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راهبرد چین جنگ با آمریکا نیست
یک تحقیق کوتاه در اینترنت و رصد کردن اقداماتی که ترامپ 
در طول ۴ سال ریاســت جمهوری از منظر جمهوری خواهان 
آمریکایی و در طول ســه ماه گذشته کاخ سفید با مستاجری 
بایدن از منظر دموکراتها علیه جمهوری خلق چین، بخرج رسانه 
و اجرا برده اند، نشــان از واکنش دولتهای آمریکایی نسبت به 
گزارشاتی است که وزارت خارجه آمریکا و سازمانهای اطالعاتی 
و اتاقهــای فکر و بانکهای موجود در آمریکا چه محرمانه و چه 
آشکار در تحریک سیاســتمداران علیه چین تنظیم و بخورد 
دستگاه اجرایی ایاالت متحده آمریکا داده اند، دارد. فضایی که 
در این ۴ سال و سه ماه بین دو کشور ترسیم شده بدین معنی 
اســت که آمریکا بعنوان پرچمدار غرب و در تعارض با کشــور 
جمهوری خلق چین رقابــت و خصومت میان خود و چین را 
اجتناب  ناپذیر می داند؛ از سوی دیگر تاثیر این دو کشور در روند 
متداول اداره اقتصاد بیرون از کشور خود را از ابعاد استراتژیک 
کم اهمیت تلقی کرده و این تاثیرات را ناظر بر جایگاه بین المللی 
دو کشور و نقش آنها در وضع قواعد بین المللی ارزیابی نمیکنند. 
آنچه البته در فضای امروز جامعه جهانی مشــهود اســت تنور 
گرم تولید تشنج و به نوعی شــبه بحران توسط آمریکایی ها 
بیشتر دامن زده میشــود. من باب مثال آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه آمریکا اخیرا در اظهاراتی روابط کشــورش با چین 
را “به طور فزاینــده ای خصمانه” ارزیابی نموده و در مصاحبه 
ای گفته اســت که خواستار برخورد “از موضع قدرت” با پکن 
در هرگونه تعامل یا تقابل احتمالی اســت. در واقع این نوع از 
اظهارات وزیر خارجه آمریکا، بازتابی پنهانی از ســند راهبردی 
امنیت ملی این کشور محسوب میشود که اخیرا بخشی از آن 
منتشر و نگاه آمریکا را بیشتر آسیا ستیز معرفی نمود. اگرچه 
بظاهر در این سند آمده است که: » ایاالت متحده در برخی از 
حوزه  ها مانند محیط زیست، مقابله با بیماری  های واگیردار و 
ثبات اقتصاد جهانی و نیز موضوعاتی مانند کره شمالی و ایران 
می تواند با چین همکاری نزدیک داشــته باشد ولی در بیان و 
اظهارات رسانه ای آمریکا برای رسیدن به جایگاه بهتر در عرصه 
اقتصادی و سیاسی در حال رقابت با چین و حوزه عملیاتی هند 
و در اصل اسیاست. در حاشیه بازتاب اثرگذار رقابت و همکاری،  
موضوعات مورد اختالف زیادی بین پکن و واشنگتن نیز وجود 
دارد که می تواند منجر به روند فزاینده خصومت میان دو کشور 
شود. اگر بخواهیم اولویت رقابت، همکاری و خصومت در روابط 
آمریکا و چین را مشخص کنیم باید گفت که هم اکنون رقابت 
در اولویت نخســت قرار دارد که به سمت خصومت فزاینده در 
حال حرکت اســت و همکاری میان دو کشور در اولویت بسیار 
پایین  تری قرار دارد. نوع رفتار چین البته کمتر رسانه ای بوده 
و شــکیبایی جامع تری را از خود بروز داده است واین البته نه 
این اســت که اقدامی در جهت منافع خود انجام نداده باشــد. 
آنچه در یک ارزیابی ساده به چشم میخورد این است که چین 
در یک ســال گذشته به شــکل صریح  تر از فیلیپین حمایت 
کرده، از صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه دولت میانمار 
جلوگیری کرده و در عین حال مناســبات استراتژیک خود با 
پاکســتان را توســعه داده و اخیرا نیز امضای تفاهم نامه یا در 
اصــل قدم های عملی قرارداد ۲۵ ســاله خود با ایران را علنی 
کرده اســت. در واقع در واکنش به سیاست های آمریکا مبنی 
بر یارگیری از دولت های منطقه برای مقابله با سیاســت های 
چین، دولت پکن نیز به اقدام مشــابه متوسل شده و به دنبال 
یارگیری های استراتژیک برای خود در رقابت با آمریکا در کل 
آسیا برآمده است. در چنین شرایطی از طرف آمریکایی ها این 
استراتژی تبلیغاتی نمایش داده میشود که در واقع رقابت برای 
جایگاه برتر ســبب شده اســت که خصومت بین دو کشور به 
شکل فزاینده ای در حال رشــد باشد. به این خاطر باید گفت 
علیرغم روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، نه تنها از تنش 
در روابط دو کشــور کاسته نشــده بلکه نسبت به دوره ترامپ 
در مســیر منازعه و تقابل بیشــتر نیز قرار گرفته است. از این 
رو باید انتظار داشــت در آینده نیز روابط پکن و واشنگتن به 
سمت تنش بیشتر حرکت کند و موضوعات همکاری طلبانه در 
روابط دو کشور، از جنس محیط زیست یا بیماری های واگیردار 
سبب نخواهد شد که رقابت  های استراتژیک میان آمریکا و چین 
پنهان شود. هرچند چین هم اکنون نیز با رویکردی احتیاطی 
در مســیر رقابت با آمریکا حرکت می کند اما باید به این نکته 
نیز اشــاره کرد که دولت چین در مقایســه با سال گذشته از 
پوشش احتیاطی خود در روند یارگیری مقداری خارج شده و 
به شکل عینی تری به دنبال آینده نگری در مهره چینی بمنظور 
تقابل با سیاست  های آمریکا است.آنچه بعنوان یک تحلیل آتی 
نگرانه باید مورد ارزیابی واقع شــود این است که چین با توجه 
به ذخایر ارزی هنگفت خود در ایاالت متحده آمریکا پیشــگام 
در تولیــد خصومت نخواهد بود و یا حداقل در دوره ریاســت 
جمهوری بایدن در ۴ سال پیش رو سعی خواهد نمود ریسک 
ماجرا جویی در افزودن به تنش را بجان خریدار نباشــد و در 
تنظیم معیارهای احتیاطی از آمریکا پیشــگام تر حرکت کند. 
شاید همین سیاست احتیاطی آمریکا را به ابتکار عمل جنگ 
تبلیغاتی کشانیده باشد. باید دید روند نرم و حرکت الک پشتی 
چین در غرب اســیا تا چه میزان سیاست های غربی بخصوص 
آمریــکا را محــدود خواهد نمود و همین امر با چه واکنشــی 

مجدانه تر از سوی کاخ سفید مواجه خواهد شد. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معاون کل وزیر بهداشــت گفت: اولین واکســن 
ایرانــی کرونا از ۴۰ روز دیگر در اختیار مردم قرار 
خواهد گرفت؛ واکسن دوم با تولید ماهانه هشت تا 
۱۰ میلیون دوز از حدود ۷۰ روز دیگر در دسترس 
مردم قرار می گیرد.دکتر ایرج حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی دیروز 
با داتو قمرالدیــن جعفر، معاون وزیر امور خارجه 
مالزی در ستاد وزارت بهداشت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حریرچی با اشاره به اهمیت مالزی در 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به لزوم 
تداوم ارتباط و رایزنی میان مقامات دو کشــور و 
توســعه روابط فی مابین در زمینه های سیاسی، 
فرهنگی اقتصادی، تجاری و بهداشــتی و درمانی 
تاکیــد کرد.وی با بیان اینکه در اردیبهشــت ۹۹ 
مذاکرات تلفنی درخصوص روابط دوجانبه و تبادل 
تجربه برای مبارزه با کرونا میان ســران دو کشور 
انجام شــد، گفت: حدود ۹ مــاه پیش هم وزاری 
خارجه دو کشــور در گفتگویی تصویری درمورد 
موضوعات دوجانبه و جهان اسالم گفت وگوهایی 
داشتند و همچنین روسای مجالس نوامبر گذشته 

مذاکرات تلفنی مفصلی داشتند.
معاون کل وزارت بهداشــت ادامه داد: در آذرماه 

۹8 هــم به دعوت نخســت وزیر وقــت، رییس 
جمهور به کواالالمپور ســفر کردند؛ در گفتگوی 
مجازی که ســپتامبر گذشته انجام شده است بر 
آمادگی برای گســترش همکاری میان دو کشور 
در زمینه بهداشت و ســالمت به خصوص تاکید 
بر اجرایی شــدن توافقات انجام شده در گفتگوی 
مجــازی مدیــران ارشــد بهداشــتی دو طرف، 
آمادگی برای همکاری بین دو کشــور در زمینه 
تولید واکســن و صادرات دارو و همچنین کمک 
به اســتارت آپ های دو کشور در زمینه پزشکی 
تاکید شد.حریرچی با اشاره به اینکه ما در ساخت 
۹ واکسن پیشرفت های بسیار خوبی داشتیم که 
۴ واکســن در چند ماه آینده بــه بهره برداری و 
استفاده وسیع در کشور خواهد رسید، مطرح کرد: 
واکسن اول ما از ۴۰ روز دیگر در اختیار مردم قرار 
خواهد گرفت؛ واکســن دوم که برمبنای ویروس 
ضعیف و کشــته شده است با تعداد ماهانه 8 الی 
۱۰ میلیون دوز از حدود ۷۰ روز دیگر در دسترس 
مردم قرار می گیرد.وی تصریح کرد: همچنین دو 
واکسن دیگر که با تکنولوژی متفاوتی ارائه خواهد 
شد ۱۲۰ روز دیگر در دسترس خواهد بود. در همه 
این واکســن ها و انواع دیگری که تولید می کنیم 

می توانیم با کشور دوست، همکاری داشته باشیم.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در ایران 
بعد از انقالب به تولید داخلی روی آورده ایم، بیان 
کرد: اکنــون با توجه به تحریم های موجود ۹8.۳ 
درصد از داروی مصرفی کشــور را از لحاظ عددی 
خودمان تولید می کنیم. تقریبا هیچ کشوری حتی 
کشــورهای صادرکننده دارو هم این میزان تولید 
را نداشــته و با کشــورهای دیگر تبادل دارند. ما 
همچنین می توانیم به اســتارت آپهای دو کشور 
کمک کنیم و در این زمینه همکاری داشته باشیم.

حریرچی در پایان اظهار کرد: ما دو کشــور بزرگ 
مسلمان هستیم که به استقالل کشورمان تاکید 
بسیاری داریم و امیدوارم همکاری هایمان پیش 
از پیش توسعه یابد.دکتر علیرضا بیگلری رییس 
انستیتو پاستور ایران نیز در حاشیه این نشست با 
اشاره به اینکه در نشست امروز درباره فعالیت های 
سیستم پزشکی و تولید واکسن در کشور صحبت 
شد، گفت: انستیتو پاستور ایران با توجه به سابقه 
صد ساله ای که در زمینه تشخیص و پیشگیری از 
بیماری ها، تولید واکسن و تحقیق و آموزشی که 
برای کشور عرضه کرده است، گزارشی را به هیات 

مالزیایی ارائه کرد.

حریرچی: 

واکسنایرانیکرونااز۴۰روزدیگردراختیارمردمقرارمیگیرد

جزئیات دور جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه، اعتبار کافی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان تعیین 
شــده، گفت:۹۰هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ شده است.

محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای یکسان سازی 
حقوق بازنشســتگان در سال ۱۴۰۰ اعتبار کافی در نظر گرفته شده و نه تنها مشکلی در این رابطه برای 
بازنشستگان لشکری و کشوری وجود ندارد، بلکه برای تامین اجتماعی هم این کار انجام شده است.به گفته 
این مقام مســئول، گرچه متناسب سازی حقوق عده ای از بازنشستگان در مردادماه ۹۹ به صورت افزایش 
حقوق انجام شد، اما احکام این متناسب سازی را توانستیم مجدداً یکبار در اواخر اسفند و اکنون هم برای 
ســال ۱۴۰۰ برای همه آنان اصالح کنیم.از مهر سال ۹۹ حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بر طبق 
فرمول ۹۰درصد به سرانجام رسید یعنی اینکه هر بازنشسته باید حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغل هم طبقه 
و همتراز خود را دریافت کند.گفتنی است، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان هم در بودجه سال ۱۴۰۰ برای 

بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی لحاظ  شده است.

رسانه کره ای مطرح کرد:
احتمال توافق تهران و سئول در مورد آزادسازی 

دارایی های ایران
روزنامه »کوریا هرالد« در گزارشی با اشاره به سفر »چانگ سیه کیون« نخست وزیر کره جنوبی به 
تهران، نوشت که این سفر برنامه ریزی شده ممکن است نشان دهد دو دولت در مورد آزادسازی 
دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های سئول به توافق موقت رسیده باشند.، کوریا هرالد دیروز 
ســه شنبه در این مطلب به نقل از دفتر نخست وزیری کره جنوبی یاداوری کرد: چانگ نخست 
وزیر کره ظرف چند روز آینده برای مذاکره در مورد آزاد سازی نفتکش توقیف شده کره جنوبی و 
ناخدای آن به ایران سفر می کند.این رسانه کره ای با اشاره به اینکه وزارت خارجه ایران هم این 
سفر را تایید کرده است، نوشت: با این حال تاریخ دقیقی برای انجام این سفر مشخص نشده است.

رسانه کره ای می افزاید: در حالی که دو دولت هنوز در مورد زمان بندی سفر رایزنی می کنند، دفتر 
نخست وزیری کره اعالم کرد که به دنبال ترتیب دادن دیدار بین چانگ و رئیس جمهوری اسالمی 
ایران »حسن روحانی« است.نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ۱۵ دی ماه سال گذشته 
یک فروند شناور کره جنوبی با نام تجاری »هانکوک چیمی« حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی 
را به دلیل نقض پروتکل های زیست  محیطی در خلیج فارس توقیف کرد.گزارش می افزاید: از آنجا 
که توقیف این کشتی در میان گفت و گوهای دو کشور درباره آزادسازی ۷ میلیارد دالر وجوه بلوکه 
شده ایران در سئول صورت گرفت، این پرونده باعث این گمانه زنی شد که دولت ایران می خواهد 
با توقیف کشتی کره ای، فشارها را بر سئول افزایش دهد. اما تهران چنین ادعایی را رد و اعالم کرد 
این کشتی به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توقیف شده است.کوریا هرالد نوشته است: 
سئول و تهران در حال رایزنی درباره چگونگی رهاسازی بخشی از وجوه بلوکه شده ایران از طریق 
قرارداد تجارت بشردوستانه سوئیس بودند که برای تسهیل جریان کاالهای بهداشتی مانند واکسن 

های کرونا به ایران طراحی شده بود.

اولین محموله واکسن کرونای 
کره ای دیشب وارد شد

فرودگاه امام خمینی )ره( از ورود واکسن آسترازنکای 
محصول کره جنوبی در شــب گذشته با پرواز قطری 
خبر داد.فرودگاه امام خمینی )ره( در اطالعیه ای اعالم 
کرد: اولین محموله واکســن آســترازنکای ارسالی به 
ایران، شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین وارد این فرودگاه 
شد.بر اساس اعالم فرودگاه حضرت امام )ره(، محموله 
واکسن آسترازنکای ارســالی به ایران، که در شرکت 
اس. کــی. بایوســاینس )SK Bioscience( کره جنوبی 
ساخته شد، شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین در فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( و در حضور تیم های فنی 
سازمان جهانی بهداشت و یونیسف تحویل نمایندگان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.جمهوری 
اســالمی ایران، به عنوان یکی از کشورهای مشارکت 
کننده در سازوکار کوواکس، با استفاده از منابع مالی 
خود، اولین محموله از واکســن کرونای آسترازنکا را 
به تعــداد ۷۰۰ هــزار و 8۰۰ دوز از طریق کوواکس 
دریافت کرد.این محموله بــا پرواز هواپیمای قطر ایر 
ویز وارد کشور شد.خاطرنشان می شود ۷ میلیارد دالر 
از پول هــای ایران بابت خرید نفت از کشــورمان نزد 

بانک های کره جنوبی بلوکه شده است.

پورابراهیمی  در جلسه بررسی گرانی ها در مجلس با حضور خاوازی

 توزیع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سه سال گذشته
6 ابهام مصوبه پرحاشیه حقوق ورودی

 هشدار نسبت به گرانی تولید

اختالف همتی و دژپسند برسر چاپ پول

به دنبال حواشی مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق ورودی کاال در سال جاری و مصوبه اخیر هیات 
وزیران، معاون گمرک ایران طی گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعالم کرد و خواستار رسیدگی از 
سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت شد.  حقوق ورودی کاالهای وارداتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ دستخوش تغییراتی 
شــد و البته بی حاشــیه نماند. طبق مصوبه بودجه در تبصره ۷، مصوب شــد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی 
کاالهای وارداتی به اســتثنای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از 
جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر 
اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 
و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کاالها به دو درصد ارزش گمرکی کاال کاهش 

پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد .

موضوع رفع فیلتر برای گروه های خاص 
جدی است؟

جزئیات بیکاری فارغ التحصیالن

۳۸.۸درصدبیکارانتحصیالت
دانشگاهیدارند

مطابق آمار در زمستان ۹۹ ســهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳8.8 
درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی 
بیشــتر بوده است. مطابق آمار ارائه شده از ســوی مرکز آمار درباره جمعیت نیروی کار در زمستان 
۹۹.بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل ) زمســتان ۱۳۹8( ، ۰.۹ درصد کاهش یافته است.در زمســتان ۱۳۹۹، به میزان ۴۰.۹ 
درصد جمعیت ۱۵ ســاله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران 
قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل )زمستان۱۳۹8( ۱.۵درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر 
در این فصل ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر بوده که نســبت به فصل مشــابه سال قبل ۳۰۰ هزار نفر 
کاهش داشــته است. بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در زمستان 
۱۳۹۹، بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش  ترین ســهم اشــتغال را به خود اختصاص داده است. در 
مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.8 درصد و کشاورزی با ۱۵.8 درصد قرار دارند.مطابق  آمار در 
زمستان ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳8.8 درصد بوده است. 
این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

 بررســی تغییرات این شاخص نشان می دهد. که سهم جمعیت مذکور نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۰.۲درصد کاهش داشتهاست. در زمستان ۹۹ سهم جمعیت شاغل فارغ التصحیل آموزش عالی 
از کل شــاغالن ۲۵.۳ درصد بوده است. این ســهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که سهم این 

جمعیت نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته است.

ربیعی در نشست خبری:

دروینباآمریکامذاکرهنمیکنیم
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ربیعی در نشست خبری:گزیده خبر

دروینباآمریکامذاکرهنمیکنیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه نشست وین فرصتی برای تبادل نظر طرف ها برای بازگشت 
به تعهدات برجام اســت، گفت: هیچ مذاکره ای بین نماینــدگان ایران و آمریکا صورت 
نخواهد گرفت.، علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز)سه شنبه( در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به مذاکرات مربوط به احیای برجام گفت: در تداوم همان کشاکش، 
دیروز ســه شنبه شاهد فصل تازه ای از روند شکســت زورگویی و تجدید حیات برجام 
هســتیم. همانطور که در اوج قلدری ها و فشارهای رژیم ترامپ پیش بینی می کردیم، 
سرانجام آمریکا با ناامید شدن از مسیر اشتباه گذشته، اعتراف می کند که فشار حداکثری 
شکســت خورده و چاره ای جز احیای برجام و بازگشــت همه طرف ها به تعهدات شان 
وجود ندارد.ربیعی گفت: این موفقیت هرگز بدست نمی آمد، اگر خویشتنداری ما در برابر 
تحریک احساسات ملی از طرف جنگ افروزان نبود و اگر با وجود همه فشارهای خارجی و 
داخلی برای خروج از برجام و مقابله به مثل در برابر رژیم ترامپ نمی ایستادیم و اگر مردم 
ما این رنج شدید و ناجوانمردانه را تحمل نمی کردند و اگر رهبری معظم با درایت در صف 
مقدم حفظ برجام و اصرار بر حق قانونی ایران در مقابله با این ظلم بی نظیر نایستاده بود.

ما در سرآغاز فرآیند احیای برجام هستیم
وی تاکید کرد: البته ما در ســرآغاز فرایند احیای برجام هستیم و امروز هم با اطمینان 
می گوییــم که در آینده ای بســیار نزدیک دولت آمریکا راهی به جــز خاتمه دادن به 
رفتارهای قانون شکن ندارد.ســخنگوی دولت با بیان اینکه تحریم های یکجانبه و ناقض 
توافق و مقررات بین المللی به پایان خواهد رســید، گفت: نشست وین که انجام خواهد 
شد، فرصتی برای تبادل نظرات همه طرف ها درباره نحوه و زمانبندی بازگشت به تعهدات 

در برجام است.

هیچ مذاکره ای میان نمایندگان ایران وآمریکا شکل نخواهد گرفت
ربیعی تاکید کرد: موضع اصولی ما کاماًل روشن است و توسط مذاکره کنندگان ما نیز تکرار 
خواهد شد. همانطورکه بارها گفته شده، هیچ مذاکره ای میان نمایندگان ایران وآمریکا 
شکل نخواهد گرفت.وی ادامه داد: اما آماده رساندن این پیام به اعضای برجام هستیم که 
در صورت لغو تحریم ها و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ جمهوری اسالمی ایران هم بطور متقابل 
آماده اســت که بعد از راستی آزمایی انجام تعهدات طرف های دیگر در کوتاه ترین زمان 
ممکن به انجام همه تعهدات خود بازگردد.سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال حاضر به 
نتایج این نشست خوش بین یا بدبین نیستیم اما اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم 
گذاشته ایم و در صورتی که اراده، جدیت  و صداقت آمریکا به اثبات برسد، می تواند نشانه 
خوبی برای آینده ای بهتر برای این توافق و در نهایت اجرای کامل آن در هفته های پیش 
رو باشد.ربیعی با اشاره به روز ملی فناوری هسته ای گفت: جمعه روز ملی فناوری هسته 
ای اســت. طی دهه های گذشته، جمهوری اسالمی ایران در راستای یک نگاه بلندمدت 
به منابع انرژی و توسعه اقتصادی کشور، توجه به تولید انرژی هسته ای را در دستور کار 
خود قرار داد.وی تاکید کرد: در طول این مدت و در ســایه زحمات و تالش های صدها 
دانشمند ایرانی که با وجود همه سختی ها از پا ننشستند، امروز نه تنها در زمینه توسعه 
تکنولوژی هسته ای با هدف تولید انرژی و بهره برداری انسانی و صلح آمیز از آن در حوزه 
های مختلف از جمله پزشکی، ایران از جهان عقب نمانده بلکه در میان معدود کشورها 
پیشرفته در این حوزه قرار دارد.سخنگوی دولت تصریح کرد: با روشن شدن ابعاد پیشرفت 
علمی ما، دشمن صهیونیستی، نه تنها امنیتی سازی انرژی هسته ای را از راه جعل اخبار و 
روایت سازی های دروغین و با کمک البی های صهیونیستی خود در دستور کار قرار داد 
بلکه تا همین امروز با ترفندهای خرابکاری و ترور که نتیجه آن شهادت شماری از بهترین 
دانشمندان هسته ای ما بود، لحظه ای برای متوقف کردن و به عقب راندن پیشرفت های 
ملت ما کوتاهی نکرده است.ربیعی گفت: ما برای محافظت در برابر این ویرانگری شیطانی 
که صدماتی به کشــور ما وارد کرد دو گام بزرگ را برداشــتیم.وی افزود: اولین گام بلند 
فتوای بی رهبر معظم انقالب بود که با نگاهی جدید به تولید انرژی هسته ای بدون آثار 
زیان بار و غیرانســانی آن، پیامی روشــن و بی شائبه پیرامون ضمانت صلح آمیز بودن و 
صلح آمیز باقی ماندن فعالیت های هســته ای ما به جامعه بین المللی رساند.سخنگوی 
دولت تاکید کرد: دومین گام، انعقاد توافق برجام بود که بر اساس آن جمهوری اسالمی 
ایران برخالف القائات جنگ افروزان به صراحت اعالم کرده هیچ فعالیت پنهانی نداشته و 
تمام تالش های آن در جهت صلح امیز و خدمت به جامعه چه از نظر اقتصادی و زیست 
محیطی و حتی سالمت و مواردی از این قبیل را دارد.ربیعی گفت: برجام یک گام بلندی 
برای به رسمیت شناساندن حق مدنی شهروندان ایرانی در جهان هست و همین موضوع 
بود که دستگاه پروگاندای طرفداران نظامی و امنیتی کردن جعلی برنامه های هسته ای 
ایران را به هراس انداخت.وی ادامه داد: این دو گام در کنار هم، پروژه جعلی امنیتی سازی 
از برنامه های صلح آمیز هســته ای ایران را ناکام گذاشت، هرچند که شرارت شرورترین 
رژیم جهان و همراهان انگشت شمار آن را عصبانی تر از قبل کرده است.سخنگوی دولت 
گفت: اکنون کشاکشــی دو سویه میان فعالیت هسته ای به مثابه یک حق مدنی از یک 
طــرف و تالش برای نظامی و امنیتی بازنمایانــدن آن از طرف دیگر جریان دارد.ربیعی 
خاطرنشــان کرد: دولت های یازدهم و دوازدهم به رغم همه نامالیمات در اثبات فعالیت 
های قانونی هسته ای به منزله حق مدنی مردم ایران نه تنها کوتاه نیامده بلکه به موفقیت 
های بزرگی دســت یافته است.وی افزود: اتفاقا رئیس جمهور با برخورداری از تجربه ای 
دیرین، از جمله شخصیت هایی است که در این زمینه مسئله گسترش و نوآوری در زمینه 
انرژی هسته ای را در طول عمر کاری خود دنبال کرده و هم امنیتی زدایی علیه این حق 
مدنی را با هم به پیش برده است.ســخنگوی دولت تاکید کرد: در سایه این تالش ها، با 
هدایت مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم در اصرار به داشتن این حق طبیعی، اجازه 
ندادیم که پروژه جعلی امنیتی کردن و نظامی نمایاندن صنعت هســته ای موفق شود.

ربیعی تاکید کرد: امروز من اعالم می کنم بنابر گزارش ســازمان انرژی اتمی، ما همواره 
در جهت گسترش صلح آمیز فعالیت های هسته ای بوده ایم و برخالف تصور بدخواهان 
ایران و نیز معتقدان بی اطالع در داخل، امروز نه تنها از ظرفیت های تکنولوژیکی ما کاسته 
نشــده است بلکه گام های بلندتری در گسترش فعالیت با اطمینان بخشی از صلح آمیز 
بودن را برداشته ایم.وی گفت: تاکنون ۶ زنجیره کامل IR۲M در نظنز، دو زنجیره کامل 
IR۴ و یک زنجیره کامل IR۶ نصب شــده است. ظرفیت SWU )سو( نصب شده در حال 
حاضر SWU ۱۶۵۰۰ اســت و درحالی که حداکثر SWU تولیدی قبل از برجام ۱۳۰۰۰ 
SWU بود.ربیعی به روز ســالمتی و روز جهانی بهداشت اشاره کرد و گفت: ۱۹ فروردین 

روز جهانی بهداشت و روز سالمتی است. بزرگداشت این روز، در دومین سال با همه گیری 
ویروس کرونا در جهان،  توام شــده اســت. جهان از شوک اولیه و بحران ناشی از کووید 
۱۹ عبور کرده اســت اما واقعیت این است که ما در جهان امروز در کنار بی عدالتی های 
گوناگون، با یک بی عدالتی دیگر در امر سالمت نیز مواجه هستیم.وی افزود: نابرابری در 
امر سالمت در مقیاس جهانی یک واقعیت است. امروز شاهد یک شکاف جدید در حوزه 
ســالمت در عرصه جهانی هستیم. البته در مورد ایران تحریم های موجود هم یک بُعد 
مضاعف به این ماجرا در ایران بخشیده است.سخنگیوی دولت گفت: دسترسی ایران به 
دارایی های خود با مانع سازی های امریکایی مواجه شده اما این فقط یک مسئله اقتصادی 
نیست. همان طور که من جلسه سخنگویی هفته پیش در همین تریبون توضیح دادم، 
مشــخصا برخی از بزرگترین شرکت های جهانی توزیع واکسن کرونا، از ارائه واکسن به 
ایران منع شده اند. این غیر از ارعاب گری های غیر مستقیم آمریکاست که دسترسی ایران 
به نظام مالی جهانی را محدود کرده است.سخنگوی دولت گفت: یکی از برنامه های دولت 
از سال ۱۳۹۲ میل به یک جهش در ارائه خدمات سالمت و گسترش شبکه های بهداشت 
بود. در کنار آن، اولویت دادن پیشــگیری بر درمــان و پایین آوردن خروج پول از جیب 
مردم برای درمان و در دسترس پذیر نمودن درمان و ارائه آن به مردم در اسرع وقت، در 

کنار گسترش بیمه همگانی جزو برنامه های مهم دولت در حوزه سالمت بود که به رغم 
مشکالت و محدودیتهای متعدد، خوشبختانه این امر محقق شده است.ربیعی افزود: امروز 
می توانیم اعالم کنیم هر ایرانــی که بخواهد می تواند صاحب دفترچه بیمه و برخوردار 
از مزایای آن بشود و امر درمان برای دهک های نیازمند نیز به طور کامال رایگان صورت 
می گیرد.وی ادامه داد: ما خوشــحالیم که حدود ۱۲ میلیون ایرانی فاقد هرگونه دفترچه 
بیمه، امروزه از بیمه درمان برخوردارند و اکنون نیز خوشــبختانه نظام درمانی به سمت 
الکترونیکی شــدن در حال توسعه است.سخنگوی دولت تصریح کرد: در زمینه مبارزه با 
کرونا هم از دنیا عقب نماندیم. ما در شــرایطی مبارزه با ویروس کرونا را آغاز کردیم که 
در مقایسه با سایر کشــورهای جهان از هیچ فرصت برابری برخوردار نبودیم. ما در یک 
جهان نابرابر به مصاف با کووید ۱۹ رفتیم و امروز با توجه به همه محدودیتها و مشکالت، 
عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته ایم.ربیعی گفت: کادر درمان کشور ما فداکارتر از 
هر کشــور دیگری، در میدان نبرد با کرونا ظاهر شد. در تامین لوازم بهداشتی از ماسک 

گرفته تا تجهیزات درمانی، به حد خودکفایی و حتی صادرات رسیدیم.

اولین محموله واکسن کواکس به تهران رسیده است
وی با بیان اینکه در تولید واکسن کرونا هم جزو چند کشور جهان هستیم که به دانش 
آن دست یافته ایم گفت: هر چند موانع تحریمی نگذاشتند تا سرعتمان در خرید واکسن 
و انجام فرایند واکسیناســیون طبق برنامه ریزی های انجام شده پیش برود. با این حال 
خدا را شکر می کنیم و خوشحالیم که امروز ۸۰ درصد کادر درمان کشورمان به رغم همه 
محدودیت ها واکسینه شده اند و واکسیناسیون کرونا برای سایر افراد جامعه و گروه های 
پرخطر نیز بر اســاس پروتکل های ارائه شــده وزارت بهداشت، مرحله به مرحله در حال 
انجام شدن است.سخنگوی دولت گفت: در جدیدترین تحول، اولین محموله واکسن تهیه 
شده از سازوکار کوواکس به تهران رسیده است و این روند با سرعت ادامه خواهد داشت.

هیچ طرح گام به گامی در برجام را نمی پذیریم
ربیعی در پاسخ به ســوالی در رابطه با دستور کار نشست وین بیان کرد: دستورکار این 
جلســه، رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و چگونگی اجرای تعهدات طرف های 
مقابل اســت. این موضوع کمیسیون مشترک این دفعه بوده است.وی افزود: در نشست 
روز جمعه بحث جدی مطرح شد و در نشست پیش رو معلوم  می شود آیا ۱+۴ می تواند 
موارد مورد نظر ایران را تامین کند یا خیر و آن وقت می توانیم مسیر روشن تری را داشته 
باشیم.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیچ طرح گامی به گامی هیچ وقت از سوی ایران 
مطرح نبوده و ایران هم هیچ طرح گامی به گامی را نپذیرفته اســت، گفت: آنچه ایران 
انجام خواهد داد در چارچوب اعالمیه قبلی است یعنی برداشتن همه تحریم های ایاالت 
متحده و همه تحریم هایی که بعد از روی کار آمدن ترامپ بر ضد مردم ایران اعمال شده 
یا مجددا اعمال شده یا تیتر آنها عوض شده و زیر تیتر دیگری قرار گرفته اند و همه اینها 
باید برداشــته شود و این منطق روشنی اســت و اینها هم باید راستی آزمایی شود. این 
طوری نیســت که فقط اعالم برداشته شدن مطرح شود.ربیعی اضافه کرد: در کمیسیون 
مشترک روز جمعه موضع ایران کامال تبیین شد. استقبال می کنیم از اینکه آمریکا مسیر 
غلط گذشته را اصالح کند و به مسیر درست برگردد.وی با بیان اینکه گفتگوی مستقیم 
یا غیرمستقیمی با هیچ طرفی از آمریکا در وین و در هیچ جای دیگری صورت نگرفته و 
نخواهد گرفت، گفت: مسیری که آمریکا باید طی کند و تحریم های جامعی که باید بردارد 

در اختیار ۱+۴ قرار می دهیم.

مقدمات تنظیم سند ایران و چین از سال ۹2 آغاز شد
ربیعی در پاسخ با ســوالی در خصوص اظهارات اخیر مصطفی میرسلیم  که در آن ادعا 
شــده دولت چین به دلیل اینکه تحرکی از ســوی دولت برای انعقــاد قرارداد راهبردی 
ندیده عمال آن را دور زده اســت، بیان کرد: برخی افراد به دلیل بی اطالعی از ســوابق و 
روند تصمیم گیری، نظرات و برداشــت های شخصی خود را ارائه می کنند که اظهارات 
براساس همان برداشت صورت می گیرد.وی افزود: البته این بدیهی است که مقام معظم 
رهبری خطوط کلی سیاست ها را روشن می کنند و جز قوه مجریه و وزارت خارجه نیز 
به عنوان بازوی اجرایی برای عملی کردن آن رهنمودها اقدام می کنند.سخنگوی دولت 
عنوان کرد: نکته دوم همانگونه که ذکر شــد به لحاظ اهمیت استراتژی توسعه روابط با 
کشورهای موثر در آینده اقتصاد و سیاست در جهان و با یک تحلیل دراز مدت نگر وزارت 
امور خارجه طراحی ایجاد روابط استراتژیک را در دستور کار خود قرارداد، این امر حتی 
در مورد کشــورهای منطقه هم صادق بود.ربیعی افزود: از سال ۹۲ مذاکراتی بین ایران 
و چین برای مقدمات این ســند آغاز شــده بود. در سفر رئیس جمهور چین به ایران در 
۳ بهمن ۹۴ مقدمات این ســند راهبردی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و به موجب 
پیشــنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلند مدت در بازه زمانی ۲۵ساله در حین 
این سفر طرفین در بیانیه منتشر شده آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد 
ســند اعالم کردند و سپس رهبری معظم نیز این روابط را کامال درست و حکمت آمیز 
دانستند.وی خاطرنشان کرد: در ۲ اسفند ۹۷ رئیس وقت مجلس شورای اسالمی در سفر 
رسمی به چین به مانند همه سفرها، مجموعه برنامه ها و تفاهم نامه ها را دنبال می کند 
این موضوع را هم مطرح کردند و از نهایی شدن پیش نویس در آینده نزدیک خبر دادند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: نهایتا پس از یک بار تبادل نظر در ۳ شهریور ۹۸ وزیر امور 
خارجه ایران پیــش نویس برنامه راهبردی را طرف چینی ارائه داد. طرف چینی هم در 
فروردین ۹۹ نظرات خود را به ایران اعالم کرد و خرداد ۹۹ متن تفاهم شــده در دولت 
به تصویب رســید و نهایتا با مالقاتها و مذاکرات طرفین در ۷ فروردین ۱۴۰۰ سند امضا 
شــد.ربیعی تاکید کرد: با توجه به اهمیت کشور چین به عنوان یک کشور آسیایی و نیز 
نگاه ایران به تحوالت آتی جهان و شکل گیری منظومه های قدرت جدید و نیز با توجه 
به رابطه خوب رئیس ســابق مجلس شورای اسالمی با دولت و تمایل دو رئیس جمهور 
به داشــتن نماینده ویژه برای پیگیری، با آقای الریجانی برای پیگیری این سند موافقت 
شــد و ایشــان نیز پذیرفتند و رهبری هم این امر را تایید کردند.وی اضافه کرد: الزم به 
یادآوری است حتی در کنار مذاکرات شانگهای در پی سوال رئیس جمهور چین، مجددا 
رئیس جمهور ما بر حضور آقای الریجانی تاکید کردند. معموال در دولت کمیسیون های 
مشترک به وزرا یا سایر افراد واگذار می شود. ولی همگی آنها در چارچوب سیاست های 
وزارت خارجه حرکت می کنند.ســخنگوی دولت گفت: قطعــا در مورد چین به لحاظ 
اهمیت آن در یک هوشــمندی سیاسی برای بکارگیری از همه ظرفیت های نظام آقای 
الریجانی انتخاب شدند تا این سند راهبردی را دنبال کنند. این می تواند یک الگوی خوب 
در مســائل مهم برای بهره گیری از ظرفیت های نظام باشد.ربیعی اظهار کرد: این روزها 
برخی مطالب مطرح می شود که من نه فایده آن را می فهم و نه منشا آن قابل درک است 
این چه فایده ای برای کشور دارد که عده ای هر روز یک دوگانه راه می اندازند که دولت 
به دنبال برجام است و نگاهی به شرق ندارد. این از طرف رسانه های خارجی قابل درک 
اســت ولی تکرارش در داخل، جفای به جامعه اســت.وی افزود: این ادعا که دولت چین 
چون از سوی دولت تحرکی برای انعقاد قرارداد راهبردی ندید عمال دولت را دور زده و با 
شخص رهبری معظم وارد مذاکره شد یک ادعای بی اساس و فاقد صحت و اساس وهن 
نظام سیاسی ماست. اصال نمی اندیشند وقتی طرفهای خارجی این حرفها را بشوند راجع 

به ما چگونه فکر می کنند!

هیچ تناقضی میان نظر رئیس جمهور و مقام معظم رهبری وجود ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به ســوال دیگر مبنی بر اینکه آیا پشنهاد و یا توافق جدیدی 
برای احیای برجام در نشســت وین مطرح می شود؟ گفت: موضع رئیس جمهور در این 

باره کاماًل روشن است. هدف نهایی، لغو کلیه تحریم هایی است که بعد از خروج آمریکا از 
برجام علیه ایران وضع شده و یا اعمال مجدد شده است.ربیعی با بیان اینکه ما آماده ایم 
به محض آنکه طرف آمریکایی تحریم ها را به طور کامل و قابل راستی آزمایی لغو کند 
به همه تعهدات خود بازگردیم، تاکید کرد: هیچ تناقض و تفاوتی میان نظر رئیس جمهور 
و مقام معظم رهبری وجود ندارد. همه این اتفاق ها می تواند در یک سلســله اقدامات 
مستقِل متقابل ولی مرتبط و پیوسته در تنها یک مرحله ی مدت دار اما کوتاه رخ بدهد.

برخی می خواهند وجود تحریم را نادیده بگیرند
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه اخیرا با استناد به تکیه ای از صحبت 
های شما، معاون اول، رئیس بانک مرکزی و یکی از وزرای سابق این مساله که اگر دولت 
های یازدهم و دوازدهم نبودند کشــور دچار مشکالت بیشــتر و بنیادی تری می شد را 
دســتمایه حمله و تمسخر دولت قرار دادند. شما این واکنش را چگونه تفسیر می کنید؟ 
گفت: متاسفانه گرفتن تصویر گزینشی از یک روند و اظهارات دل بخواه و القایی یک سنت 
تخریبی علیه دولت شده است.ربیعی ادامه داد: به یاد دارم وقتی من در خصوص اثر روانی 
برخی اظهارات نسنجیده در زمان بررسی بودجه صحبت کردم در برنامه تهران بیست با 
همین شــیوه انتخاب گزینشی بخشی از جمالت آن را دستخوش تحلیل و تمسخر قرار 
دادند. واکنش های اخیر هم از همین دست است.سخنگوی دولت تصریح کرد: فراموش 
نکرده ایم که جریانی قبل از دولت یازدهم قطعنامه های ســازمان ملل را »کاغذ پاره« 
خواندند و با تمسخر گفتند که »تحریم دیگر چیست؟« اگر اداره کشور با همان نگاه ادامه 
پیدا می کرد قطعا مردم و جامعه در ذیل قطعنامه فصل هفتم منشــور ملل متحد دچار 
بحران های عظیمی می شد که برنامه نفت در برابر غذا یکی از آنها بود.ربیعی تاکید کرد: 
این یک واقعیت اســت که اگر نگاه جدیدی بر حکمرانی در کشــور ایجاد نمی شد امروز 
مشکالت بسیار گسترده تر و ابعاد متفاوت تری داشت ولی عده ای هنوز هم این واقعیت 
را انکار می کنند. متاسفانه عده ای با کلمات به ظاهر انقالبی راهی می روند که حق ایران 
از اقتصاد جهانی را تضییع می کنند. انقالبی بودن به معنای حفاظت از زندگی مردم است 
و یک فرد انقالبی در حالیکه نباید در برابر زورگویی های جهانی مرعوب شود نباید با بی 
مباالتی در برابر نظام نابرابر جهانی کشور و مردم را به ورطه تحریم و انزوا سوق دهد.وی 
ادامه داد: حتی با خروج آمریکا از برجام و ســخت ترین تحریم ها با حفظ برجام مانع از 
همسویی جامعه جهانی با آمریکا شدیم و شکست های آمریکا در شورای امنیت سازمان 
ملل و دادگاه الهه موید انزوای این کشور در برابر ابتکارها و سیاست خارجی دولت بود.

ســخنگوی دولت بیان کرد: البته نادیده نگیریم که تحریم های آمریکا چه مشکالتی را 
برای مردم و معیشت ایجاد کرد. در همین مورد اخیر نابسامانی ها نگاه کنید ریچارد نفیو 
که از او به عنوان معمار تحریم ها علیه ایران نام برده می شود در کتاب هنر تحریم ها می 
گوید: »برنامه تحریم های آمریکا نتایج دیده نشده و حاشیه ای نیز به وجود آورد. برای 
مثال گرانی مرغ از این دســت مسائل بود. آمریکا هیچ تحریمی علیه واردات مرغ ایران 
وضع نکرده بود اما قیمت مرغ باال رفت« این عین جمالت کتاب هست.ربیعی خاطرنشان 
کرد: این طبیعی اســت زیرا بیش از ۶۵ درصد قیمت تمام شده مرغ خوراک دام و سایر 
اقالم اســت که از خارج وارد می شــود. فراموش نکرده ایم که پمپئو، وزیر خارجه سابق 
آمریــکا گفته بود اگر مردم ایران بخواهند غذا بخورند باید به خواســته های آمریکا تن 
بدهند. عده ای عالقمندند نقش تحریم ها در بحران های اقتصادی و برهم خوردن نظم 

بازار را نادیده بگیرند و همه مشکالت را به ناکارآمدی و بی کفایتی مرتبط کنند.
وی اظهار داشت: انواع تحریم ها و فشارها به درآمدارزی و تجارت و مبادالت بانکی بین 
المللی در ۳ سال گذشته می توانست اقتصادهر کشوری را متالشی واز پا دربیاورد. برای 
مقایسه آنچه بر اقتصاد ایران رفته شما کافی است درآمدهای ارزی سال گذشته را با قبل 
از دولت یازدهم مقایسه بکنید. در سال ۹۰ درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور ۱۰۰ 
میلیارد دالر بود اما در سال ۹۹ و با اعمال جنگ اقتصادی آمریکا این درآمد ارزی به ۱۰ 

میلیارد دالر کاهش یافت و آنچه به دولت رسید کمتر از ۵ میلیارد دالر بود.

بیش از 16 میلیون واکسن کرونا وارد خواهد شد
وی در خصوص اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره عملکرد دولت و همچنین 
کارنامه دولت در زمینه واکسیناسیون کرونا گفت: هر کسی، هردولتی و هر نهادی که ادعا 
کند در آن نواقص مدیریتی یا سیاستی یا اجرایی در آن وجود ندارد این حرف نادرستی 
است.ســخنگوی دولت با بیان اینکه نقص مدیریتی نه منحصر به این دولت اســت و نه 
منحصر به کشــور ماست و نه منحصر به یک قوه و نهاد هست، خاطرنشان کرد: از شما 
هم می خواهم به اصل خبر مراجعه کنید، بحث آقای جهانگیری در خصوص آثار تحریم 
و مشــکالت کشور در فروش نفت و مقایســه درآمدهای ارزی ایران در سال ۹۰ و امروز 
بوده است.ربیعی بیان کرد: عین صحبت آقای جهانگیری این است »در سال ۹۰ درآمد 
ارزی حاصل از فروش نفت کشور ۱۰۰ میلیارد دالر بود، اما در سال ۹۹ و با اعمال جنگ 
اقتصادی آمریکا این درآمد به ۱۰ میلیارد دالر کاهش یافت و آنچه به دولت رسید کمتر 
از ۵ میلیارد دالر بود. آمریکایی ها در سال ۹۷ و با اعمال جنگ اقتصادی فکر می کردند 
که ملت ایران برای همیشــه در صف خواهد ایستاد که البته ایستادن در صف با پوشک 
شروع شد و آنان به دنبال این بودند که در همه کاالها چنین شرایطی برای مردم ایران 

رقم بزنند و در ۲۲ بهمن ۹۷ به تهران بیایند.«

ردصالحیت ها در انتخابات شوراها می توانند برخی شهرها را از گردونه رقابت 
خارج کنند

وی در ادامه در پاســخ به این ســوال که چه تمهیداتی برای جلوگیری از رد صالحیت 
های گســترده انتخابات شوراها و یکسویه شدن آن در دستور کار است بیان کرد: آنچه 
در اختیار دولت قرار دارد، هیئت های اجرایی اســت. براســاس ماده ۳۵ قانون، هیئت 
اجرایی با ریاست فرماندار و با حضور ۸ نفر معتمدین بعنوان اعضای حقیقی و رئیس اداره 
ثبت احوال و رئیس آموزش و پرورش تشــکیل می شود.سخنگوی دولت افزود: براساس 
سیاســت های ابالغی وزیر کشور در ستاد انتخابات کشور هیئت های اجرایی با رویکرد 
قانــون مداری و بیطرفی به صالحیت های داوطلبین رســیدگی می کنند. به رغم ثبت 
نام کمتر از سال های گذشته و در روزهای اول با تمهیدات وزارت کشور و اطالع رسانی 
های گسترده توسط استانداری ها و فرمانداری ها ۵۱ هزار و ۲۲۰ نفر در نهایت ثبت نام 
کردند که ۱۲ درصد آن از بانوان هستند. وزارت کشور با حساسیت الزم این امر را دنبال 
می کند و تمهیدی اندیشیده تا مستندات مراجع چهارگانه در اختیار هیات های اجرایی 
قرار گیرد و صرفا براساس مر قانون اقدام شود.ربیعی تصریح کرد: در خصوص نگرانی ابراز 
شده از سوی شــما طبق بند قانون، نظارت بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
است و وزارت کشور در رایزنی و مذاکره با نمایندگان، همه تالش خود را خواهد کرد که 
یک انتخابات رقابتی برگزار شــود. امیدواریم که هیئت های نظارت شرایطی را به وجود 
بیاورند تاهمه ســالیق و جناح ها و حتی افراد مستقل با دیدگاه های مختلف بتوانند در 

رقابتی های شورای شهر حضور یابند.

70 درصد زنجیره تولید مرغ به ارز وابسته است
ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه »شما در نشست خبری هفته گذشته اعالم کردید 
که دولت برنامه ای برای گران کردن کاالهای اساســی ندارد درحالی که طی هفته اخیر 
قیمت مرغ بیش از ۴ هزار تومان گران شــده اســت و مدیر اتحادیه مرغداران هم گفته 
این افزایش قیمت با مجوز رئیس جمهور بوده است. پاسخ دولت در این ارتباط چیست؟« 
گفت:  اوال در مورد بحثی که چه کســی تصمیم گرفته یا نگرفته است، مناسب است به 

اظهارنظرهایی رسمی توجه کنید.

سردار شریف: 
خیز دوباره سپاه و بسیج برای اجرای دور 

جدید طرح شهید سلیمانی
ســخنگوی ســپاه با تاکید بر باالرفتن سطح آمادگی ســپاه و بسیج در اجرای 
طرح شــهید ســلیمانی، از تقویت نقش ها و ظرفیت های موجود برای مقابله با 
موج چهارم کرونا در کشــور خبر داد.در پی نامه روز گذشته سعید نمکی، وزیر 
بهداشــت درمان و آموزش پزشکی به  فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین در خصوص اجرای طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور؛ سردار 
سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با 
اشاره به دســتور سرلشکر حسین سالمی به رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
و فرماندهان ســپاه های استانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( و معاونت 
بهداشت، سالمت و دفاع زیستی سپاه در اجابت درخواست وزیر بهداشت گفت: 
با توجه به موج جدید بیماری و گســتردگی، شــیوع و ابتالء به ویروس جهش 
یافته کرونا در کشور و اجتناب ناپذیری تمهیدات مناسب و جدی برای مقابله و 
مدیریت موثر اقدامات، با ابالغ صبح دیروز )سه شــنبه( سرلشکر حسین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی مقرر گردید، مرحله جدید طرح 
شهید ســلیمانی پس از سکون جمعیت ســیال و فراهم شدن شرایط، اجرای 
سناریوهای بازنگری شــده برنامه ریزی و عملیاتی شود.وی افزود: بر این اساس 
شناسایی خانه به خانه و محله محور موارد ابتال به کرونا توسط تیم های تخصصی 
پزشکی بسیج در چارچوب تعیین شــده وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی 
با مشــارکت مردم در اقصی نقاط میهن اسالمی آغاز خواهد شد و امیدواریم با 
الطاف الهی و همکاری های مــردم در حداقل زمان ممکن، کنترل موج چهارم 
بیماری کووید ۱۹  ، قطع زنجیره انتقال، کاهش مرگ و میر ناشــی از کرونا و 
پوشش حمایتی از گروه های در معرض خطر و آسیب مجدداً حاصل شود.سردار 
شــریف همچنین فعال شدن مجدد تیم های حمایتی سپاه و بسیج برای تامین 
و توزیع کمک های مومنانه به جمعیت آســیب پذیر را از دیگر دســتورات اخیر 
فرمانده کل سپاه به فرماندهان و مسئولین رده های سپاه برشمرد و تصریح کرد: 
با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و همزمانی آن با موج چهارم شیوع ویروس 
کرونا در کشور، ظرفیت ها و تیم های حمایتی مربوط کمک های مومنانه با حضور 
پاسداران، بسیجیان و داوطلبین مردمی مجدداً در سراسر کشور فعال و در کنار 
ســایر نهادها و دستگاه ها به حمایت از آســیب دیدگان و نیازمندان می پردازند.

مســئول روابط عمومی کل سپاه طرح شهید سلیمانی را موجب ارتقای جایگاه 
و موقعیت بین المللی جمهوری اسالمی ایران در مقابله با این ویروس منحوس 
دانست و اظهار امیدواری کرد: عزم، اراده، همکاری و هم افزایی مثال زدنی موجود 
نزد دســتگاه ها، نهادها و سازمان های فعال در این عرصه مهم و خطیر به زودی 
شــرایط قابل قبول و خرســند کننده ای در مهار، کنترل و مدیریت بیماری را 
رقم بزند.وی در پایان با تاکید بر اهمیت رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و 
مراقبتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مدیریت و بازگشت وضعیت قابل مدیریت 
و رضایت بخش گذشته خاطرنشان کرد: در صورت لزوم ظرفیت های نقاهتگاهی 
ســپاه و بسیج با اعالم نیاز ســتاد ملی مبارزه با کرونا نیز مجدداً فعال و به ارائه 

خدمات خواهند پرداخت.

موسوی:
 کرونا یکی از نگرانی های جدی در زمینه 

برگزاری انتخابات است
ســخنگوی ستاد انتخابات کشور با تشــریح اینکه همه مقدمات برای برگزاری 
انتخابات در خرداد ماه ســال جاری فراهم شــده اســت، گفت: یکی از نگرانی 
های جدی در این حوزه موضوع کروناســت که در این عرصه دستورالعمل های 
بهداشتی الزم جهت حفظ ســالمت جان شهروندان به اتفاق همکاران مان در 
وزارت بهداشت و شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی تهیه شده است. سید 
اسماعیل موســوی اظهار کرد: از روز شانزدهم فروردین نام نویسی از داوطلبان 
انتخابات ششــمین دوره شوراهای اسالمی روســتا در بیش از ۳۸ هزار روستا 
و تیره عشــایری در سراسر کشور آغاز شــده است.دبیر ستاد انتخابات کشور با 
تشــریح اینکه فرآیند ثبت نام داوطلبین یک هفته ای اســت، گفت: طبق روال 
ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی روستا از ساعت ۸ 
صبح آغاز و تا ســاعت ۱۸ ادامه خواهد یافت و دواطلبین در طی این هفت روز 
فرصت دارند کار ثبت نام شان را نهایی کنند.موسوی در پاسخ به این پرسش که 
منظور از تیره عشایری چیست گفت: هر کدام از تیره های عشایری که دارای ۲۰ 
خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت باشد واجد شرایط داشتن شورا خواهد بود.وی در این 
خصوص گفت:  بیش از ۴۰۰ تیره عشایری در سراسر کشور واجد شرایط داشتن 
شوراست و تشکیل شوراهای اسالمی در این تیره ها طبق قانون انجام می گیرد.

موسوی همچنین در پاسخ به این سوال که تیره های عشایری معموال با موضوع 
کوچ مواجه هستند؛ چه برنامه ریزی برای این موضوع  در نظر گرفته شده است، 
گفت: محوریت برنامه ریزی در این عرصه با فرمانداری ها بخشــداری هاست و 
در این خصوص برنامه ریزی های الزم برای برگزاری انتخابات شان در هر کجا 
که باشند، پیش بینی شده است.موسوی  همچنین در خصوص واجدین شرایط 
ثبت نام کنندگان هم گفت: تعداد اعضای اصلی شــورای روستاهای زیر ۱۵۰۰ 
نفر جمعیت، سه نفر و روستاهای باالتر از ۱۵۰۰ نفر جمعیت، پنج نفر است.دبیر 
ستاد انتخابات کشور خاطرنشــان کرد: داوطلبان شورای روستاهای زیر ۱۵۰۰ 
نفر باید ســواد خواندن و نوشتن داشته باشند و داشتن مدرک تحصیلی دیپلم 
برای داوطلبان شوراهای روستایی با جمعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر ضروری است.

سخنگوی ســتاد انتخابات در خصوص میانگین روستاهای کشور هم گفت: در 
مجموع از ۳۸ هزار روستای موجود در سراسر کشور، ۲ هزار و ۵۳۳ روستا دارای 
بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت هســتند.وی همچنین گفت: وضعیت نظام وظیفه، 
گواهی عدم ســوء پیشینه و اسناد سجلی برای هر دو گروه شوراها الزامی است 
و باید همراه داشته باشند.موسوی در خصوص روش های چندگانه در خصوص 
ثبت نام با توجه به شیوع ویروس کرونا گفت: موضوع کرونا از یک سال گذشته 
در کشور وجود دارد و در این خصوص پیش بینی های بهداشتی تهیه شده است.

وی اضافه کرد: تالش ما این است حضور مردم را در  در فرایند ثبت نام کم کنیم 
و در این خصوص  داوطلبان می توانند با اســتفاده از روش های نصب اپلیکیشن 
)نرم افزار( مربوطه روی گوشــی همراه خود، نصب بر روی دســکتاپ کامپیوتر 
شخصی، مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و یا با حضور در بخشداری ها نسبت به 
بارگذاری مدارک و ثبت نام در پورتال وزارت کشور اقدام کنند.موسوی تشریح 
کرد: این روش ثبت نام تا امروز موفقیت آمیز بوده و اســتقبال خوبی از ســوی 
داوطلبین داشــته است.دبیر ستاد انتخابات در خصوص روند ثبت نام هم گفت: 
ثبت نام داوطلبین شــوراهای روستاها در بخشداری و در شهرها در فرمانداری 
ها صورت می گیرد.دبیر ستاد انتخابات در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص 
اینکه  پس از پایان نام نویســی از داوطلبان در ۲۲ فروردین، چه فرایند طی می 
شــود؛ گفت: باید از چهار مرجع ذیصالح وزارت اطالعات، دادگســتری، نیروی 
انتظامی و ســازمان ثبت احوال برای هر کدام از داوطلبان استعالم گرفته شود، 
اما قانونگذار پیش بینی کرده ابتدا هیئت های اجرایی بررسی مقدماتی درخصوص 

داوطلبان روستاها داشته باشند.
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گزیده خبر پورابراهیمی  در جلسه بررسی گرانی ها در مجلس با حضور خاوازی

 توزیع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سه سال گذشته
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که 
در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده 
که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی اســت که در سامانه 
های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شــده اســت. 
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی دیروز )سه شنبه( و در 
جریان بررسی علل گرانی های اخیر در مجلس گفت: دالیل 
نابسامانی ها در بازار و عدم تنظیم بازار کاالهای اساسی توسط 
دولت چند محور اساســی دارد کــه از جمله آن عدم اجرای 
قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.وی با اشاره به مواد ۶ و ۱۳ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: براساس این مواد، باید 
کلیه فعالیت ها در حوزه تولید، واردات و صادرات در ســامانه 
های مرتبط وارد شــود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات 
اقتصادی در کشــور است و باید اطالعات به صورت کامل در 
آنها بارگذاری می شــد اما طبق گزارش های میدانی سامانه 
های رصد عملیاتی کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده 
اســت، وظیفه این سامانه ها نظارت و کنترل دولت بر توزیع، 
انبارداری و مسیر حمل و نقل است لذا نابسامانی های اخیر در 
بازار کاالهای اساسی کامال قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی 
نیســت.پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی 
دیگر از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه 
داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور 
کار خارج کردیم اما با اصرار دولت مجددا در بودجه لحاظ شد. 
در سه سال گذشته یعنی سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی 
یکصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم 
نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی حوزه 
اقتصاد و تجارت تعریف شده ، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی 

یک ســوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی 
ایجاد کرده اســت.وی خاطرنشان کرد: اگر نهاده های بخش 
کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ 
هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بــه کاال بدهیم اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.

پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند 
و افــزود: گزارش های میدانی نشــان می دهد که حدود ۱۵ 
درصد عرضه مرغ در مرغداری های کاهش یافته و در برخی از 
ماه ها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت 
تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت های دستوری 

به شــدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده 
اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت 
مردم را در حوزه مصرف کاالهای اساسی از بین برده و تولید 
را هم نابود کرده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه قاچاق کاال ســومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی 
های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کاال در 
کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت 
ها دارد اما مســئوالن در جلسات مختلف بارها اعالم کردند 
که در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس 
پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته براساس 
کدام مصوبه بوده و چرا فشــار به مردم را افزایش می دهید.

وی قانــون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمت ها دانســت و 
گفت که در مجلس تصویب شــد که بخش بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت کشــاورزی 
قرار گیرد که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد 
کشــاورزی صورت گرفت البته آن ها می گویند مســئوالن 
باالدســتی این موضوع را قبول نداشــته و اجرا نمی کنند.

پورابراهیمی تاکید کرد که قانون انتزاع عملیاتی شده و بخش 
بازرگانی وزارت صمت مجددا به وزارت کشاورزی بازگردد، در 
همین راستا از رئیس مجلس درخواست می کنم که کمیته 
نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی تشکیل 
دهــد تا اگر دولت توانایی تصمیم گیــری در حوزه کاالهای 
اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی 
و اختصاص یارانه مســتقیم کاالها به مردم ارائه کنند تا هم 
قیمت ها کاهش یابد و انتفاع آن به مردم برســد و همچنین 

تولید تقویت شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی؛
مالیات بر تراکنش بانکی جایگاه قانونی ندارد

پارسا گفت: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حساب های بانکی باالی ۵ میلیارد 
تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می شود.

 امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر سپرده های 
بانکی اظهــار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و جایگاه قانونی ندارد، 
اما این موضوع که اگر ســازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش های مالیاتی به 
کتمان درآمدهای مالیاتی برسد, سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.او ادامه 
داد: امســال هم توجه ویژه ای به این موضوع خواهد شد. براین اساس مالیات بر 
تراکنش به عنوان درصدی از تراکنش اصال مطرح نیســت، اما مســاله بررسی 
تراکنش های باالی ۵ میلیارد افراد مطرح اســت. این بررسی برای متوجه شدن 
این موضوع است که آیا  این افراد متناسب با درآمد و ثروت خود مالیات می دهند 
یا خیر؟باالترین مقام سازمان امور مالیاتی در پایان بیان کرد: سیاست اخذ مالیات 
بر تراکنش حســاب های بانکی باالی ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و 
امسال هم به آن توجه ویژه می شود. روزنه ورود هر جامعه به پیشرفت, تمرکز به 

درآمدهای کتمان شده یا مخفی شده است.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:
واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی  

در سال 99 تعدیل نیرو نداشتند
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رییس اتاق بازرگانی تبریز در دیدار با رییس کل 
دادگســتری آذربایجان شرقی گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی استان نه تنها 
تعدیل نیرو نکرده بلکه کار خود را رونق نیز بخشــیده اند.به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، جمعی از اعضای هیات رییسه، هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق تبریز با 
حضور در دفتر کار موسی خلیل الهی، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با 
وی دیدار کردند. رییس اتاق بازرگانی تبریز در این دیدار با قدردانی از همکاری 
صمیمانه رییس کل دادگستری استان در جهت پیشبرد اهداف شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان و همچنین رفع مشکالت واحدهای صنعتی و 
تولیدی استان گفت: امیدواریم در سال جدید نیز شاهد افزایش این نوع همکاری 
ها باشیم. یونس ژائله با اشاره به شرایط سخت برای صاحبان صنایع در سال ۹۹ 
گفت: با وجود تمامی این مسائل و مشکالت، واحدهای صنعتی و تولیدی استان 
نه تنها تعدیل نیرو نکرده بلکه کار خود را رونق نیز بخشــیده اند. وی ادامه داد: 
امیدواریم در ســال جدید دست در دست یکدیگر جلو رفته تا به کمک یکدیگر 
مشــکالت بخش تولید را حل و فصل کنیم که البته خوشبختانه در این راستا 
فرهنگ تعامل مناســبی در استان وجود دارد و تنش خاصی مابین بخش های 
مختلف دیده نمی شود. رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به لزوم مانع زدایی از 
مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: متاسفانه گاه به جای کمک به 

واحدهای تولیدی، عرصه برای این افراد تنگ تر می شود. 

رییس شورای اسالمی تبریز:
احتیاج بیشتری به حمل و نقل عمومی پیدا 

خواهیم کرد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رییس شورای اسالمی تبریز با بیان اینکه عملکرد 
شورای پنجم به طور دقیق بررسی می شود گفت: تا آخرین روز مسوولیت تالش 
کرده و کارنامه خود را به طور شــفاف تقدیم مردم می کنیم.شهرام دبیری، در 
اولین جلســه شورای شهر در سال جدید، با انتقاد از نبود ایمنی کار در تبریز و 
رعایت نشــدن آن افزود: اگر در خیابان های شهر قدم بزنیم شاهد عدم رعایت 
ایمنی کار خواهیم بود که بخشی از آن مربوط به رانندگان و بخشی نیز به دلیل 
عدم رعایت ایمنی کار از سوی نیروهای خدماتی و پارکبانان است که باید هرچه 
ســریعتر نسبت به خرید جاروب مکانیزه از سوی شــهرداری اقدام شود. وی با 
اشاره به اینکه بعد از اپیدمی کرونا، احتیاج بیشتری به حمل و نقل عمومی پیدا 
خواهیم کرد، اظهار کرد: در زمان کنونی شهرداری ۱۲ دستگاه اتوبوس خریداری 

کرده که این تعداد برای این شهر کافی نیست.

افتخاری دیگر برای قم:
رتبه نخست خدمات مددکاری کشور به کمیته 

امداد استان قم اختصاص یافت
کمیته امداد استان قم با ارتقاء سطح تخصصی مددکاری و افزایش خدمت رسانی 
به خانواده های تحت حمایت، رتبه نخست خدمات مددکاری در کشور را به خود 
اختصاص داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل 
کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه حوزه حمایت و سالمت خانواده، به عنوان 
پیشــران فعالیت های اجرایی این نهاد اســت گفت: با نیازسنجی، توان سنجی 
و مددکاری تخصصی این نهاد در ســال های اخیر زمینه ارتقاء خدمت رســانی 
به خانواده های معّزز تحت حمایت بیش از گذشــته فراهم شده است.وی تالش 
جهادی مددکاران کمیته امداد استان قم و دلسوزی آن ها را زمینه ساز توفیقات 
این نهاد در مقابله با فقر و محرومیت در اســتان عنوان و اظهار کرد: در آخرین 
ارزیابی دفتر مرکزی این نهاد، کمیته امداد استان قم، در سال ۹۹ رتبه نخست 

خدمات مددکاری را در کشور کسب کرد.

تاکید بر حفظ حریم خصوصی در ارتباط 
تصویری 

گروه اســتان ها-قم-رئیس پلیس فتا استان، ضمن تاکید بر اینکه حفظ حریم 
خصوصی در ارتباط تصویری ضروری اســت، از شــهروندان خواســت قبل از 
تماس های تصویری تنظیمات امنیت )Privacy( حریم خصوصی خود را کنترل 
کنند. ســرهنگ "علی موالی" در گفت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس، 
اظهارداشــت: مهمترین اصل در دید و بازدیدهای مجازی نوروز که قرار اســت 
از شــبکه های اجتماعی صورت گیرد حفظ حریم خصوصی خود و دیگران بوده 
که از اهمیت باالیی برخوردار اســت و می بایست شهروندان قبل از تماس های 
تصویری تنظیمات امنیت )Privacy( حریم خصوصی خود را کنترل کنند.وی 
افزود: در به اشــتراک گذاشتن فایل ها، کلیپ ها و عکس های خانوادگی نوروزی 
خود کمی دوراندیش باشید؛ چرا که مجرمان سایبری به راحتی از این کلیپ ها و 
تصاویر می توانند سوءاستفاده کرده و شاید قربانی بعدی شما و خانواده تان باشید.

سرهنگ موالی با اشاره به پرونده های سوءاستفاده مجرمان سایبری از تصاویر و 
کلیپ های شهروندان و هتک حیثیت آنها در سال های گذشته گفت: حفظ حریم 

خصوصی در فضای مجازی در گام اول بر عهده خود کاربران است.

استانها

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
حمایت از اقشار آسیب پذیر با اختصاص 

بسته های حمایتی
دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز سه شنبه 
به ریاســت رییس جمهور برگزار و در این جلسه رییس کل بانک مرکزی به 
عنوان رییس دوره ای گروه ۲۴گزارشی از جلسه این گروه که روز دوشنبه با 
حضور وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۸کشورجهان و روسای 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشکیل شد، ارائه کرد.
گزارش گروه ۲۴ حاکی از اثرات شــدید اقتصادی کرونا بر اقشــار کم درآمد 
جامعه و ایجاد فقر و بیکاری و همچنین مشــکالت جدی کشورهای عضو در 
تامین واکسن مورد نیاز است.به گفته رییس کل بانک مرکزی، در مقایسه با 
رشد منفی تولید در اکثر کشورهای جهان ، عملکرد جمهوری اسالمی ایران 
در سال گذشــته در مدیریت آثار کرونا و مثبت کردن نرخ رشد تولید, برغم 
فشــارهای مضاعف تحریمی، ممتاز ارزیابی شده است.رییس جمهور در این 
جلسه با بیان اینکه حمایت از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید 
بوده است، گفت: دولت در سال ۱۳۹۹ طرح های حمایتی مختلفی را اجرا کرد 
و در بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته 
است.رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای 
گروه های آســیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، افزود: این کمک ها 
تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانه های اقتصادی یاری گر مردم باشــد 
و مردم عزیز، باالخص اقشــار آســیب پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که 
دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.در ادامه این جلســه طرح 
پیشنهادی »سامانه الکترونیکی نظام بانکی کشور در زمینه کارت اعتباری« 
مورد بررســی قرار گرفت.رییس جمهور با قدردانی از اقدامات انجام شده در 
طول یکسال گذشته برای آماده سازی بستر ارائه تسهیالت بانکی با استفاده 
از کارت اعتباری، گفت: بی شــک الگوی تسهیالت  دهی نظام بانکی کشور 
نیز تغییر می کند که امید اســت با آماده سازی سامانه امضای دیجیتال در 
نظام بانکی گام جدیدی در راســتای رونق بازار و افزایش تولید و راهبرد کلی 
ساماندهی نظام الکترونیک کشور توســط نظام بانکی برداشته شود.روحانی 
افزود: با اجرای این طرح گشایش مهمی برای تولید کنندگان در زنجیره تامین 
صــورت خواهد گرفت و هزینه تامین مالــی برای تولید کاهش قابل توجهی 
خواهد یافت که یکی از مصادیق بارز مانع زدایی از تولید در آغاز سال ۱۴۰۰ 
خواهد بود.همچنین در این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی از وضعیت 
بازار سرمایه درســال ۱۳۹۹ و تحلیل عوامل نوسان در این بازار ارائه نمود و 
برنامه های این سازمان را برای ثبات بخشی به بازار و تداوم تامین مالی تولید 

از طریق بازار سرمایه، تشریح کرد.

دالیل ریزش بورس از نگاه یک کارشناس
یک کارشــناس بازار سرمایه با اشــاره به عوامل مهم ریزشی بازار سرمایه در 
نیمه دوم سال گذشته عنوان کرد: ورود مستقیم و به  دور از تحلیل بخش قابل 
 توجهی از ســرمایه  گذاران جدید و بی  تجربه در اوج بازار باعث شد اصالح و 
روند ریزشی قیمت سهام ادامه  دار شده و به بی اعتمادی و ترس سرمایه گذاران 
دامــن بزند اما با این حال نباید بازار بدهی را در ریزش قیمت ســهام متهم 
کرد.مهدی اســالمی بیدگلی خروج نقدینگی و ترس هیجانی سرمایه گذاران 
خرد را عامل مهم روند ریزشــی بازار در نیمه دوم سال دانست و اظهار کرد: 
جنس سرمایه ها و نقدینگی های بازار بدهی کاماًل متفاوت از بازار سهام است 
و نمی توان این بازار را عامل افت قیمت ســهام دانست.وی بازار بدهی را ابزار 
کارآمدی برای کنترل ریسک سرمایه گذاران دانست و افزود: این بازار در کنار 
بازار ســهام قرار دارد و ســرمایه  گذاران با تکیه  بر دانش می توانند با تشکیل 
پرتفویی متنوع از ســهام و اوراق بدهی، ریســک های خود را مدیریت کنند. 
از ویژگی هــای مهم این بازار البته برای ســرمایه گذاران حقیقی دور بودن از 
هیجان هاســت به همین دلیل در شرایط  خاص، بازار جذابی است که سودی 
باالتر از نرخ سپرده های ثابت بانکی را به همراه دارد.این کارشناس بازار سرمایه 
در پاسخ به این سوال که آیا بازار بدهی عامل ریزش بازار سهام است یا خیر، 
گفت: این بازارها هرکدام مزیت های مختص خودشــان را دارند و ماهیتشان 
کاماًل متفاوت اســت، این در حالی اســت که قرار گرفتن آن ها در کنار هم 
می تواند پتانسیل  های خوبی برای کلیت بازار سرمایه به همراه داشته باشد.وی 
با اشاره به اینکه بازار بدهی با وجود جوان بودن و عمر کوتاهش، طی سال های 
اخیر توســعه خوبی داشته است، تصریح کرد: این بازار همچنان ظرفیت های 
باالیی برای رشد دارد اما مهم  ترین نقطه  ضعف و خالء موجود در این بازار نیاز 

به فرهنگ  سازی و آموزش است.

موضوع وی پی ان قانونی و دسترســی 
برخــی از کاربــران بــه ســایت های 
فیلترشــده، این روزها بار دیگر مطرح 
شده و برخی مســووالن از رفع فیلتر 
برای  یوتیــوب  ماننــد  ســایت هایی 
گروه های خاص خبر می دهند.موضوع 
وی پی ان قانونی از ســال ۱۳۹۱ مطرح 
شد و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف 
از سوی مسووالن به آن پرداخته شد، 
اما بــه دالیل مختلفــی از جمله عدم 
تمایل شرکت ها و مشکالت اقتصادی به 
نتیجه نرسید و البته تاکنون به صورت 
مقطعی و هر چند ســال یک بار، این 
بحث پیش کشــیده شده اما به نتیجه 
نمی رسد.هدف از اجرای طرح وی پی ان 
قانونی به گفته مســووالن، آن اســت 
که برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشــار 
مختلف مردم که با توجه به شــرایط 
شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی 
برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر 
دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده 
کننــد. بــرای مثال طبق ایــن طرح، 
اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران 
و اقشــار مختلــف جامعــه می توانند 
به  را  دسترســی های خاص خودشان 
دسترسی هایی  باشند،  داشته  اینترنت 
که با آنچــه در اختیار یک کودک قرار 
می گیرد، متفاوت است.در حال حاضر 
بسیاری از سایت های علمی و آموزشی 
از یوتیوب تا پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی به دســتور قضایی یا تصمیم 
محتوای  مصادیــق  تعیین  کارگــروه 
مجرمانه مســدود شــده اند. از طرفی 
اگرچه اینترنت بدون هیچ گونه پاالیش 
و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ 

یک از مسووالن داخلی آن را نپذیرفته 
و هــر کدام خواهان نوعــی نظارت بر 
محتواهای اینترنتی بوده اند، اما میزان 
این نظارت و درخواســت برای مسدود 
کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر 
هر یــک از آنها متفاوت بوده اســت.

محمدجواد آذری جهرمی سال ۱۳۹۸ 
ارتباطات  وزارت  قانونی  درباره وظایف 
در احراز هویت افراد در اینترنت گفته 
بود: اینکه ســوال می کنند چرا وزارت 
را نمی بندند  ارتباطات فیلترشــکن ها 
این کار وظیفه ما نیســت. فرض کنید 
فردا صبح بیدار شــوید و ببینید همه 
فیلترشکن ها از دسترس خارج شده اند 
و در این صورت استاد دانشگاهی که به 
دنبال مطالب علمی می گردد، تاجری 
کــه می خواهد تحریم هــا را دور بزند 
و حســاب بانکــی اش را متصل کند و 
توســعه دهندگان نرم افزار به مشکل بر 
می خورند. نمی شــود سطح دسترسی 
دانشــجو و خبرنگار و استاد و تاجر با 
سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله 

برابر باشد.

ارائه  مدیریــت وی پی ان بــرای 
گروه های  بــه  اینترنتی  خدمات 

خاص
پس از آن سیدابوالحســن فیروزآبادی 
-دبیر شــورای عالی فضــای مجازی- 
دریافت وی پی ان های  درباره شــرایط 

قانونــی اظهــار کــرد: ســازمان های 
خاصــی با توجه به فعالیتشــان و نیاز 
بــه امنیت و انتها به انتهــا بودن، نیاز 
دارند که از وی پی ان اســتفاده کنند، 
از جمله ســازمان های دولتی، بانک ها 
و ســفارتخانه ها؛ از طرفــی در بعضی 
حوزه ها شــاهد تحریم وسیع سایت ها 
و اپلیکیشــن های آمریکایی هستیم و 
الزم اســت برای کســب وکارهایی که 
از این اپلیکیشــن ها استفاده می کنند، 
وی پی ان صــادر کنیم. به  همین دلیل 
آئین نامه ای در کارگروه تعیین مصادیق 
محتــوای مجرمانــه در حــال تدوین 
اســت و امیدواریم موضوع استفاده از 
وی پی ان در کشور ساماندهی شود.در 
جدیدترین تصمیم ها برای دسترســی 
طبقه بندی شده کاربران به اینترنت،  به 
نظر می رسد مسووالن تصمیم گرفتند 
به افراد مختلف دسترسی های مختلف 
دهنــد. در این راســتا چنــدی پیش 
فیروزآبادی درباره طبقه بندی کاربران 
فضــای مجازی بیان کــرد: این برنامه 
کاری بیــن وزارت ارتباطات و کارگروه 
تعییــن مصادیق مجرمانــه و معاونت 
فضای مجازی دادســتانی اســت، این 
پروژه تحت عنوان مدیریت وی پی ان و 
مدیریت اینترنت کشور انجام می شود 
برای اینکــه نیازهای اینترنتی  طبقات 
پزشــکان،  خبرنگاران،  مانند  مختلف 
دانشــگاهیان، با کیفیــت بهتری ارائه 

خدمت شــود.درحالی کــه این روزها 
موضوع دسترســی کاربران مختلف به 
اینترنت و ســایت های فیلترشــده ای 
ماننــد یوتیوب بار دیگر مطرح شــده 
اســت، اعالم شــد کــه محمدجعفر 
منتظری -دادستان کل کشور- درباره 
رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد 
مانند دانشــجویان و خبرنگاران، گفته 
است: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ 
برای دســتگاه ها را در کارگروه تعیین 
مصادیــق مجرمانه تصویــب کرده ایم. 
البته این موضوع را چندین ماه اســت 
که تصویب کرده ایم، دستگاه ها حسب 
مورد هرکدام باید نیازهای خودشــان 
را اعالم کنند تا بعداز اینکه نیازشــان 
بــه کارگــروه رســید، در دبیرخانــه 
کارهای الزم انجام شــود. بنابراین ما 
این آمادگی را داشــتیم، پیگیری هم 
کردیــم، پیرو هم بــه وزارت خانه ها و 
دستگاه های مربوطه زدیم تا کار انجام 
شــود، مقدماتش فراهم شده است اما 
دستگاه ها مقداری در انجام کار تاخیر 
دارند.اگرچه موضــوع وی پی ان قانونی 
و دسترسی طبقه بندی شــده کاربران 
به محتــوای اینترنت موضوع جدیدی 
نیســت، اما این روزها به نظر می رسد 
وارد فاز جدی تری شده است. هرچند 
جزئیات این طرح هنوز کامال مشخص 
نیســت و اینکه کدام گروه های خاص 
قادر به اســتفاده از محتوای اینترنت 
بدون پاالیش هستند و یا کدام سایت ها 
برای این گروه ها رفع فیلتر می شــود و 
البته اینکه صالحیت این گروه ها چطور 
بررسی می شود، از سواالت مطرح شده 

برای کاربران فضای مجازی است.

موضوع رفع فیلتر برای 
گروه های خاص جدی است؟

وزیر راه با بیان »خرداد برای قراردادهای اجاره مسکن با 
توجه به ویروس کرونا تصمیم گیری می  شود« گفت:در 
این راســتا گزارشی به ستاد ملی کرونا ارسال می شود. 
محمد اسالمی یادآور شد: در طرح اقدام ملی مسکن تا 
امروز در سراسر کشور شاهد ساخت حدود  ۵۳۰ هزار 
واحد در قالب ۱۰ هزار پروژه هســتیم که در ســه ماه 
فعالیت این  واحدها در دست اقدام و اجرا قرار گرفته اند.

وی افزود: برخی از ایــن پروژه ها مربوط به خود مردم 
اســت که زمین تحویل گرفتنــد و  به صورت فردی یا 
گروهی در حال ســاخت هستند. بخش دوم مربوط به 
پروژه هایی اســت که به صورت مجتمع سازی احداث 
می شود و بخش سوم نیز پروژه های مشارکتی هستند 
که مربوط به دهک های باالتر بوده که در این ســه نوع 
شاهد انجام پروژه  ها هســتیم.وی یادآور شد: در ۴۰۰ 
هزار واحد طرح اقدام ملی مســکن، با نقشی که ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( ایفا کرد و ۱۰۰ هزار 
واحد را عهده دار اجرای آن شــد؛ امروز شاهد آن بودیم 
که از این طرح رونمایی شد. ستاد اجرایی عالوه بر ۱۰۰ 
هــزار واحد طرح اقدام ملی مســکن که در قالب طرح 
مســکن برکت نام گذاری کرد، خانه هایــی را نیز برای 

محرومان تحویل یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموع فعالیت هایی که در 
ســطح کشور از اواخر سال ۹۸ آغاز شــده تا امروز، ما 

در یــک مرحله حدود ۱۱ هــزار واحد طرح اقدام ملی 
مسکن را افتتاح کردیم و طرح های اقدام ملی که امروز 
بنیــاد برکت آن ها را در قالب همیــن طرح اقدام ملی 
افتتاح کرد، آغاز تحویل طرح های مســکن است که از 
اردیبهشت ماه امیدوار هســتیم که حداقل ۱۰۰ هزار 
واحد مسکن از این طرح ها را بتوانیم تا مردادماه آماده 
کنیم. اســالمی بیان کرد: طرح های اقدام ملی مسکن 
مردمی هستند و خود مردم هزینه ها را به حساب واریز 
می کنند و الزم است که پروژه ها با تأخیر مواجه نشوند؛ 
چون در صــورت تأخیر در پرداخت هــا، این وضعیت 
نامناسب و تهاجمی که قیمت ها سرکشی کرده و قیمت 
تمام شــده را افزایش می دهند، خیلــی نگران کننده 
هســتند و ما باید خیلی ســریع منابع را فراهم کنیم 
تا بتوانیم از این موضــوع که افزایش قیمت ها گریبان 
گیر ما بشــوند، فرار کنیم.وی تأکید کرد: خواهش من 
از مردم این است که آورده خودشان را به حساب بریزند 
تا پروژه ها در زمان بندی پیش بروند. تمامی برنامه های 
ما دو ســاله بوده و پروژه ای که هر موقع شــروع شده 
دوســاالنه نقطه حداکثری اش هســت و امیدواریم که 
بتوانیم زودتر این پروژه ها را انجام دهیم.اسالمی گفت: 
پروژه  ای که امروز در یزد در خصوص اقدام ملی مسکن 
افتتاح شد، درست است که تعداد واحدها زیاد نبودند؛ 
اما یک تجربه موفقی بود و یک رکورد اســت که کم تر 

از ۱۱ مــاه از زمان تأمین زمین، طرح و نقشــه و اخذ 
مجوز و آماده ســازی و بهره بــرداری آن حدود ۱۱ ماه 
زمان گذشــت. از این دست پروژه ها زیاد است و بیشتر 
شــاهد آن خواهیم بود.وزیر راه و شهرســازی با اعالم 
این که اردیبهشت ماه یک افتتاح بزرگ در سراسر کشور 
برای طرح ملی مسکن خواهیم داشت، گفت:  تاکنون 
هیچ گونه تصمیم جدیــدی در خصوص میزان افزایش 
نرخ اجاره بها گرفته نشــده اســت. مصوبه ستاد ملی 
برای یک دوره یک ســاله است و اجاره نامه ها معموالً از 
خرداد و تیر تمدید می شوند. در خردادماه یک گزارشی 
به ســتاد ملی خواهیم داد و بــرای ادامه آن در ۱۴۰۰ 
تصمیم گیــری خواهیم کرد.اســالمی درباره چگونگی 
شناســایی محرومان جهت ساخت مسکن اظهار کرد: 
متولی مســکن محرومان، همان دستگاه های حمایتی 
هستند از جمله کمیته امداد حضرت امام )ره( و سازمان 
بهزیستی که ما با این دو نهاد تفاهم نامه ای داریم و بنیاد 
مسکن و ستاد اجرایی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه 
و بسیج سپاه این ها نهادهایی هستند و غیر از اینکه از 
منابع خودشان کمک می کنند، همچنین در چارچوب 
فایده اطالعاتــی که این نهادها دارنــد این پروژه ها را 
احداث می کنند و به همان خانواده های تحت پوشــش 
تحویــل می دهند و ما نیز زمین را بــرای آن ها فراهم 

می کنیم و در اختیار آن ها می گذاریم.

اسالمی: 

فعال تصمیمی برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ اتخاذ نشده است
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از سوی وزیر نیرو تشریح شداستانها

جزییات افزایش تعرفه آب و برق
وزیر نیرو جزییات افزایش تعرفه آب و برق را تشریح کرد و گفت: 
تعرفه آب و برق برای مشــترکانی کــه الگو را رعایت می کنند، 
هفت درصد و برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف دارند ۱۶ 
درصد افزایش یافته است. رضا اردکانیان دیروز در حاشیه افتتاح 
طرح های پویش هر هفته #الف ب-ایران، در پاسخ به سوال ایسنا 
مبنی بر جزییات افزایش تعرفــه آب و برق، اظهار کرد: مصوبه 
هیات وزیران مربوط به امسال نیست و از سال ۱۳۹۷ وجود دارد 
و به جای اینکه هر ســال ارقام متعددی مطرح شود، دولت عدد 
واحدی را تصویب کرد که بر اساس آن  تعرفه آب و برق  از اول 
اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که 
الگوی مصرف را رعایت می کنند معادل هفت درصد افزایش یابد.

وی افزود: در همان مصوبه ذکر شده بود افرادی که میزان مصرف 
آن ها بیش از الگو تعریف شده است، مشمول ۱۶ درصد افزایش 

تعرفه خواهند شد و برنامه دیگری در این رابطه وجود ندارد.

تدوین برنامه ای گشایشی برای فعاالن استخراج رمز ارز
وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو امسال برنامه ای برای استخراج 
کننــدگان رمز ارزهــا تدوین کرده که گشــایش خوبی در کار 
این بخش خواهــد بود، گفت: اســتخراج کنندگان رمز ارزها با 
بهره مندی از این طرح می توانند بدون دغدغه و نگرانی از تامین 
بــرق به فعالیت خود ادامه دهند. جزییــات این برنامه به زودی 
شــد.اردکانیان با بیان اینکه استفاده از انرژی های تجدید پذیر و انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران اطالع رسانی خواهد از ســوی شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و سازمان 

برقی که تولید می کنند، با شــرایطی به استخراج کنندگان ارز 
مجــازی اختصاص خواهد یافت، تصریح کــرد: در هفته جاری 
دستورالعمل جدیدی درباره ایجاد گشایش برای استفاده از انرژی 
در تولید رمز ارزها ابالغ کردیم، این یک کار دو منظوره است تا 
هم استفاده کنندگان مجاز برای استخراج رمز ارزها بتوانند بهره 
بگیرند و هم رونقی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر انجام شود.

وی بــا بیان اینکه مصرف غیرمجاز آب و برق هم به حکم قانون 
کاری خــالف و جرم بوده و هم یک کار غیراخالقی محســوب 
می شــود و ما با ابزار و اختیارات قانونی بدون چشــم پوشی با 
متخلفان برخورد خواهیــم کرد، ادامه  داد: البته از آن طرف هم 
شرایط و تسهیالت را فراهم می کنیم و از این حیث دولت وظیفه 
خود را انجام می دهد.وزیر نیرو ادامه داد: مردم بدانند اســتفاده 
غیرمجاز از انرژی برای تولید رمزارزها هیچ تفاوتی با دســت در 
جیب دیگران کردن ندارد، وقتی راه اســتفاده قانونی و مجاز باز 
گذاشــته شده مثل منزلی اســت که در ورودی دارد اما به جای 
ورود از در بخواهید از دیوار وارد شوید. مردم این مساله را جدی 
تلقی کنند، زیرا اگر با آن  برخورد نشود اثر جدی بر عرضه انرژی 
گذاشته و همه آسیب خواهند دید.به گفته وی ما به عنوان دولت 
گشایش در این زمینه ایجاد کردیم و ضوابط، مقررات و تسهیالت 
امســال به نحو مناسبی از ابتدای سال فراهم است و از طرفی، با 
جدیت با اســتفاده غیر مجاز چه در محیط آموزشی و چه جای 

دیگر برخورد می شود.

برگزاری آیین نکوداشت مدیران بازنشسته 
و معرفی مدیران جدید شرکت آبفا استان 

اصفهان
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
دردهه اخیر با وجود اینکه شرکت آبفا بعضا با تنگناهای 
مالی و محدودیت منابع آبی مواجه بوده اما به واســطه 
برخورداری از نیروی انسانی متعهد و متخصص توانست 
بر مشــکالت غلبه کرده و خدمات پایدار به مشترکین 
ارائه دهد.هاشم امینی در آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه دردهه اخیر شرکت آبفا در 
بســیاری از زمینه ها  به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یافته، اظهار داشت: 
فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بــی وقفه درصدد ارتقای کیفیت خدمات به مردم 
در سطح استان هستند به طوری که شعار سال ۱400 از سوی شرکت آبفا استان 
اصفهان حفظ ارزش آب، ارتقای دانش ســازمانی، خدمات نوین و پایدار نامگذاری 
شد.وی  افزود: همه فعاالن صنعت آبفا باید در طول سال های خدمت به گونه ای 
عمل کنند که به واسطه انجام درست و دقیق وظایف خود ردپای صحیحی برای 
نسل های بعدی در این شرکت بزرگ خدماتی از خود به یادگار بگذارند.مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به عدم بارندگی های کافی در سال آبی جاری 
گفت: بارندگی ها در بسیاری از حوضه های آبریز کشور کمتر از حد نرمال بوده است، 
براین اســاس بدنه مدیریت جدید شرکت باید با تالش شبانه روزی و به کارگیری 
دانش و تخصص الزم درصدد تامین  آب شرب پایدار  مردم در شهرها و روستاهای 

استان باشند.

طي سال ۹۹ صورت گرفت :
تعویض 2500 فقره کنتور ناسالم مربوط به 

مشترکین کالنشهر اراك
به منظور کاهش آب یه حســاب نیامده و مدیریت مصرف آب طي ســال ۱۳۹۹، 
بیش از 2500 فقره کنتور خراب مشترکین خانگي و غیرخانگي که به طرق مختلف 
کارکرد ناصحیح  آنها اثبات و مشخص گردیده بود به صورت رایگان تعویض شد. به 
گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي ،  مهندس  سعید 
سرآباداني مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراك با اعالم این خبر اظهار داشت : 
این اقدام بر اساس شواهد عیني )عدم کارکرد شمارنده در زمان باز بودن شیرآب( و 
نیز تست کنتور که توسط دستگاه مخصوصي انجام میشود در لیست تعویض قرار 
گرفته و بر اساس اولویت بدون اخذ هیچ هزینه اي از مشترکین تعویض شدند.وي 
افزود :  با توجه به اینکه کنتور آب قطعه اي مکانیکي میباشد ممکن است به دالیلي 
همچون : گذشت زمان ، عبور جریان آب از آن و سایش عقربه ها و اتصاالت داخلي 
، کارکرد خود را از دست داده و نتواند به درستي مصرف و عبور جریان آب را نمایش 
دهد ؛ به همین دلیل شرکت هاي اب و فاضالب  پس از اثبات خرابي کنتور نسبت 

به تعویض آن اقدام مي نمایند .

افزایش ۶ درصدی مصرف سی ان جی در 
استان گلستان

مدیر شرکت ملی پخش فراروده های نفتی منطقه گلستان از افزایش ۶ درصدی 
مصرف سی ان جی در این استان خبر داد.عیسی افتخاری گفت: در سال ۹۹ علی 
الرغم محدودیت در سفرهای درون و بیرون شهری بدلیل بیماری کرونا، حدود 24۸ 
میلیون متر مکعب )معادل سوختگیری ۱۶ میلیون و 500هزار خودرو( سی ان جی 
در اســتان گلستان مصرف شده که نسبت به سال ۹۸  افزایش ۶ درصدی داشته 
است.وی سپس با اشاره به قیمت سی ان جی افزود: استفاده از این سوخت پاك از 
لحاظ اقتصادی به صرفه  است، ضمن اینکه سبب کاهش آلودگی هوا و جلوگیری 
از اتالف ســرمایه های ملی نیز خواهد شد.مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلســتان تاکید کرد: در استان گلستان 5۸ جایگاه فعال سی ان جی 
با پراکندگی مناســب وجود دارد که توان عملیاتی آنها فروش روزانه یک میلیون 
مترمکعب است که بصورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات به شهروندان و مسافرین 

عزیز می باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛
۴۸0 میلیارد تومان برای گازرسانی مازندران 

در سال گذشته هزینه شد
مدیر عامل شــرکت گاز مازندران گفت: برای اجرای طرح های گازرسانی استان در 
سال گذشــته 4۸0 میلیارد تومان هزینه شده است.حمزه امیرتیموری در جلسه 
بررسی گازرسانی به بخش کجور شهرستان نوشهر افزود: این میزان اعتبار، عالوه بر 
برخوداری ۷۸ روستا از سوخت گاز طبیعی، 50 هزار مشترك شهری و روستایی هم 
به مشترکان این شرکت اضافه کرد.وی ادامه داد: برای امسال نیز نیاز به مساعدت 
مسئوالن برای اختصاص ۶00 میلیارد تومان اعتبار جهت پیشبرد برنامه گازرسانی 
در سطح استان هستیم که در صورت تحقق آن پیش بینی می شود تا پایان سال بین 
45 تا 50 هزار مشترك مازندرانی از نعمت گاز طبیعی بهره مند بشوند.مدیر عامل 
شــرکت گاز مازندران ضمن اشاره به برخورداری ۱00درصدی مناطق جلگه ای و 
ساحلی استان از گاز طبیعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۸0 درصد روستاهای 
کوهپایه ای استان نیز به شبکه گاز طبیعی متصل و ساکنان این مناطق نیز بهره 

مند از این انرژی پاك شدند. 

ترسیم چشم انداز ،ماموریت و اهداف 
مخابرات  منطقه همدان 

همدان- شهناز محمدی: به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ؛ در اولین 
جلسه  شورای مدیران این منطقه که با حضور محمد علی گرزین، سرپرست  منطقه 
، مدیران و روسای ستادی با رعایت پروتکل های بهداشتی  برگزارشد برنامه چشم 
انداز ، ماموریت و اهداف مخابرات  منطقه همدان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه محمد علی گرزین ضمن تبریک سال نو، با اشاره به ماموریت و چشم انداز 
مخابرات گفت باید استراتژی داشته باشیم تا دچار افت وعقب گرد نشویم مدیران 
ما باید  واقعیتها را پیش بینی کرده و راه درست را برای رسیدن به اهداف  انتخاب 
کنند او گفت  دو راهکار جریمه و رقیب سازی و ۳ اصل : افراد منضبط _ عملکرد 
منضبط وتفکر منضبط  شرکت های خصوصی را به جلو حرکت می دهند و باعث 
رشد و پیشرفت آنها می شوند  .گرزین گفت با تکیه بر نیروی انسانی مبتکر و خالق 
و استفاده از ظرفیتهای انحصاری تلفن ثابت و فیبر نوری فرصتهارا دریابیم و با برنامه 
ریزی درست ،نیازسنجی، مدیریت و تحلیل بازار ومساعدت  و همکاری مدیران و 
مسئولین اســتان  امیدواریم بتوانیم پهنای باند مصرفی استان  را افزایش داده تا 

کسب و کارهاو مردم عزیز استان بتوانند از اینترنت  پرسرعت بهره بیشتری ببرند.

بهبود قیمت نفت پس از ریزش ۳ دالری
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی که تقاضا برای خرید ارزان پس از ریزش بیش از چهار درصدی معامالت در روز گذشته شکل گرفت، افزایش 
یافت.، بهای معامالت نفت برنت ۳۸ سنت معادل 0.۶ درصد افزایش یافت و به ۶2 دالر و 5۳ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
۳4 سنت معادل 0.5 درصد افزایش یافت و به 5۸ دالر و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید.شاخص نفت برنت شب گذشته با 4.2 درصد و نفت آمریکا با 4.۶ درصد 
کاهش بســته شده بودند.نتایج گزارش موسسه مدیریت عرضه )ISM( که نشــان داد فعالیت صنعت خدمات آمریکا در مارس به باالترین حد خود رسیده است، 
جو بازار را مثبت کرد. پیش از این هم آماری که روز جمعه منتشــر شــد، نشــان داد اقتصاد آمریکا ماه میالدی گذشــته ۹۱۶ هزار شغل جدید ایجاد کرده که 
باالتر از حد مطلوب بود.مارگارت یانگ، استراتژیســت دیلی فارکس در این باره گفت: آمار آمریکا نشــان دهنده تسریع روند رشد بزرگترین اقتصاد جهان است 
و دورنمای تقاضا برای انرژی را روشــن کرده اســت.عامل دیگری که به خوش بینیها افزود، احیای بخش خدمات چین در مارس بود و طبق نظرســنجی بخش 
خصوصی، شــرکتها کارکنان بیشــتری استخدام کردند و خوش بینی تجاری افزایش یافت. بعالوه انگلیس محدودیتهای کرونایی را در ۱2 آوریل تسهیل خواهد 
کرد و کســب و کارها از جمله همه مغازه ها، آرایشــگاهها و خدمات ضیافتی در فضای باز گشــایش خواهند یافت.تحوالت مذکور نگرانیها نسبت به توافق هفته 
گذشته وزیران اوپک پالس برای افزایش تدریجی تولید و اضافه کردن ۳50 هزار بشکه در روز به تولید در ماههای مه و ژوئن و افزایش 400 هزار بشکه در روز 
دیگر در ژوییه را تخفیف داد. عربســتان ســعودی هم قرار است کاهش تولید یک میلیون بشــکه در روز که به صورت یکجانبه اجرا کرده است را در سه مرحله 
خاتمه دهد. همچنین ایران عرضه خود را افزایش داده است.سرمایه گذاران اکنون به مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در وین متمرکز خواهند بود که 
در راستای مذاکرات گسترده برای احیای توافق 20۱5 برجام بین تهران و قدرتهای جهانی برگزار خواهد شد و از روز سه شنبه آغاز می شود. آمریکا پیش بینی 
کرد این مذاکرات دشــوار خواهد بود و پیشــرفت زودهنگامی را انتظار ندارد.بر اساس گزارش رویترز، جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار آسیا اقیانوسیه در شرکت 
OANDA اظهار کرد: هر گونه پیشرفت مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران در وین مطمئنا به یک دور دیگر نزول قطعی بازارهای نفت به دلیل نگرانی از 

افزایش بیشتر عرضه ایران منتهی خواهد شد.

افزایش تعرفه پیک بحران در انتظار تصویب 
هیأت دولت

مدیرعامل توانیر گفت: عالوه بر سیاست های پیشگیری برای پایدار ماندن کنترل 
رشد بار باید سیاست های بازدارنده نیز اعمال شود که در حال حاضر افزایش تعرفه 
پیک بحران در هیأت دولت منتظر تصویب است. محمدحسن متولی زاده دیروز 
در مراسم هفته نخست پویش هر هفته الف- به-ایران با اشاره به اهمیت موضوع 
پایدار ماندن کنترل رشد بار اظهار کرد: تحقق این مسئله آرزوی همکاران ما در 
صنعت برق است که تاکنون با سیاست های تشویقی و هماهنگی با مشترکان این 
کار را دنبال کردیم اما برای اینکه این مسئله مستمر باشد باید به سیاست های 
تشویقی در کنار سیاست های بازدارنده توجه شود.وی با اشاره به پویش هر هفته 
الف-ب- ایران گفت: این پروژه ها در تمام اســتان ها آغاز شــده و شروع پویش 
در ســال ۱400 بیانگر این نکته مهم اســت که وزارت نیرو به تمام مردم در کل 
کشور توجه دارد و تمام خدمات را در کل کشور توسعه می دهد.وی افزود: سال 
۱۳۹۹ سالی بسیار سخت بود چرا که تابستان بسیار گرمی را پشت سر گذاشتیم 
و در زمســتان نیز از نظر تأمین سوخت نیروگاه ها با مشکل مواجه شدیم اما با 
عنایت خداوند و تالش همکاران سالی پرافتخار را سپری کردیم.وی با بیان اینکه 
همکاران ما در بخش توزیع هم در بخش ســازوکار و هم در بخش ساخت و ساز 
پیشتاز بودند، گفت: سال ۱400 نیز سال بسیار مهمی است و صنعت برق برای 
تحقق فرامین و دستورات مقام معظم رهبری آمادگی کامل دارند و امیدواریم با 
بودجه تعیین شــده شاهد گام های موثری در صنعت برق باشیم.وی با تأکید بر 
اینکه خدمت رسانی به روستاها به ویژه عشایر گسترده خواهد شد و برنامه های 
متعددی را برای عبور موفق از تابستان ۱400 در نظر گرفته ایم، گفت: مدیریت بار 
ادارات، استفاده از پتانسیل برق امید و برخورد با رمزارزهای غیرمجاز از جمله برنام 
هایی است که برای سال ۱400 در صنعت برق در نظر گرفته ایم.به گفته وی با 
اجرای طرح برق امید بیش از هفت میلیون مشترك مشمول تخفیف صددرصدی 
شدند و تعداد مشترکان پرمصرف نیز به دلیل توجه و رعایت مصرف حدود شش 

درصد کاهش یافت و این آمار بسیار امیدوارکننده است.

مراقب کالهبرداران آبی باشید
شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران به تمامی مشترکان این شرکت نسبت به 
دریافت وجه نقد از ســوی برخی سوءاســتفاده  کنندگان با نام این شرکت و در 
قالب مامور قرائت کنتور و توزیع قبض هشــدار داد. علی صاحبی - مدیر روابط 
عمومی آبفای استان تهران - در این باره گفت: این شرکت بابت هرگونه خدماتی 
که توسط نیروهای امدادی این شرکت که در معابر و یا درِ منازل انجام می شود، 
از جمله تعمیرات شبکه و کنتور، قطع و وصل انشعاب آب، رسیدگی به حوادث 
و... و. هیچ گونــه وجه نقدی دریافت نمی کند.او تاکید کرد: تمامی پرداخت ها به 
این شــرکت باید از طریق درگاه های بانکی و شماره حســاب های بانکی به نام 
این شــرکت پرداخت شود و شماره حساب بانکی شخصی، اعتبار قانونی ندارد و 
ارتباطی به این شرکت ندارد.مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران خاطرنشان 
کرد: در خصوص اجرای شبکه و نصب انشعاب فاضالب یادآوری این نکته ضروری 
است که این شرکت هیچ گونه دخالتی )مجوز قانونی( در نصب انشعاب فاضالب در 
منازل مشترکان ندارد و مجاز به ورود داخل ِملک مشترکان نیست.صاحبی افزود: 
مشــترکان می توانند برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی به نام ماموران 
قرائت کنتور و توزیع قبض این شرکت، با ارسال کد درج شده روی کارت شناسایی 
هولوگرام دار ماموران به ســامانه ۱000۱522 ضمن احراز هویت آنان، اطالعاتی 
مانند نام، وظیفه ای که به عهده دارند و شرکتی که در آن مشغول خدمت هستند 
را دریافت کنند.او در پایان از شــهروندان خواســت در صورت مشاهده هرگونه 
سوءاســتفاده و یا درخواست وجه نقد به نام شرکت آب و فاضالب استان تهران، 

مراتب را به سامانه ۱22 اطالع دهند.

کمبود سوخت در عراق به دنبال ناآرامی ها در 
پاالیشگاه ناصریه

معترضان عراقی با بستن در ورودی پاالیشگاه نفت ناصریه سبب کمبود سوخت 
در جنوب نفت عراق شدند.به گزارش رویترز، یک منبع پاالیشگاهی و یک شاهد 
عینی اعــالم کردند که ده ها معترض عراقی، برای پنجمیــن روز پیاپی ورودی 
پاالیشــگاه نفت ناصریه در جنوب عراق را مســدود کرده اند.این محاصره سبب 
کمبود ســوخت در سراسر اســتان ذی قار در جنوب عراق، تمام شدن سوخت 
بســیاری از جایگاه های عرضه بنزین و ایجاد صف های طوالنی مقابل جایگاه ها 
شده است.پارلمان عراق بدون پرداختن به موضوع بیکاری در روز چهارشنبه )۱۱ 
فروردین ماه( بودجه این کشور را تصویب کرد و این مسئله سبب شد بیش از 200 
نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار که برای درخواست شغل به مدت یک هفته 
در خارج از پاالیشگاه تحصن کرده بودند، ورودی پاالیشگاه را مسدود کنند و مانع 

ورود کارمندان به ساختمان شوند.

پاالیشگاههای دولتی هند در ماه مه 
۳۶ درصد نفت کمتری از حد معمول 
خریــداری  ســعودی  عربســتان  از 
خواهند کرد که نشان دهنده تشدید 
تنشــها با ریاض حتی پس از حمایت 
این کشــور از افزایش تدریجی تولید 
اوپک پالس است. روابط انرژی میان 
هند که سومین واردکننده و مصرف 
کننده بزرگ نفت در جهان اســت و 
عربســتان ســعودی در پی افزایش 
قیمتهــای جهانی نفت، بــه تیرگی 
گراییده است. دهلی نو کاهش تولید 
ســعودیها و ســایر تولیدکنندگان را 
عامل افزایش قیمتها و آسیب دیدن 
رونــد احیــای اقتصــادی از پاندمی 
ویــروس کرونــا می داند.ســه منبع 
آگاه به رویترز گفتند: پاالیشگاههای 
 ۹.5 خریــد  بــرای  هندی  دولتــی 
میلیــون بشــکه نفت ســعودی در 
ماه مه ســفارش داده انــد در حالی 
که مــاه پیــش از آن بــرای خرید 
۱0.۸ میلیــون بشــکه برنامه ریزی 
کــرده بودند.پاالیشــگاههای ایندین 
هندوســتان  پترولیوم،  بهارات  اویل، 
پترولیــوم کورپ و شــرکت پاالیش 
و پتروشــیمی مانگالور معموال ۱4.۸ 

میلیون بشــکه نفت عربســتان را در 
یک ماه خریــداری می کنند.تصمیم 
برای خرید کمتر نفت روز دوشــنبه، 
دو روز پس از تماس تلفنی روز شنبه 
میان دارمندا پرادهان، وزیر نفت هند 
و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی گرفته شد. 
محتــوای مکالمات میان این دو وزیر 
هنوز معلوم نیست و هیچ اظهارنظری 
از سوی شــرکتهای هندی، آرامکوی 
عربســتان  نفت  وزارت  یا  ســعودی 
سعودی مطرح نشــده است.اوپک و 
متحدانش که به اوپک پالس معروف 
هستند، پنج شنبه گذشته با افزایش 
تولید به میزان ۳50 هزار بشــکه در 
روز در ماه مــه و به همین میزان در 
ژوئن و افزایش 450 هزار بشــکه در 
روز دیگر در ژوئیــه موافقت کردند. 
پیش از برگزاری ایــن دیدار، دولت 
آمریکا در تماس با عربستان سعودی 
خواســتار مقــرون به صرفــه ماندن 

قیمتهای انرژی شــده بــود. پس از 
تصویب افزایــش تولید اوپک پالس، 
شرکت آرامکوی سعودی روز یکشنبه 
قیمت فروش رســمی نفت در ماه مه 
برای منطقه آســیا را افزایش داد اما 
قیمت فروش این شرکت به بازارهای 
اروپا و آمریکا کاهش یافت.یکی از این 
منابع آگاه گفت: از این که ســعودیها 
قیمت فروش بازارهای دیگر را کاهش 
دادنــد در حالی کــه قیمت فروش 
رســمی به آســیا را افزایش دادند، 
پاالیشگاههای  از  متعجب شدیم.هند 
دولتی خود خواســته است به دنبال 
کاهش  برای  دیگــری  واردات  منابع 
وابســتگی به نفت خاورمیانه باشند. 
تنشها میان هند و عربستان سعودی 
پس از توصیه ماه گذشــته شاهزاده 
عبدالعزیز به دهلی نو برای اســتفاده 
از نفــت ارزانی کــه در زمان ریزش 
قیمتهــا در ســال 2020 خریداری 
کرده بود، تشدید شد. پرادهان پاسخ 

عبدالعزیــز را غیردیپلماتیک خواند.
وزیر انرژی سعودی به منظور کاستن 
از این اختالف، هفته گذشــته اعالم 
کرد آرامکو ســهمیه فروش آوریل به 
پاالیشــگاههای هندی را تغییر نداده 
اما حجم فروش به سایر خریداران را 
کاهش داده اســت و تصدیق کرد که 
محدودیت تولیــد، آرامکو را با برخی 
از شرکایش دچار مشکل کرده است. 
وی گفــت: عربســتان کاهش تولید 
داوطلبانه خود را به صورت مرحله به 
مرحله تا ژوئیه پایان خواهد بخشید.

پاالیشــگاههای هندی  بین،  این  در 
منابــع خرید نفــت را متنوع کرده و 
گرید نفتی توپی برزیل، لیزای گویان 
و یوهان اســوردراپ نروژ را به رژیم 
نفتی خود اضافه کرده اند.بر اســاس 
گــزارش رویتــرز، آرینــدام باگچی، 
امور خارجه هند  وزارت  ســخنگوی 
روز جمعــه اعالم کرد مــا همواره بر 
این باور بوده ایــم که عرضه نفت به 
جای مدیریت مصنوعی، باید توســط 
بازار مشخص شــود. با وجود این که 
اوپک پالس تسهیل محدودیت عرضه 
را اعــالم کرده اما همچنان پایینتر از 

انتظارات هند است.

کاهش چشمگیر خرید نفت 
هندی ها از عربستان

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی
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اداره کل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت اجرای پروژه های اقدام ملی مسکن در سطح استان البرز به شماره 2000003559000001 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی اعم از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
 www.setadiran.ir ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشــنهاد دهندگان دارای صالحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس
صورت خواهد پذیرفت، الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/01/17 مي باشد.
مهلت زماني دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از ساعت 10/00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/01/17 لغایت ساعت 14/30 روز  شنبه مورخ 1400/01/21

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1400/02/04
* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات ))الف((:

 * آدرس: کرج-رجایي شــهر )گوهردشــت(-بلوار جمهــوري اسالمي)رســتاخیز(- خ ســوم غربــي- اداره کل راه و شهرســازي اســتان البــرز  
کد پستي: 3148715634 تلفن: 026-34480420

*  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس: 021-41934  
دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768

*   اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت www.setadiran.ir  بخش "ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر" موجود است.
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/01/18
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گزیده خبر 6 ابهام مصوبه پرحاشیه حقوق ورودی

 هشدار نسبت به گرانی تولید
به دنبال حواشی مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق 
ورودی کاال در ســال جاری و مصوبــه اخیر هیات وزیران، معاون 
گمرک ایران طی گزارشــی ابهامــات و تبعات اجرای این مصوبه 
را اعالم کرد و خواســتار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع 
وقت شد.  حقوق ورودی کاالهای وارداتی در قانون بودجه ١٤٠٠ 
دســتخوش تغییراتی شد و البته بی حاشــیه نماند. طبق مصوبه 
بودجه در تبصره ٧، مصوب شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی 
کاالهای وارداتی به اســتثنای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 
مصرفی پزشــکی در سال ١٤٠٠ در همه موارد از جمله محاسبه 
حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی 
در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد 
حقوق گمرکی برای کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشــکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک 
درصد و برای سایر کاالها به دو درصد ارزش گمرکی کاال کاهش 
پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شــد مبلغ ریالی حقوق ورودی 
کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و 
نهاده های کشــاورزی و دامی نسبت به سال قبل )١۳۹۹( نباید 
افزایش یابد.در این حالت، حذف نرخ ٤۲٠٠ تومانی برای محاسبه 
حقوق ورودی و عوارض و محاسبه آن بر مبنای نرخ سامانه آی.تی.

اس )ITS( بانــک مرکزی - نرخی نزدیک به بازار و فعال حدود ۲۵ 
هزار تومان - اعمال خواهد شد.

یک پیشنهاد و تصویب نامه هیات وزیران 
اما طی روزهای ابتدائی ســال بحث هایی در رابطه با نحوه اجرای 
ایــن تبصره قانونی و البته تبعات آن بــه ویژه در رابطه با افزایش 
نرخ محاسباتی حقوق ورودی مطرح بود تا اینکه مسئوالن گمرک 
ایران اعالم کردند تا زمان ابالغ مصوبه به گمرک، طی هماهنگی 
های صورت گرفته پیشنهاد شده که در راستای تسهیل و تسریع 
در انجام تشــریفات گمرکی کاالهای اساسی، نهاده های تولید ) 
مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین 
آالت مرتبط با تولید( و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کاال،  
حقوق ورودی مانند ســال قبل اخذ و نســبت به ترخیص کاالها 
اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کاالها همچنان 
همان دالر ٤۲٠٠ تومانی اســت. اخیرا هیات وزیران در این رابطه 
مصوبه ای داشــت که طی آن، گمرک ایران مجاز شــده است تا 
زمان ابالغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی، نسبت به دریافت حقوق 
ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی به روال 

قبل اقدام کند.

گزارش مفصل از ابهامات و پیشنهادات
در همیــن جریان گمرک ایران در رابطه با مصوبه قانون بودجه و 
اجرای آن معتقد به وجود ابهامات و تبعات ناشــی از  آن است و 
ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - این موضوع را طی گزارشــی 
به میر اشرفی - رئیس کل گمرک ایران - اعالم کرده که در ادامه، 

جزئیات این گزارش، آمده است.

مالک قانون بودجه است

١. در متن مصوبۀ شــمارۀ ۲٠۸١ /ت۵۸۶٧١ ه مورخ ١۵ .١. ١٤٠٠ 
هیات وزیران اعالم شــده است: » گمرک جمهوری اسالمی ایران 
مجاز شده است تا زمان ابالغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ....« 
و این درحالی اســت که مأخذ حقوق گمرکی در جزء )۲( بند )و( 
تبصرۀ )٧( قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور تعیین و ابالغ شده 
اســت؛ بنابراین بکار بردن واژۀ »حقــوق گمرکی« در ابتدای این 
مصوبه موضوعیت نداشته و مالک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج 

در قانون بودجۀ سال ١٤٠٠ کل کشور است.

تکلیف 800 تعرفه را مشخص کنید
۲. مطابــق مفاد جــزء )۲( بند )و( تبصــرۀ )٧( قانون بودجه، در 
ســال ١٤٠٠ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند 
)د( مــاده )١( قانون امور گمرکی برای کاالهای اساســی به یک 
درصد تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳٧۹۳ /

ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ١۶ .۵ .١۳۹۵ هیئت وزیران ، ۲۵ گروه کاالیی به 
تعداد حدود ۸٠٠ ردیف تعرفه بعنوان کاالهای اساسی و ضروری 
معرفی شــده اند.حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق 
گمرکی کاالهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸٠٠ 
ردیف کاالیی می شــود یا صرفاً شــش قلم کاالی اساسی که ارز 
ترجیحی دریافت می کنند ) گندم، جو، دانه های روغنی، روغن 
خام ، ذرت و کنجاله سویا( مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج 
در جزء )۲( بند )و( تبصرۀ )٧( قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور 

می گردند که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است.

تولید در آستانه گرانی 
۳. علیرغم اینکــه وفق مفاد جزء )١( بنــد )و( تبصرۀ )٧( قانون 
بودجۀ ســال ١٤٠٠ کل کشــور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی 
کاالهای وارداتی به اســتثنای کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات 
مصرفی پزشکی در ســال ١٤٠٠ در همه موارد از جمله محاسبه 
حقوق ورودی، براســاس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی 
نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای.تی.اس( در روز اظهار اعالم شده 
است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲٠۸١ /ت۵۸۶٧١ ه مورخ ١۵ .١ .١٤٠٠ 

هیات وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نشده 
و این درحالی اســت که در ســال ١۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق 
ورودی برای کلیۀ کاالهای وارده ، نرخ ٤۲٠٠٠ ریال بوده است که 
با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ 
حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ ١٤٠٠، مأخذ سود بازرگانی 
 )ETS( سال ١۳۹۹ و مبنای محاسبۀ ســامانۀ مبادلۀ الکترونیکی
بانک مرکزی، مالک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این 
منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کاالهای 
غیراساســی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید )مواد اولیه، 
مواد واســطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین 
آالت خطوط تولید(به شدت افزایش خواهد یافت که قطعا چنین 
هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصور نبوده است.

تکلیف ترخیصی ها مشخص نیست
٤. باتوجــه به اینکه اثر مصوبۀ شــمارۀ ۲٠۸١ /ت۵۸۶٧١ ه مورخ 
١۵ .١ .١٤٠٠ هیــات وزیران تا زمان ابالغ حقوق گمرکی و ســود 
بازرگانی بر مبنای قانون بودجۀ سال ١٤٠٠ کل کشور اعالم شده 
اســت، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و ســود 
بازرگانی برای اقالمی که از ابتدای ســال ١٤٠٠ ترخیص شده اند 
مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور 
بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال الزم االجراء 
است معلوم نیســت آیا صاحبان کاالیی که مبادرت به ترخیص 
کاالهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف 
آن کرده اند باید در انتظار ابالغ مطالبه نامۀ کسر دریافتی گمرک 
از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند که عماًل این نگرانی باعث 
ســردرگمی، بالتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص 
کاالهای موجــود در گمرکات و عدم تمایــل به فروش کاالهای 

ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شده است.

وضعیت کاالهای موجود در اماکن گمرکی 
۵.علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ ١ مادۀ ۶ قانون امور گمرکی، » 
افزایش حقوق ورودی شــامل کاالهای موجود در اماکن گمرکی 

نیست« . همچنین به اســتناد مادۀ ١١ آیین نامۀ اجرایی قانون 
مقررات صــادرات و واردات، کاالهایی که ســود بازرگانی آنها به 
موجب جداول پیوســت آیین نامۀ مذکور یــا تصویب نامه های 
خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت 
انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل 
از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم 
شمول مواد قانونی اشاره شده برای کاالهای موجود در گمرکات یا 

ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.

الزام صاحب کاال به این تعهد وجاهت قانونی ندارد 
۶.دفتر واردات گمرک ایران به شــیوۀ مرســوم در پایان هر سال 
بخشــنامه می کند که تا ابالغ کتاب مقررات صادرات و واردات و 
جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه 
های جدید، الزم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه 
التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج 
کامنت روی اظهارنامه، براســاس مقررات جاری اقدام شود، که به 
نظر می رســد الزام صاحبان کاال به ارائه چنین تعهدی وجاهت 
قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کاال با واهمه از اینکه 
گمرک ایران پس از تعیین تکلیــف نهایی چگونگی اخذ حقوق 
ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت 
هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد کرد از ترخیص کاالهای 

خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می کنند.

شش محور اساسی مورد توجه قرار گیرد
بر این اســاس، معاون فنی گمرک ایران شش مورد را مورد تاکید 
قرار داده و از رئیس کل گمرک ایران خواســته تا ضمن انعکاس 
موضوع به مراجع ذیربط و ذیصالح از جمله معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این 
زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطالع رسانی شود که این موارد در 

ادامه اشاره شده است. 
١( تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال 

جاری یک درصد یا دو درصد یا قانون امور گمرکی چهار درصد
۲( تعیین دقیق مصادیق کاالهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل 

حقوق گمرکی به یک درصد
۳( تعیین تکلیف مبنای محاســبۀ حقوق ورودی براساس قانون 
بودجۀ ســال جاری )نرخ ETS بانک مرکزی( یا روال ســال قبل 

)٤۲٠٠٠ ریال(
٤( وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کاالهای ترخیص شده از 
گمرکات کشــور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری 
)اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف 

مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی(
۵( تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای 
کاالهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش ســودبازرگانی 
برای کاالهایی که دارای شــرایط قبل از افزایش ســود بازرگانی 

هستید
۶( دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کاال مبنی بر پذیرش پرداخت 

هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه

با دستور مدیرعامل سایپا صورت گرفت:
تمديد طرح »خدمات خودرو در محل« 

امدادخودروسايپا تا اطالع ثانوی
با دســتور مدیرعامل گروه خودروسازي ســایپا اجراي طرح »خدمات خودرو در 
محل« امداد خودرو سایپا تا اطالع ثانوی تمدید شد. در این طرح خدمات امدادي 
با اجرت و ایاب و ذهاب رایگان برای دارندگان محصوالت ســایپا ارائه می شــود.

به گزارش سایپانیوز به نقل از ارتباطات امدادخودروسایپا، طرح »خدمات خودرو 
در محل« امداد خودرو ســایپا در راســتای مســئولیت های اجتماعی این گروه 
خودروسازي و همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرا شده است.مدیر عملیات 
امداد خودرو سایپا در ا اعالم این خبر، اظهار کرد: طرح بهار ١٤٠٠ گروه سایپا که 
از ۲٧ اسفند ١۳۹۹ آغاز و تا ١٤ فروردین ١٤٠٠ در جاده ها و محورهای پرتردد 
کشور اجرا شد با کسب باالترین رضایت دارندگان خودروهای سواری گروه سایپا 
و غیر سایپا، به پایان رسید.عباس فخاریان گفت: در این طرح، گروه خودروسازي 
سایپا، افزایش کیفیت خودروهای تولیدی سایپا، استفاده از سرویس های ادواری 
و بازدیدهای فنی در قالب طرح خدمات خودرو در محل، ســبب شد درخواست 
خدمات امدادی ثبت شــده نسبت به تعداد سفرها افزایش چندانی نداشته باشد.

فخاریان ضمن تاکید بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشــتی، خاطر نشان کرد: 
گروه خودروســازی سایپا از ابتدای امسال، مشــتریان خود را به دریافت خدمات 
خودرو در محل و خودداری از سفرهای غیرضروری تشویق کرده و سنت هر ساله 
خود در خصوص برگزاری طرح نوروزی و همراهی با مسافران نوروزی را به منظور 
همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا و سایر سازمان های زیربط با شرایط متفاوت 

و عنوان طرح بهار ١٤٠٠ اجرا کرد.

قدردانی امام جمعه نیشابور از مديرعامل 
فوالد خراسان

حجه االســالم یعقوبی: رویکرد نو و مســئولیت پذیری اجتماعی مدیریت فوالد 
خراســان شایسته قدردانی است. حجت االســالم سیدقاسم یعقوبی، امام جمعه 
نیشابور در  نخستین  دیدار سال جدید مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان با ایشان، 
ضمن آرزوی توفیق برای دکتر غفوری و همکاران مجتمع، حضور مسئوالنه فوالد 
خراســان را در حیطه های اجتماعی نشــان دهنده نگاه نو مدیریت این شرکت 
دانست و از وی قدردانی کرد.یعقوبی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« اظهار امیدواری 
کرد کــه دغدغه رهبر انقالب درباره رونق تولید و اشــتغال جوانان با تالش، هم 
افزایی و تعامل دولت و مجلس و دســتگاه های مسئول با صنعتگران و کارگزاران 
حوزه اقتصاد و تولید جامه عمل پوشانده شود.کسری غفوری، مدیرعامل مجتمع 
فوالد خراسان با تشکر از همراهی های مسئوالن شهرستان و به ویژه حمایت امام 
جمعه نیشابور،  بر تداوم راهبرد فوالد خراسان در حوزه مسئولیت های اجتماعی 

تاکید کرد .

افزايش سرمايه 8400 میلیارد تومانی شركت 
فوالد مباركه

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد 
مبارکه در تاریخ ۲۵ اسفندماه با حضور بیش از ٧۲ درصد از سهامداران با توجه به 
شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت آنالین و از طریق 
سایت شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.بنابراین گزارش در مجمع عمومی فوق العاده، 
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشــاره به عملکرد درخشان این 
شــرکت در ســال جاری گفت: میزان درآمد این شرکت طی یک سال اخیر ۸١ 
درصد رشــد کرده اســت. همچنین آمارها از رشــد ۹١ درصدی سود هر سهم 
فوالد مبارکه در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.وی 
همچنین با اشاره به بازدهی ١۹٠ درصدی سهام فوالد مبارکه در مقایسه با بازدهی 
٧٠ درصدی سکه امامی و ۶٤ درصدی یورو )ارز( از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: 
این شرکت در نظر دارد در صورت نهایی شدن افزایش سرمایه این شرکت، از آن 
در اجرای طرح نورد گرم ۲ و سرمایه گذاری در شرکت هایی نظیر الکترود اردکان، 
تأمین آب اصفهان، فوالد زاگرس، فوالد سفیددشت، فوالد هرمزگان، شرکت صنایع 
معدنی چادرملو و مواردی از این قبیل اســتفاده کند.بنابر این گزارش، در نهایت 
پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص 
پیشنهاد افزایش سرمایه، مجمع با افزایش سرمایه ۸٤٠٠ میلیارد تومانی )معادل 
٤٠ درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها( فوالد مبارکه موافقت کرد. ضمن 
اینکه مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار کرد تا در مدت زمان حداکثر ۶ ماه و 
با رعایت دستورالعمل های سازمان بورس نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه و 
ثبت در دفاتر رســمی اقدام شود تا این شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه خود، 
به عنوان دومین شرکت بورسی ایران معرفی شود.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در مجمع عمومی فوق العاده این شــرکت از صدور مجوز افزایش سرمایه ۸٤٠٠ 

میلیارد تومانی و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه خبر داد.

معاون وزیر صمت:
800 میلیارد تومان مشوق  

 صادراتی امسال 
پرداخت می شود

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برنامه ریزی 
برای توســعه تولید صادراتی و ارتقای فرهنگ صادراتی 
اولویت اصلی این ســازمان است.به گزارش صدا و سیما؛ 
حمید زادبوم با اشاره به نامگذاری سال ١٤٠٠ به »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« از سوی رهبر معظم انقالب، 
گفت: برنامه ریزی برای توســعه تولید صادراتی و ارتقای 
فرهنگ صادراتی اولویت اصلی این سازمان است.رئیس 
کل سازمان توســعه تجارت ایران در تشــریح اقدامات 
این ســازمان در سال ۹۹ در حوزه مشوق های صادراتی، 
اظهار داشــت: بیــش از ۵٠٠ صادرکننــده به صورت 
مســتقیم و تعداد بیشــتری از صادرکنندگان به صورت 
غیرمستقیم از مشــوق های صادراتی استفاده کردند که 
بیشــترین پرداخت در دو حوزه زیرساخت های تجاری و 
کمک سود تسهیالت صادرات اســت.وی اضافه کرد: با 
همکاری کارگروه توســعه صادرات استان ها و همچنین 
ســازمان های صمت اســتان ها بیش از ۳٠ زیرســاخت 
تجاری در حوزه های سردخانه، انبار مکانیزه، سورتینگ 
و بســته بندی، پایانه صادراتی و مراکز نمایشــگاهی در 
سراسر کشــور با اولویت استان های مرزی مورد حمایت 
قــرار گرفتند کــه این مســاله در کاهــش هزینه های 
صادرکنندگان نقش به ســزایی ایفا می کند.معاون وزیر و 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره 
به تمهیدات در نظر گرفته شــده در قانون بودجه سال 
١٤٠٠ کشــور گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری 
حدود ۸٠٠ میلیارد تومان جهت پرداخت مشــوق های 
صادراتی توســط سازمان توســعه تجارت ایران در نظر 
گرفته شده است که برنامه ریزی الزم در جهت پرداخت 
مشوق ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و 
پشــتیبانی و مانع زدایی از جامعه صادرکنندگان صورت 
پذیرفته و پس از ابــالغ و تخصیص بودجه الزم در این 
خصوص اقدام خواهد شد.زادبوم بر استمرار حمایت ها و 
تشــویق صادرکنندگان تاکید و اظهار امیدواری کرد با 
تالش بخــش خصوصی و حمایت همه جانبه بخش های 
دولتی شــاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده توسعه 

صادرات غیرنفتی باشیم.
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خواسته های همتی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پولگزیده خبر

صندوق بین المللی پول بدون تبعیض به تقاضای قانونی اعضاء پاسخ دهد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر برخورد منصفانه و فارغ از فشار های سیاسی بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول در حمایت مالی از کشــورهای عضو، گفت: از صندوق 
انتظــار می رود بدون تبعیض و اثرگذاری البی های سیاســی به تقاضاهای قانونی اعضا 
پاســخ دهد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشســت گروه 24 که به ریاست 
عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران و با حضور رییس 
صندوق بین المللی پول، رییس بانک جهانی، روسای بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی 
کشــورهای عضو این گروه، به صورت مجازی برگزار شد، همتی به بروز نشانه های بهبود 
اقتصاد جهانی اشــاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک ســال پس از شروع کووید-19 
گرد هم آمده ایم و شــاهد نشــانه های اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه نگران 
طوالنی  شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن 
روند چندین دهه گذشــته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم.

همتی ارتقا وضعیت دسترســی به واکسن را در ســرعت بهبود اقتصادی کشورها موثر 
دانســت و عنوان کرد: در این مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، 
همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادالنه واکسن ها با 
قیمت های معقوالنه است. به دالیل اخاقی هم، جای هیچگونه محدودیتی برای صادرات 
واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی 
قرار داریم و هیچ کشــوری از این بحران در امان نیست.وی افزود: در کشورهای درحال 
توسعه و توسعه نیافته، آسیب پذیرترین افراد و فعاالن بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین 
خسارات را متحمل شــده اند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، 
دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه  گذشته به دست آورده بودند، 
از دست داده اند.رئیس کل بانک مرکزی بر قرارگیری کشورهای در حال توسعه در مسیر 
بهبود اقتصادی تاکید و تصریح کرد: همکاری جهانی و به اشــتراک گذاری تجربه، برای 
واکنش موثر به بحران ضروری است و باید با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای سیاستی 
الزم را در راســتای پرورش محیطی مناســب برای تجارت و انتقال فناوری و سرمایه به 

کار بست.وی ادامه داد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت 
از کشــورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همه گیری و مراحل گوناگون 
بهبودی پس از آن دارند. درســتی و حســن رفتار این دو نهــاد به رعایت اصل برخورد 
یکنواخت و فارغ از فشار های سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار 
می رود بدون تبعیض و اثرگذاری البی های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.

رئیس گروه 24 با بیان اینکه انعطاف پذیری در واکنش ها به بحران و متناسب سازی آنها 
با شرایط کشور، باعث هموار شــدن راه بهبودی پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل 
از همه گیری می شــود، گفت: صندوق بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داشته 
باشد تا بتواند نیازهای کان مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند.وی 
با تاکید بر این مهم که تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد 
باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشــد، افزود: گروه 24 به شــدت از نحوه 
پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع حق برداشت مخصوص )SDR( استقبال می کند 
و کشورها را به اتخاذ رویکردهای موثر برای بازیافت SDR  های بااستفاده خود در راستای 
کمک به سایر کشورها تشویق می کند.در این جلسه کریستالینا جرجیوا رییس صندوق 
بیــن المللی پول ضمن همدردی به خاطر افرادی که در همه گیری بیماری کرونا جان 
خود را از دست دادند، بر این نکته تاکید کرد که اگر سیاست های پولی و مالی کشورها 
نبود، رکود جهانی ناشی از کووید 19 می توانست بسیار عمیق تر از این باشد.وی گفت: 
نشانه های بهبود اقتصادی وجود دارد اما این بهبود در کشورهای جهان متعادل و فراگیر 
نیست. واکسیناسیون در شرایط فعلی یک سیاست مهم است و تمرکز بر آن برای تسریع 
روند بهبود بسیار کلیدی است. این در حالی است که پیش بینی ما این است که برخی 
از کشورها حتی تا نیمه دوم سال 2022 نتوانند واکسیناسیون را شروع کنند.  همچنین 
دیویــد مالپاس، رییس بانک جهانی، بر این نکته تاکید داشــت که بانک جهانی صدای 
کشــورهای در حال توسعه است و این ســازمان در طول دوره همه گیری بیشترین وام 
دهی خود را به کشورهای در حال توسعه داشته است. با این وجود بسیاری از کشورهای 
با درآمد پایین نیازمند کمک های مالی برای کنترل آثار ناشی از کووید 19 برای مدت 
طوالنی هستند.وی گفت: با مشاهده بهبود اقتصادی الزم است راه حل هایی دنبال شود 
که رشد گســترده جهانی بدون آثار منفی بر محیط زیست پیگیری شود.در این جلسه 
وزرای اقتصاد و روســای بانک های مرکزی عضو، نظرات خود را در مورد شرایط اقتصاد 

جهانی و روند بهبود پس از همه گیری، بیان کردند.

تعویق برگزاری آزمون استخدامی بانک 
تجارت در سال 1400

آزمون اســتخدامی بانک تجارت بدلیل افزایش همه گیــری ویروس کرونا در 
شهرهای مختلف کشور و اعمال محدودیت ها لغو و به زمان دیگری موکول شد.

بــه گزارش روابط عمومی بانک تجارت و بر اســاس اعام ســتاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا ، با توجه به تشــدید ابتای هموطنان به این ویروس در روزهای 
اخیر و قرارگیری اکثر اســتان ها و شهرســتان های کشور در وضعیت قرمز و 
نارنجی و لزوم انجام اقدامات پیشــگیرانه در راســتای ارتقاء سامت داوطلبان، 
آزمون ورودی متقاضیان اســتخدام در این بانک که بر اســاس برنامه باید روز 
جمعــه هفته جاری)20 فروردین ماه( برگزار می شــد لغــو و به زمان دیگری 
موکول شده اســت.در این گزارش آمده است: تاریخ جدید برگزاری این آزمون 
در روز شــنبه هجدهم اردیبهشت ماه ســالجاری از طریق پایگاه اطاع رسانی 
بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir به اطاع متقاضیان شرکت در 

آزمون استخدامی بانک تجارت خواهد رسید.

تسهیالت ۳ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون 
به برندگان رقابت اینوتکس پیچ 

2021بانک توسعه تعاون به برندگان چهارمین رویداد اینوتکس پیچ، تسهیات 
کم بهره ۳ میلیارد ریالی پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
تعاون،  این بانک با هدف حمایت از نوآوری و کارآفرینی در کشور ضمن حمایت 
از برگزاری چهارمین رقابت اســتارت آپی نمایشگاه اینوتکس ) اینوتکس پیچ(، 
تســهیات ویژه ای به برندگان فینال ایــن دوره از رقابت ها پرداخت می کند.

چهارمین دوره از رقابت های استارتاپی اینوتکس پیج از 2۵ بهمن در ۶ استان 
آغاز شــده و تا ۳1 اردیبهشــت ماه ادامه خواهد داشت. در این رویداد تیم های 
شــرکت کننده در هر استان با هم به رقابت می پردازند و در نهایت 2 تیم از هر 
استان به فینال این رقابت ها که در تهران برگزار خواهد شد، راه پیدا کرده و باهم 
به رقابت می پردازند.الزم به ذکر اســت بانک توسعه تعاون ضمن حمایت از این 
رویداد، خدمات و تســهیات ویژه ای به برندگان فینال نیز اختصاص داده است 
که از جمله اختصاص مبلغ 1,۵00 میلیون ریال در قالب تسهیات کم بهره به 
۵ استارتاپ برتر این مسابقات خواهد بود که پس از اعام رسمی برگزیدگان به 
هریک، مبلغ ســه میلیارد ریال با رعایت ضوابط و مقررات از سوی بانک توسعه 

تعاون پرداخت خواهد شد.

تقدیر استاندار کردستان از عملکرد بانک 
مهر ایران

اســتاندار کردســتان از تاش های بانک قرض الحســنه مهر ایــران در ایجاد 
رضایتمندي براي شــهروندان و حمایت از قشــر ضعیف جامعــه، تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، بهمن مرادنیا استاندار 
کردستان، از حمایت هاي بانک مهر ایران در پرداخت تسهیات و ایجاد اشتغال 
پایدار براي اقشــار مختلف مردم تقدیر و تشــکر کرد.در این دیدار، اســتاندار 
کردستان ضمن بررسی نقش بانک ها در توانمندسازی اقتصادي نیازمندان، تعداد 
تسهیات پرداخت شده از سوي بانک مهر ایران، میزان اثربخشي این تسهیات 
قرض الحسنه در ایجاد اشتغال پایدار و همچنین باز شدن گره از مشکات مردم، 
از عملکرد مدیریت استان کردستان در این زمینه تقدیر شد.مرادنیا ضمن بررسی 
عملکرد بانک ها در پرداخت تســهیات اباغی به آن ها بیان داشــت: همکاري 
بانک هایي مانند بانک مهر ایران در این اســتان بســیار قابل توجه است و این 
همراهي موجب شده تا بســیاري از اهداف تعیین شده در بخش اشتغال خرد 
در اســتان محقق شود.در ادامه جلسه، حســام الدین اسعدی مدیر شعب بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در استان کردســتان فعالیت هاي این بانک به منظور 
کمک به قشــر ضعیف جامعه مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیســتي براي 

داشتن زندگي بهتر و رسیدن به استقال مالي را تشریح کرد.

بانک پاسارگاد بهار 1400 را با صدرنشینی 
در ارزش بازار سهام آغاز کرد

 نبض بورس: عملکرد بی نظیر بانک پاســارگاد، در بازارهای مختلف به خصوص 
بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و نتیجه این عملکرد منجر به صدرنشینی این 
بانک در ارزش بازار ســهام در گروه بانک ها و موسســات اعتباری شــده است.

بانک پاسارگاد بهار 1400 را با صدرنشینی در ارزش بازار سهام آغاز کرد، بدین 
ترتیــب با گــذر از میانه فروردین ماه، این بانک گوی ســبقت را در ارزش بازار 
از ســایر بانک های حاضر در بازار ســرمایه ربود و روند مثبت عملکردی خود را 
تداوم بخشید.بدون شک حمایت های گسترده بانک پاسارگاد از سهام و مدیریت 

آینده نگرانه، این بانک را به ارزشمندترین بانک بورسی تبدیل کرده است.

تغییر ساعت کاری شعبه بانک کارآفرین در 
شهر اهواز

ســاعت کاری شعبه بانک کارآفرین در شــهر اهواز به طور موقت تغییر کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، شعبه بانک کارآفرین در این شهر، از روز 
سه شنبه مورخ 17 فروردین ماه 1400، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:۳0 تا 
1۳:۳0 و در روزهای پنجشنبه از ساعت 8:۳0 تا 12:۳0 آماده خدمت رسانی به 
مشتریان گرامی خواهند بود. بر اساس این گزارش هرگونه تغییر در ساعت کاری 

این شعبه، از طریق وب سایت بانک کارآفرین اعام خواهد شد.

دکتربهزاد شیری:
  توسعه اقتصاد دیجیتال اولویت پست بانک 

ایران در سال 1400 است
دکتربهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک ایران در مراسم دیدار نوروزی که با 
حضور آناین مدیران شعب استانها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار 
داشت: در سال 1400 توسعه اقتصاد دیجیتال و بانکداری الکترونیکی در مناطق 
کمتر توسعه یافته در اولویت برنامه ها است.به گزارش روابط عمومی پست بانک 
ایران: دکترشیری ضمن تبریک سال جدید به کارکنان، کارگزاران، بازنشستگان، 
ذینفعان و سهامداران بانک اظهار داشت: سال گذشته سالی بود که ما توانستیم 
تمام شاخص های هدفگذاری شده را محقق کنیم و حتی در برخی شاخص ها 
نیز با عملکرد مناسبتری از اهداف پیش بینی شده حرکت نمودیم.شیری تصریح 
کرد: در ســال 1400که از طرف مقام معظم رهبری به سال »تولید؛ پشتیبانی 
ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شــده، با تاش همکاران ساعی و کارآمد در پرتو 
زیرســاخت هایی که طی دو سال گذشته انجام شده است، پست بانک ایران با 

نگاه بلندمدت در راستای پشتیبانی و رفع موانع تولید گام برداشت.

انفعال بانک مرکزی در ریل گذاری 
برای معامالت ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتــال مانند هر تکنولوژی دیگــری در ایران با انفعال 
سیاســتگذاران مواجه شــده و اکنون اگرچه کشورهای دنیا 
یکــی پس از دیگری ارزهای دیجیتــال ملی خود را آزمایش 
می کنند اما ایران همچنان منفعل اســت. چند ســالی هست 
که پای ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها به دنیای نقل و 
انتقاالت مالی باز شده است. بسیاری از کشورهای دنیا اگرچه 
در ابتــدا با روند ورود ارزهای دیجیتال به اقتصادهایشــان به 
ســختی مخالفت می کردند، اما اکنون رقابت برای بهره گیری 
از فرصت های ناشــی از ارزهای دیجیتال سرعت گرفته و هر 
از گاهی یکی از کشــورهای دنیــا، ارز دیجیتال ملی خود را 
معرفــی می کند و روند آزمایشــی به کارگیــری آن را کلید 
می زند.یک کشــور، رســتوران پذیرنــده ارز دیجیتال افتتاح 
می کند، دیگری از کمپانی خودروســازی اش می خواهد پیش 
فــروش و فروش خودروها را با ارزهــای دیجیتال انجام دهد 
و یکــی دیگر، منطقه ویژه پذیرنده ارزهای دیجیتال را افتتاح 
می کند تا اگر روزی در دنیا بســاط ارزهــای کنونی برچیده 
شــد، چیزی را از دســت نداده و پیشرو باشــد.اما نکته حائز 
اهمیت آن است که این اتفاقات درست در کشورهایی در حال 
پیگیری اســت که در نقل و انتقاالت مالی مرسوم و دسترسی 
به سیســتم هایی همچون ســوئیفت هیچ مشــکلی ندارند و 
مراودات خــود با ارزهایی همچون دالر و یــورو را به راحتی 
در نظــام مالی رســمی بین المللی انجــام می دهند. در عین 
حال نمی خواهند از ماراتن ایــن تکنولوژی جدید مالی عقب 
بمانند؛ چه آنکه بســیاری معتقدند ارزهای دیجیتال می تواند 
راهــی برای حــذف دالر از مبادالت مالی رســمی و ورود به 
عرصه هایی باشد که محدودهای کانال هایی همچون سوئیفت 
را هــم ندارد؛ چرا کــه کانال های وســیعی از نقل و انتقاالت 
را پیــش روی مبادله کنندگان قرار می دهد و محدودیت زایی 
دالری ندارد.اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای 
دیجیتــال، در موضع انفعال قرار گرفتــه و این نگرانی وجود 
دارد که همچون ورود هر تکنولوژی دیگری، این انفعال آنقدر 
ادامه یابد که فضای کار از سیاســتگذار خارج شود و سیاست 
گذار ناچار به ورود منفعانه به آن شود.بانک مرکزی می گوید 
که بــه هیچ عنوان اجازه معامله رســمی ارزهای دیجیتال را 
نمی دهــد و در عین حال به دنبال ایجاد رمزپول ملی اســت 
که به کارگیری آن در عرصه مبــادالت کان جهانی به طور 
قطع باز هــم محدودیت های خاص خــود را دارد. نکته حائز 
اهمیت آن است که »تولید« رمزارزها هم اکنون با اخذ مجوز 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد اســت، اما بانک 
مرکزی »مبادالت« آن را ممنوع اعام کرده اســت.محمدرضا 
مانی یکتا، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نه تنها 
معامات رمزارزها را مجاز نمی داند بلکه به مردم نیز هشــدار 
می دهد کــه خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بســیار زیاد 
است و صحبت از پرونده های بسیاری در زمینه کاهبرداری، 
ســرقت از کیف پول و مسدود شــدن کیف پول رمزارزها به 
میان می آورد.او می گویــد: در موضوع رمز ارزها با یک پدیده 
روبرو هســتیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست؛ یعنی 
هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود 
ندارد و به این علت؛ مبادالت جهانی آن از سال 201۶ افزایش 
نداشــته است. این سخنان مانی یکتا در حالی است که امروز 
ژاپــن هم به عنوان یک قدرت اقتصــادی برتر در دنیا، صدور 
آزمایشــی رمزارز را آغاز کرده اســت.بانک مرکزی کشورمان 
در حالی مخاطرات اســتفاده از رمزارزها را بسیار باال می داند 
که بانک مرکزی ژاپن امروز اعام کرد آزمایشــات خود برای 
امکان سنجی صدور گســترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده 
اســت.این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم راستا با همتایان دیگر 
این بانــک در عرصــه بین المللی صورت گرفتــه و یک گام 
ضروری به حســاب می آید.چندی پیش هــم چین وارد این 
عرصه شــده و پس از کشورهایی همچون ونزوئا، سوئیس یا 
سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده اند، از رمزارز خود 
رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز بانک مرکزی به دنبال 
آن است که استدالل کند که ورود به این عرصه برای اقتصاد 

ایران مناسب نیست.

درحالــی که پیش از ایــن رئیس کل 
بانک مرکزی از استقراض دولت از این 
بانک و چاپ پول در دو ســال گذشته 
خبر داده بود، وزیر اقتصاد می گوید که 
دولت یک ریال هم از سیســتم بانکی 
قرض نگرفته اســت و اظهارات وی این 
سوال را ایجاد می کند که دریافت پول 
از بانــک مرکزی به پشــتوانه ارزی که 
معلوم نیست چه زمانی به دست ایران 
می رســد و ریال به دولت داده شــده 
است، اگر اســتقراض از بانک مرکزی 

نیست پس چیست؟
 چنــد روز پیش بود کــه صحبت های 
جنجالــی رئیــس کل بانــک مرکزی 
درباره چاپ پول در دو ســال گذشته 
خبرساز شد و گفته های او حاکی از آن 
بود که در ســال های 1۳98 و  1۳99 
بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع 
صندوق توســعه ملی تامین شده و در 
شــرایطی که منابع ایــن صندوق در 
خارج مسدود است، این اقدام به معنی 
چاپ پول است و حداقل در کوتاه مدت 
به افزایش تورم منجر خواهد شــد. این 
در حالی اســت که وزیــر اقتصاد بارها 

اســتقراض از بانک مرکزی را تکذیب 
کرده و سال گذشته در سخنانی گفته 
بود که دولت هیچــگاه به دنبال پولی 
شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع 
نبوده اســت. عاوه براین، روز گذشته 
دژپســند در پاســخ به اظهارات اخیر 
همتی اعام کرد کــه دولت یک ریال 
برای اجرای بودجه ســال گذشــته از 
بانک مرکزی اســتقراض نکرده و بانک 
مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی 
از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده 
و در مقابل، پول تزریق کرده است.وی 
ادامــه داد: اگر بتوانیم هرچه زودتر آن 
وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل 
حوالــه و معامله کنیم، همان مقدار ارز 
قابل معامله و مبادله شــده و به تاجر 
ما حواله داده می شود و متناسب با آن 
هم ریــال جمع خواهد شــد؛ بنابراین 
اســتقراض از بانــک مرکــزی صحیح 

نیســت.همچنین، وزارت اقتصاد اعام 
کرده بود که با انتشــار اوراق در ســال 
گذشته مانع از خلق 170 هزار میلیارد 
تومان پول و افزایش پایه پولی شــده 
است. اظهارات دژپسند در حالی تعجب 
برانگیز اســت که کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد دریافت پول از بانک مرکزی 
به پشــتوانه ارزی که معلوم نیست چه 
زمانی به دست ایران می رسد و دالری 
به حســاب بانک مرکزی ریخته نشده 
و ریال به دولت داده شــده است، اگر 
اســتقراض از بانک مرکزی نیست پس 
چیست؟ از سوی دیگر، اگر نرخ تسعیر 
ارز هــم افزایش یابــد، دولت در زمان 
تســویه هــم باید مقــداری دیگر پول 
از بانــک مرکزی مطالبــه کند که این 
موضوع هم تبعات خودش را دارد.ذکر 
این نکته ضروری است که اگر ارزهای 
ذکر شده در دسترس بود، بانک مرکزی 

با فروش آن هــا نه تنها موجب افزایش 
پایه پولی نمی شــد، بلکــه مقداری از 
نقدینگی اقتصاد کاســته می شــد که 
حــال به وضوح می توان علت تشــدید 
تورم و نوســانات بازار ارز در شرایطی 
که انتظــارات تورمی کاهش پیدا کرده 
بــود، را درک کرد. برای ســال جاری 
نیز دولت پیشنهاد برداشت 18 درصد 
ســهم ارزی صنــدوق توســعه ملی از 
درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه کرد 
و گرچــه مقام معظم رهبری با دریافت 
کامل این میزان از ســهم ارزی  فروش 
نفــت موافقــت نکردند و ایــن درصد 
محدودتر شد ولی در هر حال همچنان 
برداشــت از منابــع ارزی صندوق در 
بودجه پابرجاســت و احتماال در ادامه 
بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح 
خواهد شــد؛ به  گونه ای که رئیس کل 
بانک مرکــزی اعام کرد: اعداد و ارقام 
بودجه مصوب و تبصرہ های متعدد آن 
دربرگیرنــده احکامی بــرای تکلیف به 
بانک مرکزی و سیستم بانکی است که 
نتیجه آن می تواند انتشار پول پر قدرت 

و رشد نقدینگی باشد. 

 اختالف همتی و دژپسند 
بر سر چاپ پول
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گزیده خبر

تحریم های آمریکا علیه صنایع دفاعی ترکیه
وزارت خارجــه آمریکا با صدور اطالعیه ای اعالم کرد، ایاالت متحده در حال وضع 
تحریم علیه ریاست صنایع دفاعی ترکیه )SSB( و چهار تن از مدیران آن بر سر یک 
معامله چشمگیر با روسیه است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در این اطالعیه که 
دوشنبه منتشر شد، آمده است: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا تعیین کرد که 
تحریم های مشخصی علیه اس.اس.بی و رئیس آن اسماعیل دمیر، فاروق ییگیت، 
معاون آن، سرهات گنج اوغلو، رئیس دپارتمان دفاع هوایی و فضایی آن و مصطفی 
آلپر دنیز، مدیر برنامه اداره سیســتم های دفاع هوایی منطقه ای اس.اس.بی اعمال 
شــود.این سند که رسما دیروز سه شنبه منتشر می شود، همچنین تاکید کرد که 
بلینکن مصمم است که اس.اس.بی »آگاهانه معامله ای چشمگیر با فردی انجام داده 
که در بخش های اطالعاتی یا دفاعی دولت فدراســیون روسیه نقش دارد.« در این 
اطالعیه به معامله ترکیه و روسیه درباره خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ اشاره ای 

نشده است.

  ترور یک مقام بلند پایه جریان صدر در عراق؛ 
ذی قار ناآرام است

 منابــع خبری محلی از ترور یکی از رهبران جریان صدر در اســتان ذی قار عراق 
خبر دادند.منابع خبری محلــی از ترور یکی از رهبران جریان صدر و رییس دفتر 
»عشــایر وابسته به صدریها« در شهر ناصریه مرکز اســتان ذی قار، خبر دادند.در 
حالیکه ســومریه نیوز هم این خبر را بدون ذکر جزییات منتشر کرده است؛ هنوز 
منابع رسمی در این رابطه اظهار نظر نکرده اند. استان ذی قار در روزهای گذشته 
شاهد ناآرامی هایی بود که بر اثر برخی اعتراضات توسط عده ای از شهروندان بعضا 
به خشونت نیز کشیده شد.عمده اعتراضات نسبت به مسایل اقتصادی و سیاسی از 
جمله پیرامون بودجه مصوب سال ۲۰۲۱ است که چند روز قبل، پس از کشمکش 
چند ماهه فراوان با انبوهی از واکنش های منفی و مخالفت های احزاب و شخصیت 
ها تصویب شد.این اعتراضات نهایتا به برکناری استاندار و انتصاب استاندار جدید ذی 
قار منجر شد.در همین رهگذر از برخی استانهای عراق هم خبر می رسد اعتراضات 
مردمی به مشکالت اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است. شماری از سایت های 
خبری نظیر المعلومه گزارش دادند؛ در استانهای دیاله، کرکوک، کربال، بابل و نجف 
اعتراضات مردمی و بطور مشخص معلمان بر علیه دولت تشدید شده که در برخی 

موارد به خشونت و دخالت نیروهای امنیتی منجر شد.

اعالم وضعیت فوق العاده در دارفور سودان
- ســودان در پی درگیری های خونین قبیله ای در ایالت دارفور غربی که ده ها 
کشته و زخمی بجای گذاشت، وضعیت فوق العاده اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، شورای امنیت و دفاع سودان طی نشستی به ریاست عبدالفتاح البرهان، 
وضعیت فوق العاده در ایالــت دارفور غربی اعالم و اتخاذ هرگونه اقدام الزم برای 
پایان دادن به درگیری های قبیله ای را به نیروهای انتظامی تفویض کرد.ابراهیم 
یس وزیر دفاع سودان نیز در پی این نشست از تشکیل کمیته عالی برای مقابله 
با هرگونه نقض مفاد توافق صلح خبر داد.منابع بیمارســتانی در سودان دیروز از 
کشته شدن حداقل ۱۸ نفر و زخمی شدن ۵۴ نفر بر اثر درگیری های قبیله ای 
در شهر »الجنینة« در غرب این کشور خبر دادند.خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 
به نقل از این منابع افزود: درگیری ها از روز یکشنبه بین ستیزه جویان و اعضای 
قبیله »مسالیت« آغاز شد و صبح دیروز در سراسر شهر »الجنینة« گسترش یافت.

براساس اعالم سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۳، جنگ در دارفور بین نیروهای 
طرفدار دولت و اقلیت های شورشی سبب کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر 
و آوارگی بیش از ۲.۵ میلیون تن شده است.دولت انتقالی پس از سرنگونی »عمر 
البشیر«، رئیس جمهوری مستبد سودان پس از ماه ها اعتراضات مردمی، قدرت 
را به دست گرفت و با تعدادی از گروه های شورشی، به ویژه در دارفور توافق نامه 

صلح امضا کرد.

آمریکا: 
 انتظار نداریم مذاکرات برای احیای برجام

 فوراً به نتیجه برسد
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعالم اینکه دولت متبوعش انتظار ندارد 
که مذاکرات برای احیای برجام خیلی سریع پیشرفت کند و به نتیجه برسد، 
تأکید کرد که مذاکرات سختی پیرامون برجام در پیش خواهد بود.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری تأکید کرد که دولت متبوعش انتظار 
ندارد که پیشــرفت فوری در مذاکرات جندجانبه برای احیای برجام حاصل 
شــود.ند پرایس در این خصوص به خبرنگاران گفت: »همان طور که قبالً هم 
گفته ایم، ما چالش های پیش ِرو ]در ارتباط با برجام[ را دست کم نمی گیریم. ما 
انتظار نداریم که پیشرفت فوری یا زودهنگامی در این زمینه حاصل شود.«وی 
ادامه داد: »ما می دانیم که مذاکرات ســختی خواهیم داشت، اما در عین حال 
معتقدیم که مذاکرات ما با شرکایمان و مذاکرات شرکایمان با ایران یک گام 

درست و رو به جلو است.«

آیا سعد حریری به آخر خط رسیده است؟
 »ســعد حریری« نخست وزیر مکلف لبنان پس از گذشت شش ماه هنوز 
نتوانسته کابینه خود را تشکیل دهد و هم اکنون نیز به جای نگاه به داخل 

در حال رایزنی با مقامات برخی کشورها برای تشکیل دولت می باشد.
حریری که هنوز هم در ســفرهای خارجی برای کسب نظر دیگر کشورها 
برای نحوه چینش اعضای کابینه خود می باشــد، تاکنون حتی نتوانســته 
نظــرات برخی از همپیمانان »جریان ۱۴ مــارس« و گروه های لبنانی که 
خودش رهبری آنها را به عهده دارد، برای تشکیل کابینه لبنان همراه کند.

چندی پیش به محض اینکه »میشل عون« رییس جمهوری لبنان به ابتکار 
»نبیه بری« رئیس پارلمان این کشــور درخصوص ساختار دولت لبنان که 
تشــکیل کابینه با حضور ۲۴ وزیر را پیشنهاد کرده بود، پاسخ داد، حریری 
راهی امارات متحده عربی شــد تا از »محمد بــن زاید آل نهیان« ولیعهد 
ابوظبی بخواهد مجوز تشکیل دولت لبنان را از »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی برای وی بگیرد!. اگر سعد حریری در این سفر به هدف خود برسد، 
احتمال تشــکیل دولت در لبنان در زمانی کوتاه زیاد است، اما در غیر این 
صورت بن بست سیاسی این کشور همچنان ادامه خواهد داشت و حریری 
باید به دنبال بهانه جدیدی به منظور طوالنی تر کردن بحرانی سیاسی این 
کشور باشد.سعد حریری پس از کناره گیری از جایگاه نخست وزیری لبنان 
در اواخر مهرماه سال ۹۸ که به دلیل اعتراضات مردمی در اثر فساد حاکم 
در کابینه اش مجبور به استعفا شد، اعالم کرده بود، تا زمانی که میشل عون 
رییس جمهوری لبنان باشد، او به هیچ وجه نخست وزیری لبنان را دوباره 
نخواهد پذیرفت، ســخنانی که در همان زمان به مذاق حامیان آمریکایی، 
فرانسوی و سعودی حریری خوش نیامد و وی را برای به عهده گرفتن پست 
نخســت وزیری لبنان )برای بار چهارم( تحت فشار گذاشتند.اما با گذشت 
شش ماه از مکلف شدن حریری برای تشکیل کابینه لبنان، به دلیل ناتوانی 
وی برای تشکیل کابینه این کشــور، برخی طرف ها و گروه های سیاسی 
این کشور تصمیم به جایگزینی فرد دیگری گرفته اند.یک منبع رسمی در 
لبنان با اشاره به سفر اخیر حریری به امارات اعالم کرد که گزینه جایگزین 
وی برای احراز پست نخست وزیری لبنان آماده است.منابع سیاسی لبنان 
در عین حال اعالم کرده اند، با توجه به اصرار میشل عون رئیس جمهوری 
این کشــور برای انجام تحقیقات جنایی و حسابرسی دقیق در امور مالی، 
تشــکیل دولت لبنان در زمانی نزدیک بعید به نظر می رسد، چرا که سعد 
حریری نخســت وزیر مکلف و متحدان وی موافق رسیدگی به حساب های 
مالی نیســتند.عالوه بر آن یک منبع رسمی لبنانی گزارش داد، گذشته از 
حسابرسی به امور مالی یک مانع بزرگ دیگر نیز در برابر مأموریت حریری 
برای تشکیل کابینه وجود دارد و آن فشار آمریکا و عربستان سعودی برای 
عدم حضور »جنبش حزب اهلل« در دولت آینده لبنان اســت، موضوعی که 
حریری قادر به انجام آن نیست؛ بنابراین امید به تشکیل دولت توسط وی 
ضعیف به نظر می رســد.این منبع تصریح کرد، سعد حریری توانایی ادامه 
دادن این وضعیت و بن بست سیاسی را ندارد و بنابراین اقدامات مناسب در 
زمان مناسب انجام خواهد شد و می توان گفت در حال حاضر فرد جایگزین 
برای حریری آماده است؛ البته منبع مذکور از افشای جزئیات در این زمینه 
خودداری کرده است.به اعتقاد منابع لبنانی، اگر حریری از امارات باز گردد و 
در دیدار با میشل عون شروط قبلی خود برای تشکیل دولت لبنان را مطرح 
کند به این معناست که او قصد تشکیل دولت را ندارد که در این خصوص 

باید سریعا تصمیم گیری شود تا اوضاع نابسامان این کشور ادامه نیابد.
تالش همزمان میشــل عون برای تشــکیل دولت و اعالم اسامی مفسدان 
اقتصادی لبنان در یک ســال و نیم گذشته با بدترین بحران اقتصادی این 
کشــور از زمان پایان یافتن جنگ داخلی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ مواجه 
است، بحرانی که در دوران نخست وزیری سعد حریری و به دلیل اختالس 
هــای فراوان و نامدیریتی به وجود آمد و موجب اعتراضات خیابانی لبنانی 
ها و در ادامه منجر به استعفای وی شد. در کنار این بحران انفجار تابستان 
گذشــته بندر بیروت که زیان بیش از ۱۰ میلیارد دالری به این بندر وارد 
کرد و یک هفته پس از آن دولت »حســن دیاب« مجبور به اســتعفا شد، 
از دیگر مشــکالت این کشور بشــمار می رود.  به غیر از بالتکلیفی دولت 
لبنان که در شــرایط بحران اقتصادی این کشــور لطمات جبران ناپذیری 
به مردم و کشــور وارد کرده، ادامه فساد اداری و اقتصادی در این کشور و 
تحریم های آمریکا، شرایط سختی را به لبنانی ها تحمیل کرده به حدی که 
رئیس جمهوری این کشــور خواستار اقدام عملی در مبارزه با فساد و اعالم 
اسامی مفســدان و تعمیم ندادن اتهام ها به کل طبقه سیاسی لبنان شده 
است.میشــل عون شنبه گذشته در توییتی نوشت، »تعمیم دادن اتهامات 
فساد به کل طبقه سیاسی )لبنان( در واقع برای گمراه کردن افکار عمومی 
است و اولین گام واقعی در راه مبارزه با فساد، اعالم آشکار اسامی مفسدان 
و اشــاره صریح به نام آنها است«.عون تصریح کرد که »تعمیم دادن اتهام 
فساد به سود مفسدان است، چرا که باعث ناشناس ماندن مفسد واقعی شده 
و گمراه کردن علنی افکار عمومی اســت«.رئیس جمهوری لبنان بارها در 
بیشتر اظهارات و ســخنرانی های خود هشدار داده که فساد در این کشور 
نهادینه و ســازمان دهی شــده بوده و در قدرت و دولت ریشه  دوانده است.

کارشناسان مسایل منطقه معتقدند که تشکیل نشدن دولت لبنان از سوی 
ســعد حریری روند طوالنی به خود گرفته و موجب افزایش مشکالت این 
کشور شده است و شرایط امروز لبنان به جهت مشکالتی که در سطرهای 
باال به آنها اشاره شد، دیگر توان تحمل این روند را ندارد و دولت لبنان باید 
هرچه سریعتر از ســوی حریری یا معرفی فرد جدیدی تشکیل شود تا به 

اوضاع نابسامان این کشور پایان دهد.

روسیه همزمان با پیشرفت مذاکرات صلح؛
 در تدارک احیای چارچوب مشورتی 

افغانستان هستیم
وزیر خارجه روسیه در سفر به هند از احیای چارچوبی خبر داد که هدف از 
آن پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان با اتکا به اجماع فراگیر منطقه ای است.

سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه که روز گذشته به دهلی نو سفر کرد؛ در 
مصاحبه با روزنامه »تایمز هندوستان«، از هند به عنوان بازیگری کلیدی در 
حل مسئله افغانستان یاد کرد و گفت درباره لزوم مشارکت دهلی در روند 

بین المللی حمایت از صلح افغانستان، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: روسیه قصد ازسرگیری چارچوب مشورتی مسکو در باب 
موضوع افغانســتان را دارد. دهلی نو یکی از مشارکت کنندگان تروئیکای 
صلح افغانستان )شــامل روسیه، چین و پاکستان( نیست که در چارچوب 
آن، مســکو در تاریخ ۱۸ مارس )۲۸ اسفند(، میزبان نشست مشورتی بین 
االفغانی بود. در عین حال، هند بخشــی از چارچوبی اســت که مســکو با 
هدف متحد کردن همسایگان افغانستان، کشورهای کلیدی منطقه و آمریکا 
تدارک دیده است.این دیپلمات روس افزود: چنین ترکیبی اجازه هماهنگی 
در راستای کمک به روند بین المللی صلح که مبتنی بر اجماع فراگیر منطقه 

ای است را می دهد.

تنور نیمه داغ مذاکرات و لزوم مراقبت درباره راهبرد غرب
همزمان با برگزاری نشست های کمیسیون برجام، گمانه زنی ها درباره اصل و نحوه بازگشت 
غرب به توافق هسته ای شدت گرفته است.، نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( در روز جمعه، ۲ آوریل )برابر با ۱۳ فروردین ۱۴۰۰( بصورت مجازی برگزار 
گردید. مطابق مفاد برجام، کمیسیون مشــترک مسئول نظارت بر اجرای توافقنامه است. 
کمیسیون مشترک، به ریاست معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی، انریکه مورا، از طرف 
نماینده عالی اتحادیه اروپا، جوزف بورل و با حضور نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، 
بریتانیا و ایران در ســطح مدیران سیاسی/معاونین وزرای امور خارجه برگزار گردید.در این 
نشست اعضا موافقت کردند جلسه کمیســیون مشترک را سه شنبه هفته جاری در وین 
از ســر بگیرند تا اقدامات اجرایی مربوط به لغو تحریم ها و )اقدامات( هسته ای را از جمله از 
طریق تشکیل جلسات گروه های کارشناسی مشخص کنند. در این زمینه ، هماهنگ کننده 
تماس های جداگانه خود را با همه اعضای برجام، و با ایاالت متحده در وین افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر الرنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال روز جمعه در پایان نشست مجازی 
کمیسیون مشترک برجام در توئیتی ادعا کرد: تمام طرف ها از جمله آمریکا، هفته آینده در 
وین برای گفت وگو پیرامون احیای برجام گردهم  خواهند آمد. اما دراین مقطع دســت کم 
مذاکرات مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نخواهد شد.با این حال معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه ایران تصریح کرد که آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، 
از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام، حضور نخواهد داشت و این قطعی است. سید 
عباس عراقچی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص خبری با مضمون حضور آمریکا در 
نشست آتی در وین گفت: نشست وین که هیات ایران در آن شرکت خواهد کرد یک نشست 
کمیسیون مشترک برجام است که با هدف بررسی بازگشت احتمالی آمریکا به برجام برگزار 
خواهد شد و صرفا اعضای کنونی برجام در آن حضور خواهند داشت.وی تصریح کرد: آمریکا 

در هیچ نشســتی که ایران در آن حضور داشته باشد، از جمله نشست کمیسیون مشترک 
برجام، حضور نخواهد داشــت و این قطعی است.از سوی دیگر »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران هدف نشست آتی کمیسیون مشترک برجام را نهایی کردن رفع تحریم ها و 
اقدامات هسته ای، از طریق طراحی مسیر رفع تمام تحریم ها، و پس از آن توقف تدابیر جبرانی 
از سوی ایران عنوان کرد و گفت: ایران و ایاالت متحده دیداری نخواهند داشت؛ غیرضروری 
است. ظریف روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در جلسه مجازی کمیسیون 
مشترک برجام، ایران و اتحادیه اروپایی/تروییکای اروپایی+۲، توافق کردند سه شنبه در وین 
گفت وگو را به صورت رو در رو از سر بگیرند.در همین حال »علی اکبر صالحی« رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه بن بست برجام درحال شکسته شدن است،  گفت: اینکه 
موضوع گفت وگوها درباره برجام وارد مرحله فنی شده و از کشمکش های اولیه گذشته، به 
معنای شکسته شدن بن بست های اولیه و موضوعی »نوید بخش« است.صالحی جمعه شب 
در گفت و گویی در شــبکه اجتماعی »کالب هاوس« گفت: قرار است در وین در حد فنی 
بحث شود و مسائل فنی، بحث محوری برجام در بستر مسائل حقوقی و سیاسی است.صالحی 
ادامه داد: فعال چند قدم جلو رفتیم؛ بحث غیرقابل توجیه که آنها اول شروع کنند یا ما اول 
شروع کنیم و اینکه از چنین مرحله ای عبور کردیم، نویدبخش است.اما موضوعی که بیش 
از همه باید به آن توجه داشت نحوه بازگشت به برجام است. آمریکا طبق گزارش رسانه های 
بین المللی احتماال به دنبال طرح احیای گام به گام بازگشت به برجام است که در این بین 
برخی بر روی بهره مندی دوطرف از امتیازهای آن نیز تردید دارند. با نگاه دقیق به اعضای 
تیم رئیس جمهوری جدید آمریکا )ازجمله ریچارد نفیو( این موضوع قابل پیش بینی است 
که بایدن قصد دارد با اعطای امتیازاتی ظاهری اما درعین حال کم اهمیت ایران را به عقب 
نشینی از اقدامات جبرانی ترغیب کند. دولت جدید ایاالت متحده به دنبال جایگزین کردن 

فشار هوشمند به جای »فشار حداکثری« به ایران است.باتوجه به چنین رویکردی در اسفند 
ماه سال گذشته  یک مقام ارشد امنیتی در گفتگو با پرس تی وی بر روی این مسئله تاکید 
داشت که ایران با بازگشت گام به گام به توافق هسته ای مخالف است و تهران تنها درصورت 
برداشته شدن موثر تحریم ها حاضر به برداشتن گام های جبرانی در برجام است. مقام معظم 
رهبری نیز موضع رسمی جمهوری اسالمی را این اعالم کرده اند که تهران تنها بعد از رفع 
همه تحریم ها و راستی آزمایی اجرای تعهدات آمریکا حاضر است اقدامات جبرانی ای را که در 
واکنش به نقض توافق توسط واشنگتن و بی عملی کشورهای اروپایی آغاز شده اند به عقب 
برگرداند.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود در این باره 
گفت: هیچ طرح گامی به گامی هیچ وقت از سوی ایران مطرح نبوده و ایران هم هیچ طرح 
گامی به گامی را نپذیرفته است. آنچه ایران انجام خواهد داد در چارچوب اعالمیه قبلی است 
یعنی برداشتن همه تحریم های ایاالت متحده و همه تحریم هایی که بعد از روی کار آمدن 
ترامپ بر ضد مردم ایران اعمال شده یا مجددا اعمال شده یا تیتر آنها عوض شده و زیر تیتر 
دیگری قرار گرفته اند و همه اینها باید برداشته شود و این منطق روشنی است و اینها هم باید 
راستی آزمایی شود. این طوری نیست که فقط اعالم برداشته شدن مطرح شود.با توجه به 
اینکه ایران و آمریکا به یک اندازه از هدف مورد نظر خود دور نیستند، طرح گام به گام فاقد 
تناسب منطقی است. در موضوع برجام آمریکا عمال اقدام به نقض این توافق کرد و منطقا 
برای جلب اطمینان باید به نقطه قبل بازگردد. ایران حتی پس از خروج آمریکا از برجام به 
مدت یکسال به تعهدات خود پایبند بود و پس از عمل نکردن طرفهای غربی به تعهداتشان، 
اقدام به کاهش تعهدات خود آن هم بر اساس مفاد موجود در برجام کرد. با این تفاسیر آیا 
مخالفت ایران با بازگشت گام به گام آمریکا به توافقی که از طرف خود ایاالت متحده نقض 

شده، قابل دفاع نیست؟

طبق گزارش روزنامه آمریکایی، در بحبوحه گزارش ها 
درباره »کودتای نافرجــام« در اردن، هیات عالی رتبه 
سعودی به ریاســت وزیر خارجه روز گذشته در سفر 
بــه امــان، از مقام هــای اردنی آزادی »باســم عوض 
اهلل« را خواستار شــد.، در حالی که برخی رسانه ها از 
دســت داشتن ریاض و ابوظبی در »کودتای نافرجام« 
اخیر اردن خبر داده اند، »واشــنگتن پُســت« از سفر 
هیات ســعودی به اردن به منظور آزاد شــدن یکی از 
بازداشت شــدگان تحوالت اخیر خبر داد.این روزنامه 
آمریکایــی بــه نقل از »یــک مقام ارشــد اطالعاتی 
خاورمیانه« خبر داد، یک هیات عالی رتبه عربســتان 
ســعودی روز دوشــنبه )دیروز( در دیدار با مقام های 
این کشور خواســتار آزادی »باسم عوض اهلل« شد.در 
این گزارش آمده اســت: »گمانه زنــی درباره مداخله 
خارجی )در مورد کودتــای نافرجام در اردن( در امان 
شدت یافت بعد از اینکه یک هیات عالی رتبه سعودی 
به ریاســت وزیر خارجه این کشــور در سفری از قبل 
برنامه ریزی نشــده به امان آمد«.بــه گفته این مقام 
اطالعاتی استنادی واشــنگتن پُست، هیات عربستان 
ســعودی در جریان دیدار با مقام های اردن خواستار 
آزادی یکی از افراد شــناخته شــده در بازداشتی   های 
روز شنبه شد.وی همچنین خبر داد، هیات عربستان 
ســعودی با گذشت چند ســاعت بعد از درز خبرهای 
ادعایی درباره توطئه )کودتا( در اردن در روز شــنبه، 
خواستار سفر به اردن شده بود.طبق گزارش واشنگتن 
پُست، مقام های سعودی در دیدار روز دوشنبه )دیروز( 
با مقام های اردنی خواستار آن شدند که »باسم عوض 
اهلل« آزاد شــود  و همچنین به وی اجازه داده شود که 
با هیات سعودی به عربستان سعودی برود.این روزنامه 
آمریکایی در ادامه گزارش خود، به از یک منبع مطلع 
آمریکایی و مقام ســابق اطالعاتی این کشور خبر داد 
که مقام هــای دولت بایدن در جریان دیدارهای هیات 
اعزامی عربستان سعودی به اردن قرار گرفتند.واشنگتن 
پُست در این گزارش توضیحاتی درباره باسم عوض اهلل 
ارائه داد و نوشت که او »تبعه اردن، مشاور ارشد سابق 

عبداهلل« )دوم پادشــاه اردن( بود و مدتی را به عنوان 
نماینده ویژه شــاه اردن در امور عربستان سعودی کار 
کرده بود و ریاض به او گذرنامه عربستان سعودی داده 
بود.به گفته مقام ارشــد اطالعاتی استنادی واشنگتن 
پســت، »اصرار ســعودی برای آزادی فوری عوض اهلل 
بدون طی شــدن روند قضایی یا ایراد اتهام رســمی 
علیه وی، در منطقه باعث ایجاد سواالتی شده است«.

این مقام اطالعاتی تصریح کرد: »سعودی ها می گفتند 
بدون او )عوض اهلل( کشور )اردن( را ترک نخواهند کرد. 
اینطور به نظر می رســد که آنها درباره حرف هایی که 
او خواهد گفت، نگران بودند«.روزنامه واشنگتن پست 
در ادامــه گزارش خود خبر داد، عالوه بر باســم عضو 
اهلل، »شریف حســن« که یک عضو خاندان سلطنتی 
اردن اســت، »ســایر مج علی« رئیس دفتر شاهزاده 
حمزه ولی عهد سابق، شیخ »سمیر مج علی« و تعدادی 
دیگــر از افراد دارای مناصب مهــم در دولت و ارتش 
اردن از جمله دیگر افراد بازداشــت شده هستند.طبق 
این گزارش، روز گذشــته در خبرها آمده بود که »ُری 
شاشاپوشــنیک« بازرگان اســرائیلی و دوست نزدیک 
شاهزاده حمزه ولی عهد سابق اردن گفته بود که او به 
همسر و فرزندانش پیشنهاد استفاده از جت شخصی به 
منظور فرار از اردن را داده بود.دیوان سلطنتی اردن روز 
گذشته با صدور بیانیه ای اعالم کرد که شاهزاده حمزه 
که متهم به تالش برای بــی ثبات کردن اردن بود، با 
امضای نامه ای تعهد داد که به خاندان پادشاهی و قانون 
کشــورش پایبند می ماند.  در  بیانیه دیوان سلطنتی 
اردن آمده اســت: پس از اینکه عبداهلل دوم شاه اردن 
تصمیم گرفت در چارچوب تحوالت دو روز گذشته در 
چارچوب خاندان هاشــمی با قضیه شاهزاده حمزه بن 
الحسین برخورد کند، این قضیه را به شاهزاده حسن 
بن طالل)عموی پادشــاه( واگذار کرد تا او با شاهزاده 
حمزه تماس بگیرد و شــاهزاده حمزه هم تاکید کرد 
که به رویکرد خاندان هاشــمی و رویکردی که پادشاه 
برای شاهزاده حسن مشخص کرده است، پایبند است.

بر اساس این بیانیه، شاهزاده حسن و شاهزادگان دیگر 

شــامل هاشم بن الحسین، طالل بن محمد، غازی بن 
محمد، راشد بن الحسن با شــاهزاده حمزه در منزل 
شاهزاده حسن جمع شــدند و شاهزاده حمزه نامه ای 
را امضا کرد. شــاهزاده حمــزه در نامه تاکید کرد: من 
در ســایه تحوالت دو روز گذشته، خودم را در اختیار 
اعلی حضرت قرار می دهم و تاکید می کنم که بر عهد 
و پیمان آبــاء و اجدادی باقی خواهم ماند تا به میراث 
آنها وفادار بمانم و در راه آنها گام بر دارم و به رســالت 
آنها و به پادشــاه وفادار بمانم و به قانون کشــور عزیز 
هم پایبند بمانم و همواره یار و پشتیبان اعلی حضرت 
خواهم بود«.رســانه های اردن شــامگاه شنبه از موج 
دســتگیری ها در بین مقام های ارشد اردن و خاندان 
ســلطنتی این کشــور به اتهام کودتا خبر دادند. هر 
چند منابع نزدیک به خاندان حاکم بازداشت یا اقامت 
اجباری برادرناتنی را تکذیــب کردند اما خود او چند 
ساعت پس از درز خبر کودتا، با انتشار ویدیوئی گفت 
که به دنبال افشــاگری هایش درباره فساد در اردن، در 
کاخ خود محبوس شده اســت.وزیر خارجه اردن روز 
یکشــنبه طی یک کنفرانس خبری گفت فعالیت های 
شاهزاده حمزه بن الحسین، ولی عهد سابق اردن و برادر 
ناتنی پادشاه این کشــور، »حسین بن زید« و »باسم 
عوض اهلل« )دو فرد بازداشت شده به اتهام تالش برای 
راه اندازی کودتا( رصد شــده و تحقیقات اولیه نشان 
می دهــد که آن ها با طرف های خارجــی درباره زمان 
مناســب جهت آغاز تحرکات برای برهم زدن امنیت 
اردن تماس هایی داشته اند.»ایمن الصفدی« همچنین 
از وجود تماس های بین همسر ولی عهد سابق  اردن با 
افراد خارج از این کشــور خبر داد و گفت: »تحقیقات 
به عمل آمده نشــان می دهد که افراد خارجی در این 
مســئله )تالش برای کودتا( دست دارند«.وزیر خارجه 
اردن در مورد تعداد افراد بازداشــت شده در ارتباط با 
کودتای ادعایی نیز گفت، به غیر از عوض اهلل و بن زید، 
۱۴ الی ۱۶ تن دیگر بازداشت شده  اند. رسانه های غربی 
و صهیونیستی تعداد بازداشتی ها با احتساب برادر ناتنی 

شاه را ۲۰ تن اعالم کرده بودند.

برای آزادی فوری یکی از بازداشت شدگان
سفر هیات سعودی در بحبوحه »کودتای« اردن

ژاپن تحریم های یکجانبه علیه کره 
شمالی را دو سال دیگر تمدید کرد

دولت ژاپن اعالم کرد که تصمیم گرفته اســت تحریم های یکجانبه 
خود علیه کره شــمالی را به مدت دو سال دیگر تمدید کند. دولت 
ژاپــن تحریم های یکجانبه خود علیه کره شــمالی را به بهانه ادامه 
توسعه سالح های اتمی و برنامه موشکی این کشور و همچنین عدم 
حل و فصل مســاله ربوده شدن شهروندان ژاپنی به مدت دو سال 
دیگر تمدید کرد.بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، تحریم های ژاپن 
علیه کره شــمالی همه تجارت بین دو کشور را ممنوع می کند و از 
ورود کشتی های کره ای به بنادر ژاپن نیز ممانعت به عمل می آورد. 
این تحریم ها همچنین پروازهای بین دو کشور را نیز ممنوع کرده 
است.ژاپن همچنین تحریم های سازمان ملل علیه برنامه موشکی و 
اتمی کره شمالی را به طور کامل اجرا می کند که شامل ممنوعیت 
تجارت ســالح، توقیف دارایی های کره شمالی و دیگر محدودیت ها 
است.»کاتسونوبو کاتو« دبیر کابینه ژاپن روز سه شنبه اعالم کرد که 
دولت توکیو تصمیم گرفته است این تحریم ها که در روز ۱۳ آوریل 
۲۰۲۱ به پایان می رســد به مدت دو ســال دیگر تمدید شود. کره 
شمالی روز ۲۵ مارس گذشته برای اولین بار طی یک سال گذشته 
اقدام به آزمایش دو موشک بالســتیک کرد که مورد اعتراض کره 
جنوبــی، ژاپن و آمریکا قرار گرفت. یکی دیگر از اختالفات توکیو و 
پیونگ یانگ مساله ربوده شدن اتباع ژاپنی است. ژاپن معتقد است 
کره شــمالی ۱۷ شهروند این کشور را ربوده است. توکیو همچنین 
پیونگ یانگ را به دست داشتن در ناپدید شدن شماری از اتباع این 
کشــور متهم کرده است.از ۱۷ شهروند ربوده شده ژاپنی ۵ نفر آنها  
۲۰۰۲ و پس از تالشهای نخست وزیر وقت ژاپن آزاد شده و به ژاپن 
برگشــتند.  کره شمالی گفته ۸ نفر از ربوده شدگان نیز فوت شده 
ولی از ۴ نفر دیگر خبر ندارد و معتقد است این افراد اصال وارد کره 

شمالی نشده اند.

ظریف با رییس جمهور ازبکستان دیدار کرد؛
تاکید بر گسترش همکاری های ایران و ازبکستان

رییس جمهور ازبکســتان در دیدار وزیر امور خارجه بر گســترش همکاری ها با جمهوری 
اســالمی ایران در حوزه های مختلــف تأکید کرد.، محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران که به منظور انجام سفر به چهار کشور آسیای مرکزی و در اولین 
مقصد این سفر در تاشکند پایتخت ازبکستان حضور دارد، با »شوکت میرضیایف« رییس 
جمهور ازبکستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد عالقه دو کشور گفت وگو و تبادل نظر 
کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تشریح آخرین تحوالت روابط دو کشور در 
حوزه های مختلف سیاسی،  اقتصادی و فرهنگی، عالقه مندی کشورمان به توسعه همکاری ها 
با جمهوری ازبکستان و در چارچوب ظرفیت های گسترده موجود در حوزه همکاری های دو 
کشور را مورد تاکید قرار داد.شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبکستان نیز در این دیدار 
با تاکید بر اهمیت روابط دو کشــور و ضرورت گســترش همکاری های فیمابین، برگزاری 
چهاردهمین دور کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی دو کشور در فاصله زمانی 
کوتاه تر را مورد تاکید قرار داد.در این دیدار عالوه بر موضوعات دوجانبه، تحوالت روند صلح 
در افغانستان و همچنین همکاری های دو کشور در حوزه های بین المللی نیز مورد گفت وگو 
و تبادل نظر قرار گرفت.ظریفز نیز با همتای ازبکســتانی خود دیدار و گفت  وگو کرده بود. 
وزرای امور خارجه ایران و ازبکســتان در این دیدار ضمن بررســی ابعاد مختلف مناسبات 
دوجانبه در حوزه های مختلف و تأکید بر گسترش همکاری ها، درباره تحریم های یکجانبه 
آمریــکا علیه ایران و همکاری در خصوص صلح افغانســتان به رایزنی پرداختند.وزیر امور 
خارجه کشــورمان همچنین از مرکز تمدن اسالمی تاشکند بازدید کرد و در بازدید از این 
مرکز اقدام رییس جمهور ازبکستان در احداث این مرکز را باعث آشنایی جوانان با تاریخ و 
ارزش های اصیل خود برشمرد که هم باعث افزایش اتکا به باورهای اسالمی بوده و هم در 
مســیر مبارزه با افراط گرایی و فاصله گرفتن از برداشت های خشونت آمیز از اسالم  است.

در ابتدای این بازدید شاه عظیم منوراف رییس این مرکز در توضیحات مبسوطی تاسیس 
این مرکز را به منظور حفظ و گسترش آثار اسالمی و همچنین مرکزی برای پژوهشگران 
اســالمی از سراســر جهان معرفی کرد. این مرکز همچنین دارای کتابخانه ای غنی از آثار 
اسالمی است.رییس دستگاه دیپلماسی قرار است در ادامه این سفر به قرقیزستان، قزاقستان 

و ترکمنستان نیز برود و با مقامات این کشورها دیدار و گفت وگو کند.
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نورهای درخشــان در طبیعت محدود به کرم های شب تاب نمی شوند 
در مطاله ای جدید که ماه گذشــته در نیچر منتشــر شــده است نور 
"بیوفلورسانس" صورتی رنگ در دو گونه ی خرگوش جهنده ی جنوب 
آفریقا کشف شــد. این نورها در کرم های شب تاب، ماهی ها، خزندگان، 
دوزیستان و پرندگان دیده شــده بود. نکته ی قابل توجه این است که 
هر یک از این گونه ها در محیطی متفاوت در سه قاره ی مختلف زندگی 
می کنند و هیچ کدام از آن ها با دیگری ارتباط نزدیک ندارد. اضافه شدن 
این دو گونه  خرگوش جدید به این دســته نشــان می دهد که ویژگی 
درخشندگی بیش از آن چه فکر می کردیم در گونه های پستانداران وجود 
دارد و من احساس می کنم این خرگوش ها آخرین پستاندارانی نیستند 

که با این ویژگی ما را شگفت زده می کنند.

محققان کشور در حوزه کنترل آفات گیاهی، پژوهشی را انجام داده اند که 
نتایج آن نشان می دهد استفاده از اسانس یک گیاه دارویی می تواند آفات 
انباری برنج را بدون آلوده کردن این محصول به انواع ســموم شــیمیایی 
کنتــرل کند. گیاهی با نام زربین وجود دارد که به دلیل وجود مواد مؤثره 
ضدآفت خود، می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. این گیاه حاوی ماده ای 
به نام آلفا- پینن اســت که منبع قابل توجهی از حشره کش های گیاهی 
است و می تواند به عنوان حشره کشی تنفسی، دورکننده و بازدارنده تغذیه 
عمل کند. برای آزمایش کارایی عصاره گیاه زربین به عنوان یک حشره کش 
طبیعــی برای دفع آفــات انباری برنج و به طور ویژه آفتی به نام شپشــه 
برنج، یک تیم تحقیقاتی هشــت نفره از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 

دانشگاهی با همکاری دانشگاه پیام نور تهران مطالعه ای را انجام داده اند .

تعیین ساکارز در عسل یکی از مهمترین شاخص هایی است که در عسل 
سنجش می شود و توسط آن اصالت عسل مشخص می شود. همواره در 
بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان عسل جای خالی یک روش صحیح 
اندازه گیری ســاکارز عسل که قابل اطمینان باشــد خالی بوده است. 
محققان دانشگاه شهید بهشتی با درک این مشکل، در حدود سه سال 
بــر روی روش جایگزین تحقیق کردند و در نهایت موفق به ارایه روش 
اندازه گیری ساکارز عسل با استفاده از آنزیم شدند. در این روش به طور 
کمی و دقیق مقدار ساکارز  در عسل مشخص می شود. این روش برای 
اولین بار در دنیا برای ســنجش ساکارز عسل ارائه می شود.   متاسفانه 
در این محصول با ارزش، تقلبهای گسترده ای مشاهده می شود که لزوم 

ارزیابی های دقیق علمی را جهت کنترل کیفی آن ضروری می کند. 

کشف خرگوش هایی که نور 
صورتی منتشر می کنند!

کنترل آفت انباری برنج با عصاره 
یک گیاه دارویی

ارائه روشی جدید برای سنجش 
ساکارز عسل

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرکز ساخت پروتز و ارتز

21 هزار سفارش خرید برای کیا EV6 در کره جنوبی
دقیقاً مثل هیوندای آیونیک ۵، کیا EV6 هم در بازار خانگی بســیار محبوب شده است زیرا طی ۲۴ ساعت پس از آغاز پذیرش 
ســفارش خرید برای این خودرو، کیا بیش از ۲۱ هزار رزرو خرید دریافت کرده اســت. این رقم بسیار نزدیک به آیونیک ۵ است 
زیرا هیوندای هم برای این خودرو در ۲۴ ساعت اول در کره جنوبی نزدیک به ۲۴ هزار رزرو خرید دریافت کرد. البته این ها صرفاً 
رزرو آنالین هستند نه سفارش قطعی. کیا هنوز اعالم نکرده است که برای EV6 در اروپا چه تعداد رزرو خرید دریافت کرده اما 
هیوندای ظرف فقط یک هفته برای آیونیک ۵ در قارهٔ ســبز ۲۳6 هزار رزرو دریافت کرد و بعید نیســت که EV6 هم با همین 
استقبال مواجه شود. اروپایی های می تواند EV6 را با پرداخت ۱۰۰ یورو ودیعهٔ قابل استرداد رزرو کنند. پذیرش سفارشات خرید 
برای این خودرو در اروپا رسماً از ماه می آغاز می شود و انتظار می رود تحویل اولین نمونه های آن به خریداران از سپتامبر امسال 
شــروع گردد. اروپایی ها می توانند EV6 را در نســخه های پایه، GT-Line و GT خریداری کنند و کسانی که هرکدام از این سه 
نسخه را تا قبل از ۳۰ آوریل رزرو کرده و تا قبل از ۳۱ دسامبر سفارش خود را قطعی کنند، به مدت یک سال امکان استفاده از 

شبکهٔ شارژ Ionity را به صورت رایگان خواهند داشت.

لیگ برتر فوتبال ایران تعطیل نمی شود
با وجود قرمز شــدن ۸۸ شهر کشور از نظر شــیوع ویروس کرونا که تعدادی از آن ها دارای تیم های فوتبال هستند، اما مسابقات لیگ 
برتر، لیگ یک، دو و سه کماکان بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد و تنها در صورتی با تعویق زمانی روبرو می شوند که تصمیم 
جدیدی از سوی مسئوالن ذی ربط گرفته شود. روز گذشته بود که از سوی مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران و 
۸۷ شهرستان دیگر کشور با وضعیت قرمز از نظر شیوع ویروس کرونا روبرو شدند و مجددا این پرسش مطرح شد که آیا با قرمز شدن 
تعداد زیادی از شهرهای کشور، مسابقات لیگ برتر فوتبال در نقاطی که تیم لیگ برتری دارند برگزار می شود و در عین حال سرنوشت 
لیگ های پایین تر از جمله لیگ یک، دو و حتی لیگ ســه چه خواهد شــد؟ بر اســاس اعالم رنگ بندی شهرها از نظر شیوع ویروس 
کرونا، مشاغل دو، سه و چهار یعنی فعالیت مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی در مناطق قرمز ممنوع است. با این وجود فدراسیون فوتبال ایران 
و سازمان لیگ، از مسئوالن ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال را بدون حضور 

تماشاگران، اخذ کرده اند و در یک مقطع زمانی دیگر نیز که تهران با وضعیت قرمز از نظر شیوع ویروس کرونا روبرو شد.

ز و تندی و گرما رازاتش بغیر آب فرو ننشاند سوز و گدا
پنهان رهگز می نتوان کردن

از چشم عقل قصهٔ پیدا را ر تیره روزی انبینا عبرت بس است مردم بینا رادیدا
حاجت رب آر اهل تمنا راای دوست، ات هک دسترسی داری شایان سعادتی است تواان رازریاک جستن دل مسکینان آلود این روان مصفا رااز بس بخفتی، این تن آلوده

پیشنهاد

چهره روز

 در واقع خانم بلوم دلش می خواهد
 با مرد شیرفروش آشنا شود

مجموعه داستان »در واقع خانم بلوم دلش می خواهد 
با مرد شــیرفروش آشــنا شــود« اثر پتر بیکسل با 
ترجمه احســان کشاورزیان توسط نشــر آفتابکاران 
منتشر و راهی بازار نشر شــد. این کتاب دربرگیرنده 
داستان های سه مجموعه داستان کوتاه از پتر بیکسل 
نویسنده سوئیسی متولد ۱۹۳۵ است که با خرید حق 
کپی رایت انتشــار آن از انتشارات سورکامپ در ایران 
ترجمه و منتشر شــده است. این نویسنده را به خاطر 
نوشتن داستان های کوتاه می شناسند. »در واقع خانم 
بلوم دلش می خواهد با مرد شــیرفروش آشنا شود«، 
»ســفر با قطار« و »داســتان های کودکانه« عناوین 
سه مجموعه ای هستند که داستان هاشان در این کتاب 
چاپ شــده است. کتاب اول، سال ۱۹۹6، کتاب دوم سال ۱۹۹۷ و کتاب سوم سال ۲۰۱۵ چاپ 
شده است. »در واقع خانم بلوم دلش می خواهد با مرد شیرفروش آشنا شود« این داستان ها را شامل 
می شــود: طبقه های ســاختمان، مردها، گل ها، گل صدتومانی، ماه نوامبر، شیرها، جعبه موزیک، 
پوشــال چوب، شب هایش، شــیرفروش، آقای گیگون، کارمندان دولت، از سمت دریا، چاقو، سن 

سالوادور، کارت بازی، دوستدار حیوانات، عمه خانم، دخترشان، رمان، توضیح. 

امین فقیری
امین فقیری )۳۰ آذر ۱۳۲۲ هـ.ش شیراز( پژوهشگر، 
نمایش نامه نویس و نویســنده ایرانی است. فقیری در 
شیراز به دنیا آمد و در خانواده ای اهل کتاب و فرهنگ 
برزگ شــد. وی برادر ابوالقاسم فقیری فارس شناس 
معروف است. وقتی که در لباس سپاه دانش به روستا 
رفت زندگانی تلخ روستاییان او را واداشت تا از آن ها 
بنویســد. وی حاصل چهار سال نوشتن را همگی در 
نخستین مجموعهٔ داستانی خود به نام دهکدهٔ پرمالل 
در ســن ۲۳ سالگی انتشــار داد. این کتاب تا قبل از 
انقالب ۵ بار چاپ شــد ولی پــس از آن اجازه چاپ 
نیافت. چاپ ششــم آن در ســال ۱۳۸۲ توسط نشر 
چشمه منتشر شد. این کتاب جزء کتابهای شاخص 
دهه ۴۰ و ۵۰ است. بزرگان ادبیات ایران همگی این کتاب را ستودند و به دلیل ممنوعیت چاپ 
مجدد، در اروپا داستاهای این کتاب به صورت زیراکسی پخش می شد؛ چرا که داستان های دهکده 
پرمالل نمودار درد و رنج روستاییانی بود که بر خالف تبلیغات دولت، از عدم بهداشت، خرافات و 
فقر فرهنگی و بی چیزی در رنج بودند. توصیف تنهایی و مالل روحی معلمان روستا و دشواری و 
خشونت زندگی دهقانان به داستان هایش حال و هوایی شاعرانه و دقتی جامعه شناسانه می بخشد. 
او همراه با محمود دولت آبادی از اولین نویســندگان داستان های روستایی ایران به شمار می آید. 
داســتانهای این مجموعه به بیش از ده زبان از جمله انگلیســی، آلمانی، روسی، اردو، ایتالیایی، 
فرانسوی، ژاپنی و غیره چاپ شده است. از او تا کنون نوزده کتاب در زمینهٔ رمان مجموعه رمان و 
نمایشنامه و داستان نوجوانان به چاپ رسیده است. او در حال حاضر در روزنامه عصر مردم شیراز 

مشغول به کار است.

فرهنگ

با پایان مناسبت نوروز و در امتداد پخش سریال های نوروزی، تلویزیون بالفاصله با مناسبت مهم دیگری 
به نام رمضان مواجه می شود که پخش سریال در این مناسبت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر این 
اساس تاکنون چهار سریال به عنوان گزینه اصلی پخش در رمضان ۱۴۰۰ معرفی شده اند تا مخاطب 
روزه داری که امسال با بحرانی به نام کرونا هم مواجه شده است را برای لحظاتی پای جعبه جادو بنشاند. 
در میان سریال هایی که برای پخش رمضانی به عنوان گزینه اصلی مطرح هستند، دو سریال از برادران 
افخمیـ  بهروز و علیرضاـ  دیده می شود. فصل چهارم »بچه مهندس« که مخاطب پیشتر با فضای آن 
آشناست و همچنین ساخته جدید سعید سلطانی، کارگردان »ستایش« که به نظر می رسد باز هم در 
همان حال و هوا قرار گیرد، از دیگر مجموعه های مناسبتی امسال تلویزیون هستند. سریال »احضار« 
به کارگردانی علیرضا افخمی و تهیه کنندگی محمودرضا تخشید برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان 
از شــبکه یک ســیما این روزها در حال تولید است.  فصل سوم سریال »بچه مهندس« در رمضان ۹۹ 
روی آنتن رفت و حاال تاریخ پخش فصل چهارم سریال »بچه مهندس« در ماه رمضان ۱۴۰۰ مشخص 
شده است. سریال »یاور« به کارگردانی سعید سلطانی نیز که از گزینه های پخش رمضانی برای شبکه 
سه سیما است. »رعد و برق« پنجمین سریال تلویزیونی است که بهروز افخمی آن را کارگردانی کرده و 
روایتی از مناطق سیل زده ای است که نوروز سال گذشته درگیر شدند. این سریال که از مدت ها پیش 

در حال تولید است برای پخش رمضانی انتخاب شده است.

4 سریال رمضان 1400 کدامند؟


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

