سرلشکر باقری در جمع فرماندهان ناجا:

دولت جدید آمریکا غیر از وعده و فریب چیزی نیاورده است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دولتی که در آمریکا روی کار آمده ،غیر از وعده و فریب چیزی نیاورده و پنجه فوالدی را در داخل دستکش مخملین
فرو برده است.سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح دیروز (شنبه) در بیست و پنجمین همایش سراسری فرماندهان ،معاونان ،رؤسا و مدیران
ناجا که بهصورت ارتباط تصویری برگزار شد ،با گرامیداشت یاد امام (ره) و شهدا بهویژه شهیدان مدافع نظم و امنیت و همچنین شهیدان مرتضی آوینی و سپهبد
شهید صیاد شیرازی ،اظهار داشت :در سال  ۹۹عالوه بر تمام مأموریتهای طاقتفرسا ،مسئله مأموریتهای سنگین ناجا در امر مقابله با بیماری کرونا و مدیریت ابعاد
مختلف آن را توسط نیروی انتظامی شاهد بودیم؛ این نیرو در کنترل آمد ....
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تداوم نابسامانی در بازار کاالهای اساسی در آستانه ماهرمضان

بازاری که با «وعد ه درمانی» آرام نگرفت

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

توصیه به جنگ ،راهکار اصالحطلبی

5

مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی

امکان توثیق سهام عدالت برای
کارت اعتباری فراهم شد

مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار گفت :مجامع عمومی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام
عدالت از نیمه اردیبهشــت تا نیمه خرداد به صورت الکترونیکی برگزار میشود .نشست خبری برگزاری مجامع
الکترونیکی شــرکتهای سرمایهگذاری استانی ســهام عدالت ،دیروز با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رئیس
سازمان بورس و حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
فهیمی در این نشســت با بیان اینکه شرکت سرمایهگذاری استانی تهران و البرز از هم جدا شده و مراحل ثبت
سرمایه آن انجام میشود.... ،
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راغفر:

هیچ نشانهای از رشد مثبت اقتصادی وجود ندارد
3

دالیل استقبال کم از وام کرونا
5

روز ملی فناوری هستهای

صالحی با اشاره به پیشرفتهای هستهای:
این کاروان را َس ِر باز ایستادن نیست

رییس سازمان انرژی اتمی گفت :با وجود همه محدودیت ها ،طرح ها و پروژه های مختلف در حوزه های
متنوع علوم و فنون هســته ای مورد پیگیری قرار گرفته اســت .علی اکبر صالحی دیروز در سخنانی در
پانزدهمین ســالروز فناوری هسته ای گفت :پس از تصویب قانون و اجرای سریع مفاد آن توسط سازمان
انرژی اتمی ،این حقیقت بر همگان هویدا شد که زیرساخت های این صنعت ملی با وسواس بسیار حفظ
شده است .مراسم افتتاح ،رونمایی و راه اندازی  ۱۳۳پروژه و دستاورد سازمان در سال  ۱۴۰۰دیروز (شنبه)
 ۲۱فروردین ماه در محل مجموعه تاریخی سعدآباد برگزار شد.
متن کامل سخنرانی رییس سازمان انرژی اتمی در این مراسم بدین شرح است:
باســام و درود بر ارواح طیبه شهدا ،به خصوص بر روح پرفتوح امام عزیز راحلمان و با آرزوی سالمتی و
توفیق پیش از پیش برای خلف صالح او مقام معظم رهبری و با احترام به روان پاک شــهدای هسته ای،
آقایان دکتر فخری زاده ،دکتر علی محمدی ،دکتر شهریاری ،مهندس رضایی نژاد ،مهندس احمدی روشن
و شهید قشقایی ،در آغاز اجازه میخواهم تا پیشاپیش ،فرارسیدن ماه ضیافت الهی را تبریک عرض نمایم.
همچنین بر خود فرض میدانم تا به رســ ِم حق شناســی از هدایت ها و ارشادات راهگشای رهبر ِحکیم و
فرزانة انقالب اســامی( ُمدَّظلّهالعالی) و حمایتهای ریاست محترم جمهوری،جناب آقای دکتر روحانی
در مســیر تثبیت و توسعة دستاوردهای صنعت هسته ای سپاسگزاری نمایم.خوشبختانه ،درحال حاضر،
بدخواهان
بهرغم همه محدودیتها و فشــارهای ناشی از اعمال تحریمهایِ غیرقانونی و ظالمانه از سوی
ِ
متعدد و متن ّو ِع علوم و فنون هستهای با قدرت و
ایران اسالمی ،طرحها و پروژههای مختلف در حوزههای ّ
اصولی نظام اسالمی و رویکرد خردمندانه دولت محترم مبنی
توجه به رهیافت های
ِ
صالبت و نیز با عطف ّ
بر اجرای سیاستِ
تعامل سازنده با جهان ،مورد پیگیری قرار گرفته است .پس از تصویب قانون و اجرای
ِ
سریع و دقیق مفاد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران این حقیقت بر همگان هویدا شد که زیرساختها
و بُنمایههای این صنعت ملّی با وسواس بسیار حفظ شده و چنانچه مقامات و تصمیمسازان ارشد نظام،
امری را به مسئوالن صنعت هستهای تفویض کنند ،در زمانی کوتاه هنگامهای عظیم بر پا خواهد شد.در
بخش
این میان ،معرفی  ۱۳۳دســتاورد جدید در حوزههای مختلف ،بویژه در حوزۀ تأمین نیازمندیهای ِ
ســامت ،صنعت و کشاورزی و نیز یاریرســاندن به طرحهای تأمین انرژی در سطح ملّی ،گواهی روشن
بر این مدعاســت که این کاروان را َســ ِر باز ایستادن نیست .اینجانب در فراز پایانی سخنان خود شایسته
توجه اشاره نمایم .به عنوان نمونه میتوان به
میدانم تا به چند نمونه از این دستاوردهای ارزشمند و شایان ّ
تولید سانتریفیوژ مورد نیاز مرکز انتقال خون ،تولید  ۱۱۰زیست مولکول ایزوتوپی مورد استفاده در کیت
غربالگری نوزادان ،تولید صنعتی تیتانیوم گرید پزشــکی مورد استفاده در ساخت ایمپلنتهای کاشتنی
در بدن انســان و تولید چند رادیوداروی جدید اشــاره نمود که براســتی مایه مباهات و در خور تحسین
متخصصان حوزۀ علوم و فنون هستهای جهت برپا نمودن هنگامهای دیگر در
اســت.همچنین عزم راسخ
ّ
عرصه ف ّناوری کوانتومی از جمله ارتباطات امن کوانتومی نکتهای اســت که از نظر اهل فن و دوستداران
ف ّناوریهای نوین دور نخواهد ماند .اینجانب در موقعیتها و مناســبتهای دیگر به این نکته نیز اشــاره
نمودهام که یکی از ثمرات دســتیابی به ف ّناوری صلحآمیز هستهای ،سرریز دانش هستهای و زمینهسازی
برای شکوفایی دیگر صنایع راهبردی و علوم کاربردی در پهنۀ ایران اسالمی است.کوتاه سخن آنکه ما بر
سر آنیم تا ضمن پایبندی به قوانین و تعهدات بین المللی و نیز تعامل با جهان بر اساس سه مؤلفه عزت،
حکمت و مصلحت ،بر توفیقات و دستاوردهای خود بیفزاییم .ناگفته پیداست که ما همچنان به تداوم یافتن
حمایتهای بزرگان و مردم شریف و عزیزمان نیازمندیم و یقین داریم که در سایۀ تقویت روحیۀ وحدت و
همدلی و پایبندی همگانی به شعار « اتّحاد ملّی و انسجام اسالمی» بیش از پیش در تحقّق اهداف کالن
نظام در این عرصۀ راهبردی موفق خواهیم بود.

دستاوردهای هستهای که در مراسم روز ملی فناوری هستهای رونمایی شد؛

آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز
در پانزدهمین بزرگداشــت روز ملی فناوری هستهای ،با دستور رئیسجمهور
گازدهی به ماشینهای نسل جدید ســانتریفیوژ در مجتمع غنیسازی نطنز
انجام و همچنین تســت مکانیکی ســانتریفیوژ  9-IRآغاز شد و مرکز مونتاژ
سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهرهبرداری قرار گرفت .مراسم پانزدهمین
ســالگرد روز ملی فناوری هستهای دیروز (شــنبه)  ۲۱فروردین ماه با حضور
حســن روحانی رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.ســازمان
انرژی اتمی پیــش از این اعالم کرده بود که همزمان با پانزدهمین ســالروز
ملی فناوری هستهای ۱۳۳ ،دســتاورد جدید هستهای رونمایی ،افتتاح و راه
اندازی خواهد شــد.علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم دیروز در
این مراســم طی سخنانی با بیان اینکه به رغم همه محدودیتها و تحریمها،
طرحهای مختلف در حوزههای علوم و فنون هستهای با قدرت پیگیری شده،
گفت :ضمن پایبنــدی به قوانین بینالمللی و تعامل بــا جهان درصددیم بر
دستاوردهای هستهای بیفزاییم.
کدام دستاوردها رونمایی شدند و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند؟
طراحی ،ســاخت و راهاندازی فاز دوم واحدهای تولید صنعتی ترکیبات دوتره
در مجتمع آب سنگین خنداب اراک؛ افتتاح و بهرهبرداری از اورژانس پرتویی،
سوانح و سوختگی اراک؛ بهرهبرداری از  ۶طرح فناوری هستهای در عرصه غنی
سازی در نطنز؛ طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از لیزرهای دیسک پنج کیلووات
و  ۱۰کیلــووات فیبر؛ افتتاح مرکز ملی فناوریهای کوانتومی ایران در تهران؛
افتتاح مرکز ملی جداســازی و توسعه کاربرد ایزوتوپهای پایدار در فردو قم،
کسب دانش و تولید  ۱۱۰زیست مولکول ایزوتوپی مورد نیاز در کیت غربالگری
نوزدان؛ تولید نیمه صنعتی غناســنج آنالین هگزافلوراید اورانیوم؛ تولید چهار
رادیودارو درمانی و تشخیصی؛ طراحی و ساخت دستگاه اسپین تست؛ ساخت
و مونتاژ نمونه اول ماشــین ســانتریفیوژ  IR9Sو  IR9IBو طراحی و ســاخت
لیزر پرینت ســه بعدی فلزات از جمله طرحهایی بودند که دیروز به دســتور
رئیس جمهور افتتاح شدند.گفتنی است ،این دستاوردها در استانهای اصفهان،
مرکزی ،البرز ،تهران و قم رونمایــی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.همچنین
گازدهی زنجیره کامل  ۱۶۴ماشــین سانتریفیوژ نیمه صنعتی  ، IR6گازدهی
فاز اول  ۳۰ماشین زنجیره شاهد سانتریفیوژ  IR6Sبا توان جداسازی؛ تجهیز و
راهاندازی خط تولید ماشینهای نسل جدید در مجتمع شهید احمدی روشن
(نطنز) ،آغاز تست مکانیکی ماشین سانتریفیوژ  IR9با توان جداسازی ،بخشی
دیگر از پروژههایی بودند که دیروز با دستور رئیس جمهور افتتاح و بهرهبرداری
رسمی از آنها آغاز شد .همچنین دیروز مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید
هم مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
طراحی ،ساخت و راهاندازی فاز دوم واحدهای تولید صنعتی ترکیبات
دوتره در مجتمع آب سنگین خنداب اراک
مسئول این پروژه در اظهاراتی در پاسخ به سؤال رئیس جمهور عنوان کرد که
از دو ســال قبل مراحل مطالعاتی شروع شدند و به تدریج مراحل مطالعات و
تحقیقات و طراحی و ســاخت و راهاندازی بــه تدریج پیش رفت و تا امروز به
مرحله راهاندازی رســیدیم.وی درباره استفاده از ترکیبات دوتره گفت :تقریبا
عمده مصرف محصوالت تولید شده در این فاز مصرف پزشکی دارد و بسیاری
از آنها برای اولین بار در منطقه تولید شده است.
افتتاح و بهرهبرداری از اورژانس پرتویی ،سوانح و سوختگی اراک
این پروژه بــا زیر بنای  ۳۲۰۰متر مربع در ســه طبقه با محوطه اختصاصی
به وســعت  ۵۰۰۰متر مربع پیشبینی و احداث شده است .این پروژه شامل
بخشهای کام ًال مجزا منطبق بر اســتاندارهای روز بیمارستانی جهت خدمت
رسانی به بیماران سوانح سوختگی و پرتوی میباشد .این اورژانسی شامل ۱۰
اتاق ( BICUآی.سی.یوی سوختگی) یک اتاق عمل سرپایی و یک اتاق عمل با
رعایت کلیه استاندارهای مربوطه است.

در بخش پرتــوی ،دارای  ۱۰تخت بســتری بیماران پرتوی اســت که قابل
تغییر کاربری برای ســایر مصدومان را نیــز دارد .همچنین این بخش دارای
همــه امکانات رفع آلودگی پرتوی شــامل آلودگیهای خارجــی و داخلی با
استانداردهای بروز است.مسئول این پروژه در توضیحاتی اعالم کرد که اورژانس
در راســتای برنامه ششم توســعه ،احداث و تجهیز و به صورت چند منظوره
برای ارائه خدمت به بیماران ســوختگی و حوادث احتمالی پرتویی راهاندازی
شــده و فاز دوم بیمارســتان در مجاورت اورژانس طراحی شده و به زودی فاز
عملیاتی آن آغاز میشود .با راهاندازی اورژانس تمام کمبودهای استان برطرف
و با راهاندازی فاز دوم میتوان به اســتانهای همجوار هم خدمت رسانی کرد.
وی افزود :اعتبار هزینه شده برای ساخت ،تجهیز و راهاندازی این پروژه نزدیک
به هزار میلیارد ریال بوده اســت.روحانی درباره ظرفیت این بیمارستان سؤال
کرد که مجــری پروژه توضیحاتی را ارائه کرد و گفت :اتاقهایی که مربوط به
حوادث پرتویی است ،شرایط ساخت و تجهیزات آن با سوختگی ساده متفاوت
است و مطابق با اســتاندارد روز دنیا مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .البته
همزمان قابلیت اســتفاده برای سایر بیماران را نیز دارد .این بیمارستان شبیه
سایر بیمارستانهای سوانح و سوختگی است.
آغاز عملیات گازدهی به ماشــینهای جدید سانتریفیوژ در مجتمع
غنی سازی نطنز
آغاز گازدهی فاز اول  ۳۰ماشــین زنجیره شاهد ســانتریفیوژ  IR6Sاز جمله
مواردی بود که دیروز انجام شــد.صحه گذاری آرایش زنجیره شــاهد ماشین
 ،IR6sصحه گذاری عملکرد ماشین  IR6sدر زنجیره شاهد و بررسی پارامترهای
فرآیندی ماشین  IR6sدر زنجیره شاهد از دیگر مواردی بود که شروع شد.الزم
به ذکر است ،مسئول پروژه در تأسیسات غنی سازی نطنز در پاسخ به پرسش
رئیس جمهور که پرســید اگر بخواهیم یک ماشین را برای زنجیره صنعتی را
راهاندازی کنیم کدام را انتخاب میکنید؟ اظهار داشــت :با توجه به تستهای
مختلف سانتریفیوژ  IR6با توجه به تمام فرآیندها به لحاظ پایداری مکانیکی و
 ...بهترین ماشــین برای صنعتی شدن است .اطمینان میدهم توانمندی همه
ماشــینها در داخل قابل لمس و مشــاهده است و بدون اتکا میتوانیم آنها را
صنعتی کنیم.
تجهیز و راهاندازی خط تولید ماشــینهای نسل جدید در مجتمع
شهید احمدیروشن نطنز
گفتنی است در سال  ۱۳۹۴مرکز مدرن سانتریفیوژ ایران مطابق استانداردهای
جهانی ساخته شــده و به بهرهبرداری رسید .در تیرماه  ۱۳۹۹طی یک اقدام
تروریســتی قسمتی از زیرســاختهای این مرکز تخریب شــد که بالفاصله
با مجاهدت شــبانه روزی مدیران جهادی در کمتریــن زمان ممکن ،تمامی
ظرفیتها و تجهیزات موجود بهینه سازی شده و مرکز جدید مونتاژ ماشین
های ســانتریفیوژ جهت تولید آماده بهرهبرداری شد .با این اقدام که در آن از
تمام توان بومی ســازی کشور استفاده شــده ،از این به بعد تولید ماشینهای
ســانتریفیوژ جدید بدون وفقه انجام خواهد شد و کوچکترین اخاللی در این
روند وجود نخواهد داشت.روحانی از مدیر پروژه پرسید که مونتاژ چند درصد با
ماشین و چند درصد با دست صورت میگیرد؟ گفت :هر ماشینی برای رسیدن
به تولید صنعتی چند ســال زمان نیاز دارد که کامال خط تولید صنعتی شود
در حال حاضر حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد مونتاژ با ماشین آالتی که طراحی و در
سازمان به کار گیری میشود ،تولید میشود .ممکن است در سالهای آینده به
 ۹۰تا  ۹۵درصد برسد .در حال حاضر وضعیت مطلوبی وجود دارد.گفتنی است
همزمان با ســالگرد روز ملی فناوری هستهای ،نمایشگاه دستاوردهای صنعت
هستهای نیز بر پا شد.الزم به ذکر است ،حسن روحانی رئیس جمهور به همراه
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی ،محمود واعظی و سورنا ستاری
از نمایشــگاه دستاوردهای صنعت هســتهای به مناسبت سالروز ملی فناوری
هستهای  ۱۴۰۰بازدید کرد.

مقالــه جالب توجهی از جانــب طرفداران کدخــدا در اردوگاه
اصالح طلبــان را به قلم «کــوروش احمدی» با ســابقه فعال
سیاســی اصالحطلب و دیپلمات ســابق میخواندم که بنظرم
مقالــه روشــنکنندهای بر این محور بود کــه هم اصالحطلبی
مصطلح در ایران به بنبســت رســیده و هم تحلیل درستی از
این بنبســت به ذهن میرســد که غرب هم با حســن روحانی
در ایران به بنبســت رســید و راهی جز عقبنشینی راهبردی
در پیش رو نخواهد داشــت .در این مقاله آقای احمدی مرقوم
فرموده بودند که«:مســئله اصلی این است که آیا آمریکا حاضر
به برداشتن تمام تحریمهای اعمالشده توسط ترامپ ،از جمله
تحریمهای مؤثری تحت عناوین دیگر ،خواهد شــد یا خیر[؟؟]
البته کلیت ســاختار تحریم ،از جمله تحریمهــای ذیل دیگر
عناویــن و تحریمهای اولیه ،طبق برجام نیز قرار نبود[ !!! ] لغو
شود ...مطابق برجام آمریکا تنها ملزم به رفع تحریمهای هستهای
اســت» .ایشــان در این مقاله توضیح دادهاند که« :مشکل مهم
دیگر راســتیآزمایی رفع تحریمها از سوی ایران است و اینکه
آیا اساسا راستیآزمایی رفع تحریم در عمل ورای اقدام اداری و
حقوقی آمریکا امکانپذیر است یا خیر[؟؟] بهعالوه ،بعید است
چنین امور پیچیدهای و نیز راستیآزماییهای مربوطه ظرف دو
ماه قابل انجام باشــد» .جالب توجــه این بخش از مرقومه آقای
احمدی است که فرموده اند«:معمای بایدن این است که او اگر
حاضر به دادن امتیاز کافی برای احیای برجام بشود ،ممکن است
با مشکل سیاســی در داخل مواجه شود و اگر بنبست در روند
احیای برجام ادامه یابد ،ممکن است راهی جز جنگ باقی نماند.
سه روز پیش روزنامه لسآنجلستایمز از قول مقامات پنتاگون
نقل کرده بود که اکنــون «بین بیعملی در قبال حرکت ایران
بهسوی برخورداری از قابلیت ساخت بمب و تدارک برای جنگ
باید یکی را انتخاب کنیم» .خیلی جالب است که اصالحطلبان
توصیه به جنگ میکنند .گویا باور ندارند که کدخدای ایشان در
طول  ۵سال حمایت از رژیم آل سعود حریف جمعیت انصاراهلل
در منطقه نشــده اســت و او را چه به قپی آمدن برای جنگ؟
ایشــان نمیدانند که مقامات پنتاگون پیشتر خود مانع هرگونه
نگاه جنگطلبان در سیاســتهای دونالد ترامپ شــدهاند .این
مقاله در روزنامه شرق منتشر شــده بود و روزنامه شرق پایگاه
سیاسی و اندیشههای امثال سعید حجاریان است و طبیعی است
که در تقابل با سیاســتهای رهبری و مردم شریف ایران موضع
مخالف داشته باشد .متاسفانه این پایگاه و این طیف بجای اینکه
حامی و مدافع حقوق ملت ایران باشند ،در نقش بلندگوی کاخ
سفید ،مقامات ایران را به عقبنشــینی از حقوق مردم ایران و
پذیرش زیادهخواهی و زورگویی طرف مقابل تشــویق میکنند.
این دعوت به جنگ آمریکا علیه ایران در شرایطی عنوان میشود
که کدخدایی آمریکا با بحران کرونا دست و پنجه نرم میکند و
از سوی دیگر علیرغم اینکه آمریکا و متحدان وی در منطقه غرب
آسیا (خاورمیانه) اصال از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند ،در
سوریه و لبنان و عراق و یمن تا خرخره در گل و الی اعمال خود
ماندهاند ،روزنامهای که دیروز با تیتر درشت خود بر صدر عکس
روز روزنامه امضای کری را تضمین نامیده بود ،حاال مردم ایران
اســامی را از سایه واهی جنگ میترساند .آنها از این جهت به
بنبست رسیدهاند که میدانند ،اندیشکدهها و تحلیلگران غربی
بــه دفعات اعالم کردهاند که توان دفاعــی و قدرت بازدارندگی
ایــران به هیچ عنوان به آمریکا و متحــدان وی اجازه نمیدهد
که به گزینه نظامی بیاندیشــند ،چه برسد به آنکه بخواهند آن
را اجرا کنند .ایــران در منطقه حتی قبل از برگزاری مانورهای
نظامی دســت برنده را داشت .اینکه بجای تاکید بر بنبست در
سیاســتهای ایاالت متحده از ایران با همه فشارهایی که برای
مقاومــت در مقابل تحریمها و تهدیدهــا بجان خرید و حتی با
راهبرد فشار معیشــتی دولت دوازدهم صفهای گوشت و مرغ
و تخم مرغ را تحمل کرد ،بخواهیم دســت از تقاضای رفع همه
تحریمها بردارد واقعا بیشــرمی اســت .مگر شما نبودید که در
سال  ۹۴با تیترهایی از جمله «صبح بدون تحریم»« ،تحریمها
به تاریخ پیوست»« ،فروپاشی تحریم»« ،خالص شدیم ،سالم بر
ایــران بدون تحریم»« ،تحریمها رفت» و ...تاکید بر اینکه با این
کار دولت محبوبتان ،تمامی تحریمها لغو شده و به تاریخ پیوسته
اســت ،با تبلیغات پوچ و بیمعنی مــردم را فریب میدادید و در
باطن میدانستید که کدخدا نقشههای دیگری در سر میپروراند؟
اگر نخواهیم آنها را با اتهام مزدوری بنگریم فیالواقع انسان به این
نتیجه میرسد که کدخدا پرستان اصالحطلب حداقل در دو مورد،
با واقعیتهای موجود فرسنگها فاصله دارند؛ اول اینکه فهم آنها
در تحلیل واقعی عرصه روابط بینالملل و سیاست خارجی علیل
شده است و دوم چشمان خود را بروی مطالبات و مشکالت مردم
و به خصوص مشــکالت معیشــتی و اقتصادی که دولت تا بیخ
دندان غرب مدار مورد تایید ایشــان فراهم کرده ،بستهاند .چاره
چیست اینها هم ایرانیاند یا الاقل ادعای ایرانی بودن دارند و ما
چون به جمهوریت معتقدیم باید با این ایرانیان بلندگوی بیگانه
بســازیم و برای روشنگری مردم ایران از فریبهای دیگری که
آنان به نفع کدخدا در ســر دارند ،دندان به جگر همه جا فریاد
بزنیم اوال کدخدا و اقمارش هرگز فکر جنگ با ایران بسرشــان
نخواهــد زد و در ثانــی امروز کدخدا در دیپلماســی هم دچار
شکست شده بنشینند و مشاهده کنند که ما یا با لطف و فضل
پروردگار یا با چین تحریمها را خواهیم شکست و یا خود غربیها
به این نتیجه میرسند که از بالهت و خصومت علیه مردم ایران
دست بردارند.
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گزیده خبر
قالیباف در نشست با فرماندهان ناجا:

مسئوالن در جنگ اقتصادی مانند فرماندهان
دفاع مقدس کنار مردم باشند
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :در دوران دفاع مقــدس ،رزمندگان و
بســیجیان در صبح روز عملیات ،فرماندهان را در پشــت خاکریزها کنار خود
میدیدند و االن هم باید مســئوالن کنار مردم باشند.محمدباقر قالیباف دیروز
(شــنبه) در بیست و پنجمین همایش سراســری فرماندهان ،معاونان ،روسا و
مدیران ناجا که در ســتاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد ،گفت :امروزه
در کشور با چالشهایی روبرو هستیم ،اما فرصتهای بزرگی نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد :انقالب اســامی ایران افتخــارات بزرگی را پدید آورده ،از این
رو تاثیرات آن در ســطح کشــور ،منطقه و بین الملل مشهود است؛ براساس
مجاهدتهای امام (ره) و مردم و رهبریهای هوشمندانه فرماندهی معظم کل
قوا در این مقطع از تاریخ که آغاز قرن جدید اســت ،شاهد احیای مجدد اسالم
و عزت مسلمین هستیم ،بنابراین طبیعی است که استکبار جهانی مقابل چنین
باورهایی بایســتد و در جهت ایجاد مانع باشد.رئیس مجلس شورای اسالمی با
بیان این که امروزه در گام دوم انقالب به سر می بریم ،از این رو ناگزیر هستیم
با اولویتها به چالشهای پیــش رو توجه و آنها را برطرف کنیم ،افزود :بیانیه
گام دوم انقالب که از سوی رهبر معظم انقالب صادر شد ،سیاست نامهای برای
همگان اســت که در آن تحلیل روندی از کل مســیر انقالب ،افقهای آینده و
وظایف افراد مشخص شده است.قالیباف با تاکید بر این که بدون شک مهمترین
وظیفــه در گام دوم انقالب ،تالش برای کاهش فاصله میان بایدها و واقعیتها
اســت ،اضافه کرد :به عنوان نمونه هم اکنون معیشــت مردم تحت فشار قرار
گرفته و شاهد معضالت اقتصادی در کشور هستیم تاجایی که مسئله تامین و
توزیع مرغ به سادگی با روح و روان مردم بازی میکند که این مسائل به دلیل
ضعف مدیریت اســت و نه ضعف نداشتن و کمبود منابع.وی گفت :به عبارتی
امروزه ابرقدرتهای دنیــا در مقابل اراده ملت زانو میزنند ،اما در طرفی دیگر
مردم رنج می کشند و در صف مرغ برای برآوردن انتظارات حداقلی شان حضور
دارند ،لذا باید فاصله بین بایدها و واقعیتها را به حداقل ممکن برسانیم.رئیس
مجلس شورای اسالمی گفت :بدون شک دستیابی به تحول اجتماعی و معجزه
اجتماعی منطقی و فراگیر ،راه حل برطرف کردن برخی از مشکالت است؛ این
تحول اجتماعی جز با مردم باوری رخ نمیدهد و در این راستا نباید مردم را به
ســیاه و سفید و خاکستری دسته بندی کنیم.قالیباف با بیان اینکه به عبارتی
نباید برخی را ببینیم و برخی دیگر را نبینیم ،اظهار داشت :هر طبقهای دارای
سلیقهای است ،بنابراین نباید با نگاه تبعیض آمیز آنها را دسته بندی کنیم.
وی گفت :باید توجه داشته باشــیم وقتی حرف از مردم باوری میشود ،یعنی
باید با زبان مردم با آنها ســخن بگوییم .در فرهنگ اهل بیت (ع) نیز مشاهده
میشــود که امامان (ع) در هر مقطع از زندگی متناسب با زبان مردم صحبت
کرده اند.رئیس مجلس شــورای اســامی افزود :امام (ره) وقتی با مردم سخن
میگفــت ،با زبان آنها صحبت میکرد و عمیقترین مباحث فلســفی ،فقهی و
توحیــدی را با راحت ترین جمالت بیان میکردند ،به عنوان نمونه وقتی بحث
گروههای کارگری و مباحث اینچنینی بود ،ایشــان فرمودند خداوند هم کارگر
است ،لذا آنهایی که اهل قرآن و تفسیر بودند به عظمت این حرف پی میبردند
و کارگران ساده هم جایگاه خودشان را درک میکردند.قالیباف گفت :در حوزه
مسائل سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،جامعه رشد قابل توجهی کرده ،اما بخش
اقتصادی نتوانســته پا به پای این سه حوزه پیش رود ،که دالیل مختلفی مثل
تحریمها ،ســوء مدیریت و… دارد که در این مدت اخیر بحران کرونا هم به آن
اضافه شــده است ،اما ریشه اصلی این امر ،ناکارآمدی و دوری از مردم باوری و
دوری از اندیشههای ناب انقالب است؛ باید یادآور شد اندیشههای انقالب ریشه
در خداباوری و ایمان داشــتن به سنتهای الهی اســت.وی بیان کرد :بر این
اساس امروز دشمنان برای تضعیف نظام سیاسی از حوزه اقتصاد وارد میشوند
و آن را تحت فشار قرار میدهند ،به همین جهت گاهی دوقطبی فقر و غنا در
کشور مهمتر از دوقطبی جنگ و صلح شده است.رئیس مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به برخی دیگر از چالشهایی که مردم با آن مواجه هســتند ،گفت:
نظام بوروکراســی اداری و اجرایی حاکم ،اســب سرکشی شده که گاهی سوار
آن هیچ تســلطی بر آن ندارد و وی را با خود میبرد که ضعف بزرگی اســت.
قالیباف درخصــوص اهمیت رابطه بین کارگزاران و مدیران بین مردم ،تصریح
کرد :شهید بهشتی همیشه میگفت که برخی از موضوعات در فرهنگ اسالمی
مانند عدالت ،قطعی اســت ،از این رو در رابطه بین کارگزاران در نظام اسالمی
و مردم ،هرگز نباید حجابی باشــد؛ حق مردم است بدون هیچ مانع ،آجودان و
رئیس دفتر بتوانند با مدیران خود صحبت کنند که اگر این مورد برطرف نشود
ســبب ایجاد فاصله میان باورها و واقعیتها میشود.وی تصریح کرد :در دوران
دفاع مقدس ،رزمندگان و بســیجیان در صبح روز عملیات ،فرماندهان قرارگاه،
لشــگر و گردان خود را در پشــت خاکریزها کنار خود میدیدند که این مهم
عامل موفقیت در دوران دفاع مقدس بوده اســت .اکنون ســوال این است که
مردمی امروز در عرصه اقتصادی طعم فقر را می چشند ،آیا مسئوالن را در کنار
خودشان میبینند؟رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :دشمن خبیث
نیز متاســفانه هر روز تالش میکند ،تهمــت دروغ را به جامعه تزریق کند ،به
همین جهت باید توجه جدید به رابطه کارگزاران نظام و مردم داشــت.قالیباف
گفت :در این بین گروههای مختلف خواستههای متعددی را مطالبه میکنند که
گاهی با یکدیگر متضاد است و اگر پاسخ دقیق ،به موقع و سریع به خواستهها
داده نشود ،هر روز با مسائل مختلفی مواجهیم .به عنوان مثال در حوزه افزایش
حقوقها ،در تامین اجتماعی برای برخی کف حقوق زیر  ۲میلیون تومان پیش
بینــی و برخی دیگر  ۶میلیون تومان دیده شــده و افزایش حقوقها نیز هیچ
تناسبی ندارند و منصفانه نیست ،بنابراین در حوزه جامعه شناسی باید مواردی
مانند عدالت ،مبارزه با فقر ،تبعیض و… مورد توجه قرار گیرد.وی ،روزمرگی را
از دیگر مشکالت جامعه دانست و افزود :روزمرگی با تار و پود انقالب اسالمی و
اقدام جهادی سازگاری ندارد پس همیشه باید شاهد حرکت ،جوشش و پویایی
در سیستم نظام باشیم و عدم تحقق این موضوع سبب ناکارآمدی نظام اداری و
اجرایی کشور میشود.رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :ناکارآمدیهای
یاد شده سبب مشکالتی میشود که سربار آن را نیروی انتظامی باید تحمل کند
و هر اقدامی در این راستا موجب مسائل مختلف میشود.قالیباف اظهار داشت:
امروزه نیروی انتظامی در بطن زندگی مردم اســت و خیلی وقتها فرماندهان
ناجا بیشــتر از نیروهای خود با مردم دیدار میکنند ،بنابراین شناخت پدیدهها
پیش از اقدام کردن ،امری واجب اســت .ناجا زمانی موفق اســت که بتواند به
صورت فعــال و جلوتر از پدیدهها حرکت کند.وی افــزود :نیروی انتظامی در
گروههای مرجع ،جزو ســه رتبه برتر است بنابراین ،این سرمایه اجتماعی را در
راســتای اعتمادســازی باید حفظ کند و دچار روزمرگی نشود؛ به عبارتی ناجا
باید فرزند زمانه خویش در همه ابعاد باشد.رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :پایه اساسی اعتمادسازی ،کارآمدی مبتنی بر مردم باوری است ،به عنوان
مثال مردم مرزنشــین باید احساس کنند که با نیروی انتظامی عجین هستند،
آن وقت میتوان آثارش را در حفاظت و حراســت از مرزها دید .رضایت مردم،
تبلور رضایت الهی است ،بنابراین باید تالش کنیم مردم به حقوقشان آشنا شوند
تا اعتماد صورت گیرد.
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سرلشکر باقری در جمع فرماندهان ناجا:

دولت جدید آمریکا غیر از وعده و فریب چیزی نیاورده است

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه دولتی که در آمریکا روی کار آمده ،غیر
از وعــده و فریب چیزی نیــاورده و پنجه فوالدی را در داخل دســتکش مخملین فرو
برده است.سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح دیروز (شنبه) در
بیست و پنجمین همایش سراسری فرماندهان ،معاونان ،رؤسا و مدیران ناجا که بهصورت
ارتباط تصویری برگزار شــد ،با گرامیداشت یاد امام (ره) و شهدا بهویژه شهیدان مدافع
نظم و امنیت و همچنین شــهیدان مرتضی آوینی و سپهبد شهید صیاد شیرازی ،اظهار
داشت :در سال  ۹۹عالوه بر تمام مأموریتهای طاقتفرسا ،مسئله مأموریتهای سنگین
ناجا در امر مقابله با بیماری کرونا و مدیریت ابعاد مختلف آن را توســط نیروی انتظامی
شــاهد بودیم؛ این نیرو در کنترل آمد و شدها در جادهها ،کنترل فعالیت اصناف ،کشف
کاالهای احتکاری و ارائه در بازار ،فعالیتهای چشــمگیر کادر درمانی و پزشکی ناجا در
بیمارســتانهای نیروی انتظامی و… حقیقتاً خوش درخشید و اجرای بخش اعظمی از
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا را عهدهدار شــد.وی افزود :در ایام اخیر و تعطیالت
نوروزی نیز ،نیروهای پلیس از  ۲۵اســفند تا  ۱۵فروردین بهطور شبانهروز فعالیتها را
برعهده داشــته و به همه عزیزان خداقوت میگویم و انشاءاهلل با بهرهمندی از فیوضات
ماه شعبان و رمضان ،با انرژی مضاعفتری ،سال پرتالش دیگری را آغاز کنند.رئیس ستاد
کل نیروهای مســلح در ادامه گفت :مقام معظم رهبری شعار سال  ۱۴۰۰را مانند چند
سال اخیر ،در حوزه اقتصاد نامیدند و شعار «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» را بهعنوان
شعار ســال اعالم داشتند؛ بنابراین باید بگویم نیروی انتظامی در عملی شدن این شعار
مســئولیت سنگین و بیبدیلی را عهدهدار است.سرلشکر باقری اضافه کرد :ایجاد امنیت
بهعنوان بســتری امن و آرام برای فعالیتهای تولیدی و اقتصادی الزم و ضروری است؛
هیچ فعالیتی از جمله اقتصادی بدون امنیت و وجود آن امکانپذیر نیست ،مقابله جدی
با قاچاق در مرزها و… بســیار حائز اهمیت است؛ اگر مقابله با قاچاق نباشد فعالیتهای
تولیدی با مشکل مواجه میشوند.
ضرورت ابتکار در مقابله با قاچاق و مفاسد اقتصادی
وی افزود :برخورد با مفاســد اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است؛ در تمام این سالها،
فعالیتها در این حوزههای اشاره شده رشد چشمگیری در نیروی انتظامی داشته است
و تشکیل پلیس امنیت اقتصادی ،بسیج توان و امکانات ناجا برای این حوزه و… از جمله
ابتکارات فرمانده محترم نیروی انتظامی است .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید
بر تشــدید اقدامات مقابلهای با قاچاق یادآور شــد :امیدواریم در ســال جاری با تشدید
فعالیتها ،بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی صورت گیرد.سردار باقری در
بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد :سال  ۱۴۰۰را در شرایطی آغاز کردیم که حوزه
تهدیدات بحمداله بــا درایت و مدیریت عالی فرمانده معظم کل قوا و همراهی بی نظیر
ملت شریف ایران اسالمی بی اثر شد؛ به تهدیدات دشمن ،بازدارندگی دفاعی کشور ،پاسخ
داد و امنیت قابل قبولی در کشور برقرار شد و تداوم دارد.
پنجه فوالدی دموکراتها در دستکش مخملی
وی با بیان اینکه دشــمنی که شــاخ و شانه میکشید و تهدید میکرد ،خود صحنه را با
فضاحت ترک کرد و دولت دیگری بر ســر کار آمد ،گفت :فشــارهای حداکثری دشمن
شکست خورد اما دولتی که سرکار آمده ،غیر از وعده و فریب چیزی نیاورده است و تجربه
نشان میدهد که دولتهای دموکراتیکی که در آمریکا بر سر کار میآیند ،پنجه فوالدی
در داخل دستکش مخملی فرو برده و دائماً در حال توطئه هستند و وعدههای توخالی در
خصوص توسعه گشایش اقتصادی و رفع تحریمها میدهند ،تالش زیادی میکنند تا با
مذاکرات طوالنی به همراه مطالبات جدید ،اتفاقاتی را رقم بزنند.رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح اضافه کرد :در حالی که مشی راهبردی جمهوری اسالمی ایران همان گونه که مقام
معظم رهبری ترسیم کردند؛ صرفاً رفع کامل تحریمها است و به هر عنوان ،تحریمی علیه
نظام اســامی روا داشتهاند بایستی به طور کامل برداشته شود و در عمل راستیآزمایی
شــود؛ آنگاه است که ایران ،چون همیشــه برعهد خود صادق و عامل بوده و به تعهدات
بازمیگردد.سرلشــکر باقری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :سال ۱۴۰۰؛
طلیعه قرن جدید است که باید به شکل دقیق و راهبردی برای احتماالت و سناریوهای
محتمل ،همکاران را برای صحنههای مأموریتی آماده کنیم؛ این سال زمان تدوین برنامه
هفت ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و برنامه هفت ساله نیروهای مسلح از جمله
ناجا است ،به همین جهت اهمیت فوق العادهای دارد.
امنیت؛ رکن رکین برنامههای کشور
وی در ادامه امنیت را رکن رکین تمام برنامههای کشــور دانست و مأموریتهای نیروی
انتظامی را سنگین و خطیر معرفی کرد و افزود :باید برنامه ریزی و تمرکز نیروی انتظامی
به گونهای باشد که بستر امنیت برای تمام فعالیتهای کشور مهیا و آماده باشد؛ اهمیت
امنیت موضوعی است که بایستی دائماً ذکر و یادآوری شود ،مانند ماهی که در آب زندگی
میکند ،شاید ما به لطف تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری به پاس وجود امنیت پایدار،
ارزش این مهم را آنگونه که باید ،متوجه نمیشویم.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد :مقام معظم رهبری در شرفیابی فرماندهان
رئیس جمهــور گفت :مجــددا تأکید میکنــم که تمام
فعالیتهای هستهای ما صلحآمیز و برای اهداف غیرنظامی
است ،.حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در آیین
پانزدهمین ســالروز ملی فناوری هســتهای و رونمایی از
 133دســتاورد در این عرصه گفت :فناوری هســتهای از
دیدگاه جهانیان حســاس است و اگر به اهداف جمهوری
اسالمی ایران و اخالق و اعتقاداتی که بر این کشور حاک
اســت ،توجه کنند نباید حساسیت آنچنانی داشته باشد
و این فناوری نیز مانند ســایر فناوریهای علمی است که
در کشــور ما درباره آن فعالیت صورت میگیرد.وی افزود:
چون خودشــان معموال از این فنــاوری در جهات دیگر
استفاده کردند« - ،به اصطالح ،کافر همه را به کیش خود
پنــدارد» -و ما را هم در ردیف خودشــان قرار می دهند
و گاهی اظهار نگرانی میکننــد در حال که اهداف ایران
از ابتدا روشن بوده اســت .آنها اگر درست بندیشند ،در
مییابند که نگرانیشــان نابهجاست و همین نگرانی آنها
حدود  15سال اســت که موجب دردسر برای ملت ایران
شــده و اگر این تفکر غلط در ذهن آنها نبود و اگر کامال
به ســابقه و اخالقیات ملت ایــران اطمینان میکردند ،از
این مشــکالت عبور میکردیم.رئیسجمهور گفت :اینکه
هنوز هم با دنیا و آمریکاییها حرف میزنیم تا دســت از
اقدامات غیرقانونی خود بردارند بر این مبناســت که آنها
تفکری دارند و طبق آن برای خودشــان دردســر درست
کردند.روحانی تصریــح کرد :مجددا تأکیــد میکنم که
تمام فعالیتهای هســتهای ما صلحآمیــز و برای اهداف
غیرنظامی اســت؛ بر اساس آنچه که مقام معظم رهبری
چندیــن نوبت درباره دید اخالق اســامی و فقه ما برای

ناجا محضرشــان فرمودند :موضوع امنیت بسیار مهم است ،بدون امنیت زندگی روزمره
مردم ،فعالیتهای علمی ،دانشگاهی ،اقتصادی و اداره کشور ممکن نیست ،شکل گیری
اقتصاد درون زا نیازمند امنیت اســت و … ،این سخنان اهمیت کار عزیزانمان در نیروی
انتظامی و جایگاه ارزشمند و بی بدیل این نیرو را نشان میدهد ،این نیرو باید به نحوی
خود را تجهیز و آماده کند که بتواند امنیت را با شاخصهایی که دائماً در حال رشد است
فراهم کند.ســردار باقری خاطرنشــان کرد :امنیت باید حفظ شــود ،ارتقاء یابد و مردم
احســاس امنیت مستمری داشته باشند و در این فرآیند بایستی جلب رضایت مردم هم
فراهم شــود ،چرا که جلب اعتماد و کسب رضایت مردمی ،جایگاه ناجا را باالتر میبرد و
قطعاً امنیت روزافزون موجب همراهی بیشتر مردم با نیروی انتظامی میشود.وی تأکید
کرد :نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام و پناهگاهی برای مردم است و این نیرو همزمان
باید مهربانی ،عطوفت و اقتدار را توامان داشته باشد و با اقتدار در برابر برهم زنندگان نظم
و امنیت و خاطیان ظاهر شود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان
خود با اشــاره به برگزاری انتخابات در سال جاری یادآور شد :از مهمترین اتفاقات سال
 ۱۴۰۰که مأموریت سنگینی برای نیروی انتظامی ایجاد میکند ،برگزاری انتخابات مهم
 ۲۸خرداد است و قطعاً نیروی انتظامی از هماکنون برنامهریزی و تجهیز خود را آغاز کرده
و مراقبتهای الزم را داشته و دارد.سرلشکر باقری اضافه کرد :البته در حالی که متاسفانه
شــیوع ویروس منحوس کرونا در کشور ادامه دارد ،ناجا در بخشهای مختلف همچنان
مسئولیت سنگینی را در میدان مقابله با این ویروس عهده دار است ،این در حالیست که
نیروهای پلیس باید وظایف ذاتی و قانونی خود را نیز انجام دهند.وی در بخش دیگری از
سخنان خود ادامه داد :ناجا با مأموریتهای گسترده و متنوع و حضور کم نظیری که در
تمام اجزاء و ابعاد کشــور از مرزها تا مرکزیت عهده دار است ،بایستی با سرعت ،تالش،
ابتکار ،خالقیت و … روز به روز به شکل رشد یابنده مأموریتها را پیش ببرد.رئیس ستاد
کل نیروهای مســلح افزود :از جمله ویژگیهای بارز این دوره مسئولیتی در ناجا ارتقاء و
هماهنگیهای باال در نیروی انتظامی با ستاد کل نیروهای مسلح است ،در داخل نیروی
انتظامی هماهنگی و هم افزایی خوبی نیز دیده میشــود و در ســایر ردههای ناجا نیز
هماهنگی با بخشها و ارکان مختلف کشــور در اوج اســت ،بایستی این ویژگیها دائماً
مراقبت شود و توسعه یابد.سردار باقری با تأکید بر لزوم روند رو به رشد تعامالت ناجا با
ارکان مختلف کشــور از جمله مجلس ،قوه قضائیــه و دولت ،تصریح کرد :مجلس و قوه
قضائیه مسئولیت سنگینی در قبال نیروی انتظامی از جمله بهروزرسانی قوانین و اجرای
آن عهدهدار هستند.وی یادآور شد :دولت نیز در همه ابعاد مسئولیت سنگین در قبال ناجا
دارد؛ پشــتیبانی و معاضدت از نیروی انتظامی از مسئولیتهای سنگین دولت است که
بایستی تحقق این مهم با تعامل و مطالبهگری دنبال شود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
عنــوان کرد :از جمله مهمترین پیش نیازهای هر فعالیتی از جمله مأموریتهای نیروی
انتظامی ،اشــراف اطالعاتی است؛ الحمدله در ســالهای اخیر اشراف اطالعاتی نیروی
انتظامی روز به روز بیشتر شده و انتظار است همچنان این ارتقاء ادامه داشته باشد؛ تسلط
بر بانکهای اطالعاتی بایســتی عمق پیدا کند و از طرفی با اشراف اطالعاتی بر فعالیت
شــبکهها و باندها ،فرآیند پیش بینی و پیشگیری صورت بگیرد.سرلشکر باقری با بیان
اینکه پیش بینی و پیشگیری در مأموریتها به واسطه اشراف اطالعاتی امکان پذیر است،
تأکید کرد :به واسطه تسلط و اشراف اطالعاتی میتوان اقدامات پس رویدادی انجام داد؛
با اشــراف اطالعاتی میتوان یک رویــداد را درک ،برای آن پیش بینی و مراقبت الزم و
برنامه ریزی برای اقدام را انجام داد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت
برخورد با برهمزنندگان نظم و امنیت ،یادآور شــد :مسئله مقابله با برهمزنندگان نظم و
امنیت در سال  ۹۹الحمدهلل رشد چشمگیری داشت ،در تهران و سایرکالن شهرها اتفاقات
خوبی افتاد و دشــمن که از اراذل و اوباش بعضاً استفاده جاسوسی میکرد و به این قشر
امید داشته و دارد ،شاهد برخورد با این گروه بود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود:
برخورد با این گروه و ســایر متخلفان خوب بوده و باید تداوم پیدا کند تا مردم احساس
امنیت و آرامش بیشــتری داشته باشــند ،بایســتی در این راه خالءهای قانونی رفع و
راهکارهای افزایش اقتدار ناجا شناســایی و اقدامات الزم صورت بگیرد ،تقویت فناوریها
میتواند در این زمینه و همچنین کشف جرم کمک کند.سردار باقری در بخش دیگری
از ســخنان خود با اشاره به اهمیت استمرار آموزش بیان کرد :مسئله دیگری که همواره
مورد تأکید بنده بوده؛ توجه هر چه بیشتر به آموزش ،تربیت و مهارت افزایی است ،تربیت
دینی ،تقویت بنیه اعتقادی و اسالمی ،زیرساخت هر اقدام و فعالیت در نظام اسالمی است.
وی افزود :از طرفی ،فعالیت تخصصی ،مهارتی و تعاملی نیازمند رفتاری متناسب با جامعه
است ،بنابراین الزم است که نیروی انتظامی که بیشترین سطح تعامل و ارتباط با مردم را
دارد به تحقق این مهم بیندیشد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد :این قدر که
نیروی انتظامی با مردم در ارتباط است در هیچ جای دیگری مشاهده نمیشود ،بنابراین
نیروهــای پلیس باید درباره نحوه تعامل و ارتباط با مردم آموزش ببینند و این فرآیند با
توجه به متون و محتوای آموزشها و متناسب با صحنهها و تهدیدهای جدید به روز شود
و ارتقاء یابد.سرلشــکر باقری تصریح کرد :ارتقاء تمرینهــا و رزمایشها در صحنههای
عملیاتی نیز بســیار ضروری است ،تالش هرچه بیشتر برای کاهش تلفات و آسیبها در
اجرای مأموریتها مهم است ،مسیری که شاهدیم آغاز شده و بایستی با سرعت و دقت
دنبال شــود.وی در ادامه با بیان اینکه مرزبانی و دریابانی از حوزههای اساســی نیروی

انتظامی اســت ،اظهار داشت :مرزهای ما ،طوالنی ،پرمســئله و مورد توطئه و تحریک
دشمنان است؛ ناجا مسئولیت سنگینی در مرزهای زمینی و دریایی برعهده دارد و تقویت
ساختار و توان مرزبانی و دریابانی حائز اهمیت است؛ مراقبتهای الکترونیکی در مرز در
فرآیند مقابله با قاچاق ،مواد مخدر ،شرارتهای مرزی بایستی توسعه یابد.رئیس ستاد کل
نیروهای مســلح بر لزوم تقویت رویکردهای اجتماعی و مردمداری پلیس تأکید و مطرح
کرد :تحول در کالنتریها همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری اســت ،بایســتی این
رویکرد دائماً رو به رشد باشد تا مراجعان ،کالنتریها را مانند خانه و محل پناه خود بدانند.
سردار باقری افزود :عزیزانمان در کالنتریها ،راهور و… بایستی کارکنانی خوش اخالق،
مردمدار و صبور باشــند و کار را به نحو شایســتهای پیش ببرند.وی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به تداوم برخورد با مفاسد اجتماعی ،مأموریتهای ناجا در این حوزه
را مظهری از امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت دانست و بر لزوم برخورد با بدحجابی
و بیحجابــی تأکید کرد و افزود :ناجا در این حوزه مســئولیت دارد؛ البته بســیاری از
دســتگاهها مسئول هستند و باید پای کار باشند و برای سالمسازی فضای جامعه تالش
کنند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :مسئله فضای مجازی نیز مهم است و به
نظر میرسد که فضای مجازی رهاشده؛ فضای مجازی شکل دهنده جامعه آینده ما است
و پلیس فتا مســئولیت سنگینی در این حوزه دارد .متأسفانه ضمن برخوردهای اساسی
صورت گرفته در این فضا ،همچنان مســئله فروش ســاح ،مفاســد و… را شاهدیم و
انشــاءاهلل به طور منسجم و فراگیر با این جرایم برخورد شود.سرلشکر باقری ادامه داد:
توانمندی و تسلط بر فضای مجازی باید توسعه یابد و همه پلیسها در نقشهای هماهنگ
با پلیس فتا کار کنند.وی بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به سرمایه انسانی تأکید و بیان
کرد :مسئله نیروی انســانی در نیروی انتظامی از آن جایی حائز اهمیت است که عمده
فعالیتها بر عهده این نیرو اســت؛ بنابراین در وضعیت جذب و گزینش باید نســبت به
گذشته دقت بیشتری شود و مسیر جذب ،عضویابی مناسب ،شایسته گزینی بایستی با
تمرکز دنبال شود؛ نیازمند نیروی انســانی چندمنظوره ،مومن ،متعهد ،آموزشدیده ،با
عالقه ،دارای بهره هوشــی باال و با اصالت خانوادگی هستیم و این نیرو بایستی در طول
خدمت هم مراقبت و صیانت شود تا مسئولیت سنگین خود را به خوبی انجام دهد.رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح یکی از مسئولیت فرماندهان را توجه به بهبود وضعیت معیشتی
کارکنان ،وضعیت مســکن شــخصی و ســازمانی و امور رفاهی آنان برشمرد و بر لزوم
رسیدگی به خانوادههای نیروهای پلیس تأکید کرد و افزود :در حالی که نیروهای پلیس
دائماً در حال آمادهباش هســتند بایستی رســیدگی و مراقبت از خانوادهها و همچنین
وابستگان و بازنشستگان ناجا مدنظر قرار گیرد.سردار باقری با اشاره به لزوم بهرهمندی از
تجربه پیشکسوتان یادآور شد :تجربه گرانبهای در نزد عزیزان پیشکسوت ما است و حتماً
بایستی با تشکیل اتاق فکر ،از دانش و تجربه این عزیزان سرد و گرم روزگار چشیده و در
میدانهای ســخت حضور داشته ،بهره برد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :مسئله دیگر ما در ناجا ،ضرورت تالش برای راهاندازی هرچه
کاملتر یگانهای حفاظتی دستگاههای کشور است و بایستی برابر قانون روز به روز توسعه
یابد.وی در بخش دیگری از ســخنان خود ادامه داد :سازمان عقیدتی سیاسی و سازمان
حفاظت اطالعات ناجا دو بازوی توانمند فرماندهان هستند و این دو مجموعه توانمند و
ارزشمند بهترین یار و یاور فرماندهان در اجرای مأموریتها هستند؛ بایستی هم افزایی
این دو مجموعه روز به روز ارتقاء یابد ،همچنین بازرســی در نیروی انتظامی مسئولیت
خطیر و سنگینی دارد.سرلشکر باقری در توضیح اهمیت نقش و کارکرد معاونت بازرسی
ناجا گفت :نیروهای پلیس ،چون همه جامعه با مصائب ،مسائل و آسیبها مواجه هستند؛
بنابراین بایســتی جنبههای اعتقادی و معنوی در میان کارکنان ارتقاء یابد تا بتوانند بر
مشکالت فائق آیند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد :از عزیزان روحانی و علما
در سراسر کشور این مطالبه و انتظار را داریم که به گونهای همراهی کنند که جنبههای
اعتقادی و معنوی در نیروی انتظامی روز به روز توسعه یابد.وی با اشاره به اهمیت سالمت
اداری ،ادامه داد :مســئله جانشین و همتاپروری ،جوانگرایی و تربیت کادر انقالبی برای
پذیرش مسئولیتهای آتی بسیار حائز اهمیت است و این مهم بایستی در نیروی انتظامی
تحقق یابد.سردار باقری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :از اینکه این توفیق
حاصل شد در ابتدای ســال در این جلسه ارزشمند با حضور آحاد فرماندهان و مدیران
باشم ،خداوند را شاکر هستم .شاهد هستم فرمانده معظم کل قوا و مقام معظم رهبری از
ناجا بارها و بارها ابراز رضایت دارند و البته با وجود رضایت انتظار روند رشد و ارتقاء را نیز
دارند؛ زیرا زمینه رشد و ارتقاء بیشتری در این نیروی ارزشمند وجود دارد.رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح افزود :خداوند را از این اظهار رضایت ولی امر مسلمین ،فرمانده معظم کل
قوا از نیروی انتظامی شاکریم و امید داریم که سال  ،۱۴۰۰سالی پرخیر و برکت و تالش
و موفقیت برای همه عزیزانمان در ناجا باشد.سرلشــکر باقری اضافه کرد :الزم میدانم از
تالشها و مجاهدتهای فرمانده ،هیئت رئیســه ،معاونان ،یکایک فرماندهان استانها،
شهرها و ردههای گوناگون نیروی انتظامی و خانواده بزرگ ناجا قدردانی کنم.وی افزود:
همچنین از ســربازان عزیزی که در ناجا با وجود همه بیمهریها ،این روزها مسئولیت
سنگینی را در امنیت و آرامش کشور بر عهده دارند ،نیز قدردانی میکنم.رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ادامه داد :انشــاءاهلل اقدامات عزیزانمان در ناجا موجب رضایت خداوند
متعال ،امام عصر (عج) ،مقام معظم رهبری و ملت شریف و قدردان ایران اسالمی باشد،

روحانی:

آژانس و غرب به ما بدهکار هستند
پیگیری کردن ســاحی که میتواند خطــر بزرگی برای
جامعه بزرگ باشــد ،میفهمند که ایران دنبال آن نیست
و آثار کار خطرنــاک و غلط آمریکاییها در جنگ جهانی
دوم در ژاپن هنــوز وجود دارد.وی با بیان اینکه الحمدهلل
ما در دولت تدبیر و امید ما حداقل دو اقدام بسیار مهم در
زمینه هســتهای انجام دادیم ،خاطر نشان کرد :یکی قبل
از اینکه دولت یازدهم تشــکیل بشود ،فعالیت غنیسازی
مــا از دید آنها غیرقانونی بود و به شــورای امنیت رفته
بودنــد علیه ما چنــد قطعنامه ما گذرانــده بودند و از ما
خواسته شده بود که غنیســازی را متوقف کنیم .کار ما
از دیــد آنها غیرقانونی بود و ما این را تمام کردیم و این
قطعنامهها برای همیشه به زبالهدان تاریخ رفت و فعالیت
جمهوری اســامی ایران از سال  1394کامال قانونی شد
و کسی در دنیا نمیتواند بگوید فعالیتهای ما غیرقانونی
است؛ البته اقدامات ما قبل از آن نیز قانونی بود ولی آنها
این را میگفتند و این بهانه از دســت آنان گرفته شــد.
پایداری این فناوری اهمیت بســیار
این از نظر حقوقی و
ّ
دارد و یکــی از آثار پر افتخار برجــام این بود که صنعت
هســتهای را در ایران به طور کامل قانونی کرد یعنی حق
ملت ایران را بازستاند.رئیسجمهور با اشاره به اینکه نکته
هم دوم اینکه ما این فناوری را توسعه دادیم ،تصریح کرد:
برخی بــه غلط میگفتند «برجام را امضــا کردند و مثال

در برجام پولها را از بانکهــای خارجی گرفتند ،تحریم
نفت ،فلزات ،کشنیرانی و بیمه را برداشتند ولی در عوض
این فناوری را تقدیم خارجیهــا کردند»؛ این یک دروغ
عظیم و بــزرگ بود .اکثریت قاطع مردم فهمیدند که این
ســخنان دروغ است و یک اقلیتی شــک داشتند و اخیرا
مجلس یازدهم مصوبهای داشــت که در آن تکالیفی برای
انرژی اتمی مشــخص کرد و این تکالیف نشان میداد که
توانمندی هســتهای ما از هر زمان دیگری بیشتر است و
ایــن دروغ را از بین برد.روحانی گفت :ما به ســانترفیوژ
«آیآر »9رســیدهایم که  60برابر سانترفیوژهای قدیمی
ما میتوانــد محصول در اختیار ما بگذارد و این مســئله
برای مردم و جهانیان روشــن شــده که در این دولت چه
کار بزرگی انجام شــده اســت .فناوری ما در سطح بسیار
باالیــی قرار دارد و تولید در این زمینه نیز مهم اســت و
میتواند در بخش خدمات ،صنعت و کشاورزی ما را کمک
کند و محصوالت فراوانی را تحویل میدهد .بهعنوان مثال
«رادیودارو»هــا یکی از محصوالت اســت که برای بخش
تشخیصی اســتفاده میشــود و اهمیت فراوانی دارد.وی
گفت :یکی از افتخارات دولت توســعهی فناوری در زمینه
هستهای در بخشهای مختلف است .ما همچنان بر عهد
خود پایبند هســتیم و عهد ما بــا دنیا «انپیتی» بوده و
این هم دو کلمه بیشــتر نیســت؛ دولتها در این معاهده

متعهد میشــوند که فعالیتشــان صرفا صلحآمیز باشد و
انحراف به ســمت فعالیت نظامی نداشته باشند و بعد نیز
فعالیتهــای صلحآمیز را انجام دهــد و آژانس و دنیا به
آنها کمک کنند و این از مطالبات ماســت.رئیسجمهور
خطاب به آژانس بین المللی انرژی اتمی و جهانیان گفت:
ما به «انپیتی» پیوســتیم و پادمان را عمل کردیم ،شما
چقدر به ما کمک کردید؟ در بخش لیزر ،آب ســنگین و
راکتور آب ســنگین چه کمکی به ما کردید؟ قرار بود ما
عضو معاهده باشیم و ما را یاری کنید .کار آژانس که فقط
برای بازدید نیســت و یکــی از کارهای مهمش حمایت و
کمک است؛ شما چه کمکی به ایران کردید؟ این طلب ما
از آژانس و کشــورهای صنعتی است.روحانی افزود :اینکه
میگوییم حاضریم داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کنیم
و آژانس باالترین نظارتها را داشته باشد ،در مقابلش این
نیســت که دنیا بگوید «فعالیتهای تجاری شما را تحریم
نمیکنیــم» بلکه باید در فعالیتهای صلحآمیز ما را یاری
کنید و شــما بدهکار ما هســتید و آژانس ،اروپا ،آمریکا و
کشــورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند و باید بدهی
خود را به ما بدهند .ما کشوری هستیم که روی پای خود
ایستادهایم .ما در غنیســازی ،در اداره راکتور بوشهر که
برق تولید میکند روی پای خود ایســتادهایم و در آینده
در ســاخت این نیروگاهها روی پای خود میایستیم.وی
در پایان گفت :از همه شــهدا بهویژه شهدای هستهای که
جانشــان را برای ارتقای کشور ،علم و دانش فدا کردند،
یاد میکنیم و به روان این شهیدان از شهید علیمحمدی
تا شــهریاری ،احمدیروشن ،قشــقایی ،رضایی و شهید
فخریزاده که جان خود را فدا کردند ،درود میفرستیم.
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مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی

امکان توثیق سهام عدالت برای کارت اعتباری فراهم شد

مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار گفت :مجامع عمومی شرکتهای
ســرمایهگذاری استانی سهام عدالت از نیمه اردیبهشــت تا نیمه خرداد به صورت
الکترونیکی برگزار میشود .نشست خبری برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای
ســرمایهگذاری اســتانی ســهام عدالت ،دیروز با حضور محمدعلی دهقان دهنوی
رئیس ســازمان بورس و حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در
محل ســازمان امور مالیاتی برگزار شد .فهیمی در این نشست با بیان اینکه شرکت
سرمایهگذاری استانی تهران و البرز از هم جدا شده و مراحل ثبت سرمایه آن انجام
میشود ،گفت :در دو اســتان تهران و البرز هم امکان ثبتنام برای انتخابات آینده
وجود دارد.وی با بیان اینکه بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور برای انتخاب اعضای
هیأت مدیره شــرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت از نیمه اردیبهشت تا
نیمه خرداد امســال و به صورت الکترونیکی برگزار میشــود ،گفت :در تعداد 14
شرکت استانی سرمایهگذاری قب ً
ال مجمع نوبت اول برگزار شده و چون به حدنصاب
نرســیده بودند ،براساس قانون تجارت در نوبت دوم این مجامع با هر تعداد از اعضا
این جلسات رسمیت پیدا میکند .وی گفت :مجامع عمومی عادی به طور فوقالعاده
شرکت ســرمایهگذاری استانی برگزار میشود که طبق قانون تجارت با حداقل 50
درصد به عالوه یک نفر از اعضا رســمیت پیدا میکند ،اما اگر در اولین دعوت ،این
حدنصاب حاصل نشــد ،در دعوت دوم 10 ،روز بعد انجام خواهد شد که آن موقع با
هر نصابی از اعضا رسمیت پیدا میکند ،بنابراین تأکید ما بر این است که با حداکثر
مشارکت افراد ،این مجامع برگزار شود .فهیمی ادامه داد :فلسفه وجودی شرکت این
است که اکثریت برای اقلیت تصمیم بگیرند ،اما اگر تعداد مشارکتکنندگان اندک
باشد ،برعکس این اتفاق خواهد افتاد .در مورد تعداد ک اندیداهای هیأت مدیره هم،
کسانی که خود را دارای شرایط میدانند ،با ثبتنام در سامانه ستان  setanمیتوانند
تقاضــای خود را برای عضویت در هیأت مدیره این شــرکتها اعالم کنند که باید
حداقل دارای مدرک لیسانس مرتبط یعنی در رشتههایی مانند اقتصاد ،حسابداری،
حقوق و مدیریت باشند و همچنین سابقه قابلتوجهی در مشاغل مرتبط در شرکتها
داشته باشند که این افراد بعد از احراز صالحیت ،توسط کمیتهای در سازمان بورس
به عنوان کاندیدا معرفی میشــوند و ســهامداران عدالت در هر استان میتوانند به
آنهــا رأی بدهند .وی اظهار داشــت :از ابتدای واگذاری ســهام عدالت تاکنون 2.5
میلیون نفر فوت کردهاند و برای تعیینتکلیف سهام این افراد نیاز به انحصار وراثت
وجود دارد که تاکنون فقط  120هزار نفر مراجعه و انحصار وراثت ارائه کردهاند.وی
همچنین در مورد ســؤالی مبنی بر اینکه چه لزومی دارد که سهامداران عدالت در
سامانه سجام ثبتنام کنند ،گفت :براساس مقررات مقابله با پولشویی ،هر کسی که
میخواهد خدمتی دریافت کند باید احراز هویت شــود و از سامانه جامع اطالعات
مشــتریان و یا همان سجام در واقع تنها ســامانهای در کشور است که شناسایی و
احراز هویت مشــتری را به صورت غیرحضــوری و الکترونیکی انجام میدهد و در
این ســامانه حداقلهای مورد نیاز برای قانون مبارزه با پولشــویی رعایت میشود و
سوابق این افراد از نظر هویتی و مشخصات آنها نگهداری میشود .فهیمی همچنین
با بیان اینکه شــرایط کرونا و لزوم فاصلهگذاری اجتماعی ایجاب میکند که مردم

کمتر در محافل حضور پیدا کنند ،گفت :برای احراز هویت در ســجام ،امکان احراز
هویــت با هوشمصنوعی و از طریق الکترونیکی وجود دارد ،اما در عین حال  2هزار
دفتر کارگزاری در سراسر کشور و نیز شعب منتخب بانکها و دفاتر پیشخوان دولت
الکترونیک برای احراز هویت مشموالن سهام عدالت و مشتریان بورسی وجود دارد.
ثبتنام در سجام کام ً
ال رایگان است ،اما در دفاتر پیشخوان مبالغی برای احراز هویت
گرفته میشــود.وی همچنین در مورد واریز سود سهام عدالت گفت :برای اولین بار
توزیع سود از طریق مکانزیم بازار سرمایه انجام شد و نه براساس هر نفر رقم معین،
بلکه براســاس هر نفر به میزان تعداد دارایی ،مقدار مشخصی بود ،برای سهامداران
عدالت به روش مستقیم یا غیرمستقیم در  36شرکت بورسی واگذار شد.وی گفت:
در مرحله اول  50درصد از ســودهای دریافتی از  36شــرکت سرمایهپذیر دریافت
شــده و به صورت تجمیعی براساس تعداد سهام هر فرد واریز شد و  50درصد بقیه
ســود هم در آینده نزدیک که از شــرکتهای سرمایهپذیر دریافت شود ،به حساب
مشموالن دارنده سهام عدالت واریز میشــود.مدیرعامل سمات همچنین در مورد
ســود  13شرکت غیربورسی سهام عدالت گفت :این شرکت ها هنوز سودی تقسیم
نکردهاند و زمانی تقســیم میشــود که در مجامع شرکت ها سود شناسایی و برای
توزیع بین سهامداران مشخص شود.مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی درباره
فروش سهام عدالت گفت :تاکنون  3.2میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت بخشی
از ســهام خود را فروختهاند و برای این منظــور  13هزار میلیارد تومان پول فروش
سهام عدالت را دریافت کردهاند .فروش سهام عدالت با بقیه سهام فرقی ندارد و اکنون
ا فرادی که درخواســت فروش سهام خود را دادهاند ،تا زمانی که سهام آنها در بازار
خریدار ندارد ،این سفارشها تجمیع شده و بعدا ً که فروخته شد ،پول آن به حساب
افراد واریز میشــود .فهیمی همچنین گفت :حدود  4تا  5هزار نفر افرادی هستند
که در مورد فروش سهام عدالت خود سؤال دارند که مرتب با شماره  1569شرکت
سرمایهگذاری تماس میگیرند و مشکالت خود را برطرف میک نند .همچنین 700
هزار نف راز متقاضیان فروش سهام عدالت این درخواست خود را لغو کرداند و ما از
بتدا گفتهایم سهام عدالت برای نگه داشتن است و توصیه میشود به مردم که سهام
خود را نفروشند و از عایدی آن استفاده کنند .مدیرعامل سمات همچنین در مورد
اعطای کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت گفت :اعطا ی کارت اعتباری دو
بخش دارد که یکی زیرســاخت آن برای امکان توثیق این سهام به صورت مکانیزه
است که این امکان فراهم شده و بانک ها میتوانند سهام عدالت افراد را وثیقه بانک
بگیرند .بخش دوم ،تأمین اعتبار برای کارت اعتباری اســت که باید انجام شــود و
تاکنون دو بانک ملی و تجارت این امکان را فراهم کرده و تسهیالتی برای مشموالن
ســهام عدالت درنظر میگیرند و معادل  50درصد ارزش روز ســهام عدالت افراد،
کارت اعتباری خرید دراختیار مشــتریان قرار میدهند .بقیه بانکها هم به تدریج
به این کار ملحق میشــوند .فهیمی تأکید کرد :کســانی که بخشی از سهام عدالت
خود را فروختهاند ک ارت اعتباری به آنها تعلق نمیگیرد و از  49میلیون نفر سهام
عدالت حدود  3.2میلیون نفر که بخشی از سهام خود را فروختهاند ،نمیتوانند کارت
اعتباری بگیرند .وی اضافه کرد :کارتهای اعتباری تا یک ماه بدون سود خواهد بود

و بیش از یک ماه تبدیل به وام ســه ســاله با سود  18درصد میشود که دارندگان
کارت اعتباری میتوانند از پایانههای فروش تعیین شــده استفاده کنند .وی گفت:
کسانی که در زمینه سهام عدالت سؤالی دارند به مرکز پیام شرکت سپردهگذاری با
شمارهگذاری  1569تماس بگیرند و مشکالت خود را بیان کنند.مدیرعامل سمات
همچنین در مورد اینکه آیا الزامی برای واریز ســود شرکتها از طریق سجام وجود
دارد ،گفت :برای شــرکتای مشمول ســهام عدالت الزام وجود دارد ،اما برای بقیه
شــرکتهای بورسی هنوز الزامی نیســت و اختیاری است ،اما توصیه میشود سود
ســهام شرکتها را به صورت متمرکز از طریق سجام واریز کنند تا مردم در شرایط
کرونایی در بانک ها معطل نشوند.در این مراسم همچنین محمدعلی دهقان دهنوی
رئیس ســازمان بورس گفت :کسانی که میخواهند عضو هیأت مدیره شرکتهای
سرمایه گذاری استانی شوند ،طبق دستورالعمل باید احراز صالحیت شوند و مدارک
تحصیلی و سابقه کار ،تجربه آنها و نوع رشته تحصیلی باید امتیازهای الزم را به دست
بیاورند و کسانی که صالحیت آنها تأیید شد ،برای انتخاب در مجامع اعالم میشوند.
رئیس سازمان بورس همچنین در مورد حق رأی افراد گفت :مثل همه مجامع ،افراد
مشارکت کننده براساس تعداد سهام رأی دارند و میتوانند رأی خود را ارائه کنند و
هرکس سهم بیشتری داشته باشد میتو اند رأی بیشتری هم به کاندیدای مورد نظر
بدهد.وی همچنین در مورد اعطای کارت اعتباری به دارندگان ســهام عدالت گفت:
زیرســاختهای الزم در سازمان بورس برای وثیقه گرفتن سهام عدالت فراهم شده
است و قابلیت وثیقهگیری این سهام برای بانکها وجود دارد.
ضد و نقیض افزایش  ۷۹درصدی قیمت طرح ملی مسکن؛

از اعالم معاون بنیاد مسکن تا تکذیب
معاون وزیر راه
در حالی اخیرا معاون بنیاد مســکن از افزایش  ۷۹درصدی قیمت طرح ملی
مســکن خبر داده کــه معاون وزیر راه این موضــوع را تکذیب کرد .پیشتر
اصالنــی مدیرکل دفتر اقتصــاد از اصابت تعدیل در جهــت افزایش قیمت
این طرح خبر داده بود 22 .آذرماه ســال گذشــته مدیــرکل دفتر اقتصاد و
برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت ساخت واحدهای طرح ملی
مسکن گفته بود :قیمت ساخت واحدهای طرح ملی مسکن بر اساس فهرست
بهای سازمان بودجه است.پروانه اصالنی افزود :بر این اساس برای هرمترمربع
2میلیون و  770هزار تومان است ،ولی تعدیلهایی هم مطابق اعالم سازمان
برنامه و بودجه در جهت افزایش قیمت به آنها اصابت میکند.در ادامه اواسط
بهمن ســال گذشته مقام مافوق مدیرکل دفتر اقتصاد یعنی معاون مسکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز گفت :از ابتدای شروع طرح ملی مسکن
تمام تالش این بوده که این طرح با بهایتمام شــده پایین و کیفیت مناسب
تکمیل شــود لذا پس از بررسی های بعمل آمده و تجربیاتی که از طرحهای
پیشین وجود داشت اقدام یکپارچهای انجام شد و برای قیمت مسکن ملی به
یک نظم خاص در کل اســتانها رسیدهایم .محمود محمودزاده تاکید کرد:
تاکنون در هیچ مصوبهای در خصوص قیمت نهایی این طرح صحبت نشــده
لذا این پروژه از قیمت ثابتی برخوردار نیســت و براساس فهرستبها تعیین
میشــود .طی روزهای اخیر اخباری در خصوص افزایش  79درصدی قیمت
پروژههای طرح ملی مســکن از زبان معاون بنیاد مســکن انقالب اسالمی با
استناد به نرخ تعدیل سه ماهه چهارم سال  99سازمان برنامه و بودجه منتشر
شــده است .بر این اســاس قیمت هر مترمربع واحد مسکونی این طرح از 2
میلیون و  770هزار تومان به  4میلیون و  958هزار تومان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر اگر تا قبل از سال  1400ساخت یک واحد مسکونی  75متری
طرح ملی مســکن  207میلیون و  750هزار تومان بود ،در سال جدید این
رقم به  371میلیون و  850هزار تومان افزایش یافته است .در واقع اظهارات
آذرماه سال  99مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مبنی بر اصابت افزایش قیمت
به پروژههای طرح ملی مســکن به حقیقت پیوسته است .محمودزاده معاون
وزیر رده و شهرسازی وی هرگونه افزایش قیمت مسکن ملی را تکذیب کرد.

استانها
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

روز فرهنگی کرج فرصتی برای معرفی
برندینگ شهری است
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با صدور پیامی
 ۲۱فرودین روز فرهنگی کرج را به شــهروندان تبریک گفت.پیمان بضاعتی
پور با صدور پیامی بیســت و یکم فرودین ،روز فرهنگی کرج را به شهروندان
تبریک گفت.در ادامه این پیام آمده است:
با تصویب شورای شــهر کرج و همت شورای عالی استانها بیست و یکم
فروردینماه بهعنوان روز فرهنگی کرج انتخابشده است.گرامیداشت این
روز در چند ســال گذشــته همزمان با برگزاری جشــنواره اللههای کرج
بوده که اســتمرار هفت دوره موفق آن در برگزاری نشــان از یک حرکت
کارشناسی برنامهریزیشــده در مجموعــه مدیریت شــهری و مطالبات
شــهروندان بوده و فرصتی برای معرفی برندینگ شهری و داشتههای این
شهر محسوب میشود.امروزه بسیاری از شهرها با برندهای فرهنگی خود
شــناخته میشوند و کالنشــهر کرج با پنج هزار و  ۲۱۹شهید اکنون بر
خود میبالد که نشــان ایثار و شهادت را با تأسی از گل الله بهعنوان نماد
شــاخص این روز انتخاب و در اذهان ثبت کرده است.همچنین با توجه به
نامگذاری کرج به تعبیر مقام معظم رهبری با عنوان ایران کوچک و وجود
اقوام گوناگون در این اســتان ،بهویژه شــهر کرج باید برای معرفی هرچه
بهتر این شهر به خصوص ســرمایههای معنوی ،فرهنگی و اجتماعی ...،و
همچنین فرصتهای سرمایهگذاری موجود ،اقدامات اساسی صورت پذیرد
که احداث پارک شــاخص «ایران کوچک» بهعنوان یک شــاهکار هنری
یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار ســال گذشــته در همین راستا است
که فرصتی برای معرفی خردهفرهنگها و آدابورســوم اقوامی که در کرج
زندگی میکنند فراهم کرده است.متأسفانه دو سال است که شیوع بیماری
کرونا فرصت برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی
را با محدودیت مواجه کرده اســت که امیدواریم هر چه زودتر با رفع این
بیماری شــاهد برگزاری فستیوالها و جشــنوارههای شادباشیم تا از این
طریق رویدادهای مهــم و معرفی کننده کرج را بیشازپیش عرصه ظهور
برسانیم و بارونق گردشــگری و ایجاد جاذبههای جدید بتوانیم کرج را به
مقصد سفرهای گردشــگران تبدیل کنیم.آری روز فرهنگی کرج فرصتی
برای یادآوری داشتههایمان و ترسیم آینده روشنی است که باید با تأسی به
گذشته و به بهترین شکل صورت پذیرد.
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گزیده خبر
راغفر:

هیچ نشانهای از رشد مثبت اقتصادی
وجود ندارد
اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا اظهار داشــت :البته در داخل برخیها با
خوشبینی به ایــن مواضع غربیها نگاه میکنند حتــی اگر منابع بلوکه
شــده ما آزاد شــود نمیتواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون
آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمیشــوند بلکه در این سیستم پر
از رانت تبدیل به رانت شــده و در اختیــار گروههای خاص قرار میگیرند.
حسین راغفر در مورد تاثیر اقتصادی برداشتن تحریمها و بازگشت آمریکا
به برجام اظهار داشــت :البته بعید میدانم که آمریکا تحریمهای اقتصادی
علیه ایران را بردارد .آنها از سویی در باغ سبز را نشان میدهند و از سویی
ایران را تهدید میکنند؛ این همان سیاســت چماق و هویج است که علیه
ایــران اعمال میکنند از همین روی امــکان لغو تحریمها را بعید میدانم.
وی ادامه داد :یکی از دالیل این موضوع آن اســت که ایران روی توســعه
فناوری هستهای پیشرفت داشته است و این تله را ایجاد میکنند تا ایران
را به موضع قبلی برگردانند .آنها تالش میکنند تا اشتباه ترامپ در خروج
از برجــام را جبران کنند .اگر ما به مواضع اخیــر وزیر امور خارجه آمریکا
و فرانسه توجه کنیم نشــان میدهد که این صحبتها بیشتر شبیه بازی
است.اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا تصریح کرد :البته در داخل برخیها
با خوشبینی به این مواضع غربیهــا نگاه میکنند حتی اگر منابع بلوکه
شــده ما آزاد شــود نمیتواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون
آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمیشــوند بلکه در این سیستم پر
از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروههای خاص قرار میگیرند.این
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید جهتگیریهای اقتصاد را تغییر داد،
اظهار داشت :مادامی که این اتفاق نیفتد و به سمت تولید نرویم حتی فروش
بیشتر نفت و دسترسی به درآمدهای آن نیز نمیتواند تاثیری داشته باشد
و موقتی خواهد بود .مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ ارز نشــان
میدهد که گروههایی از این تورم منتفع میشوند و مقامات برای حفظ این
تورم تالش میکنند.وی ادامه داد :کاهش تورم که با کاهش نرخ ارز میتواند
همراه باشــد نیازمند عزم جدی اســت و آن نیز نیازمند جایگزین کردن
درآمدهای عمومی از فروش نفت به اخذ مالیات و اصالح سیســتم بانکی
اســت؛ آن موقع میتوانیم امیدوار باشــیم که این درآمدها موجب کاهش
تورم و رشــد اشتغال و نهایتا رشــد اقتصادی شود .منتها ما هیچ نشانهای
را در جامعه و مســئوالن نمیبینیم.راغفر در مورد پیشبینی رشد مثبت
اقتصادی برای سال  1400از سوی نهادهای بینالمللی گفت :من اعتقادی
به این نهادها ندارم و آنها بیشتر جهتگیریهای سیاسی را اعمال میکنند.
اینکه آنها چه میگویند مهم نیســت مهم اتفاقی است که در جامعه روی
میدهد .البته ما پتانسیل رشد را داریم و تغییر رشد اقتصادی کامال مشروط
به اقدامات و اصالحات در جهتگیریهای سیاسی است که هیچ عالمت و
نشانهای را نمیبینیم ،بنابراین اینکه رشد اقتصادی از کجا حاصل میشود
هیچ نشانهای وجود ندارد.

پیامد ناترازی بودجهای
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :ناترازیها در نظام بودجهای و در
نظام بانکی را اگر بتوانیم مدیریت کنیم ،بستر کاهش تورم در کشور فراهم
خواهد شد.محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره
راهکارهای دســتیابی به اهدافی مانند مهار تــورم ،تقویت ارزش پول ملی،
بهبود ثبات در بازار ،مدیریت نوسانات و هدایت منابع بانکی به سمت تولید
در سال جدید ،گفت :یک سری از اقدامات کوتاه مدت هستند و یک سری
دیگر نیز بلند مدت ،ریشــه اصلی تورم به دو ناتــرازی بازمیگردد.نماینده
مردم کرمان در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد :یکی از این ناترازیها در
نظام بودجهای اســت و دیگری در نظام بانکی ،اگر این دو ناترازی را بتوانیم
مدیریت کنیم آثار و پیامدهای آن میتواند مهم باشــد ،زیرا با آن میتوان
بســتر کاهش تورم در کشــور را مدیریت کرد.رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس گفت :در بحث بودجــهای باید مراقبت الزمی صورت گیرد تا برای
جبران کســری بودجه استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد ،زیرا نتیجه
آن هزینه سنگینی را برای کشور ایجاد میکند و حجم نقدینگی را افزایش
میدهد که به تبع آن تورم افزایش پیدا میکند.پورابراهیمی تصریح کرد :در
خصوص ناترازی بانکها باید گفت نباید اجازه داده شــود خلق پولی ایجاد
شــود ،زیرا این اقدام به دلیل سوء مدیریت هاست ،زیرا چنین اتفاقی باعث
حجم نقدینگی و شــرایط تورمی شدید میشود ،لذا این دو ناترازی در ساز
و کارها و بسترها باید مدیریت شوند.وی گفت :اما کارهای موقت و کوتاهی
هــم وجود دارد ،یعنی باید نظارتها را تقویــت کنیم ،زیرا اگر نظارتهای
میدانی که بر قیمت کاالها وجود داشته باشد دیگر حق مردم ضایع نخواهد
شــد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سخنان پایان سال مقام
معظم رهبری در رابطه با گرانی کاالهای اساسی ،بیان کرد :دولت باید قیمت
باال از باغدار خریداری میکرد ،اما متاســفانه چنین اتفاقی نیفتاد .یعنی از
باغدار میخرند  ۱۰واحد و بعد این کاال را  ۵۰واحد میفروشند که این عدد،
عدد واقعی نیســت و فقط این  ۵برابر به جیب دالل میرود کهای کاش آن
 ۵۰واحدی که به فــروش میرفت  ۴۵واحدش برای باغدار و تولید کننده
بود.پورابراهیمی با بیان اینکه باید نظارتهای میدانی تقویت شــوند ،گفت:
اگر این اتفاقات در سال  ۱۴۰۰رقم بخورد باعث میشود که ما شاهد کاهش
تــورم و همچنین تقویت ارزش پول ملی شــویم همچنین در این موضوع
تمامی دستگاههای حاکمیتی وظیفه دارند این اقدامات را انجام دهند.

وضعیت بیکاری  ۱۸تا  ۳۵سالهها
تعداد بیکاران  ۱۸تا  ۳۵ســاله در ایران به  ۱.۷میلیون نفر رسیده که البته
کاهش داشته است .گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری
در زمســتان سال گذشته منتشر کرد از این حکایت داشت که حدود ۲۵.۶
میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال (بیکار و شاغل) هستند که از این تعداد
 ۲۳.۱میلیون نفر از جمعیت  ١٥ســاله و بیشــتر شاغل و  ۲.۴میلیون نفر
بیکارند و نرخ بیکاری در این دوره به  ۹.۷درصد کاهش یافته است.اما بررسی
وضعیت اشتغال بین جمعیت  ۱۸تا  ۳۵ساله نشان می دهد که حدود ۱.۷
میلیون نفر از جمعیت بیکار به آنها اختصاص دارد که این تعداد در زمستان
 ۱۳۹۸حدود  ۱.۹میلیون نفر گزارش شده بود ،بر این اساس که  ۲۵۷هزار
نفری بیکاران در ســن  ۱۸تا  ۳۵سالگی کم شــده است.در این بین تعداد
مردانی که در سن  ۱۸تا  ۳۵سالگی بیکار هستند به حدود  ۱.۱میلیون نفر
می رســد که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل که  ۱.۳میلیون نفر بوده
بیش از  ۱۴۸هزار نفر کاهش پیدا کرده است.زنان بیکار بین  ۱۵تا  ۳۵سال
در زمستان  ۱۳۹۸بیش از  ۶۶۶هزار نفر گزارش شده بود که برای زمستان
سال گذشته با کاهش  ۱۰۸هزار نفری به  ۵۵۷هزار نفر رسیده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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بازگشت روزانه  ۲میلیون بشکه نفت ایران
به بازار درصورت موفقیت مذاکرات
بازگشت روزانه  2میلیون بشکه نفت ایران به بازار درصورت موفقیت مذاکرات
اگر مذاکرات بین ایران و  ۵قدرت بزرگ دنیا به همراه آمریکا موفقیتآمیز باشد
و تحریمهای نفتی ایران برداشــته شوند ۲ ،میلیون بشکه در روز نفت ایران به
بازار برمیگردد.به گــزارش اویل پرایس ،با آغاز مذاکرات بین تهران و  5قدرت
بــزرگ دنیا به همراه آمریکا که قرارداد برجام را امضا کرده بودند ،نفت ایران به
بازارهای جهانی بازمیگردد.شرکت تحقیقاتی کپلر گزارش داد آغاز این مذاکرات
نشانه مثبتی برای اتفاقاتی است که در راه هستند .تهران و واشنگتن احتماالً بر
سر میز مذاکره بر میگردند .اگر این اتفاق بیفتد و در مورد برنامه هستهای ایران
به توافق برســند ،دو میلیون بشــکه در روز نفت خام ایران به تولید نفت اوپک
اضافه میشود.این مذاکرات در همین هفته در وین برگزار میشود و طبق گفته
حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران ،بخش جدیدی از تالشهای این کشور برای
نجات برنامه هستهای آن آغاز شــده است.هم تهران و هم دولت جدید آمریکا
در واشــنگتن آمادگی خود را برای مذاکرات جهت برداشــته شدن تحریمها و
بازگرداندن صنعت نفت ایران به شــرایط عادی اعالم کردهاند ولی هر دو تاکید
دارنــد که طرف مقابل بایــد قدم اول را بردارد .ایــران از آمریکا میخواهد اول
تحریمها را بردارد و آمریکا ترجیح میدهد اول ایران غنیسازی اورانیوم را متوقف
کند.اگر این مذاکرات موفقیتآمیز باشند ،اوپک احتماال با مشکل مواجه خواهد
شــد .ایران همین حاال هم بیشــتر از ارقام رسمی صادرات نفت دارد که بیشتر
آن به چین است .این مقدار نفت با برداشته شدن تحریم ها آشکار خواهد شد
و شاید مشــکل بزرگتر برای تولیدکنندگان نفت آمریکا باشد چون نفت ایران
به هند هم سرازیر میشــود و احتماالً جای واردات نفت این کشور از آمریکا را
میگیرد .هند پس از آغاز تحریمهای آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف و این
نفت را از آمریکا خریداری کرد .

تأمین امنیت سبد سوخت کشور با پیشگیری
از شیوع بیشتر کرونا
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیجفارس صیانت از
اســتمرار عملیات تولید فرآوردههای استراتژیک سبد
ســوخت کشور در شرایط ویژه به سبب شیوع ویروس
کرونــا را مورد تأکید قــرار داد و گفت :با توجه به آغاز
موج چهارم شــیوع این ویروس در اســتان هرمزگان،
پروتکلهای بهداشــتی را تشدید کردهایم.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت
ستاره خلیجفارس« ،محمدعلی دادور» ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد
درون و برونسازمانی در راستای مصونسازی پرسنل این پاالیشگاه در مواجهه
بــا موج چهارم این بیماری در هرمزگان ،گفت :با توجه به شــیوع حاد ویروس
کرونا و افزایش فوت مبتالیان به این ویروس تمامی مرخصیها لغو شده است و
افرادی که از استان خارج شدهاند ،حق ورود به پاالیشگاه را تا اطالع ثانوی ندارند.
وی افزود :به همکاران و خانوادههای آنها توصیه شــده است که بههیچوجه از
هرمزگان خارج نشــوند ،تمام مأموریتها نیز لغو شده است و سعی کردهایم در
روزهای اخیر از طرق مختلف با فرهنگسازی حساسیت خانوادهی بزرگ ستاره
خلیجفارس را نسبت به این بیماری بار دیگر افزایش دهیم که با توجه به جمعیت
چند هزار نفری این خانواده بزرگ ،مطمئناً تاثیر شگرفی در رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در سطح استان خواهد داشــت تا ما نیز به سهم خود یاریرسان و
حامی مدافعان سالمت هرمزگان هرمزگان باشیم.مدیرعامل شرکت نفت ستاره
خلیجفارس نیروی انســانی هر شرکتی را بزرگترین سرمایه آن شرکت عنوان
کرد و اظهار داشت :با ایجاد امکان دورکاری کارکنان دارای بیماریهای زمینهای
نظیر دیابت ،مشــکالت کلیوی ،قلبی ،عروقی و تنفسی تدابیری اندیشیدیم تا
کمترین خطر پرســنل را تهدید کند.وی اســترسهای ناشی از این بیماری را
نیز معضلی بزرگ خواند و گفت :برگزاری چندین دوره آموزشــی مجازی ویژه
خانوادههای کارکنان با محوریت افزایش مهارت مقابله با استرس در برابر کرونا
در یک سال گذشته صورت پذیرفته است که بیشک در شرایط کنونی یاریگر
مــا خواهد بــود.وی در ادامه ضمن بیان اینکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا
در کشــور روزانه نزدیک به  12هزار ماسک و ســایر لوازم بهداشتی در اختیار
پرسنل این پاالیشگاه قرار گرفته اســت ،اظهار داشت :مناسبسازی رستوران،
مسجد ،سرویسهای ایاب و ذهاب ،مکانهای دریافت خدمات اداری و سالنهای
اجتماعات از ماههای پیش انجام شده است و با تأمین زیرساختها اکثر جلسات
ت برخط برگزار میکنیم.دادور با بیان اینکه تمام زوایا برای اجرای
را نیز بهصور 
هر چه بهتر طرح فاصلهگذاری فیزیکی در پاالیشــگاه ستاره خلیجفارس دیده
شــده است ،گفت :طی یک سال گذشــته با اجرای مانورهای مختلف اشکاالت
اجرای این طرح را دریافتیم و اکنون با اطمینان بیشــتری طرح فاصلهگذاری را
اجرا میکنیم و در این طرح چنان چه پزشک تشخیص دهد که فرد باید پیش
از ورود به پاالیشگاه در قرنطینه قرار گیرد.

نوبت اول
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فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
پروژه فاز اول ساماندهی رودخانه شاهرود
در محدوده لمبران
شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
یــک مرحله ای بــا ارزیابی کیفی» پروژه فاز اول ســاماندهی رودخانه شــاهرود در
محدوده لمبران » از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت برگزار نماید.کلیه
مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ
انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/01/22می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه از
طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
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مصلی-خیابان بوستان -شرکت سهامی آب منطقه ای البرز -کد پستی 3186717598
تلفن02633332300 -310-320
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  021 ،27313131دفتر ثبت نام 88969737:و 021- 85193768
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با تشدید نگرانیهای کرونایی رقم خورد

قیمتهــای نفت در معامالت روز جمعــه تحت تاثیر افزایش
عرضه از ســوی تولیدکنندگان بزرگ و نگرانیها در خصوص
تاثیر پاندمی کووید  ۱۹بر تقاضا ،پایین رفت و کاهش هفتگی
سنگینی نشان داد.بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در
ژوئن  ۲۵سنت معادل  ۰.۴درصد کاهش یافت و در  ۶۲دالر
و  ۹۵ســنت در هر بشکه بسته شــد .بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه  ۲۸ســنت
معادل  ۰.۵درصد کاهش یافت و در  ۵۹دالر و  ۳۲سنت در
هر بشکه رسید.آلمان شمار واکسیناسیون روزانه کووید ۱۹
را دو برابر کرده و فرانســه هفته گذشته در ایمنی سازی به
نقطه عطف جدیدی رســید .ایتالیا هم با کاهش نرخ ابتال،
قرار است محدودیتهای قرنطینه را تسهیل کند .با این حال
قیمتهای نفت تحت تاثیر نگرانیها نســبت به وضعیت تقاضا
برای بنزین ،دیزل و ســوخت هواپیما در سه ماهه دوم قرار
گرفتند که معموال دوره اوج گیری فصلی ســفر است که تا
ســه ماهه سوم ســال ادامه پیدا می کند .در این بین ،هند
که ســومین واردکننــده بزرگ نفت جهان پــس از چین و
آمریکاســت ،با افزایش آمار روزانه ابتال به بیش از  ۱۰۰هزار
نفر روبرو شــد .تجدید قرنطینه در برخــی از نقاط جهان و
مشــکالت مربوط به برنامه های واکسیناسیون ممکن است
دورنمای تقاضا بــرای نفت را متاثر کند.نفت برنت برای کل
هفته ســه درصد و شــاخص نفت آمریکا  ۳.۵درصد کاهش
نشان داد .عمده کاهش هفتگی قیمتهای نفت به دلیل ریزش
چهار درصدی روز دوشــنبه در پــی واکنش معامله گران به
تصویب افزایش تولید اوپک پالس بود .فشــارهای کاهشــی
با تصمیم اخیر گــروه اوپک پالس برای افزایش تدریجی دو
میلیون بشــکه در روز نفت در فاصله ماههــای مه تا ژوئن
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی
تولید نیروی بــرق حرارتی گفت :بازده
نیروگاههــای حرارتــی کشــور برای
نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران
به رقم  ۳۹درصد افزایش یافت.به گزارش
وزارت نیرو« ،محسن طرزطلب» افزود:
بازده نیروگاههای حرارتی ایران پارسال
با رشــد بیش از چهار دهم درصدی از
 ۳۸.۵۶درصــد به  ۳۹درصــد افزایش
یافت؛ رقمی که بیشترین میزان افزایش
ســالیانه بازده نیروگاههای حرارتی در
هشت سال اخیر بوده و موجب کاهش
مصرف  ۸۴۶میلیــون مترمکعب/لیتر
ســوخت معادل در سال  ۹۹شده است.
وی با تاکیــد بر اینکــه افزایش چهار
دهم درصدی بــازده نیروگاهها بیش از
یک درصد صرفهجویی سالیانه سوخت
مصرفی نیروگاهها را به دنبال داشــته
اســت ،خاطرنشــانکرد :صرفهجویی
سالیانه ســوخت موجب ارزش افزوده
و حفظ ســرمایه ملی میشــود ،بر این
اساس اجرای اقدامهای منجر به افزایش
بازدهی با حمایتها و مشوقهای دیده
شــده در ضوابــط ،مقــررات و قوانین
باالدســتی از مهمتریــن اهــداف این
شرکت اســت.طرزطلب ،یکی از عوامل
مهم دســتیابی به بازده یاد شــده را
اجرای کامل برنامه تعمیرات واحدهای
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هفته سیاه نفت

برای نخستین بار در صنعت برق؛

بازده نیروگاههای حرارتی ایران
به  ۳۹درصد رسید
نیروگاهی دانست و افزود :بعضی واحدها
در طــول بهرهبرداری دچار اشــکاالتی
میشــوند که میتواند بر بازده آنهـــا
تاثیرگذار باشــد که ایــن محدودیتها
در زمان اجرای برنامه تعمیرات واحدها
رفعشده و کاهش بازده واحدها جبران
میشود.مدیرعامل شرکت برق حرارتی
ادامهداد :بر همین اســاس با بررســـی
دقیق و تدوین استراتژی نظام نگهـداری
و تعمیــرات واحدهــای نیروگاهــی و
همچنیــن انجام بهمـــوقع بازدیدهای
دورهای و برنامــه تعمیراتی اشــکاالت
ایجــاد شــده در دوره بهرهبــرداری از
واحدهـــا رفع شده و این اقدام عالوه بر
رفع محدودیتهای تولید ،افزایش بازده
واحدهـــا را در پی دارد.وی با اشاره به
نقش ســاخت بخش بخار نیروگاههای
ســیکل ترکیبی در دستیابی به بازده
 ۳۹درصــدی ،گفت :بــازده واحدهای
گازی بزرگ بهطور متوســط  ۳۱درصد
است که با احداث واحد بخار متصل به
آنها و تکمیل بلوک ســیکلترکیبی،

بــازده مجموعه به بیــش از  ۴۵درصد
افزایش مییابد؛ در همین راســتا سال
گذشــته در مجموع یکهــزار و ۹۳۶
مگاوات بلوک سیکلترکیبی به ظرفیت
شبکه سراسری برق کشور اضافه شده
است.طرزطلب ،به اجرای برنامه ارتقای
واحدهای گازی  V۹۴.۲اشــاره کرد و
گفت :اجرای عملیات ارتقا بر روی این
واحدهای گازی همزمــان با تعمیرات
اساســی واحدها ،باعــث افزایش ۱۰
مگاوات در تــوان تولیدی و یک درصد
افزایش بازده برای هر واحد شده است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی ادامهداد:
افزایش بهرهوری واحدهای نیروگاهی،
کاهــش میــزان ســوخت مصرفی و
اســتفاده بهینه از ســوخت تخصیص
یافته به نیروگاههای حرارتی کشــور از
جمله مهمترین مزایــای افزایش بازده
نیروگاههای حرارتی اســت.وی با اشاره
بــه برنامههای این شــرکت به منظور
افزایشبازده نیروگاههای حرارتی کشور،
گفت :جهتگیری به سمت نیروگاههای

چرخــ ه ترکیبــی بــا بازدهــی باال و
آالیندگی کمتر با توجه به پیشــرفت
فناوری و ســاخت داخل تجهیزات این
نوع نیروگاهها ،برنامهریزی و اجـــرای
کامــل برنامــه تعمیــرات واحدهای
نیروگاهــی و تبدیــل واحدهای گازی
سیکل باز به واحدهای سیکل ترکیبی
از جمله برنامههای صنعت برق حرارتی
برای ارتقای بازده واحدهای تولید برق
حرارتی اســت.این مسوول تاکید کرد:
بازنشســته کردن واحدهای فرســوده
و با بازده پایین ،ارتقـــای بهرهوری در
فعالیتها و مشــارکت بیشــتر بخش
خصوصی ،استفـاده بیشتـر از فناوری
ی و همکاری با
روز جهان و هماهنگــ 
شرکت مدیریت شــبکه برق ایران در
جهت آرایش بهینــه تولید نیز از دیگر
برنامههایی اســت کــه مجموعه برق
حرارتی برای افزایش بازده نیروگاههای
حرارتی کشــور در دستور کار قرار داده
است.مدیرعامل شــرکت برق حرارتی
خاطرنشان کرد :بر اساس آخرین سند
شــورای عالی انرژی کشور مقدار بازده
نیروگاههــای حرارتی در ســال ۱۴۲۰
برابــر با  ۵۰درصد هدفگذاری شــده
اســت که در تالشــیم با اجرا و تحقق
برنامههای یاد شــده به این مهم دست
یابیم.

روسیه به آمریکا درباره مانعتراشیها علیه خط لوله «نورد استریم  »۲هشدار داد
ی در مسیر اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز «نورد استریم »۲
«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه به آمریکا درباره نقض مقررات بینالمللی و ادامه مانعتراش 
هشدار داد.سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری ضمن محکوم کردن فشارهای آمریکا به شرکتها و کشورهای اروپایی در زمینه اجرای پروژه خط لوله
انتقال گاز «نورد استریم  ،»۲مواضع واشنگتن را غیرقانونی خواند«.ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست خبری در مسکو به ایاالت متحده آمریکا
درباره توسل به مانع تراشیهای غیرقانونی در مسیر اجرای پروژه خط لوله نورد استریم  ۲هشدار داد.به گزارش خبرگزاری تاس ،این مقام روس گفت« :برای آمریکا فکر
خوبی خواهد بود که با تبعیت از هنجارهای حقوق بینالملل و به تدریج متوقف کردن مانع تراشیهای غیرقانونی در مسیر اجرای پروژه نورد استریم  ،۲از خود یک الگو
بر جای بگذارد».سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد« :اگرچه ایاالت متحده عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست اما خود را حامی قوی آزاد بودن دریاها برای همه
کشورها مطرح میکند».زاخاروا با طعنه درباره ادعای حمایت آمریکا از آزادی دریانوردی در جهان و عدم عضویت در «کنوانسیون حقوق دریاها» افزود« :این دقیقا مثل
خود آنها (آمریکاییها) است ،اینطور نیست؟ در حالی که عضو فرایندهای مرتبط بینالمللی نیستند ،آنها از همگان میخواهند که مقررات خاص آنها را به کار ببندند».
هشدار تازه مسکو به واشنگتن درباره پروژه نورد استریم  ۲در حالی مطرح شده که دولت جو بایدن همانند دولت سابق دونالد ترامپ در آمریکا ،برای توقف این پروژه
فشارهای زیادی را به شرکتها و کشورهای اروپایی وارد کرده است.خط لوله نورد استریم  ۲قرار است بعد از تکمیل ،ساالنه با ظرفیت  ۵۵میلیارد متر مکعب گاز طبیعی
روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان برساند.اواخر سال  ۲۰۱۹ساخت این خط لوله به دلیل توقف کار شرکت سوئیسی «آلسیس»(  )Allseasدر نتیجه تحریمهای
آمریکا متوقف شده بود اما بعد از یک سال وقفه ،ساخت این خط لوله از سرگرفته شد.
وزیر انرژی عربستان:

اوپک پالس تصمیم
درستی گرفت
وزیر انــرژی عربســتان ابــراز اطمینان کرد
که اوپــک پالس تصمیم درســتی در زمینه
عرضه نفت گرفته اســت.به گزارش بلومبرگ،
عبدالعزیز بن ســلمان ،اظهــار کرد که توافق
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و
متحدانش (اوپک پالس) برای افزایش عرضه
در ســه ماه آینده ،تصمیم درستی بوده است.
وی در مصاحبهای گفــت :معتقدم همچنان
تصمیم خوبی است .مورد نگرانکنندهای برای
ما یــا همکارانم در اوپک پالس نمیبینم.وزیر
انرژی عربستان سعودی این صحبتها را یک
هفته پس از توافق اوپک پالس برای افزودن ۲
میلیون بشکه در روز به عرضه نفت در فاصله
ماه مه تا ژوئیه امسال ،مطرح کرد .از آن زمان
تاکنون ،قیمت نفت خام برنت باالی  ۶۰دالر
برای هر بشــکه باقیمانده است .این در حالی
است که همهگیری ویروس کرونا سبب شده
موانع بسیاری بر ســر بهبود جهانی باشد که
یکی از آنها کمبود واکسن در هند است.

تولید گاز طبیعی در اروپا  ۲۳درصد در  ۲۰۲۰کاهش داشت
تولید گاز در اتحادیه اروپا در سال گذشته میالدی  ۲۲.۸درصد نسبت به  ۲۰۱۹کاهش داشت و به  ۵۴میلیارد مترمکعب
رســید .راشا تودی ،جدیدترین گزارش کمیسیون اروپا نشــان میدهد تولید داخلی گاز در این قاره در  2020برابر با
 54میلیارد مترمکعب بوده یعنی  22.8درصد کاهش نسبت به  70میلیارد متر مکعب تولید شده در  .2019هلند 24
میلیارد متر مکعب ،رومانی  9میلیارد متر مکعب و آلمان  4.9میلیارد متر مکعب گاز در  2020تولید کردند ،در حالی
که تولید این کشورها در  2019به ترتیب برابر بود با  10 ،33.7و  5.7میلیارد متر مکعب .تولید گاز اتحادیه اروپا در سه
ماه پایانی  2020به حدود  13.7میلیارد متر مکعب رسید یعنی  15درصد کمتر از همین دوره در  .2019در گزارش
کمیسیون اروپا همچنین آمده است«:دورکاری گسترده باعث افزایش مصرف گاز طبیعی در مناطق شهری در مقایسه
با ســال قبل بوده است» .مصرف گاز اتحادیه اروپا در سه ماهه پایانی  2020حدود  1.3درصد معادل  1.5میلیارد متر
مکعب نســبت به همین دوره در  2019افزایش یافت و به  119.2میلیارد متر مکعب رســید .این رقم نسبت به 71.9
میلیارد متر مکعب مصرف شده در تابستان  2020هم افزایش داشت.

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری
رینگ داخلی و بینالملل بورس انرژی ایران دیروز شــاهد عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری اســت.به گزارش بورس
انرژی ،رینگ داخلی این بورس ،دیروز (شنبه ۲۱ ،فروردینماه) شاهد عرضه کاالهای آیزوفید ،حالل  ،۴۰۲حالل  ۴۰۴و
ریفورمیت پاالیش نفت تبریز ،بلندینگ نفتا پاالیش نفت بندرعباس ،پنتان پالس پتروشیمی بوشهر ،حالل  ۴۰۴عمده،
نفتای ســبک و نفتای سنگین تصفیهنشده عمده پاالیش نفت شیراز است و اکستراکت سبک شرکت نفت ایرانول ،ته
مانده برج تقطیر پاالیش نفت کرمانشاه و رافینت  ۲شرکت پتروشیمی شیمیبافت در رینگ بینالملل عرضه میشود.
روز چهارشــنبه ( ۱۸فروردینماه) کاالهای پنتان پاالیش نفت کرمانشــاه ،حالل  ۴۰۲پاالیش نفت تبریز ،ریفورمیت
پتروشیمی بوعلی سینا و سیاساو پاالیش نفت شازند در رینگ داخلی و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی
بوعلی سینا در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
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تشدید شده است .اگرچه قیمتها از ریزش روز دوشنبه بهبود
پیدا کردند اما این بهبود در مواجهه با مشــکالت فعلی اروپا،
به حدی نبود که سقوط روز دوشنبه را به طور کامل جبران
کند.استفن اینس ،استراتژیست ارشــد بازار جهانی شرکت
اکســی کورپ در این باره گفت :انتظار می رود نفت با توجه
به ارزیابی عوامل مذکور توسط معامله گران ،در بازده بین ۶۰
تا  ۷۰دالر در هر بشــکه معامله شود.جیم ریتربوش ،رییس
شرکت ریتربوش و آسوشیتس در گالنای ایلینویز اظهار کرد:
چشم انداز مطلوب تقاضا برای نفت تا حدودی با انتظار برای
افزایش حدود دو میلیون بشــکه در روز تولید اوپک پالس تا
پایان ژوییه خنثی شده است.در این بین ،شرکتهای حفاری
آمریکایی هفته گذشــته شمار دکلهای حفاری نفت را تغییر
ندادند .تحلیلگران پیش بینی می کنند برای ثابت نگه داشتن
تولید ،به دکلهای حفاری بیشتری نیاز باشد.طبق آمار شرکت
خدمات انرژی بیکرهیوز ،شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا
در هفته منتهی به  ۹آوریل ثابت ماند و در  ۳۳۷حلقه ایستاد
در حالی که شــمار دکلهای گاز بــا دو حلقه افزایش ،به ۹۳
حلقه رسید .مجموع دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا ۱۷۰
حلقه یا  ۲۸درصد کمتر از مدت مشــابه سال گذشته است.
عامل دیگری که قیمتهای نفت را با فشارهای کاهشی روبرو
کــرد ،آغاز مذاکرات ایران با قدرتهــای جهانی در وین برای
یافتن راهی برای خروج از تحریمهای دو ســاله آمریکا علیه
صــادرات نفت ایران بود.بر اســاس گزارش رویتــرز ،بازار به
مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا برای بازگشت به
برجام چشم دوخته است .نمایندگان روز جمعه از پیشرفت
مذاکرات خبر دادند اما مقامات ایرانی به اختالف با واشنگتن
در خصوص موضوع تحریمها اشاره کردند.

ایران در سال گذشته حدود  ۳میلیارد دالر
بنزین صادر کرد
آمارهای گمرک نشــان میدهد ایران در سال گذشته بیش از  ۲.۹میلیارد دالر
بنزین علی رغم تحریمها صادر کرده اســت .طبق امارها ایران در  12ماهه سال
 99بیش از  7.8میلیون تن بنزین علی رغم تحریمها صادرات شد.طبق آمارهای
گمرک ،در این مدت  2.9میلیارد دالر بنزین فروخته شــده که نسبت به مدت
مشابه ســال  98بالغ بر  358درصد رشد به لحاظ ارزش و  618درصد رشد به
لحاظ وزنی مشاهده میشــود یعنی در سال گذشته نسبت به سال  ،98ارزش
صادرات  4.6برابر و حجم صادرات  7.2برابر شــده است.در سال  98حدود 636
میلیون دالر بنزین صادر شــده بود.همچنین در سال  99بالغ بر  13.7میلیارد
دالر محصوالت پتروشــیمی صادرات شــده که در مقایسه با سال  98از لحاظ
ارزش بالغ بر  23درصد افت کرده است .حجم صادرات محصوالت پتروشیمی در
سال گذشته نسبت به سال  98هم حدود  13درصد کاهش یافته است .در سال
 98بیش از  17.8میلیارد دالر از این محصوالت صادر شــده بود.براســاس این
گزارش ،یکی از دالیل کاهش حجم و ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی در
سال گذشته نسبت به سال  ،98شیوع کرونا و کاهش تقاضای خرید محصوالت
پتروشیمی در جهان بوده است.
روسیه:

همهگیری ویروس کرونا همچنان تا  ۲۰۲۴بر
تقاضای نفت تأثیر میگذارد
روســیه پیشبینی میکند تقاضای جهانی نفت تــا  ۲۰۲۳یا  ۲۰۲۴همچنان
تحت تاثیر بحران کرونا باشــد .به گزارش اویل پرایس ،طبق پیشنویس یکی از
اســناد دولت روسیه ،همهگیری ویروس کرونا تا  2024بر تقاضای جهانی نفت
تأثیر میگذارد و طرحهای کاهش تولید کربن در اقتصادهای بزرگ اروپا تهدید
جدیدی برای صنعت نفت روسیه خواهد بود.سند دورنمای صنعت نفت روسیه
تا  2035نشــان میدهد تقاضای جهانی نفت تا  2023یا  2024همچنان تحت
تاثیر بحران کرونا خواهد بود .انتظار میرود تقاضای جهانی نفت در سال جاری
میالدی  5.9میلیون بشــکه در روز افزایش یابد .تقاضای نفت در سال گذشته
میالدی طبق تخمینهای اوپک در گزارش ماهانه این گروه از بازار نفت در ماه
مارس برابر با  90.4میلیون بشکه در روز بود .کمیته مشترک وزارتی نظارت بر
قرارداد کاهش تولید اوپکپالس قبل از نشســت هفته گذشــته این ائتالف در
بهترین سناریو پیشبینی کرده بود رشــد تقاضا در  2021برابر با  5.6میلیون
بشکه در روز باشد یعنی  3هزار بشکه در روز کمتر از پیشبینی اوپک .الکساندر
نواک ،معاون نخست وزیر روسیه هم رشد تقاضا در سال جاری میالدی را حدود
 5.6میلیون بشــکه در روز میداند .وی در نشست اوپکپالس در هفته گذشته
گفت بیثباتیهای بســیاری در بازار جهانی نفت مخصوصاً در اروپا وجود دارد و
بازار نفت هنوز هم با دو میلیون بشــکه در روز کمبود مواجه است .صنعت نفت
روسیه عالوه بر بحران کرونا تحت تاثیر تمایل بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از
جملــه در اروپا به انرژیهای کم کربن قرار دارد .اروپا یک بازار صادرات کلیدی
برای نفت روسیه است .طرح بسیاری پایتختهای اروپایی از جمله رم و پاریس
برای محدود کردن خودروهای دیزل ســوز بر تقاضای نفت و محصوالت نفتی
روســیه در اوایل  2024تاثیر خواهد گذاشــت .روسیه اخیرا ً پیشبینی خود از
تولید داخلی نفت ،گاز و زغال سنگ را برای  2021و  2022پایین آورده است.
پیش بینی این کشور از تولید نفت در  2023و  2024طبق برنامه توسعه انرژی
روسیه تغییری نکرده است.

تجدیدپذیرها چقدر برق تولید کردند؟
بر اســاس آخرین آمار میزان برق تولید شده از نیروگاههای تجدیدپذیر کشور
و بهرهوری برق طی اســفند سال گذشته به حدود  ۸۹میلیون کیلووات ساعت
رســید .آخرین وضعیت اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در اســفندماه ۹۹
نشاندهنده صرفهجویی  ۱۹میلیون لیتری در مصرف آب است .همچنین در این
مدت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر صرفهجویی معادل  ۲۵میلیون مترمکعب
گاز طبیعی در بر داشته و توانسته مانع از انتشار  ۵۷هزارتن گاز گلخانهای شود.
ی مانع از انتشار آالیندههای محلی به میزان
همچنین اســتفاده از این نوع انرژ 
ی تجدیدپذیر در اسفندماه به
 ۰.۴هزار تن شده است.سهم انواع نیروگاههای انرژ 
عدد  ۹۲۰هزار و  ۲۶۰مگاوات برق رسید که در این بین سهم نیروگاههای بادی
 ۳۱۷مگاوات ،نیروگاههای خورشیدی  ۴۵۲.۷۵مگاوات ،نیروگاههای زیست توده
 ۱۰.۵۶مگاوات ،نیروگاههای برقآبی کوچک  ۱۰۵.۶۵مگاوات و ســهم بازیافت
ت حرارتی  ۱۵.۱مگاوات بوده اســت.بر اساس این گزارش ،با استقبال خوب
تلفا 
ســرمایهگذاران تاکنون  ۵۰۰۰نیروگاه خورشــیدی مقیاس کوچک با مجموع
ظرفیت  ۶۹هزار و  ۳۲۰کیلووات در سراســر کشور به بهرهبرداری رسیده است.
این گزارش حاکی است ،بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن
دارد که  ۴۹درصد نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از نوع خورشیدی ۳۴ ،درصد
از نوع بادی ۱۲ ،درصد از نوع برقآبی کوچک ،یک درصد از نوع زیست توده۲ ،
درصد بازیافت حرارتی و  ۲درصد توربینهای انبساطی است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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تداوم نابسامانی در بازار کاالهای اساسی در آستانه ماهرمضان

بازاری که با «وعد ه درمانی» آرام نگرفت

بازار کاالهای اساســی پرمصرفی همچون مرغ و روغن در آســتانه ماه مبارک رمضان
همچنان با نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تامین این کاالها عالوه بر گرانی ،با
زحمت و مشکل برای دسترسی مواجه هستند .بازار کاالهای اساسی طی یکسال گذشته
با برخی بیتدبیریهای عجیب دولتمردان شــاهد روند صعودی قیمت بوده است و این
گرانی طی ماههای گذشته با کمبود عرضه نیز همراه شد؛ مسئوالن طی ماههای گذشته
بارها وعده کاهش قیمت و کفایت عرضه را مطرح کردهاند اما هم اکنون در آستانه ماه
مبارک رمضان همچنان بازار برخی کاالهای اساســی با نوسانات شدیدی همراه است و
مردم برای تأمین این کاالها ناچارند در شرایط کرونایی ،ساعتها در صف معطل بمانند.

صفهای مرغ همچنان طوالنی است
طی ماههای اخیر برخی سوءمدیریتها و بیتدبیریها ،بارها مردم را به صف مواد غذایی
کشانده و اخیرا ً نیز صفهای طوالنی برای خرید مرغ با نرخ دولتی ،صحنهای است که
میبینیم و هنوز هم اقدامات دولتمردان از جمله تشــکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ،
صدور مجوز برای واردات  ۵۰هزار تن مرغ با ارز دولتی و افزایش عرضه نتوانســته طول
این صفها را کوتاه کند .همچنان مرغ در فروشــگاهها ســی و پنج هزار تومان عرضه
میشــود و نکته جالب در این میان آن است که بال مرغ طعم دار نشده کیلویی چهل
هزار تومان به فروش میرسد و در شهریار پوست مرغ کیلویی هشت هزار تومان فروخته
میشود!
قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیرا ً قیمت مصوب مرغ را از  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان به ۲۴
هزار و  ۹۰۰تومان افزایش داد تا تولیدکنندگان انگیزه بیشــتری برای تولید و عرضه
مرغ به بازار داشــته باشند؛ مسئوالن وعده دادند با افزایش قیمت مرغ مصوب ،قیمت
مــرغ غیردولتی که باالی  ۳۰هزار تومان بود نیز با افزایش تولید و عرضه ،کاهش پیدا
کند و به قیمت مصوب نزدیک شود اما بررسیهای میدانی نشان میدهد همچنان در
عمده مرغ فروشیهای سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ باالتر از
 ۳۰هزار تومان است و برای دریافت مرغ با نرخ مصوب مردم باید ساعتها در میادین
میوه و تربار در صف بایســتند.قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲
روی کار آمــد حدود  ۶,۴۰۰تومان در هر کیلوگرم بود و اکنون قیمت مرغ غیردولتی
در مغازهها باالی  ۳۵هزار تومان است؛  ۶برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی در دوره
مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم موجب شده مرغ طی دو سال گذشته از سبد مصرف
نه فقط دهکهای پایین درآمدی بلکه حتی دهکهای متوســط نیز حذف شــده یا
مصرف آن به شدت کاهش یابد؛ حذف یا کاهش مصرف مرغ در سبد مصرف بسیاری
از خانوارها طی دو ســال گذشته در حالی است که از سال  ۹۷با افزایش شدید قیمت
گوشــت قرمز و حذف آن از سبد مصرف خانوارها ،مرغ جایگزین آن شده بود.یادآوری
این نکته نیز خالی از لطف نیســت که از ابتدای سال  ۱۳۹۹تا هفتم اسفندماه همان
ســال ۳.۵ ،میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی (جهت تولید دام و
طیور) اختصاص یافت اما این یارانه سر سفره مردم نیامده است و مردم جز گرانی ،نشان
دیگری از این اقالم ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی:

موافقت بانک مرکزی با واردات در مقابل
صادرات سال  ۹۷صادرکنندگان
رئیس کل بانک مرکــزی با تاکید بر اینکه این بانک همچنان صادرات ریالی را
قبول ندارد ،گفت :صادرات ریالی را قبول نداریم ولی باید مشکل صادرکنندگان
آنــرا حل کنیم ،اگرچه اعتقاد به صادرات ریالی نداریم.عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بانک مرکزی مبنی بر موافقت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با رفع تعهد
ارزی صادرکنندگانی که در ســال  ۹۷صادرات داشــته و ارز خود را به کشــور
برنگرداندهاند ،بار دیگر تاکید کرد :بانک مرکزی به صورت مشروط بازگشت ارز
صادراتی این صادرکنندگان را پذیرفته اســت.وی با بیان اینکه صادرات ریالی را
هنــوز نپذیرفتیم و نمیپذیریم ،گفت :ما صادرات ریالی را قبول نداریم ولی باید
این مشــکل را حل کنیم ،اگرچه اعتقاد به صادرات ریالی نداریم و آن را خروج
ســرمایه از کشور میدانیم.همتی در پاسخ به این سوال مهر که آیا پذیرش رفع
تعهد ارزی صادرکنندگان ســال  ۹۷به معنای پذیرش صادرات ریالی آنها است،
چراکه دو سال بانک مرکزی بر روی عدم قبول این موضوع پافشاری کرد ،افزود:
هیچ کشوری از دنیا صادرات با پول ملی خود را نمیپذیرد و صادرات با پول ملی
خندهدار اســت؛ اما اینکه طرف مقابل ارزی را گرفته باشد و به کشور نیاورد ،باز
هم مورد قبول نیست.رئیس کل بانک مرکزی گفت :در بخشنامه جدیدی که بر
مبنای اصالحیه  ۱۷۷قرار دادهایم ،به صادرکنندگانی که در ســال  ۹۷صادرات
انجام دادهاند ولی نتوانســتند ارز را برگردانند؛ فرصت داده شده تا کاال بیاورند؛
البته کوتاژهای صادراتی آنها قابل مبادله نیست و مدعی هستند که ارز دارند و
میتوانند کاال بیاورند؛ نه اینکه پروانه صادراتی را ارائه دهند و تقاضا در بازار ارز
ایجاد کنند.همتی ادامه داد :اگر صادرکنندگان ثابت کنند که ارز در اختیار دارند
میتوانند در مقابل آن واردات کاال صورت دهند.

قیمت برنج همچنان باال!
برنج نیز از دیگر کاالهایی است که طی یکسال اخیر افزایش قیمت چشمگیری را تجربه
کرده است .در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند  ۱۱۲۱در بازار ۱۹
هزار تومان است ضمن اینکه برنج هندی با وجود داشتن قیمت مصوب  ۱۸۵۰۰تومانی،
اما در بازار با نرخهای متنوع و باالتر از نرخ مصوب عرضه میشود و نرخهای  ۲۲ ،۱۹و
حتی  ۲۷هزار تومان برای آن اعالم میشود.برنجهای ایرانی نیز قیمتهای باالیی دارند؛
قیمت هر کیلوگرم برنج پر محصولی مانند شــیرودی حدود  ۲۲هزار تومان و رمضانی
 ۲۱هزار تومان اســت .قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر  ۲۶تا  ۳۹هزار تومان ،برنج
هاشــمی  ۳۰تا  ۳۵هزار تومان ،برنج طارم محلی  ۳۸,۵۰۰تومان و برنج هاشمی دودی
 ۴۲هزار تومان است.قاسم نوده فراهانی ،رئیس اتاق اصناف تهران اخیرا ً در زمینه قیمت
برنج گفته اســت :قیمت برنج هندی  ۱۸هــزار و  ۵۰۰تومان ،برنج تایلندی  ۱۲هزار و
 ۵۰۰تومان ،شکر  ۸هزار و  ۷۰۰تومان تعیین شده است و هیچکس حق ندارد گرانتر
بفروشــد.اما این «حق ندارد» ها در سطح بازار بازتابی ندارد و فروشندگان به قول یک
یبُرند».
خانم کارمند« ،هر چقدر بتوانند گوش مردم را م 
روغن سرخ کردنی نیست؛ روغن حلب  ۵کیلویی باالی  ۱۵۰هزار تومان
از دیگر کاالهایی که مردم طی این مدت در خرید آن دچار مشــکل هســتند ،روغن
اســت؛ در حال حاضر قیمــت روغن  ۲لیتری مخصوص پخت و پز در فروشــگاههای
زنجیــرهای حدود  ۲۴هزار و  ۵۰۰تومان و در مغازههای ســطح شــهر باالی  ۳۰هزار
تومان است و روغن سرخ کردنی هم پیدا نمیشد.االن ماههاست روغن حلب  ۵کیلویی
در هیچ فروشگاهی پیدا نمیشود اما در مغازهها موجود است و  ۱۵۰هزار تومان به باال
میفروشــند؛ در حالی که قیمت درج شده بر روی آن  ۷۰هزار تومان است .این روغنی
که باید در فروشگاههای زنجیرهای با نرخ مصوب به مردم عرضه شود اما مشخص نیست
چرا از مغازهها ســردرمیاورد .مسئوالن هم دائم مصاحبه میکنند و میگویند کمبود
نداریم.بررسی میدانی از فروشگاههای زنجیرهای هم نشان میدهد فروشگاهها در ساعات
مشــخصی از روز قفســه روغن رو پر می کنندو معموالً مردم هم برای خرید روغن د
رهمان ســاعات در فروشگاههای صف می کشند و وقتی موجودی قفسه تمام میشود،
قفسه دوباره شارژ نمیشود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موکول میشود.قاسم علی
حسنی ،دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه گفته است :در روغن کمبود
آنچنانی وجود ندارد بلکه بیشــتر گران فروشی به چشم میخورد ،چراکه اگر مشتری
بخواهــد روغن  ۷۱هزار تومانی را  ۱۰۰یا  ۱۱۰هزار تومان بخرد ،پیدا میکند؛ بنابراین
این مســاله نشان میدهد که روغن وجود دارد اما گران است.به گفته وی رانت موجود
روی قیمت روغن نباتی ناشی از اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات روغن خام است
که منجر به سوءاســتفاده عدهای میشــود و با برهم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا،
گرانی را رقم میزند.
شبکه توزیع معیوب است /ارز ترجیحی باید حذف شود تا بازار آرام بگیرد
دبیر کل اتاق اصناف ایران از خسارت
 ۳۰۰هــزار میلیــارد تومانی اصناف
از آغاز شــیوع کرونا تا پایان آبان ماه
بعالوه دو هفته تعطیلــی در آذر ماه
خبر داد و با بیان اینکه ســال گذشته
تنها  ۷درصد مشــموالن وام کرونا از
آن استقبال کردند ،دالیل استقبال کم
از این وام را تشــریح کرد.محمد باقر
مجتبی ،با بیان اینکه اولین خســارت
از بعد مادی اســت ،تصریح کرد :طی
 ۱۵روزی که در آذرماه سال قبل اکثر
شهرهای کشور قرمز و نارنجی بودند،
صنوف طــی  ۱۵روز بیش از  ۵۰هزار
میلیارد تومان کاهش فروش داشتند.
همچنین از ابتدای اســفندماه ســال
 ۱۳۹۸یعنی ابتدای شــیوع ویروس
کرونا تــا پایان آبــان  ،۱۳۹۹اصناف
بیــش از  ۲۵۰هزار میلیــارد تومان
کاهش فروش داشــتند .این خسارات
سنگین است و نداشتن فروش یعنی
چک صنوف پاس نمیشود.
وی افزود :این وضعیت زنجیره تامین و
توزیع را دچار مشکل میکند و واحد
تولیدی هم نمیتواند مواد اولیه خود
را تامین کند .بــرای مثال چکهای
برگشــتی در فروردین  ۱۳۹۹ســه

دبیرکل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی با بیان اینکه تمام فرآیند تأمین و توزیع روغن
از صفــر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجیحی ،تأمین مواد اولیه ،قیمتگذاری و توزیع
در اختیار دولت اســت ،افزوده است :ارز ترجیحی باید از واردات روغن خام حذف شود
تــا رانت موجود روی قیمــت روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شــود ،انگیزه
سوءاســتفاده و داللی از بین میرود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ،گران فروشی
از بین خواهد رفت.وی گفته است فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در بازار روغن ایجاد
کرده ،نباید از نقش دالالن در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب
است و باید اصالح شود.

گوشت قرمز؛ کاالیی که از سبد غذایی بسیاری از خانوار ایرانی حذف شد
در این میان ،بازار پرتالطم گوشت قرمز و افزایش سرسامآور قیمت این محصول باعث
شده که گوشــت عم ً
ال از سبد مصرف دهک پایین و حتی متوسط جامعه حذف شود.
براســاس گزارشهای میدانی نشــان میدهد قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی هم
اکنون  ۱۶۲هزار تومان و گوشت گوساله (مغز ران)  ۱۳۱هزار تومان است.
در این راستا علی اصغر ملکی ،رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه هم اکنون
نمیتوان قیمتی را برای گوشــت اعالم کرد ،گفت :در حال حاضر بازار در نوسان است
و با توجه به اینکه تازه شــروع به کار کرده ،قیمتها تثبیت نشده است.وی با اشاره به
اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمیدهد ،اضافه
کرد :عرضه دام به وفور انجام میشــود و زیاد است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که
در حال انجام است ،بسیار در بازار گوشت تأثیرگذار است و باعث میشود قیمت گوشت
نیز کاهش یابد.ملکی ادامه داد :براســاس تجربیات سالهای اخیر ،مردم در سه روز اول
مــاه مبارک رمضان خریدهای خود را انجام میدهند و بعد از آن شــاهد رکود در بازار
هســتیم.به گفته وی طی  ۷روز اخیر نیز قیمت گوشت گوسفندی بین شش تا هفت
هزار تومان کاهش یافته است.
ارز جهانگیری؛ امالفساد اقتصاد ایران
به نظر میرســد تصمیم غلط دولت برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی به واردات برخی
اقالم و مدیریت ضعیف در مدیریت حلقههای تأمین تا توزیع این اقالم مهمترین دالیل
نابسامانی بازار کاالهای اساسی است؛ از عدم تخصیص به موقع ارز ،عدم تأمین به موقع
تا قیمت گذاری دســتوری و عدم نظارت صحیح بر زنجیــره تأمین تا توزیع ،از جمله
ضعفهایی است که در شکل گیری شرایط فعلی بازار نقش مؤثری داشته است و مردم
را برای تأمین اقالم اساســی مورد نیازشان به دردسر انداخته است .یعنی نه تنها گرانی
شدید این اقالم به مردم تحمیل شــده بلکه برای دسترسی به همین اقالم گران ،باید
زحمت زیادی را متقبل شــوند و گاهاً ساعتها در صف بایستند.انتظار میرود با توجه
به درپیش بودن ماه مبارک رمضان ،اقدامات ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه این
اقالم نمود بیشتری در بازار داشته باشد و مردم برای مصارف ماه رمضان در تأمین اقالم
با مشکالت کمتری مواجه شوند.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تشریح کرد؛

دالیل استقبال کم از وام کرونا
برابر شــده بود .دبیرکل اتاق اصناف
ایــران همچنین با بیــان اینکه علی
رغم کمکها و مســاعدتهای دولت
از طریق تســهیل قوانین و مقررات،
اصناف اکنــون از بعد مــادی کمک
قابل توجهی دریافت نکردند ،تصریح
کرد :سال گذشته چند بسته حمایتی
به دولــت ارائه کردیم که بخشــی از
آن تصویب شــد و منتظــر تصویب
بخش دیگری از آنها در ســال جاری
هســتیم .بنابراین صنوف باید توجه
داشته باشــند که جبران خسارت ها
به میزان خسارتها نیست و بهترین
راه پیشــگیری و رعایت پروتکل های
بهداشتی است.
فقط  ۷درصد واحدهای صنفی از
وام استقبال کردند
او در ادامــه از مــردم و واحد صنفی
خواســت پروتکلهای بهداشــت را
رعایت کنند ،چراکه هم جانشــان در

پیشبینی سرمایهگذاری  ۸۰میلیارد دالری چینیها در معادن کشور
رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت :چینیها عالقهمند هستند که حدود  ۴۰۰میلیارد دالر در حوزههای
مختلف کشور سرمایهگذاری کنند که حدود  ۸۰میلیارد دالر آن در حوزه معادن و صنایع معدنی است.بهرام شکوری درباره سند جامع همکاری
 ۲۵ســاله ایران و چین و تاثیرات آن بر حوزه معادن اظهار کرد :در مورد ســرمایهگذاری چینیها در حوزه معادن ،اظهار نظرهای مختلفی صورت
میگیرد .عدهای معتقدند که این توافقنامه باعث آسیب به کشور میشود اما من اعتقاد دارم که سرمایهگذاریهای خارجی میتواند باعث رشد و
تعالی کشور شود .اینکه ما بتوانیم یک همکاری خوب با کشورهای دنیا به خصوص کشوری مانند چین داشته باشیم ،میتواند کمک کننده باشد.
وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری چینیها در حوزه معادن گفت :آنچه که در تفاهمنامه همکاری  ۲۵ساله وجود دارد نشان میدهد که چینیها
عالقهمند هســتند که حدود  ۴۰۰میلیارد دالر در حوزههای مختلف ســرمایهگذاری کنند که حدود  ۸۰میلیارد دالر آن در حوزه معادن و صنایع
معدنی است .برای قیاس بهتر الزم به ذکر است که حجم کل سرمایهگذاری از دوره رضاشاه تا امروز در حوزه معادن و صنایع معدنی به  ۵۰میلیارد
دالر نمیرســد .رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان ساخت :همین میزان سرمایهگذاری هم باعث ایجاد این
میزان اشــتغال و آبادانی شــده و در تولید و صادرات نقش داشــته است .در نتیجه  ۸۰میلیارد دالر رقم بسیار قابل توجهی است.این رقم در کنار
سایر سرمایهگذاریها در حوزههایی مانند زیرساختها ،حمل و نقل ،توسعه بنادر و غیره میتواند آثار بسیار خوبی برای کشور داشته باشد.وی در
ادامه افزود :شاید دلنگرانی مردم از این جنس است که کشورهایی که از چینیها جذب سرمایهگذاری داشتهاند ،چندان راضی نبودند و از طرف
دیگر نگرانیهایی در مورد به قرارداد رسیدن این تفاهمات وجود دارد .شکوری با تاکید بر لزوم پیگیری منافع گفت :طبیعتاً اگر طرف قرارداد آنها
بخش خصوصی باشد ،از آنجا که همه پول به خود او تعلق دارد و صاحب سرمایه است ،منافع خودش را لحاظ میکند و مطمئنا اجازه نمیدهد که
منافعش به خطر بیافتد ،منافع ملی نیز تامین میشود.وی افزود :به نظر میرسد اتاق بازرگانی ،مجلس ،نهادهای نظارتیو غیره باید دقت و نظارت
بیشــتری کنند تا منافع کشور تامین شود ،نباید فراموش کرد که قراردادهایی که منعقد میشود باید حالت برد-برد داشته باشند ،هم چینیها و
هم ما باید منتفع شویم .نمیشود فقط چینیها و یا فقط ما منتفع شویم .بنابراین یافتن مسیری در قراردادها که بتواند منافع هر دو طرف را حفظ
کند اهمیت ویژهای دارد و میتواند آثار مثبتی در توسعه و تعالی کشور داشته باشد.شکوری در پاسخ به سوالی پیرامون سرمایهگذاریهایی که تا به
امروز از طرف چینیها در معادن ایران شده گفت :به علت تحریمها ،خارجیها و حتی چینیها سرمایهگذاری چندانی در ایران نداشتند و به واسطه
تحریمها ترجیح میدادند که خریدار محصوالت معدنی باشند .خیلی به ندرت اتفاق افتاده که چینیها سرمایهگذاری کنند که میزان آن اصال قابل
توجه نیست .این تفاهمنامه میتواند کمک کند تا سرمایه بیشتری وارد حوزه معادن کشور شود .ایران نیز ظرفیتهای زیادی در این صنعت دارد
که جذابت برای سرمایهگذاری ایجاد میکند.

معرض خطر است و هم به لحاظ مالی
خسارت شــدید خواهند دید و درباره
اســتقبال صنــوف از وام کرونا گفت:
در ســه ماه اول سال  ۱۳۹۹اولین وام
برای مشــاغل آسیب دیده از کرونا به
چهارده رسته مثل تاالرداران که یازده
ماه تعطیل بوده و خسارت شدیدی از
شیوع ویروس کرونا دیدند و همچنین
گروه پوشــاک ،کفش ،رستورانها و
غیره تخصیص داده شــد .اما به دلیل
شرایط ســخت دریافت این وام ها از
بانــک و همچنین بروکراســی اداری
و نبــود تفاوت بین وامهــای عادی و
وام کرونایی باعث شــد در سه ماهه
اول سال گذشــته فقط هفت درصد
واحدهای صنفی مشــمول این طرح
متقاضی دریافت وام کرونا شــوند .به
گفته این مقام صنفی دلیل دوم عدم
استقبال صنوف از وام کرونایی در سال
گذشته مبلغ پایین وام بود که به ازای
هر کارگــر  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومان و

تا ســقف ســه کارگر به واحد صنفی
اختصاص پیــدا میکرد .این در حالی
است که در شــرایط گران شدن مواد
اولیه و کاالها مبلغ  ۴۸میلیون تومان
در مقابل میزان خســارت قابل توجه
نبود و صنوف در حالت عادی هم این
اعتبار را در بانکها داشتند که  ۵۰تا
 ۱۰۰میلیون وام دریافت کنند .دلیل
ســوم نرخ  ۱۲درصد در حالت عادی
است اما همین  ۱۲درصد هم با توجه
به شرایط ســخت دریافت وام و مبلغ
پایین آن ،برای واحدهای صنفی صرفه
اقتصادی نداشــت .به عبــارت دیگر
واحدهای صنفی معتقــد بودند برای
اســتفاده از  ۶درصد یارانه بهره بانک،
حضور در فرایند ســخت دریافت آن
ارزش ندارد .البته دبیرکل اتاق اصناف
ایران با اشــاره به تسهیل فرآیندهای
بانکی در ادامه ســال گذشته ،تصریح
کــرد :با ایــن حال همچنــان منابع
محدود اســت و پیشبینی میشود با
وجود تســهیل شرایط بانکی به دلیل
پایین بودن مبلغ وام و سود  ۱۲درصد
ایــن وام ،اســتقبال از آن قابل توجه
نباشد مگر این که در دو مورد یاد شده
تجدید نظر شود.

امکان استفاده بازرگانان ایرانی از حقوق گمرکی ترجیحی
اتحادیه اوراسیا
سفیر ایران در روسیه با اشاره به برگزاری نمایشگاه اوراسیا در تهران گفت :بازرگانان ایرانی میتوانند از حقوق
گمرکی ترجیحی اتحادیه اوراســیا برخوردار شوند .کاظم جاللی سفیر اظهار کرد :سفارت جمهوری اسالمی
ایران در مســکو حدود یکماه قبل دعوتنامه ها و اطالعات مربوط به برگزاری نمایشگاه تخصصی اوراسیا در
تهران را دریافت و آنها را برای مراجع اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و دبیرخانه اتحادیه اوراسیا در مسکو
ارســال کردهایم.وی افزود :طی روزهای آینده قرار است دعوتنامه های رسمی از طرف مقامات ذیربط دولتی
ایران برای همتایان روسی ارسال شود.وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مذکور از  28تا  31اردیبهشت امسال
در تهران از ارسال دعوتنامهای برای رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه برای شرکت در نمایشگاه خبر داد
و گفت :بر اساس قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه
اوراســیا ،مطابق بند  2ماده  3این موافقتنامه هر کدام از کشورها از حقوق گمرکی ترجیحی از مبداء کشور
خود برای کشور دیگری برخوردار هستند .بر این اساس تجار ما هم در جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی
از این کشورها از این حقوق گمرکی ترجیحی برخوردارند.جاللی درباره تعرفههای گمرکی گفت :با توجه به
درصد تخفیف ها و معافیت های گمرکی که بر کاالها اعمال می شــود ،قیمت تمام شده کاالهای ایرانی در
کشور مقصد می تواند کمتر باشد .لذا این می تواند سود مناسبی را عاید صادر کنندگان ایرانی کند .متقابال
گمرک ایران هم تسهیالت خاصی را برای فعاالن اقتصادی حوزه اوراسیا در نظر گرفته است .برگزاری همایش
پیش رو در حاشیه نمایشگاه اوراسیا با این هدف است که فعاالن اقتصادی ایران و کشورهای اوراسیا بیشتر
نســبت به قواعد و قوانین آشنایی پیدا کنند.اولین نمایشــگاه اختصاصی اوراسیا  28با حضور ایران ،روسیه،
بالروس ،ارمنســتان ،قزاقستان و قرقیزستان در باالترین سطح تجاری و اقتصادی و با حضور مقامات بخش
های دولتی و خصوصی ایران و کشورهای عضو در تهران برگزار خواهد شد.سازمان توسعه و تجارت ایران از
کشورهای قطر ،عمان ،ترکیه ،هندوستان ،عراق ،لبنان ،سوریه و افغانستان نیز برای حضور در این نمایشگاه
دعوت به عمل آورده است.
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گزیده خبر
مدیرعامل ایمپاسکو مطرح کرد:

تامین نیاز ذوب آهن در اولویت است
در جریان بازدید مدیر عامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع
ســنگ آهک پیربکران بر افزایش تولیــد و تامین نیاز ذوب آهن اصفهان تاکید
شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،امیرعلی
طاهر زاده؛ مدیرعامل شــرکت در جلسه با مدیر مجتمع سنگ آهک پیربکران
و راهبــر این مجتمع با بیان این مطلب گفــت :تولید این مجتمع طبق برنامه
زمانبندی شده و ترجیحا با استفاده از نیروی انسانی بومی باید انجام شود.طاهر
زاده حفظ کیفیت محصول و افزایش رضایتمندی مشــتری را از جمله اهداف
مجتمع ســنگ آهک پیربکران برشمرد و گفت :بر اساس قرارداد منعقد شده با
راهبر مجتمع ایجاد و حفظ تولید کاغذ از آهک و نیز تولید پودر مکانیزه از آهک
طبق برنامه زمانبندی شده باید به بهره برداری برسد.گفتنی است مجتمع سنگ
آهک پیربکران ،یکی از مجتمع های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
بوده و فعالیت خود را از سال  ۱۳۴۶در راستای تهیه و تامین مواد اولیه غیرفلزی
مورد نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان آغاز کرده است.

رییس جمهور پیشرانه جدید خانواده SP100
سایپا را تحسین کرد
صبح دیروز شرکت توســعه قوای محرکه تیوان فعالیت رسمی خود را با تولید
پیشــرانه های کم مصرف آغاز کرد .این مراســم با حضور برخی مقامات دولتی
همــراه بود و رییس جمهور هــم به صورت مجازی فرمــان افتتاح خط تولید
موتورهای تیوان را اعالم نمود .پیشــرانه جدید سه سیلندر و کم مصرف تیوان
برای محصوالت خانواده  SP100ســایپا در نظر گرفته شده و در حال حاضر
تولید اولیه آن شروع شده است.به گزارش سایپانیوز به نقل از پایگاه خبری اسب
بخار  ،شرکت توسعه قوای محرکه تیوان از سال  ۱۳۹۲فعالیت خود را آغاز کرد
و در این میان شــرکت هایی چون  AVLاتریش و گروه خودروســازی سایپا با
همکاری معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری ،با مشارکت خود اقداماتی
را برای آغاز تولید پیشــرانه های کم مصرف در ایران انجام دادند .در نهایت در
اواخر دولت یازدهم نمونه اولیه پیشرانه سه سیلندر تیوان با حضور مدیران ارشد
این شرکت خصوصی ،مدیران سایپا ،وزیر صمت و رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست رونمایی شد .اما آغاز تحریم ها برخی چالش ها را برای تولید این پیشرانه
در کشور ایجاد کرد و در نهایت پس از ماه ها ،این امکان فراهم شد تا مجهزترین
و به روزترین خط تولید قوای محرکه در شــهرک کاسپین استان قزوین شروع
به کار کند.در مراســم افتتاح کارخانه تیوان مدیران این شرکت دانش بنیان و
خصوصی در حضور مدیران ســایپا و مگاموتور ،خبر نصب پیشرانه سه سیلندر
توربو شارژر را برای خانواده محصوالت  SP100اعالم کردند .مدیرعامل شرکت
تیوان در توضیحات خود به رییس جمهور اعالم کرد که این موتور سه سیلندر
و توربوشارژر در گام نخست بر روی سایپا آریا در جایگاه یک کراس اوور شهری
نصب خواهد شد و در حال حاضر فرایند جانمایی و تطبیق این پیشرانه با خانواده
 SP100در دست انجام است.

شركت فوالد مباركه دارای یكی از
توانمندترین مجموعههای منابع انسانی است
انســان ارزشــمندترین ســرمایه یک ســازمان بوده و از جنبههای متعددی
منحصربهفرد است .این ارزش به میزانی است که برخی تنها دلیل رشد سازمانها
و جوامع را آگاهی روزافزون نسبت به این موضوع و درنتیجه تغییر نگاه مستمر
به این سرمایه ارزشمند میدانند .بررسی سرنوشت سازمانها نیز مؤید آن است
که منابع انسانی در پرتو لطف پروردگار با جلوههای مختلفی از خالقیت ،تالش،
زحمت و پایمردی خود موجب بقای شــرکتهای بزرگ و کوچک میشــوند.
درنهایت این انسانها هستند که محصوالت را میسازند ،خدمات را ارائه میکنند
و به نیاز ذینفعان با زحمات آگاهانه خود پاسخ متناسب میدهند ،بهگونهای که
بســیاری از بزرگان عرصه مدیریت به این نتیجه رسیدهاند که برای شکلگیری
یک سازمان موفق وجود منابع انسانی متخصص و متعهد بر همهچیز مقدم است.
با بررسی سیر شکلگیری نظرات مدیریتی نیز میتوان به این نتیجه رسید که
نگاه به منابع انســانی بهعنوان منبع اصلی خلق ارزش با پیشرفت دانش بشر در
حوزههای مختلف فناوری بر نگاههای دیگر غلبه یافته است.بر این اساس امروزه
توجه به جذب ،توسعه ،حفظ و نگهداری منابع انسانی نهتنها یک امر مهم ،بلکه
یک ضرورت است و اولین نقش مدیران سازمان نیز مدیریت منابع انسانی است
و سایر وظایف بااهمیت آنها در پی این نقش قرار میگیرند .به همین دلیل نیز
با تالش عالمانه بزرگان این عرصه ،همزمان با آغاز سال ،روز  25فروردین باهدف
قدردانی از این سرمایه ارزشــمند سازمانی به این نام مزین شده است .شرکت
فوالد مبارکه نیز بهعنوان ســازمانی که مفتخر به داشــتن یکی از توانمندترین
مجموعههای منابع انســانی در بین رقبا است ،در کنار سایر بزرگان این روز را
گرامی میدارد.
حسن خلج طهرانی گفت:

افزایش تولید و صادرات در منطقه ویژه
اقتصادی خلیجفارس
حســن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
صنایــع معدنی و فلــزی خلیجفارس اظهار داشــت:
منطقه ویــژه اقتصادی خلیجفــارس را دارای مزایای
متعدد اقتصادی برای تولیدکنندگان اســت و با ایجاد
زیرساختهای مناسب و تسهیل در امر تولید و صادرات
توانستیم علیرغم تمام فشارهای خارجی بهتبع اعمال تحریمهای ظالمانه ،شاهد
جهش تولید و صادرات هستیم.وی با اشاره به اینکه میزان تولید محصوالت در
ســال  6 ،1398میلیون و  446هزار و  310تن بوده است ،افزود :با همت و کار
شبانهروزی تمام کارکنان شاغل در این منطقه این رقم در سال  1399به هفت
میلیون و  419هزار و  157تن رســید که رشدی نزدیک به  15درصد را نشان
میدهد.مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس از
افزایش صادرات محصوالت در این منطقه عظیم اقتصادی نسبت به سال گذشته
خبر داد و تصریح کرد :ارزش صادرات ما در سال  1399قریب به یک میلیارد و
 296میلیون دالر بود که در این بخش نیز شــاهد رشدی  70میلیون دالری را
شــاهد بودهایم.وی با اشاره به اینکه در سال جاری نیز تمام ارکان مدیریتی در
راستای جذب سرمایهگذار جدید و بهبود زیرساختهای منطقه تمام تالش خود
را خواهند کرد ،افزود :اهمیت منطقــه ویژه اقتصادی خلیجفارس در بازتعریف
تسهیالت کالن ســرمایهگذاری بهخصوص در بخش زمین ،انرژی و تعرفههای
گمرکی است که با توسعه آن ،ظرفیت سرمایه گذاری داخلی بیشازپیش افزایش
مییابد و وظیفهی ما ایجاد بســتر مناسب برای ورود سرمایهگذاران است.خلج
طهرانی در پایان به وضعیت ویژهی کشور در مواجهه با موج چهارم شیوع ویروس
کرونا نیز اشاره کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
اعطای تسهیالت بانک دی به جامعه
ایثارگری افزایش مییابد
مدیرعامل بانک دی از افزایش میزان اعطای تسهیالت بانک دی به جامعه
ایثارگــری خبر داد.به گــزارش روابطعمومی بانــک دی ،برات کریمی در
مجمع برنامه عملیاتی شــعب تهران گفت :بانک دی پس از برگزاری موفق
مجمع عمومــی فوقالعاده که منجر به تصویب افزایش ســرمایه  2هزار و
 243درصدی بانک شــد ،برنامههای توســعهای خود را با سرعت بیشتری
عملیاتــی خواهد کرد.وی افزود :تالش داریم بــا بهرهگیری از ظرفیتهای
افزایش ســرمایه در کنار گسترش ظرفیتهای بانکداری الکترونیک ،سهم
بازار بیشتری از بازار پول را بهدست آوریم.کریمی در ادامه با اشاره به اینکه
بانک دی در یک ســال گذشته توانسته است در مسیر اصالح ساختار مالی
موفقیتهای چشمگیری کســب کند ،افزود :در سال  ،99گروه مالی بانک
دی با هدف نظامبخشــی و بهبود زنجیره ارزش خدمات مالی شرکتهای
گروه بانک دی تشــکیل شد که اســتفاده صحیح از ظرفیتهای این گروه
میتوانــد موجب افزایش رضایت همه ذینفعان بانک شــامل مشــتریان،
سهامداران و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران شود.مدیرعامل بانک دی
اظهار داشــت :در سال جاری همکاریهای بانک دی و صندوق توسعه ملی
بهطور چشــمگیری تقویت خواهد شد و با این همکاریها ،در نظر داریم از
بخش تولید بهویژه طرحهای تولیدی مطرحشده از سوی خانوادههای شهدا
و ایثارگران حمایت های بیشتری انجام دهیم.

تمدید اجرای طرح مهراندیش بانک مسکن
سرپرســت اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن از تمدید اجرای
طرح ویژه وصول مطالبــات غیرجاری با عنوان «طرح مهراندیش» تا پایان
فصل بهار  ۱۴۰۰خبر داد.نداکسری کرمانشاهی سرپرست اداره کل پیگیری
وصول مطالبات بانک مســکن ،با اشاره به هدف بانک مسکن از اجرای این
طرح ویژه ،به پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا ،گفت :با توجه به شرایط
اقتصادی اقشــار جامعه و همچنین توجه ویژه بانک مسکن به ساماندهی و
کاهش مطالبات غیرجاری ،این بانک طرح ویژه کاهش مطالبات غیرجاری با
عنوان طرح مهر اندیش را در راستای ایجاد مشوق های الزم برای مشتریان
دارای اقساط غیرجاری به اجرا درآورد.وی افزود :در واقع این طرح به منظور
تســریع و تســهیل در فرآیند وصول مطالبات و مساعدت با مشتریان با در
نظرگرفتن شرایط اقتصادی جامعه ناشی از اعمال تحریم ها و شیوع ویروس
کرونا تصویب و مورد اجرا قرار گرفته است.

تعویق زمان مصاحبه پذیرفته شدگان
آزمون استخدامی پست بانک ایران
به اطالع کلیه داوطلبان پذیرفته شــده آزمون استخدامی پست بانک ایران
می رساند براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ؛ زمان مصاحبه
کلیه پذیرفته شدگان در هفته آتی به تعویق افتاد.به گزارش روابط عمومی
پســت بانک ایران:بر این اساس جلسه مصاحبه اعالمی به پذیرفته از تاریخ
 ۲۱لغایت  ۲۶فروردین برگزار نخواهد شــد و زمان و مکان جدید مصاحبه
متعاقبا اعالم خواهد شد.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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از ششم اردیبهشت

کدام تراکنشها برگشت میخورند؟

پیش از این بانک مرکزی در ســال گذشــته تراکنشهای بانکی فاقد «کد
شهاب» در ساتنا را برگشت زد ،حال از ششم اردیبهشت تراکنشهای بدون
کد ملی شخص حقوقی و شناســه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت
میخورد که این اقدام بانک مرکزی در راســتای شفاف سازی تراکنشهای
بانکی است .بانک مرکزی پنجم بهمن پارسال تمام تراکنشهای بانکی فاقد
«کد شــهاب» در ساتنا را برگشت زد و افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی
یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند ،نمیتوانند از این خدمت
بهرهمند شوند.حال معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی
توییر خود اعالم کرده که از ششــم اردیبهشت ،تراکنشهای بدون کد ملی
شــخص حقوقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت میخورد.
به گفته مهران محرمیان ،این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطالعات
هویتی ایشان نزد بانکها موجود است ،نخواهد داشت .بدین منظور بانکها
برای ثبت کد شهاب و ثبت حسابها در بانک مرکزی اقدام کنند.
پایا و ساتنا چیست؟
گفتنی است؛ پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی است که به بانکها اجازه
میدهد تمامی تبادالت بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی
انجام دهند .کاربرد اصلی این ســامانه ،مکانیزه کردن پرداختهای خرد

تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از
مدیرعامل بانک سپه
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه :بانک سپه رتبه برتر در شاخص بهینه
سازی شبکه شــعب را در بین بانکهای دولتی و خصوصی شده کسب
کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه :وزیر امور اقتصادی و
دارایی در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه که با حضور مدیران عامل
بانکهای کشور برگزار شد ،با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک سپه به
دلیل بهینه سازی شبکه شعب در راستای ایجاد چابکی و مولد سازی
دارایی ها و همگامی با تحول دیجیتال در ســال  1399قدردانی کرد.
بر اســاس این گزارش در تقدیر نامه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی
و دارایی خطاب به محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک ســپه آمده
است« :بانک ها در اقتصاد هوشمند ،نقش موثری در هموارسازی مسیر
رشد و توسعه اقتصادی دارند که البته در ایفای این نقش ،الزاماً نیازی
به حضور فیزیکی در ابعاد گســترده و در قالب شعب نبوده و می توان
از طریق در دســترس قرار دادن خدمات الکترونیکی در هر مکان و در
هر زمانی به اقتصاد و جامعه کمک کنند .هرچند این امر در راســتای
شمولیت مالی ،مستلزم تحول در کسب و کار بانکداری ،متناسب با رشد
فناوری اســت».در بخش دیگری از این تقدیر نامه آمده است« :بهینه
سازی شبکه شــعب ،در راستای ایجاد چابکی و مولد سازی دارایی ها
و همگامی با تحول دیجیتال ،عالوه بر اینکه همواره مورد تأکید رییس
جمهور محترم قرار داشته ،به عنوان یکی از محورهای اصالح نظام بانکی
در اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

بین بانکی با تعداد انبوه برای مشــتریان اســت که پس از تکمیل مراحل
پیاده ســازی ،ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میســر میسازد و به
کمک این سامانه ،بانکهای عضو آن میتوانند بنا به درخواست مشتری،
دستور واریز و یا برداشــت وجوه در حسابهای سایر بانکها صادر کند.
بانک مرکزی با پیاده ســازی این سامانه ،امکان حواله الکترونیکی پول از
حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده
است و مشتریان بانکها با استفاده از پایا میتوانند پول را از حساب خود
به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.همچنین ،ساتنا
سامانهای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنشهای بین بانکی
و دستور پرداختهای فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام میدهد .در
این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری،
پس انداز و کوتاه مدت) هســتند ،میتوانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ
بیش از  ۱۵میلیون تومان) به حســاب خود یا سایر افراد در سایر بانکها
اقدام کنند.سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را میدهد تا
با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حوالههایی
بــا مبالغ بیش از  ۱۵میلیون تومان را به هر حســابی در هر بانکی انتقال
دهند که مزایای به کارگیری ســاتنا را میتوان امنیت ،سرعت و سادگی
انجام عملیات آن نام برد.
معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

سخنگوی اجرای قانون چک:

تا آخر اردیبهشت همه بانکها کارت اعتباری
سهام عدالت صادر میکنند

 ۴۴۰هزار فقره چک صیاد به مشتریان تحویل
داده شده است

با توجه به اینکه در راســتای صدور کارت اعتباری ســهام عدالت تاکنون تنها دو
بانک ملی و تجارت اعالم آمادگی کردهاند و در حال صدور این کارت به متقاضیان
هســتند ،معاون وزیر اقتصاد از ورود ســایر بانکها به ارائه کارت اعتباری سهام
عدالت تا اردبیشهت ســال جاری خبر داد .دریافت کارت اعتباری سهام عدالت
از  ۲۵بهمن پارســال برای مشموالن این سهام فراهم شده است که تاکنون تنها
دو بانــک ملی و تجارت برای صدور این کارت اعالم آمادگی کردهاند و متقاضیان
میتوانند به صورت غیرحضــوری کارت خود را دریافت کنند.طبق آخرین اعالم
مدیر عامل بانک ملی به ایسنا ،تا اوایل اسفند سال گذشته معادل  ۷۰هزار کارت
اعتباری سهام عدالت از سوی این بانک صادر شده است .همچنین در این زمینه،
عباس معمارنژاد  -معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد  -در
گفتوگو با ایســنا ،درباره آخرین وضعیت بانکهــای ارائه دهنده کارت اعتباری
ســهام عدالت گفت :در این راستا مصوبهای از سوی دولت آماده شده است که به
جز بانکهای ملی و تجارت بایــد بانکهای دیگر هم برای صدور کارت اعتباری
سهام عدالت مشارکت کنند.به گفته او ،تا اردبیشهت سال جاری ،سایر بانکها نیز
به صدور کارت اعتباری سهام عدالت ورود خواهند کرد .معاون وزیر امور اقتصادی
و دارایی درباره پرداخت ســود سهامداران وابسته بانکهای نظامی ادغام شده در
بانک سپه نیز اظهار کرد :ارزش گذاری انجام شده است اما اکنون در حال بررسی
و راســتی آزمایی ارزش گذاری هستیم که سازمان حسابرسی در حال انجام این
کار است و هنوز نهایی نشده است.

ســخنگوی اجرای قانون چک با بیان اینکه  ۴۴۰هزار فقره چک جدید به مشــتریان
تحویل داده شده ،گفت :چکهای جدید بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نخواهند
شد.به گزارش ز بانک مرکزی ،آمنه نادعلیزاده به تشریح چگونگی ثبت ،تأیید و انتقال
چکهای جدید در سامانه صیاد پرداخت و گفت :چکهای جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰
در شبکه بانکی توزیع شده است.وی با بیان اینکه تاکنون  ۴۴۰هزار فقره چک جدید
به مشتریان تحویل داده شده است ،افزود :چکهای جدید بنفش رنگ بوده و عبارت
«کارسازی این چک منوط به ثبت صدور ،دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر
روی آنها درج شده است.نادعلی زاده ادامه داد :اطالعات چکهای جدید باید در سامانه
صیاد ثبت شــوند و این چکها در غیر این صورت توسط بانکها کارسازی نخواهند
شد.وی تصریح کرد :صادرکنندگان چکهای جدید ،باید اطالعات مربوط به «تاریخ»،
«مبلغ» و «هویت گیرنده» را عالوه بر برگه چک در ســامانه صیاد نیز ثبت کنند که
این افراد میتوانند از درگاههای بانکی خود شــامل «اینترنت بانک»« ،همراه بانک» یا
«اپلیکیشنهای پرداخت» به ســامانه صیاد دسترسی داشته باشند.وی با بیان اینکه
دریافت کنندگان چکهای جدید نیز باید اطالعات مندرج در برگه چک را با اطالعات
ثبت شده در سامانه صیاد تطابق داده و نسبت به تأیید یا رد چک اقدام کنند ،گفت:
انتقال چک نیز صرفاً از طریق ثبت کدملی گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان پذیر
است و گیرنده جدید نیز ملزم به تأیید اطالعات چک در سامانه صیاد است.نادعلی زاده
گفت :متناظر با هر ثبتی در مورد چکهای جدید یک تأیید نیز باید در سامانه صیاد
انجام شود.؛ ضمن اینکه صدور چکهای جدید در وجه حامل ممنوع است.
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مدیرکل :WHO

توزیع واکسن در جهان به شکلی «تکاندهنده» نامتوازن است

مدیر کل ســازمان جهانی بهداشت در کنفرانسی خبری از توزیع نامتوازن واکسن در
جهان بین کشورهای فقیر و غنی انتقاد و آن را «تکاندهنده» توصیف کرد .مدیرکل
سازمان جهانی بهداشت از آنچه «عدم توازن تکاندهنده» در توزیع واکسن کرونا در
بین کشــورهای فقیر و ثروتمند خواند ،انتقاد کرد«.تدروس ادهانوم» در کنفرانســی
خبری گفت :همچنان عدم توازنی تکان دهنده در توزیع جهانی واکسن وجود دارد .به
طور میانگین در کشورهای پردرآمد ،تقریباً از هر چهار نفر یک نفر واکسن کووید۱۹-
را دریافت کرده ،در حالی که در کشــورهای کمدرآمد یکی از بین بیش از  ۵۰۰نفر
واکسن دریافت کرده است.به گزارش «بیبیسی» ،این نهاد جهانی مدتهاست خواستار
توزیع عادالنه واکسن کرونا در جهان شده است .سازمان جهانی بهداشت طرح کواکس
را که با هدف تامین واکسن برای کشورهای فقیر راهاندازی شده ،تحت نظر دارد.طبق
این طرح ،تاکنون بیش از  ۳۸میلیون دوز برای حدود  ۱۰۰کشور دنیا فرستاده شده

سناتور آمریکایی:

برجام پایهای برای
گرفتن امتیازات دیگر از
ایران است

یک ســناتور دموکــرات آمریکا گفت راه رســیدن به توافق
طوالنیتر و بهتر و مذاکره درباره مســائل غیرهستهای ایران،
بازگشــت به برجام است« .کریس مورفی» سناتور دموکرات
آمریکایی جمعه شــب گفت ،راه رسیدن به توافق قویتر با
ایران ،بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
مورفــی در رشــته پیامی توئیتری نوشــت« :مــن توافقی
«طوالنیتر و قویتر» با ایران را میخواهم ،اما مسیر رسیدن
بــه چنین توافقی از توافق هســتهای ایــران میگذرد .یک

اســت .این در حالی است که هدف تعیین شده دستکم  ۱۰۰میلیون دوز تا پایان ماه
مارس (ماه میالدی گذشــته) بود.ادهانوم در این خصوص گفت :امیدواریم در ماههای
آوریل و مه (تا اواســط خرداد) به این هدف دســت پیدا کنیم.کواکس امیدوار است
بیش از دو میلیارد دوز واکســن را به مردم  ۱۹۰کشــور در کمتر از یک سال تحویل
دهد.پیشتر «شی جین پینگ» رئیسجمهور چین در تماس تلفنی با «آنگال مرکل»
صداعظم آلمان تاکید کرد که پکن آمادگی دارد با آلمان و سایر کشورها برای دستیابی
ن کرونا در جهان همکاری کند.وی در این خصوص
به توزیع منطقی و عادالنه واکســ 
گفت :چین مخالف سیاسی کردن واکسن یا آنچه ملیگرایی واکسن خوانده میشود
اســت و آمادگی دارد با جامعه جهانی از جمله آلمان برای تســهیل توزیع عادالنه و
منطقی واکســنها و پشتیبانی و کمک به بسیاری از کشورهای در حال توسعه در به
دست آوردن این واکسنها همکاری کند.

نکتــه کوتاه درباره اینکه چرا باید هرچه ســریعتر به برجام
برگردیم این اســت که پایهای برای گرفتن امتیازات دیگر از
ایران است».این سناتور آمریکایی مدعی شد« :مهمترین چیز
این اســت که اطمینان یابیم ایران به سالح اتمی دست پیدا
نمیکند .این اولویت ما محسوب میشود .بله ،میخواهیم که
ایــران به حمایت از گروههای نیابتی و برنامه موشــکی خود
خاتمــه دهد اما دیگر فعالیتهای بدخواهانه آنها در صورت
داشــتن بمب اتم ،بسیار بدتر خواهد بود».او در ادامه نوشت:
«ما چهار ســال زمان داشــتیم تا رویکرد مخالفان برجام را
امتحان کنیم[ .دونالد] ترامپ تحریمهایی فلجکننده را علیه
ایران اعمال کرد تا آنها را مجبور کند درباره همهچیز مذاکره
کنند .این فاجعه بود .ایران از مذاکره سر باز زد و آنها برنامه
هستهای خود را از سر گرفتند و شلیک به نیروهای آمریکایی
را شــروع کردند».مورفی افــزود« :در عین حال ،اتحادی که
[باراک] اوباما تشکیل داده بود (آمریکا ،اروپا ،روسیه و چین
در برابــر ایران) فــرو ریخت .اروپا ،چین و روســیه به ایران

خبرگزاری رویترز گزارش داد؛

آژانس اتمی اقدام ایران در کارخانه ساخت
صفحات سوخت را تأیید کرد

خبرگزاری رویترز بامداد شنبه در گزارشی مدعی شد که آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی در گزارشــی به اعضای خود از اقدام جدیــد ایران در کارخانه
ســاخت صفحات ســوخت در اصفهان خبر داده اســت.به گزارش رویترز،
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز  ۷آوریل ( ۱۸فروردین) تأیید کرده اســت
که «در کارخانه ســاخت صفحات ســوخت در اصفهان ،ایران شش صفحه
سوخت قراضه تابش نشــده برای رآکتور تحقیقاتی تهران را ذوب کرده که
این صفحات ســوخت شامل  ۰.۴۳کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا  ۲۰درصد
 235-Uاست».بنا به ادعای خبرگزاری رویترز ،در گزارش آژانس آمده است:
«(در این فرآیند) محلول نیترات اورانیل استخراج شده و به کربنات اورانیل
آمونیوم تبدیل شــده است».در این گزارش آمده است که ایران قصد دارد با
فرآوری بیشتر این مواد به تولید مولیبدن بپردازد که کاربردهای غیرنظامی
زیادی از جمله اهداف پزشکی دارد.رویترز نوشت که آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در گزارش خود از گفتــن این موضوع که این اقدامات جدید ایران در
تضاد با برجام بوده خودداری کرده اســت ،اما دو دیپلمات به رویترز گفتهاند
که گزارش نقض جدید برجام توسط ایران را نشان میدهد؛ هرچند ایران این
اقدامات را به مثابه اقدامات جبرانی بر اساس متن برجام توصیف میکند.
خبرگزاری فرانسه:

آمریکا ایدهای جدی به ایران در خصوص
برجام پیشنهاد کرده است

یک رســانه غربی از ارائه پیشــنهادات جدید و جدی از سوی آمریکا به ایران
در خصوص برجام خبر داد.به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام
آمریکایی ادعا کرد :واشنگتن در گفتگوهای وین ایدههای بسیار جدی در مورد
چگونگی احیای توافق هســتهای به ایران ارائه داد اما منتظر است تهران نیز
از خود جدیت نشــان دهد.این مقام دولت آمریکا که نام وی بیان نشده است
در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد :تیم ایاالت متحده ایده بسیار جدی مطرح
کرده و برای بازگشــت به تعهدات برجامی خود جدیّت نشان داده است ،اگر
ایران نیز به تعهدات خود بازگردد.مقام آمریکایی افزود :ایاالت متحده منتظر
پاسخ متقابل ایران است .ما نشانههایی از آن را دیدیم اما مطمئناً کافی نیست.
هنوز این ســوال مطرح است که آیا ایران تمایل دارد رویکردی را انجام دهد
که ایاالت متحده اتخاذ کرده تا به تعهدات خود در توافق هستهای عمل کند.
در مصاحبه با شبکه سی ان ان؛

خطیبزاده :نیازی به مذاکره
با آمریکا نیست

ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران در مصاحبه با شبکه سی
ان ان بار دیگر تأکید کرد که نیازی به مذاکره ایران با آمریکا نیست«.سعید
خطیبزاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفتوگو با
«کریستین امانپور» مجری شبکه «سی ان ان» بار دیگر تأکید کرد که نیازی
به مذاکره با آمریکا نیســت.وی در آغاز مصاحبه در خصوص روند مذاکرات
برجامی اخیر در «وین» تصریح کرد« :روند مذاکرات در وین در مسیر درستی
قرار گرفته اســت و گروه  ۱+۴اقدامات مثبتی را در مذاکرات وین در پیش
گرفتند و و مذاکرات وین نشــان داد که حصول پیشرفت امکانپذیر است».
ســخنگوی وزارت خارجه ایران ســپس ادامه داد« :جریان مثبتی که گروه
 4+1در مذاکرات وین به وجود آورد ،در صورت آمادگی آمریکا برای عمل به
تعهداتش ذیل برجام ،قابل حفظ اســت».اعضای دولت بایدن به جای برجام
بیشتر به سیاستهای شکستخورده ترامپ علیه ایران متعهدند.خطیبزاده
با تأکید بر لزوم فاصله گرفتن دولت بایدن از سیاســتهای شکستخورده
ترامپ علیه جمهوری اسالمی گفت« :به نظر میرسد که اعضای دولت فعلی
آمریکا به جای توافق هســتهای ایران که مربوط به دوران ریاستجمهوری
اوباما اســت ،بیشتر به تحریمهای دوران ترامپ (علیه ایران) متعهد هستند.
به نظر من بایدن باید یک تصمیم سیاســی اتخاذ کنــد مبنی بر اینکه آیا
قصد دارد توافق هســتهای را با سیاستهای شکستخورده تحریمی ترامپ
(علیه ایران) در معرض خطر قرار دهد یا اینکه قصد دارد از این سیاستهای
شکستخورده فاصله بگیرد؟».

وی همچنین تاکیــد کرد که پکن علیرغم اختالفات موجــود بین چین و اتحادیه
اروپا آمادگی دارد با شــرکای اروپایی خود برای تعمیق و گسترش همکاری عملی در
زمینههای مختلف کار کند.دبیرکل ســازمان ملل متحــد هم اخیرا ً بار دیگر از تولید
و توزیع ناعادالنه واکســن کرونــا انتقاد کرد« .آنتونیو گوترش» در توییتی نوشــت:
«هیچکدام از بخشهای پاســخ جهانی به همهگیری کرونا از تولید و توزیع واکســن
گرفته تا حمایت از کشورهای در حال توسعه ،آنچنان که الزم است ،پیش نمیرود».
وی در ادامه نوشــت« :ما فقط با یک اقدام جســورانه به این دوره وحشــتناک پایان
خواهیم داد و بهبودی پایدار و فراگیر را شــروع خواهیم کرد ».دبیرکل سازمان ملل
چندی قبل نیز از نحوه توزیع واکســن کرونا در جهان انتقــاد کرده بود .وی که در
کنفرانس امنیتی مونیخ ســخنرانی میکرد ،گفت ۷۵« :درصد واکســن کرونا در ۱۰
کشور توزیع شده و بیش از  ۱۰۰کشور جهان تاکنون واکسنی دریافت نکردهاند».

کمــک کردند تحریمهای ترامــپ را دور بزند و با ما در مهار
دیگر تالشهای ثبــات زدای ایران نیز همکاری نکنند».این
قانونگذار دموکرات نوشت« :احمقانه است که باور کنیم ایران
اکنون مشتاق است که بنشیند و درباره توافقی جامع مذاکره
کند و حتی اگر هم این کار را انجام دهند از ما امتیاز خواهند
خواســت ،مانند تغییر روابط دفاعی ما با عربستان سعودی و
امارات متحده عربی».در ادامه این رشــته توئیت آمده است:
«بهترین راه برای آوردن ایران به پای میز مذاکره برای مسائل
غیرهستهای این است که به برجام بازگشته و ساختار اتحاد
 ۵+۱را مستحکم سازیم .چنین چیزی به معنای «پایبندی در
برابر پایبندی» است .ایران به مفاد برجام برمیگردد و آمریکا
تحریمها را برمیدارد».موفی مینویسد« :رئیس جمهور [جو]
بایدن نباید انتظار داشــته باشــد که حتی یکی از مخالفان
توافــق اصلی ،از پایبنــدی در برابر پایبنــدی حمایت کند.
ایران ،کشــورهای حاشیه خلیج [فارس] و جمهوریخواهان
کنگره این گفتوگوها را راهی برای انجام کاری میبینند که

نتوانستند در سال  ۲۰۱۵انجام دهندو اینکه هرگونه توافق
هستهای با ایران را از بین ببرند».او در پایان این رشته توئیت
عنوان میکند« :اما این توافق برای آمریکا ،اســرائیل و باقی
جهان خوب بود .این توافق نشانهای از این بود که دیپلماسی
میتواند مســائل بزرگ را حل کنــد و هر روزی که آمریکا و
ایران خارج از این توافق باشند ،جهان امنیت کمتری داشته و
دیپلماسی رو به افول خواهد بود».دولت آمریکا اردیبهشتماه
سال  ۱۳۹۷با نقض تعهداتش از برجام که مورد تأیید شورای
امنیت ســازمان ملل متحد بود ،خارج شد و خواستار توافقی
بهتر با تهران شد .ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا به طور
کامل تعهداتش در توافق هستهای را اجرا کرد و به کشورهای
اروپایی که وعده جبران آثار این خروج را میدادند برای عمل
به تعهداتشان فرصت داد .یکسال بعد که دولتهای اروپایی
نتوانستند به وعدههایشان عمل کنند تهران اعالم کرد طبق
مفاد مندرج در توافق هســتهای طی چند گام تعهداتش در
توافق هستهای را کاهش خواهد داد.

هایکو ماس:

مسائلی پیچیده در مذاکرات وین وجود دارد

وزیر خارجه آلمان درباره مذاکرات وین پیرامون برجام گفت :ما تازه در شروع مذاکراتی فشرده قرار داریم ،پای مسائلی بسیار پیچیده در میان است که برای حل آن آمادگی برای
توافق از همه طرف ها الزم است«.هایکو ماس» ،وزیر امور خارجه آلمان اولین دور مذاکرات با ایران درباره توافق هستهای در وین را مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرد :ما اولین
هفته را با بحث های سازندهای پشت سر گذاشتیم.وی که در گفتگو با «آر ان دی» آلمان سخن می گفت تصریح کرد :همه طرف ها آمادگی نشان دادند که با جدیت الزم در
جهت هدفی برابر یعنی اجرای کامل توافق هستهای با ایران کار کنند.وزیر امور خارجه آلمان در عین حال درباره خوشحالی زودتر از موعد در این باره هشدار داده و گفت :این
کار راحتی نیست ما تازه در شروع مذاکراتی فشرده قرار داریم .پای مسائلی بسیار پیچیده در میان است که برای حل آن آمادگی برای توافق از همه طرف ها الزم است .هر گام
تشدید کنندهای می تواند دوباره ما را به عقب بازگرداند.وزیر امور خارجه آلمان همچنین گفت :مسیر انتخاب شده پیش رو البته همچنین می تواند به پایداری و امنیت بیشتر
در منطقه بیانجامد.دولت آمریکا هم انتظار مذاکرات سخت و طوالنی با ایران برای احیای برجام دارد.

در حالیکه ترکیه مقامات مسکو را از
برنامه عبور دو کشتی نظامی آمریکایی
از تنگه بســفر مطلع کرده ،پنتاگون
بدون توضیح دربــاره هر نوع عملیات
ژئوپلیتیکــی در منطقه ،مدعی شــد
حضور کشتیهای آمریکایی در دریای
سیاه عادی است.به گزارش خبرگزاری
«نووســتی»« ،الکســاندر گروشکو»
معاون وزیر امور خارجه روســیه اعالم
کرد که افزایش فعالیت ناتو در دریای
سیاه ،به همراه عبور کشتیهای نظامی
آمریکا از تنگه بسفر ،عواملی است که
باعث پیچیده شــدن وضعیت امنیتی
منطقه دریای ســیاه خواهد شد.این
دیپلمات روس تأکید کرد که در حال
حاضر مکانیزم اطالع رسانی مناسبی
بین روســیه و ترکیه وجــود دارد که

کشتیهای جنگی آمریکا در راه
دریای سیاه

نشــانه تماسهای مرتــب و خوب دو
کشــور در این قبیل موارد است.پیش
از این ،در روز جمعه ایاالت متحده به
طرف ترکیهای اطالع داده بود که هفته
آینده دو فروند از کشــتیهای نظامی
آمریکایی از تنگه بســفر عبور کرده و
وارد آبهای دریای سیاه خواهند شد.
طبق این اطالعات ،این کشــتیها تا
تاریخ  4ماه مه ( 14اردیبهشت ماه) در
منطقه باقی خواهند ماند.مقامات آنکارا
نیز به نوبه خود ،روســیه را در جریان
برنامه واشنگتن در این رابطه قرار داد.
سفارت روسیه در آنکارا این مسئله را

واکنش پنتاگون به افزایش حضور
نظامی روسیه در مرز اوکراین

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شامگاه جمعه نگرانی این کشور
از افزایش حضور نظامی روســیه در طــول مرز اوکراین را ابراز
داشت« ،.جان کربی» ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ما
فکر نمیکنیم که روسیه در کل درباره کاری که در حال انجام
آن است شفاف باشد.وی که در کنفرانس خبری روزانه پنتاگون
صحبت میکرد ،افزود« :تجمع بزرگی (در مرز اوکراین) وجود
دارد که بزرگترین تجمعی است که از سال  2014تا کنون بوده
است».این مقام نظامی آمریکا اضافه کرد« :تجمع نظامی آمریکا
در مرز با اوکراین در کریمه نگران کننده بوده و قطعا احساس
ثبات را انتقال نمیدهد».ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت:
«ما مراقب تهدید خاصی هستیم که ارتش روسیه ایجاد کرده
است».این اظهارات در حالی مطرح میشود که سخنگوی کاخ
ریاست جمهوری روسیه (کرملین) دیروز در واکنش به تحوالت
منطقه مرزی دونباس به طرف اوکراینی هشــدار داد و گفت:
«مســکو چهبسا گامهایی را برای حمایت از شهروندان خود در
برابر هرگونه درگیری در شرق اوکراین اتخاذ کند»«.دیمیتری
پســکوف» افزود« :تنشها در جنوب شرقی اوکراین افزایشی
بیسابقه داشــته و این باعث نگرانی است .ما از احتمال وقوع
جنگ داخلی در اوکراین نگران هستیم».وزارت خارجه روسیه
نیز در واکنش به تحوالت دونباس و زمزمه پیوستن اوکراین به
ناتو گفت« :پیوســتن کییف به ناتو منجر به تشدید گسترده
تنش در دونباس خواهد شــد و میتوان به پیامدهای ناگواری
ختم شود».مســکو تأکیــد کرد که «کییــف در توهم حل و
فصل تنش در دونباس به وســیله گزینههای نظامی است».در
همین ارتباط ،فرمانده نیروهای مسلح اوکراین گفت که کییف
گفتوگوهای نظامی را با پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) تقویت
کرده است.

تأیید کرده است.در این رابطه« ،جان
کربی» سخنگوی پنتاگون شب گذشته
اعالم کــرد که عملیات کشــتیهای
نظامی آمریکایــی در آبهای مناطق
اروپایی دریــای ســیاه ،جنبه عادی
دارد .وی در عیــن حال یادآور شــد
که قصد ندارد دربــاره عملیات آینده
و ژئوپلیتیکــی آنهــا صحبتــی کند.
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود،
اقدامات کشتیهای نظامی این کشور
در دریای سیاه در هماهنگی با دولت
ترکیــه و در چارچوب کنوانســیون
مونترو انجام میشود.جان کربی هیچ

توضیحی نــداد که اطالعاتی در رابطه
با اعزام دو کشــتی جنگی آمریکایی
به منطقه دریای ســیاه پیش از موعد
از طریــق برخی رســانههای گروهی
اعالم شــده بــود .وی در پاســخ به
ســئوالی در این باره گفت« :تفسیری
در ایــن خصوص ندارم .ما بطور مرتب
چنین عملیاتی در دریای ســیاه انجام
میدهیــم و ایــن موضــوع جدیدی
نیست».روز گذشته شبکه بی.بی.سی
به نقل از منابع خبری خود در وزارت
دفاع آمریکا اعالم کرده بود که ایاالت
متحده در حال بررســی امکان اعزام
کشتیهای نظامی خود به دریای سیاه
با هدف نشان دادن حمایت خویش از
دولت اوکراین است .پنتاگون از تأیید
یا تکذیب این خبر خودداری کرده بود.

ی سازی روابط با
مصر مذاکره برای عاد 
ترکیه را به تعویق انداخت

درحالــی که برخی گمانهزنیها از عادی شــدن روابط مصر و ترکیه خبر میدادند ،اما دولت
عبدالفتاح السیســی اعالم کرده اســت که گفتوگوها در این زمینه را تا زمان نامشخصی به
تعویق انداخته است.به گزارش شبکه «روسیا الیوم» ،برخی منابع مصری اعالم کرده اند که این
مذاکرات به خاطر آن چه «تعلل ترکیه برای بیرون کشیدن مزدوران خود از لیبی» عنوان شد
به تعویق افتاده است.براساس این گزارش ،همچنین دولت السیسی برگزاری نشست گسترده با
ترکیه در قاهره تا پیش از پایان ماه آوریل ( ۱۰اردیبهشت) را نیز به تعویق انداخت.این منابع
اعالم کردند :تعلیق گفتوگوها برای عادی ســازی روابط مصر و ترکیه تا زمانی ادامه خواهد
یافت که خواســتههای مصر به سرعت عملی شــود.مصر به ترکیه اعالم کرده است که باید
خیلی زود علیه کانالهای اخوان المســلمین که از این کشور برنامه پخش میکنند ،موضعی
مخالف اتخاذ کند.این منابع که خواســتند نامشان فاش نشود اعالم کردند که آنکارا از قاهره
درخواست فرصتی بیشتری کرده است تا مستشاران نظامی و نیروهای خود را از لیبی خارج
کند ،درحالی که مصر خواســتار خروج فوری وبی قید و شرط عناصر ترکیه از لیبی است.این
منابع گزارش دادند که ترکیه برخی از فعالیتهای اخوان المســلمین در کشورش را متوقف
کرده ،درحالی که دولت مصر خواســتار انجام اقدامات دائمی است.از دیگر خواستههای مصر
تحویل»یحیی موســی» و «عالء السماحی» اعضای اخوان است که در ترکیه به سر میبرند،
خواســتهای که ترکیه در این زمینه مهلت خواسته است.براساس این گزارش ترکیه به دنبال
عملی کردن خواستههای مصر به صورت تدریجی است ،درحالی که مصر میگوید این اقدامات
باید در دو مرحله انجام شــود.این منابع اعالم کردند که اختالفات آنکارا و قاهره به سرعت به
اجرای اقدامات علیه گروه اخوان المســلمین بستگی دارد.برخی منابع نیز به شبکه «العربیه»
عربستان گفتهاند :ترکیه متعهد شــده است که تا پایان ماه مبارک رمضان اقدامات بیشتری
علیه اخوان المسلمین انجام دهد ،اما مصر بر ضرورت تسریع در این اقدامات تأکید کرده است.
این منابع مدعی شدند :ترکیه در پیامی به مصر اعالم کرده است که اعطای تابعیت به برخی از
عناصر اخوان المسملین را معلق کرده است ،اما مصر خواستار اقدامات بیشتری است.براساس
گزارش این منابع ،ترکیه فعالیت خیریه اعضای اخوان در کشورش را تا زمان بررسی منابع این
وجوهات و توصیه های مصر متوقف کرده است.مقامهای ترکیه همچنین دستورالعمل توقف
برنامههای سیاسی در شبکههای «الوطن»« ،الشرق» و «مکملین»را صادر کرد که برنامه خود
را از استانبول به روی آنتن میبردند.
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گزیده خبر
بودجه  ۱.۵تریلیون دالری بایدن برای ۲۰۲۲

اعتراض دموکراتها و جمهوریخواهان

براساس بیانیه کاخ سفید ،رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه شرح بودجه
 ۱.۵تریلیون دالری برای سال مالی  ۲۰۲۲را منتشر کرد .این طرح بودجه
اما با مخالفت قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ،این بودجه پیشــنهادی افزایش چشمگیر
اعتبــار برای حوزههای غیر دفاعی نظیر آموزش ،مســکن و تغییرات آب
و هوایــی را مدنظر قرار داده اســت.در طرح بودجــه ۳۶.۵ ،میلیارد دالر
برای ســرمایهگذاری  ۲۰-میلیارد دالر افزایش نســبت به ســال مالی
 -۲۰۲۱برای تامین مدارس در مناطق فقیرنشــین در نظر گرفته شــد.
همچنین  ۶.۵میلیارد دالر اعتبار برای ایجاد یک برنامه درمانی با تمرکز
بر تحقیقات ســرطان و  ۱۰.۷میلیارد دالر –افزایش  ۳.۹میلیارد دالری
از بودجه پیشــین -برای کمک به خاتمه پاندمی مواد افیونی پیشــنهاد
شده است.بودجه ســال مالی جدید آمریکا همچنین شامل افزایش ۱۴
میلیارد دالری اعتبار دولت فدرال برای مقابله با تغییرات اقلیمی و ۳۰.۴
میلیارد دالر برای کمک به تامین مســکن  ۲۰۰هزار خانواده میشود که
تمرکز روی بیخانمانها و افراد فراری از خشونت خانگی است.همچنین
 ۲.۱میلیارد دالر دیگر برای مبارزه با خشــونت مرتبط با ســاح و یک
میلیارد دالر برای مقابله با خشــونت جنسیتی درخواست شده است.در
مجموع ،دولت جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا خواستار  ۷۶۹.۴میلیارد
دالر اعتبار برای امور غیردفاعی شــده است که در صورت تایید از سوی
کنگره ،شــاهد یک افزایش  ۱۵.۹درصدی نســبت به سال مالی ۲۰۲۱
خواهد بــود .او همچنین  ۷۵۳میلیارد دالر بــرای تمام برنامههای دفاع
ملی خواسته اســت که یک افزایش  ۱.۷درصدی نشان میدهد.شاالندا
یونگ ،سرپرست دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در بیانیه ای گفت :ایاالت
متحده همزمان با چهار بحران بی سابقه مواجه است؛ پاندمی کرونا ،بحران
اقتصادی ،نابرابری نژادی و رشد تهدید تغییر اقلیمی.در همین حال جنت
یلن ،وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای گفت :درخواســت اعتبار رئیس
جمهور کارها را منصفانهتر میکند .این طرح ،بودج ه را به جوامعی تزریق
میکند که به ســختی به آنها اعتبار میرســد .این امر پرداخت مالیات
را بــرای میلیونها آمریکایــی ،فرآیندی یکپارچهتــر خواهد کرد و این
اطمینان حاصل میشود که شرکتها در واقع بدهیهای خود را پرداخت
میکنند.وزارت خزانهداری آمریکا همچنین خاطرنشــان کرد که بودجه
درخواستی بایدن میزان  ۱۳.۲میلیارد دالر برای «خدمات درآمد داخلی»
در نظر گرفته است که نسبت به بودجه قبلی  ۱۰.۴درصد افزایش نشان
میدهد .خدمات درآمد داخلی ،سازمان دولتی و اداره زیرمجموعه وزارت
خزانهداری ایاالت متحده است که وظیفه خدمات درآمد حکومت فدرال
آمریکا را بر عهده دارد.پیشــنهاد بایدن برای بودجه دفاعی  ۷۱۵میلیارد
دالری امــا با واکنش منفی جمهوریخواهان و دموکراتها مواجه شــد.
دموکراتها استدالل میکنند که این مبلغ هنگفتی برای پنتاگون است
و جمهوریخواهان میزان آن را برای حمایت از نیازهای دفاعی آمریکا به
ویژه علیه «دشمنانی» مانند چین ناکافی میدانند.بودجه درخواستی ۷۱۵
میلیارد دالری برای پنتاگون ۱.۶ ،درصد باالتر از  ۷۰۴میلیارد دالری است
که در سال مالی  ۲۰۲۱به این وزارتخانه آمریکایی اختصاص یافت.مارک
پوکان ،عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا جمعه استدالل کرد که
افزایش سطح هزینههای پنتاگون یک افزایش غیرقابل قبول است .او به
فاکس نیوز گفت :اگر بودجه پنتاگون بیش از دوره دونالد ترامپ باشــد،
ما نمیتوانیم به خوبی از عهده ترمیم کشورمان برآییم.رو کانا ،دیگر عضو
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هم خواستار بازگشت بایدن به سطح
بودجه دفاعی دوران باراک اوباما شد .در همین حال برنی سندرز ،سناتور
آمریکایی اهل ورمونت نســبت به درخواست «متورم شده» پنتاگون ابراز
نگرانی کرد.ســندرز جمعه گفت :در وضعیتی که ایاالت متحده بیشتر از
مجموع  ۱۲کشــور صرف هزینههای نظامی میکند ،وقت آن اســت که
نگاهی جدی به هزینههای هنگفت ،اسرافها و کالهبرداریهای موجود
در پنتاگــون بیندازیم.با این حــال جمهوریخواهان نگرانیهای دیگری
دارند .پنج سناتور سرشــناس جمهوریخواه از جمله مارکو روبیو و میچ
مککانل استدالل کردند که افزایش  ۱.۶درصدی اعتبارات پنتاگون صرفا
بابت تورم است.این ســناتورهای جمهوریخواه آمریکا گفتند :پیشنهاد
بودجه رئیس جمهور ،اعتبارات دفاعی را کاهش داده و پیام وحشــتناکی
به متحدان و شرکایمان و همچنین دشمنانمان در چین و روسیه ارسال
میکند .کاهش بودجه نظامی آمریکا به تضعیف مذاکرات دموکراتهای
آمریکا با چین منجر میشــود و تمایل این دولــت به رویارویی با حزب
کمونیست چین را زیر سوال میبرد .طرح بودجه بایدن همچنین اعتبار
عملیاتهــای غیرمترقبــه خارجی را حذف کرده اســت ،وجوهی که از
ســوی وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریــکا برای مدیریت درگیریهایی
با هزینههای نامشخص اداره میشود.بودجه این عملیاتها در سال مالی
 ۲۰۲۱به حدود  ۶۹میلیارد دالر رسید .براساس پیشنهاد بایدن ،اعتبارات
مالی برای جنگهای کنونی آمریکا بخشــی از بودجه کلی است و اعتبار
مالی جداگانهای برای جنگ در نظر گرفته نشده است.
مقام آمریکایی:

اصرار تهران بر لغو تمامی تحریمهای
دولت ترامپ به بنبست منتهی میشود

یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا گفت که اصرار تهران بر لغو تمامی
تحریمهایی که از ســال  2017علیه این کشور اعمال شده ،مذاکرات را به
بنبست میکشاند.یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات وین
گفت که در کل این مذاکرات ســازنده و عملی بود اما همچنان ســواالتی
درباره قصد و تمایل ایران درباره اتخاذ گامهایی برای بازگشت به پایبندی
وجود دارد.خبرنگار پولیتیکو به نقل از این مقام ارشد آمریکایی نوشت« :اگر
ایران همچنان بر موضع خود اصرار داشته باشد که تمامی تحریمهایی که
از سال  ۲۰۱۷اعمال شده باید لغو شود ،این موضو ع ما را به سوی بنبست
میکشــاند».وی مدعی شد« :اصرار ایران بر لغو تمامی تحریم ها ،با برجام
سازگاری ندارد و ما شفاف ساختهایم که در صورت بازگشت ایران به برجام،
واشنگتن آماده برداشتن تحریمهایی است که با برجام ناسازگار است».
این مقام آمریکایی اضافه کرد« :نتایجی که این هفته حاصل شد انتظارات
را برآورده کرد اما عالمت سوال درباره اقدامات همچنان وجود دارد .طرفها
اواســط هفته آینده بار دیگــر در وین گرد هم میآینــد .تیم آمریکا نیز
بازخواهد گشت و گامهای بازگشت به پایبندی را شفاف خواهد کرد».این
مقام آمریکایی گفت« :هفته بعد زمانی که به وین باز میگردیم امیدواریم
که شــاهد نشانههای بزرگتری از ایران درباره آن چیزی که آماده انجام آن
هســتند باشیم».این مقام افزود که واشنگتن نقشــی در اقدام ایران برای
آزادسازی کشــتی کرهجنوبی نداشته و آزاد شــدن این کشتی بر اساس
توافقی میان ایران و کرهجنوبی بوده است.
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نیکونکوست،غازهوگلگوهن
عاقلبوعدهٔربهٔربیان
اینیک،باباد نمنشینرهگز

چهره روز
لوئیجی پیراندلو

گردیچوپاکباز،فلکبندد
صیادرابگویهکرپمشکن
ایآنکهراستیبمنآموزی

لویجی پیراندلو نمایشــنامهنویس و رماننویس ایتالیایی بود که در سال  ۱۹۳۴برندهٔ جایزه نوبل ادبیات
شد .داستانهای کوتاه او نیز شهرت زیادی دارد .وی از نویسندگان معروف قرن بیستم ایتالیا است .لویجی
پیراندلو در سیســیل متولد شــد .پدر او بازرگان گوگرد بود و انتظار داشت که پسرش هم همان شغل را
انتخاب کند .اما لوییجی در تحصیالتش موفق بود و توانســت در رشتهٔ ادبیات ادامهٔ تحصیل دهد .او در
ســال  ۱۸۸۷وارد دانشــگاه رم شد و بعد از آن برای تحصیل به بن رفت و آنجا تز دکترای خود را دربارهٔ
گویش بومی سیسیلی تکمیل کرد .پیراندلو در نخستین کوشش خالقش مراثی رم گوته را ترجمه کرد و
بعد از مالقاتش با کاپوانا ،نویسندهٔ سیسیلی ،همهٔ توجهش را بر ادبیات داستانی ناتورالیستی متمرکز کرد.
او در سال  ،۱۸۹۳نخستین رمان خود ،مطرود را نوشت .وی مدتها استاد سبکشناسی دانشگاه رم بود.
وی تا بعد از جنگ جهانی اول در کارش ناشــناخته بود .تا اینکه نمایشــنامهای از او با نام «شش کاراکتر
در جستجوی یک نویسنده» شهرتی ناگهانی برایش آورد .امروزه پیراندلو به عنوان یکی از تأثیر گذارترین
نمایشنامه نویسان قرن بیستم شناخته میشود .آثار مهم وی عبارتند از :درد مطبوع ،عشق بدون دلبستگی،
سفیدیها و سیاهیها ،مسخرهٔ مرگ و زندگی ،نوبت ،زمان ،زن مطرود ،هانری چهارم ،بیست داستان.

نبودضرورچهرهٔزیبارا
ندهدزدستزنلمهنارا
خوشنیستوصلهجاهمٔدیبارا
ربگردنتوعقدرثیارا
اینصیدتیرهروزبیآوارا
خودردرهکجازهچنهیپارا

از هر دری خبری

باغ لک لکهای دزفول

نان تازه مصرف
نکنیم؟!

ورزشی

پیشنهاد

یک پزشــک روس میگوید که مصرف نان تازه باعث بروز مشــکل در
دســتگاه گوارش به ویژه معده میشــود .متخصص تغذیه در روسیه،
توصیه میکند که به ویژه اگر در دســتگاه گوارش خود دچار مشــکل
هســتید ،از نان تازه اســتفاده نکنید .این متخصص اشاره کرد که نان
تــازه از طعم و رایحه خوبی برخوردار بــوده ،اما ترکیب آن با نان بیات
متفاوت اســت و اســیدیته باالتری دارد و هنگامی که دستگاه گوارش
دچار مشکل باشد ،مصرف آن ممکن است این مشکل مزمن را تشدید
کند .با گذشت زمان ،این اسیدیته و سایر خواص نان تغییر میکند .به
طور کلی ،بهترین زمان مصرف نان بعد از گذشت هشت ساعت از پخت
آن اســت .در صورت بروز مشکالت بهداشتی در دستگاه گوارش ،بهتر
است از نانی استفاده شود.

مومیایی
«مومیایی» از مجموعه «قصههای من و بچههام» نوشته
شــهرام شــفیعی به تازگی راهی بازار نشر شده است.
دوازدهمین جلــد از مجموعه کتاب کمیک اســتریپ
«قصههای من و بچههام» با تصویرگری ســام سلماسی
در  ۲۴صفحه قطع خشتی در دپارتمان کودک و نوجوان
انتشــارات سیمای شرق عرضه شده اســت .این کتاب
برای گروه ســنی باالی سه ســال و شامل پنج داستان
با عنوانهای «مسافرت»« ،کفش»« ،مومیایی»« ،قایم
موشک» و «شلنگ» است .در معرفی ناشر از این کتاب
آمده است :در مجموعه طنز دوازدهجلدی «قصههای من
و بچههام» شامل عناوین «طوطی»« ،شکایت»« ،تونل
وحشت»« ،هندوانه»« ،عصرانه»« ،خرمالو»« ،چمدان»،
«مورچه»« ،سه اسب چوبی»« ،تلفن»« ،کارت دعوت» و «مومیایی» به دلیل نوع داستان و همچنین
کمیک استریپ بودن این کتاب ،امکان تصویرخوانی و بلندخوانی برای کودکان  ۳تا  ۷سال و همچنین
خواندن متن توســط کودکان هشت سال به باال وجود دارد .مجموعه کتاب «قصههای من و
مطالعه و
ِ
بچههام» داســتانهای طنزآمیز خانوادهای چهارنفره است که پدر خانواده روایتگری قصهها را بر عهده
دارد .خواندن ماجراهای این کتاب میتواند برای هر مخاطبی در هر ســنی آشنا باشد به طوری که به
گفته نویسنده ،این کتاب خاطر ه مادربزرگها و پدربزرگهای  ۷۰سال بعد خواهد بود .در این کتابها
مخاطب با اتفاقات روزمرهای مواجه میشود که برای اغلب خانوادهها رخ میدهد و به این ترتیب به طور
غیرمستقیم را ه و روش مواجهه با مسائل گوناگون به ویژه موضوعات فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی را
میآموزد .نگاه طنزآمیز افراد این خانواد ه در مقابل مشکالت و چالشهای روزمره باعث میشود مخاطب
با خواندن ،شنیدن و دیدن تصاویر این قصهها دنیا را از دریچ ه دید این خانواده ببیند ،با آنها بخندد و
از شخصیتها مطالبی بیاموزد.

گنجینه

تیمهای ملی و لیگها ،مجاز به فعالیت در شرایط قرمز کرونا
فعالیت تیمهای ملی و لیگهای وابســته در رشــتههای مختلف از امروز در تمامی شهرستانهای کشــور مجاز خواهد بود و فعالیت
باشــگاههای ورزشی نســبت به قبل تسهیل و در شهرهای زرد امکان پذیر شــد .تمامی مکاتبات و ابالغیه ها در خصوص گروه بندی
مشاغل پیش از ابالغیه مورخ ١٣٩٩/١١/١٨جهت اطالع رسانی فاقد اعتبار اعالم شد تا بر اساس آخرین اصالحیه طرح مدیریت هوشمند
محدودیت های متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹در شهرهای کشور (مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا،
مورخ  ۲۰دی  ۹۹و پیوست تصویر نامه شماره  ۱۸۳۱۶۵مورخ  ۱۸/۱۱/۹۹فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابالغیه
اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف سراسر کشور در مورخ  ۲۵/۱۱/۹۹به شماره نامه  )۱۴۸۶۱/۲۴۱/۷مشاغل گروه  ،۱در شهرهایی که
در وضعیت قرمز قرار گرفتهاند مجاز به فعالیت بوده و گروههای شغلی  ۳ ،۲و  ۴به مدت  ۲هفته (قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر
شرایط با تشخیص وزارت بهداشت) تعطیل خواهند بود .بر اساس اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا ،واحدهای صنفی متخلف به مدت ۱۵
روز پلمپ خواهند شد .در عین حال مسئول پیگیری اجرای این محدودیتها وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ناظر بر آن وزارت بهداشت
و نیروی انتظامی ،اتاق اصناف ایران و اتحادیههای مربوط به عنوان همکار اعالم شدهاند.

تخت گاز

فرهنگ

مضرات همبرگر و خطر ابتال
به زوال عقل
یک برش از گوشت فرآوری شده در روز میتواند احتمال ابتال به زوال عقل
را تــا  ۴۴درصد افزایش دهد .مطالعهای جدید در انگلیس نشــان داد که
خوردن گوشت فرآوری شده و همبرگر ممکن است خطر ابتال به زوال عقل
را افزایش دهد .نتایج این مطالعه نشان میدهد خوردن یک برش در روز
از گوشت فرآوری شده میتواند احتمال ابتال به زوال عقل را تا  ۴۴درصد
افزایش دهد .طبق این مطالعه ،افرادی که روزانه  ۲۵گرم گوشت فرآوری
شده میخورند  ۴۴درصد بیشتر در معرض ابتال به زوال عقل هستند ،در
حالی که کسانی که روزانه  ۵۰گرم گوشت فرآوری نشده مصرف میکنند
 ۲۰درصد کمتر دچار این بیماری میشوند .عالوه بر این ،مطالعه انجام شده
توسط دانشگاه لیدز پس از بررسی اطالعات مربوط به  ۵۰۰هزار نفر ،رابطه
احتمالی بین خوردن گوشت و ابتال به زوال عقل را کشف کرد.

«جنایت بیدقت» در بلژیک و کره جنوبی
فیلم «جنایت بی دقــت» در تازهترین حضورهای
بینالمللی خود در جشنوارههای کشور بلژیک و کره
جنوبی به نمایش گذاشته خواهد شد.جشنواره فیلم
«موو» یکی از جشنوارههای قدیمی اروپاست که از
سال  ۱۹۸۴تا به امروز هر ساله در شهر بروژ بلژیک
برپا میشــود و «جنایت بیدقت» بــه کارگردانی
شــهرام مکری و تهیهکنندگی نگار اســکندرفر ،در
جدیدترین دوره این فســتیوال که از  ۳۱فروردین
امســال به مدت دو هفته برگزار میشــود ،شرکت
دارد.همچنیــن بیســت و دومین دوره جشــنواره
«جیون جو» در کره جنوبی از  ۹اردیبهشت در این
شهر برپا میشود و به مدت یک هفته ادامه خواهد
داشــت .در این جشنواره فیلم «جنایت بیدقت» در بخش سینمای جهان در کنار  ۱۱فیلم از
کشورهای فرانســه ،برزیل ،ایتالیا ،ژاپن و آمریکا به نمایش درمیآید«.جنایت بیدقت» اولین
حضور بینالمللیاش را با جشــنواره ونیز و در هفتاد و هفتمین دوره آن آغاز کرد و پس از آن
در جشنوارههای متعددی در گوشه و کنار دنیا به نمایش درآمد .این حضورهای بینالمللی در
ســال جدید هم ادامه خواهد داشت.تا کنون قرارداد پخش فیلم در کشورهای آمریکا ،فرانسه،
ایتالیا ،ســویس و آلمان برای اکران در سینماها و پخش وی او دی منعقد شده است.این فیلم
محصول موسســه فرهنگی هنری «کارنامه» است و پخش بینالمللی آن را کمپانی فرانسوی
دریم لب به مدیریت نسرین میرشب برعهده دارد.

استقبال بسیار خوب ژاپنیها از محصوالت جیپ
جیپ در سال  ۲۰۲۰عملکرد خوبی در کشور ژاپن داشته و به نظر میرسد امسال وضعیت این خودروساز در این کشور بهتر هم بشود.
ژاپن بهترین بازار رانگلر در خارج از آمریکای شــمالی و ششــمین بازار بزرگ جهانی این برند میباشــد .این در حالی است که برندهای
آمریکایی تاریخچه چندان درخشانی در بازار ژاپن نداشتهاند .با افزایش فروش  ۱.۷درصدی در سال  ۲۰۲۰علیرغم همهگیری کرونا ،سال
پیش هفتمین سال پیاپی جیپ برای رسیدن به رکورد فروش جدید بوده است .بهتر اینکه انتظار میرود امسال روند بهتری برای فروش
محصوالت جیپ وجود داشته باشد .ماه پیش تعداد  ۱۹۲۵دستگاه جیپ در ژاپن به فروش رفته که افزایش  ۳۶درصدی را نسبت به مارس
 ۲۰۲۰نشان میدهد .اگرچه این رشد فروش علیرغم شیوع گسترده کرونا ثبت شده اما جیپ انتظار دارد امسال به فروش باالی  ۱۵هزار
دستگاه رسیده و هشتمین رکوردشکنی پیاپی را بر جای بگذارد .موفقیت جیپ در این کشور تا حدی غیرعادی است چراکه همه میدانیم
ژاپنیها بیشتر به خودروهای کوچک و کممصرف عالقه دارند .به همین خاطر است که برندهای آمریکایی در این کشور به تقال افتادهاند
اما جیپ در بین جوانان ژاپنی طرفداران زیادی دارد .سوباسا ایمایی که جوان  ۲۴ساله مالک یک جیپ گرند چروکی جدید است میگوید:
“من فعالیتهای خارج از خانه را دوست دارم و به دنبال خودرویی بودم که قدرت باال و فضای بار زیادی داشته باشد.

چرا نباید عالئم بیماری را در
گوگل جستجو کنیم؟
جســتجوی عالئم بیمــاری در اینترنت یکی از راهکارهای نادرســتی
اســت که بسیاری از افراد به آن متوســل میشوند .برای بسیاری از ما
اتفاق افتاده اســت که اقدام به جستجوی عالئم یک بیماری در موتور
جســتجوگر گوگل کرده ایم .با پیشــرفت علم و افزایش ضریب نفوذ
اینترنت ،افراد بســیار زیادی پیش از مراجعه به پزشک تالش میکنند
بیماری خود را از طریق جستجو در گوگل تشخیص دهند .با این حال،
متاســفانه این گونه جستجوهای اینترنتی در بســیاری از موارد باعث
سردرگمی بیشتر و ایجاد اســترس در فرد میشود .گرچه جستجوی
اینترنتی یکی از اقداماتی است که میتواند درباره موضوعات بیشماری
به شما کمک کند ،اما این اقدام درباره بیماریها و مسائل پزشکی صادق
نیست .زمانی که شما عالئم یک بیماری را در گوگل جستجو میکنید.

