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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: روز شنبه نمایشگاهی با ۱۳۳ دستاورد به نمایش خواهیم گذاشت و ۷ رونمایی خواهیم داشت که مهمترین آن »رادیو 
دارو« است.علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه 
برگزاری سالگرد بیستم فروردین ماه و سالگرد افتخارات سازمان انرژی اتمی هستیم. به خاطر شرایط کرونایی نتوانستیم مراسم این روز را برگزار کنیم 
ولی روز شنبه با حضور رئیس جمهور برنامه ای خواهیم داشت.وی افزود: روز شنبه نمایشگاهی با ۱۳۳ دستاورد به نمایش خواهیم گذاشت و حدود ۷ 

رونمایی خواهیم داشت و مهمترین آن »رادیو دارو« است؛ تا بیمار نشویم متوجه اهمیت این موارد نمی شویم.
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حذف سربازی، نه ولی تحول الزم
در این ۳۲ سالی که از اتمام فیزیکی دفاع مقدس گذشته بارها موضوعی 
به عنوان نگاه امروزی به خدمت ســربازی مطرح شده است و هم ستاد 
کل و هــم نیروهــا غالبا هر یک به دالیلی ورود بــه این حوزه را صالح 
ندانســته اند اما باید توجه کرد که این شیوه ســربازی رفتن جوانان در 
جمهوری اسالمی در هیچ رده ای برای جوانان و خانواده ها اشتیاق برانگیز 
نیست و تا نگاه نیروهای مسلح به سربازی متحول نشود این اشتیاق برای 
جوانان بوجود نخواهد آورد. سربازی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی 
در ایران شناخته می شــود، اما پس از گذشت سالیان متمادی و تغییر 
روش جنگ، این شــیوه متناســب با زمان خود به روز نشده است و به 
همین دلیل نحوه استفاده و آموزش نیروهای وظیفه با مشکالت بسیاری 
همراه است. ســربازگیری در ایران تاریخچه ای طوالنی دارد، اما به طور 
مشخص اولین قانون سربازی در ایران با عنوان »قانون سربازگیری« در 
سال ۱۲۹۴ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که بر 
اساس این قانون، قشون گیری دولت ایران بر مبنای ضرورت نیاز صورت 
می گرفت. این روش تا ســال ۱۳۰۰ نیز ادامه داشت، اما در سال ۱۳۰۴ 
با تشــکیل »اداره کل احصائیه و ســجالت و احوال« و سپس با تصمیم 
رضاخان در دوره حکومت پهلوی اول قانون »خدمت اجباری« به تصویب 
رســید. قانونی که تا سال ۱۳۴۷ بنا به ضرورت دستخوش تغییراتی در 
جهت بهبود شــرایط برای دوره و نحوه خدمت گردید. نهایتاً در ســال 
۱۳۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی که نسبت به ادوار گذشته، قانون آن 
بروز تر و تا حدی جامع تر هم بود به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 
اولین قانون خدمت وظیفه عمومی پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز، در 
تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۶۳ با تغیراتی در قانون مصوب سال ۱۳۵۰ به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید و در نهایت در سال ۱۳۹۰ نیز با اصالح ۳۶  
ماده از قانون سابق و ۳۰ ماده الحاقی در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شد. با همه تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از دوره سربازی الکن 
هنوز یک قانون قابل اتکایی که اوال اشتیاق به رفتن به سربازی را بوجود 
بیــاورد و از این همه فرار و غیبت جلوگیری کند، وجود ندارد. مطابق با 
پژوهش های صورت یافته در این حوزه مهم ترین عامل نارضایتی سربازان 
و خانواده ها، اتالف وقت جوانان در مدت زمان طوالنی خدمت ســربازی  
اســت. به نوعی میتوان اذعان کرد که این نوع نگاه به ســربازی سبب 
می شود تا آمار ســرباز غایب افزایش یافته و جوانان تمایلی برای رفتن 
به خدمت سربازی نداشته باشند و حتی برای گرفتن معافیت های با هر 
شکل و شیوه ای هزینه های سنگینی بپردازند. عوارض نگاه خشک و بی 
انعطاف و از روی نیاز به مسئله های بغرنج تبیل شده است. مسئله هایی که 
روی فرصت شغلی، وضعیت تحصیلی، موقعیت اجتماعی و ازدواج جوانان 
تاثیرگذار جبران ناپذیر ایجاد نموده اســت. از سوی دیگر و در مقیاسی 
بزرگتر، شــیوه کنونی سربازی در نظام مقدس جمهوری اسالمی اساسا 
مقدس شــمرده نمیشود و  دارای تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
نیز هســت، اثرگذاری بر روی نیروی انسانی شاغل، طوالنی شدن کاذب 
مدت تحصیل پســران، خروج نخبگان، باالرفتن سن ازدواج و مشکالت 
مشموالن غایب، از جمله موارد مشهود در تبعات شیوه کنونی است. این 
مشــکالت ایده اصلی شــکل گیری لزوم  بهبود روش های انجام خدمت 
سربازی ا ســت. اخیرا این مبنای لزوم دستخوش مطالعاتی با همکاری 
دانشجویان دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، شهید 
بهشــتی، دانشگاه آزاد پردیس تهران مرکز و تهران جنوب گردیده است 
که بر راهکارهای بهینه خدمت ســربازی تاکید می کند. در واقع انگیزه 
اصلی شــکل گیری این فراین مطالعاتی جلوگیری از هدر رفت سرمایه 
عظیم جوانان در دوران سربازی و استفاده قابلیت های جوانان در جهت 
حل مشــکالت کشور اســت. مطابق با بند ۱۴۷ قانون اساسی، »دولت 
بایــد در زمان صلح از افراد و تجهیــزات فنی ارتش در کارهای امدادی، 
آموزشی، تولیدی، جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسالمی 
استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید«. بر همین 
مبنا می توان به راهکارهایی عملیاتی، اجرایی و کم هزینه اندیشید که از 
پتانســیل ارزنده جوانان در مدت زمان سربازی، در جهت رفع مشکالت 
اقتصادی و فرهنگی کشــور استفاده کرد. امروزه روز وقتی دو سال زمان 
یک جوان را مبتنی بر قانون میتوان در اختیار گرفت پس میتوان دوسال 
آموزش اجباری هم تعریف نمود. به عبارتی دوره سربازی باید بتواند یک 
فــوق دیپلم یا با نگاهی بهتر یک مــدرک علمی عملیاتی تحویل جوان 
سربازی کرده بدهد. در مصاحبه برادر ارجمندمون جناب سردار ابوالفضل 
شکاری دیدم که ایشان هم با متحول شدن دوره و روش سربازی موافقت 
نموده و توپ را البته به دامن ســتاد کل انداخته است و البته به این امر 
هم اشاره داشته اند که: » خوشبختانه با سی دستگاه دولتی برای مهارت 
آموزی ســربازان تفاهم نامه همکاری داریم. ستاد کل مصمم هست که 
همه سربازان در دوره خدمت یک تخصص را فرا بگیرند و مدرک رسمی 
آن را دریافت کنند و به مراکز اشــتغال آفرینی معرفی شوند. این روند 
ادامه دارد و ســربازان از این اقدام بسیار راضی هستند. خانواده سربازان 
هم از این طرح راضی هستند که فرزندشان که قبل از خدمت تخصصی 
نداشته است در دوران خدمت ســربازی یک تخصص را فرا می گیرد«. 
بنظر حقیر سربازی در جمهوری اسالمی وقتی معتبر میشود که مدرک 
حاصل از آن برای هر اشتغالی معتبر بشود و روش تحول را باید از ستاد 
کل تنها به ستاد کشوری تبدیل نمود تا وزارت علوم هم یک پایه از این 

باز آموزی ها را به عهده بگیرد.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: آمریکا در هیچ جلسه ای که ایران 
حضور داشته باشد نخواهد بود، این سیاست قطعی ماست و در آن تردیدی 

نیست و همه امور هم بر همین ترتیب برنامه ریزی شده است.
، ســید عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت 
ایرانی در نشست کمیسیون مشــترک برجام در وین، تأکید کرد که تیم 
ایرانــی صرفاً زمانی مذاکرات را جلو خواهد برد که بداند روند مذاکرات در 
راستای منافع جمهوری اسالمی ایران است.سید عباس عراقچی ساعاتی 
پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اظهار داشت: جلسه 
دیروز نشست معمولی کمیسیون مشترک بود که هر سه ماه یکبار برگزار 
می شــود. البته االن مصادف شــده بود با شــرایط جدیدی  که به وجود 
آمده و فرصتی که برای بازگشت همه طرف ها به برجام پیش آمده است. 
نشســت اول را روز جمعه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کردیم و این 
نشست جلسه دوم بود.وی ادامه داد: می توانم بگویم که در مجموع جلسه 
ســازنده ای بود ما توافق کردیم که دو گروه کاری تشــکیل بشود؛ یکی 
در حــوزه تحریم ها و دیگری در حوزه هســته ای و این دو گروه کاری که 
متشکل از همه اعضای کمیسیون مشترک یعنی این کارشناسان ایرانی به 
اضافه کارشناسان کشورهای ۱+۴ بدون حضور آمریکا.عراقچی تصریح کرد: 
آمریکا در هیچ جلســه ای که ایران حضور داشــته باشد نخواهد بود، این 
سیاســت قطعی ماست و  در آن تردیدی نیست و همه امور هم بر همین 
ترتیب برنامه ریزی شده است.معاون وزیر امور خارجه افزود: این جلسات 
کارشناسی در قالب دو کارگروه تشکیل می شود، وظیفه آنها این است که 
مجموعه اقداماتی را که آمریکایی ها باید انجام بدهند تا رفع کامل تحریم 
ها در یک مرحله صورت بگیرد را مشــخص کنند. فهرســتی از اقداماتی 
که باید صورت بگیرد و تحریم هایی که باید رفع شــوداینها همه در یک 
مرحله خواهد بود.وی خاطرنشــان کرد: همچنین در کمیسیون مشترک 
هم پذیرفته شده است که بازگشت طرفین به صورت گام به گام نیست و 
احتیاجی به سیاست های گام به گامی نداریم. اقداماتی که آمریکایی ها باید 
انجام بدهند کاماًل روشن است و همینطور کارهایی که ایران برای بازگشت 
به تعهدات برجامی خود باید انجام دهد مشــخص اســت. بنابراین هر دو 
مجموعــه اقدامات در یک مرحله می تواند انجام شــود البته ما مجموعه 
اقدامات خود را پس از آنکه آمریکایی ها انجام دادند و راستی آزمایی کردیم 
صــورت خواهیم داد.عراقچی توضیح داد: وظیفــه این دو گروه کاری این 
است که مجموعه اقداماتی را که دو طرف باید در یک مرحله انجام بدهند 
را مشــخص و نهایی بکند و بعد ما دوباره در کمیسیون مشترک ترتیب و 
توالی اقدامات و جزئیات مربوط به زمان بندی آنها را مشــخص بکنیم. در 
همه مراحل مذاکرات بین ما و کشورهای ۱+۴ در قالب کمیسیون مشترک 
صــورت می گیــرد و ما هیچ مذاکره ای با آمریکا یا هیچ کشــور دیگری 

نداریم. اینکه کشورهای ۱+۴ این موارد را چگونه به طرف امریکایی منتقل 
می کنند و با آنها چگونه صحبت می کنند تا آنها را  به شــرایط جمهوری 
اسالمی راضی بکنند موضوعی است که با ما ارتباطی ندارد.معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشــورمان تأکید کرد: حرکت گام به گام نداریم و همه 
مراحل در یک گام نهایی صورت می گیرد و مذاکرات ما در خصوص همان 
گام نهایی اســت. مقصود از مذاکره در حقیقت گفتگوهای فنی و حقوقی 
اســت که صورت می گیرد. در خصوص برجام هیچ مذاکره ای نداریم چه 
برســد به فرا برجام یا موضوعات دیگر. ما فقط در مورد اینکه بازگشت به 
برجام شــامل چه اقداماتی باید باشــد گفت وگوهای  فنی و حقوقی را در 
قالب این دو گروه کارشناســی انجام می دهیم.وی در ادمه گفت: امیدوار 
هســتیم که ظرف روزهای آینده گروه های کارشناسی به نتایجی برسند 
وما به طور مرتب کار این گروه ها را رصد خواهیم کرد. قرار ما این هست 
که روز جمعه صبح یک بار دیگر کمیســیون مشترک کار این دو کارگروه 
را بررســی بکند و پیشرفت کار، مشکالت و موانع را ارزیابی بکنیم اگر هم 
پیشرفتی وجود نداشته باشد ما به کار خود خاتمه خواهیم دادسید عباس 
عراقچی تأکید کرد: حتی اگر همین فردا ببینیم طرف های مقابل ما در این 
کارگروه ها جدی نیستند طبیعی است که ما اینجا نیامده ایم که وقت خود 
را تلــف بکنیم و عجله ای هم در این امر نداریم، ما زمانی مذاکرات را جلو 
می بریم که بدانیم در راستای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران پیش می 
رود.وی افزود: بنابراین در دو ســه روز آینده ما کار گروه های دوگانه را به 
طور مرتب ارزیابی می کنیم، گزارش همکاران خود را می شنویم، اگر کار 
به سمت پیشرفت باشد کارگروه ها به کار خود ادامه خواهند داد و اگر که 
پیشرفتی صورت نگیرد طبیعی است که این روند ادامه پیدا نخواهد کرد 
ولی تا االن کشورهای ۱+۴ جدیت و قصد خود را برای احیای مجدد برجام 
به صراحت اعالم کرده اند، برداشــتی هم که ما از رفتار آنها در جلسات دو 
جانبه و جلســه کمیسیون مشترک داریم همین است که این اراده وجود 
دارد.معاون سیاســی وزیر خارجه در ادامه اظهار داشت: من قبل از جلسه 
کمیسیون جلســات جداگانه ای را با هیات های چین و روسیه داشتم، ما 
همواره رایزنی های نزدیک با این دو کشور داشتیم و الحمدهلل مواضع مان 
در راســتای خوبی با یکدیگر قرار دارد و همــکاری خوبی هم در جریان 
کمیسیون مشترک بین سه کشــور صورت می گیرد. با طرف اروپایی هم 
صحبت داشتیم. قبل از جلسه کمیسیون مشترک دوبار با آقای مورا دیدار 
داشــتم و تنظیمات اجرایی و ترتیبات کار را مشخص کردیمعراقچی در 
پایان گفت: در مجموع فعاًل در مســیر درستی قرار گرفتیم ولی ادامه این 
مسیر بستگی به رفتار جدیت و حسن نیت طرف مقابل دارد و ما به محض 
اینکه احســاس بکنیم چنین حســن نیت و جدیتی وجود ندارد طبیعی 
است که به این مسیر ادامه نخواهیم داد و هیچ عجله و شتابی هم نداریم.

حریرچی عنوان کرد؛
مشاغل گروه ۲ در شهرهای قرمز باید دو هفته تعطیل باشند

معاون کل وزارت بهداشــت، در ارتباط با وضعیت فعالیت صنوف در شرایط قرمز کرونایی، نکاتی را 
متذکر شــد. ایرج حریرچی، ظهردیروز چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۴۰۰ در ارتباط زنده با شبکه 
خبر سیما، به تشریح وضعیت فعالیت صنوف در شرایط قرمز کرونایی کشور پرداخت.وی با اشاره به 
سیر صعودی موارد ابتال و مرگ و میرهای کرونایی در کشور، موضوع تعطیلی شهرها را مطرح کرد 
که به ســتاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد شده است.حریرچی با عنوان این مطلب که مشاغل گروه 
۲ در شهرهای قرمز باید به مدت دو هفته تعطیل باشند، گفت: این گروه شغلی شامل اغلب صنوف 
می شوند.وی افزود: نظارت بر این تعطیلی ها بر عهده وزارت بهداشت است و دستگاه مسئول وزارت 
صمت است.حریرچی ادامه داد: متاسفانه در شهرهای قرمز به خصوص تهران، این تعطیلی ها رعایت 
نمی شود. دستگاه های مسئول باید اعمال نظارت داشته باشند.وی با اشاره به اینکه متأسفانه بعضی از 
محدودیت  هایی که در شهرهای قرمز و نارنجی باید اعمال می شد هنوز به طور کامل اتفاق رخ نداده 
است، گفت: مشاغل گروه دو در شهرهای قرمز باید به مدت دو هفته تعطیل باشند که این مشاغل 
شامل بوستان ها و مراکز تفریحی، پاساژهای سرباز و سربسته، مراکز خرید و فروش، بازارهای کوچک 
و بزرگ، مراکز شماره گذاری اتومبیل، آرایشگاه ها، مراکز فروش لوازم آرایشی، فرش، موکت، کادویی، 
اسباب بازی، لوازم التحریر، ظروف، کتاب، پوشاک، عکاسی، مراکز مشاوره، مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی مانند کافی شاپ و غیره نباید نسبت به پذیرش مشتری اقدام کنند و به مدت دو هفته تعطیل 
باشــند.وی افزود: نظارت بر تعطیلی بر عهده وزارت بهداشت است و دستگاه مسئول این کار وزارت 
صمت و اتحادیه های ذیربط هســتند.معاون کل وزارت بهداشت، از مردم درخواست کرد تا هرگونه 
تخلف را به وزارت صمت اطالع دهند.حریرچی در خصوص مشاغل گروه سه نیز گفت: این مشاغل 
شامل تاالرها، استخر، باشگاه ورزشی، چای خانه و قهوه خانه، آموزشگاه های زبان و موسیقی مهدهای 
کودک و غیره هســتند که در شهرهای نارنجی باید تعطیل شوند.وی افزود: به عنوان دستگاه ناظر 
گالیه داریم چرا که در شهرهای قرمز هنوز مشاغل تعطیل نشدند و خیلی از پاساژها و رستوران ها 

باز هستند.

صندوق بین المللی پول خبر داد

پایان رکود اقتصادی ایران
دژپسند:

 تغییر نرخ سود بانکی با بررسی 
بیشتر و تدریجی

 پرداخت »سبد معیشتی« ویژه ماه رمضان
 به 60 میلیون یارانه بگیر

وزیر اقتصاد در مورد احتمال تغییر در نرخ سود بانکی گفت: طبیعتاَ شرایط اقتصادی حاضر، اقتضائات جدیدی 
را طلب می کند، اما این امر باید مورد بررســی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود، فرهاد دژپسند تاکید 
کرد: نظام بانکی کشور در سال جدید باید در کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیالت مستقیم به واحدهای 
تولیدی، تمرکز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف »تقاضا« گذاشته و از طریق اعطای تسهیالت به مردم جهت 
خرید کاالی ایرانی، نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کنند.وزیر اقتصاد با بیان این مطلب، اعمال این سیاست 

را بهترین نوع حمایت....

 پرداخت ۲۱ میلیون تومان وام به هر خانوار
 ۳ نفره با کارت اعتباری سهام عدالت

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شرایط خطرناک کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شرایط خطرناک و شیب تند افزایش کرونا در کشور، گفت: درخواست 
ما از مردم در کلیه گروه های سنی این است که تا حد امکان در خانه بمانید و جز در موارد ضروری منزل را 
ترک نکرده و در صورت نیاز به خروج از منزل ضمن استفاده از ماسک از هرگونه حضور در تجمعات به طور 
جدی خودداری کنید. دکتر سیماسادات الری، گفت: شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی در سراسر کشور 
با سرعت رو به افزایش بوده و شیب موارد ابتال و بستری ناشی از کرونا، در بیمارستان ها و مراکز درمانی به 
مراتب تندتر از خیزهای دوم و سوم است.وی افزود: ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری کووید-۱۹ به سر 
می بریم و مطمئنا طی روزهای آتی شاهد افزایش آمار موارد مرگ و میر ناشی از بیماری خواهیم بود.الری 
ادامه داد: حال با توجه به شرایط بسیار خطرناک بیماری در کشور درخواست ما از مردم در کلیه گروه های 
ســنی این اســت که تا حد امکان در خانه بمانید و جز در موارد ضروری منزل را ترک نکرده و در صورت 
نیاز به خروج از منزل ضمن استفاده از ماسک از هرگونه حضور در تجمعات به طور جدی خودداری کنید.

193 فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به فوت ۱۹۳ بیمار مبتال به کرونا در شبانه روز گذشته، گفت: 
با این حساب مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۶۳ هزار و ۶۹۹ نفر رسید.  دکتر سیماسادات 
الری، گفت:  تا دیروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۹۵۴ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۳۱۹ نفر از آنها بستری شدند.به گفته وی، 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۳۴۸ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در 
طول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۱۹۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۶۳ هزار و ۶۹۹ نفر رسید.الری تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۶۷۵ هزار و  ۸۹۱ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.به گفته وی، چهار هزار و ۱۷۷ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: تا کنون ۱۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۲۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است.وی افزود: در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز و ۱۲۹ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مسافرت »از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است.الری در 
خاتمه تاکید کرد: همچنین ۵۱ شهرستان در وضعیت زرد و فقط ۱۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

عراقچی:  

بازگشت طرفین به برجام در یک مرحله صورت 
می گیرد؛ اول آمریکا بعد ایران
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استاندار تهران از توقف فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ به 
مدت دو هفته خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در پایان 
جلسه شورای اداری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت:  
مهمترین رویداد پیش رو در ســال ۱۴۰۰ انتخابات است 
که در حوزه تهران چهار انتخابات برگزار می شود. بی تردید 
یکی از مسائلی که موجب ایجاد شور و اشتیاق مردم برای 
مشارکت در انتخابات خواهد شد مدیریت بیماری کروناست 
که متأســفانه شلوغی بازار، بازگشایی تاالرها و عدم رعایت 

فاصله گذاری در اسفندماه و در ادامه سفرهای نوروزی موجب 
شــده که در حال حاضر روند فزاینده مبتالیان در کشور را 
شاهد باشیم.وی افزود: ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت 
درگیر کردن همه سنین را دارد و این ویروس در تمام کشور 
گردش پیدا کرده و در ۳۰ استان روند بیماری رشد شتابی 
گرفته اســت. لذا الزم است که با اتخاذ تصمیمات، کنترل 
بیماری را در دستور کار قرار دهیم.بندپی ادامه داد: از ابتدای 
آذر تا پایان اســفند با اتخاذ تدابیر این بیماری را مدیریت 
کردیم و در حال حاضر نیز با تشدید محدودیت ها و نظارت 
بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و تقویت طرح 
محله محور شهید سلیمانی باید مدیریت و کنترل بیماری 
را در دست بگیریم.استاندار تهران تأکید کرد: در تهران روند 
شیوع این بیماری فزاینده است و مراجعات سرپایی، بستری 
و فوتی ها روند افزایشــی دارد. باید خودمان را برای اجرای 

مصوبات ستاد ملی و جذب همکاری مردم همچون گذشته 
آمــاده کنیم.وی در خصوص محدودیت مشــاغل مختلف 
گفت:  مشاغل ضروری همچون دستگاه های خدمت رسان، 
فروشگاه های زنجیره ای و مشاغلی که مایحتاج مردم را مهیا 
می کنند باید فعالیت کنند اما فعالیت پاساژها، تاالرها، مراکز 
آموزشی، ســینماها، مراکز ورزشی و حتی برگزاری مراسم 
مذهبی جزو فعالیت هایی اســت که در شهرهای قرمز باید 
متوقف شوند.وی ادامه داد: از سایر اقشار و صنوف مشمول 
محدودیت ها درخواست می کنیم به صورت داوطلبانه این 
کار را انجــام دهنــد و برای دو هفتــه فعالیت های خود را 
متوقف کنند. بی تردید چیزی اضافه بر مصوبات ستاد ملی 
قابل اجرا نیست. در خصوص فعالیت ادارات نیز تنها باید در 
شهرهای قرمز از یک سوم نیروهای خود به صورت حضوری 
استفاده کنند. قطعا نمی توان شهری همچون تهران را که 

پایتخت کشور است و فعالیت های بین المللی در آن در حال 
انجام است قرنطینه کرد لذا موضوع قرنطینه تهران منتفی 
است.اســتاندار تهران در خصــوص تصمیم گیری در مورد 
اجرای طرح ترافیک در تهران نیز گفت:  ســال گذشته نیز 
ایــن موضوع مطرح بود اما هنگامی که کاهش فعالیت ها را 
داریــم قطعا رفت و آمدها کاهش پیدا می کند و براســاس 
مصوبات قانونی شــهر با تراکم جمعیت نباید مواجه باشد.

محسنی بندپی بار دیگر با تأکید بر اینکه فعالیت گروه های 
۱ در تهران ادامه دارد و مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ تعطیل 
خواهند بود، افزود: برخی مشــاغل داوطلبانه فعالیت خود 
را متوقــف کردند و برخی نیز تذکر گرفته اند که حداکثر تا 
پایان امروز فعالیت خود را متوقف کنند. متأسفانه هنوز شهر 
دارای تراکم جمعیتی است و گویا این پیام دریافت نشده که 

کرونای جهش یافته انگلیسی را جدی بگیرند.

استاندار تهران تاکید کرد

 قرنطینه تهران 
منتفی است
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روحانی: گزیده خبر

راهی بهتر از اجرای کامل برجام وجود ندارد
رئیس جمهور گفت: امروز صدای واحد شــنیده می شود که همه ی اطراف این توافق 
هسته ای به این نتیجه رسیده اند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری 
جز اجرای کامل برجام، وجود ندارد.حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح 
دیروز در جلســه هیئت دولت درباره مذاکرات انجام گرفته درخصوص برجام اظهار 
داشت: امروز صدای واحد شنیده می شود که همه ی اطراف این توافق هسته ای به این 
نتیجه رسیده اند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل 
برجام، وجود ندارد.وی افزود: این موفقیت جدید برای جمهوری اسالمی ایران است و 
یکی از افتخارات دولت این است که از سال 1397 و در ماه های ابتدایی سال 1400 
با همه فشارها، شدیدترین تحریم ها و جنگ اقتصادی کشور را به گونه ای اداره کرد که 
نه دوســتان ما بلکه دشمنان ما هم اعتراف دارند که فشار حداکثری شکست خورده 
است. این باالترین عمل و موفقیت این دولت است و یکی از افتخارات دولت دوازدهم 
این است در مقابله با فشار اقتصادی، سیاسی، روانی و تبلیغاتی به گونه ای ایستادگی و 
مقاومت کرد و در اینکه راه دشمنان ما منجر به شکست شده، تردیدی وجود ندارد.

رئیس جمهــور ادامه داد: البته همه می دانیم که این موفقیت در ســایه ی مقاومت و 
ایستادگی یکپارچه ملت بزرگ ایران بوده و در این تردید نداریم که اگر مقاومت مردم 
و تحمل رنج ها و ســختی ها نبود، امروز شرایط دیگری داشتیم. دولت حتی در این 
جنگ 3 ســاله اقتصادی یحاضر نشد به توصیه برخی دوستان عمل کند که گفتند 
برای ارزاق عمومی و کاالهای ضروری مردم، سیستم کوپن را برقرار کنید و ما قبول 
نکردیم بلکه گفتیم کشور را به طور عادی اداره می کنیم و می توانیم کاال را به اندازه 
نیاز جامعه و به وفور در اختیار مردم قرار بدهیم و همین کار را کردیم.روحانی عنوان 
کرد: آمریکا امروز در شرایط تحریم به صراحت می گوید که سیاست فشار حداکثری 
شکست خورده و دیگر جواب نمی دهد؛ آن ها به صراحت می گویند راهی جز مذاکره 
نداریم و اگر شــما آماده اید ما حاضریم مســتقیم مذاکره کنیم و اگر آماده نیستید،  
حاضریم غیرمســتقیم با گروه 1+4 مذاکره کنیم و این به معنای پیروزی ملت ایران 
است که نباید آن را دست کم بگیریم. رسانه ها، فضای مجازی و حقیقی ما می خواهند 
این واقعیت را بپوشانند و این پیروزی را تحریف کنند؛ این یک پیروزی عظیم و بزرگ 
در تاریخ ملت ایران است و این مربوط به دولت دوازدهم نیست بلکه مربوط به ملت 
ایران اســت چون سه سال و نیم در برابر همه فشارها ایستاده و مقاومت کرده است.

وی بــا بیان اینکه آن ها نســبت به ملت ایران جنایات زیادی کردند ولی شکســت 
خوردند، تصریح کرد: آمریکا و در دوره دولت ترامپ منزوی ترین دولت در ســازمان 
ملل، شورای امنیت، مجمع عمومی و دادگاه الهه و افکار عمومی بود و اگر در شورای 
امنیت تنها ماند و نتوانست طرح »اسنپ بک« را  پیش ببرد؟ حتی یاران سنتی اش 
او را یاری نکردند. کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بعنوان متحدین سنتی آمریکا هم 
حمایت و قبول نکردند و رأی مخالف دادند و یک جزیره پیدا کرد و آن را همراه خود 
کرد. رئیس جمهور افزود: این پیروزی سیاســی ملت بزرگ ایران است و ما در دولت 
دوازدهم با هدایت های رهبر معظم انقالب و حمایت ایشان توانستیم آمریکا را شکست 
دهیم چرا برای آن شکست از پول ملت فیلم درست نمی کنید؟ اگر قرار است از پول 
مردم فیلم درســت کنید واقعیت ها را نشان دهید؛ حقیقت را به مردم بگویید. امروز 

نشاط، زنده بودن، حیات، قدرت و توسعه ای از جاسک گرفته تا چابهار و راه آهن که 
از چابهار به ســمت راه آهن سراسری در حال اجراست، تا آب که در منطقه شرق از 
دریای جنوب به فالت مرکزی آورده شده و گاز که وارد سیستان و بلوچستان شد در 
تاریخ هفت هزار ســاله ایران کی انجام گرفته اســت؟ در تاریخ ایران ورق بزنید؛ چه 
کسی این کار را انجام داده است؟ ما در زمان تحریم و سختی این کار را انجام دادیم.

روحانی خاطر نشان کرد: چرا این مسائل را گفته نمی شود؟ چرا برای سواحل مکران 
فیلم نمی سازیم و چرا گفته نمی شود که در زمان فشار، آمریکا را شکستیم؟ آمریکا 
اکنون می گوید که اگر می خواهیــد 2-3 نفری و یا 6 نفری صحبت کنیم، ما آماده 
هستیم و می خواهیم حرف بزنیم و حل کنیم؛ چه کسی می توانست این لحن آمریکا 
در برابــر ملــت ایران به وجود بیــاورد؟ وی عنوان کرد: اینکــه در بنزین خودکفا و 
صادرکننده هستیم و شرایط متفاوت ما در مخصوالت کشاورزی چرا بیان نمی شود؟ 
دشــمن امروز در برابر ملت سرفرود آورده و آمده و به اصطالح دینِی ما می گوید که 
می خواهد توبه کند و بازگردد؛ البته اینکه چقدر راســت می گوید باید ببینیم و االن 
نمی خواهیم قضاوت کنیم؛ تا امروز می بینیم آن چیزی که ایران می گوید مورد قبول 
افکار جهانی است و ما می گوییم در صورتی که آمریاک به تمام تعهدات خود بازگردد 
و ببینیم که اجرا می کند، به تمام تعهدات برجامی خود بازمی گردیم. صلح آمیز بودن 
فعالیت هسته ای خود را با همین ندا به گوش جهانیان می رسانیم و دنبال این نیستیم 
که فعالیت غیر هســته ای داشته باشیم و اینکه تعهدات خود را کاهش دادیم، موقت 
اســت و اگر بــه کل تعهدات خود بازگردنــد، ما هم به کل تعهــدات بازمی گردیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه از دیروز فصل جدید و تازه ای آغاز شده است، خاطر نشان 
کرد: اگر طرف مقابل ما یعنی آمریکا جدیت و صداقت از خود نشــان بدهد، اگر الزم 
باشــد در زمان کوتاهی می توانیم با 4+1 مذاکره کنیم؛ و بدون مذاکره هم می تواند 
تعهدات خود را اجرا کند و راه ما همانی است که مقام معظم رهبری تصریح کردند و 
همان راه را انجام خواهیم داد.روحانی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: به روز 
20 فروردین و روز فناوری هسته ای نزدیک می شویم و روز شنبه افتتاح های جدیدی 
خواهیم داشت و مردم از این اقدامات مهم مطلع خواهند شد. چند سال به مردم دروغ 
گفته می شد و البته مردم هم قبول نکردند و به مدم می گفتند که »این ها هسته ای را 
فروختنــد و هســته ای نداریم و نمی توانیم کاری کنیم و ســیمان ریختند و خراب 
کردند«؛ این حرف ها دروغ بود و این دروغ آشــکار شد. مجلس مصوبه ای داشت که 
البته ما نظرمان را همان وقت درباره آن گفتیم و بر نظر خود باقی هســتم ولی این 
مصوبه یک خاصیت داشت و این بود که وافعیت توانمندی هسته ای ما به خوبی آشکار 
شد. وقتی آن ها می گفتند »سازمان انرژی اتمی طراحی کند و غنی سازی 20 درصد 
را اجرا کند«، نه تنها 20 درصد راه افتاد حتی بســار بیش از آن چه مصوب بود تولید 
شــد و قدرت تولیــد داریم.وی افزود: به جرأت ادعا می کنــم و آقای صالحی رئیس 
ســازمان انرگی اتمی می تواند این ادعا را تبییــن کند که »هیچ وقت در تاریخ ایران 
توانمندی هســته ای ما مانند امروز نبوده اســت«؛ قوی ترین فناوری هسته ای را به 
نمایش جهانیان گذاشتیم. پس دروغ گفتند که »برجام امضا شد تا قدرت هسته ای 
کشــور را از بین برده شــود«؛ پس از دروغ تان عذرخواهی کنید.رئیس جمهور اظهار 

داشت: کار دیگر اینکه مشروعیت فناوری هسته ای در ایران مورد اذعان همگان قرار 
گرفت؛ البته مشــروعیت داشتیم و کامال قانونی بود ولی آن ها قطعنامه ای داشتند و 
ادعاهایــی می کردند. همه قبول دارند که فعالیت ایران صلح آمیز اســت؛ یک زمان 
پرونده »PMD« را در دست داشتند و می گفتند طول می کشد تا بفهیم فعالیت های 
ایران صلح آمیز اســت یا نه. پرونده »PMD« بســته شــد و معلوم شد که فعالیت ما 
صلح آمیز اســت و این از موفقیت های جمهوری اســالمی ایران در دولت یازدهم و 
دوازدهم است.روحانی عنوان کرد: در این دولت توانستیم تحریم تسلیحاتی را برداریم، 
چرا این گفته نمی شود؟ مگر با این تحریم با قطعنامه های سازمان ملل تسلیحاتی بر 
ما تحمیل نشد و مگرسال گذشته برداشته نشد؟ آن ها که به قدرت نظامی تکیه دارند 
چرا به پایان تحریم تسلیحاتی نمی پردازند؟ این کار دولت بود. می گویند آیا دولت در 
بخــش قدرت نظامی چنین عقیــده ای درباره پیشــرفت را دارد؟ این دولت تحریم 
تسلیحاتی را برداشته و پدافند هوایی ما از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و سامانه 
»s300« را آوردیم و ســامانه های داخلی هم که داریم و پهپاد مدرن آمریکایی را با 
ســامانه ســاخت داخلی ســرنگون کردیم.وی افزود: نگاه ما به بیرون نیست و بلکه 
نگاه مان به توان داخلی، منابع انســانی و معادن کشور است اما در عین حال رابطه با 
جهان را برای توسعه و پیشرفت الزم می دانیم؛ باید با جهان رابطه داشته باشیم و البته 
تکیه مان به داخل کشــور است.رئیس جمهور به مســئله توانمندی کشور در عرصه 
بهداشــت و درمان اشــاره کرد و گفت: ما در این زمینه هم شرایط خوبی نسبت به 
سال های گذشته داریم؛ امید به زندگی در اول انقالب 67 سال بوده و االن به 78 سال 
رسیده و این یک عالمت است که نشان می دهد در مسیر بهداشت و درمان حرکت 
خوبی داشتیم و قدرت ما در عرصه بهداشت و درمان نسبت به سال 1392، دو برابر 
شده است.روحانی درباره واکسن کرونا هم گفت: مجددا به وزارت بهداشت می گویم 
هرکاری که در زمینه واکســن انجام می گیرد و انجام خواهد گرفت، با شفافیت برای 
مردم توضیح داده شود و ما بحث مخفی نداریم. درباره واکسن داخلی نیز تالش زیادی 
می شــود و امیدواریم تا اوایل خردادماه واکسن »پاستور« عرضه شود و امید داریم تا 
پایان خردادماه نیز واکســن »برکت« عرضه شود و کار بزرگ و عظیمی در کشور در 
این باره شــروع شــده و دولت با همه توان از آن پشــتیبانی می کند. رئیس جمهور 
هم چنین درباره بستاه حمایتی و معیشتی به مردم گفت: برای کمک به مردمی که 
خصوصا دچار تنگی معیشــت هستند به سازمان برنامه و بودجه دستور می دهم در 
روزهای اولیه ماه مبارک رمضان، یک نوبت اضافی از کمک معیشتی که به 60 میلیون 
نفر داده می شود، یک بار هم به صورت اضافه و ویژه رمضان پرداخت شود.روحانی ادامه 
داد: کار دیگری که تصمیم گرفتیم و هفته آینده اعالم خواهد شــد، کارت اعتباری 
اســت که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و این کارت که توسط بانک ها به مردم 
داده خواهد شد، نیازی به مراجعه به بانک ندارد و تمام الکترونیکی است و پشتوانه آن 
هم می تواند سهام عدالت و یا یارانه باشد. کسانی که سهام عدالت یک میلیونی دارند، 
14 میلیون اعتبار و آن ها که سهام عدالت 500 هزار تومانی دارند، 7 میلیون تومان 
اعتبار دریافت خواهند کرد این رفاه برای مردم و کمک به تولید اســت و هزینه های 

تولید را کاهش می دهد.

کمالوندی:
ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ایران به ۵۵ 

کیلوگرم رسید
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تا امروز 55 کیلوگرم اورانیوم 20 
درصد تولید شده است، گفت: نرخ تولید اورانیوم 20 درصد بسیار باالتر از قبل از 
برجام است.به گزارش صداوسیما، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
با اشــاره به قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و اجرای آن از 5 اسفند ماه 
1399، گفت: بخش مهمی از این قانون در خصوص غنی ســازی 20 درصد به 
میزان ساالنه 120 کیلو گرم بود که بالفاصله اقدامات الزم صورت گرفت و روند 
غنی سازی آغاز شد.وی ادامه داد: تا امروز 55 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد تولید 
شــده اســت و تقریباً ما نصف راه را رفته ایم و با این روند ما می توانیم زودتر از 8 
ماه به هدف مد نظر برسیم.کمالوندی گفت: نرخ تولید اورانیوم 20 درصد ما االن 
بسیار باالتر از قبل از برجام است و بر اساس آمار و ارقام 30 درصد بیشتر از قبل 
از برجام ظرفیت تولید 20 درصد داریم.وی افزود: االن ما حدود 16 هزار و پانصد 
سو ظرفیت غنی سازی داریم که این عدد قبل از برجام 12 هزار و پانصد سو بود.

سخنگوی سازمان انرزی اتمی با اشاره به تولید سانتریفیوژهای جدید در سال های 
گذشــته، گفت: ممکن است امروز تعداد سانتریفیوژهای ما کم شده باشد، اما به 
دلیل اســتفاده از نسل جدید سانتریفیوزها مثل IR6 که 8 برابر سانتریفیوژهای 
نسل اول ظرفیت دارند، نرخ تولید اورانیوم ما افزایش یافته است.کمالوندی ادامه 
داد: در حال حاضر ما هزار ماشــین IR2M داریم که مســتقر شــده اند و یا یک 
آبشــار IR4 راه اندازی شده و آبشار دوم این ســانتریفیوژ هم راه اندازی خواهد 
 IR6 شد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: با توجه به مصوبه مجلس، یک آبشار
انجام شده و آبشارهای بعدی هم در راه است و با این روند که پیش گرفته شده 
است سرعت غنی سازی ما نسبت به قبل افزایش چشمگیری خواهد داشت.وی 
افزود: اگر ما در یک زمانی 9 تن مواد خود را به خارج فرستادیم االن 5 تن مواد 
داریم و می توانیم بگوییم به سرعت هر آنچه مورد نظر بوده برای احیای آنچه که 
به خاطر برجام کنار گذاشتیم، داریم به دست می آوریم و به سرعت در موقعیتی 
قرار می گیریم که بهتر از قبل برجام اســت.کمالوندی گفت: در حوزه غنی سازی 
فاصله ما نسبت به قبل از برجام، فاصله ای صدها کیلومتری است و وضعیت بسیار 

خوبی با انواع ماشین ها داریم.

بهاروند در واکنش به اظهارات وزیر خارجه اوکراین؛
ایران هیچ تهدیدی را درباره هواپیمای 

اوکراینی نپذیرفته است
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امــور خارجه در واکنش به اظهارات مقامات 
اوکراینی، گفت: ایران هیچگونه فشــار و تهدیدی را نمی پذیرد. محسن بهاروند 
در پاســخ به اظهارات رســانه ای وزیر امور خارجه اوکرایــن و معاون وی، گفت: 
مــا اظهارات همکاران اوکراینی را در رســانه ها می بینیم و به آن توجه می کنیم 
ولی گاهی دلیل برخی اظهار نظرهای غیر ســازنده را درک نمی کنیم.وی افزود: 
شاید الزم باشد یک بار دیگر اقدامات جمهوری اسالمی ایران در رابطه با سانحه 
دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی را یادآوری نمایم. نمایندگان دولت اوکراین 
در مراحل مختلف تحقیقات از زمان ســقوط هواپیما در صحنه حادثه تا خوانش 
جعبه های ســیاه در پاریس حضور داشــته اند.معاون امور حقوقی و بین المللی 
وزارت امور خارجه یادآورشــد: ما دو دور مذاکرات در کی اف و تهران داشته ایم و 
نمایندگان نهادهای مختلف ایران و اوکراین اعم از هواپیمایی کشــوری، قضایی، 
نظامی، وزارتخانه های امور خارجه و غیره در جلسات حضور داشته اند و توضیحات 
جزئی در خصوص چگونگی وقوع این سانحه به آنها داده شده است.بهاروند با بیان 
اینکه توافق کردیم دور سوم مذاکرات با فاصله کوتاهی در کی اف برگزار شود که 
طرف اوکراینی ابتدا دور سوم را منوط به دریافت مدارکی نمود که سعی کردیم 
در حــد مقدور آنها را در اختیار طرف اوکراینی قرار دهیم، اظهار داشــت: اما با 
گذشت هفت ماه از دور دوم مذاکرات طرف اوکراینی تاریخ جلسه بعدی که قرار 
بود در کی اف انجام شود را اعالم نکرده است.وی اضافه کرد: با این حال جمهوری 
اسالمی ایران برای جلوگیری از اتالف زمان تصمیم گرفت تعهدات خود را مطابق 
حقوق بین الملل هوانوردی را با دقت و ســرعت انجام دهد.معاون امور حقوقی و 
بین المللی وزارت امور خارجه گفت: ســازمان هواپیمایی کشوری در زمان مقرر 
گزارش فنی تیم بررسی سانحه را در اختیار کشورهای ذیربط و ایکائو قرار داده و 
آن را جهت اطالع عموم منتشر نموده است.بهاروند تاکید کرد: مقصرین و قصور 
کنندگان در بروز این فاجعه شناســایی شده و اکنون کیفرخواست برای 10 نفر 
صادر و دادگاه بزودی به پرونده رســیدگی خواهد کرد بودجه جبران خســارت 
بازماندگان توســط دولت تامین و در اختیار وزارت راه، مسکن و شهرسازی قرار 
گرفته است که آماده پرداخت به بازماندگان است.وی افزود: این خسارت مبلغی 
بیش از هفت برابر تعهد قراردادی ایران طبق کنوانســیون ورشــو است و دولت 
ایران برای اینکه مبلغ را منصفانه نماید رویه های بین المللی در تعیین خسارت 
را هم در تعیین آن مورد توجه قرار داده اســت.معاون امور حقوقی و بین المللی 
وزارت امور خارجه گفت: عالوه بر این با شرکت اوکراینی مائو تماس برقرار کرده 
و آمادگی خود را برای مذاکرات مربوط به جبران خســارت این شرکت در رابطه 
با هواپیما به شــرکت اوکراینی اعالم کرده ایم.بهاروند با اشاره به اینکه متاسفانه 
همچنان اظهارات غیر معمولی از مقامات دولت کانادا می شــنویم که بدیهیات 
منطق حقوقی از آن حمایت نمی کند و قابل قبول نیست، تاکید کرد: در بعضی 
اظهــار نظرهای همکاران اوکراینی نیز تهدیدات بی  مبنایی برای اقدام حقوقی و 

مانند این نهفته است.

آیت اهلل جنتی: 
معلوم نیست مسئوالن در اصالح وضعیت 

موجود ناتوان اند یا بی اعتنا
دبیر شورای نگهبان با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت: وضعیت برای اقشار 
کم درآمد جامعه، بســیار سخت شده و نرخ ها هر روز باال می رود، مسئوالن باید 
هر چه ســریعتر به مشکالت مردم رســیدگی کنند. آیت اهلل احمد جنتی دبیر 
شورای نگهبان صبح دیروز چهارشنبه )18 فروردین 1400( طی سخنانی در نطق 
پیش از دستور جلسه دیروز، با تبریک ایام شعبانیه و حلول سال جدید شمسی، 
ضمن توصیه به مردم برای اســتفاده بیشــتر از روز های باقی مانده ماه شعبان، 
گفت: جوانان مومن زیادی در کشور حضور دارند و ما امید داریم که به دعا های 
خالصانه این جوانان و همت مضاعف مسئوالن، مسائل و مشکالت کشور هر چه 
زودتر حل شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کرونا و 
ابتالی هزاران نفر از مردم به این بیماری منحوس، تصریح کرد: متاسفانه دوباره 
تعداد زیادی از شهر های کشور به شدت درگیر کرونا شده اند؛ کرونا به سرعت در 
حال پیشروی است و این بسیار نگران کننده شده، ولی امیدواریم که مسئوالن و 
مردم با همکاری هم، هر چه زودتر وضعیت را کنترل کنند.دبیر شورای نگهبان 
همچنین با اشــاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: وضعیت اقتصادی 
کشور بسیار نگران کننده است و معلوم نیست که آیا مسئوالن از اصالح وضعیت 

موجود اقتصادی، ناتوان هستند یا اینکه اعتنایی ندارند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
در مسیر قوی شدن لحظه ای درنگ نمی کنیم

دریادار تنگســیری گفت: بایدســطح آمادگی های رزمی و عملیاتی خود را با ایمان و 
توکل به خداوند قادر حفظ و تقویت کنیم و در مســیر »قوی شدن« لحظه ای درنگ 
نکنیم. دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در اولین مراسم 
صبحگاه مشترک نظامی ســال جدید در ستاد فرماندهی این نیرو در بندرعباس، در 
جمع فرماندهان و آحاد پاســداران و رزمندگان با اشــاره به نام گذاری و تعیین شعار 
سال1400 از سوی رهبر معظم انقالب اســالمی به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها، اظهار داشت: ما به این شعار به  عنوان یک منشور و نقشه راه نگاه می کنیم 

و با خود عهد می بندیم تا آنجا که در توان داریم برای تحقق آن تالش کنیم.
وی با اشــاره به اینکه با حفظ و ارتقای امنیت در آب های ســرزمینی و فرا سرزمینی، 
جلوگیری از قاچاق کاال، دام و ســوخت، ممانعت از صید ترال و ایجاد زیرساخت های 
الزم اشتغال زایی در حوزه صید و صیادی می توان به عملیاتی شدن شعار سال کمک 
کرد، افزود: ما در نیروی دریایی ســپاه برای تحقق رونق تولید که امر ولی مان است، 
با جان و دل و بسیج منابع و امکانات، پشتیبانی های الزم از تولید و از میان برداشتن 
موانع آن، از ابتدای ســال جدید، به یاری خدا کار را شــروع کرده ایم و با قوت ادامه 
خواهیم داد.فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: ما با حمایت و بهره گیری از توان بسیج 
دریایی مردم پایه، تالش خواهیم کرد با ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز در سواحل و 
اســتمرار امنیت پایدار، زمینه رشــد صید و صیادی را برای صیادان شریف بومی در 
مناطق دریایی فراهم کنیم.ســردار تنگسیری ادامه داد: پیام لبیک گونه اخیر فرمانده 
والیی و شــجاع کل سپاه به رهبر فرزانه انقالب اسالمی در خصوص تعهد سپاه برای 
تحقق اوامر معظم له در ســخنرانی نوروزی، مبنی بر اینکه »ما در میدان می مانیم، با 
مردم همراه می شویم، کالم حضرتعالی را روی صحنه زمین پیاده می کنیم، دشمن را 
جا می گذاریم، از او و راهبردش عبور می کنیم، کشور را از عوارض تحریم های ظالمانه 
بی نیاز می کنیم«، برای ما تکلیف آور است و در این راستا ستادی برای تحقق این شعار 
در نیروی دریایی که دارای کمیته های مختلف عملیاتی و اجرایی است تشکیل داده ایم.

وی با بیان اینکه جنس سپاه از مردم است و همراه بودن با مردم را برای خود افتخار 
می دانیم، تأکید کرد: برای رفع مشکالت اقتصادی هموطنان و رونق تولید حداکثری 
در کشــور، از هیچ تالشــی فروگذار نخواهیم کرد.فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: 
همان گونه که برای ایجاد بســتر امن و امنیت پایدار این مرز و بوم، شبانه روز بیداریم 
و تالش می کنیم، برای عزتمندی و زندگی شرافتمندانه مردم هم مجاهدت می کنیم 
و اصاًل خســته نمی شویم و کار کردن و خدمت رســاندن برای این مردم عزیز، برای 
ما فخرآور است.ســردار تنگسیری روحیه استکباری و زورگویی دولتمردان آمریکایی 
را اســاس دشــمنی آنان با انقالب اسالمی دانســت و بیان کرد: امنیت، ثبات و رشد 
اقتصادی، رشــد علمی و عزت بین المللی ما مورد پسند آمریکایی ها نیست و ما هرگز 
جســارت مذبوحانه آنان که ناجوانمردانه و جنایتکارانه سردار عزیز و دانشمند شریف 
ما را ترور و شهید کردند، فراموش نخواهیم کرد.وی در ادامه گفت: استکبار جهانی با 
در اختیار داشتن رسانه هایی که با هزینه های هنگفت اداره می شوند؛ مثال می خواهند 
خود را ضد تروریســت و مدافع حقوق بشر نشــان دهند و احمقانه از رژیم های ظالم 
و کودک ُکــش دفاع و حمایت می کنند، ولی همان طور که خداوند وعده داده اســت، 
مکرشــان به خودشان بازگشــته و در انظار جهان با همین رسانه های باطل، مفتضح 
شــده اند.فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به وعده خداوند در قرآن کریم که باطل، 
نابودشدنی است، اظهار داشت: هرچقدر به جلو می رویم، ما شاهد زبونی و زوال بیشتر 
جبهه اســتکبار خواهیم بود.سردار تنگسیری با مثبت ارزیابی کردن وضعیت آمادگی 
رزم در بازدید های نوروزی از جزایر و موقعیت های نظامی، تأکید کرد: ما باید تا آخرین 
نفس و تا حد توان، ســطح آمادگی های رزمــی و عملیاتی خود را با ایمان و توکل به 
خداوند قادر حفظ و تقویت کنیم و در مسیر »قوی شدن« لحظه ای درنگ نکنیم؛ امروز 
رزمندگان غیور، همیشه بیدار، هوشیار و با احساس مسئولیت ما، برای دفاع همه جانبه 

از کیان و مرز و بوم اسالمی در آمادگی کامل به سر می برند.

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: روز شنبه نمایشگاهی با 133 دستاورد 
به نمایش خواهیم گذاشــت و 7 رونمایی خواهیم داشت که مهمترین آن 
»رادیو دارو« اســت.علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی دیروز 
چهارشنبه در حاشــیه جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در آستانه برگزاری سالگرد بیستم فروردین ماه و سالگرد افتخارات 
سازمان انرژی اتمی هستیم. به خاطر شرایط کرونایی نتوانستیم مراسم این 
روز را برگزار کنیم ولی روز شنبه با حضور رئیس جمهور برنامه ای خواهیم 
داشت.وی افزود: روز شنبه نمایشگاهی با 133 دستاورد به نمایش خواهیم 
گذاشــت و حدود 7 رونمایی خواهیم داشت و مهمترین آن »رادیو دارو« 
است؛ تا بیمار نشــویم متوجه اهمیت این موارد نمی شویم.رئیس سازمان 
انرژی اتمی خاطر نشان کرد: البته دو مورد دیگر از این افتتاح ها هست که 
نمی توانیم در معرض نمایش بگذاریم. مرکز ملی »یون درمانی« شهریورماه 
در استان البرز افتتاح می شود و دارای 200 میلیون یورو تجهیزات خواهد 
بود. پروژه دیگری تحت عنوان پروژه »تترا« داریم که شهریورماه مقدمات 
آن افتتاح خواهد شد.صالحی تصریح کرد: مطمئن باشید با برجام صنعت 
هســته ای نه متوقف می شود نه ُکند.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار داشــت: ما 15 نوع ســانتریفیوژ جدید داریم که اورانیوم غنی سازی 
می کنند ماننــد IR4 و IR6 و IR2M در صورتی که ما در ســال 92 فقط 
با IR1  غنی ســازی می کردیم؛ این جهش بزرگی اســت ما قبل از برجام 
حداکثر ظرفیت غنی ســازی مان 13000 سو بود االن بدون اینکه خیلی از 
امکانات دیگر را بسیج بکنیم 16500 سو ظرفیت غنی سازی ماست.رئیس 
سازمان انرژی اتمی بیان داشت: ما امروز قریب تقریباً پنج تن اورانیوم غنی 
شــده و 57 کیلو اورانیوم 20 درصد داریم در حالی که قرار اســت در یک 
سال به 120 کیلو برسیم، اینها واقعیت های صنعت هسته ای است، غیر از 
2 پروژه بیمارســتان مرکز »یون درمانی« و مرکز »تترا«، دو نیروگاه هم با 
کمک روس ها در بوشهر در حال احداث است. متوسط تولید کیک زرد ما 
قبل از برجام چهار الی پنج تن در ســال بوده  که امروز به 35 تن رسیده 
اســت.  صالحی در پاسخ به ســوالی درباره نتایج مذاکرات برجام در وین 
خاطر نشــان کرد: همان طور که مسئولین و آقای عراقچی گفتند، جلسه 
اول جلســه مثبت بوده است، موضع ایران روشــن،  اصولی و قابل توجیه 
است ما چیز زیادی نخواستیم آمریکا بیرون رفته و می خواهد برگردد باید 
تعهداتــی که دارد را انجام دهــد. از این بابت موضع اصولی ما هنوز همان 
اســت و فعال بحث گام به گام نداریم و چیزی درباره آن نشنیدم. در واقع 
موضع اصولی ما این اســت که تحریم ها را بردارند ما هم به تعهدات خود 
برمی گردیم. وی هم چنین جلسه روز گذشته را مثبت ارزیابی کرد و با بیان 
اینکه راه برای ایجاد تفاهم هموار اســت، تصریح کرد: ممکن است سوال 
شود این دو گروه فنی و تحریم می خواهد چه کار کنند؟ شما می دانید در 
زمان ترامپ تحریم های دیگری اضافه شده و در این نشست ها می خواهند 
مرور کنند و لیســت این تحریم ها را دقیق به دست بیاورند. رئیس سازمان 
انرژی اتمی گفت: از طرف دیگــر اقداماتی که ما کردیم را می خواهند بار 
دیگر مرور کنند و ببینند وقتی آنها تحریم ها را برداشــتند ما چه اقداماتی 
باید انجام بدهیم. بخشــی از اقدامات را به طور لحظه ای می توانیم متوقف 
کنیم. بطور مثــال تولید 20 درصد را می توانیم لحظه ای متوقف کنیم اما 
اگر ســانتریفیوژهای اضافه بر تعهدمان نصب کردیم جمع کردن آن زمان 
می خواهــد و همان طور که نصب آن زمان می بــرد برچیدن آن هم زمان 

می برد؛ اینها بحث خواهد شــد. امروز کمیته های فنی جلسه دارند و جمعه 
هم جلسه کمیسیون مشترک خواهد بود ببینیم چطور می شود؛ امیدواریم 
در جهت مثبت کار پیش برود.صالحی در پاســخ به ســوالی دیگری درباره 
اظهــارات اخیر جهانگیری مبنی بر اینکه ایران متن برجام را نگه داشــت 
و برای همین امروز طرف هــای برجام متن آماده ای دارند، تصریح کرد: اثر 
حفظ متن برجام اثبات حقانیت ایران به افکار عمومی جهانی است. شاهد 
هســتید که آمریکا با همه قدرتی که دارد بخصوص در یکی دو سال چقدر 
شکست سیاسی خورده است؛ این واقعیت است که آمریکا در شورای امنیت 
سازمان ملل اجالس های عمومی هر بار که رفته شکست خورده است. وی 
گفت: برای اولین بار در تاریخ آمریکاست که در چنین مجمعی که در خاک 
آمریکاســت، شکســت بخورد. اگر موضع حق ما نبود و اگر واقعاً برجام به 
عنوان یک پشتوانه نبود، قطعاً محقق نمی شد. حفظ همین برجام باز ما را 
در موقعیت برتر قرار داد. آمریکایی ها که می گفتند اول شما باید اقدام بکنید 
حداقل از این موضع عدول کردند که این هم دســتاورد قابل توجهی است. 
اینها دستاوردهای سیاسی است.رئیس سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد: 
اینکه این ها عملیاتی شود، جمعه ببینیم به نتیجه مطلوب برسند و باید صبر 
کنیم. تا امروز نشــانه های خوبی هست. جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده 
به تمامی تعهداتش پایبند خواهد بود به شرط اینکه آنها هم به تعهدات شان 
پایبند باشند.صالحی عنوان کرد: ما هزار دستگاه IR2M را در فاصله دو-سه 
ماهــه نصب کردیم ویا زنجیره کامل IR6 در حال کار اســت و زنجیره های 
دیگــر مثل IR5 یا IR6S در گام ها این کارها را کردیم. در حالی که ظرفیت 
غنی سازی در سال 1392، هزار سو بود و این رقم به 16500 سو رسیده که 
عمدتاً در همین چند ماه گذشته بر اساس قانون مجلس ایجاد شده است؛ 
اینها دســتاوردهایی است که در چهارچوب گام هاست و اگر قرار شد برجام 
اجرایی شــود این ها را بر می داریم.وی افزود: تصمیم کشور بر این است که 
ما تا قبل از اینکه آمریکا به طور کامل به تعهداتش برنگردد و راستی آزمایی 
نشود ما هیچ سخنی با آمریکایی ها به طور مستقیم نخواهیم داشت، چون 
معنا ندارد. ولی اگر به تعهدات شان برگشتند و راستی آزمایی شد و در 1+5 
حضــور پیدا کردند، در آن چهارچوب مثل همه اعضای دیگر باهم صحبت 
می کنیم.صالحی هم چنین در ادامه گفت: سازمان انرژی اتمی داروهای مورد 
نیاز یک میلیون نفر مبتال به بیماری های صعب العالج را تامین می کند و هر 
ســال به تعداد داروهای جدید اضافه می شود؛ مثاًل در زمینه داروی معالجه 
سرطان پروستات ما با چند دانشگاه  کار را به خوبی پیش می بریم که بیماری 

را درمان می کند و قدم های بزرگی برداشته شده است.

صالحی:

صنعت هسته ای با برجام متوقف نشد
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گزیده خبر صندوق بین المللی پول خبر داد

پایان رکود اقتصادی ایران
صنــدوق بین المللی پول در گــزارش جدید خود اعالم کرد 
اقتصاد ایران سال گذشته رشد مثبت داشته است.صندوق بین 
المللی پول گزارش بازبینی شــده خود از وضعیت اقتصادی 
کشورهای مختلف را بروزرســانی کرد که قسمت مربوط به 
ایران، تغییرات قابل توجهی داشــته است. در گزارش جدید 
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی شــده است در 
سال جاری رشــد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد 
بود. این نهاد که پیشتر با توجه به تشدید تحریم های آمریکا 
بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش بینی کرده بود رشد 
اقتصادی ایران در ســال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشــد، در 
گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال قبل را با اصالحی 
قابل توجه، ۱.۵ درصد اعالم کرد.اقتصاد ایران در ســال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ 
درصد کوچک تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران 

در سال ۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.

تورم کم می شود
به مانند گــزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده 
خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. 
این نهــاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امســال ۳۶.۵ درصد 

پیش بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر 
است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعالم کرده است که 
با از ســر گیری روند نزولی نرخ تورم، در ســال ۲۰۲۲ شاهد 
تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود.  ایران در سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بــه ترتیب تورم هــای ۲۶ و ۲۵ درصدی را 

تجربه کرده بود.  

تراز حساب جاری
این نهاد تراز حســاب جاری ایران را در ســال جاری معادل 
منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ 
معــادل  ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده 
اســت. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که 
این حساب در ایران منفی می شود. بااین حال ایران کماکان 
یکی از بهترین شــرایط را در بین کشــور منطقه و جهان در 

این زمینه دارد.  

نرخ بیکاری
طبق اعالم صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران 
۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری ســال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد 

بود.

 افزایش ٨١ درصدی هزینه خرید مسکن
 در تهران

خریداران مســکن در تهران باید به طور متوســط ۸۱ درصد بیش از گذشته 
برای خرید هزینه کنند. به گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مســکن 
در پایان ســال قبل نشان می دهد که عدد شاخص در اسفند ۱۳۹۹ بر اساس 
ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به ۶۸۹,۹ رســید که نســبت به ماه قبل ۳.۲ درصد 

افزایش داشته است.
 

کاهش تورم نقطه ای
نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل اســت و این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای در اسفند ماه ۱۳۹۹ به 
عدد ۸۱,۹ درصد رســیده اســت؛ یعنی باید  خریداران برای خرید یک واحد 
مســکونی در شهر تهران نسبت به اســفند ۱۳۹۸ معادل ۸۱.۹ درصد بیشتر 
پرداخت کنند. تورم نقطه ای این ماه در مقایســه با ماه قبل)۹۱,۳( ۹.۵ واحد 

درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم ماهانه
اما منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت 
به عدد شاخص ماه قبل می باشد که در اسفند ماه ۱۳۹۹ این اطالع به عدد ۳,۲ 
درصد رسیده اســت.تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 

)۴,۷ درصد(، ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم ساالنه
نرخ تورم ســاالنه نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال 
منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می باشد.نرخ تورم 
ساالنه دی ماه ۱۳۹۹ امالک مسکونی شهر تهران به عدد ۷۸,۲ درصد رسیده 
اســت که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )۷۵,۴(، ۲.۸ واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.

پرداخت »سبد معیشتی« ویژه ماه رمضان به 
۶۰ میلیون یارانه بگیر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حقوق پیشــنهادی سازمان 
تامین اجتماعی برای بازنشســتگان در جلســه هیات دولــت خبر داد. محمد 
شریعتمداری در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
به تامین حداقل مســتمری بازنشستگان توسط ســازمان تامین اجتماعی بر 
اســاس قانون، اظهار کرد: در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ســازمان 
تامین اجتماعی را مکلف می کند برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان، از 
کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی حداکثر سالی 
یکبار، به دولت مراجعه کند و مصوبه هیات وزیران را اخذ کند. پیشنهاد سازمان 
از طریــق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت مطرح شــد و در اجرای 
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که تکلیف می کند که به هر صورت این حداقل 
نباید از میزان حداقل میزان مزد کارگر عادی کمتر باشد، دیروز در جلسه هیات 
وزیران مصوبه مورد نیاز صادر شــد.وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه حداقل 
پرداختی به بازنشســتگان با ۳۹ درصد افزایش از رقم ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و 
۴۲۷ تومان در سال گذشته به عدد ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان در سال 
۱۴۰۰ افزایش پیدا می کند؛ این افزایش برای ســایر سطوح ۲۶ درصد رشد به 
اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار ۳۵۵ تومان است.وزیر کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
یادآور شد: به این ترتیب بازنشستگان محترم هم این امکان را پیدا می کنند که 
در فرودین ماه سال ۱۴۰۰ از افزایش دستمزد به میزان ۳۹درصد مطابق آنچه 
که برای کارگران محترم در تعیین حداقل مزد اقدام شد، برخوردار باشند و این 
منهای آن عددی اســت که تحت عنوان همسان سازی مرحله دوم، در روزهای 
پایانی ســال به صورت علی الحساب ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واریز کردیم که در مجموع مبلغی بالغ بر ۴ هزار میلیارد 
تومان می شد و در ساعات پایانی سال ۱۳۹۹ به حساب بازنشستگان عزیز واریز 
شــد.وی افزود: در ســال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه همسان سازی مرحله دوم در 
جلسه هفته گذشته هیات امنای سازمان تامین اجتماعی  به تصویب هیات امنا 
رسید و به سازمان ابالغ شد؛ امیدواریم این ها در کنار هم یک گشایش مناسبی 
را در زندگی بازنشســتگان محترم ایجاد کند.وزیر تعاون با بیان اینکه رشــد 
متوسطی که ما برای بازنشستگان این بخش محاسبه کردیم همانند آن چیزی 
است که بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری داشته اند، 
گفت: تقریباً از اسفند ۹۸ تا پایان فروردین ۱۴۰۰ رشدی معادل ۱۳۳ درصد را 
شاهد خواهیم بود و این برمبنای مصوبات هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی 
به طور جداگانه و هیئت وزیران به شــکل جداگانه بوده است. امیدواریم این ها 
قدم مناســبی برای حل مشکالت دیروز بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
باشــد.وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حق مسکن کارگران اظهار کرد: 
در دستور کار دولت اســت و منتظریم که در اولین جلسه تصویب شود. برای 
فروردین ماه پیشنهاد افزایش ۱۵۰ هزار تومانی آن را مطرح کردیم و امیدواریم 
در جلسات بعدی دولت تصویب شود و به ۴۵۰ هزار تومان برسد.شریعتمداری 
درباره ســبدهای معیشتی کارگران در ماه رمضان اظهار کرد: در جریان جلسه 
ستاد اقتصادی دولت پیشنهادات متعددی از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه 
شد و در نهایت تصمیم ستاد اقتصادی دولت که به تایید رییس جمهوری رسید 
و دیروز در جلسه وزیران ابالغ شد و در جلسه سران قوا هم انشااهلل به تصویب 
می رسد، این است که تمامی افراد یارانه بگیر معیشتی که حدود ۶۰ میلیون نفر 
از مردم هستند و از سبد حمایتی استفاده می کنند، معادل آن یارانه معیشتی 
را یک ماه مازاد بر آنچه که در ماه رمضان دریافت می کنند، در اختیارشان قرار 
گیــرد. وزیر تعاون ادامه داد: در ماه رمضان همه آن ۶۰ میلیون نفری که یارانه 
معیشــتی می گیرند می توانند از این ســبد معیشتی حمایتی ویژه ماه رمضان 

استفاده کنند.

اعالم زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه
ســازمان هدفمندســازی یارانه ها با صدوراطالعیه ای زمان واریز یارانه نقدی 
فروردین ماه سال جاری را اعالم کرد.اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی 
ســازمان هدفمندســازی یارانه ها با صدوراطالعیه ای زمان واریز یارانه نقدی 

فروردین ماه سال جاری ) ۱۴۰۰ ( را اعالم کرد.
متن اطالعیه به شرح ذیل می باشد:

احتراماً  بدینوســیله به اطالع هموطنان عزیز می رســاند "  یکصد  و بیست و 
دومین" مرحله  یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری به ازای هر نفر 
۴۵۵,۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت  ۲۴:۰۰  
روز پنج شــنبه  مورخ  ۱۹/۰۱/۱۴۰۰  به حساب  سرپرستان  محترم خانوارها  

واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛
جزییات درآمدهای مالیاتی سال۹۹/ ١۹۲.۵هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به جزئیات درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ گفت: ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که تحقق 
۱۰۷ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال قبل دارد.، محمد مسیحی، با اشاره به وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ اظهارداشت: در سالی 
که گذشت سازمان امور مالیاتی موفق شد ۱۹۲,۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند که تحقق ۱۰۷ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال قبل 
دارد. همچنین رقم محقق شده ۳۷ درصد باالتر از عملکرد سال ۹۸ محسوب می شود.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جزئیات درآمدها اشاره 
کرد و گفت: ترکیب مالیات از دو بخش مالیات مستقیم و کاال و خدمات تشکیل شده که در بخش مالیات های مستقیم با وصول ۱۱۹ هزار میلیارد تومان تحقق 
۱۳۶ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۹۹ و رشد ۴۶ درصدی نسبت به عملکرد سال ۹۸ وجود دارد.وی ادامه داد: در بخش درآمد مالیات از 
کاال و خدمات نیز ۷۳,۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد که ۲۳ درصد رشد نسبت به عملکرد سال ۹۸ داشته و همچنین ۸۰ درصد رقم مصوب بودجه 
سال ۹۹ تحقق یافت.مسیحی با اشاره به سرفصل های درآمدی مالیات های مستقیم بیان داشت: اشخاص حقوقی ۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداختند که 
رشــد ۲۷ درصدی دارد.معاون ســازمان امور مالیاتی افزود:  از بخش مالیات بر درآمد نیز ۳۹,۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که ۳۶ درصد رشد نشان 
می دهد که عمده آن مربوط به مالیات مشاغل و حقوق )عمومی و خصوصی( بوده است.وی در مورد درآمد مالیات بر ثروت نیز تصریح کرد: در این بخش ۲۳,۲ 
هزار میلیارد تومان درآمد وصول شــده که رشــد ۱۷۸ درصدی دارد.مسیحی با بیان اینکه به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا و محدودیت و 
کاهش ترددها، میزان سوخت مصرفی در کشور کاهش یافت که اثر خود را روی درآمد این بخش گذاشت، خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ حدود ۶ هزار میلیارد 

تومان مالیات از فرآورده های نفتی اخذ شده که ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۸ افت نشان می دهد.

پرداخت ۲١ میلیون تومان وام به هر خانوار ۳ 
نفره با کارت اعتباری سهام عدالت

رئیس جمهور اعالم کرد، یک خانوار ســه نفره دارای برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار 
تومانی، میتواند تا ۲۱ میلیون تومان اعتبار در قالب کارت اعتباری ســهام عدالت 
دریافت کند.ب، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت که از سوی 
رئیس جمهور اعالم شــد، مقرر شده اســت که به ازای هر برگ سهام عدالت ۱۰ 
میلیون تومانی ۱۴ میلیون اعتبار و برای هر برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ۷ 
میلیون تومان اعتبار در کارتهای ســهام عدالت لحاظ شود.به گفته رئیس جمهور، 
بر این اســاس یک خانوار ســه نفره میتواند تا ۲۱ میلیون تومــان اعتبار در قالب 
کارت اعتباری ســهام عدالت دریافت کند.  هدف از اعطای کارت های اعتباری به 
پشتوانه سهام عدالت، افزایش نقدینگی سهامدارن بود. بر این اساس شرکت سپرده 
گذاری مرکزی از ســوی شورای عالی بورس و بانک مرکزی، فرایند اعطای توثیق 
سهام عدالت را انجام می دهد. تاکنون بیش از ۶ هزار درخواست از سوی مشموالن 
ســهام عدالت به شرکت سپرده گذاری ارسال و توثیق شد. در حال حاضر ۲ بانک 
ملی و تجارت زیرســاخت ها ی الزم را انجام داده اند بطوریکه بانک ملی اسفند ماه 
۹۹ و بانک تجارت از ۷ فروردین ۱۴۰۰ اقدام به پرداخت تســهیالت به سهامداران 
کرده اند.افراد باید در هر یک از این ۲ بانک، حســاب داشــته باشــند و از طریق 
اپلیکیشــن های بانک اقدام به ثبت نام کنند، اما نکته ای که سهامداران باید به آن 
توجه کنند این اســت که حتما باید کارت ملی جدید داشته باشند.محمدی مدیر 
پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی در این خصوص گفت: همه 
سهامداران عدالت، که روش مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند 
از کارت اعتباری سهام عدالت استفاده کنند همچنین باید حتما در سامانه سجام 
ثبت نام کنند و احراز هویت شــوند و بعد در بانک ثبت نام کنند. مشموالن سهام 
عدالت، که شرایط عمومی دریافت تسهیالت را در بانک ها دارند، می توانند تسهیالت 
دریافت کنند.وی تصریح کرد: یکی از شــرایط دریافت تسهیالت سهام عدالت این 
است که سهام فرد نباید توقیف شده باشد. این افراد باید قبل از ورود به سامانه بانک، 
حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی ســهام عدالت خود فعال کنند.  با توجه 
به زمان معامالتی بورس، افرادی که متقاضی دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت 
هســتند حتما در روز های کاری و در ساعت ۸ صبح تا ۱۶ اقدام به ثبت نام کنند 
تا فرایند توثیق ســهام، سریعتر انجام شود.محمدی همچنین درباره محاسبه مبلغ 
کارت اعتباری سهام عدالت گفت: بطور مثال امروز ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت ۶ 
میلیون تومان است و بانک ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت را کارت اعتباری می دهد.

یک مقام مسوول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد؛ 
افزایش ٨۹ درصدی تردد خودرو در 
آذربایجان شرقی در تعطیالت نوروزی

آذربایجان شرقی - شیعه نواز: رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: ترددخودروها در محورهای مختلف استان در 
بازه زمانی ۲۵ اسفند ســال قبل تا ۱۳فروردین امسال به میزان ۸۹ درصد افزایش 
یافت.حســین بلوکی اظهار کرد: با توجه به اطالعات به دســت آمده از ۸۲ دستگاه 
تردد شمار آنالین در محورهای مختلف آذربایجان شرقی، در مدت این ۱۹ روز تعداد 
۱۲میلیون و ۴۴۲ هزار تردد خودرو ثبت شده است که در مقایسه با تردد ۶ میلیون 
و ۵۶۷ هزار خودرو در مدت مشــابه سال ۱۳۹۹به میزان ۸۹ درصد افزایش داشته 
اســت.وی افزود: در این مدت آمار خودرو ورودی به آذربایجان شرقی یک میلیون 

و ۲۵ هزار خودرو و آمارخودرو خروجی از استان ۹۸۳ هزار و ۱۷۲ خودرو است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند مطرح کرد؛
تحقق برنامه ها و تکمیل پروژه های مدیریت 

پسماند در سال ١۴۰۰
رئیس سازمان مدیریت پسماند شــهرداری کرج از تغییر در نحوه اجرای دو پروژه 
لندفیل جدید بهداشــتی و بارچرخانی شــیرابه جهت افزایش بهره وری آنها خبر 
داد.محمد مســیبی اظهار کرد: با آغاز ســال کاری جدید، روند اجرای پروژه های 
این ســازمان شتاب بیشتری گرفته و این پروژه ها به سرعت در مسیر بهره برداری 
قرار می گیرند.وی با اشــاره به اینکه رفع موانع فنی در راستای بهره  برداری از این 
پروژه ها، مهمترین اولویت ســازمان مدیریت پسماند در سال جدید است، گفت: به 
دلیل تغییر در ســاختار برخی از پروژه ها و همچنین وجود برخی موانع فنی، بهره 
برداری از برخی از پروژه های این ســازمان با تاخیر مواجه شــده که در صدد رفع 
آنها هستیم.رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ادامه داد: با بهره گیری 
از مشــاوران مجرب و طی بازدیدهای فنی و همچنین بازبینی نقشه های اجرایی و 
خروجی مدل های اجرایی پروژه ها تغییراتی در نحوه اجرایی دو پروژه مهم لندفیل 
جدید بهداشــتی و بازچرخانی شیرابه لحاظ شده که با اجرای آن شاهد بهره وری 

بیشتر آنها خواهیم بود.

استانها
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رونقدربازارانرژی؛صعودبهاینفتماندنیاست؟استانها
 بهای نفت که با اعالم همه گیری جهانی ویروس کرونا سقوط 
بی ســابقه ای را تجربه کرد، نخســت درپــی افزایش خوش 
بینی ها به پایان پاندمی کووید-۱۹ و پیش بینی رشد بی سابقه 
اقتصادی از ســوی صندوق بین المللی پول جانی دوباره اما به 
گفته کارشناسان شکننده گرفته است.، با توجه به چشم انداز 
روشن رشــد اقتصادی و کاهش نگرانی ها در مورد سفرهای 
تابســتانی در کشــورهایی همچون آمریکا که واکسیناسیون 
کرونــا را آغاز کــرده اند، بهای نفت رشــد صعودی در پیش 
گرفته اســت. درواقع بازار نفت با ورود واکســن ویروس کرونا 
و آغاز واکسیناسیون در برخی کشورها در اواخر سال میالدی 
گذشته، به موازات سایر بازارها رشد قابل مالحظه ای را تجربه 
کرد. این در حالی است که بهای نفت در پی اعالم همه گیری 
جهانی ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰ سقوط بی سابقه ای 
را شاهد بود.این بازار با آغاز سال میالدی ۲۰۲۰ از یک سو به 
دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی 
و از ســوی دیگر به دلیل بسته شدن مرزها و توقف سفرهای 
هوایی با کاهش تقاضا مواجه شد.اما اکنون پیش بینی رشد ۶ 
درصدی صندوق جهانی پول برای سالجاری میالدی و انتظار 
دولت آمریکا برای افزایش تقاضای بنزین در تابســتان امسال 
با توجه به از سرگیری سفرها توسط آمریکایی ها، بهای نفت 
 Bill( »رشــد صعودی در پیش گرفته اســت.   »بیل او گردی
O’Grady(، کارشناس امور نفتی و معاون اجرایی مدیر سرمایه 
گذاری در سنت لوئیس گفت: »ما تا حدودی به تعادل رسیده 
ایم و بازار »در یک نقطه بینابین« قرار دارد. اما برای حفظ این 
دستاوردها، باید شاهد اوج گرفتن اقتصاد و افزایش تقاضا برای 
انرژی باشــیم«.ناظران بازار انرژی دلیل دیگر باالگرفتن بهای 
نفت را آن می دانند که هفته گذشته »موسسه نفت آمریکا« 
)American Petroleum Institute( اعــالم کرد ذخایر نفتی این 

کشــور ۲.۶۲ میلیون بشــکه کاهش یافته است و همین امر 
محرک دیگری برای تغییر بهای انرژی اعالم شــد.بهای نفت 
که در ســه ماهه نخست سال گذشــته میالدی و همزمان با 
اعالم همه گیری جهانی ویروس کرونا کاهش بی ســابقه ای 
را تجربه کرده بود، اکنون در مدت مشابه سالجاری  ۲۲درصد 
افزایش یافته اســت و کارشناســان دالیل اساسی این امر را 
واکسیناسیون کرونا در برخی کشورها و افزایش خوش بینی ها 
برای باالگرفتن دوباره تقاضا برای انرژی می دانند.  در این میان 

سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش هم 
کنترل سختی در عرضه نفت در پیش گرفته و به این ترتیب 
به منحنی بهای نفت جانی دوباره بخشیدند.اما گفته می شود 
در حالیکه بهبود مصرف در کشــورهایی مانند آمریکا در حال 
رونق گرفتن است، جهش جهانی بهای انرژی همچنان متزلزل 
است. در هند، پاالیشگاه های دولتی به دنبال خرید نفت خام 
کمتری از عربستان سعودی هستند زیرا با اوج گرفتن دوباره 
کووید-۱۹ و تشنج در روابط دو کشور بر سر بهای نفت تقاضا 

در این کشور پرجمعیت آسیایی کاهش یافته است.

چه چیزی بازارهای انرژی را به حرکت در می آورد؟
استراتژیســت های بازار انرژی بر این باور هستند که کاهش 
حمایت از عرضه می تواند بر این امر تاثیرگذار باشد و اقدامات 
حاشــیه ای قیمت ها در بازارهای نفت وضعیت را به ســمت 
پویایی تقاضا تغییر می دهد. ناظران با این وجود معتقد هستند 
چشم انداز تقاضا تا نیمه دوم سال به طور قابل توجهی بهبود 
می یابد و باید بازارها را با توجه به بهای انرژی و دستاوردهای 
بدســت آمده در مسیر سفت و ســختی نگه داشت.همزمان 
ســرمایه گذاران از نزدیک وضعیت بازگشت ایران و آمریکا را 
به برجام نظارت می کننــد. اگرچه در حالیکه ایران مذاکرات 
چند جانبه روز گذشته در وین را »سازنده« ارزیابی کرده است، 
تحلیلگران احتمال دســتیابی به موفقیت را بسیار ناچیز می 
دانند.از ســوی دیگر با وجود آنکــه در آمریکا انتظار می رود 
تقاضای بنزین در تابســتان امسال در مقایسه با سال گذشته 
نزدیک به  ۱۳ درصد بیشتر باشد، اما براساس »اداره اطالعات 
انرژی آمریکا« )EIA( هنوز این میزان با ســطح مصرف ســال 
۲۰۱۹ فاصله دارد.در اواسط ماه دسامبر ۲۰۲۰ )اواخر آذر ۹۹( 
معامالت نفت زیر ســایه دو خبر مهم معامــالت خود را آغاز 
کرد؛ ابتدا توافق اوپک پــالس برای تمدید کاهش تولید نفت 
که موجب شــد احتمال رشــد قیمت افزایش یابد و در ادامه 
آغاز واکسیناسیون سراســری کرونا در برخی کشورها امیدها 
به رشــد اقتصادی و افزایش تقاضا بــرای نفت را تقویت کرد. 
این عوامل ســبب شــد بهای نفت برنت به باالی ۵۰ دالر در 
هر بشــکه برسد. قیمتی که از اسفند سال گذشته و آغاز همه 
گیری کرونا بی ســابقه بود و یک رکوردشکنی در بازار طالی 

سیاه ارزیابی شد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:
 سیاست ما جیره بندی آب شرب 

در اصفهان نیست
حســین اکبری در خصوص برخی اخبار مبنی بــر احتمال جیره بندی آب در 
اصفهان، اظهار کرد: متاســفانه بارش ها در شــرایط نرمالی قرار ندارد و با توجه 
به اینکه بارش ها ۳۳ درصد زیر حد نرمال اســت، اکنون ذخیره سد زاینده رود 
حاد است.وی افزود: در این شرایط نیازمند اقدامات فنی، توسعه زیرساخت ها و 
تکمیل سامانه اضطراری آبرسانی هستیم، در اولویت دوم نیز عملکرد و مدیریت 
مصرف آب توسط مردم ضرورت دارد.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان تصریح کرد: مد نظر شرکت آب و فاضالب استان در 
هیچ زمانی، جیره بندی آب شرب نبوده و نیست و اگر مردم مدیریت مصرف را 
سرلوحه کار خود قرار دهند، می توان بدون جیره بندی و محدودیت، از شرایط 
موجود عبور کنیم.وی با بیان اینکه اصفهانی ها همواره یاد گرفته اند در شرایط 
سخت با مدیریت و روش های بهتر در مصرف آب صرفه جویی کنند، افزود: باید 
توجه داشــت که تجهیزات کاهنده مصرف بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مصرف آب را 
کاهش می دهد، از سوی دیگر با توجه به شیوع کرونا، مصرف آب بین ۱۲ تا ۱۶ 
درصد مصرف آب افزایش پیدا کرد، بنابراین شرایط سخت تری را نسبت به سال 
های غیرکرونایی داریم.اکبری با تاکید بر اینکه در شرایط پیک نسبت به نرمال 
حدود ۳ متر مکعب بر ثانیه کمبود آب داریم، چراکه ظرفیت آبی ۳.۲ مترمکعبی 
چاه های فلمن را به دلیل خشــکی زاینده رود از دســت داده ایم، تصریح کرد: 
هم و غم مجموعه آبفا و شــرکت آب منطقه ای و مدیریت اســتان این است تا 
فاز اول و اضطراری ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را که جبران این بخش 
از آب دســت رفته است را تا پایان خرداد وارد مدار بهره برداری کند.وی اضافه 
کرد: اگر این سامانه به هر دلیل وارد مدار نشد، راهکار دوم، مدیریت مصرف آب 
و فرهنگســازی در این حوزه است.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در ســاختار شرکت آب و فاضالب 
مقدمات و زیرســاخت های جیره بندی آب ایجاد شده است، گفت: از تعهدات 
آبفا این است که حداقل تا طبقه اول آب را تحویل دهیم و در صورت همراهی 
مشترکان می توان تا طبقه دوم تامین آب داشته باشیم، اما در مجموع سیاست 

ما جیره بندی آب شرب نیست.

در سال گذشته صورت گرفت؛
رشد بیش از 8 درصدی تولید انرژی خالص 

در نیروگاه نکا
انرژی تولیدی نیروگاه شهیدسلیمی نکا در سال جهش 
تولید با بهبود شــاخصه ای عملکردی در مقایســه با 
ســال ماقبل آن بیش از 8.۶ درصد رشد داشته است. 
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولیدبرق نکا با بیان این 
مطلــب، از تولید حدود ۱۰ میلیــارد و 4۰۲ میلیون 
کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای بخاری و بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه نکا 
در سال گذشته خبر داد.محســن نعمتی افزود: سال گذشته ۹ میلیارد و ۹8۵ 
میلیون و ۳87 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور 
تحویل شــد که نسبت به مدت مشابه پیش از آن بیش از 8.۶ درصد افزایش را 
نشان میدهد.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 7۹ درصد انرژی تولید 
شده در واحدهای بخاری و حدود  ۲۱ درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی 
بدست آمده اســت، ابراز داشت: با توجه به نیاز شبکه برق کشور در طول سال 
گذشــته علیرغم همه محدودیتهای موجود و بروز چالش شیوع ویروس کرونا، 
با همدلی و تالش جهادی و شــبانه روزی کارکنان نیــروگاه، همه برنامه های 
پیشبینی شــده در تقویم تعمیراتی اعم از بازدیدهای دورهای و تعمیرات نیمه 
اساسی و اساســی واحدها به موقع به سرانجام رسید و موجب خرسندی است 
که در ســال موسوم به » جهش تولید « و در چهل و دومین سال بهرهبرداری 
واحدهای بخاری، شــاخصه ای عملکردی نیروگاه نسبت به سنوات قبل بهبود 
یافت و تحقق انرژی تعهدی ســاالنه به حدود ۱۰۳ درصد رسید.نیروگاه شهید 
ســلیمی نکا با 4 واحد بخاری به ظرفیت هرکدام 44۰ مگاوات، ۲ واحد گازی 
۱۳7.۶ مگاواتــی، یک واحد بخار ســیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و دو 
واحد توربین انبساطی ۹.4 مگاواتی در مجموع با ظرفیت منصوبه ۲۲۱4 مگاوات 

نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

مدیر مخابرات منطقه مازندران عنوان کرد؛
افزایش سرعت اینترنت مشترکین مخابرات 

به میانگین 10 مگابایت در سالجاری
مهنــدس اصغرپور، مدیر مخابــرات منطقه مازندران 
در نخستین جلســه کنترل پروژه سال ۱4۰۰، مهم 
ترین چالش در راه توسعه مخابرات را عدم توازن بین 
درآمد و هزینه ها دانست و بیان داشت: علیرغم تالش 
گســترده همکاران و تحقق افزایش ۲۰ درصدی در 
درآمد اســتان نسبت به سال گذشته، متاســفانه این تالش و افزایش درآمد 
حتی کفاف افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل را نکرده ضمن اینکه ثابت 
ماندن تعرفه در طی سالیان متمادی عمال هر گونه توسعه در زیرساخت شبکه 
مخابرات را دشوار کرده اســت.مهندس اصغرپور در ادامه از نهادهای تصمیم 
گیر خواست تعرفه تلفن ثابت مانند سایر دستگاههای خدمات رسان بصورت 
ســالیانه افزایش یابد تا بتوان به نیازهای ارتباطی مردم در اقصی نقاط استان 
از جمله روستاها پاسخ مناسب داده شــود.مدیر مخابرات منطقه مازندران با 
اشــاره به شعار ســال، بر نقش مهم مخابرات در تحقق »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی« اشــاره کرد و افزود: مدیران ستاد و شهرستان موظفند با دقت 
نیازمندیهای ارتباطی شهرکهای صنعتی، شــرکت های تولیدی و واحدهای 
کســب و کار را بررســی و نسبت به حل آن در اســرع وقت اقدام کنند.وی، 
برگزاری جلسه ساالنه مرور استراتژی و بررسی عملکرد را مهم دانست و افزود: 
این جلســات کاری و عملیاتی که با ارائه جزئیات عملکرد ها برگزار می شود 

در شناسایی معضالت و کمبودها و راه برون رفت از آن به ما کمک می کند.
مهندس اصغرپور، شرط اول برای موفق شدن را پذیرش اشتباهات دانست و از 
مدیران خواست بدون تعصب در روش ها با دقت نکات ضعف را ارزیابی و در رفع 
آن و تغییر روش های غلط کوشا باشند.مدیر مخابرات منطقه مازندران، توجه به 
بودجه سرمایه ای را از برنامه های مهم مالی در سال ۱4۰۰ دانست و از مدیران 
شهرستان ها خواست با برنامه ای مدون نسبت به جذب این بودجه تالش کنند. 
وی، نیازهای مناطق روســتایی در استان مازندران را هم راستا با مناطق شهری 
دانست و خواهان توجه جدی به توسعه روستایی شد و افزود در سال جدید ۲۰۰ 
روستای مازندران در برنامه توسعه قرار دارد.مهندس اصغرپور با اشاره به اهمیت 
توســعه متوازن در استان افزود: تمام ســعی ما در سال گذشته رعایت عدالت 
در توسعه بوده اســت.مدیر مخابرات منطقه مازندران، افزایش میانگین سرعت 

مشتریان مخابرات را سیاست راهبردی مخابرات استان دانست.

ماجرای طرح افزایش تعرفه پیک بحران 
چیست؟

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: طرح افزایش تعرفه پیک بحران برای مشترکان 
دیماندی و پرمصرف درنظر گرفته شــده که پس از تصویت هیات دولت اجرایی 
خواهد شد.محمدحسن متولی زادها اشاره به تاثیر اجرای طرح برق امید، اظهار 
کرد: با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشترکان نه تنها افزایش مصرف ندارند 
بلکه مشمول تخفیف صددرصد شدند، درواقع مشترکان به سه گروه تقسیم می 
شوند، یک گروه مشترکان کم مصرف که شامل تخفیف صد درصدی می شوند، 
گروه دیگر مشــترکان خوش مصرف هســتند که شامل افزایش هفت درصدی 
تعرفه ها شده اند.وی افزود: گروه سوم را مشترکان پر مصرف تشکیل دادند که 
تعداد آن ها زیاد نیست اما اگر مصرف خود را کاهش ندهند  شامل افزایش ۱۶ 
درصدی به عالوه آن هفت درصد تعرفه برق می شوند، البته این درحالی است که 
اگر پرمصرف ها تنها ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند تا ۳۰ درصد صورت 
حساب آن ها کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه هدف تشویق 
مشــترکان برای کاهش مصرف برق اســت، گفت: تا کنون برای اینکه بتوانیم 
مدیریت بار در زمان پیک را داشــته باشــیم از سیاست های تشویقی استفاده 
کردیم یعنی به صنایع پیشــنهاد می دادیم که اگر بار مصرفی خود را در ساعت 
اوج بار جابه جا کنند در مابقی ساعت تعرفه آن ها نیم بها  حساب می شود و یا 
اگر کشاورزان همکاری کنند نیز مشوق هایی را برای آن ها در نظر می گیریم که 
این سیاست ها همچون گذشته ادامه خواهد داشت.متولی زاده ادامه داد: با وجود 
این طرح ها تعدادی از مشترکان هستند که به دالیل مختلف تمایل به همکاری 
ندارند و پیشنهادی را به هیات دولت ارائه کردیم این بوده که برای این دسته از 
مشترکان تعرفه پیک بحرانی تعریف شود که اگر تصویب شود اجرا خواهیم کرد 
و این طرح تنها در زمان پیک و در ساعاتی محدود اجرایی می شود.وی با اشاره 
به پیشنهاد ارائه شده برای افزایش تعرفه پیک بحرانی، اظهار کرد: پیشنهاد شده 
در آن ســاعات تعرفه معادل برق تجدید پذیرها محاسبه شود یا اینکه افراد اگر 
ضرورت مصرف دارند برای خودشان تجدیدپذیر نصب کنند و با اجرای این طرح 

درصدهای اعالم شده برای افزایش تعرفه حذف و این طرح جایگزین می شود.

براساس اعالم وزارت نیرو، تامین برق مراکز استخراج رمز ارز به یکی از چهار روش 
»تامین برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر«، »تامین برق از طریق سرمایه گذاری 
در بهینه ســازی«، »تامین برق با نصب و بهره بــرداری از مولدهای حرارتی« و یا 
»اتصال به شــبکه و خرید انرژی از شــرکت برق« انجام می شود.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی وزارت نیرو، تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و 
ارائه مجوز معتبر اســت.  بر این اساس و در روش تامین برق از طریق نیروگاه های 
تجدیدپذیر،  مراکز  اســتخراج  رمز ارز با هر میزان قدرت  می توانند  برق  مورد  نیاز 
خــود  را  از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین کنند. در این حالت، تخصیص 
تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای اســتخراج رمز ارز بالمانع است. در 
عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق 
به )یا طرف قرارداد( متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین 
می شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می بایست در سایر اوقات با 
شبکه تهاتر شود.در روش تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی براین 
اساس و به منظور بهبود بهره وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه گذاری با هدف 
بهینه سازی، متقاضی می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند. معادل صرفه جوئی 
انرژی ناشــی از اجرای این طرح ها، بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو برای 

تامین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.  
 

تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی
 متقاضی فقط مجاز اســت انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه گذاری و 
ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تامین کند. اتصال به شبکه و 
واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود 
را از طریق نیروگاه های حرارتی جدیداالحداث تامین می کنند، ممنوع است. بهای 
سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تامین کننده برق برای استخراج رمز ارز 

تابع مقررات مصوبه هیات وزیران تعیین می شود.

 
اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت های برق

واگذاری انشــعاب متکی به مقررات ابالغی وزارت نیرو و مشــروط به رعایت این 
موارد خواهد بود: انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار 
متوســط به هزینه متقاضی واگذار می شود.انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر 
از طریق فیدر اختصاصی واگذار می شــود.در همه حالت ها شــرکت برق موظف 
است نسبت به نصب وسایل اندازه گیری هوشمند به هزینه متقاضی، اقدام کند.از 
متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه های عمومی 
برقراری انشــعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اســاس، در صورت جمع آوری 
انشــعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.در هر یک از حالت های چهار گانه 
تامین برق این گروه از متقاضیان،  چنانچه درساعات  اوج  بحرانی اعمال محدودیت 
در تامین برق الزامی شــود، مطابق اولویت های اعالم شــده از سوی وزارت نیرو 

اقدام خواهد شد.

تعرفه برق مراکز استخراج  رمزارزها
بهای هر کیلووات ســاعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶هزار و 
۵74 ریال تعیین می شود و به منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق 
شبکه برای اســتخراج رمزارزها در اوقات نوع یک )اوج بحرانی( ممنوع است. در 
اوقات نوع دو )محدودیت دار( بهای هر کیلووات ساعت انرژی برق با ضریب دو )۲( 
و در اوقات نوع سه )عادی( با ضریب نیم )۰/۵( محاسبه و دریافت می شود.نرخ فوق 
براســاس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک بار 
توسط شــرکت توانیر اصالح و به روزرسانی شــده و گزارش آن برای وزارت نیرو 
ارسال می شود.به گزارش ایرنا، »رضااردکانیان« وزیر نیرو روز گذشته گفت: وزارت 
نیرو امسال برنامه ای برای استخراج کنندگان رمز ارزها تدوین کرده که گشایش 

خوبی در کار این بخش خواهد بود.

براساس اصالحیه مقررات تامین برق؛

4 روش تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها تعیین شد

گلدمن ساکس:
بازگشت نفت ایران بازارها را شوکه 

نخواهد کرد
گلدمن ســاکس همزمان با آغاز مذاکرات غیرمســتقیم با آمریکا برای 
بازگشت به برجام پیش بینی کرد بازگشت نفت ایران به بازار، باعث شوکه 
شــدن بازار نخواهد شد و بازگشــت کامل نفت ایران حداقل تا تابستان 
ســال آینده زمان خواهد برد. تحلیلگران گلدمن ســاکس در یادداشتی 
اعالم کردند با نظر می رســد اکنون که اوپــک پالس در حال مدیریت 
خروج از توافق کاهش تولید اســت، نگرانیهای عرضه به سوی بازگشت 
احتمالی ایران به برجام تغییر جهت پیدا خواهد کرد.آمریکا درباره توافق 
هسته ای ایران با دیپلماتهای اروپا، روسیه و چین در وین وارد مذاکرات 
غیرمســتقیم شده اســت.در حال حاضر تحریمهایی که در زمان دولت 
ترامپ علیه صادرات نفت ایران وضع شــد، باعث شــده است بسیاری از 
خریداران در سراسر جهان به دلیل واهمه از مجازات آمریکا، قادر به خرید 
نفت ایران نباشند. با این حال جو بایدن، رییس جمهور آمریکا تمایل خود 
را برای بازگشــت به توافق هسته ای اعالم کرده است مشروط بر این که 
ایران به طور کامل به تعهدات برجامی خود برگردد.ند پرایس، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهار کرد: انتظار نداریم پیشرفت اولیه 
یا فوری داشته باشیم زیرا انتظار داریم این مذاکرات دشوار باشد اما بر این 
باوریم که مذاکرات با شرکایمان و مذاکرات شرکایمان با ایران گام مثبتی 
به جلو خواهد بود.گلدمن ساکس پیش بینی کرد رسیدن به توافقی که 
به برچیده شدن کامل تحریمها علیه ایران منجر شود، ماهها زمان خواهد 
برد. گروه اوپک پالس طی این مدت رویدادها را زیر نظر خواهد داشت و 
اگر الزم باشــد سیاستها را تغییر خواهد داد تا فضا را برای بازگشت نفت 
ایران به بازار فراهم کند.بر اســاس گزارش اویل پرایس، گلدمن ساکس 
همچنان به نفت خوش بین است و انتظار دارد عالوه بر دو میلیون بشکه 
در روز تولیدی که قرار است عربستان سعودی و متحدانش در فاصله ماه 
مه تا ژوییه احیا کنند، تقاضای قوی، افزایش تولید اوپک پالس به میزان 

دو میلیون بشکه در روز دیگر در سه ماهه سوم را ایجاب کند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد
رشد ۴۲ درصدی قیمت نفت

صندوق بیــن المللی پول )IMF( در تــازه ترین گزارش خود 
پیش بینی کرد قیمت نفت امســال 4۱.7 درصد در مقایســه 
با سال ۲۰۲۰ رشــد خواهد کرد. صندوق بین المللی پول در 
ژانویه پیش بینی کرده بود قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ بیش از 
۲۰ درصد رشــد می کند.نویسندگان این گزارش اعالم کردند 
میانگین قیمت نفت در ســال ۲۰۲۱ مــی تواند به ۵8.۵ دالر 
در هر بشکه برسد و پیش بینی کردند قیمتها در سال ۲۰۲۵ 
به ۵۰.7 دالر در هر بشــکه کاهش خواهد یافت.طبق گزارش 
صندوق بین المللی پول، افزایش قیمت نفت در سال میالدی 
جــاری تا حدودی به دلیل محدودیت موقتی عرضه و متعادل 
شــدن تقاضا است و همســو با پیش بینی آژانس بین المللی 
انرژی از کاهش مستمر ســطح ذخایر نفت خواهد بود. تقاضا 
برای نفت در ســال میالدی جاری ۹۶.4 میلیون بشکه در روز 
پیش بینی می شــود. طبق پیش بینی ها، میانگین قیمت هر 
بشکه نفت امســال ۵8 دالر و ۵۲ سنت و سال میالدی آینده 
۵4 دالر و 8۳ سنت در مقایسه با 4۱ دالر و ۲۹ سنت در سال 
۲۰۲۰ خواهد بود.بر اســاس گزارش خبرگزاری تاس، صندوق 
بین المللی پول خاطرنشــان کرد قیمــت نفت در فاصله اوت 
۲۰۲۰ تا فوریه ســال ۲۰۲۱ تحت تاثیــر اخبار مثبت درباره 
واکســنهای کووید ۱۹ و احیای اقتصادی در آســیا، به میزان 
۳۹ درصد رشــد کرد.این وام دهنده همچنین پیش بینی کرد 
تجارت جهانی در ســال میالدی جاری 8.4 درصد و در سال 
میالدی آینده ۶.۵ درصد رشــد خواهد کرد که باالتر از نرخ به 
ترتیب 8.۱ درصد و ۶.۳ درصد پیش بینی شده در گزارش قبلی 
صندوق بین المللی پول اســت.صندوق بین المللی پول پیش 
بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را باال برد و 
انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به میزان شش 

درصد و در سال ۲۰۲۲ به میزان 4.4 درصد توسعه پیدا کند.

تمجید تولیدکننده بزرگ نفت شیل از اوپک
شــرکت آمریکایی تولیدکننده نفت خام شــیل ذکاوت اوپک برای متوازن کردن بازار نفت را ستود.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شــرکت اکسیدنتال پترولیوم از سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( به دلیل مدیریت بازارهای نفت خام هنگام ســقوط تاریخی 
پارسال آن تمجید و اعالم کرد صنعت شیل ایاالت متحده از تالش های این ائتالف قدردانی می کند.

ویکی هولوب، مدیرعامل این شرکت، روز سه شنبه )۱7 فروردین ماه( در کنفرانسی گفت: این ائتالف در 
نحوه برخورد و روش انجام کار درخشان عمل کرد، همه شرکت های نفت و گاز ایاالت متحده قدردان 
تالش های اوپک پالس هســتند.اوپک پالس و شــیل ایاالت متحده آمریکا در بخش عمده ای از دهه 
اخیر دو رقیب تلقی شده اند و با رشد سریع صنعت نفت آمریکا، این کشور بخشی از سهم  بازار نفت 
و قدرت کنترل آن را از رقیب خود گرفت. این در حالی اســت که ایاالت متحده ســال گذشته حدود 
۲ میلیون بشــکه در روز یعنی ۱۵ درصد تولید خود را از دســت داد و رشد آینده این کشور به دلیل 
دسترسی کم تولیدکنندگان به سرمایه و تقاضای سهامداران برای بازده نقدی بیشتر با تولید بیشتر، به 
چالش کشیده شد.هولوب گفت: برای بازگشت ایاالت متحده آمریکا به اوج تولید خود و رسیدن آن به 
حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز که در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ رخ داد، سرمایه گذاری بیش از حدی 
الزم است.وی انتظار دارد که اوپک بخشی از محدودیت عرضه خود را تسهیل کند، اما نه به مقداری 

که بیش از تقاضای جهانی در نیمه دوم امسال باشد.

راهکار تازه تجارت چند نوع نفت در خاورمیانه
دوبی راهکاری تازه برای تجارت چند نوع نفت خام خاورمیانه که بر مبنای نفت خام عمان قیمت گذاری 
می شــوند، راه اندازی کرد.به گزارش عرب نیوز، بورس کاالی دوبی )DME( سیستمی دوجانبه را برای 
تجارت چند درجه بندی نفت خاورمیانه که با قیمت  نفت خام عمان دی ام ئی تنظیم می شوند، راه اندازی 
کرد.ایــن بورس روز دوشــنبه )۱۶ فروردین ماه( در بیانیه ای اعالم کــرد: این راهکار این فرصت را به 
معامله گران می دهد که به صورت دوجانبه نفت خام دوبی، آپر زاکوم، موربان، نفت خام ســبک بصره، 
نفت خام سنگین بصره، ال شاهین و عمان را در برابر  شاخص نفت خام ترش عمان دی ام ئی معامله 
کنند.این پلتفرم با نام اکوسیستم نفت خام جایگزین )ACE( با هدف افزایش ردپای معامالت نفت خام 
عمان دی ام ئی به عنوان معیاری برای معامالت نفت خام خاورمیانه طراحی شــده است.رائد السالمی، 
مدیرعامل بورس کاالی دوبی گفت: ای سی ئی راهکاری منحصربه فرد است که برای نخستین بار بورس 
و فرابورس را در یک پنجره شــفاف با هم ترکیب می کند و به همه شــرکت کنندگان فرصت می دهد 

فعالیت های تجاری خود را بهینه و استفاده خود از چند درجه بندی نفت خام را مدیریت کنند.
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گزیده خبر در گفت وگو با معاون وزیر صمت مطرح شد؛

وعده توزیع عادالنه مواد اولیه در بورس
معاون وزیر صمت با بیان اینکه امسال رقابت در خرید مواد اولیه در بورس را از طریق 
توزیع عادالنه دنبال می کنیم، گفت: بسته وزارت صمت برای تحقق شعار سال، به 
ســتاد اقتصادی دولت ارجاع شد.، مهدی صادقی نیارکی با اشاره به نامگذاری سال 
جاری از سوی رهبر انقالب به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اظهار 
داشت: در وزارت صمت یک بسته سیاستی در راستای تحقق شعار سال تدوین و به 
ستاد اقتصادی دولت ارسال شده است. در این بسته سیاستی، بخش های مختلفی 
نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه ها و تأمین اجتماعی، موضوعات ارزی، صدور مجوزها، 
موضوعات پولی و بانکی، موضوعات زیر ســاختی و … با دو نگاه تسهیل گری یعنی 
پشــتیبانی بیشتر از تولید و مقررات زدایی یعنی مانع زدایی مورد توجه قرار گرفته 
شــده اســت.معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: یک بخشــی از این بسته نیاز به 
مقررات و مجوزهای قانونی دارد که باید از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسالمی 
یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و بخش دیگر نیز مباحث عمدتاً 

بهبود اقدامات، مدیریت و عملکرد است.

موانع تولید
وی در مورد عمده ترین موانع مسیر تولید، گفت: موانع تولید نیز در این بسته مورد 
اشــاره قرار گرفته شده است؛ طبق نظرسنجی انجام شده ار فعاالن اقتصادی فضای 
اقتصــاد کالن و موضوعات پولی، بانکی و ارزی به عنوان مســائل اصلی حوزه تولید 
مطرح شــده و بعد از این موارد بحث مجوزها برای شــروع و یا تداوم کســب و کار 
اســت. در مرحله بعدی نیز بحث مالیات و تأمین اجتماعی مطرح است. همچنین 
فضای اقتصاد کالن و قابل پیش بینی بودن اقتصاد و نوسانات آن مورد تاکید فعالین 
اقتصادی نیز قرار دارد.معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: پیشــنهادات مشخصی 
در بســته وزارت صمت ارائه شده اســت که امیدواریم در بهار امسال این بسته به 

تصویب برسد.

زمینه اشتغال مجدد برای 24 هزار و 64۳ نفر فراهم شد
صادقی نیارکی در مورد فعال سازی واحدهای تولیدی راکد، اظهار داشت: بر اساس 
آمار منتشــر شده از سوی ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی حدود ۹ 
هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در داخل شــهرک های صنعتی کشور داریم که طی سال 
گذشــته ۱۴۸۷ واحد به چرخه تولید بازگشــتند که با فعال سازی این تعداد واحد 
تولیدی، زمینه برای اشتغال مجدد ۲۴ هزار و ۶۴۳ نفر فراهم شد.معاون امور صنایع 

وزیر صمت افزود: این واحدها مشکالت از جمله مشکالت مالکیتی، مدیریتی، بازار، 
ســرمایه در گردش، مواد اولیه، زیرساختی، تأسیسات، ماشین آالت و … دارند که 
البته مهم ترین مشکل همان موضوع سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهاست.وی 
گفت: امسال نیز برنامه سال گذشته را ادامه خواهیم داد و به احتمال زیاد حدود ۲ 

هزار واحد راکد دیگر هدفگذاری و به چرخه تولید باز خواهند گشت.

وضعیت پیگیری نهضت ساخت داخل در سال جاری
صادقی نیارکی در مورد نهضت ساخت داخل نیز اظهار داشت: حجم در نظر گرفته 
شده برای پروژه نهضت ســاخت داخل طی سال جاری حدود ۳ میلیارد دالر برای 
۲۱۰ رشته محصول است که اســامی این رشته ها را در سایت وزارتخانه بارگذاری 
کرده و لیست نیازهای صنعتی به اطالع عمومی فعالین اقتصادی و نهادهای رسیده 
که تا پایان فروردین ماه نیز سهم هر استان را مشخص می کنیم. همچنین پروژه هایی 
که پیشرفت فیزیکی داشته اند احصا شده و به دنبال راه اندازی هر چه سریع تر آنها 
هســتیم.وی افزود: بخشی هم در قالب میزهای ساخت داخل برای بهم رسانی بین 
نیازمندی هــا و توانمندی ها را در حوزه هایی همچون مخابــرات و لوازم خانگی در 
دســتور کار خواهیم داشــت. همچنین بخش دیگری از اقدامات را از طریق قانون 
حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دنبال می کنیم؛ به عنوان مثال 
پروژه هایی که از منابع صندوق توســعه ملی ایجاد می شــوند و یــا پروژه هایی که 
دســتگاه های موضوع ماده ۲ قانون مذکور می خواهند اجرا کنند حتماً باید موضوع 
ساخت داخل را رعایت کنند؛ به عنوان نمونه برای فوالد، پاالیشگاه و پتروشیمی کف 
ساخت داخل ۶۰ درصد اعالم کردیم اما بررسی پروژه های مختلف نشان می دهد که 

توان ساخت داخل باالتر از ۶۰ درصد است.

تداوم ممنوعیت واردات بیش از 2 هزار ردیف تعرفه
معاون امور صنایــع وزیر صمت ادامه داد: در وزارت صمــت هم اقدامات ایجابی و 
ترویجــی را در قالب پروژه های نهضت ســاخت داخل در دســتور کار داریم و هم 
اقدامات الزامی و ســلبی را با اســتناد به اختیارات قانون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشــور دنبال می کنیم که در پروژه های ساخت داخل مشمول 
یعنی طرح هایی که از منابع صندوق توســعه ملی و یــا منابع یارانه دار مثل منابع 
تبصره ۱۸ یــا منابع دولت و منابع نهادهای عمومی غیردولتی اســتفاده می کنند 
باید موضوع ســاخت داخل رعایت شــود.وی گفت: بحث بعدی تداوم ممنوعیت و 

محدودیت های ثبت سفارش ها برای بیش از ۲ هزار ردیف تعرفه است. در سال های 
گذشــته قبل از ممنوعیت حدود ۶ میلیارد دالر صرف واردات این کاالها می شد که 
با توجه بــه ممنوعیت و محدودیت واردات، این کاالها تبدیل به ســاخت داخل و 
محصوالت ایرانی شــدند که می توان به افزایش تولید لوازم خانگی اشاره کرد. برای 
امسال نیز حداقل رشد ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی را در دستور کار قرار داده ایم.

صادقی نیارکی در مورد تأمین مواد اولیه برای بهبود وضعیت ساخت داخل، تصریح 
کرد: ما به دنبال انضباط در توزیع مواد اولیه داخلی با روش و قاعده طراحی شــده 

ی مبتنی بر مستندات هستیم تا مواد اولیه را به دست تولیدکننده واقعی برسانیم.

توزیع عادالنه مواد اولیه در دستور کار است
وی در مورد اینکه تولیدکنندگان نسبت به قیمت مواد اولیه گالیه دارند، گفت: نرخ 
مواد اولیه تابع نرخ بین المللی ضرب در نرخ ارز نیما محاســبه می شود منتهی تنها 
کاری که در حال انجام آن هســتیم این اســت که بحث رقابت در خرید مواد اولیه 
در بورس را از طریق توزیع عادالنه دنبال کنیم. در واقع ما در پی این هســتیم که 
با توزیع عادالنه اجازه ندهیم تولیدکنندگان مواد اولیه را در بورس با نرخی باالتر از 
نرخ جهانی بخرند ولی کف قیمتی همان قیمت جهانی ضرب در نرخ ارز نیماســت. 
آنجایی هم که با کمبود روبه رو هستیم از طریق واردات مواد اولیه مورد نیاز برخی 
صنایع تأمین خواهد شــد.صادقی نیارکی افزود: سیاست توسعه ساخت داخل مورد 
پیگیری قرار گرفت و از تولید مونتاژکاری به ســمت تعمیق ساخت داخل حرکت 
کرده ایم از این رو تا زمانی که پروژه های توســعه ای در کشور به بهره برداری برسد 
بایــد مواد کمبود دار مورد نیاز را وارد کنیم.معاون امور صنایع وزیر صمت در مورد 
مشکالت واردات مواد اولیه در سال ۹۹، اظهار داشت: در نیمه نخست سال مشکالت 
متعددی در بحث ارزی داشتیم اما بعد از مصوبه ۱۷۷ دولت که اجازه داد روش های 
متعددی برای تأمین ارز اتخاذ شــود در ۳ ماه آخر سال مشکالت قدری مرتفع شد. 
برای امسال نیز سیاست های پولی _بانکی و ارزی سال گذشته همچون سامانه نیما، 

تهاتر و ارز حاصل از صادرات تداوم خواهد داشت.

1۷9 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت
وی در خصوص میزان ســرمایه گذاری در بخش صنعت در ســال ۹۹ نیز گفت: در 
۱۱ ماه ســال ۹۹ بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان داشــتیم که بیانگر رشد ۲۲۵ 

درصدی است.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت:
سهم ۲۸ درصدی فوالد مباركه در پروژه 

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: حجم سرمایه 
گذاری پــروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان ۳۵۳ 
هزار میلیارد ریال است که شرکت فوالد مبارکه با سهم 
۲۸.۵۸ درصدی دو برابر حجم سهام دیگر بهره برداران 
این پروژه را به خود اختصاص داده اســت.احمد سعید 

بخش با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار 
داشت: استان اصفهان یکی از بزرگ ترین قطب های صنعتی کشور است و با توجه 
به اقلیم خشــک فالت مرکزی و کمبود آب، نیاز اســت که بــا تعریف پروژه ای 
عظیم، آب پایدار صنایع تأمین شــود.وی افزود: شرکت تأمین آب اصفهان صفه 
با ســهامداری شرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه اصفهان، ذوب آهن، اتاق بازرگانی، 
ســازمان همیاری های شهرداری و شهرداری کالن شهر اصفهان درصدد برآمد تا 
شــرایط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان را در بازه ۵ ســاله فراهم کند.معاون 
توســعه شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با اجرای انتقال آب خلیج فارس به 
اصفهان بالغ بر ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال آب برای مصارف صنعتی در نظر 
گرفته شــده اســت.وی افزود: طول خط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان ۹۱۰ 
کیلومتر است و این مسیر از اســتان های هرمزگان، کرمان، یزد و اصفهان عبور 
می کند تا درنهایت به آبگیر چم آسمان برسد.سعیدبخش به اشتغال زایی بالغ بر ۱۴ 
هزارنفری در طول ساخت تا بهره برداری از خط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
هم اشــاره کرد و افزود: حجم سرمایه گذاری این ابرپروژه ۳۵۳ هزار میلیارد ریال 
است که شــرکت فوالد مبارکه با سهم ۲۸.۵۸ درصد دو برابر حجم سهام دیگر 

بهره برداران این پروژه را به خود اختصاص داده است.

جعفری در نشست با معاون امور صنایع وزارت صمت و مدیران ارشد شرکت 
های بزرگ عنوان کرد:

محورهای حمایت بخش معدن از هپکو و تامین 
ماشین آالت معدنی

به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیــدرو(، وجیه اهلل جعفری دیروز در نشســتی با حضور مهدی صادقی 
نیارکــی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معــدن و تجارت، محمدرضا بهرامن 
رئیس خانه معدن، مدیران ارشد شرکت های ملی صنایع مس، گل گهر و چادرملو 
و نیز مدیرعامل شــرکت هپکو، محورهای حمایت بخش معدن از این شرکت را 
عنوان کرد.طی این نشست مشکالت پیش رو در تامین ماشین آالت معدنی و نیز 
راهکارها و برنامه های تامین ماشین آالت توسط هپکو به منظور حمایت از این 
شــرکت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جعفری در این نشست گفت: 
تامین ماشین آالت بخش معدن، حمایت از شرکت هپکو، بازسازی ماشین آالت 
معدنی شرکت های بزرگ همچون گل گهر و چادرملو و بررسی برنامه هپکو برای 
تولید و واردات ماشین آالت معدنی، از محورهای حمایتی بخش معدن از شرکت 
هپکو اســت.وی افزود: همچنین اعالم نیاز شرکت ملی صنایع مس ایران برای 
خرید برخی ماشین آالت معدنی به هپکو و نیز پیشنهاد انجام نیاز سنجی خانه 
معدن ایران از معادن کوچک و متوسط در راستای تامین ماشین آالت مورد نیاز 

آنها و نیز حمایت از هپکو از دیگر دستاوردهای این نشست است.

نتایج یک طرح پژوهشی درباره موانع احیای معادن کوچک منتشر شد:
 ۷ چالش اساسی معادن كوچک ایران

به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولیــد مواد معدنی ایران، در این طرح 
پژوهشی که با مشارکت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و گروه مهندسی 
معدن دانشــگاه بین المللی امام خمینی قزوین صورت گرفته از “نبود پشتیبانی 
فنی و ارائه تضمین مناســب برای اخذ تسهیالت”، “تجهیز و تامین ماشین آالت 
مورد نیازاستخراج و فرآوری”، “عدم شناسایی سرمایه گذار مناسب و نبود سازوکار 
تعاملی مناسب بین ســرمایه گذار و سرمایه پذیر”، “نبود بانک اطالعاتی جامع و 
کامــل معادن کوچک”، “عدم تمایز بین قوانیــن معادن کوچک و معادن بزرگ 
مقیاس”، “نبود ارتباط و پشتیبانی امکانات و زیرساخت ها  توسط معادن بزرگ 
مقیاس”،  “تعدد سیاست گذاران و ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی و صدور 
بخشــنامه های متعدد و بعضا متناقض” به عنوان هفت چالش اصلی پیش روی 
احیای معادن کوچک در ایران نام برده شده است.در بخش دیگری از این مطالعه، 
از مشکالت مدیریتی این بخش نظیر نامشخص بودن ساختار سازمانی و جایگاه 
یک مجموعه به عنوان متولی مدیریت معادن کوچک و تفســیرهای متفاوت از 
قوانین در ســازمان های درگیر معادن به عنــوان موانع اصلی پیش روی احیای 

معادن  کوچک مطرح شده است.

خلق فرصت مبتکرانه در پی تغییر مواد اولیه ورودی به مجتمع فوالد خراسان
رئیس واحد اتوماسیون ناحیه احیا و گندله سازی مجتمع فوالد خراسان  در پی تغییر کاربری تجهیز واگن برگردان این مجتمع از گندله به کنسانتره گفت: سیستم واگن برگردان به 
عنوان یکی از مبادی ورودی مواد اولیه با توجه به نیازی که شرکت به تامین گندله پیش از تاسیس واحد گندله سازی داشت، احداث شد. این سیستم به منظور تخلیه و انبار گندله 
استفاده می شده ولی اکنون با توجه به اینکه کارخانه گندله سازی تاسیس شده دیگر مانند گذشته نیازی به گندله نیست. بنابر این موضوع، تصمیم گیران شرکت را برآن داشت تا از 
سیستم واگن برگردان با هدف تخلیه کنسانتره مورد نیاز واحد گندله سازی استفاده کنند و در همین راستا پروژه تغییر کاربری این سیستم در دستور کار شرکت قرار گرفت.فریبرز 
ناصحی فر ادامه داد: پس از انجام مراحل فنی، اجرای پروژه توسط )شرکت پامیدکو( آغاز شد. بعد از نصب تجهیزات و ادوات مورد نیاز از جمله نوار نقاله ها، ویبره فیدرها، متال دتکتورها، 
مگنت سپراتور، شوت و غیره توسط پیمانکار مربوطه با هماهنگی واحد طرح و توسعه، تغییر سیستم کنترل و اتوماسیون این مجموعه در قالب یک سیستم اتوماسیون جدید در دستور 
کار واحد اتوماســیون قرار گرفت. وی توضیح داد: نصب و راه اندازی ســخت افزاری تجهیزات که بالغ بر حدود صد سیگنال ورودی و خروجی بود و با نصب rack)رکهای( مورد نیاز و 

وایرینگ و سیم کشی داخلی تابلوهای plc  انجام گرفت و در ادامه مراحل فنی و آزمون های برنامه چه از لحاظ ایمنی، فنی و تولیدی با موفقیت انجام شد.

ضوابط نحوه ایفای تعهدات ارزی ابالغ شد
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در جلســه ۲۱۴ خود نســبت به اصالح و تکمیل مصوبه جلسه ۱۷۷ 
ستاد هماهنگی اقتصادی اقدام کرد.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 
حمید زادبوم اظهار داشت: تغییراتی در مصوبه ۱۷۷ ایجاد شده که از آن جمله 
می توان به تصویب امکان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ و بعد 
از آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا غیر مشــروط به ثبت اظهار 
صادرکننده مبنی بر در اختیار داشــتن ارز مربوط به پروانه های صادراتی در 
ســامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ این در حالی است که در مصوبه ۱۷۷، این 
امکان فقط برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ به بعد وجود داشت.معاون 
وزیر صمت افزود: اختیار افزایش مهلت تعیین شده برای واردات ماشین آالت 
و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه تولید کاالهای واسطه ای و قطعات خطوط 
تولید، دارو و تجهیزات پزشکی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط کمیته ماده 
۳ موضوع مصوبات چهاردهمین جلســه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از 
دیگر مصوبات جلسه ۲۱۴ ســتاد هماهنگی اقتصادی بود که بر اساس آن، 
کمیته ماده ۳ متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و به مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت مذکور را بر اساس شماره 
ثبت ســفارش به بانک مرکزی اعالم خواهد کرد.رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران از دیگر اصالحات انجام شده در مصوبه یکصدو هفتاد هفتم ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت را موضوعات مربوط به ترخیص کاالهای وارداتی 
عنوان کرد و ادامه داد: به اســتثناء مواردی که طبق قانون تعیین شده است، 
گمرک جمهوری اسالمی ایران باید صرفا به آن دسته از کاالهای وارداتی که 
ثبت ســفارش آنها دارای اعالمیه تامین ارز است اجازه ترخیص دهد، ضمن 
آنکه گمرک جمهوری اسالمی ایران مجاز است بر اساس تعرفه های اعالمی 
از ســوی وزارت صمت و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از صدور 
اعالمیــه تامین ارز )بدون کد رهگیری( اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کاالهای 

اظهار شده کند.

نایــب رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اظهار داشــت: با توجه به افزایش 
دســتمزدها، افزایش قیمــت حامل های 
انــرژی و مواد اولیه؛ پیش بینی می شــود 
که قیمت لوازم خانگی در ســال پیش رو 
بین ۵ تــا ۱۰ درصد افزایش بیاید. محمد 
حسین اســالمیان در مورد وضعیت بازار 
لــوازم خانگی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
روزهای پایانی سال تقاضای چندانی وجود 
نداشــت و تولیدکنندگان لــوازم خانگی 
هم از ابتدای اردیبهشــت کار خود را آغاز 
می کننــد، در روزهای ابتدایی ســال هم 
تقاضا زیادی وجود ندارد. وی با اشــاره به 
افزایــش تولید در ســال ۹۹ گفت: تولید 

در سال گذشــته به حدی افزایش داشت 
کــه در مورد برخی کاالها مانند ماشــین 
لباسشــویی و یخچال هیچ کمبودی در 
بازار وجود نداشته باشد اما با وجود افزایش 
تولید، تقاضــا در بازار وجــود ندارد.نایب 
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
با پیش بینی افزایش قیمت در ســال آتی 
تصریح کرد: با توجه به افزایش دستمزدها، 
افزایــش قیمت حامل های انــرژی و مواد 
اولیه؛ پیش بینی من این اســت که قیمت 
لوازم خانگی در ســال پیــش رو بین ۵ تا 
۱۰ درصد افزایش یابد. در مورد تلویزیون 
با توجه بــه اینکه قطعات زیادی باید وارد 
شود احتماال افزایش ۲۰ درصدی را شاهد 

خواهیم بود. وی در مورد علت این افزایش 
قیمت توضیح داد: تولیدکنندگان مجبور 
هستند که پول بیشتری برای خرید مواد 
اولیه بپردازند و همینطور میزان دستمزدها 
هم افزایش یافته است. قیمت حامل های 
انرژی هم که گران شــده بنابراین قیمت 
تمام شــده بیش از قیمــت فعلی خواهد 
بــود و تولیدکنندگان مجبــور به افزایش 
قیمت هستند.اسالمیان افزود: ممکن است 
تولیدکننده برای ماندن در بازار تا چند ماه 
به قیمت های قبلی تولید کند اما به محض 
اینکه موجودی انبار تمام شود و خرید مواد 
اولیه انجام دهد چاره ای جز افزایش قیمت 
نخواهد داشــت. این پروسه ممکن است 

بــرای یک واحد تولیدی یــک ماه و برای 
واحد تولیدی دیگری ۶ ماه طول بکشــد. 
وی همچنین در مورد بازار ســال ۱۴۰۰ 
گفت: با توجه به مــاه رمضان و انتخابات 
ریاســت جمهوری پیش رو نوعی انتظار 
کاهش قیمت در بازار به وجود می آید که 
منتظر تغییرات قیمت شوند و خرید نکنند، 
اما هر گونه تغییر که به خاطر سیاست های 
داخلی یا خارجی رخ دهد حداقل یک سال 
طول می کشد تا تاثیر بگذارد. یعنی دست 
کم یک ســال زمان می بــرد که به تولید 
کننده مواد اولیه و دالر ارزان قیمت برسد 
تا بتواند محصول نهایی را با قیمت کمتری 

تولید و عرضه کند.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح کرد؛

احتمال افزایش 5تا 10درصدی قیمت لوازم خانگی
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 تغییر نرخ سود بانکی با بررسی بیشتر و تدریجی
وزیر اقتصاد در مورد احتمال تغییر در نرخ سود بانکی گفت: طبیعتاَ شرایط اقتصادی 
حاضر، اقتضائات جدیدی را طلب می کند، اما این امر باید مورد بررســی بیشتری قرار 
گرفته و به تدریج انجام شــود.به گزارش شــادا، فرهاد دژپسند تاکید کرد: نظام بانکی 
کشــور در ســال جدید باید در کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیالت مستقیم 
به واحدهــای تولیدی، تمرکز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف »تقاضا« گذاشــته 
و از طریق اعطای تســهیالت به مردم جهت خرید کاالی ایرانی، نسبت به ساماندهی 
این حوزه اقدام کنند.وزیر اقتصاد با بیان این مطلب، اعمال این سیاست را بهترین نوع 
حمایــت از تولید عنوان کرد و افزود: بانک ها در این ارتباط می توانند قراردادهایی را 
با بنگاه های تولیدی یا ســازمان های اجرایی منعقد کنند و با این کار منابعی تزریق 
می شود که برگشت پذیر بوده و ریسک کمتری دارد و اهداف مورد نظر را نیز پوشش 
می دهد چه بســا که اگر بنگاه های تولیدی ما تقاضای مکفی داشــته باشند، این قدر 
ســریع دچار چالش نمی شوند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه حوزه »عرضه« را نیز نباید و 
نمی توان رها کرد، خواستار سیاست گذاری درست و دقیق در این حوزه شد، بطوریکه 
تأمین مالی پروژه هایی که پیشــرفت باال داشته و با تزریق منابع بانک به بهره برداری 
می رســند، در اولویت قرار گیرند.وی به مسأله سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
و اقتصادی اشــاره کرد و اظهار داشــت: بانک ها به عنوان امین سپرده گذاران باید در 
تخصیص منابع بگونه ای عمل کنند که منتهی به افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت 

تولید شود.دژپســند افزود: اگر بانک ها در ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیالت مبتنی 
بر توجیه فنی و اقتصادی به صورت دقیق و حرفه ای عمل کنند، می توانند نظام بنگاه 
داری کشور را نیز اصالح کنند.وی با اشاره به اینکه عمده طرح ها و پروژه های بزرگ 
کشور معموأل با مشــارکت بانک ها اجرا شده است گفت: معتقدیم، خدمات بی بدیل 
نظام بانکی در حمایت از رشــد و توســعه اقتصادی کشور آنطور که باید مورد توجه و 
تقدیر قرار نگرفته است.دژپســند با بیان اینکه بــا وجود برخی هجمه ها، نظام بانکی 
همچون همیشه در خدمت اقتصاد کشــور است گفت: فعاالن اقتصادی بخصوص در 
مراودات بین المللی وابســته به نظام بانکی هستند و بانک ها در بسیاری از زمینه ها به 
صورت بنیانی و بنیادی نقش داشته و عامل تحول هستند. بانک ها باید بطور ساماندهی 
شده و مستمر، اقدامات و خدمات خود را به آگاهی مردم برسانند.وزیر اقتصاد با اشاره 
به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقالب در سال جدید و توجه ایشان به نظام بانکی 
کشور اظهار داشت: این سومین سال پیاپی است که نامگذاری شعار سال توسط مقام 
معظــم رهبری معطوف و مربوط به مقوله تولید اســت و از این رو ضرورت دارد نظام 
بانکی کشور همانند همیشه در راستای تحقق شعار سال پیشگام بوده و عملکرد خود 
را نیز اطالع رسانی کند. وی یادآور شد: به منظور تقویت حمایت نظام بانکی از بخش 
های تولیدی، الزم است بانک ها نیز پشتیبانی شده و موانع کسب و کار آنها نیز مرتفع 
شود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید میان بانک ها و بازار سرمایه احساس رقابت وجود 

داشته باشد، خواستار ارائه مدلی ترکیبی، تعاملی و تکاملی توسط بانک ها و بازار سرمایه 
به نحوی شد که ضمن تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه ها، بخشی از تامین مالی 
بلندمدت و کالن به بازار سرمایه منتقل شود.دژپسند در ادامه به واحدهای تملیک شده 
تولیدی توســط بانک ها اشاره کرد و گفت : بانک ها هیچ تمایلی به تملیک واحدهای 
تولیدی ندارند مگر اینکه پس از مساعدت های مکرر، در ایفای تعهدات خود به سپرده 
گذاران، به اجبار واحد تولیدی را تملیک می کنند و بر اســاس بررســی های صورت 
پذیرفته، عمــده این واحدها قبل از تملیک تعطیل بوده انــد. وی افزود: بانک ها باید 
برای رهایی از هجمه های غیرمنصفانه مرتبط با این مسأله و در راستای تحرک تولید، 
طرحی با موضوع آزاد سازی واحدهای تملیکی بانک ها با همکاری وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، بانک مرکزی و بازار سرمایه ارائه دهند.دژپسند با اشاره به اینکه یکی از وظایف 
وزارت اقتصاد کمک به نظام بانکی کشور است گفت: برای گذار از نظام اقتصادی بانک 
محور به بازار سرمایه محور هنوز زمان نیاز داریم، هر چند که رابطه تکمیلی بین این دو 
وجود دارد بطوری که باید بازار سرمایه و بانکهای کارآمد در راستای کمک به یکدیگر 
باشند و چه بسا با کمک به بازار سرمایه، باعث قوام و استحکام خودشان می شوند.وی 
در مورد احتمال تغییر در نرخ ســود بانکی نیز گفت: طبیعتاَ شرایط اقتصادی حاضر، 
اقتضائات جدیدی را طلب می کند، اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و 

به تدریج انجام شود.

اجرای بانکداری دیجیتال
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین،  با اشاره به اهمیت ارتباط با مشتری در 
بانکداری دیجیتال گفت: در سالهای اخیر ظهور شبکه های اجتماعی رابطه 
با اندک مشتریان را به یک ارتباط گسترده تبدیل کرده است. مشتریانی که 
جلب اعتماد آنها به خصوص در ارائه خدمات مالی نیازمند ارتباطی نزدیکتر 
و دوســویه اســت. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد 
حسین استاد مدیر روابط عمومی این بانک گفت: اگر نگاهی به شیوه های 
ارتباطی در عصر نوین با ظهور رسانه های جدید بی اندازیم خواهیم دید که 
جمع کثیری از افراد اجتماع از کودک تا بزرگ در شبکه های اجتماعی در 
حال فعالیت هستند. بسیاری از شرکتها دلیل خود را برای حضور در شبکه 
های اجتماعی ارتباط مستقیم با مخاطبین و معرفی محصوالت به آنها می 
دانند و در واقع بازاریابی دهان به دهان امروز در شبکه های اجتماعی ظهور 
یافته است. وی افزود: با ظهور شبکه های اجتماعی مقوله هایی مانند برند، 
بازاریابی، ایجاد اعتماد و ارتباط با افراد ذی نفوذ و معروف همه در یک جا در 
هم آمیخته اند. بنابراین با توجه به اینکه همه این موارد امروز در شبکه های 
اجتماعی ظهور یافته اند بنابراین روابط عمومی باید این موضوعات را با هم 
ترکیب کند. از این رو اجرای بانکداری دیجیتال بدون اجرای روابط عمومی 
دیجیتال و بدون ارائه خدمات در شــبکه های اجتماعی مفهمومی نخواهد 
یافت. اســتاد با بیان این موضوع که شبکه های اجتماعی، روابط عمومی و 
ارتباطات را تقویت کرده اســت اظهار داشت: پیش از این روابط عمومی ها 
تمرکز خود را برروی ذی نفعان، افراد پرنفوذ، سرمایه گذران و طیفی اندک 
از جامعه قرار می دادند. اما با ایجاد شــبکه های اجتماعی و رشــد آنها در 
میان طیف های گســترده ای از جامعه، سرعت انتقال پیام و ماندگاری آن 
و گســتردگی دریافت کنندگان پیام بیشتر شده است. وی افزود: مشتریان 
دیجیتالی دیگر به شعبه مراجعه نمی کنند، اما به لحاظ ارتباطی، رابطه آنها 
با بخشهای مختلف بانکها بیشتر شــده است. بانکها امروز از طریق بررسی 
رفتار مشــتری و همچنین دنبال کردن خواســته های آنها در شبکه های 
اجتماعی سعی دارند با ایجاد یک رابطه نزدیکتر ضمن ارائه خدمات شخصی 

سازی شده، اعتماد مشتریان را جلب کنند. 

سقف وام ازدواج در بانک توسعه تعاون 
افزایش یافت 

مبلغ تســهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۰, تا 
ســقف ۱ میلیارد ریال برای هر زوج جوان با احتساب دوره بازپرداخت ۱۰ 
ساله افزایش می یابد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک 
مبلغ و شــرایط پرداخت تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ را 
تشریح کرد.بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و 
همگام با شبکه بانکی کشور، بانک توسعه تعاون مبلغ تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در سال ۱۴۰۰ را برای هر یک از زوج ها به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال، با 
دوره بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش داد.همچنین به منظور کاهش سن ازدواج، 
مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوج های 
زیر بیست وســه سال واجد شــرایط دریافت وام، تا سقف یک میلیارد ریال 
افزایش خواهد داشــت.در خصوص تضامین موردنیاز نیز، یکی از سه مورد 
اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی 
به منزله ضمانت پذیرفته خواهد شــد.گفتنی است کلیه زوج هایی که تاریخ 
عقد ازدواج آن ها از ۱/۱/۹۷ به بعد بوده و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت 
نکرده اند، در اولویت پرداخت خواهند بود. متقاضیان واجد شرایط می توانند 
با مراجعه به شــعب بانک توسعه تعاون و تکمیل پرونده، نسبت به دریافت 

تسهیالت مزبور اقدام نمایند.

کسب رتبه برتر عملکرد مالی در بین بانک 
های دولتی و خصوصی از سوی بانک ملت 

وزیر اقتصاد با ارســال لوح سپاســی، از مدیرعامل و کارکنان بانک ملت به 
دلیل عملکرد خوب و کسب رتبه برتر عملکرد مالی در بین بانک های دولتی 
و خصوصی تشــکر کرد.به گزارش روابط عمومــی بانک ملت، دکتر فرهاد 
دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این لوح ســپاس با اشاره به نقش 
ویژه بانک ها در اقتصاد هوشمند و هموار سازی مسیر رشد و توسعه، بهبود 

عملکرد مالی بانک ها را زمینه ساز رشد اقتصاد ملی توصیف کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان این که بانک ملت در راســتای سیاســت های دولت در 
حمایت از واحدهای تولیدی حرکت کرده است، از کسب رتبه برتر عملکرد 
مالی در بین تمام بانک های دولتی و خصوصی از سوی این بانک، براساس 

رتبه بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱3۹۹ خبر داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حجت اله صیدی قدردانی کرد
بانک صادرات ایران بر سکوی نخست 

واگذاری اموال مازاد
 بانک صادرات ایران رتبه برتر در شاخص واگذاری دارایی های مازاد بانک ها 
در بین بانک های دولتی و خصوصی شده را کسب کرد و به همین مناسبت 
در این شاخص و شاخص اصالح ساختار مالی مورد تقدیر وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در جلســه شــورای مدیران این وزارتخانه قرار گرفت. به گزارش 
روابط عمومــی بانک صادرات ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلســه 
شــورای عالی مدیران این وزارتخانه که با حضــور مدیران عامل بانک های 
کشــور برگزار شد، با اهدای لوح ســپاس از عملکرد بانک صادرات ایران در 
فروش و واگذاری دارایی های مازاد خود در سال ۹۹ قدردانی کرد.در بخشی 
از تقدیرنامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیرعامل 
بانک صادرات ایران آمده اســت: با توجه به اهمیت نقش بانک ها در تأمین 
مالی اقتصاد و پشــتیبانی از تولید، افزایش توان تسهیالت دهی و تخصیص 
بهینه منابع بانک، از مهم ترین اقداماتی اســت کــه می توان در حمایت از 
بخش های مختلف انجــام داد. در همین خصوص، واگذاری اموال مازاد که 
هم چالش انجماد دارایی ها را مرتفع و هم افزایش بهره وری را در پی خواهد 
داشــت، به عنوان یک تکلیف قانونی، مــورد تأکید رئیس جمهور محترم و 
همواره یکــی از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در هدایت منابع 
بوده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به ارزیابی های صورت 
گرفته در بخش واگــذاری دارایی های مازاد بانک ها به عملکرد موفق بانک 
صادرات ایران در این بخش اشــاره کرد و از کســب رتبه برتر این بانک در 
واگذاری دارایی های مازاد در بین بانک های دولتی و خصوصی شده قدردانی 
کرد.گفتنی اســت در این جلسه همچنین در شاخص اصالح ساختار مالی 
از عملکــرد بانک صادرات ایران قدردانی شــد.بانک صادرات ایران همزمان 
بــا تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ســال ۹۴، فروش اموال و 

دارایی های مازاد خود را با جدیت در دستور کار قرار داد

مجوز بانک مرکزی برای »واردات کاال با رمزارز« به زودی صادر می شود
بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کاال با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط 
با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند. ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی 
می گویند، قرار است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان 
پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعالم کرده است؛ البته از مدت ها قبل، »تولید« رمزارز به رسمیت شناخته 
شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعالم شده است و بر اساس هماهنگی های صورت گرفته میان وزارتخانه های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجوزهای مرتبط با اســتخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده اســت؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته اند.به همین دلیل 
بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته تمامی درگاه های پرداخت که عملیات مرتبط با معامالت رمزارز انجام می دادند را مسدود و با صرافی هایی که این عملیات 
را انجام می دادند برخورد کرده است؛ اما اکنون آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطالع کرده است، بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، 
برای واردات کاال را به بانک ها و صرافی های مجاز آنها صادر خواهد کرد.یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معامالت فعلی 
رمزارزها در داخل کشــور را تائید نمی کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می شــود، مخالفتی با معامالت آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده 
اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود 
که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.وی افزود: در همین راستا، برای »تولید« رمزارز در داخل کشور آئین نامه ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی 
شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می شود؛ 
قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی )وزارت اقتصاد( به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک ها و صرافی های مجاز اجازه واردات 
کاال از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد 
رساند.همچنین بر اساس اطالعات کسب شده از سوی خبرنگار مهر، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری 
می کند؛ پشتوانه آن طال و ارز خواهد بود و بانک ها می توانند در قبال ریال یا سایر دارایی هایی که به بانک مرکزی ارائه می دهند، این رمزپول را برای مبادالت 

خود استفاده کنند.کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.

گزارش بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس تهران قرمز بسته شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۰ هزار و ۸۸۹ واحدی معادل ۰.۸۶ درصد به 
یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۹۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 
۷ واحدی به ۱۷ هزار و ۹۲۴ واحد رســید.دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت پنجمین 
و آخرین روز هفته )چهارشــنبه هفدهم فروردین ماه ۱۴۰۰(، شاهد ادامه روند نزولی 
شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۲۸3۵ 
واحدی معادل ۰.۸۶ درصد به رقم 3۲۵ هزار و ۴3۹ واحد رسید.شاخص کل هم وزن 
نیز، با افت ۱۲۵۶ واحدی معادل ۰.۲۹ درصد، عدد ۴3۷ هزار و ۱۱۵ واحد را به نمایش 
گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۸۱۸ واحدی به رقم ۲۸۴ هزار و ۷۸۲ 
واحد رسید.همچنین شاخص ســهام آزاد شناور، ۱3۴۵۸ واحد کاهش را رقم زد و به 
سطح یک میلیون و ۷۶۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۸3۰۸ واحد 
کاهش به رقم ۹۱۵ هزار و ۹۸۸ واحد رســید و شاخص بازار دوم نیز، با ۲۰۸۴۸ واحد 
کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۵۲3 هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این 
گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فوالد، فملی، شستا، فارس، 
کدما، شپنا و تاپیکو با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل، نمادهای معامالتی وپاسار، امین، سدشت و فایرا، بیشترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته، 
معامله گران بورس یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۲۴3 هزار 
و ۱۴۷ نوبت معامله و به ارزش ۲۱ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار 
دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد دامین)داروسازی  امین( با ۵.۹۶ درصد 
رشــد و پس از آن، نمادهای امین، فلوله، سدشت، شپارس و فایرا بود. همچنین نماد 
معامالتی کدما)معدنی  دماوند( با 3۶.۶۵ درصد، بیشــترین کاهش قیمت را داشــت و 

پس از آن نیز، نمادهای ختور، پرداخت، سیستم، شپنا، پترول و وصنعت قرار گرفتند.

۴.۵ میلیارد دالر سرمایه در زمستان گذشته 
وارد بازار ارزهای مجازی شد

جریان سرمایه گذاری در ارزهای مجازی در فصل زمستان ۱۱ درصد نسبت به آخرین 
فصل ۲۰۲۰ افزایش داشــت و به ۴.۵ میلیارد دالر رســید. رویترز، اطالعات شــرکت 
انگلیســی مدیریت ارزهای دیجیتال »کوین شیرز« نشــان می دهد سرمایه گذاری در 
ارزهای مجازی در ســه ماه اول ســال جاری میالدی به ۴,۵ میلیارد دالر رسیده که 
حاکی از افزایش مشــارکت موسسات در این بخش اســت. جریان سرمایه گذاری در 
ارزهای مجازی در فصل زمســتان ۱۱ درصد نســبت به فصل قبل از آن یعنی آخرین 
فصل ۲۰۲۰ افزایش داشــت ولی سرعت این ســرمایه گذاری پایین تر بود. ارزش بازار 
ارزهای مجازی در روز دوشنبه به باالترین رقم دو تریلیون دالر رسید. سرمایه بازار بیت 

کوین بیش از یک تریلیون دالر است و حدود یک هفته این رقم را حفظ کرده است.
طبــق اطالعات کوین شــیرز، بیت کویــن با 3,۵ میلیــارد دالر بیشــترین جریان 
ســرمایه گذاری را در سه ماهه اول سال جاری میالدی داشــته و پس از آن اتریوم با 

۷۶۵ میلیون دالر قرار دارد.
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گزیده خبر

خطیب زاده: 
منشاء و شیوه شکل گیری انفجار کشتی ایرانی در دست بررسی است

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: کشتی تجاری ایران با نام ساویز روز سه شنبه ١٧ فروردین حدود ساعت ۶صبح به 
وقت محلی در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل کشور جیبوتی بر اثر انفجاری که منشاء و شیوه شکل گیری آن در دست 
بررســی است دچار آسیب جزیی شده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تاکید 
کرد: بر اســاس اعالم قبلی رسمی و هماهنگی های انجام شده با سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان نهاد مرجع، کشتی 
غیرنظامی ساویز برای برقراری امنیت دریانوردی در مسیر خطوط کشتیرانی و مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ 
و خلیج عدن مستقر شده بود. این کشتی عمال به عنوان ایستگاه لجستیکی )پشتیبانی فنی و تدارکات( ایران در دریای سرخ 
عمل میکرد و لذا مشخصات و ماموریت این کشتی قبال به صورت رسمی به آن سازمان اعالم شده بود.خطیب زاده  افزود:  در 
اثر حادثه رخ داده خوشــبختانه هیچگونه خسارت جانی بوجود نیامده است و بررسی های فنی در مورد چگونگی این حادثه 
و منشــاء آن در حال انجام اســت و کشورمان کلیه اقدامات الزم از طریق مراجع بین المللی را در این خصوص انجام خواهد 
داد.شب گذشته برخی منابع از سانحه برای کشتی ایران ساویز در دریای سرخ خبر دادند. طبق اطالعات کسب شده توسط 
خبرنگار تسنیم گفته می شود که این سانحه به دلیل انفجار مین های چسبان در بدنه کشتی رخ داده است.کشتی ایران ساویز 
در چند سال گذشته در دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاورهای ایرانی که به مأموریت اسکورت شناورهای تجاری اعزام 
می شوند مستقر بوده است.سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در واکنش به حادثه کشتی ایرانی »ایران ساویز« در دریای 
ســرخ مدعی شد که اطالعی در این باره ندارد.وی با رد هرگونه نقش نظامیان آمریکایی در حادثه کشتی »ایران ساویز« در 
دریای سرخ تأکید کرد که هیچ یک از نیروهای آمریکایی در حمله به این کشتی نقشی نداشته اند.در همین حال،رسانه های 
آمریکایی به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند، اسرائیل به آمریکا اطالع داده که یک کشتی ایرانی را در دریای سرخ هدف 
قرار داده است.روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آگاه آورده است، اسرائیلی ها این  حمله را واکنش به آنچه که »حمله 

ایران علیه یک کشتی اسرائیلی« ادعا کرده اند، انجام داده اند.

اولیانوف:
 ایران حاضر به مذاکره مستقیم با آمریکا نیست

نماینده روسیه در مذاکرات وین، وظیفه اصلی تالش های کنونی در این چارچوب را احیای توافق هسته ای با ایران به شکل کامل 
آن نامید و گفت: ایران حاضر به مذاکره مستقیم با آمریکا نیست.به نقل از خبرگزاری »نووستی«، »میخائیل اولیانوف« نماینده 
دائم روســیه در سازمان های بین المللی در وین، از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته در مصاحبه ای اختصاصی با 
شبکه تلویزیونی »راسیا-24« اعالم کرد که می توان انتظار نتایج مثبتی در مذاکرات مربوط به احیای توافق هسته ای با ایران را 
داشت.به گفته اولیانوف، که ریاست هیئت نمایندگی روسیه در مذاکرات در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش 
را دارد، روز سه شنبه در پایان مذاکرات پیرامون برجام این موفقیت حاصل شد که دو گروه کارشناسی- در زمینه لغو تحریم ها و 
در خصوص مســائل هسته ای تشکیل شود.نماینده روسیه در وین تأکید کرد: »نمی توان این امکان را رد کرد که در سال جاری 
بتوان برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را احیاء کرد. البته از هم اکنون مشخص است که روند کلی اوضاع بسیار پیچیده خواهد 
بود. ولی به نظر من، دالیلی وجود دارد که بتوان انتظار داشت که نتیجه تالش ها می تواند مثبت باشد. و باید به این روند امیدوار 
بود.«این دیپلمات بلندپایه روس با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مذاکرات آغاز شده در وین احیای توافق هسته ای به شکل کامل 
آن است، افزود: »هم طرف ایرانی و هم آمریکایی ها می گویند که حاضر به این کار هستند. البته من برخورد  خوشایندی بین دو 
طرف  مشاهده نمی کنم، مقامات تهران انتقادات زیادی از اقدامات ایاالت متحده دارند، ولی قطعاً برخورد و درگیری لفظی بین دو 
طرف صورت نمی گیرد، برای اینکه آنها با یکدیگر مذاکرات مستقیمی ندارند. جمهوری اسالمی ایران بطور مشخص اعالم کرده که 
هیچ ارتباطی با آمریکا نخواهد داشت.«وی ادامه داد: »به عقیده من، تماس مستقیم که مسلماً می تواند سازنده تر باشد، فقط زمانی 
ممکن خواهد بود که مقامات تهران آمادگی آن را داشته باشند. هرچند من نمی توانم از طرف آنها اظهارنظری بکنم، ولی شاید اگر 
پیشرفت ملموسی در روند اوضاع حاصل شده و اعتماد متقابل بوجود آید، طرف ایرانی مواضع خود را تغییر دهد. ولی تا آن زمان 
تماس مســتقیم بین دو کشور صورت نمی گیرد.«به گفته اولیانوف، روسیه آمادگی دارد تا در جریان مذاکرات مربوط به احیای 

برجام، بعنوان میانجی بین آمریکا و ایران عمل کرده و مواضع دو کشور را به اطالع طرف مقابل برساند.

احتمال تحریم المپیک زمستانی 2022 
پکن توسط آمریکا و متحدانش

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا گفت که این کشــور دربــاره تحریم 
مشــترک بازی هــای المپیک زمســتانی 2022 در چین بــا متحدان و 
شــرکایش گفت وگو خواهد کرد.»ند پرایس« ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در کنفرانس خبری روز سه شــنبه خود گفت که این کشور درباره 
تحریم مشــترک بازی های المپیک زمستانی 2022 در چین با متحدان 
و شــرکایش گفت وگو خواهد کرد.وی در این خصــوص گفت: ]بایکوت 
مشــترک[ چیزی اســت که ما قطعاً مایلیم دربــاره آن بحث کنیم. یک 
رویکــرد هماهنگ نه تنها مطابق بــا منافع ما خواهد بــود بلکه به نفع 
متحدان و شرکایمان هم هســت.پرایس در ادامه اظهار داشت: بنابراین، 
این یکی از مســائلی است که در دستورکار قرار دارد، هم در حال حاضر 
و هم هر چه جلوتر برویم و زمانی که چیزی برای اعالم داشــته باشــیم، 
قطعــاً آن را اعالم خواهیم کرد.بعد از آن، یک مقام ارشــد وزارت خارجه 
آمریکا به وبگاه خبری »آکســیوس« گفت: موضع ما در خصوص المپیک 
2022 تغییر نکرده است. ما با متحدان و شرکای خود درباره هیچ تحریم 
مشترکی صحبت نکرده و در حال بحث نیستیم. سخنگوی وزارت خارجه 
هم خالف برخی گزارش ها، نگفت که ما در این خصوص صحبت کرده ایم.

وی افزود: همانطور که وزارت خارجه اعالم کرد ما مرتباً درباره نگرانی های 
مشــترک در ارتباط با چین با شرکا و متحدان گفت وگو می کنیم. با علم 
به این که یک رویکرد مشــترک همیشه به نفع ما خواهد بود، به این کار 
ادامه می دهیم.طبق این گزارش، ماه گذشــته میالدی »آنتونی بلینکن« 
وزیــر خارجه آمریکا هم گفته بود که این کشــور مایل اســت از بازی ها 
کناره گیری کند.وی برای توجیه این موضع واشــنگتن، اتهاماتی را علیه 
چین مطرح کرده و مدعی شــده بود: چین بــا زورگویی و تجاوز به طور 
نظام مند خودمختاری هنگ کنگ را از بین می برد، دموکراســی در تایوان 
را تضعیف و از حقوق بشــر در سین کیانگ و تبت سوءاستفاده می کند و 
ادعاهای دریایی را درباره دریــای جنوبی چین مطرح می کند که ناقض 
قوانین بین المللی اســت.در صورت تحریم المپیک زمســتانی 2022 در 
چین، این اولین تحریم المپیک از ســوی آمریکا بعد از المپیک تابستانی 
ســال ١۹۸0 در مســکو خواهد بود که در میانه فشارها بر پکن از سوی 
غرب صورت خواهد گرفت.در سال های اخیر، تنش ها میان ایاالت متحده 
آمریکا و جمهوری خلق چیــن در خصوص طیفی از موضوعات از جمله 
اتهام زنــی دولت ترامپ به پکن درباره منشــأ شــیوع کرونا، موضوعات 
تایوان و هنگ کنگ و دیگر مســائل تشــدید شــده؛ روندی که در دولت 
جدید آمریکا هم تغییر نکرده اســت.چین بارهــا ادعای غرب علیه خود 
دربــاره نقض حقــوق اقلیت اویغورها در منطقه ســین کیانگ را »عاری 
از واقعیت« توصیف کرده اســت.دولت چین روز اخیــراً چند فرد و نهاد 
آمریکایــی و کانادایی را در ارتباط با اتهام زنی های این دو کشــور غربی 
درباره وضعیت حقوق بشر چین مورد تحریم قرار داد.وزارت امور خارجه 
چیــن در بیانیه ای اعالم کرد، آمریکا و کانــادا تحریم های یکجانبه ای را 
بر اساس شــایعات و اطالعات نادرست درباره اســتان سین کیانگ وضع 
کردند. در پاسخ طرف چینی تصمیم گرفت شماری از مقامات و نهادهای 
این دو کشــور را تحریــم کند.پیش از این وزارت امــور خارجه چین به 
کشــورهای غربی توصیه کرده بود دست از اقدامات سیاسی تحریک آمیز 
در قبال مســائل مربوط به استان ســین کیانگ بردارند و مداخله در امور 
داخلــی چین را متوقف کنند زیرا در غیر این صورت با عواقب آن مواجه 

خواهند شد.

کیم جونگ اون:
 کره شمالی بدترین شرایط را می گذراند

خبرگزاری رســمی کره شمالی دیروز )چهارشــنبه( گزارش داد، رهبر 
کره شــمالی از اعضای »کلیــدی و اصلی« حزب حاکــم »کارگران« 
خواست تا در انجام برنامه اقتصادی پنج ساله جدید این کشور فعال تر و 
مسئولیت پذیرتر باشند.به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات پس 
از آن مطرح شــدند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هفته گذشته 
از سایت پروژه ساخت ۵0 هزار دستگاه آپارتمان در پیونگ یانگ بازدید 
کرد و خواستار تالش بیشــتر در ساخت و توسعه مسکن شد؛ پروژه ای 
که بخشــی از برنامه اقتصادی ای اســت که در کنگــره ماه ژوئیه اعالم 
شــد.خبرگزاری کی سی ان ای کره شــمالی گزارش داد: کیم جونگ اون 
روز سه شنبه در کنفرانسی با حضور اعضای حزب حاکم سخنرانی کرد. 
این کنفرانس در حالی برگزار شــد که کشور نسبت به دورنمای اجرای 
تصمیمات اتخاذ شده در کنگره ژوئیه از روحیه باالیی برخوردار است.در 
این گزارش آمده است: ١0 هزار تن از جمله دبیران حزب از بخش های 
مختلف به ویژه سایت های تولیدی، مقامات ارشد استانی و دبیران ارشد 
کمیته های حزب در این کنفرانس حضور داشــتند.کیم جونگ اون در 
جریان سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت: دبیران و مدیران حزب از 
اعضای اصلی کادر بدنه حزب ما و پرچمداران در اجرای سیاست حزب 
حاکم هستند. کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران انتظار دارد که شما 
فعال تر و مسئولیت پذیرتر عمل کنید به گونه ای که هسته های حزب را 
تقویت کنید.وی افزود: شما باید با آگاهی و اشتیاق سیاسی باال در این 
کنفرانس شرکت کنید و به طور جدی مطالعه کنید که اگر می خواهید 
اعضای حزب و سایر قشــر کارگر را برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده 
کنگره حــزب ترغیب کنید، چگونه باید وارد عمل شــوید.کیم جونگ 
اون همچنین اذعان کرد که کشــورش با بدترین اوضاع و شرایط مواجه 
اســت.وی گفت: بهبود اســتانداردهای زندگی مــردم حتی در بدترین 
شــرایط که در جریان آن ما مجبور به غلبه بر چالش های بی ســابقه ای 
هســتیم به نقشی که گروه ها و ســازمان های کلیدی و اصلی حزب ایفا 
می کنند، بستگی دارد.کارشناسان می گویند کیم جونگ اون همزمان با 
نزدیک شــدن به ١0 سالگی حکمرانی اش احتماال با سخت ترین دوران 
روبه روســت چرا که پاندمی کرونا در کره شمالی به اقتصاد متزلزل این 
کشــور که به دنبال تحریم های تحت رهبری آمریــکا به خاطر برنامه 
تســلیحات اتمی اش فلج شده، شــوک بزرگ تری وارد کرده است.کیم 
جونــگ اون در ایــن کنفرانس همچنین از واحدهــای اصلی و کلیدی 
حزب به خاطر قصورهایی که باید فورا رفع شوند تا توسعه پایدار و سالم 
حزب حاکم تضمین شــود، انتقاد کرد.  گروه های حزبی که متشکل از 
پنج تا ۳0 عضو هســتند کوچک ترین واحدهای مقامات حزب محسوب 
می شــوند که بر فعالیت ها و امور در کارخانجات و دیگر مکان ها نظارت 
دارند. این شــبکه ابزاری مهم برای حزب کارگران برای تداوم بخشیدن 
به قدرتش محسوب می شــود.کنفرانس روز سه شنبه سومین کنفرانس 
این چنینی پس از رویدادهای ســال 20١۳ و 20١٧ میالدی بود که از 
زمان به رهبری رسیدن کیم جونگ اون در سال 20١١ میالدی برگزار 

شده است.

تنش »دونباس«

جنگ ناتو و روسیه 
 اختالفات ناتو و روسیه که سالهاست بر سر مسائل مختلف ادامه 
دارد این روزها با اوج گرفتن درگیری بین جدایی طللبان و دولت 
اوکراین در دونباس که غرب عامل این تنش را به مســکو نسبت 
می دهد، شدت گرفته است.اگرچه روسیه و ناتو در سال های پس 
از جنگ سرد در زمینه هایی همچون تروریسم، مساله افغانستان، 
ســالح های کشــتارجمعی و راهزنی دریایی همکاری هایی با 
همدیگر داشته اند، اما از سوی دیگر، افزایش »منافع اختالف زا« 
ناشــی از چالش هایی مانند سپر دفاع موشکی، گسترش ناتو به 
شــرق و جهانی شدن فعالیت های  این پیمان ، ناوالنی و کریمه 
نقشی منفی در روابط این دو بازیگر  جهانی ایفا کرده و این روزها 
درگیرهای دونباس بر اوج اختالفات افزوده است.  از زمان امضای 
توافق نامه های صلح در ژوئیه ســال گذشــته، وضعیت دونباس 
هرگز اینقدر بحرانی نبوده اســت. مأموریت ویژه نظارتی سازمان 
امنیــت و همکاری اروپا در گزارش ۳ آوریل ) ١4 فروردین( خود 
نشــان داد که تعداد نقض آتش بس در منطقه درگیری اوکراین 
١0 برابر شــده اســت. وضعیت تنش مرزی نیز به شدت خراب 
شده است.یکشنبه شب این هفته، نگرانی از این موضوع در بیانیه 
مشترکی توسط »هایکو ماس« و »ژان ایو لودریان وزیران« امور 
خارجه آلمان و فرانسه بیان شــد. در این سند، آنها خاطرنشان 
کردند که »اوضاع، به ویژه حرکات نیروهای روسی« را از نزدیک 

دنبال می کنند.

دیگر آتش بس نیست
 آتش بــس در منطقه درگیری در دونباس که در ژوئیه ســال 
گذشته توســط گروه تماس برای اســتقرار در شرق اوکراین به 
توافق رســید به طور متناوب شکسته شده است.   یک نماینده 
شبه نظامیان جدایی طلبان جمعه گذشته گفت، نیروهای امنیتی 
اوکراین 24 بار اتش بس را  نقض کردند.ســخنگوی این بخش 
گفت: دشمن  با استفاده از خمپاره های ١20 و ۸2 میلی متری، 
انواع ماشین های جنگی  و با مهمات مختلف آتش بس را نقض 
کرد.اداره شــبه نظامیان مردمی جمهوری خود خوانده دونتسک 
همچنین گزارش داد که در هفته گذشــته ۵١ قبضه ســالح و 
تجهیزات نظامی مدرن واحدهای گروه عملیاتی-تاکتیکی اوکراین 

»وستوک« واقع در ١4 شهرک منطقه مرزی کشف شده است.
تانک های BMP ،۶4-T-١ و BPM-2، هویتزر ١22 میلی متری، 
ســالح های ضد تانک ١2-MT Rapira، سیســتم های موشکی 
ضــد هوایی Strela-١0 از جمله ســالح های بکار رفته توســط 
ارتش اوکراین در دونباس اســت.   تجهیزات نظامی در نزدیکی 
ســاختمانهای مسکونی و امکانات شهری در قلمرو تحت کنترل 
اوکراین مسقر شده اســت.تکان دهنده ترین واقعه در جمهوری 
خودخوانده دونتسک، حادثه روستای الکساندروکا در حومه غربی 
دونتسک بود.در بیانیه ای که روز شنبه توسط سرویس مطبوعاتی 
شبه نظامیان مردمی اوکراین منتشر شد، اعالم شد که در نتیجه 
یک حملــه هوایی که توســط یک هواپیمای بدون سرنشــین 
اوکراینی مجهز به وســیله انفجاری تحمیل شده است، »کودکی 
پنچ ســاله جان خود را از دســت داد و یک ساکن محلی که در 
حین حمله هوایی در حیاط بود مجروح شــد. یاکوف اوسادچی 
نماینده رسمی شبه نظامیان مردمی گفت:، برای اولین بار از ژوئیه 
ســال گذشته، نیروهای امنیتی اوکراین از توپ های  ١22 میلی 
متری که بر اســاس  توافق نامه های مینســک  ممنوع شد در 
بمباران  جمهوری خودخوانده دونتســک از ان استفاده کردند. 
نیروهای مسلح اوکراین همچنین روستای »کالیناوا ورشچسوات« 
)Kalinovo-Borshchevate( را بمباران کردند مناطق شهرک های 
لوزووئه، گولووبوسکوئه و زولوتو -۵ با استفاده از خمپاره های ۸2 
میلیمتری و انواع نارنجک اندازها در قلمرو  جمهوری خودخوانده  
دونتسک توســط ارتش اوکراین بمباران شد.دیمیتری پسکوف، 
ســخنگوی مطبوعاتی والدیمیر پوتین در مورد وضعیت منطقه 
درگیری اظهار داشــت: »متأسفانه وضعیت در خط تماس بسیار 
ترســناک شــده اســت. اقدامات تحریک آمیز  نیروهای مسلح 
اوکراین به شــدت رخ داده است.در پی کشته و مجروح شدن دو 
نفر در حمله پهباد اوکراینی به منطقه ای در دونباس در شــرق 
اوکراین، ویچسالو والودین رئیس دومای روسیه خواستار  اخراج 
اوکراین از شورای اروپا شد.در این شرایط، مقامات جمهوری های 
خودخوانده همســایه دونباس، تهدید جنگ با کی یف را بیش از 

پیش واقعی می دانند.

»کی یف« برای جنگ تمام عیار آماده می شود
 در عین حال دنیس پوشــیلین رئیس جمهــوری خود خوانده 
منطقه دونتســک در شــرق اوکراین ادعا کرد که دولت اوکراین 
بــرای جنگ تمام عیــار و حمله به منطقه دونبــاس آماده می 
شود. پوشیلین به شبکه تلویزیونی روسیه24 گفت: احتمال آغاز 
جنگ از سوی اوکراین علیه مناطق دونتسک و لوگانسک را بعید 
ندانست و گفت که همه شرایط برای جنگ تمام عیار فراهم شده 
است.  به گفته رئیس جمهور منطقه خودخوانده دونتسک، کی 
یف تجهیزات نظامی و تسلیحات سنگین و نیروهای تازه نفس به 
خطوط حائــل در دونباس منتقل می کند.وی با بیان اینکه کی 

یف برای جنگ تمام عیار آماده شده است، اظهار کرد: باید ببینیم 
که آیا دستور سرنوشت ساز برای حمله که برای اوکراین مرگبار 
خواهد بود داده می شــود؟ رئیس جمهوری منطقه دونتسک با 
اســتناد به اطالعات سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: ارتش 
اوکراین بیش از ۶00 قبضه تسلیحات سنگین به منطقه مناقشه 
منتقل کرده است.پوشــیلین این را نیز گفت که همه سناریوها 
را در شــرایط کنونی بررسی می کند. دنیس پوشیلین گفت که 
در دونتســک در حال محاسبه تمام سناریوها هستند که چگونه 
اوکراین می تواند بیشتر پیش برود. »اکنون سال 20١4 نیست، 
همه چیز از قبل توسط اوکراین آماده شده است اکنون اوکراین با 
یک ارتش تمام عیار و انواع سناریوها محاسبه می شود: اوکراین 
چگونــه می تواند عمل کند، و غرب و ایــاالت متحده چگونه از 
»کی یف« حمایت می کنند و چه آموزش هایی به انها داده می 
شــود. به گفته وی غرب به ارتش اوکراین کمک خواهد کرد.وی 
گفت: بر همین اســاس داوطلبان زیادی از میان مردم جمهوری 
خودخوانــده خواهان حضور برای جنگ بــا اوکراین در دونباس 
هســتند و تعداد آنها طی روزهای اخیر به شــدت افزایش یافته 
اســت. دنیس پوشیلین گفت: »درخواست های بسیاری از سوی 
جوانــان وجود دارد، حتی نمایندگان  نیز می گویند که«روی ما 

هم حساب کنید، ما با شما خواهیم بود. »

درخواست کی یف برای پیوستن به ناتو با هدف فشار بر 
مسکو

زلنســکی رئیس جمهوری اوکراین طی یــک مکالمه تلفنی با 
دبیرکل ناتو ینس استولتنبرگ گفته بود که تنها با ورود اوکراین 
به ســازمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( می توان بــه درگیری در 
دونباس خاتمه داد.اما دیمیتری پســکوف سخنگوی کرملین در 
مورد اظهارات ولدیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مورد 
پیوســتن به ناتو واکنش نشان داد و گفت: پیوستن این کشور به 
سازمان پیمان آتالنتیک شــمالی)ناتو( تنها اوضاع این کشور را 
وخیم تر می کند.سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه 
نیز از گفت و گوی مقام های این کشــور و آمریکا درباره بحران 
اوکراین که در آســتانه آغاز جنگ قرار گرفته است، خبر داد.به 
گفتــه ریابکوف، در این منطقه اوکراین، اقدامات تحریک آمیز از 
طرف کی یف و شــرکای غربی این کشور و در راس آنها آمریکا 
جریان دارد.  وی خاطرنشان کرد: واشنگتن باید مراقب پیامدهای 

این سیاست هماهنگ شده با کی یف باشد.

»برگزاری رزمایش سراسری ارتش روسیه همزمان با تنش 
مسکو با اوکراین و ناتو

- به دنبال تشــدید تنش ها میان روســیه و ناتو و متشنج شدن 
اوضاع اوکراین که احتمال دخالت ناتو در حوادث این کشور وجود 
دارد، وزیر دفاع روســیه هم دســتور آغاز آزمایش آمادگی رزمی 
نیروهای مسلح این کشور را صادر کرد. سرگئی شایگو وزیر دفاع 
روســیه دستور آغاز آزمایش آمادگی رزمی ارتش روسیه را صادر 
کرد که تا پایان ماه آوریل جاری )١0 اردیبهشــت( ادامه خواهد 
داشــت.  در چارچوب این برنامه نظامی گسترده، همه نیروهای 
مسلح روسیه مستقر در خاور دور،  جزیره ساخالین و شبه جزیره 
کامچاتکا تا منطقه کالینین گراد در غرب روسیه و منطقه قفقاز 
شمالی و کریمه این کشور شرکت می کنند. در مجموع قرار است 
چهار رزمایش بزرگ در این ماه در روسیه برگزار شود.وزیر دفاع 

روســیه دستور داده اســت در  این رزمایش ها، امنیت و شرایط 
تحرکات نظامی با کیفیت خوب کاروان های تســلیحات سنگین 
و تجهیزات نظامی ارتش روســیه تامین شــود.  در بیانیه وزارت 
دفاع روسیه به تعداد نیروهای نظامی شرکت کننده در رزمایش ها 
اشاره نشده اســت، اما باتوجه به اینکه گفته شده همه نیروهای 
ارتش روسیه در آن شرکت می کنند احتماال  ۹00 هزار نیرو در 
این برنامه ها شــرکت دارند.  کارشناسان همزمانی رزمایش های 
روسیه با تشدید تنش های این کشور با اوکراین، ناتو و غرب را با 

یکدیگر مرتبط می دانند.  

انداختن مسوولیت جنگ روی دوش روسیه
تاکنون هیچ چیز در مورد آماده سازی اوکراین برای یک عملیات 
تهاجمی علیه جمهوری های خودخوانده به رسمیت شناخته نشده 
است، اما »کی یف«  حمالت دیپلماتیک خود را علیه مسکو آغاز 
کرده است. هدف وی متقاعد کردن غرب است که مسکو آغازگر 
تشدید دونباس است و بنابراین، اگر جنگ با این وجود آغاز شود، 
روســیه مجبور است مسئولیت کامل آن را به دوش بکشد.طرف 
اوکراینی گزارش های مربوط به اوضاع پیش از جنگ در دونباس 
را تبلیغ روســیه می خواند.دیمیتری کولبــا، وزیر امور خارجه 
اوکراین در مورد اقدامات مســکو گفــت: من می خواهم به طور 
کامل اطمینان دهم که خبرهای وقوع جنگ جعلی است، اوکراین 
چنین نیت هایی ندارد و اوکراین در تالش برای دستیابی به یک 
توافق صلح آمیز اســت.پیش از ایــن در بیانیه لئونید کراوچوک 
رئیس نمایندگی اوکرایــن در گروه تماس برای معرفی »انطباق 
با آتش بس کامل و جامع« از اول آوریل به روســیه، اشاره داشت 
که مســکو را یکی از طرف های درگیری در دونباس اعالم کرد.

دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین با انتشار پیامی در حساب 
توئیتر خود اعالم کرد که با »آن لیند«، رئیس دوره ای ســازمان 
همکاری و امنیت اروپا درباره تحرکات نظامی جدید مسکو در مرز 
روسیه و اوکراین به صورت تلفنی گفت وگو کرده  است.وزیر امور 
خارجه اوکراین همچنین تصریح کرد که در این تماس تلفنی به 
اهمیت ارسال سیگنال های دیپلماتیک برای جلوگیری از اقدامات 
خرابکارانه روســیه اشاره کرده است. روسالن خومچاک، فرمانده 
کل نیروهای مسلح اوکراین در تاریخ ۳0 مارس طی سخنانی در 
پارلمان این کشــور از آغاز اقدامات مسکو برای استقرار نیروهای 
نظامی خود در مرز دو کشور خبر داده بود.اما دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کاخ کرملین طی سخنانی در جمع خبرنگاران درباره 
تحرکات نظامی جدید مسکو در مرز روسیه و اوکراین گفته بود: 
به دلیل افزایش فعالیت های نظامی ناتو در مرزهای کشــورمان، 
اقدامات و تدابیری را برای اطمینان از امنیت خود اتخاذ کرده ایم.

غرب چه می گوید؟
لحن اظهارات در پایتخت های غربی متفاوت است، اما لحن کلی 
آنها گواه این واقعیت است که ایاالت متحده و شرکای آن در کنار 
کــی اف قرار گرفته اند.دیمیتری کولبــا  وزیرخارجه اوکرانی در 
جریان مکالمه تلفنی خود با دومنیک راآب، همتای انگلیسی خود 
در باره وضعیت  تشدید نظامی در خط تماس با مناطق دونتسک 
و لوگانسک و همچنین از آنچه که وی افزایش ملموس اطالعات 
نادرست و تبلیغات روســیه نام برد، صحبت کرد.در پاسخ، وزیر 
انگلیس به دیمیتری کولبه اطمینان داد که هرگونه تالش روسیه 
برای تشدید مقیاس نظامی »عواقب سنگینی برای آن به دنبال 

خواهد داشت. » وی در بیانیه ای در توییتر جمعه گذشته گفت 
که لندن نگران گزارشات مربوط به جابجایی نیروهای روسیه در 

نزدیکی مرزهای اوکراین است.

گفت و گوی رهبران روسیه، آلمان و فرانسه درباره اوکراین 
 دیمیتری کولبا وزیرخارجه اوکراین دو روز پیش  با هایکو مااس، 
وزیر امور خارجه آلمان صحبت کرد و یکشــنبه شــب،  مااس و 
همتای فرانسوی وی ژان ایو لودریان بیانیه مشترکی صادر کردند 
کــه در آن از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت شــد.   
»فرانسه و آلمان از افزایش تعداد نقض آتش بس نگران هستند، 
در حالی که اوضاع در شرق اوکراین از ژوئیه سال 2020 تثبیت 
شــده است. در این سند آمده است: « مهمترین رویداد سیاست 
خارجــی کی یف اولین مکالمه تلفنی والدیمیر زلنســکی و جو 
بایدن رئیس جمهور جدید ایاالت متحده بود که روز جمعه انجام 
شــد. کاخ سفید در بیانیه ای که پس از این نشست منتشر شد، 
گفــت: »رئیس جمهور بایدن مجدداً بر حمایت ایاالت متحده از 
حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تجاوزات مداوم روسیه 
در دونباس و کریمه تأکید کرد. »»ولدیمیر زلنسکی پس از یک 
مکالمه تلفنی گفت. رئیس جمهور بایدن به من اطمینان داد که 
اوکراین هرگز در برابر تجاوزات روســیه تنها نخواهد ماند.پیشتر 
آمریکا از روسیه درخواســت کرده بود تا در رابطه با اخبار راجع 
به »اقدامات تحریک آمیز« در نزدیکی مرزهای شــرقی اکراین 
توضیح بدهد. واشــنگتن مســکو را به »خودداری از اقدام برای 
تشــدید تنش« فرا خواند. نماینده وزارت خارجه آمریکا از جمله 
تصریح کرد که اخبار راجع به جابجایی نیروهای نظامی روسیه در 
مرزهای کشور همسایه و در کریمه موجب نگرانی واشنگتن می 
شود. البته مسکو بارها اعالم کرده است که طرف مناقشه داخلی 
اوکراین نیست، اما عالقه مند است که کی یف بحران سیاسی و 
اقتصادی را پشت سر بگذارد. کرملین همچنین خاطر نشان کرده 
اســت که روســیه در رویدادهای اوکراین دخالت ندارد و تنها از 
نفوذ خود برای اجرای توافقنامه ها استفاده می کند. عالوه بر این 
مسکو تأکید کرده است که روسیه نیروهای نظامی را در محدوده 

قلمرو خود و به صالحدید خود جابجا می کند.

کارشــناس: برای جلوگیری از جنگ دولتمردان روسیه؛ 
اوکراین و ناتو انعطاف داشته باشند

آنــدری کورتونوف کارشــناس روابط بین الملل و سیاســت 
خارجی و داخلی روســیه در باره احتمــال وقوع جنگ بین 
روســیه و اوکراین و حتی ناتو مــی گوید:  هیچ کس جنگ 
واقعــی بزرگ نمی خواهد، زیــرا هزینه های چنین درگیری 
بیش از سود سیاســی خواهد بود. امیدوارم که همه شرکت 
کننــدگان از خرد، عزم و تحمل کافی بــرای یافتن راه حل 
مثبت برخوردار باشند.وی در جواب سواالت خبرنگاران گفت:  
ما از یــک درگیری جدی هنوز فاصله داریم، اما نســبت به 
ابتدای آوریل 2020 یا 20١۹  به جنگ نزدیکتر هستیم.وی 
اظهار داشــت: برای جلوگیری از شروع جنگ، ایجاد ثبات در 
وضعیت دونباس ضروری است. اولین کار دقیقاً تثبیت است. 
در هفتــه های اخیر، تعداد موارد نقــض توافق آتش بس در 
حال افزایش اســت و تعداد قربانیان در حال افزایش است. ما 
باید به موضوعات عقب نشینی سالح های سنگین، مأموریت 
نظارت بر آتش بس برگردیم.وظیفه دوم بحث در مورد مقررات 
سیاسی است. عدم اطمینان اصلی این است که همه طرف ها 
چقدر می توانند انعطاف پذیر باشند. توافق نامه های مینسک 
مدتها پیش امضا شــده است، اجرای آنها به طور کامل دشوار 
است، الزم است آمادگی برای تجدیدنظر در آنها، اما به نوعی 
مدرن سازی نشــان داده شــود.کورتونوف ادامه داد، وظیفه 
سوم اینکه حل مشکل دونباس جدا از مسئله امنیت اروپا به 
طور کلی غیرممکن اســت. مهم نیست که چگونه با دونباس 
جنگیدیــم، اگر خود را به این محــدود کنیم، در »کی یف« 
همیشه این ترس وجود دارد که روسیه قدرت خود را تقویت 
کند و یک مداخله آغاز شود.و متقابال در روسیه همیشه ترس 
از ایجاد زیرساخت های ناتو در نزدیکی های مرزهایش وجود 
داشته است بنابراین ما باید با این موضوع هم مقابله کنیم  و 
عالوه بر این باید روی تجدید بنای کل معماری امنیتی اروپا 
اقدام کرد. اما متاسفانه دولتمردان از اراده سیاسی کافی برای 
برخورد جدی با این مســائل برخوردار نیستند.وی گفت: اگر 
همه چیز را به الزامات اجرای رسمی توافق نامه های مینسک 
کاهش دهیم، پس برای هفتمین سال است که در این مورد 
می جنگیم.کارشــناس روابط بین الملل و سیاست خارجی 
روســیه گفت من فکر می کنم اکنون اوکراین تالش خواهد 
کرد فشار سیاسی بر مسکو را افزایش دهد و از موضوع توافق 
نامه های مینسک جلوگیری کند. و سپس چیزهای زیادی به 
موقعیت غرب و ایاالت متحده بســتگی دارد. آنها در صورت 
تشدید تنش ها تا چه حد و در چه قالبی از اوکراین پشتیبانی 
مــی کنند؟ و جواب داد فکر می کنم، حتی ناتو  و بایدن هم 

جواب آن را نمی دانند.
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یافته های یک مطالعه نشان داد که زنان باردار می توانند برای پیشگیری 
از ترک های پوســتی، در ســه ماهه دوم بارداری از ژل آلوئه ورا استفاده 
کنند. ترک های پوســتی یا »استریای حاملگی«، به تغییر فیزیولوژیک 
پوست به رنگ بنفش گفته می شود که با مختصری خارش همراه است 
و بســیاری از زنان آن را در دوره بارداری تجربه می کنند. پس از نیمه 
بارداری این ترک های پوستی به صورت نوارهای صورتی یا قرمز کم رنگ 
در پوست نواحی شکم، باسن، لگن، پستان ها و ران ها قابل مشاهده است. 
استریا بعد از اتمام بارداری، تبدیل به اسکارهایی به رنگ نقره ای و اندکی 
فرورفته و چروکیده می شود. برای پیشگیری و درمان استریای حاملگی، 
روش های مختلفی مثل استفاده از کرم ها، لوسیون ها، لیزر درمانی و ... 

مطرح شده است. 

پژوهشگران آمریکایی در پروژه جدیدی موفق شده اند پالستیک هایی را 
با استفاده از ضایعات ماهی ابداع کنند که قابل تجزیه زیستی هستند. 
نوعی از پالســتیک هســتند که در همه محصوالت از جمله کفش ها، 
لباس ها، یخچال ها و مواد ساختمانی یافت می شوند اما این مواد بسیار 
متنوع می توانند ضرر بزرگی به همراه داشــته باشــند. این مواد سمی 
هســتند، به کندی تجزیه می شوند و با محیط زیست سازگار نیستند. 
پژوهشــگران آمریکایی اکنون جایگزینی برای این مواد ارائه داده اند که 
شــاید یک گزینه ایمن تر و قابل تجزیه زیستی باشد. این ماده جدید از 
ضایعات ماهی مانند ســر، تیغ، پوســت و روده به دست می آید که در 
صورت استفاده نشدن معموال دور ریخته می شوند. اگر این محصول با 

موفقیت تولید شود.

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته اند که بیان بیش 
از اندازه برخی ژن ها می تواند مرگ زودرس افراد مبتال به ســرطان ریه 
را در پی داشــته باشد. پژوهشگران باور دارند بیمارانی که تعداد زیادی 
از ژن های مرتبط با مســیرهای موثر در مرگ ســلولی سرطان ریه را 
دارند، بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار می گیرند. پژوهشگران 
دریافتند بیمارانی که بیان زیادی از ۲۱ ژن نشــانه مرگ سلول دارند، 
شــاخص هایی را دارا هستند که نشان می دهند سیستم ایمنی آنها به 
سرطان حمله می کند؛ مانند سلول های تی که معموال سرطان را از بین 
می برند. در هر حال، آنها سطح باالیی از مولکول هایی را شامل می شوند 
که می توانند به ســرکوب سلول های تی بپردازند و آنها را به سلول های 

تی ناکارآمد و خسته تبدیل کنند.

روشی برای پیشگیری از ترک های 
پوستی در زمان بارداری

 تولید پالستیک 
از ضایعات ماهی!

ژن هایی که عامل مرگ زودرس 
افراد مبتال به سرطان ریه هستند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت گل محمدی و گالبگیری سنتی در زابل

احتمال خداحافظی با هیوندای ولوستر هاچبک
هیوندای ولوستر همواره خودروی عجیبی بوده است. این هاچبک سه و نیم درب )!( یک دهه پیش توانست طرفدارانی برای خود 
دست و پا کند هرچند فروش آن از سال ۲۰۱۶ و هجوم همه جانبه کراس اوورها و شاسی بلندها به بازار افت کرد. شواهد نشان 
می دهد که شــاید هیوندای به دنبال خاتمه تولید ولوستر باشد. کارز دایرکت می گوید ولوستر استاندارد بدون شرایط لیزینگی 
و اقســاطی و بدون هرگونه تخفیفی عرضه شــده اســت. البته هیوندای در حال ارائه تخفیفی نهایی است که برای خالی شدن 
انبار نمایندگی ها از این خودرو در نظر گرفته شــده اســت و احتماالً هم جواب بدهد. گفته می شود تقریباً یافتن این خودرو در 
نمایندگی ها غیرممکن بوده و اکثر ولوسترهای عرضه شده از نوع N هستند. هیوندای البته این خودرو را همچنان با تخفیف ها 
و مشوق هایی عرضه می کند. کارز دایرکت با هیوندای درباره آینده این خودرو گفت وگو کرده اما پاسخ هیوندای واضح و شفاف 
نبوده است. این خودروساز کره ای گفته که ولوستر ۲۰۲۱، ولوستر توربو و ولوستر N در انبار نمایندگی وجود دارند. سال پیش 
به خاطر همه گیری کرونا شرایط سختی بر صنعت خودرو حکم فرما بود و فروش ولوستر هم نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش حدود 

۵۰ درصدی را تجربه کرد. در واقع فروش این خودرو از ۱۲۸۴۹ به ۷۵۸۱ دستگاه رسید. 

واینالدام: مقابل رئال پراشتباه ظاهر شدیم
هافبک هلندی لیورپول بازی پراشــتباه تیمش در نیمه نخســت را عامل باخت به رئال مادرید دانست.به گزارش یوفا، لیورپول 

در دیدار رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر رئال مادرید  ۳ بر یک باخت و کارش در دیدار برگشت سخت شده است.
جورجینیو واینالدام هافبک هلندی لیورپول بعد از این دیدار با انتقاد از نمایش ضعیف تیمش گفت:  برابر رئال مادرید کار سختی 
داشتیم. ما مقابل تیم بزرگی بازی کردیم و نیمه اول اصال موفق نبودیم. وقتی توپ را به دست می آوردیم، به دلیل اشتباهات ساده 
در پاس بالفاصله آن را از دست دادیم. رئال نیاز به گلزنی داشت و خیلی تالش کرد تا بتواند گل بزند. نباید اجازه زده شدن گل 
دوم را به حریف می دادیم ولی متاسفانه بد ظاهر شدیم. ما به اندازه کافی خوب بازی نکردیم و روی بازی متمرکز نبودیم. شاید 
این نتیجه درست بوده باشد و باید بهتر کار کنیم تا در دیدار برگشت جبران کنیم.او در ادامه گفت: بین دو نیمه ما فقط به خود 
گفتیم که نیمه دوم باید بهتر از نیمه اول باشــد. باید در موقعیت دفاعی بهتر  عمل کنیم ولی متاسفانه گل سوم را نیز دریافت 
کردیم که کار ما را برای دیدار برگشت سخت کرد و اکنون باید تنها روی بازی برگشت متمرکز باشیم چون هنوز شانس داریم 

و می توانیم جبران مافات کنیم.

نشناختی تو پستی و باال رااز رفعت از هچ با تو سخن گویند
رتبت یکی است مریم عذرا رامریم بسی بنام بود لکن بشناس ایکه راهنوردستی

شیپ از روش، ردازی و پهنا را خود رای می نباش هک خوردایی
راند از بهشت، آدم و حوا را رب چرخ رب فراشت مسیحا راپاکی گزین هک راستی و پاکی آماج گشت فتنهٔ ردیا راآنکس ببرد سود هک بی انده

پیشنهاد

چهره روز

شیرازیه
»شیرازیه« )ســفرنامه شیراز( نوشته علی 
 عسگری افشار منتشــر شد. این کتاب در 
۲۱۸ صفحه با شــمارگان ۲۰۰ نســخه و 
قیمت ۴۳ هزار تومان در انتشــارات نگار و 
نیما )نگیما( عرضه شــده است. در بخشی 
از پیشگفتار کتاب می خوانیم: وجیزه  پیش  
رو حاصل ســه  ســفر نگارنده به محدوده 
استان فارس اســت. یکی سه  شب کوتاه، 
همــراه خانواده در دهه هفتاد و دو ســفر 
هم در دهه نود و به تنهایی. در جغرافیای 
مشخصی سفر کرده ام و از مسیرها گفته ام 
ولی نه مثل یک جغرافی دان. و ســیری در 
تاریخ کرده ام اما نه مثل یک تاریخدان. از طنز و تاریخ بهره  گرفته ام ولی نه رستم الحکما هستم 
و نه مکتوبم، رســتم التواریخ! سعی کرده ام پژوهش مرده ای نباشد. خشک و تاریخ زده نباشد و اگر 
از منابعی اســتفاده شده از نوع اطالعات مندرج در بروشورها و کتابچه های معمول راهنمای سفر 
نباشد. و همچنین فقط معطوف به دیده های خود نمانم و گاه اجازه بازیگوشی های ذهنی به خود 
بدهم ولی نه آن قدر که از حال و هوای شــیراز دور شــوم. گاهی تداعی هایی پیش می آیند و از 
فیلم، قصه یا کتابی ذکر خیری می شود تا سویه داستان نویسم سبقت بگیرد از یک سفرنامه نویس 
متعارف! تداعی ها می توانند انحراف از مســیر مستقیم روایت را جذاب تر کنند. به هر حال، سفره 
ســفرهایی را برای سفردوستان و دوستداران شیراز پهن می کنم و هرچند سفره باشکوهی نباشد 

ولی امید دارم این طعام مختصر در شأن شیراز باشد.

پیتر هانتکه
پتر هانتکه  )زادهٔ ۶ دسامبر ۱۹۴۲ در گریفن اتریش( 
نویســنده و نمایشــنامه نویس پیشــرو )آوان-گارد( 
اتریشــی و برنده جایــزه نوبل ادبیات ســال ۲۰۱۹ 
است. انتخاب پتر هانتکه به عنوان برنده جایزه نوبل 
ادبیات سال ۲۰۱۹ انتقادهای زیادی از آکادمی نوبل 
را برانگیخت. زیرا هانتکه در دوره جنگ بوســنی از 
نیروهای صرب پشــتیبانی کرده بود. بر اســاس نظر 
انتقادی او به کلیشه زبانی و حضور آگاهانه نویسنده 
در متن بیش از هر چیز به بیگانه سازی ذهن و محیط 
در آثار پرداخته اســت. آثار اولیه او مانند دشــنام به 
تماشــاگران و ترس دروازه بــان از ضربه پنالتی او را 
به ســرعت در دهه شــصت معروف ساخت. در سال 
۱۹۶۶ به ایاالت متحده آمریکا رفت و در گردهمایی موسوم به "گروه ۴۷" در دانشگاه پرینستون 
به رواج نوعی نوشته های رئالیستی در ادبیات معاصر آلمان تاخت و برای نخستین بار نامش بر سر 
زبان ها افتاد. انتخاب پتر هانتکه به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات ســال ۲۰۱۹ انتقادهای زیادی 
از آکادمــی نوبل را به چند دلیل برانگیخت. یکی این بود که کمیته نوبل، یک اروپایی را برگزیده 
بود. دیگر اینکه برنده ۲۰۱۹ نیز از میان زبان های همیشــه ستایش شده، گزینش شده است. اما 
مهمترین انتقاد این بود که هانتکه در دوره جنگ بوسنی از نیروهای صرب پشتیبانی کرده بود. او 
با آفرینش آثاری نو و نامتعارف و تغییر نشانه ها و روابط بین شخصیت ها در نمایشنامه هایی چون 
دشنام به تماشاگران و کاسپار، شیوه های بدیعی به کار گرفت و به تجربه گرایی دست یازید. هانتکه 
در آثار بعدی خود از شیوه های نوآورانهٔ درهم شکستن مرزهای زمان و بازگشت به اصل خویش و 
به کاربستن اشیاء و رویدادهای عادی برای تصویر اسطوره های نهان در دل آن ها سود جسته است.

فرهنگ

تلویزیون در نوروزی که مردم به ماندن 
در خانه هایشــان تشــویق و ترغیــب 
می شدند، چهار ســریال را برای پخش 
انتخاب کرد که از این تعداد، دو سریال 
در ژانر طنــز قرار داشــتند؛ ژانری که 
تجربه ها نشــان داده اســت اگر درست 
تولید شــود، بیش از هــر موضوعی در 
جــذب مخاطب موفق خواهــد بود. در 
روزهای اخیر مرکز تحقیقات صداوسیما 
نتایــج یــک نظرســنجی را دربــاره 
برنامه های نوروزی ســیما و همچنین 
برنامه های سال ۹۹ اعالم کرد که البته 
در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد نقد قرار گرفت. اما فارغ از هرگونه قضاوت درباره نتایج 
این نظرســنجی، پس از گفت وگو با یک منتقد، ایســنا به رسم معموِل پایان یک مناسبت، به میان 
مخاطبان رفته اســت تا نظرات آنها را درباره برنامه های نوروزی سیما جویا شود. در این نظرسنجی، 
اغلب مخاطبان ســریال »نون خ« را بهترین و شادترین سریال تلویزیون دانسته و عنوان کرده اند که 
دوست دارند در ایام نوروز از تلویزیون سریال هایی با فضای شاد و طنز ببینند. در نوروز ۱۴۰۰، چهار 
ســریال از شبکه های سیما به روی آنتن رفتند؛ شبکه یک فصل سوم سریال کمدی »نون خ« را به 
روی آنتن برد و شــبکه دو با پخش یک درام عاشقانه به نام »همبازی« سریال های سال جدیدش را 
آغاز کرد. شبکه سه نیز برخالف آنچه پیشتر اعالم شده بود که سریال طنز »بوتیمار« با بازی مرجانه 
گلچین و حمید لوالیی را به روی آنتن می برد، فصل دوم سریال جاسوسیـ  امنیتی »گاندو« را پخش 
کرد که حاشیه های بسیاری هم به دنبال داشت . شبکه پنج سیما هم سریال طنز »نوروز رنگی« با 

روایتی از یک خانواده مشهدی در دهه ۶۰ را به روی آنتن برد.

سریال های نوروز با مخاطب چند چند بودند؟
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