می باشد و بر این اساس تخصیص مازادی وجود 
ندارد تا به اســتانهای همجوار اختصاص یابد و کل  آب تخصیص یافته در حوزه 
های شرب، صنعت و کشاورزی در استان کردستان مصرف میگردد.وی ادامه داد: 
شهرستان های قروه و دهگالن و برخی از روستاها با کمبود آب شرب مواجه هستند 
و انتقال آب از سد آزاد به این شهرستانها در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.مهندس 
آریانژاد همچنین اظهار داشــت: اهداف اصلی طرح ســامانه انتقال آب، مهار ۳۰۰ 
میلیون متر مکعب آب در سال، انتقال آب به دشت های شرقی استان، تامین آب 
شرب سنندج و روستاهای مسیر و بخش کشاورزی منطقه است و هیچ گونه اهداف 

دیگری خارج از این برنامه برای سد آزاد در نظر گرفته نشده است.

مهندس دهناد در آیین تکریم و معارفه مدیر مخابرات منطقه مرکزی:
  امروز، نیاز به ارتباطات و مخابرات برای مردم

 و حاکمیت، حیاتی ست
مهندس دهناد، نایب رییس هیات مدیره شــرکت در آیین تکریم و معارفه مدیر 
جدید مخابرات منطقه مرکزی با بیان این مطلب افزود: جایگاه شــرکت مخابرات 
ایران در ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی به آحاد جامعه بســیار جایگاه مهمی ا 
ست، از اینرو، شایسته ست که همه نهادهای باالدستی از این شرکت حمایت کنند. 
مهندس دهناد همچنین خاطرنشــان کرد؛ به هر میزان به مخابرات توجه شود به 
همان میزان به ارتقاء سطح رفاه مردم کمک خواهد شد.نایب رییس هیات مدیره 
شــرکت مخابرات ایران، مانع تراشــی در ارایه خدمات ارتباطی به مردم را آسیب 
رساندن به نیاز مخابراتی آنان عنوان کرد و افزود: هر کسی که مانعی در روند رشد 
و توســعه ارتباطات ایجاد کند در حقیقت به مردم میهن اسالمی جفا کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: با تضعیف مخابرات، نه تنها مشکلی از مردم حل نخواهد 
شد، بلکه اختالل در ارایه خدمات به مردم به وجود خواهد آمد. از اینرو، هرچقدر به 
رفع مشکالت مخابرات توجه شود، میدان خدمات بیشتر به مردم وسیع تر خواهد 
شد.مهندس دهناد به توصیف روند رشد فناوری و حرکت پر شتاب بروز سرویس 
های نوین مخابراتی پرداخت و تاکید کرد: عزم ما در جهت خدمت به مردم بزرگ 
ایران اســالمی یک اراده جدی ست، از اینرو، با ماهیتی که شرکت بزرگ مخابرات 
ایران دارد، می طلبد که با توسعه زیرساخت های فنی، فناوری های نوین را در راه 

خدمت به مردم بکار ببندیم.

آغاز عملیات اجرایي احداث بلوک سیکل 
ترکیبي جدید 500 مگاواتي در نیروگاه نکا

رئیس جمهور در نشســت ویدئو کنفرانسي با مدیران مراکز حساس خدمات 
و تولید انرژي، از اضافه شــدن ۵۰۰ مــگاوات دیگر به ظرفیت تولید نیروگاه 
نکا، با اشــاره به نقش ارزنده آن اظهار داشــت: نیروگاه شهیدسلیمي یکي از 
بزرگترین نیروگاه هاي کشور است که با ورود واحدهاي جدید به مدار تولید 
میتواند نقش مؤثرتري در پایداري شبکه برق کشور داشته باشد.حجت االسالم 
والمسلمین روحاني با اشاره به حمالت هوایي رژیم بعثي عراق به نیروگاه ها 
به خصوص نیروگاه نکا به عنوان یکي از مراکز اســتراتژیک کشــور، به ارواح 
مقدس شهدا و جانبازاني که در آن ایام سخت براي تولید و پایداري شبکه برق 
ایستادگي کردند درود فرستاد. در ابتدا مدیر عامل شرکت مدیریت تولیدبرق 
نکا نیز با بیان ایــن که نیروگاه نکا با ۹ واحد منصوبه تولید انرژي با ظرفیت 
۲۲۱۴ مگاوات، نقش موثري در پایداري شبکه برق کشور ایفا میکند، افزود: با 
توجه به نیاز شبکه و ضرورت افزایش ظرفیت تولیدبرق، موافقت احداث یک 
بلوک سیکل ترکیبي جدید ۵۰۰ مگاواتي در این نیروگاه اخذ شد و عملیات 
اجرایي آن آغاز شــده است.محســن نعمتي به تولید ۱۰.۵ میلیارد کیلووات 
ساعت انرژي نیروگاه نکا در سال گذشته اشاره کرد و گفت: علیرغم عمر باالي 
واحدهاي این نیروگاه اما با تالش و مجاهدت همه همکاران، تولید انرژي سال 
گذشــته نیروگاه در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن ۸.۶ درصد افزایش 

داشته است. 

در راستاي تحقق اهداف استراتژیک ۱۴۰۴ شرکت توزیع برق زنجان؛
تحقق بیش از 80 درصد برنامه هاي شرکت 

 به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، این شرکت ۳ 
شــاخصه مهم را در چشم انداز استراتژیک ۱۴۰۴ ترسیم نموده است که، رساندن 
میانگین خاموشــي هر مشترک در ســال به ۱۴۰دقیقه، حذف مراجعه حضوري 
متقاضایان و مشترکان با استفاده از فناوري هاي نوین و کاهش تلفات انرژي برق به 
کمتر از ۴ درصد، از هدف گذاري این اســتراتژي است و البته شرکت توزیع نیروي 
برق زنجان در سال ۹۹عالوه بر ارائه ۱۰۰ درصدي خدمات به صورت غیر حضوري 
در هر کدام از این شــاخصه ها جایگاه باالیي در سطح کشور دارد و مي توان گفت 
اســتان زنجان یکي از استان هاي سرآمد در صنعت برق است.طبق گزارش پایاني 
ســال گذشته که در حوزه ها وشاخص هاي مختلف توزیع برق استان ارائه شده ، 
مي توان گفت: با اقدامات توزیع برق استان در سال ۹۹ ، میزان متوسط زمان انرژي 
توزیع نشده مشترک در سال با کاهش ۲۹ دقیقه اي نسبت به سال گذشته به ۲۸۹ 
دقیقه، ارائه خدمات حضوري با کاهش ۱۲ درصدي نســبت به سال ۹۸ به میزان 
۱۰درصــد و تلفات انرژي در بخش توزیع برق با فاصله ۳ درصدي تا چشــم انداز 
۱۴۰۴ به رقم ۷ درصدي رسیده است.با شیوع ویروس همه گیر کرونا در پایان سال 
۱۳۹۸ ، این شرکت برنامه هاي مدوني را با هدف جلوگیري از شیوع ویروس کرونا 
و خدمت رســاني هرچه بهتر به مردم شریف استان در خصوص ارائه خدمات غیر 
حضوري نظیر اجراي سامانه پاسخگویي موبایلي برق من همزمان با سراسر کشور، 
در راستاي تحقق اهداف استراتژیک شرکت انجام داده که نیاز به حضور در شرکت 

توسط مشترکین را به میزان ۱۰ درصد در سال ۹۹ کاهش داده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد؛
استقبال از طرح تبدیل رایگان سوخت سی ان 

جی در آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی از استقبال چشمگیر اجرای طرح تبدیل رایگان سوخت سی ان 
جی در استان با ثبت نام بیش از ۸۷۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری در طرح 
گازسوز نمودن خودروها در منطقه آذربایجان شرقی طی سال ۱۳۹۹ خبر داد.علی 
روح اللهی با اشاره به ثبت نام بیش از ۸۷۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری طی 
ســال ۱۳۹۹ در استان گفت: اجرای این طرح برای خودروهای مذکور در راستای 
بهره مندی از مزایای استفاده از سوخت پاک، کاهش آالینده های زیست محیطی 
و صرفــه جویی در هزینه ها همچنان ادامه دارد.وی تصریح کرد: با تالش و همت 
کارکنان و کارشناســان منطقه تا پایان اســفند ماه ۱۳۹۹ از خودروهای ثبت نام 
نموده در این منطقه بیش از ۶۵۰۰ دســتگاه خودروی عمومی باری و مسافری در 
کارگاههای مجاز و فعال منطقه مراحل تبدیل سی ان جی را به انجام رسانده اند و 
بقیه خودروهای ثبت نام شده که مجاز به بهره مندی از این طرح  هستند در نوبت 
تبدیل رایگان می باشند.علی روح اللهی افزود: مالکین خودروهای عمومی باری و 
مسافری در استان آذربایجان شرقی که تاکنون موفق به شرکت در این طرح نشده 
اند می توانند جهت بهره مندی از مزایای طرح رایگان تبدیل سی ان جی با مراجعه 
به سایت GCR.niopdc.ir در این طرح ثبت نام نموده و نسبت به دریافت نوبت 

تبدیل اقدام نمایند.
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گزیده خبر هشدار اتاق اصناف:

وضعیت قرمز روزانه سه میلیون نفر بیکار میکند!
دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در شرایط قرمز کرونایی فقط مشاغل گروه 
یک مجاز به فعالیت هستند، اظهار کرد: بنابراین بیش از یک میلیون واحد صنفی در 
وضعیت قرمز کرونایی تعطیل می شوند که با توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان 
گفت در شــرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز هستند در 
کشور بیکار خواهند شــد.محمدباقر مجتبایی، اظهار کرد: بر اساس اطالعات سامانه 
ماسک تا ظهر روز گذشته شهرها روند افزایشی به سمت نارنجی و قرمز شدن دارد به 
طوری که ۴۷ شهرســتان قرمز، ۱۲۶ شهرستان نارنجی، ۲۴۷ شهرستان زرد و فقط 
۲۸ شهرستان آبی هستند. بنابراین شرایط سخت کرونایی در پیش است و الزم است 
مردم و صنوف به رعایت پروتکل های بهداشــتی پایبند باشد.وی با بیان اینکه سامانه 
ماسک نسبت به افزایش روند بستری در سراسر کشور ابراز نگرانی و پیش بینی کرده 
به زودی شهرهای بیشــتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز شود، تصریح کرد: 
در صــورت تداوم این وضعیت، نه تنها محدودیت تردد،   بلکه تعطیلی مشــاغل هم 
اجرا خواهد شــد.دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در شرایط قرمز کرونایی 
فقط مشــاغل گروه یک موجب فعالیت هستند، اظهار کرد: مشاغل گروه یک شامل 
سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها، سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار، مراکز عرضه 
محصوالت لبنی و پروتئینی، نانوایی و مراکز درمانی، دامپزشکی و تعمیرگاه های انواع 
خــودرو، لوازم خانگی، الکتریکی و کامپیوتر و ســایر خدمــات فنی و فروش قطعات 
مربوطه اســت. بنابراین بیش از یک میلیون واحــد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی 
تعطیل می شوند که با توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان گفت در شرایط قرمز 

کرونایی ســه میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز هستند در کشور بیکار خواهند 
شد.وی افزود: وجود محدودیت در منابع دولت و تحریم  ها باعث می شود خسارات وارد 

شده به اقتصاد و مردم اساسی باشد.

42 درصد جمعیت خانواده صنفی محسوب می شوند
به گفته دبیر اتاق اصناف ایران در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال 
هســتند که با شــش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل در آن ها، مجموعا ۹ میلیون نفر 
در کل اصناف اعم از کارفرمایان و شاغالن در اصناف فعالیت دارند که با بعد ۳.۸ نفر 
خانوار می توان گفت ۳۵ میلیون نفر معادل ۴۲ درصد جمعیت خانواده صنفی هستند. 
بنابراین تعطیلی ها در ابعاد مختلف به کشــور خســارت وارد می کند. از طرف دیگر 
حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی، تولیدی هستند که از کارگران فصلی استفاده می کنند 
و وقتی شبکه توزیع در فروش ناتوان شود، تولید هم کاهش پیدا می کند و مجبور به 
تعدیل نیروی انسانی خواهند شد.این مقام مسئول در پایان از مردم و واحدهای صنفی 
خواست پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا هم جانشان حفظ شود و هم از نظر 
مالی از خســارت های مادی حفظ شــوند.ب، در گروه مشاغل دوم شامل بوستان ها و 
مراکز تفریحی؛ پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش 
بزرگ و بازارهای موقت )بازارهای روز و محلی(؛ فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه؛ 
مراکز شماره گذاری اتومبیل؛ آرایشگاه های مردانه و زنانه؛ مراکز فروش لوازم آرایشی و 
بهداشتی؛ مراکز فروش فرش و موکت، کف پوش ها، لوازم خانگی، تشک، پتو و رو انداز، 

حوله و ملحفه، پارچه پرده، مبلمان و ملزومات مرتبط )اداری- منزل( لوستر و چراغ، 
کابینت، در و پنجره، تهویه، صنایع دســتی، تزئینات داخلی ساختمان؛ مراکز فروش 
کادویی، اسباب بازی و سرگرمی لوازم التحریر، ظروف )چینی، کریستال، پالستیک، 
بلورجات، مالمین( لوازم التحریر، کتاب و مجله، محصوالت فرهنگی و کمک آموزشی 
تجهیزات مهندسی و نقشــه برداری؛ مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، چرم 
و مصنوعات چرمی، خرازی و خیاطی؛ آتلیه و عکاسی و خدمات فیلمبرداری؛ آژانس 
مشــاور امالک؛ مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی، خوراکی کافی شاپ، با پذیرش 
مشتری )شــامل تمام گروه های مواد غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، 
خشکبار، شــیرینی(؛ ظروف یکبار مصرفی؛ فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی؛ 
وســایل ابزار و ملزومات شکار و صیادی؛ فروشگاه های ملزومات و تجهیزات بدنسازی 
و ورزشی؛ فروشندگان طال، جواهر، نقره، سنگ های قیمتی، بدلیجات و ساعت؛ رنگ 
ســاختماتی، صنعتی و خودرو؛ ظروف، صندلی، میز و سایر ملزومات کرایه ای؛ ابزار و 
یراق، قفل و لوال و وســایل توزین؛ فروش کاالهای دست دوم و سمساری؛ آموزشگاه 
های رانندگی در شــرایط قرمز امکان فعالیت نداشــته و در بخش مواد غذایی صرفاً 
می توانند به عرضه بیرون بر اقدام کنند.گروه های شغلی سوم مانند تاالرهای پذیرایی، 
استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشــی، قهوه خانه ها، آموزشگاه های موسیقی و 
زبان، موزه، ســینما، تئاتر و مهدکودک ها هســتند که در شرایط نارنجی باید تعطیل 
باشند. گروه چهارم شغلی نیز شامل گیم نت، مراکز تفریحی آبی، باغ وحش و شهربازی 

در شرایط قرمز و نارنجی و زرد باید تعطیل باشند.

با رشد ۶درصدی در یازده ماه سال ۹۹ به ثبت رسید ؛
عبور تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ 

از مرز 46 میلیون تن
میزان تولید کنســانتره آهن شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی طی ۱۱ 
ماهه ســال ۹۹، با افزایش حدود ۶ درصدی، از مرز ۴۶ میلیون تن گذشــت.به 
گزارش روابط عمومی سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
۱۰ شــرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان 
بهمــن ۹۹، حدود ۴۶ میلیــون و ۱۸۰ هزار و ۵۴۲ تن تولید کردند. این رقم در 
مدت مشابه سال ۹۸، حدود ۴۳ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۱۲ تن بود.از این میزان، 
شــرکت های »گل گهر« ۱۵ میلیون و ۴۸۰ هــزار و ۸۵۶ تن، »چادرملو« ۱۰ 
میلیون و ۵۰۹ هزار و ۶۴۱ تن، »توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« ۵ 
میلیــون و ۸۳۵ هزار و ۴۸۱ تن، »گهر زمین« ۴ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۲۷ تن، 
»مرکزی« ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن، »توسعه فراگیر سناباد« ۲ میلیون و 
۳۰۳ هزار و ۷۴۴ تن، »اپال پارسیان سنگان« ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۷۶۹ تن، 
»صبانور« یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۳ تن، »جالل آباد« ۳۶۲ هزار و ۸۴۳ تن و 
»صنایع معدنی فوالد سنگان« ۲۱۴ هزار و ۶۴۹ تن کنسانتره آهن تولید کردند.

میزان تولیدکنســانتره آهن در بهمن پارسال، ۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۴۶۲ تن 
بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۸ )۴ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۲۶۳ تن(، ۷ 
درصد افزایش یافت.طی ۱۱ ماهه پارسال، شرکت های بزرگ ۱۷ میلیون و ۲۶۵ 
هزار و ۹۶ تن کنســانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت 
مشابه سال ۹۸ )۱۸ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۸۷۳ تن(، حدود ۷ درصد کاهش نشان 
می دهد.میزان ارسال کنسانتره در ماه بهمن سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۷۴۶ هزار 
و ۵۴۸ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۸ )یک میلیون و ۷۲۰ هزار 

و ۵۳۸ تن(، حاکی از افزایش حدود ۲ درصدی است.

در سال ۱۴۰۰ رخ می دهد:
 افزایش ذخیره مجتمع طالی موته

با بهره برداری از معدن طالی دره اشکی در سال جاری 
تعداد معادن فعال مجتمع به ۳ معدن خواهد رسید.به 
گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، علیرضا طاالری؛ مدیر مجتمع طالی موته با بیان 
اینکه هم اکنون تعداد دو معدن در مجتمع فعال است، 

گفت: از ســال ۹۴ به دنبال اخذ مجوز زیست محیطی برای دریافت پروانه معدن 
دره اشــکی بودیم که سرانجام بعد از گذشت ۵ سال موفق به دریافت این مجوز 
شدیم.وی تصریح کرد: با دریافت مجوز زیست محیطی برای معدن دره اشکی تا 
اوایل ســال ۱۴۰۰ پروانه بهره برداری نیز اخذ خواهیم کرد. به گفته طاالری، با 
بهره بــرداری از معدن طالی دره اشــکی عالوه بر اینکه ذخیره طالی مجتمع از 
حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به سه میلیون تن افزایش خواهد یافت، بر طول 
عمر مجتمع نیز اضافه خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: بعد از اکتشافات تکمیلی از 
معدن یادشده ۵۰۰ هزار تن به ذخایر معدنی مجتمع اضافه می شود. بهره برداری 
از معدن طالی سنجده ازجمله طرح های در حال اجرای مجتمع است که اکنون 
پیمانکار آن انتخاب و قرارداد سه ساله امضا شده است و از ابتدای دی ماه عملیات 
بهره برداری از معدن کلید خورد.وی همچنین طرح مدار آبگیری و استحصال طال 
از سد باطله قدیمی را از جمله طرح های توسعه ای مجتمع طالی موته برشمرد 
و گفت: طی ســال آینده مناقصه پروژه یادشده به عنوان بزرگ ترین پروژه برگزار 
خواهد شد. اجرای این طرح موجب می شود عالوه بر اهداف زیست محیطی، حدود 
۸۵ درصد آب موردمصرف در کارخانه بازگشت داشته باشد و سالیانه حدود ۴۰ 

کیلوگرم از سد باطله های قدیمی استحصال شود.

ژائله در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد؛
رشد ۲۰۹ درصدی صدور گواهی مبدأ توسط 

اتاق بازرگانی تبریز
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: رییس اتاق بازرگانی 
تبریز از رشــد ۲۰۹ درصدی صدور گواهی مبدا توسط 
اتاق تبریز برای صادرات از آذربایجان شــرقی طی سال 
گذشته نسبت به سال ۹۸ خبر داد.به گزارش خبرنگار 
ما در تبریــز، جمعی از اعضای هیات رییســه، هیات 

نماینــدگان و دبیرکل اتاق تبریز با حضــور در دفتر کار محمدرضا پورمحمدی، 
اســتاندار آذربایجان شــرقی با وی دیدار کردند.یونس ژائله در این دیدار، وجود 
همدلی و هماهنگی مابین مســئوالن استان را نعمتی بزرگ برای استان دانسته 
و گفت: با توجه به شــعار ســال، امسال وظایف خطیری بر عهده داریم و در این 
شرایط نیازمند تدوین نقشه راه برای خود هستیم تا به درستی قدم برداریم.رییس 
اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی در سال 
۹۹ با همت و تالشــی مضاعف نه تنها در راســتای حفظ اشتغال قدم برداشتند 
بلکه زمینه افزایش اشتغالزایی در استان را فراهم کردند.وی همچنین با اشاره به 
افزایش صادرات از استان در سال گذشته نیز گفت: تنها در روز آخر عید، شاهد 
صدور باالترین تعداد گواهی مبدا تاریخ اتاق بودیم و از ســوی دیگر میزان صدور 
گواهی مبدا برای صادرات از اســتان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲۰۹ درصد 

رشد داشته است.

قائم مقام اجرایي سایپادیزل خبر داد؛
کامیونت فوتون تولیدي سایپادیزل 4 ستاره 

کیفي شد
قائم مقام مدیرعامل ســایپادیزل در امور اجرایي از کاهش نمره منفي کامیونت 
فوتون و کســب ۴ ستاره کیفي در نتیجه ي آدیت هاي شرکت بازرسي کیفیت و 
استاندارد ایران خبر داد.به گزارش سایپانیوز به نقل از ارتباطات و امور بین الملل 
ســایپادیزل، محمود دهقان نژاد با بیان مطلب فوق افزود: در ادامه اجراي برنامه 
افزایــش کیفیت محصوالت تولیدي، محصول فوتون با بهبود در شــاخص هاي 
کیفي و کاهش نمره منفي کل در آدیت هاي سازمان بازرسي کیفیت و استاندارد 
ایران در بهمن ماه ۹۹، موفق به کسب ۴ ستاره کیفي شد.وي تصریح کرد: شرکت 
سایپادیزل همواره با کیفیت ترین محصوالت تجاري را تولید و روانه بازار کرده که 
بخش عمده آن را کامیون هاي اروپایي نظیر ولوو و رنو تشکیل مي دادند. در این 
راستا و با توجه به قطع همکاري شــرکاي اروپایي به واسطه اعمال تحریم هاي 
ظالمانه بین المللي، بهبود مســتمر کیفیت در سایر محصوالت تولیدي با تکیه 
بر توانمندي هاي داخلي از ســوي مدیریت ارشد شرکت تبیین شده که با تالش 
و اهتمام تمام همکاران در واحد هاي مختلف ســازماني، بخشي از هدف تعیین 
شــده در خصوص ارتقاي کیفیت در محصول فوتون محقق شد.دهقان نژاد زیر 
ساخت هاي مناسب تولید، دانش فني و نهادینه شدن تفکر تولید محصول کیفي 
میان کارکنان ســایپادیزل را از نقاط قابل اتکا و روشن این مجموعه صنعتي بر 

شمرد.

وزیر جهاد کشــاورزی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرد که تا اطالع ثانوی از هر گونه قطعه بندی 
در ســطح اصناف )به ویژه در استان تهران( جلوگیری به 
عمل آید. همچنین واحدهای بســته بندی بزرگ )به ویژه 
در اســتان تهران( پایش و حجم تولید آنها به طور پیوسته 

رصد تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند.
در متن نامه کاظم خاوازی خطاب به علیرضا رزم حسینی 

آمده است:
پیرو نامه شماره ۶۷/۰۲۰/م  در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ 
بــه عنوان معاون اول محترم رئیس جمهوری و تصمیمات 
اتخاذ شــده در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور 
و بازدیدهای به عمل آمده در روز پنجشــنبه در تاریخ ۱۲ 

فروردین ۱۴۰۰ ضرورت دارد تا موارد زیر به ســازمان های صمت استان و سایر 
واحدهای ذیربط تحت امر آن وزارتخانه ابالغ گردد:

۱- حضــور نمایندگان محترم وزارت صمت در کلیه کشــتارگاه های کشــور از 
ساعت شــروع تا پایان فعالیت کشتارگاه ها الزامی بوده و متناسب با میزان مرغ 
آماده طبخ خروجی، نمایندگان محترم وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت 
متناسب با تصمیمات اتخاذ شده در قرارگاه استانی متناظر قرارگاه اصلی نسبت 
به ارســال مرغ به مقاصد مورد نظر اقدام نمایند. در اســتان های بزرگ، حمل 
مرغ به نقاط دور دست و در استان های مازندران، گیالن، گلستان، سمنان و قم 

حمل مرغ به استان تهران در اولویت می باشد.

نمایندگان وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت مستقر 
در کشــتارگاه ها، موظف به رتبه بندی کشتارگاه ها از نظر 
میزان همکاری در راســتای سیاســت های ابالغی قرارگاه 
بوده و می بایســتی واحدهای متخلف را به قرارگاه معرفی 

نمایند.
۲- تا اطالع ثانوی از هر گونه قطعه بندی در سطح اصناف 
)به ویژه در استان تهران( جلوگیری به عمل آید. همچنین 
واحدهای بســته بندی بزرگ )به ویژه در اســتان تهران( 
پایش و حجم تولید آنها به طور پیوســته رصد تا از سقف 
مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند. ضرورت دارد  تا مراتب 
طی روز جاری و فردا به اصناف اطالع رســانی و از شــنبه 
با واحدهای متخلف برخوردهای الزم قانونی صورت گیرد. 
مزید اســتحضار سازمان دامپزشکی کشور نیز آمادگی دارد تا در کنار همکاران 
آن وزارتخانه با اســتفاده از اختیارات قانونی خود با متخلفین معرفی شــده در 

قالب هشدارهای بهداشتی برخورد نماید.
بنا به بررسی های به عمل آمده در صبح روز جاری از سطح شهر، مرغ تحویلی 
اصناف به صورت گسترده به شــکل قطعه بندی شده در اختیار مردم قرار می 

گیرد و از فروش مرغ کامل خودداری می شود.
۳- همکاران محترم ســازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده با همکاری 
سازمان تعزیرات حکومتی نســبت به رعایت دقیق قیمت های مصوب اقدامات 

الزم را مبذول نمایند.

سخنگوی گمرک اعالم کرد؛
رشد ۹.4درصدی تجارت خارجی

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشورمان در اسفند 
ماه، هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون دالر بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۳۲۸ 
میلیون دالر و سهم واردات چهار میلیارد و ۱۳۰میلیون دالر بوده است.سید روح 
اله لطیفی - ســخنگوی گمرک  - گفت: کارنامه تجارت خارجی  کشورمان در 
آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه، افزایش  ۶۴۱ میلیون دالری و رشد 
۹.۴ درصدی داشــته است.  لطیفی در خصوص جزئیات تجارت خارجی کشور 
در اســفندماه افزود: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در اسفند ماه در مقایسه با 
بهمن ماه، با افزایش ۱۹۳ میلیون دالری و رشــد شــش درصدی در صادرات و 
افزایش ۴۴۸ میلیون دالری در واردات و رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است. وی 
افزود: در بهمن ماه عملکرد تجارت خارجی کشور شش میلیارد و ۸۱۷ میلیون 
دالر بود که ســهم صادرات سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دالر و سهم واردات سه 
میلیارد و ۶۸۲ میلیون دالر بوده اســت اما در اسفند ماه، تجارت خارجی کشور 
بهبود یافته و  به هفت میلیارد و ۴۵۸میلیون دالر رســید که نســبت به بهمن  
ماه ۶۴۱ میلیون دالر افزایش  را شــاهدبودیم. سخنگوی گمرک با اشاره به پنج 
مقصد صادراتی کاالهای ایرانی در اسفندماه، توضیح داد: چین با دومیلیون و ۶۷ 
هزار تن به ارزش ۸۵۵ میلیون دالر و رشــد ۲۰درصدی در وزن و یک درصدی 
در ارزش نســبت به بهمن ، عراق با یک میلیون و ۵۶۵هزار تن به ارزش ۵۱۶ 
میلیون دالر و رشــد هشت درصدی در ارزش، امارات با یک میلیون و ۲۹۱هزار 
تن به ارزش ۴۵۴ میلیون دالر و رشــد ۱۱درصدی در وزن و ســه درصدی در 
ارزش، ترکیه با ۴۲۲ هزار تن به ارزش ۲۸۱میلیون دالری و رشد ۱۵۵ درصدی 
در وزن و ۳۵ درصدی در ارزش وافغانستان با ۵۷۱ هزارتن به ارزش ۱۹۹میلیون 
دالر و رشد ۷.۵درصدی ارزش کاال نسبت به بهمن ماه، پنج مقصد اول صادرات 
کاالهای ایرانی بودند که  جمعا با پنج میلیون و ۹۱۰هزار تن به ارزش دو میلیارد 
و ۳۰۵میلیون دالر  ۶۴درصد وزن و ۶۹درصد ارزش کل صادرات کشــورمان در 
اسفندماه را  به این پنج کشور اختصاص یافته است.وی در خصوص کشورهای 
طرف معامله با کشــورمان برای واردات کاال نیز گفــت: امارات با ۵۵۱ هزارتن 
کاال بــه ارزش یک میلیارد و ۱۹۵میلیون دالر و رشــد ۴۸ درصدی در وزن و 
۱۳درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه ، چین با ۳۰۱ هزار تن به ارزش ۹۶۵ 
میلیــون دالر و کاهش دو درصدی در وزن و افزایش ۶درصدی در ارزش، ترکیه 
بــا ۴۳۶ هزار تن بــه ارزش ۵۰۶میلیون دالر و افزایــش ۲۱درصدی در وزن و 
۱۸درصدی در ارزش ، آلمان با ۹۷هزار تن به ارزش ۱۷۲میلیون دالر  و کاهش 
۴۸ درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش و هند با ۹۹ هزار تن کاال به ارزش 
۱۳۸میلیون دالر با کاهش ۵۵ درصدی در وزن و ۳۱درصدی در ارزش نســبت 
به بهمن ماه  به ترتیب پنج کشــور طرف معامله برای واردات کاال به کشورمان 
در اسفند ماه بودند که جمعا با یک میلیون و۴۸۴هزار تن به ارزش دو میلیارد و 
۹۷۶میلیون دالر،  ۵۶ درصد وزن و ۷۲ درصد ارزش کل واردات در اســفند ماه 

را  به خود  اختصاص داده اند .

۹۹،سال شکوفایی چادر ملو با درآمد ۲55 
هزار میلیارد ریلی

در ۱۲ ماه سال مالی گذشته، شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو  با کســب درآمد ۲۵۵ هزار میلیارد ریالی  و 
رشد ۱۶۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
یکی از موفقترین سالهای فعالیت خود در حوزه معدن 
و فوالد را پشت سر گذاشت .مهندس فرهاد آذرین فر 
سرپرست مدیریت مالی چادرملو با اعالم این خبر گفت : این شرکت با سرمایه 
۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی خود در سال گذشته با شکستن چندین رکورد در 
تولید ســنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش فوالدی  بیش از ۱۷ میلیون 
تن  انواع محصوالت فوالدی تولید کرد که در مقایسه با سال ۹۸  از رشد ۹.۲۸ 
درصدی برخوردار بوده اســت.آذرین فر همچنین  با اشاره به تالش کادر فنی و 
متخصصان این شــرکت در اجرای طرح های زیربنایی در امر تولید، صرفه جویی 
ارزی ناشــی از عدم واردات و تکیه بر بومی ســازی و ســاخت داخل قطعات و 
تجهیــزات مورد نیاز ، صادرات موفق محصوالت فوالدی، اثرات اجتماعی و رفع 
محرومیت در منطقه کویری و نیز مزایای اجتماعی حاصل از فعالیت این شرکت 
در خصوص برنامه مدیرت راهبردی شرکت برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت 
و بلندمدت افزود: تولید کنســانتره ســنگ آهن، باالتر از ظرفیت اسمی )مشابه 
سال های گذشته( و تولید محصوالت ســنگ آهن دانه بندی شده، گندله، آهن 
اســفنجی، فوالد و تولید برق طبق برنامه مصوب ســال ۱۳۹۹، تداوم عملیات 
اجرای اکتشــافات تفصیلی پهنه معدنی آنومالــی D۱۹ تداوم عملیات اجرایی 
احداث کارخانه گندله ســازی شــماره ۲با ظرفیت ۵ میلیون تن ، مشارکت در 
افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه 
تولید فروآلیاژها )فرومنگنز پرکربن و فروســیلیکو منگنز( در دستور کار برنامه 
کوتاه مدت شــرکت گنجانده شــده اســت .مدیر حوزه مدیرعامل و سرپرست 
مدیریت مالی و اقتصــادی  چادرملو همچنین پیش بینی اجرای طرح های آتی  

در چارچوب اهداف بلند مدت را مورد اشاره قرار داد.

حــدود یک مــاه از طــرح ابهامات 
درخصــوص ثبــت ســفارش تلفن 
همراه از سوی مسئوالن اتاق اصناف 
می گــذرد، در این بین وزارت صمت 
بایستی،  در خصوص موضوع مذکور 
شــفاف ســازی کند.چنــدی قبل 
ابراهیم درســتی عضو هیئت رئیسه 
اتاق اصناف ایران و تهران، با اشــاره 
به برخی ابهامــات در خصوص ثبت 
سفارش  تلفن همراه گفته بود، توجه 
داشته باشیم که در شرایط اقتصادی 
خاص اقتصادی کشــور که در حوزه 
هــای مختلف تخصیــص ارز دچار 
کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی 
واردکننــدگان گوشــی تلفن همراه 
خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی 
ارز تخصیص داده شــده اســت. بر 
این اســاس الزم است دستگاه های 
نظارتی همچون ســازمان بازرســی 
کل کشــور و بازرسی وزارت صنعت 
نسبت به این موضوع ورود  و شفاف 
سازی نمایند.به گفته این عضو هییت 
رئیســه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی 

در خصوص ثبت ســفارش مازاد بر 
سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه 
تلفن همراه انجام شــده است که از 
نهادهای ذی ربط تقاضا میشــود در 
خصوص این موارد شــفاف ســازی 
داشــته باشند. بر این اساس بازرسی 
وزارت صنعت به خصوص در استان 
تهران میتواند در این زمینه نســبت 
به رفــع ابهامات مطرح شــده اقدام 
کنند.گفتنی است، بر اساس مصوبه 
هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک 
معاونــت حقوقی رییــس جمهور و 
وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و 
تجارت و امور اقتصــادی و دارایی و 
به اســتناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی  
موضوع اصالح مــاده )۱۰( آیین نامه 
اجرایــی قانون مقررات صــادرات و 
واردات به شرح زیر اصالح و تصویب 

نمود.تبصره ۳- سقف ارزشی واردات 
برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی 
براســاس رتبه بندی اعتباری سامانه 
یکپارچه اعتبارســنجی و رتبه بندی 
اعتباری تعیین می شــود. در صورت 
عدم امکان رتبه بندی این ســقف در 
سال اول ۵۰۰ هزار دالر خواهد بود.

سقف ارزشــی واردات در زمان ثبت 
سفارش اعمال خواهد شد. در صورت 
ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی 
گمرکی، سقف تعیین شده به میزان 
مبلــغ وارداتی که بدهی گمرکی آن 
تسویه شده است مجدداً قابل استفاده 
خواهد بود.چندی قبل نیز عباس پور 
مدیر کل دفتر مقــررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت در بخشــنامه 
روئسای ســازمانهای صنعت  به  ای 
و معدن ۳۱ اســتان کشــور و چند 

معاونت ســتادی بر موضوع رعایت 
سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه 
واردات تاکید کرد.در این بخشنامه با 
توجه به سواالت متعدد در خصوص 
سقف ثبت سفارش آمده بود؛ »سقف 
رتبه بندی یکی از شــرایط مستقل 
برای ثبت ســفارش می باشد«. طبق 
مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه 
گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی 
ین ســقف مجــددا قابل اســتفاده 
خواهد بود.به نظر میرسد در صورت 
احراز این نکته که خارج از ضوابط و 
مقررات ثبت سفارش صورت گرفته 
باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر 
اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در حوزه قاچاق کاال به موضوع ورود 
داشته باشــند. بر این اساس حدود 
یک مــاه از طرح ابهامات درخصوص 
ثبت ســفارش تلفن همراه از سوی 
مســئوالن اتاق اصناف می گذرد، در 
این بین وزارت صمت بایســتی،  در 
خصوص موضوع مذکور شفاف سازی 

کند.

سرانجام نامشخص ابهامات ثبت 
سفارش تلفن همراه

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:
نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل واحد احیا مستقیم

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی از نصب و راه اندازی موفقیت آمیز دو عدد درایر گاز سیل مدولهای E و D واحد احیا مستقیم ۱ در اسفندماه سال جاری با 
رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.رضا خادم کیمیائی افزود: آهن اسفنجی تولیـــدشده به دلیـــل داشـــتن قـــابلیت واکنـــش ســــریع با اکسیژن و رطوبت، نیازمند شرایط 
نگهداری خاصی است. به همین دلیل جهت ذخیره و نگهداری آن، در مخازن مربوطه گاز سیل خشک تزریق می گردد تا مانع ترکیب آن با اکسیژن و رطوبت موجود در هوا شود. 
به علت عمر باال و قدیمی بودن درایرهای موجود، راندمان تجهیزات فوق به نحو قابل مالحظه ای کاهش یافته بود.وی هدف از انجام این پروژه را افزایش ظرفیت و بهینه سازی 
درایرهای گاز سیل و ایجاد مسیر جدید ارسال گاز سیل تا مخازن ذخیره برشمرد و گفت: در این پروژه درایرهای تبریدی جدید با ظرفیت طراحی ۳۹۰۰ مترمکعب بر ساعت 
 SemiHermetic به ازای هر دستگاه، جایگزین درایرهای قبلی می شود.مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی بابیان اینکه در درایرهای جدید از کمپرسورهای
رفت و برگشتی چندمرحله ای با مبرد R۴۰۴a  استفاده شده است، گفت: این نوع درایر از به روزترین فناوری های دنیا برخوردار است، به نحوی که ظرفیت کمپرسورها متناسب با 
دمای گاز خروجی، قابل کنترل است.خادم کیمیائی در ادامه دیگر مزایای این پروژه را امکان مانیتورینگ کامل سیکل درایرها و عیب یابی سریع کامپوننت ها، کاهش استهالک 
قطعات و افزایش قابلیت آماده به کاری تجهیزات و نگهداری و تعمیرات راحت تر نام برد و گفت: با توجه به گاز سیل ارسالی، مصرف گاز نیتروژن دریافتی از ناحیه انرژی و سیاالت 
به واحد احیا مستقیم ۱ تا حد قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت که این امر متعاقبا سبب کاهش احتمال خودسوزی آهن اسفنجی می شود.وی در خصوص اجرای این پروژه 
خاطرنشان کرد: از ماه های گذشته جلسات منظم و برنامه ریزی دقیق جهت نصب و راه اندازی تجهیزات با حضور نمایندگان اجرای پروژه ها، نظارت، بهره برداری، ایمنی و مجری 
فعالیت برگزار شد و نهایتا برنامه زمان بندی واقعی و دستورالعمل های اجرایی پروژه استخراج و نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل در مدول های D و E واحد احیا مستقیم 
۱ در فاز اول با همکاری مناسب تیم های اجرا و بهره برداری در اسفندماه سال جاری با موفقیت اجرا شد.مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی یادآور شد: پس 
از اخذ بازخورد مناسب عملکردی تجهیزات جدید از بهره برداری آهن سازی در فاز دوم برای نصب و راه اندازی سایر درایرهای جدید گاز سیل در مدول های A و B و C واحد 

احیا مستقیم ۱ اقدام خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صمت مطرح کرد

جلوگیری از قطعه بندی مرغ در سطح اصناف



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 16 فروردین 1400  22 شعبان 1442  5 آوریل 2021بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4601 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی:گزیده خبر

سیاستگذاران نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کردند
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اصالح قانون بانک مرکزی و قانون 
بانکداری گفت: بانک مرکزی که در ســاختار اقتصادی فعلی بخشی از قوه مجریه 
است نمی تواند منافع و سیاست های کالن اقتصادی کشور را حفظ کند. رئیس مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی با اشــاره به اینکه منابع مالی، خون رگ های تولید است 
گفت: با توجه به اینکه هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده محصول تولیدی موثر 
است بنابراین این موضوع بر مصرف کننده هم تاثیر دارد.محمد قاسمی با حضور در 
برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: اگر چه حرف های 
زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می شود، اما واقعیت این است که تامین 
مالی تولید از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع 
نبوده است.وی ادامه داد: بنابراین می توان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه 

گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه گفت: به علل 
مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه های کوچک و زود بازده، محقق نشده 
و این موضــوع در دولت های مختلف اتفاق افتاده و آمار ها بیانگر آن اســت که تا 
40 درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت های تعریف شــده حوزه 
اقتصادی برسد به این هدف ها اصابت نکرده است. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: 
زمانی که تورم در کشــوری وجود دارد، گرفتن وام برای ســرمایه گذاری در حوزه 
غیر تولیدی برای تســهیالت گیرنده ایجاد مزیت می کند.وی گفت: باید جذابیت 
بازار های موازی را برای ســوق پیدا کردن منابع چه در قالب تســهیالت بانکی و 
چه در قالب تســهیالت مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس افزود: زمانی تولید در کشــور رونق می گیرد و تســهیالت بانکی 
زمانی به هدف اصابت می کند که بتوانیم بازار های موازی را به شکلی مدیریت کنیم 
که جذابیت تولید در اقتصاد کشــور افزایش یابد.وی گفت: اعمال مالیات بر عایدی 
سرمایه، ظرفیتی را فراهم می کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد 

اقتصادی هدایت کنیم. پور ابراهیمی افزود: هر اقدامی که مزیت های تولید را برای 
ســرمایه گذار بیشــتر کند و مزیت بازار های موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی 
می کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.رئیس مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی با اشــاره به اینکه نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی یا نظام حمایتی 
نیست گفت: نظام بانکی قرار نیســت خزانه دوم دولت باشد.محمد قاسمی افزود: 
سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود 
خــارج کردند.وی با بیان اینکه نقش نظام بانکی در طرح های زودبازده و طرح های 
مشــابه، صرفاً نگاه حمایتی بود ادامه داد: زمانی کــه این بنگاه ها جنبه اقتصادی 
نداشته باشــند، پول، خراب می شود و به جایی می رود که بازده ندارد.رئیس مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی اضافه کرد: از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود 
دارد یکی از راه های تامین این کسری، رجوع مستقیم و نامستقیم به بانک هاست.

وی با بیان اینکه حجم عمده ای از منابع بانک ها به عنوان بدهی های دولت، محبوس 
شــده اســت، تاکید کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تامین 
کسری بودجه باشد. قاسمی گفت: سیاستگذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه 
کشــور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظــام بانکی به اصالح نیاز دارند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با بیان اینکه گردش پول در همه اقتصاد های 
مدرن؛ جدی مدیریت می شود افزود: باید بانک های اطالعاتی نظام مالیاتی، بانکی و 
عملیات تولید را به هم وصل کنیم. قاسمی اضافه کرد: بی ثباتی قیمت مواد اولیه و 
نبود دسترسی به موقع به منابع مالی از مشکالت اصلی تولید کنندگان است.رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی هم گفت: دولت یا مجلس یا هر نهاد 
تصمیــم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب 
ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام 
بانکی بپردازد. پورابراهیمی با اشــاره بــه اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق 
اجرا شود افزود: بانک مرکزی باید بر بانک های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر 

اســاس ضوابط، عمل کنند.وی اضافه کرد: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت 
فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تســهیالت اقدام می کند 
مهم است. پورابراهیمی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه ای و ناترازی نظام بانکی را 
باید مدیریت کنیم افزود: بار ها بحث اصالح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه 
نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در این باره الیحه دولت را ارائه می کنیم 
و تالش کردیم با دولت همکاری کنیم.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه 
اســت قطعی نمی تواند منافع و سیاســت های کالن اقتصادی کشور را حفظ کند. 
پورابراهیمی افزود: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصالح قانون بانک مرکزی 
و هم درباره اصالح قانون بانکداری اقدام می کند و امیدواریم در ســال 1400 این 
دو اصالح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم. یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور 
حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه واحد های تولیدی 
به تسهیالت ارزان قیمت نیاز دارند گفت: برای سرمایه در گردش آن ها به تسهیالت 
ارزان قیمــت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبار ســنجی کند و به تولیدکننده واقعی 
دارای اعتبار الزم و کافی، تسهیالت را اعطا کند.وی افزود: در برخی موارد، بانک ها 
با فشــار و البی ها مجبور می شــوند به واحد هایی که ظرفیت و اعتبار الزم ندارند، 
تسهیالت بدهند باوجود اطالع از اینکه این تسهیالت و منابع اعطایی بر نمی گردد 
و این موجب هدر رفت منابع می شود. مرادی گفت: همچنین بسیاری از واحد های 
تولیدی، زیرساخت های الزم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تایید قانون را ندارند و 
بانک برای تملیک این وثایق با مشکالت فراوانی روبرو می شود.این استاد دانشگاه و 
مشاور حقوق بانکی با بیان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیالت اعطایی نظارت 
دقیقی ندارد اضافه کرد: تسهیالت در محل خود مصرف نمی شود.وی افزود: امهال 
غیر واقعی برای تسهیالت گیرندگانی که می دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت 

به شبکه بانکی و تولید کننده است.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین:
هر ایرانی در سال یک درخت بکارد

مدیــر روابط عمومی بانک ایران زمین با بیان دغدغه های محیط زیســتی این 
بانــک، عنــوان کرد: نگاه ویژه به حوزه محیط زیســت و همراهی با خواســت 
مخاطبیــن بانک، عامل اصلی طراحی کمپینی به نــام »پیک زمین« در حوزه 
محیط زیست شد.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد حسین 
اســتاد، با اشاره به کمپین محیط زیستی بانک ایران زمین به نام »پیک زمین« 
که از اسفند سال 1399 همزمان با روز درختکاری آغاز شده است، گفت: بانک 
ایران زمین از ســال 139۵ مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه محیط زیست 
تعریف کرده و در این سالها سعی کرده با آگاهی رسانی و انجام اقداماتی در این 
حوزه، مسئولیت اجتماعی بانک را اجرا کند.استاد نقش موسسات مالی و بانک 
ها را در حوزه محیط زیست مهم ارزیابی کرد و گفت: بانکها به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم در حوزه محیط زیست تاثیر زیادی داشته اند. بانکها جزو اولین 
سازمانهایی هســتند که هم خود به رعایت مسائل زیست محیطی می پردازند 
و هم مخاطبین و مشــتریان خود را به این موضوع سوق دادند.وی افزود: امروز 
زیرساختهای بانکی موجب شده است کمترین کاغذ به عنوان سند مورد استفاده 

قرار گیرد .

برای اولین بار غیرحضوری و با توثیق سهام 
عدالت از بانک تجارت تسهیالت بگیرید

بانک تجارت به عنوان اولین بانک در کشــور به متقاضیان دارنده سهام عدالت 
با توثیق این سهام و به صورت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن زمرد تسهیالت 
پرداخت می کند.یکی از دغدغه های مشتریان بانک ها تامین ضامن برای دریافت 
تســهیالت است و از ســوی دیگر با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی هموطنان بعضا نگران حضور فیزیکی در شــعب بانک را 
هستند. بانک تجارت پیشگام تر از سایر بانک های کشور در اولین روزهای سال 
1400 برای حل این دو مســاله از طریق زیست بوم زمرد تجارت راهکار آسانی 
را ارائه کرده اســت، به این ترتیب که متقاضیان دریافت تسهیالت می توانند با 
دریافت، نصب و ثبت نام در سوپراپلیکیشــن زمرد و ورود به بخش پیشخوان و 
انتخاب گزینه توثیق سهام عدالت، نســبت به انجام مراحل دریافت تسهیالت 
مرابحه اقدام کنند.روش کار به این صورت است که متقاضی دریافت تسهیالت 
درخواست خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت می کند و بالفاصله بانک 
نسبت به استعالم تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای پرداخت تسهیالت اقدام 
کرده و پس از گذراندن سایر استعالم ها، مبلغ تسهیالت، سود تسهیالت، مبلغ 
اقســاط و ... را تعیین و به مشــتری اعالم و وجه تسهیالت را به شماره حساب 

متقاضی تسهیالت واریز می کند.

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح 
اشتغال روستایی و عشایری

بانک توســعه تعاون تا پایان ســال 99 و طی پنج مرحله از طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشــایری مجموعا بالغ بر 24هزار میلیارد ریال تسهیالت، در قالب 
بیش از 26 هزار طرح به متقاضیان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون، این بانک به عنوان بانک عامل در طرح بزرگ اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری، با برخورداری از ظرفیت های مناسب جهت برررسی دقیق، 
ســریع و کارشناسی پرونده ها و طرح های ارسالی، ضمن رعایت دقیق الزامات 
و اجــرای صحیح این طرح تا پایان ســال 99 ، مجموعا به مبلغ 24,419,90۵ 
میلیون ریال تســهیالت اشتغالزایی به طرح های مختلف تولیدی، کشاورزی و 
خدماتی در مناطق روستایی و عشایری در سطح کشور پرداخت کرده است که 
بر اساس اطالعات سامانه کارا این تسهیالت در قالب 26,049 طرح و پرونده به 
متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب ایجاد و تثبیت مجموعا ۵0,230 فرصت 
شغلی در مناطق مختلف روستایی و عشایری کشور شده است.همچنین مجموع 
طرح های ارائه شده به شعب این بانک در سراسر کشور 28,483 طرح بوده که 
بر اســاس این تعداد طرح ارائه شده، ایجاد 61,044 فرصت اشتغال پیش بینی 
شــده است.گفتنی است با بررســی کامل و دقیق این طرح ها و اهلیت سنجی 
متقاضیان درخواســت تســهیالت، تاکنون26,116 تصویب شده که تسهیالت 
درخواســتی بالغ بر 99درصد از این طرح ها تاکنون از سوی شعب بانک توسعه 
تعاون در سراسر کشور پرداخت شده و مابقی نیز در انتظار تکمیل مدارک و طی 

مراحل قانونی از سوی متقاضیان دریافت تسهیالت است.

اولین گام بانک پارسیان برای تحقق شعار 
سال با صدور نخستین اوراق گام

در راســتای اجرای برنامه ها و سیاســت های بانک پارسیان برای تحقق شعار 
ســال 1400 تحت عنوان »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« و به منظور 
تامین نیازهای سرمایه در گردش زنجیره های تامین بنگاه های تولیدی و کمک 
بیشتر به تولید، نخستین اوراق گواهی اعتبار مولد)گام( بانک پارسیان به صورت 
همزمــان در دو زنجیره خودرو و فوالد به عنوان یکی از مهم ترین زنجیره های 
تولید در کشــور، منتشر شد.بانک پارســیان در بین بانک های خصوصی اولین 
بانکی اســت که حســب تکالیف دولت محترم و بانک مرکزی ج.ا.ا در حمایت 
از تولید و تامین ســرمایه درگردش غیر تورمی بنگاه های مولد، موفق به صدور 
اوراق گام در سیستم بانکی شد. این اوراق با ضمانت بانک عامل، صادر و پرداخت 
مبلغ اســمی آن در سررســید به آخرین دارنده، توسط بانک تضمین می شود. 
اوراق گام عالوه بر قابلیت انتقال در بازار پول، امکان تنزیل در بازارسرمایه را نیز 
دارد.اوراق گام محصول نوین اعتباری و تسهیالتی است که برای کمک به تامین 
اعتبار بنگاه های تولیدی ایجاد شده و می تواند نقش موثری در تامین سرمایه در 
گردش بنگاههای مولد بویژه بخش تولید داشته باشد که با حل موضوع دریافت 
و پرداخت خریداران و فروشــندگان، با کمک نقش ضمانتی بانک ها، به تقویت 

بخش تولید کمک نماید.

حذف محدودیت الزام استفاده از کارت بانکی 
متعلق به صادرکننده دسته چک

با تمهیدات بانک مرکزی جمهوری اسالمی، محدودیت الزام استفاده از کارت 
بانکی متعلق به صادرکننده دسته چک، در زمان ثبت برگ چک در سامانه 
صیاد )پیچک( حذف شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
بر این اســاس صادرکنندگان چک می توانند با استفاده از تمامی کارت های 
متعلق به شــبکه بانکی و بهره مندی از رمــز دوم پویا، چک های خود را در 
سامانه یاد شده ثبت، تایید و یا انتقال دهند.این امکان با هدف بهره مندی از 
برنامک های موبایلی حوزه پرداخت و تعمیق نفوذ ارائه خدمت ثبت، تایید و 

انتقال چک در سامانه صیاد )پیچک( فراهم شده است.

احتمال رشد شاخص در آستانه انتخابات
یک کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: اما در سال 1400 می توان پیش بینی 
کرد که بازار دو نیمه متفاوت خواهد داشــت. در نیمه اول آن، با توجه به مســائل 
انتخاباتی و سیاســی مانند نیمه اول سال گذشته، شــاهد رشد شاخص در کوتاه 
مــدت خواهیم بود اما نیمه دوم، با مثبت بودن صنایع کوچک و دوره رکود مواجه 
می شویم.شایان زهراکار با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته و شرایط 
آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: بازار سرمایه در سال گذشته 
برای سهام داران به ویژه سهامداران قدیمی بازار بسیار خوبی بود اما در حال حاضر 
سهامداران با مشکالتی در بازار مواجه شدند که مهم ترین آن قوانین اجباری خلق 
الســاعه، فروش سهام عدالت، مشکالت سیستمی، ورود به بازارهای ارز دیجیتال، 
مسدودیت کدهای معامالتی بوده است.  وی ادامه داد: در سال گذشته بازار سرمایه 

را می توان به دو نیمه خوب ابتدای ســال و نیمه بد بازار از اواســط مرداد تا پایان 
سال تقسیم کرد که البته این شرایط به امروز ادامه داشته است.این کارشناس بازار 
سرمایه افزود: اما در سال 1400 می توان پیش بینی کرد که بازار دو نیمه متفاوت 
خواهد داشت. در نیمه اول آن، با توجه به مسائل انتخاباتی و سیاسی مانند نیمه اول 
سال گذشته، شاهد رشد شاخص در کوتاه مدت خواهیم بود اما نیمه دوم، با مثبت 
بودن صنایع کوچک و دوره رکود مواجه می شویم.زهراکار گفت: پیش بینی می شود 
در آستانه انتخابات ریاست جمهور شاخص تا یک میلیون و 600 هزار واحد پیش 
رود و پس از انتخابات شــاهد ایجاد رکود تا بهمن ماه خواهیم بود.وی تاکید کرد: 
درصــورت احیای برجام هم با کاهش نرخ دالر نقدینگی به گروه های ریالی مانند 
خودرو و بانک وارد خواهد شــد.این کارشناس بازار سرمایه گفت: در مجموع پیش 
بینی ها حاکی از این است که از اردبیبهشت ماه شاهد بازار متعادلی داشته باشیم و 

تا انتخابات رشد شاخص ادامه داشته باشد.

چگونه بفهمیم صادرکننده چک چند چک 
برگشتی دارد؟

دریافت کنندگان چک های جدید بنفش رنگ می توانند با ارسال شناسه استعالم 
16 رقمی مندرج در چک های صیادی از طریق برنامک های موبایلی، وب سایت 
بانک مرکزی و یا ســامانه استعالم پیامکی ۷01۷01، از وضعیت اعتباری صادر 
کننده چک به لحاظ سابقه چک برگشتی مطلع شوند. در راستای اجرای قانون 
جدید چک با آغاز ســال جدید و توزیع دسته چک های جدید در شبکه بانکی، 
ثبــت و نقل و انتقال چک های بنفش رنگ در ســامانه صیاد اجباری شــد و با 
توجه به الزام صدور چک های صیادی در روزهای گذشته، امکان استعالم سوابق 
اعتباری صادرکنندگان چک برای عموم مردم فراهم شده است، بنابراین ذینفعان 
نباید بدون اســتعالم، چک های جدید صیادی را از صاحبان آن دریافت کنند.

در این زمینه، دریافت کنندگان چک های جدید بنفش رنگ می توانند با ارسال 
شناســه اســتعالم 16 رقمی مندرج در چک های صیادی از طریق برنامک های 
موبایلی، وب ســایت بانک مرکزی و یا سامانه اســتعالم پیامکی ۷01۷01، از 
وضعیت اعتباری صادر کننده چک به لحاظ ســابقه چک برگشتی مطلع شوند.

با مراجعه به وب ســایت بانک مرکزی، برنامک های موبایلی و ســامانه استعالم 
پیامکــی ۷01۷01 برای اطالع از وضعیت اعتبــاری صادرکننده چک، دریافت 
کننده چک با پنج رنگ و وضعیت متفاوت مواجه می شود که در ادامه جزئیات 

هر پنج وضعیت اعتباری صادرکننده چک با رنگ مورد نظر آورده شده است. 

وضعیت سفید:
وضعیت سفید به این معناســت که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک 

برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد:
وضعیت زرد به معنای داشــتن یک فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ پنج 

میلیون تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:
وضعیت نارنجی نشان می دهد که صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک 

برگشتی یا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای:
وضعیت قهوه ای از این حکایت دارد که صادرکننده چک دارای پنج تا 10 فقره 

چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵0 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز:
وضعیت قرمز نیز حاکی از این است که صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره 

چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵0 میلیون تومان تعهد برگشتی است.
با این حساب، استعالم وضعیت صادرکننده چک می تواند باعث ممانعت ذینفعان 
از دریافت چک افراد بدحساب شده و روند چک های برگشتی در نظام بانکی را 

تا حد زیادی بهبود بخشد.

پرداخت مستمری به بیماران کرونایی
سرپرست بیمه های زندگی شرکت بیمه تعاون از پرداخت مستمری به بیماران 
مبتال به کرونا خبر داد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمد حســین 
یوسفی، سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون با اشاره به محصول جدید این 
شــرکت که تحت عنوان »بیمه  نامه کرونا« ارائه شده است اظهار داشت: این 
بیمه نامه دارای سه بخش اســت. بخش اول فرد بیمه شده مبتال به ویروس 
کووید 19 باشــد ولی در منزل بستری شود، بخش دوم درصورت ابتال بیمه 
گزار به کرونا و بستری شدن فرد در بیمارستان و بخش سوم در صورت فوت 
بیمه شده مبتال به ویروس کووید 19 است.وی گفت: در صورتی که بیمه گزار 
به ویروس کرونا مبتال شود و نیاز به بستری در بیمارستان نباشد، بیمه تعاون 
غرامتی یک ماهه را بابت طول مدت درمان خانگی به او پرداخت خواهد کرد.

سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون افزود: اگر بیمه گزار مبتال به ویروس 
نیاز به بســتری در بیمارستان داشته باشــد)حداقل یک روز(، به او سه ماه 
مســتمری پرداخت خواهد شد.یوسفی به حالت ســوم بیمه کرونا نیز اشاره 
کــرد و گفت: در صورتی که فرد مبتال به ویروس کرونا فوت شــود، به مدت 
18 ماه به ذی نفعان او مستمری پرداخت خواهد شد.به گفته یوسفی حداقل 
غرامت پرداختی به بیمه شــدگان بیمه کرونا 10 میلیون ریال و حداکثر ۵0 
میلیون ریال خواهد بود که براساس طرح های انتخابی بیمه گزاران این ارقام 

متفاوت خواهد بود.

طی سال گذشته؛

سرجمع تامین مالی دولت از بازار سرمایه به ۲۳۰هزارمیلیاردتومان رسید
آمار رسمی حاکی از آن است که سرجمع تامین مالی دولت در سال 99 از بازار سرمایه حدود 230 هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، 1۷ هزار میلیارد تومان 
مربوط به مالیات معامالت اســت. بازار ســرمایه سال گذشته اگرچه پایانی تلخ برای برخی سهامداران داشت، اما توانست کام دولت را شیرین کند؛ چرا که دولت هم 
توانست بخشی از سهام خود را در شرایط رونق بازار با قیمت های خوب به فروش برساند و هم از محل مالیات بر معامالتی که سایر سهامداران انجام می دهند درآمد 
چندده هزار میلیارد تومانی کســب کند.آنگونه که آمار رسمی منتشر شده از ســوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد، سال گذشته بالغ بر 24 میلیون کد 
جدید سهامداری بدون احتساب مشموالن سهام عدالت در بازار سرمایه صادر شده که نشانگر رشد 224 درصدی ورود سهامداران به این بازار است و اکنون این بازار 
را تبدیل به یک بازار حدود 60 میلیون نفری کرده است.بر اساس این آمار، ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور که در سال 98 
تنها معادل 216 هزار میلیارد تومان بوده، در سال 99 از مرز ۵60 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.نکته حائز اهمیت آن است که دولت نزدیک به 1۷ هزار میلیارد 
تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه درآمد کسب کرده است که این رقم، به گواه آمار، 9 درصد از کل مالیات وصولی سال 1399 بوده است و 
سهمی ۷.1 درصدی از میزان تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال 1399 داشته است؛ در عین حال ۷6 درصد از تأمین مالی دولت در سال گذشته از محل انتشار 
اوراق تأمین مالی اسالمی یا همان صکوک بوده که مرابحه عام، اسناد خزانه اسالمی، اوراق منفعت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد برای 
وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن را در بر می گیرد و مجموع آن، 1۷۵ هزار و 299 میلیارد تومان است.از سوی دیگر، مجموع فروش سهام دولتی در قالب صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله دارایکم و پاالیش یکم، عرضه تدریجی سهام به عموم و تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام نیز سهم 16.9 درصدی از این تأمین مالی را به 
خود اختصاص داده که در مجموع رقمی معادل 38 هزار و 846 میلیارد تومان است.دولت سال گذشته در مجموع از طریق بازار سرمایه 230 هزار و ۵24 میلیارد تومان 
تأمین مالی انجام داده است.وزیر اقتصاد اواخر اسفندماه سال گذشته گفته بود که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای کل اقتصاد کشور اعم از دولتی، خصوصی و 

نهادهای عمومی مانند شهرداری ها طی سال 1399 بالغ بر ۵00 هزار میلیارد تومان بوده است.

مشتریان بانک مهر ایران منتظر نمی مانند
بیش از 90 درصد تماس های گرفته شــده با مرکز ارتباط با مشتریان بانک مهر 
ایران در کمتر از 30 ثانیه پاســخ داده مي شــود.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، مرکز ارتباط با مشــتریان این بانک در ســال گذشته 
فعالیت هاي خود را بهبود و فرآیند پاســخگویي و پیگیري نیازهاي مشــتریان را 
ارتقا داده است.همین موضوع موجب شده مشتریان بانک مهر ایران، مرکز ارتباط 
با مشــتریان این بانک را به عنوان یکي از مجراهاي اصلي پیگیري مسائل خود در 
نظر گرفته و تماس ها با این مرکز به طرز چشمگیري افزایش یابد. تعداد تماس هاي 
مشتریان از 14هزار مورد در مرداد سال 1399به بیش از 40هزار تماس در بهمن 
این سال رســیده است. افزایش تعداد تماس هاي برقرار شــده با مرکز ارتباط با 
مشــتریان بانک معناي متناظري نیز دارد. روي دیگر این سکه، کاهش مراجعات 
مشتریان به شعب اســت که در شرایط فراگیري بیماري کرونا، اهمیتي مضاعف 

پیدا کرده است.

اعالم ساعات کاری شعب و ستاد بانک 
گردشگری از 14 فروردین

ســاعات کاری شعب و ستاد بانک گردشــگری از 14 فروردین 1400 با توجه به 
شــرایط حاکم بر کشــور در مواجهه با ویروس کرونا اعالم شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک گردشگری، ساعت کار همکاران شعب تهران و استان ها در روزهای 
شــنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷,30 تا 14 و ســاعت ارائه خدمت از 8 تا 13,30 
اســت و در روزهای پنجشنبه از ســاعت ۷,30 تا 13 و ساعت ارائه خدمت 8 تا 
12,30 خواهد بود.همچنین طبق بخشنامه صادره، ساعات کار همکاران ستاد در 
روزهای شنبه تا چهارشــنبه ۷,30 تا 14 و روزهای پنجشنبه )روز غیرکاری( از 
۷,30 تا 12,30 خواهد بود.با ابالغ این بخشنامه ، موضوع دورکاری لغو شده و به 
منظور انجام فعالیت کاری تمام همکاران باید در محل کار ) ستاد و شعبه( حضور 
داشته باشند.حضور همکاران واحدهای ستادی و شعب پس از ساعت 14 ، حسب 

ضرورت و صرفا با اخذ مجوز از مدیرعامل بانک امکان پذیر است.

تدوین کتابچه راهنمای آشنایی با قوانین جدید 
چک توسط بانک پاسارگاد

 به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، همراستا با اهداف بانک مرکزی و در جهت 
ارتقای دانش عمومِی هم وطنان گرامی نسبت به قوانین جدید چک، روابط عمومی 
بانک پاســارگاد نسبت به تهیه کتابچه  راهنما با این مضمون اقدام کرده است.این 
کتابچه بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در قانون جدید چک و محتوای تایید 
شده توســط بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران نگارش و تدوین شده است. 
همچنین نسخه چاپی این کتابچه در کلیه شعبه های بانک پاسارگاد به مشتریان 
ارجمند ارائه شده و نســخه الکترونیک آن نیز در سایت بانک پاسارگاد به نشانی 
https://www.bpi.ir/check-new.pdf در اختیار همگان قرار گرفته است. 
الزم به ذکر اســت »سامانه مدیریت چک )صیاد(« نیز در سایت بانک پاسارگاد به 
آدرس www.bpi.ir تعبیه شده است. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به این 
سامانه نسبت به ثبت، تأیید و انتقال چک های جدید )با رنگ بنفش( اقدام فرمایند.

مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی:
دنبال مشتری مداری هستیم

مدیر حوزه مدیریت و ناظر پروژه ری برندینگ بانک کارآفرین معتقد است: هدف 
اصلــی از اجرای تازه گردانی برند در بانک کارآفرین بر مبنای اعتقاد راســخ به 
مشــتری مداری، پویایی و لزوم تحول اساسی و بنیادی در ارائه خدمات مطلوب 
و نوین بانکی و با اتکا به کارکنان مجرب، امین و دلســوز و تجهیزات پیشــرفته 
بانکی و ارتباطی بین المللی انجام شــده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین ، مصطفی امیری مدیر حوزه مدیریت و ناظر پروژه ری برندینگ بانک 
کارآفرین در مورد اهداف تعیین شده برای اجرای پروژه تازه گردانی هویت جدید 
بانــک کارآفرین ادامه داد :رویکرد جدید بانک کارآفرین که بخش بنیادین آن از 
استراتژی های اصلی بانک نشات گرفته، قصد دارد بانکداری شرکتی را هدفمند تر 
و متمرکزتر در صنایعی همچون پتروشــیمی، دارو )صنعت بیمارســتانی(، IT و 

مخابرات، فلزات و غذایی دنبال کند. 
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نگـــاه

انگلیس از بروکسل انتقام می گیرد؟
یــک نماینده محافظــه کار پارلمان انگلیس گفت کشــورش می تواند از 
سیاســت های حمایــت گرایانه اتحادیه اروپا انتقام بگیرد و هشــدار داد 
بروکســل با دور زدن انگلیس در واقع به اقتصاد خود آســیب می زند.به 
گزارش روزنامه اکسپرس انگلیس نوشت: لرد مایلون نماینده محافظه کار 
مجلس اعیان انگلیس توضیح داد که سیاســت های حمایت از تولیدات 
داخلی اتحادیه اروپا تاثیر بسیار بدی بر این اتحادیه خواهد داشت و پیش 
بینی کرد که انگلیس »اتحادیه اروپا را پشــت سر خواهد گذاشت«.ِکوین 
او ســیلیوان مجری برنامه تاک رادیو از این نماینده محافظه کار پرسید، 
انگلیس چگونه می تواند در برابر سیاســت های موانع و سیاســت های 
ســخت تجاری اتحادیه اروپا »انتقام« بگیرد؟ و پیشــنهاد اعمال مقررات 
بیشــتر در قبال خودروسازان آلمانی و محصوالت فرانسوی را ارائه دهد؟.

مایلون در پاســخ گفت: اگر آنها بخواهند با مــا بازی کنند چرا ما با آنها 
بازی نکنیم؟این نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس ضمن ابراز خشــم 
از اقدامــات اتحادیــه اروپا ، اذعان کرد که هر گونــه اقدام تالفی جویانه 
همچنیــن در انگلیــس نیز بی تاثیر نخواهد بــود و تاکید کرد که تالفی 
کردن اقدام درستی نیســت.مایلون اظهار داشت: ما در ۴۰ سال گذشته 
اجازه دادیم اتحادیه اروپا سیاســت تجاری مــا را اداره کند به طوری که 
برخی از اصول سیاســت تجاری خود را فراموش کرده ایم. آنها با ما بازی 
می کنند در حالی که مردمی که از سیاست های حمایت گرایانه آنها رنج 
می برند درواقع مشــتریان خودشان هستند.وی توضیح داد: اگر اتحادیه 
اروپا واردات را دشــوار کند مردم و تجار خود آنها هســتند که که به این 
واردات نیــاز دارند و در نهایت گزینه های کمتری خواهند داشــت و با 
قیمت های باالتری مواجه خواهند شد. آنها با این اقدامات به خود آسیب 
می زنند.این نماینده محافظه کار گفت: شــیوه ای که انگلیس می توانداز 
اتحادیه اروپــا به خاطر این بازی های احمقانــه انتقام بگیرد، درک این 
مســاله است که اقتصاد آنها رشد کمی دارد و بیکاری حتی در مقایسه با 
قبل از دوران کرونا نیز شــدید بوده است. انگلیس با افزایش فرصت های 
شــغلی و موفقیت اقتصادی می تواند از این اتحادیه انتقام بگیرد. مایلون 
همچنین به ســرعت برنامه واکسیناسیون در انگلیس اشاره کرد و گفت 
این موضوع واقعا بروکسل را شوکه کرد.وی افزود: اگر بریتانیا در موضوع 
برگزیت موفق شود رهبران بروکسل حرفی برای گفتن به مردم نخواهند 
داشــت و آنها نمی توانند مواضع خود را توجیه کنند.اکســپرس نوشت: 
این اظهارات در حالی مطرح شــده که بروکسل هشدار داده هیچ واکسن 
کوویدی که در این اتحادیه ساخته می شود به بریتانیا صادر نخواهد شد 
مگر این که شــرکت آســترازنکا به تعهدات خود در قبال ارائه واکسن به 
اتحادیــه اروپا عمل کند.تیری بریتون کمیســر بازار داخلی اتحادیه اروپا 
طرح های این اتحادیه را برای اســتفاده از واکســن های ساخت اروپا به 
عنوان یک ابزار چانه زنی با شــرکت استرازنکا مطرح کرده است.بریتون 
گفت: انگلیس و اتحادیه اروپا در هفته اخیر مذاکرات سختی را داشته اند.

اطالعات ۵۳۳ میلیون کاربر فیس بوک هک 
شده در دسترس دیگران قرار گرفت

 اطالعات شــخصی ۵۳۳ میلیون کاربر فیس بوک که قباًل هک شده بود، 
هم اکنون به طور گســترده در دســترس قرار گرفته و بصورت آنالین به 
اشــتراک گذاشته شده است .به گزارش واشــنگتن پست، سایت خبری 
اینســایدر اعالم کرد، نمونه ای از شماره تلفن های هک شده، تاریخ تولد، 
بیوگرافــی و موارد دیگر را بررســی و دریافت کرده اســت که برخی از 
داده ها با سوابق شناخته شــده کاربران فیس بوک مطابقت دارد.شرکت 
فیــس بوک اعالم کرد، این نشــت اطالعاتی شــامل داده های قدیمی و 
ناشــی از مشکالتی بود که در سال ۲۰۱۹ حل شد، اما این خبر همچنان 
موجب بررســی مجدد این شــرکت شده اســت که قباًل مورد نگرانی در 
مورد حریم خصوصی داده ها قرار گرفتــه بود.»آلون گال« بنیانگذار یک 
شرکت اطالعاتی جرائم اینترنتی اسرائیلی به نام »هادسون راک« در پیام 
توییتری نوشت: بازیگران بد مطمئنا از اطالعات برای مهندسی اجتماعی، 
کالهبرداری، هــک و بازاریابی اســتفاده می کنند.مهندســی اجتماعی 
شــامل دسترســی به اطالعات محرمانه افراد مانند جعل هویت شخصی 
پشــتیبانی فنی است تا اعتماد آنها بیش از غلبه بر موانع بدست آید.گال 
در پیام توییتری دیگری نوشت: داده های به خطر افتاده همچنین شامل 
شناســه های فیس بوک، نام کامل، مکان ها، برخــی آدرس های ایمیل، 
وضعیت روابط و سایر جزئیات است.با افشای مشخصات کاربران، شرکت 
فیس بوک بالفاصله به این مســئله پاسخ نداد، اما »لیز بورژوا« سخنگوی 
فیس بوک در توییتی نوشــت که اطالعات هک شــده شــامل داده های 
قدیمی اســت که قباًل در سال ۲۰۱۹ انجام شده بود.بورژوا نوشت: ما این 

مسئله را در آگوست )شهریور( ۲۰۱۹ رفع کردیم.

بیانیه دریاداران معترض، یا فراخوان 
کودتای جدید در ترکیه؟

بســیاری از مقامات دولت و حزب حاکم ترکیــه، بیانیه  ۱۰۳ دریادار 
بازنشســته را همچون فراخوان کودتا ارزیابی کــرده و به تندی به آن 
پاسخ دادند.بیانیه اعتراضی ۱۰۳ دریادار بازنشسته نیروی دریایی ترکیه 
علیــه اقدامات دولت، مانند یک بمب خبری، توجه رســانه ها و فضای 
مجــازی ترکیه را به ســوی خود جلب کرد.در شــرایطی که هنوز هم 
تعقیب و دستگیری عوامل کودتای نافرجام ۲۰۱6 میالدی در ترکیه به 
پایان نرسیده، حاال این کشور شاهد رویداد دیگری است که نشان می 
دهد گروه کثیری از فرماندهان نظامی بازنشســته، از اقدامات دولت و 
رویکرد سیاسی و حقوقی حکومت، ناخشنود هستند. بسیاری از مقامات 
دولت و حزب حاکم ترکیه، بیانیه ۱۰۳ دریادار بازنشســته را همچون 

فراخوان کودتا ارزیابی کرده و به تندی به آن پاسخ دادند.

حرف حساب دریادارها چیست؟
۱۰۳ دریادار بازنشسته نیروی دریایی ترکیه، بیانیه ای کوتاه خطاب به 
»ملت عالی ترک« نوشــته و همه آنان با ذکر کامل اسم و مشخصات، 
آن را امضا کرده اند.این بیانیه، دربرگیرنده ۴ نکته بســیار مهم است. ۲ 
نکته، نشان دهنده مسائل مورد اعتراض آنان است و دو نکته نیز، مبانی 

فکری و اعتقادی دریادارهای معترض را نشان می دهد:
۱.برخی اظهارات مصطفی شــن توپ رئیس پارلمان ترکیه که در عین 
حال یک پروفســور حقوقدان و از چهره های مهم حزب حاکم اســت، 
دال بر این است که اردوغان به دنبال گریز از پیمان مونترو است و می 
خواهد پس از تاســیس کانال و گذرگاه جدیدی در اســتانبول، مسیر 
تازه ای برای اتصال دریای ســیاه به دریای اژه و مدیترانه ایجاد کند و 
خط عبور کشــتی هایی که از دریای سیاه به دریای سپید یا مدیترانه 
می روند، تغییر داده شود. حاال دریادارهای معترض، معتقدند که شانه 
خالی کردن از این پیمان تاریخی مهم، عواقب تلخی برای ترکیه دارد و 
این پیمان یکی از دستاوردهای مهم تاریخ معاصر ترکیه است و دولت 

حق ندارد قدم در چنین مسیری بگذارد.
۲.در روزهای گذشــته، انتشــار تصاویری از سماع عارفانه چند دریادار 
در یک خانقاه، بازتاب گســترده ای در رســانه هــای ترکیه پیدا کرد. 
دریادارهای معترض، اعالم کــرده اند که این اقدامات، در تضاد با روح 

نظامی گری است و باید از چنین اقداماتی پرهیز شود.
۳.دریادارهای معترض، خــود را فرزندان آتاتورک نامیده و اعالم کرده 
انــد که آماده اند جان خــود را در راه مکتب فکری و میهن پرســتی 

کمالیستی، فدا کنند.
۴.دریادارهای مزبور، از اندیشه و مکتب فکری و سیاسی فتح اهلل گولن 

برائت جسته و او را یک خائن و دشمن ملت نامیده اند.

آیا پای کودتایی دیگر در میان است؟
به دنبال کودتای نافرجام سال ۲۰۱6 میالدی و اقدام ژنرال های تحت 
امــر فتح اهلل گولن برای در دســت گرفتن حکومــت، دولت برآمده از 
حزب عدالت و توســعه، با حمایت مردمی، توانست در یک بازه زمانی 
بسیار کوتاه، کنترل اوضاع را در دست گرفته و حکومت را نجات دهد.

در جریــان تحقیقات قضائی پرونده کودتا، ۱6۵ ژنرال نیروهای هوایی، 
دریایی، زمینی و ژاندارمری ترکیه، بازداشت، خلع درجه و اخراج شدند 

و هنوز هم چند تن از آنان در حبس ابد به سر می برند.
اخراج این تعداد بــاال از ژنرال های نظامی ترکیه، به مثابه کنار نهادن 
نیمــی از بزرگترین فرماندهان نظامی نیروهای مســلح ترکیه بود. اگر 
چه این اقدام، بارها مورد انتقاد قرار گرفت اما دولت اردوغان توانســت 
با کمک و همراهی ژنرال خلوصی آکار رئیس وقت ســتاد کل نیروهای 
مســلح که حاضر به همکاری با گولنی ها نشــده بود، نسل جدیدی از 
فرماندهان تابع دولت را بر سر کار بیاورد و خیال دولت از بابت نیروهای 
مســلح راحت شود.بیانیه ۱۰۳ دریادار بازنشســته، نشان می دهد که  
مشکل، فقط ژنرال های در خدمت نیســتند و ژنرال ها و دریادارهای 
بازنشســته نیز می توانند دردسرســاز شوند.اما ســوال اینجاست: این 
دردســر، می تواند در قد و قواره تالش برای ترتیب دادن یک کودتای 
جدید باشد؟ پاسخ به این سوال منفی است. چرا که اندیشه کودتاگری 
منتســب و متصل به مکاتب فکری کمالیســم و گولنیسم، از نیروهای 
مســلح ترکیه رخت بربسته و پس از احکام سنگینی که برای نظامیان 
کودتای ۲۰۱6 صادر شــد، به جرات می تــوان گفت، زمینه برای بروز 
کودتایی جدید در ترکیه، باقی نمانده است. اما در هر حال، انتشار بیانیه 
ای اعتراضی که امضای ۱۰۳ دریادار بازنشسته زیر آن است، مساله کم 
اهمیتی نیســت و کارکردهای تبلیغاتی و سیاسی منفی علیه دولت و 

حزب حاکم ترکیه دارد.

واکنش مقامات سیاسی
دریادارهای بازنشســته برای انتشــار بیانیه اعتراضی خود، به شــکل 
عامدانه، ســاعتی را انتخــاب کردند که متن خبر بــه نوبت تنظیم و 
چاپ روزنامه ها نرســد و فقط مورد توجه فضای مجازی قرار بگیرد. از 
همان دقایق نخست انتشــار بیانیه مزبور، چندین تن از مقامات دولت 
و آکپارتی، با لحن تند، علیه دریادارهای بازنشسته موضع گیری کرده 
و واکنش نشــان دادند.مصطفی شــن توپ رئیس پارلمان ترکیه اعالم 
کرد:»سالهاســت در داخل و خارج، در برابر دشمنان مبارزه می کنیم. 
بازنشسته هایی که در این سال ها، ساکت بودند و در این مبارزات ملی 
مشــارکت نکردند، حاال می خواهند آب را گل آلود کنند.«عمر چلیک 
ســخنگوی حزب عدالت و توسعه نیز خطاب به دریادارهای بازنشسته 
اعالم کرد که ملت، به وقت خود، پاسخ این اظهارات کودتاگرانه را داده 
اند.حمزه داغ معاون رهبر حزب عدالت و توســعه نیز گفت: »زمان آن 
گذشــته که نظامیان بتوانند با تهدید دولت، به زعم خودشــان موازنه 
ایجاد کنند.«فخر الدین آلتون مسئول بخش اطالع رسانی نهاد ریاست 
جمهوری که از افراد مهم تیم اردوغان به شمار می رود نوشت: »دوران 
آن ترکیه ای که بتوانید در آن کودتا کنید، ســپری شد. این مردم، در 
کودتای نافرجام ســال ۲۰۱6 میالدی، پاسخ الزم را دادند. حد و اندازه 
خود را بدانید. ترکیه، یک دولت مبتنی بر حقوق است. شما کیستید که 
علیه دولت برآمده از رای و اراده مردم، انگشت تهدید نشان دهید؟«فواد 
اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه نیز هشتگ »حد خود را بدانید« 
را به راه انداخته و دریادارهای مزبور را مشتی ترسو خواند.تاکید مکرر و 
موکد دریادارهای بازنشسته بر پاسداری از اندیشه های آتاتورک، نشان 
دهنده این است که ایدئولوژی کمالیسم، به آخرین سالیان خود نزدیک 
شــده و در حال رنگ باختن اســت و دفاع از آن به عنوان یک مکتب 

فکری و سیاسی، تنها در ذهن کمالیست های قدیمی است.

کودتا در اردن
ولیعهد سابق اردن: در بازداشت خانگی هستم

ولیعهد سابق اردن ضمن افشاگری درباره فساد دولتی اعالم کرد 
که بازداشــت نشــده و در حبس خانگی به سر می برد. همزمان 
وزارت امور خارجه آمریکا بر حمایت کامل واشــنگتن از عبداهلل 
دوم، پادشــاه اردن تاکید کرد. حمزه بن الحســین، برادر ناتنی 
پادشاه اردن و ولیعهد سابق در ویدئویی اعالم کرد که در حبس 
خانگی اســت.وی گفت که فرماندهی ارتش به او دستور داده در 
خانه بماند و با کســی تماس نگیرد.حمزه همچنین گفت که او 
مســئول هیچیک از رخدادهای شــنبه و همچنین فساد دولتی 
نیســت.ولیعهد سابق اردن در این کلیپ ویدیویی که شنبه شب 
منتشــر کرد ، و در آن به زبان انگلیســی صحبت می کند گفته 
اســت: »من این فیلم را ضبط می کنم تا روشــن کنم که طی 
چند ساعت گذشته چه اتفاقی برای من افتاده است. دیروز صبح 
، رئیس کل کارکنان نیروهای مسلح اردن )سرلشکر یوسف احمد 
الحنیتــی( با من دیدار کردند و به من اطالع دادند که من اجازه 
ندارم از خانه ام بیرون بروم یا با کســی تماس بگیرم یا با کسی 
مالقات کنم، زیرا در جلساتی که شرکت کردم یا پست هایی در 
سایت های رسانه ای در مورد بازدیدهای من، انتقاداتی از دولت 
یا پادشاه شده است.از آن لحظه تعدادی از افرادی که می شناسم 
دســتگیر شده اند از جمله تعدادی از دوستان من  و ضمن قطع 
اتصال اینترنت و تلفن، محافظان من هم بازداشت شده اند ... این 
شاید آخرین بار باشــد که من می توانم با )مردم( تماس بگیرم. 
»وی در ادامه درباره فســاد دولتی در ســاختار حکومتی گفت: 
»همانطور که به رئیس ســتاد کل گفتم ، من مسئول فروپاشی 
دولت ، فســاد و بی کفایتی نیســتم که در ساختار حکومت در 
۱۵ یا ۲۰ ســال گذشته حاکم بوده و هر سال بدتر می شود. من 
مســئول عدم اعتماد مردم به مسئوالن نهادها نیستم.متأسفانه ، 
این کشــور از یکی از پیشرفته ترین کشورهای منطقه در زمینه 
های آموزش ، مراقبت های بهداشتی و آزادی ها به کشوری عقب 
نشینی کرده است که حتی انتقاد جزئی از جنبه محدود سیاست 

منجر به دســتگیری و آزار و اذیت توسط سرویس های امنیتی 
می شود. وضعیت به جایی رسیده است که هیچ کس نمی تواند 
به صحبت کردن یا ابراز عقیــده در مورد هر چیزی بدون آزار و 
اذیت ، دســتگیری و تهدید بپردازد. آنچه اتفاق افتاده یک تغییر 
بسیار ناراحت کننده و تأسف آور است.« وی افزود: »من در حال 
حاضر با همســرم و فرزندان خردســالمان در خانه هستم و می 
خواستم این کلیپ را ضبط کنم تا به دنیا اطمینان دهم که آنچه 
بر اســاس رویکرد رسمی در اینجا می بینید اصاًل شرایط واقعی 
را نشان نمی دهد. متأسفانه این کشور غرق در فساد شده است. 
»اوایل روز شــنبه ، روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« گزارش 
داد که مقامات اردن ولیعهد ســابق و ۲۰ نفــر دیگر را به اتهام 
»تهدید امنیت و ثبات کشــور« دستگیر کردند ، اما خبرگزاری 
رســمی اردن، پترا بعداً گزارش داد که او دســتگیر نشده است.

همچنین سرلشکر یوسف احمد الحنیتی، رئیس ستاد مشترک 
اردن در بیانیه ای تأیید کرد که از شــاهزاده حمزه خواسته شد 
»تحــرکات و فعالیتهایی را که برای هدف قرار دادن امنیت اردن 
استفاده می شود« متوقف کند.در این بیانیه آمده است که شریف 
حسن بن زید و باسم ابراهیم عوض اهلل و دیگران برای تحقیقات 
بیشتر دستگیر شده اند. تحقیقات ادامه دارد و به زودی نتایج آن 
با شــفافیت کامل اعالم خواهد شد.در پایان بیانیه آمده است که 
تمامی این اقدامات در چارچوب قانونی کشور انجام شده است.از 
سوی دیگر وزیر مشاور اردن در امور رسانه ای و سخنگوی دولت،   

گفت که امان دیروز یکشنبه بیانیه مفصلی را با جزئیات جزئیات 
درباره دســتگیری های اخیر در این کشور صادر می کند.دودین 
گفت ، بیانیه دولت حداکثر بعد از ظهر صادر می شــود.از سوی 
دیگر،  ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به 
این رخدادها گفت: »ما از نزدیک گزارش ها را رصد می کنیم و با 
مقامات اردنی در ارتباط هستیم. ملک عبداهلل شریک اصلی ایاالت 

متحده و از پشتیبانی کامل ما برخوردار است.

اعالم وضعیت فوق العاده در فلوریدا به 
علت نشت مواد رادیواکتیو

فرمانــدار ایالت فلوریدا آمریکا به علت نشــت فاضالب ســمی آلوده به 
رادیواکتیو از یک حوض بــزرگ در خلیج تمپا وضعیت فوق العاده اعالم 
کرد. تاکنون به ساکنان بیش از ۳۰۰ خانه دستور تخلیه داده شده و یک 
بزرگ راه در نزدیکی این حوض مســدود شده است.به گزارش بی بی سی، 
به ساکنان این منطقه از طریق پیامک هشدار داده شده و از آنها خواسته 
شده تا منطقه را ســریعا ترک کنند.به گفته مقامات رسمی این مخزن 
نزدیک به ۳۱ هکتار آب حاوی فسفر و نیتروژن در خود جای داده است.

حوضچه ای که نشــت در آن اتفاق افتاده به یک ماده زائد رادیواکتیو که 
حاصل از تولید کود شیمیایی است آلوده بوده و آب این حوضچه حاوی 
مقادیر کمی رادییوم و اورانیوم اســت. تالش ها برای جلوگیری از نشت 
و ترمیم این حوضچه روز جمعه به نتیجه نرســیده بود.ران دســنتیس، 
فرماندار فلوریدا پس از آن روز شــنبه وضعیت فوق العاده در این منطقه 

اعالم کرد.

انفجار در »بند قرغه« کابل؛ یک نظامی 
کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند

انفجار خودرو نظامیان ارتش افغانستان در منطقه »بند قرغه« کابل در اثر 
برخورد با مین کنارجاده ای، یک کشته و سه مجروح بر جای گذاشت.به 
گزارش جمهور، پایتخت افغانستان صبح دیروز بار دیگر شاهد وقوع انفجار 
بود.این حادثه در اثر برخورد خودرو گشتی ارتش افغانستان با مین کنار 
جاده ای رخ داد.در نتیجه این انفجار که در منطقه »بند قرغه« ولسوالی 
پغمان اتفاق افتاد؛ یک نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.هنوز فرد 

یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

با هدف توسعه زیر ساخت ها انجام می شود؛
سرمایه گذاری ۲۶۰ میلیون دالری روسیه در 

قطب شمال
روســیه در ادامه پروژه خود برای حضور گسترده در قطب، مبلغ ۲6۰ میلیون دالر در 
قطب شمال سرمایه گذاری می کند.به گزارش رسانه های روسیه، برنامه جدید مسکو 
برای حضور گسترده در قطب شمال که »برنامه توسعه اجتماعی-اقتصادی قطب شمال 
تا ســال ۲۰۲۴« نام دارد معرفی شد.بر اساس این برنامه دولت روسیه، ۱۹.۵ میلیارد 
روبل )۲6۰ میلیون دالر( برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و انرژی و اجتماعی در 
مناطق قطبی همجوار روسیه تخصیص می یابد.هدف این برنامه چهار ساله، توسعه و 
پیشرفت مناطق قطبی متعلق به روسیه و افزایش سهم آن در توسعه اقتصاد این کشور 
اعالم شده است.از مبلغ ذکر شده ۳.۴ میلیارد روبل )۴۵ میلیون دالر( در سال جاری 
میالدی، 6 میلیارد روبل )۸۰ میلیون دالر( در ســال ۲۰۲۲، مبلغ ۵.۲ میلیارد روبل 
)6۹ میلیــون دالر( در بودجه ۲۰۲۳ و ۴.۹ میلیارد روبل )6۵ میلیون دالر( در بودجه 

سال ۲۰۲۴ تخصیص خواهد یافت.

مقام درمانی ترکیه:
احتمال ظهور کرونای ترکیه ای وجود دارد

اگرچه گفته می شود افزایش چهار برابری ابتال به کرونا در ترکیه ناشی از شیوع ویروس 
انگلیسی است؛ اما به گفته یک مقام درمانی این کشور، امکان ظهور کرونای ترکیه ای 
هم وجود دارد.به گزارش آناتولی: »اسماعیل بالیک« رئیس بخش بیماری های عفونی 
دانشگاه آنکارا با توجه به شــدت ناگهانی ابتال به کرونا در ترکیه، اینکه شاهد جهش 
کووید ۱۹ و ظهور نوع ترکیه ای باشیم را محتمل دانست.وی در این باره گفت: هرچه 
شیوع ویروس در مکانی شایع تر باشد؛ به همان اندازه ریسک ظهور جهشی منحصر به 
فــرد هم افزایش پیدا خواهد کرد. امکان جهش در ترکیه هم وجود دارد و اگر چنین 

باشد؛ باید درباره آن تحقیقات مناسبی انجام بگیرد.

شبکه خبری ســی ان ان در گزارشــی اعالم کرد 
که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ریاســت تیم 
این کشــور در نشست کمیسیون مشترک برجام را 
برعهده دارد.به گزارش سی ان ان، یک مقام بلندپایه 
دولت ایاالت متحده روز شــنبه )به وقت واشنگتن( 
در گفتگو با این شبکه خبری اعالم کرد که »رابرت 
مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هدایت تیم 
آمریکا در نشســت کمیسیون مشترک برجام را که 
قرار اســت روز سه شــنبه در وین پایتخت اتریش 
برگزار شود، بر عهده خواهد داشت.قرار است در این 
نشست، تیم آمریکا بدون دیدار با مقامات ایرانی، با 
همتایان خود از تروئیکای اروپایی، روســیه و چین 
در شــهر وین گفتگو کنند.به ادعای وزارت خارجه 
آمریکا، محورهای گفتگو در این نشست عبارت است 
از اقداماتی که ایران برای عمل به تعهدات برجامی 

انجام می دهــد و همچنین گام هایی که آمریکا باید 
در راســتای رفع تحریم و بازگشت به توافق بردارد.

رابرت مالی، نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران هم 
مدعی آمادگی واشنگتن برای برداشتن تحریم های 

ناســازگار با برجام شده است.با این حال، با توجه به 
سابقه بدعهدی آمریکا و کارشکنی های کنگره و در 
مقابل، مقاومت ایــران در برابر هرگونه باج خواهی، 
به نظر می آید که مذاکرات پیش رو با دشواری های 
زیادی همراه باشد.مقامات جمهوری اسالمی ایران 
تاکنون بارها تصریح کرده اند که برجام هرگز دوباره 
مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت.این در حالی است 
که کمیسیون مشترک برجام دیروز جمعه به صورت 
مجازی با حضور ایران، اتحادیه اروپا، چین، روســیه 
و ســه کشــور اروپایی برگزار گردید.»ند پرایس« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم مدعی اســت 
که مقامات دولت آمریکا در نشســت وین شــرکت 
می کنند؛ اما مذاکرات با ایران غیر مســتقیم خواهد 
بود و آنها با شــرکای اروپایی و چین و روسیه وارد 

گفتگو می شوند.

سی ان ان اعالم کرد:
»رابرت مالی« رئیس تیم آمریکا در نشست مشترک برجام خواهد بود

رئیس جمهوری سابق آمریکا با گنجاندن 
یک پیام تبریک کوتاه به مناسبت عید 
پاک در بیانیه ای، از ادعاهای اثبات نشده 
خود مبنی بر وقــوع تقلب در انتخابات 
ســال ۲۰۲۰ دفاع کرد. به نوشته پایگاه 
خبری هیل، در این بیانیه که عصر شنبه 
به دست گروه »سیو امریکا پک« دونالد 
ترامپ منتشــر شــد، چهل و پنجمین 
رئیس جمهوری آمریکا از »رســانه های 
اخبار جعلی« کــه در زمان صحبت در 
رابطه با انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ ادعاهای 
او را »بی پایــه، بی اســاس، ناموجــه و 
غیــره« توصیف می کننــد، انتقاد کرد.

ترامپ گفت: متاسفانه تقلب بی شماری 

در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ 
صورت گرفت و بسیاری از مردم بسیار 
خشــمگین آن را درک کردند.دونالــد 
ترامپ تاکید کرد که اطالعات جدیدی 
در حمایت از ادعاهایش منتشر خواهد 
شد؛ با وجود اینکه این رئیس جمهوری 
ســابق و متحــدان جمهوری خواهش 
بیش از 6۰ شکایت پساانتخاباتی طرح 
کرده بودند و تقریبا تمامی آنها به علت 
فقدان مدرک رد شــده اند.رهبر ســابق 
کاخ سفید با انتقاد از دموکرات ها بابت 
بــه راه انداختن »بازی کثیف« گفت: با 
گذشت روزها و متاسفانه علیه دیوانگان 
جنــاح چپ رادیکال، حقایق بیشــتر و 

بیشــتری در معرض دید قرار می گیرد. 
دموکرات های چپ  کــه  سال هاســت 
رادیکال زمانی که شرکتی کاری انجام 
داده یا حرفــی زده که به نوعی به ضرر 
آنها بــوده، محصــوالت آن را بایکوت 
کرده انــد. آنها اکنون مدت هاســت که 
روی طرد شخصیت ها در فضای آنالین 
و انتخابات مقدس مــا کار می کنند.او 
ســپس از جمهوری خواهان خواست تا 
مقابله به مثل کننــد و گفت: نیروهای 
ما بیشتر از آن هاست. محافظه کاران باید 
شرکت های خاصی مثل کوکاکوال، دلتا 
ایرالینز و سیتی گروپ را بایکوت کنند. با 
اختالف، نیروهای ما بیشتر است! میجر 

لیگ بیســبال، جی پی مورگان چیس، 
ویاکوم ســی بی اس، سیسکو، یوپی اس 
و مرک را بایکوت کنیــد. ما می توانیم 
بهتــر از آنها بــازی کنیم.ترامپ بیانیه 
خود را با اشــاره به عید پــاک اینگونه 
بــه پایان رســاند: بجــز آن، عید پاک 
مبارک! رئیس جمهوری ســابق آمریکا 
فرایند  دربــاره  تردیدهایی  همچنــان 
انتخاباتی کشــورش ایجاد می کند و با 
اینکه در چندین دادگاه شکست خورده 
اســت، باز هم از تقلب انتخاباتی سخن 
می گوید. شرکتهای مورد نظر ترامپ، از 
محدودیتهای حق رای در ایالت جورجیا 

انتقاد کرده بودند.

پیام ترامپ به مناسبت عید پاک و انتقاد از رسانه ها
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پژوهشگران روســی، یک فناوری کم هزینه، ایمن و قابل اطمینان 
برای ضدعفونی کردن تخم مرغ های بسته بندی شده ابداع کرده اند. 
ایــن فناوری، بــه از بین بــردن باکتری هایی مانند ســالمونال که 
روی پوســته تخم مرغ وجود دارند، کمــک می کند. همچنین این 
فناوری، امکان پرورش جوجه های گوشــتی با ایمنی قوی در برابر 
بیماری های ویروســی را فراهم می کند. تخم مرغ های بســته بندی 
شده، با پرتو الکترون ۵۰ نانوثانیه ضدعفونی می شوند. ضدعفونی در 
ظروف پالســتیکی صورت می گیرد. ضدعفونی کردن تخم مرغ های 
بسته بندی شده، آنها را در برابر آلودگی های بعدی محافظت می کند. 
ما دریافتیم که "پنج کیلوگری" )kGy۵( برای ضدعفونی کافی است 

و امکان ضدعفونی کردن ظرف و پوسته تخم مرغ را فراهم می کند.

دســتگاه تصفیه آب ابداع شده که از نور خورشید استفاده می کند، 
از ماهی بادکنکی برای جذب آب الهام گرفته اســت. این دســتگاه 
می تواند سیستم تصفیه ی آب مقرون به صرفه و بدون نیاز به برقی 
باشد که آب آشامیدنی را برای مردم در سراسر جهان فراهم می کند. 
هیجان انگیزترین بخش این کار برای من این است که این دستگاه 
در مقیــاس کوچک و بزرگ کامال بــدون نیاز به برق کار می کند و 
همچنین می تواند در مکان های توســعه  یافته که نیازمند تصفیه ی 
ارزان و بدون نیاز به انرژی آب هستند نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
این دستگاه مشابه یک اسفنج بزرگ است که آب را جذب می کند 
و آلودگی ها را باقی می گذارد. برای دریافت آب تصفیه شــده از این 

اسفنج تنها باید آن را در معرض نور خورشید قرار داد.

شاید الماس ها محکم ترین مواد طبیعی شناخته  شده باشند اما محققان 
بــه تازگی رقبای جدیدی برای آن ها ســاخته اند. با پرتاب صفحه های 
گرافیت به اندازه ی یک ســکه به ســمت یک دیوار با سرعت ۲۴۱۰۰ 
کیلومتر بر ســاعت دانشــمندان توانســتند برای لحظاتی الماس های 
شــش ضلعی تولید کنند که ســخت و مقاوم تر از انواع طبیعی مکعبی 
آن هســتند. الماس های ۶ضلعی که با نام لونســدالیت نیز شــناخته 
می شــوند انواع خاصی از الماس ها هستند که در آن اتم های کربن در 
ســاختاری شش ضلعی قرار می گیرند. این الماس ها زمانی که گرافیت 
تحت دما و فشــار شدید قرار می گیرند ســاخته می شوند. مانند محل 
برخورد شهاب ســنگ ها. مدت هاست تصور می شود این نوع الماس ها از 

الماس های مکعبی مقاوم تر هستند.

فناوری که تخم مرغ های بسته بندی 
را به ضدعفونی می کند

تولید دستگاه تصفیه آب 
خورشیدی با الهام از ماهی بادکنکی

 تولید الماس 6 ضلعی 
در آزمایشگاه!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اجرای برنامه های شادپیمایی عروسک های بلند قامت در کوره های آجرپزی 
حاشیه شهر تهران

درگ آئودی S8 و پورشه پانامرا 4S هیبریدی با برنده ای قاطع
کانال یوتیوب Daniel Abt قصد برگزاری یک سری مسابقات درگ جدید را دارد و برای اولین قسمت یک آئودی S8 را در برابر یک 
پورشــه پانامرا ۴S هیبریدی قرار داده اســت. نتیجهٔ این درگ مثالی عالی برای نشان دادن قدرت الکتریکی سازی است. روی کاغذ این 
دو خودرو مشخصاتی نزدیک به هم دارند. آئودی به یک پیشرانهٔ ۴ لیتری V8 توئین توربو با ۵۷۰ اسب بخار قدرت و 8۰۰ نیوتن متر 
گشتاور مجهز است و ۲۳۰۵ کیلوگرم وزن دارد. نمونه ای که در درگ حضور دارد روی رینگ های ABT قرار گرفته که البته تعجبی ندارد 
زیرا این شرکت تیونینگ آلمانی توسط خانوادهٔ دنیل اداره می شود. از سوی دیگر، پانامرا ۴S هیبریدی از یک پیشرانهٔ ۳ لیتری V۶ توربو 
و یک موتور الکتریکی استفاده می کنند که مجموعاً ۵۶۰ اسب بخار قدرت و ۷۵۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کنند. این ماشین با ۲۳۰۰ 
کیلوگرم وزن، تقریباً هم وزن آئودی اســت. همچنین هردوی این خودروهای آلمانی روی الستیک های زمستانی قرار دارند و از سامانهٔ 
چهارچرخ محرک برخوردارند. اولین مسابقه، موضوع جالبی را در مورد آئودی نشان داد و آن اینکه اگر النچ کنترل برای مدتی طوالنی 
فعال نگه داشته شود، خاموش می شود. به همین دلیل، در این درگ پورشه کاماًل فاصله گرفت و S8 دیگر هیچ کاری نتوانست انجام دهد. 

در درگ دوم از النچ کنترل آئودی به درستی استفاده می شود و بنابراین شاهد رقابت نزدیک تری هستیم.

قایقرانان شانس کسب مدال به مجارستان می روند
سرمربی تیم ملی قایقرانی معلوالن گفت: تنها قایقرانانی به مسابقات قهرمانی جهان مجارستان اعزام می شوند که شانس کسب مدال 
داشته باشند. مسعود مهدوی نیا با اشاره به اعزام قایقرانان معلول به مسابقات قهرمانی جهان مجارستان در اردیبهشت ماه اظهار کرد: این 
مسابقات آخرین مرحله کسب سهمیه پارالمپیک است که ۱8 اردیبهشت در مجارستان برگزار می شود، در این تورنمنت شهال بهروزی 
راد برای تعیین الین جهت شرکت در پارالمپیک توکیو و سایر قایقرانان برای کسب سهمیه شرکت خواهند کرد. وی گفت: با توجه به 
سیاست کمیته ملی پارالمپیک مبنی بر اعزام تنها مدال آوران به توکیو، قرار است با همکاری کمیته فنی فدراسیون قایقرانی از ۶ ورزشکار 
حاضر در اردوی آمادگی تســت های فنی و آمادگی بدنی به صورت انفرادی در مسافت ۲۰۰ متر گرفته شود، ورزشکارانی که در تست 
های ارزیابی بهترین عملکرد را داشته باشند به مجارستان اعزام می شوند. مهدوی نیا اظهار کرد: یکی از شروط اصلی اعزام قایقرانان به 
مسابقات قهرمانی جهان مجارستان، کسب مدال جهانی است، بنابراین قایقرانانی برای کسب سهمیه به مجارستان می روند که در تست 
های ارزیابی شانس کسب مدال داشته باشند. وی از شهال بهروزی راد، سارا عبدالملکی، بهنوش بهروان، اسالم جاهد، مسعود قیصری و 

امین آغنده نفرات حاضر در اردوی آمادگی نام برد .

فکرت مکن نیامده فردا راای دل عبث مخور غم دنیا را
کنج قفس چو نیک بیندیشی

چون گلشن است مرغ شکیبا را
کاف خاک را و ببین آنگه بش

بی مهری زماهنٔ رسوا را
نست گاه شهیدا فرصت شمار وقت تماشا رااین دشت، خواب

مشمار جدی و عقرب و جوزا رااز عمر رفته نیز شماری کن
شمعی بباید این شب یلدا رادور است کاروان سحر زینجا

پیشنهاد

چهره روز

درخت های تشنه
»درخت های تشــنه« تازه ترین اثر داستانی مصطفی 
رحماندوســت در قالب کتاب چاپی به همراه کتاب 
صوتی با صدای نویســنده منتشر شــده است. این 
کتاب سه داستان دنباله دار و خیال انگیز را با محوریت 
دختــر کوچکی به نام آذر بازگو می کنــد. آذر با ماه 
دوســت است و هر شــب پیش از خواب برای ماه از 
بهترین کارهای روزانه اش ســخن می گوید و ماه نیز 
او را به یکی از آرزوهایش می رســاند. این داستان ها 
در موخره خود با یک الالیی کوتاه نیز همراه می شود 
که رحماندوست خود ســراینده آن است. در معرفی 
ناشر از این کتاب عنوان شده است: داستان های کتاب 
»درخت های تشنه« داستان هایی لطیف و خیال انگیز 
به شمار می روند، داستان هایی برخاسته از نهاد لطیف و پاک کودکان که سعی دارند سرشت آن ها 
را با فعالیت هایی نیک و پاک آمیخته کنند که رســوم زیســت سالم را به آن ها یادآوری می کند. 
رســیدگی به گیاهان و حیوانات در کنال خیال انگیزی نهفته در دل قصه که حاصل گفت وگوی 
قهرمان قصه با سایر موجودات است به زیباترین شکل ممکن پیوند دوستی و محبت آمیزی میان 
کودکان و طبیعت را تقویت می کند. آذر دختر بچه حاضر در تمامی قصه ها رنج و ناراحتی ناشی 
از تشنه ماندن درختان و نبود آب برای سیراب شدن شان را به ملکه و پری دریا بازگو می کند و از 
او طلب باران می کند. یا در قصه دیگری او پس از ایثارش برای رساندن غذا به پرندگان یک شب 
را میهمان آن ها در آســمان و در کنار ابرها و ماه و ستاره ها می شود. رحماندوست که سابقه قابل 
توجهی در سرایش قصه هایی با تم الالیی و با نگاهی انسانی و برانگیزاننده احساسات مخاطبانش 
دارد در این کتاب کودکان را در مواجهه با یک پدیده اخالقی ذهنی قرار می دهد و آن ها را به مرور 
و نشاندن این مفاهیم در ذهن به منظور ساخت ساختاری زیبا و مهربان برای زیست شان هدایت 
می کند. کتاب با تصویرگری  نازنین عباسی همراه کتاب صوتی توسط انتشارات کتاب نیستان به 

بازار نشر کودک عرضه شده است.

میکل آنژ
میکل آنــژ نقاش، پیکرتــراش، معمار و چکامه ســرای 
ایتالیایی رنسانس واال و زادهٔ جمهوری فلورانس بود که 
اثری شگرف بر گسترش هنر غربی داشت. استعدادهای 
چنــد جانبهٔ هنری اش چنان بود که از ســوی خیلی از 
بزرگ تریــن هنرمندان معاصر خــودش و نیز برخی از 
بزرگ ترین هنرمندان تاریخ، وی را در کنار فلورانســِی 
دیگــری یعنی لئوناردو دا وینچی غالبــاً به عنوان یکی 
از نامزدهــای الگوی مثالی یــک همه چیزدان∗ در نظر 
می گیرند. شــماری از آثار هنری میــکل آنژ در زمینه 
نقاشی، پیکرتراشــی و معماری در میان نام آورترین آثار 
هنری کــه وجود دارند، به ثبت رســیده اند. آثار هنری 
وی در زمینه های نامبرده تعداد شــگرفی دارند؛ با نگاه 
به فزونی تعداد نامه های بازمانده، شرح حال ها و مستندات تاریخی، وی برترین هنرمند قرن شانزدهمی 
اســت که در موردش مســتنداتی تاریخی وجود دارند. وی دو تا از شناخته شده ترین آثارش، پیئتا∗ و 
داوود∗، را پیش از سن سی سالگی خلق کرده بود. به رغم این که او احترام اندکی برای نقاشی قائل بود، 
دو تا از تأثیرگذارترین فرسکوها در تاریخ هنر غرب یعنی صحنه هایی از آفرینش )بر سقف پرستشگاه 
سیستین در روم( و واپسین داوری )بر روی دیوارهایش( را خود آفریده بود. طراحی کتابخانه لورنزی∗ 
توســط وی، کاری پیشرو در معماری تکلف گرا∗ بود. در سن ۷۴ سالگی، وی به عنوان معمار کلیسای 
ســن پیترو، جانشین آنتونیو دا سانگالو گردید تا پایانه باختری کلیســا و نیز گنبد آن با انجام برخی 
تغییرات، با معماری وی )البته پس از مرگش( به اتمام برســد. میکل آنجلو )آنژ( اولین هنرمند غربی 
بود که زندگی نامه اش در دوران زندگی اش به رشته تحریر درآمد. در حقیقت، دو زندگی نامه از وی در 

طول حیاتش نوشته شدند. 

فرهنگ

به مناســبت فرا رســیدن ســال جدید، با طراحی 
پوســترهایی و نمایش آنها به صورت آنالین، ســال 
جدید را به مخاطبــان خود تبریک گفتند. دبیر این 
انجمن می گوید که هدف اصلی این نمایشگاه انتقال 
حس خوب به مخاطبان و بهتر شدن حال مردم بوده 
اســت. مهردخت دارابی، دبیر و عضــو هیات مدیره 
انجمن صنفــی طراحان گرافیک ایــران درباره این 
نمایشگاه نوروزی توضیح داد که در این نمایشگاه که 
بدون داوری برگزار شد، طرح هایی از اعضای انجمن با 
وضوع فرارسیدن سال جدید و با عنوان »سال نو، حال 
نو« به مدت دو هفتــه و به صورت آنالین در صفحه 
رسمی انجمن در اینستاگرم برگزار شد. او یادآور شد 
که هدف اصلی برگزاری این نمایشــگاه بهتر کردن حال مردم با نگاهی مثبت به سال جدید بود 
و تالش کرد این نوید را بدهد که اتفاقات جدید و خوبی در راه اســت. دبیر و عضو هیات مدیره 
انجمــن صنفی طراحان گرافیک ایران همچنین درباره برنامه های این انجمن برای هفته دیزاین 
در اردیبهشت ماه، بیان کرد که برنامه ها در حال تدوین است و بیشتر قرار است به صورت آنالین 
اجرایی شــود. او با بیان اینکه فراخوان نمایشــگاه هفته دیزاین منتشر شده است، اظهار کرد که 

موضوع اصلی این نمایشگاه طراحی برای همگان است. 

 اعضای انجمن صنفی طراحان 
گرافیک ایران
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