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کاهش نرخ بیکاری؛ خبر خوب یا بد؟
بر اســاس آخرین داده های منتشرشــده توسط مرکز آمار ایران 
نرخ بیــکاری در زمســتان ۹۹ کاهش یافته اســت. آیا این به 
معنی بهبود وضعیت اشــتغال در کشــور است؟مرکز آمار ایران 
اخیرا اطالعــات جدیدی از وضعیت بازار کار در زمســتان ۹۹ 
منتشر کرد. اطالعات مزبور نشــان می دهد که در زمستان ۹۹ 
نرخ بیکاری نسبت به زمستان ۹۸ حدود ۱ واحد درصد کاهش 
داشــته و به رقم ۹.۷ درصد رسیده اســت. نرخ بیکاری در بهار 
و تابســتان و پاییز ۹۹ به ترتیــب ۹.۸، ۹.۵ و ۹.۴ بوده و بدین 
ترتیب برای اولین بار در ۲۳ سال گذشته )که بازار کار به صورت 
ساالنه پایش می شــود( نرخ بیکاری در اقتصاد ایران تک رقمی 
شــده اســت. آیا ما به یکی از آرزوهای خود دســت یافته ایم و 
بیکاری تک رقمی خبری خوب برای اقتصاد ایران اســت؟ خیر! 
بــرای فهم این امر، باید به دیگــر بخش های گزارش مرکز آمار 
نیز توجه کرد. به گزارش مرکز آمار تعداد شــاغلین زمستان ۹۹ 
نســبت به زمســتان ۹۸ بیش از ۳۰۰ هزار نفر کاهش داشــته 
است. از طرف دیگر نرخ مشارکت نیروی کار در زمستان ۹۹ به 
رقم کم سابقه ۴۰.۹ کاهش یافته است. نرخ بیکاری بیان گر یک 
کسر اســت که در صورت آن تعداد افراد در جست وجوی کار و 
در مخرج آن تمام افراد شــاغل و افراد در جست وجوی کار قرار 
می گیرنــد. از این رو کاهش نرخ بیکاری الزاما به معنای افزایش 
اشتغال نیست. انصراف افراد بیکار از جست وجوی کار نیز ممکن 
اســت به کاهش نرخ بیکاری بیانجامــد. در این حالت، کاهش 
نرخ بیکاری خبر خوبی نیســت؛ زیرا نشان گر چشم  انداز منفی 
نســبت به آینده و ناامیدی افراد بیکار از یافتن شغل است. برای 
تمایــز حالت مثبت کاهش بیکاری )افزایش اشــتغال( و حالت 
منفی )ناامیدی بیکاران( باید نرخ مشــارکت را در نظر داشــت. 
نرخ مشــارکت نشان می دهد چند درصد از افراد در شرایط کار 
)افراد با ســن بیشتر از ۱۵ سال که سرباز یا محصل نیستند( در 
بازار کار )به صورت شــاغل یا بیکار( حضــور دارند. کاهش ۱.۵ 
درصدی نرخ مشارکت زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ نشان 
می دهد کاهش نرخ بیکاری ناشــی از شاغل شــدن افراد بیکار 
نبــوده؛ بلکه ناشــی از ناامیدی و خروج آن هــا از بازار کار بوده 
اســت. اقتصاد ایران در ۱۶ سال گذشته به صورت خالص حدود 
۲.۵ میلیون شــغل جدید ایجاد کــرده؛ در حالی که این بازه ، 
زمان ورود متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ به بازار کار بوده است. با این 
حال نتیجه ی ضعف عملکرد اقتصاد ایران در ایجاد اشــتغال در 
نرخ بیکاری منعکس نشــده؛ زیرا عمده افرادی که به ســن کار 
رسیده اند؛ امیدی به یافتن شــغل نداشته اند و به بازار کار وارد 
نشــده اند. با این حال آن ها منتظر چشــم انداز مثبت اقتصادی 
هستند تا با اولین جرقه رشــد اقتصادی، به بازار کار بازگردند. 
در این شرایط توجه به نرخ بیکاری گمراه کننده است؛ زیرا نرخ 
بیکاری عالوه بر اشتغال، همبستگی باالیی با افراد تازه وارد بازار 
کار دارد. به عنوان مثال در سال های ۹۳ تا ۹۶ که رشد اشتغال 
چشــم گیر بود )تقریبا تمام خالص اشــتغال ایجاد شده در ۱۶ 
ســال اخیر، مربوط به این بازه زمانی اســت(؛ نرخ بیکاری نیز 
افزایش یافت؛ زیرا در آن  سال ها ورودی بازار کار بیش از اشتغال 
ایجاد شــده بود. ورودی بازار کار در آن سال ها افرادی بودند که 
در ســال های قبل به دلیل ناامیدی از یافتن از شغل، وارد بازار 
کار نشــده بودند. تا زمانی که اثر ورود و خروج بازار کار بر نرخ 
بیکاری بیش از خالص اشــتغال ایجادشــده باشد؛ نرخ بیکاری 
شــاخص خوبی برای بیان وضعیت کلی بازار کار ایران نیست و 
توجه به آن گمراه کننده اســت. این امر تا زمانی که افراد زیادی 
به دلیل ناامیدی خارج از بازار کار اند اما مترصد فرصت ورود به 
بازار هستند؛ برقرار است. شاید بتوان گفت تا زمانی فاصله ی نرخ 
مشــارکت نیروی کار در ایران )حدود ۴۱ درصد زمستان ۹۹( 
فاصله ی قابل توجهی با میانگین جهانی نرخ مشارکت نیروی کار 
)حدود ۶۰ درصد( داشته باشد؛ اثر ورود و خروج بازار کار بیش 
از خالص اشتغال ایجادشده، نرخ بیکاری را متاثر می کند. در این 
شرایط خالص اشتغال ایجادشده متغیر بهتری برای نشان دادن 

وضعیت بازار کار است. 
حمیدرضا عظیمی نیا

یادداشت

 به مناســبت ۲۹ فروردین ســالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران، آخرین دســتاوردهای پهپادی ارتش و سایر تجهیزات بهینه شده در قالب یگان های 
محمول و خودرویی در تهران به نمایش درآمد.پایگاه اطالع رسانی ارتش، در مراسم گرامیداشت سالروز ارتش جمهوری اسالمی که با حضور سرلشکر سید 
عبدالرحیم فرمانده کل ارتش،  که به دلیل محدودیت های کرونایی، امسال به صورت محمول و خودرویی و با شعار »مدافعان وطن، یاوران سالمت« در 
فرماندهی پشتیبانی منطقه ۳ نیروی زمینی ارتش در تهران برگزار شد و آخرین دستاوردهای پهپادی ارتش و سایر تجهیزات بهینه شده به نمایش درآمد.

گوشه نشین شدن گاز ایران؛

جوالن روسیه و ترکمنستان در بازار گاز پاکستان
نقدشوندگی بورس فدای 

دامنه نوسان؟!

سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها-16

19 مجوز مخل صنعت، معدن و تجارت 
روی میز تصمیم گیری رفت

ببیش از دو ماه است که دامنه نوسان در بازار سرمایه از حالت متقارن خارج و به منفی دو و مثبت شش درصد 
تغییر کرده و قرار اســت از چهارشــنبه منفی دو به منفی سه تبدیل شود. تصمیمی که در شرایط خاص بازار 
سرمایه گرفته شد و هرچند سایه آن بر سر نقدشوندگی بازار سنگینی می کند اما بسیاری از صاحب نظران آن 
را ترمزی برای ریزش هیجانی بورس می دانند. چراغ قرمزهای پی در پی بازار ســرمایه در اواخر ســال گذشته 

مسئوالن را بر آن داشت تا دست ....

 درآمد ۵۲هزارمیلیارد تومانی دولت
 از بورس

بررسی اظهارات عراقچی درباره مذاکرات هسته ای؛ 

آیا واقعاً در وین خبری هست؟
روز گذشته آقای عباس عراقچی با مثبت توصیف کردن مذاکرات اعالم کرده که درحال رسیدن به تفاهم 
جدیدی هســتیم. اما واقعاً در وین چه خبر است؟ مذاکرات کمیسیون ویژه برجام چند صباحی است در 
وین پایتخت اتریش در جریان است و اگرچه جزییات آنچه در مذاکرات می گذرد به صورت دقیق رسانه ای 
نشــده و یک ابهام کلی بر اخبار مذاکرات حاکم اســت اّما در این بین بعضاً توصیفاتی به صورت کلی از 
سوی مقامات ایرانی یا طرفهای مقابل مطرح شده است. مثاًل از قول  مقامات آمریکایی اعالم شد که این 
کشــور تحریم ها را به سه دسته ی قابل رفع، غیرقابل رفع و قابل مذاکره تقسیم بندی کرده است. و یا در 
جدیدترین این موارد روز گذشــته آقای عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایرانی روند مذاکرات را مثبت 
خواند و گفت که در حال رســیدن به تفاهم جدیدی هســتیم.با این حال از چند منبع مطلع از جزییات 
مذاکرات در این باره کسب اطالع کرده اند. بر اساس اطالعات واصله در واقع برخالف آنچه آقای عراقچی 
عنوان کرده، عالمتی از تمکین آمریکا به رفع کامل تحریم های ایران هنوز اساساً وجود ندارد و اگر هدف 
حضــور در این مذاکرات را رفع کامل تحریم هــا بدانیم، در واقع »تا کنون« »تقریباً هیچ« اتفاقی نیفتاده 
است.اخیراً هم بایدن اعالم کرد می خواهد بدون اینکه »امتیازات عمده« بدهد به برجام برگردد.تاکید ایران 
بر این اســت که برای اجرای تعهدات هسته ای کشورمان، آمریکا باید تمام تحریم ها را بردارد. این تاکید 
بدین معناست که آمریکا نه می تواند تحریم های پیشین را با بهانه های مختلف مانند جنبه ی غیرهسته ای 
داشــتن یا مشمول تحریم های دوره ترامپ نبودن نگه دارد و نه باید بتواند در آینده نزدیک یا دور، همان 
تحریم ها را با برچسب جدید مجدداً اعمال کند.برخی مقامات مسئول برای تصمیم گیری در این زمینه در 
ایران معتقدند که در صورتی که رفع تحریم ها بر اساس چنین چارچوبی و به طور کامل و ساختاری انجام 
نگیرد، اوالً بسیاری از تحریم های سابق پابرجا خواهد بود، ثانیاً تحریم هایی که برداشته می شود هم صرفاً 
ارزش کاغذی دارند و در عمل هیچ نفع اقتصادی برای ایران نخواهند داشــت و ثالثاً همه آن تحریم ها را 
آمریکا می تواند به سرعت با عنوان دیگری مانند حقوق بشر یا موشکی یا منطقه ای و ... مجدداً وضع کند.

لذا رفع تحریمی که شامل»همه  تحریم ها« نباشد، عماًل پر کردن قطعه ای از پازل فشار حداکثری هوشمند 
آمریکایی هاست و ارزشی در جهت منافع اقتصادی مردم ایران و رفع تحریم ها ندارد.منابع مطلع می گویند 
با توجه به چنین چارچوبی درواقع اتفاقی در وین رخ نداده و متاسفانه  آمریکا حاضر به رفع تحریم ها نیست.

چرا برخی مقامات دولتی و رسانه های وابسته اخبار را به نحو دیگری از وین مخابره می کنند؟
به نظر می رسد نحوه اطالع رسانی های مبهم و بدون ذکر جزییات و اظهار پیشرفت غیرواقعی بیش از آنکه 
ربطی به واقعیت مذاکرات در وین و رفع تحریم ها داشته باشد، مصرف داخلی و بویژه انتخاباتی دارد.گفته 
می شود برخی از سیاستگذاران در یک جریان سیاسی گفته اند که دولت و جریان همسو با او برای انتخابات 
یا باید به خود برجام برســد و یا اگر امکان آن )به دلیــل عدم همکاری آمریکا برای رفع تحریمها( نبود، 
حداقل با چنین ابهام گویی ها و نگاه داشــتن این فضا بر سر سیاست داخلی، دوقطبی حول برجام را باید 
زنده و پرقدرت نگاه داشت.صرار بر این ماجرا توسط برخی جریان ها که سابقه توافق بسیار بد را در کارنامه 
دارند به این دلیل است که یک فشار اجتماعی برای توافق بدون رفع تحریم ها ایجاد شود و یا اینکه دولت 
بعدی اگر -از جریان توافق بد نباشد هم- امکان پیگیری سیاست اصولی در مقابل آمریکا را نداشته باشد.

 نمایش آخرین دستاوردهای پهپادی و تجهیزات بهینه
 در مراسم روز ارتش
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زلزله ۵.۹ ریشتری جنوب ایران را لرزاند
در پی وقوع زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشــتر بندر گناوه در استان بوشهر و در 
پی آن احساس شدن در استانهای فارس و خوزستان، تاکنون حدود ده روستا 
در مرکز وقوع زلزله دچار خســاراتی از جمله ترک خوردگی دیوارها و تخریب 
منازل شده اند و تاکنون مصدومیت ۵ نفر گزارش شده و تیم ارزیابی در حال 
بررسی سطح خسارت و نیازهای زلزله زدگان است.غالمرضا مهرجو، فرماندار 
شهرستان گناوه گفت: در پی این حادثه ۴ نفر مصدوم شده اند که به صورت 
سرپایی مورد مداوا قرار گرفتند.فرماندار گناوه اظهار کرد: امکانات زیرساختی 
مثل آب، برق، تلفن و اینترنت دچار مشکل خاصی نشده اند و خدمات رسانی 
در این حوزه ها برقرار اســت. تنها در برخی از نقاط خســاراتی به دیوارها و 
واحدهای مســکونی قدیمی وارد شده اســت.مهرجو با اشاره به کانون عمده 
خسارات و تخریب های ناشی از زلزله گفت: بیشترین خسارات به روستاهای 
بخش مرکزی گناوه وارد شــده است.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شدت 
خسارات باال نبوده و شهرستان در شرایط آرامی به سر می برد. با توجه به عدم 
بروز خســارت به واحدهای مسکونی، در حال حاضر نیاز به اسکان اضطراری 

احراز نشده اّما آمادگی کامل در این زمینه جهت اقدام وجود دارد.

آخرین وضعیت آب و برق مناطق زلزله زده
مدیرکل دفتر مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: در حال 
حاضر شبکه آبرسانی در مناطق زلزله زده وضعیت پایداری دارد، برق شهری 
مناطق وصل شــده و تنها در سه روستا به صورت پراکنده مشکل قطع برق 
داریم.میثم جعفرزاده، با بیان اینکه علت قطع برق در مناطق روستایی بیشتر 
تخریــب های حاصل از زلزله بود اما با توجه به اینکه پس لرزه ها هنوز ادامه 
دارد ایمنی اجازه عملیات را نمی دهد، اظهار کرد: تیم های عملیاتی در منطقه 

حضور دارند و زمانی که شرایط نرمال شود عملیات انجام خواهد شد.

مرز بوشهر و فارس تاکنون 1۷ بار لرزیده است
زمینلرزه روز یکشنبه تاکنون مرز استانهای بوشهر و فارس - حوالی بندر گناوه 

را ۱۷ بار به لرزه در آورده است.

گفتگوی تلفنی جهانگیری با استاندار بوشهر در پی وقوع زلزله در 
بندر گناوه

معاون اول رییس جمهور ظهر دیروز )یکشــنبه( در تماسی تلفنی با استاندار 
بوشــهر در جریان آخرین وضعیت مناطق زلزله زده بویــژه بندر گناوه قرار 
گرفت و دســتورات الزم برای رسیدگی های اولیه و فوری به آسیب دیدگان 
این حادثه را صادر کرد.، اسحاق جهانگیری در این تماس تلفنی بر بکارگیری 
کلیه امکانات برای رســیدگی های الزم و درمان مصدومان حادثه تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین ضرورت آمادگی مدیریت بحران اســتان 
را خاطرنشــان کرد و خواســتار اعزام تیم های ارزیاب،  بررسی خسارات وارد 
شــده و ارایه کمک های اولیه به مردم شد.استاندار بوشهر نیز در این مکالمه 
تلفنی، ضمن ارایه گزارشی از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده و اقدامات انجام 
شده برای امداد رسانی، گفت: تمام امکانات استان برای کمک به مصدومان و 

جلوگیری از خسارات بیشتر بکار گرفته شده است.
تمامی تاسیسات، تجهیزات و ساختمان های نیرگاه اتمی بوشهر در 

صحت کامل هستند
در همین رابطه روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر اعالم کرد، با توجه به زمین 
لزره ۹/۵ ریشتری شهرستان گناوه در ساعت ۱۱:۱۱ روز یکشنبه به استخضار 
می رساند وضعیت تمامی تاسیسات، تجهیزات و ساختمان های نیرگاه اتمی 
بوشهر در صحت کامل بوده و هیچ گونه آسیبی به این مرکز وارد نشده و در 
رونــد انجام فعالیت های جاری نیروگاه نیز خللی رخ نداده است.ســخنگوی 
جمعیت هالل احمر از افزایش مصدومان زمین لرزه ۵.۹ ریشتری بندر گناوه 
خبر داد.دکتر محمد حســن قوســیان مقدم در باره آخرین وضعیت مناطق 
زلزله زده بندرگناوه و امدادرســانی اظهار کرد: ۵۲۰۰ تخته چادر آماده است 
تا در صورت نیاز توزیع شود. وی با بیان اینکه ۲۱ روستا با ۴۵۵۳ نفر شامل 
۱۱۷۹ خانوار تحت تاثیر هستند گفت: ۳۸۵ نیروی عملیاتی شامل ۷۷ تیم، 
۱۵ پایگاه، ۱۰ شعبه و دفاتر نمایندگی در استان بوشهر، ۶۰۷ نیروی عملیاتی 
در قالب ۸۱ تیم در کهگیلویــه و بویراحمد، ۱۶۶۳ نیروی عملیاتی در قالب 
۱۶۵ تیم در خوزستان، ۶۱۲ نیروی عملیاتی شامل ۹۰ تیم در هرمزگان در 
آماده باش هستند.سخنگوی جمعیت هالل احمر، شمار مصدومان این زلزله 
را تا ســاعت ۱۳ ، پنج نفر اعالم کرد که  چهار نفر در گناوه و یک نفر هم در 

دیلم هستند.

ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل در 10 روستای گناوه
به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان بوشــهر در زمین لرزه صبح 
دیروز در بندر گناوه تعداد ده روســتا در مرکز وقوع زلزله دچار خســاراتی از 
جمله ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل شده اند.غالمرضا حاجیانی با بیان 
اینکه در یکی دو ســاعت اول اقدامات ارزیابی انجام می شود، افزود: تیم های 
ارزیابی در روستاها در حال بررسی خسارات هستند، در سرکشی از روستاهای 
منطقه برخی از منازل دچار ترک خوردگی و یا تخریب شــده اند. باید نتایج 
ارزیابی هاص ی اولیه مشخص شود و بعد تیم ها مستقر می شوند تا بتوانند کار 
رساندن آذوقه و سایر اقدامات کمک رسانی و امدادی را انجام دهند.به گفته 
اهالی شهرستان، در روستای محمدصالحی و اطراف آن، ترک خوردگی بعضی 
از منازل گزارش شده و نیروهای راهداری و هالل احمر در آماده باش هستند. 
یکی از ساکنان مناطق زلزله زده هم گزارش داده است گله ای زیر آوارناشی 
از زلزله در کوهستان »شــول« مانده است و تالش اهالی برای کمک  به این 
دامدار موفق نبوده اســت.زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر بندر گناوه در استان 
بوشــهر را لرزاند. زلزله ای به قدرت ۵.۹ ریشتر ساعت ۱۱:۱۱ دقیقه ی ظهر 
دیروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ شهرســتان گناوه واقع در استان بوشهر را لرزاند. 
عمق این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری سطح زمین ثبت شده است. هم چنین 
دقایقی بعد از اولین زمین لرزه، زلزله دوم با قدرت ۴.۵ ریشتر در همان عمق 
۱۰ کیلومتری ثبت شد.مدیرکل مدیریت بحران بوشهر اعالم کرد:  زلزله گناوه 
در بوشهر، دیلم و دشتستان نیز احساس شد.وی گفت: فراخوانی صورت گرفته 
و جلسه مدیریت بحران شهرستان گناوه تشکیل شده و مسئوالن دستگاه های 
مختلف در حوزه های آب، برق، گاز، تلفن و ... وضعیت و سطح خسارت ها را 
بررسی می کنند.سخنگوی سازمان اورژانس اعالم کرد:  آمبوالنس از استانهای 
همجوار، پنج اتوبوس آمبوالنس و سه بیمارستان صحرایی از شهرکرد، شیراز و 

اصفهان درحالت آماده باش هستند.

 انعقاد قراردادهای صوری برای فرار 
از پرداخت مالیات بر خانه های خالی 

اسالمی نسبت به خبری مبنی بر انجام معامالت صوری توسط برخی مالکان با بنگاه های امالک برای فرار از پرداخت 
مالیات بر خانه های خالی واکنش نشان داد.به گزارش خانه ملت، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به 
خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه های امالک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های 
خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه های امالک باید کد رهگیری دریافت کند و خالف این موضوع تخلف محسوب 
شــده و با آن به طور حتم برخورد می شــود.وی تاکید کرد: براین اســاس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد 
رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد.ما توانسته ایم 
با همین سیستم کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای 
اجرای قانون معرفی کنیم.اســالمی تصریح کرد: اطالعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه های خالی 
کافی اســت و اشراف کامل اطالعاتی نسبت به این موضوع دارد و می توانیم براساس آن تصمیم گیری های الزم را 
انجام دهیم.وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از 
خانه های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در 
شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متاثر 
خواهد بود.وی ضمن تاکید براینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه های خالی همزبانی وجود 
داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه ای ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطالعات افراد در سامانه 

ملی امالک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است.

۴۰۵ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت در شــبانه روز گذشــته ۴۰۵ بیمار 
کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند. بنابر اعالم مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تا کنون ۳۸۹ هزار 
و ۲۶۶ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۲۷ هزار و ۵۹۴ نفر نیز ُدز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۵۱۶ هزار و ۸۶۰ ُدز رسید.همچنین تا دیروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۲۱ هزار و ۶۴۴ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که سه هزار و 
۹۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به دو میلیون و ۲۳۷ هزار و ۸۹ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۴۰۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۶ هزار و ۷۳۲ نفر رسید.

خوشــبختانه تا کنــون یک میلیون و ۷۸۵ هــزار و  ۳۵۸ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.چهار 
هــزار و ۷۶۶ نفــر از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 
۱۴ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۴۲۳ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.در حال حاضر ۲۵۷ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ۱۲۹ شــهر در وضعیت نارنجی، ۵۱ شهر در وضعیت زرد و 

۱۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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قالیباف در صحن مجلس:گزیده خبر

پاسخ به خرابکاری در نطنز حتمی است
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: پاســخ به حمله تروریستی نطنز ضرورتی حتمی 
اســت و در زمان مناســب انجام خواهد شــد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس شورای اسالمی ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گفت: ماه رمضان ماه فرصت های بندگی و ماه نزدیک 
شدن دل ها به یکدیگر است. ماه رمضان همان گونه که می تواند فرصت درخشانی برای 
خودسازی و نزدیک شــدن یکایک ما به خداوند متعال باشد می تواند فرصتی کم نظیر 

برای جامعه پروری و برپایی نهضت اجتماعی همدلی به شمار آید.
وی افزود: مطمئن هستیم ملت مؤمن و نوع دوست ایران عزیز با نقش آفرینی گروه های 
مردمی و جهادی در ماه رمضان امســال نیز همانند ســال گذشته حرکتی کم نظیر و 

درخشان از جنس مواسات و همدلی رقم خواهند زد.

ارتش تکیه گاهی محبوب برای ملت است
رئیس مجلس شــورای اســالمی روز ارتش را تبریک گفت و اظهار داشت: ارتش با وقف 
کردن خود در راه آســایش، آرامش و امنیت مردم در همه زمان ها شــعار »ارتش فدای 
ملت« را به طور عینی محقق کرده اســت و تکیه گاهی قابل اعتماد و محبوب نزد ملت 
ایران است.قالیباف گفت: در پایان هفته گذشته بار دیگر جوانان دانشمند و خداباور ایرانی، 
مجاهدتی کردند که باعث افتخار ایران عزیز شــد و رسیدن به محصول اورانیوم با غنای 
۶۰ درصد اتفاقی دوران ســاز و قدرت آفریــن از لحاظ علمی و فناوری بود که پیام های 
سیاسی مهمی نیز به همراه داشــت.وی تاکید کرد: دشمنان ملت ایران به فعالیت های 
تروریســتی علیه صنعت هسته ای دل بسته بودند و انتظار داشتند با اقدامات تروریستی 
فعالیت هســته ای ایران متوقف و یا بسیار کند شود. غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در 
چارچوب ماده یک قانون اقدام راهبردی آن هم در مدت زمان بسیار کوتاه نشان داد که 
فاصله زمانی میان تصمیم گیری و اقدام در صنعت هســته ای کشورمان با همت جوانان 

دانشمند هسته ای به کمترین زمان مورد نیاز رسیده است.

صنعت هسته ای ایران بومی شده است
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: می توان اذعان داشت، امروز هر آنچه را اراده کنیم 
با لطف خداوند متعال در مدت زمان کوتاه به آن دست خواهیم یافت. این غنی سازی و 
دســتاورد مهم به دشمنان ما ثابت کرد که صنعت هسته ای ایران بومی شده و هر اقدام 
نسنجیده و اعمال فشــاری بر عزم ملت ایران برای پیشرفت علمی کاماًل بی اثر است و 

هیچکس نمی تواند مانع از پیشرفت توقف ناپذیر ایران اسالمی شود.

غنی سازی 60 درصدی پاسخ قاطع در فرآیند مذاکرات بود
قالیباف تصریح کرد: غنی سازی ۶۰ درصدی همچنین پاسخی قاطع به طراحی دشمن 
برای تضعیف دســت برتر کشــور در فرآیند مذاکرات بود. با اجرایی شــدن قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها قفل های صنعت هســته ای شکسته شد و قدرتی برای تیم 
مذاکره کننده هســته ای تولید کرد تا بتواند از این ظرفیت برای تحقق هدف رفع کامل 
همه تحریم ها استفاده کند، در میانه این مسیر دشمن با خرابکاری در نطنز تالش کرد 

موضع مذاکراتی ایران را تضعیف و دست مردم ایران را خالی کند.
وی افزود: اما دســتاورد غنی ســازی ۶۰ درصدی به طرف مقابل نشــان داد این قبیل 
اقدامات به جای آنکه به زعم آنها تهدیدی برای فعالیت های هسته ای ایران باشد در عمل 
به فرصتی کم نظیر برای برداشــتن گام های بلندتر در جهت پیشرفت صنعت هسته ای 

تبدیل شده است.

پاسخ به حمله تروریستی به نطنز یک ضرورت حتمی است
رئیس مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: دشــمنان مردم ایران بارها مسیر تهدید و 

ارعاب ملت ایران را در چهار دهه گذشــته تجربه کردند و هــر بار ناکام تر از قبل از آن 
میــدان بیرون آمده اند و در عمل تجربه کرده انــد که هر توطئه ای ملت ایران را قوی تر 
می کند. با این وجود، آنها همچنان به طراحی و اجرای این قبیل اقدامات ادامه می دهند. 
مطمئن باشند که هر بار مردم ایران قوی تر و سربلندتر خواهند شد.قالیباف ضمن تاکید 
بر لزوم باال بردن سطح حفاظتی مراکز هسته ای گفت: پاسخ به حمله تروریستی به نطنز 
یک ضرورت حتمی است که در زمان مناسب انجام خواهد شد.وی ادامه داد: دشمن در 
کنار اقدامات تروریســتی، راهبرد فرسایشی کردن مذاکرات را نیز طراحی کرده تا بتواند 
تمام ســاختار سیاسی و اقتصادی کشــور را به طور کامل معطل مذاکرات آن هم بدون 
هیچ نتیجه عملی کند. آنها می خواهند با فرسایشی کردن مذاکرات خواسته های خود را با 
ترکیبی هماهنگ شده از فریب و فشار به ایران تحمیل کنند و مانع دستیابی ملت ایران 

به اقتصاد بدون تحریم شوند.

بازگشت به تعهدات برجامی در صورت انجام تعهدات کامل توسط طرف مقابل
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: راهبرد مذاکرات فرمایشی با هوشمندی رهبر 
حکیم انقالب افشــا شد و دشمن باید بداند مردم و مســئوالن در ایران با صدایی واحد 
مبتنــی بر قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها فقط در صورت انجام تعهدات کامل 
توســط طرف مقابل به تعهدات خود در برجام عمل خواهــد کرد.قالیباف تصریح کرد: 
در صورتــی که تحریم علیه ایران به طور کامل رفع گــردد و آثار اقتصادی ملموس آن 
راستی آزمایی شــود، ایران نیز تعهدات خود را عملی خواهد کرد.وی گفت: در پایان از 
همه مجاهدان صنعت هسته ای که این افتخار را برای کشور آفریدند تشکر ویژه می کنم 
و امیدوارم مذاکره کنندگان محترم دســتگاه دیپلماسی کشور بتوانند با حفظ اصول از 
منافع ملت ایران صیانت کنند و در دســتیابی به هــدف رفع کامل و ملموس تحریم ها 

موفقیت حاصل کنند.

دریادار سیاری:
 ارتش برای انجام ماموریت های خود 

صد درصد آماده است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: باید تهدیدات آینده را به خوبی بشناســیم 
و متناســب با آن خود را آماده کنیم؛ این اتفاق مهم افتاده و ارتش برای انجام 
ماموریت های خود صد درصد آماده است. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش در حاشــیه مراســم رژه ۲۹ فروردیــن روز ارتش طی 
سخنانی، گفت: از سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی با انعطافی که داشتیم نوع رژه را تغییر دادیم تا خدای ناکرده آسیبی 
متوجه کارکنان و به ویژه مردم ما نباشــد.وی افزود: در رژه امسال و همچنین 
ســال گذشته نیروی پیاده حذف شد و رژه به یگان های محمول اختصاص پیدا 
کرد و در این خودروها نیز تنها یک سرنشین حضور دارد تا از این طریق بخشی 
از توانمندی های ارتش در حوزه های مختلف به ویژه در عرصه مقابله با ویروس 
کرونا به نمایش گذاشته شود.معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: همچنین 
برای کاهش آســیب ها این رژه در درون پادگان ها برگزار شد و در سراسر کشور 
نیز همه یگان های ارتش رژه را به صورت محمول و در داخل پادگان ها و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی برگزار کردند.دریادار سیاری در خصوص آمادگی 
ارتش برای انجام ماموریت های خود، گفت: همانگونه که می دانید ماموریت اصلی 
ارتش ایران، حفظ تمامیت ارضی کشــور، دفاع از نظام و انقالب اســالمی ایران 
اســت و برای این کار ارتش در ابعاد مختلف باید خــودش را آماده کند.وی با 
تاکید بر اینکه در همه برنامه ها باید همواره نگاه مان به جلو باشد، اظهار داشت: 
باید در بعد نیروی انسانی آمادگی کامل داشته باشیم و کارکنان خود را مطابق 
با ارزش های انقالب اســالمی تربیت کنیم و آموزش دهیم. در حین خدمت نیز 
بــرای ارتقای مهارت های آنها تا حد مطلوب اقدام کنیم.معاون هماهنگ کننده 
ارتش اضافه کرد: امروز تربیت نیروها متناســب بــا آرمان های انقالب در حال 
اجراســت و ما با قطع وابستگی به کشورهایی که با نگاه استکباری به کشور ما 
آموزش می دادند روی پای خود ایستادیم و به برکت انقالب امروز تمامی کارکنان 
ارتش در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ارتش آموزش ها را متناسب با استانداردهای 
روز می بینند.دریادار ســیاری با اشاره به پیشرفت های ارتش در حوزه تجهیزات 
دفاعی، گفت: پیش از انقالب همه تجهیزات ما وابســته به کشورهای غربی بود 
اما امروز تمامی تجهیزات نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی به روز 
و تولید داخل اســت. همه امکاناتی که در حوزه های مختلف در اختیار نیروهای 
مختلف ارتش است در داخل کشــور تولید می شود.وی با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در خصوص اینکه در زمان دفاع مقدس حتی سیم خاردار نیز به 
کشور ما نمی دادند، گفت: اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند »در زمان دفاع 
مقدس حتی سیم خاردار هم به ما نمی دادند« یک واقعیت بود اما امروز به برکت 
انقالب اســالمی همه وابستگی ها قطع شــده و ما با نگاه به توان و ظرفیت های 
داخلی کشــور و البته با همتی که جوان ها پــای کار آورده اند دارای توان رزمی 
بسیار باالیی هســتیم.معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: نگاه به آینده بسیار 
مهم اســت و اینکه ما باید تهدیدات آینده را به خوبی بشناســیم و متناسب با 
آن خود را آماده کنیم خوشبختانه این اتفاق مهم نیز افتاده و ارتش برای انجام 

ماموریت های خود صد درصد آماده است.

غریب آبادی:
 هیئت مذاکره کننده در وین نتایج گفتگوها را 

به مقامات عالی نظام گزارش می کند
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد ســازمان های بین المللی توضیحاتی درباره 
ادامه رونــد مذاکرات وین ارائه کرد کاظم غریب آبــادی نماینده دائم ایران نزد 
سازمان های بین المللی مســتقر در وین گفت: آنچه در وین در حال پیگیری و 
گفتگوســت، ایجاد یک تصویر واضح و شفاف درخصوص لغو تحریم ها می باشد.

شناســایی و فهرســت کردن اقدامات لغو تحریمی، برای این شفاف ســازی و 
سنجیدن جدیت آمریکا در ادعای خود برای بازگشت و پایبندی کامل به برجام 
و انطباق آن با سیاســت اعالمی کشور، الزم است.مبنای تیم مذاکره کننده نیز 
اصولی است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست نظام در این رابطه 
تعیین شده است. هیئت مذاکره کننده در وین نتایج گفتگوها را به طور منظم به 

مقامات عالی نظام جهت بررسی و اخذ تصمیمات الزم، گزارش می کند.

امیر حیدری:
»نزاجا« در زمینه موشکی و پهپادی به دستاوردهای 

خوبی دست یافت
فرمانــده نیروی زمینی ارتش گفت: در زمینه موشــکی، پهپادی، 
جنگال، خودروهای زرهی و خودروهای هوشمند به دستاوردهای 
بســیار خوبی دســت یابد و هیچ نیازی به بیگانــگان ندارد.، امیر 
کیومــرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش دیروز در حاشــیه 
مراسم رژه ۲۹ فروردین روز ارتش در جمع خبرنگاران،گفت: نیروی 

زمینی محوری ارتش در تمام عرصه ها آماده دفاع جانانه از میهن عزیزمان اســت.وی افزود: 
امروز بخش اعظمی از مرزهای کشورمان توسط نیروی زمینی ارتش کنترل می شود و نیروی 
زمینی مشــغول تولید امنیت در این مناطق است.فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره توان 
دفاعی این نیرو، اظهار داشــت: نیروی زمینی در چرخه دفاعی در رده های مختلف، نهضت 
روی پای خود ایستادن را به معنای واقعی کلمه معنا کرده و توانسته است در زمینه موشکی، 
پهپادی، جنگال، خودروهای زرهی و خودروهای هوشــمند به دســتاوردهای بسیار خوبی 
دست یابد و هیچ نیازی به بیگانگان ندارد.امیر حیدری با اشاره به اقدامات این نیرو در خدمت 
رسانی به مردم در عرصه های مختلف مانند سیل، زلزله و مقابله با ویروس کرونا،افزود: نیروی 
زمینی در هر حادثه ای که مردم عزیزمان احساس کنند باید ارتش را در کنار خود ببینند، 
بالفاصله حضور یافته و به خدمت رسانی می پردازد.وی گفت: اگر دشمنی حماقت کند و نگاه 
چپی به مرز و بوم ایران کند، بداند که اگر شروع کننده باشد قطعاً پایان دهنده نخواهد بود و 

ما او را در باتالقی از مرگ فرو خواهیم برد که درس عبرتی برای آنها باشد.

سرلشکر موسوی:
توان پهپادی ارتش، برگ برنده نیروهای مسلح است

فرمانده کل ارتش گفت: توان پهپادی ارتش به عنوان یک قدرت و برگ برنده نیروهای مسلح است که در صورت نیاز در میدانهای نبرد از آن استفاده خواهد 
شد.، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش دیروز در حاشیه رژه یگان های محمول ارتش و در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ۲۹ 
فروردین روز ارتش، گفت: روز ۲۹ فروردین یادگار بزرگ بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( است.وی با اشاره به تجهیزات و دستاوردهای 
به نمایش گذاشته شده در رژه دیروز، گفت: آنچه شما شاهد بودید گوشه ای از توانمندی های ارتش جمهوری اسالمی ایران بود که با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی به نمایش گذاشته شد.فرمانده کل ارتش با تاکید بر رعایت پروتکل های مختلف بهداشتی، تصریح کرد: برای ما بسیار مهم بود که دستورالعمل های 
ستاد ملی مقابله با کرونا را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم و کوچک ترین خطری در این زمینه نکنیم، بنابراین بسیاری از کارهایی که می توانستیم ارائه کنیم را حذف 
کردیم و آنچه به نمایش گذاشته شد، دستاوردهایی بود که با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان نمایش داشت.سرلشکر موسوی افزود: شما امروز شاهد حضور 
قدرت نوظهور پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران بودید و این بسیار مهم است که قدرت پهپادی ارتش در سال های فشار حداکثری ظهور و رشد کرده و پا 
گرفته است.وی ادامه داد: توان پهپادی ارتش امروز به عنوان یک قدرت و برگ برنده نیروهای مسلح است که در صورت نیاز در میدان های نبرد از آن استفاده 
خواهد شد.فرمانده کل ارتش گفت: نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش آنچه را که می شد با رعایت همه مالحظات بهداشتی نشان دهند را 
در معرض دید مردم عزیزمان قرار دادند. ما با این رژه می خواهیم به مردم بگوییم آن چنان که در این ۴۳ سال پیشاپیش این ملت در برابر دشمنان ایستاده ایم 
و از آرمان های آن ها دفاع کرده ایم باز هم فرزندان غیور شما در ارتش در خط مقدم برای تحقق آرمان ها ایستاده اند و پیش خواهند رفت.سرلشکر موسوی افزود: 
در انتهای رژه امروز شــما شــاهد نمونه هایی از توانمندی قرارگاه پدافند زیستی ارتش و نیروهای چهارگانه ارتش بودید، این رژه نمادین در واقع ادای احترامی 
اســت به جامعه بهداشــت و درمان و مدافعان سالمت مردم این کشور، همچنین ادای احترام و تعظیم به شهدای بزرگوار این عرصه و خانواده های محترم آنها 
است.وی گفت: با این رژه به ملت بزرگ ایران اعالم کردیم که ارتش همچنان که در حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل در کنار مردم بوده است، از اسفند سال 
۹۸ تا کنون برای مقابله با کرونا در کنار مردم ایستاده است و هر جا که الزم باشد و هر کمکی که از دست ارتش برآید برای مردم با جان و دل انجام خواهد 
داد.فرمانده کل ارتش تاکید کرد: ارتش همواره برای مردم و در کنار آنها و در خدمت این عزیزان است و این حرف اساسی رژه ۲۹ فروردین سالروز ارتش و روز 

حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان ارتش بود.

در پیام دریادار تنگسیری مطرح شد
آمادگی نیروی دریایی سپاه برای پاسخ سریع، 

قاطع و پشیمان کننده به دشمنان
دریادار تنگسیری در پیامی به مناسبت سالروز جانفشانی دریادالن نیروی دریایی 
سپاه در سال ۱۳۶۷ در نبرد مســتقیم با آمریکای متجاوز ازآمادگی کامل این 
نیرو برای پاسخ سریع ، قاطع و پشیمان کننده در هر سطح و هر نوع از تهدید 
به دشــمنان خبر داد.به گزارش سپاه نیوز، همزمان با فرا رسیدن ۲۹ فروردین، 
سالروز جانفشانی دریادالن نیروی دریایی سپاه در سال ۱۳۶۷ در نبرد مستقیم 
با آمریکای متجاوز، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه  

پیامی صادر کرد.
 متن پیام دریادار تنگسیری به این شرح  است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین
ِ َفیْقَتْل أَْو یْغلِْب َفَسْوَف نُْؤتِیِه أَْجراً َعِظیماً« » َو َمْن یقاتِْل فِی َسِبیِل اهللَّ

و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود، به زودی پاداشی بزرگ به او 
خواهیم داد.)سوره نساء آیه ۷۴(

۲۹ فروردیــن ۱۳۶۷ یاد آور خاطره ای بیاد ماندنی اســت که از یادها فراموش 
نخواهد شد، روزی که در آن دریا دالن رشید نیروی دریایی سپاه اسالم، سرداران 
رشــیدی همچون شهید اسداهلل رییسی و شهید اسحاق دارا، در نبردی نابرابر و 
مستقیم با لشکر مجهز ابرهه زمان، آمریکای متجاوز، مواجه شدند و دلیر مردانه با 
ایستادگی و ایثار، مقاومتی عاشورایی را به نمایش گذاشتند تا هیمنه پوشالی این 
دشمن غدار شکسته شود. عملیاتی که در آن شهیدان رئیسی و دارا به شهادت 
رسیدند واقعا نبردی نابرابر بود که به دنبال انهدام سکوهای نفتی نصر و سلمان از 
سوی آمریکایی ها، با گلوله و موشک صورت گرفت و در آن عملیات شهدای عزیز 
ما با موشک مستقیم جنگنده های آمریکایی به شهادت رسیدند.روحشان شاد و 
راهشان پر رهرو باد. ما در طول دفاع مقدس و بعد از آن باور کردیم و آموختیم 
سالح ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند متعال و زیر علم والیت می تواند مجهزترین 
ناوهای آمریکایی را شکست دهد. آمریکایی های متجاوز در دوران دفاع مقدس و 
بعد از آن سیلی های متعددی از رزمندگان دریادل ما خوردند؛ که یکی از آنها از 
دست شهدای بزرگوار دارا و رئیسی بود که دشمن  آن را هرگز از یاد نخواهد برد.

درخشش امروز دریادالن والیت مدار و ایثارگر سپاه اسالم در عرصه های دفاعی، 
رزمی، امنیتی، اجتماعی و خدمت رســانی به مردم عزیز در جریان سیل، زلزله، 
بیماری کرونا و دیگر بالیای طبیعی در امتداد مجاهدت های بزرگ و غرورآفرین 
شهدای گرانقدر است که هر روز جلوه ای از این توانمندی ها و عزت آفرینی ها 
در جامعه اســالمی و عرصه بین المللی جلوه گر شده است.اینک در طلیعه قرن 
جدید، خداوند سبحان را خاضعانه شاکریم، به توان و قدرتی دست یافته ایم که 
در امت واحده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، با حفظ وحدت و برادری، 
آمادگی کامل برای حفاظت و صیانت از »اقتدار« و »امنیت« ســتودنی و پایدار 
ایــران باعظمت، پا در رکاب مقام عظمــای والیت ، رهبری عزیز تر از جانمان ، 
فرمانــده معزز کل قوا حضرت آیت اهلل العظمــی امام خامنه ای )مدظله العالی(، 
گوش به فرمان و مهیای پاسخ سریع ، قاطع و پشیمان کننده به هر نوع از تهدید 
و مکر مذبوحانه دشمنان علیه نظام و میهن اسالمی، در هر سطحی می باشیم.

رئیس جمهور گفت: ارتش و سپاه در ۸ سال دولت تدبیر و امید بویژه در ۴ سال جنگ 
تحمیلی اقتصادی همانند ۸ سال دفاع مقدس برای منافع ملی ایستادند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی روز 
یکشــنبه در پیامی به مناســبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران، با 
تاکید بر اینکه ارتش بزرگ تر از آن اســت که آن را به سیاست فرو بکاهیم و مهمتر 
از آنست که حتی آن را به یک مشرب و سیاست فروبکاهیم، اظهار داشت: سربازان، 
سرداران و امیران، پاکباخته ترین فرزندان یک ملت اند که از ملت بدون آنکه از عقیده 
دینی و مذهبی و تمایل سیاســی، موقعیت و منزلت و شأن آنها خبر داشته باشند، 

دفاع می کنند.
متن پیام حجت االسالم حسن روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هر ملتی به ارتش قدرتمند خود می بالد

و هر ارتشی هم به ملت غیور و بزرگ خود می نازد؛
ملت ها بدون ارتش ها بی پشتوانه اند و ارتش ها بدون مردم بی پناهند؛

و دولت ها هم بدون این دو »بی سرمایه« و همه در کنار هم سدی مرصوص؛
بی تردید مشــروعیت ارتش ها در فداکاری، میهن دوستی و وفاداری آنان به امنیت 
ملی، نظام، وحدت ملی و تمامیت ارضی اســت. اما رابطه ارتش ها با ملت ها از رابطه 
ارتش ها با حکومت ها راهبردی تر اســت. حکومت ها بــرای آنکه در قدرت بمانند به 
ملت ها نیاز دارند اما زمانی که ملتی از حکومتی ناراضی و رویگردان شود این ارتش ها 
هســتند که باید در میان ملت ها و حکومت ها یکــی را برگزینند و تصمیم بگیرند 
و انتخاب کنند. ارتش ها مســلح اند اما ســالح آنان رو به دشمنان ملت ها است و نه 
ملت ها. ارتش ها از لحاظ اداری البته جزیی از دولت ها و حکومت ها هستند و از این رو 
طبق قانون باید از حکومت ها اطاعت کنند. این اصل مردم ساالری است که سرباز از 
فرمانده اطاعت کند. اما این مسأله هم روشن است که ارتش ها باید از دولتی حمایت 
کنند که به ملتش خیانت نکرده است.چهل و سه سال قبل که ملت ایران از سلطنت 
رویگردان شــد و علیه دیکتاتوری، انقالب کرد و حکومت پهلوی برای بقای خود به 
خیال واهی رو به ارتش آورده بود و از او برای کودتا علیه انقالب و در واقع علیه ملت 
می خوانــد، ارتش انتخاب نهایی خود را انجام داد و در کنار ملت قرار گرفت چرا که 
ارتش در نهایت جزئی از دریای بیکران ملت اســت و این تفاوت ارتش ایران با دیگر 

ارتش ها در منطقه است.
همین جایگاه ملی و پایگاه مســتقل نهاد ارتش بود که ســبب شد امام خمینی به 
عنوان رهبر انقالب اسالمی ایران در برابر زمزمه خطرناک تندروها و چپ روها درباره 
انحالل ارتش بایســتد و ارتش ایران را این بار به حکم یک مرجع و محبوب مردم، 
دوباره تأســیس کند.آنان هم همچون همه ملت ایران مقلد امامی شدند که آنان را 
بــه تفکر و تدین دعوت کرد. تعیین مقام رهبری به عنوان فرمانده کل قوا در قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران نیز نمادی از ضرورت حفظ ارتش و همه نیروهای 
مسلح از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی از استیالی دولت ها و احزاب سیاسی 
بود.اگر در تاریخ جهان تا مدت ها مقامات کشوری و سیاسی از میان مقامات لشکری 

و نظامی برگزیده می شدند و اگر در دوران جدید این مسأله وارونه شده و حتی برای 
فرماندهی نیروهای نظامی و تعیین وزیران دفاع معموالً از رجال سیاسی و غیر نظامی 
استفاده می شود تا ارتش ها از سیاست دور بمانند و حرمت آنان حفظ شود؛ در ایران 
از زمان انقالب اسالمی با تعیین یک فقیه عالی مقام به عنوان فرمانده کل قوا جدایی 
ارتش از فعالیت سیاســی عماًل تحقق یافته اســت تا ارتش و سپاه و همه نیروهای 
مسلح مستقل بمانند. این وصیت امام و رهنمود مقام معظم رهبری است. این مزیت 

ارتش و سپاه ایران است.
امروز در امتــداد تجربه جنگ تحمیلی و به عنوان میــراث دفاع مقدس، نهادهای 
نظامی ایران از ارتش و ســپاه حرفه ای تر از همیشه مأموریت و مسئولیت خویش را 
می شناسند.امنیت ملی ایران در گرو حفظ تمامیت ارضی آن است و حفظ تمامیت 
ارضی ایران تنها در پناه وحدت ملی ایران محقق می شود و وحدت ملی ایران فقط با 
مردم ساالری به دست می آید. شما ارتش انقالب هستید. شما سرباز و سردار انقالب 
هســتید و پاسداری از انقالب تنها با حفاظت از ارزش های انقالب؛ استقالل، آزادی، 

جمهوریت و اسالمیت معنا می یابد.
- دفاع از »مرزها« دفاع از »استقالل« ایران است.

- دفاع از »رأی ها« دفاع از »آزادی« ایران است.
- دفاع از »آزادی ها« دفاع از »جمهوریت« ایران است.

و دفاع از »ارزش ها« دفاع از »اسالمیت« ایران است.
مأموریت شــما صرفاً مأموریتی نظامی نیســت، اما مأموریتی سیاســی هم نیست، 
ماموریت شما فقط شهادت در راه میهن نیست، اما مأموریت شما ورود به رقابت های 
سیاســی هم نیست. مأموریت شــما مأموریتی ملی است. شــما درست در جایی 
ایستاده اید که ملت ایران به شما نیاز دارد. امروز دشمنان ایران از وسعت و قدرت و 
وحدت و امنیت ایران در هراســند. ایران همواره برای آنان بزرگ تر از آن بوده است 
که فکــر می کردند.تا ارتش ایران همین گونه بماند، ارتــش ملی و دینی و انقالبی 
ایران؛ ارتش همه ملت ایران اســت. ارتش بزرگ تر از آن اســت که آن را به سیاست 
فرو بکاهیم. ارتش مهمتر از آن اســت که حتی آن را به یک مشــرب و سیاست فرو 
بکاهیم. سربازان و سرداران و امیران، پاکباخته ترین فرزندان یک ملت اند که از ملت 
بدون آنکه از عقیده دینی و مذهبی و تمایل سیاسی، موقعیت و منزلت و شأن آنها 
خبر داشته باشند دفاع می کنند. کافی است ایرانی باشید تا ارتش از شما دفاع کند 
و این رمز دوام و بقای ارتش اســت.ارتش و سپاه در این ۸ سال دولت تدبیر و امید 
به ویژه در ۴ سال جنگ تحمیلی اقتصادی همانند ۸ سال دفاع مقدس برای منافع 
ملی ایســتادند. چنان چهره برافروختند و از خود صالبت نشــان دادند که دشمن 
هرگز نتوانست خیال جنگ در سر داشــته باشد.دولت هم در این سال های سخت 
جنگ اقتصادی، ارتش و نیروهای مســلح کشور را به مدرن ترین سالح؛ مجهز کرد، 
که در هیچ زمانی روحیه نظامیان و ســاز و برگ آنان از امروز بهتر نبود.اینجانب با 
گرامیداشــت یاد و خاطره غرورآفرین همه شهدا و ســربازان سرافراز وطن، این روز 
فراموش ناشدنی و با شــکوه را به همه ارتشیان دالور تبریک می گویم و در این ماه 

مبارک و پرفیض برای همگی توفیقات روزافزون را مسألت دارم.

پیام روحانی به مناسبت روز ارتش؛
ارتش وسپاه درجنگ اقتصادی همانند دفاع مقدس برای منافع ملی ایستادند
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گزیده خبر نقدشوندگی بورس فدای دامنه نوسان؟!
ببیش از دو ماه است که دامنه نوسان در بازار سرمایه از حالت متقارن خارج و به منفی 
دو و مثبت شــش درصد تغییر کرده و قرار اســت از چهارشنبه منفی دو به منفی سه 
تبدیل شود. تصمیمی که در شرایط خاص بازار سرمایه گرفته شد و هرچند سایه آن بر 
ســر نقدشوندگی بازار سنگینی می کند اما بسیاری از صاحب نظران آن را ترمزی برای 
ریزش هیجانی بورس می دانند. چراغ قرمزهای پی در پی بازار ســرمایه در اواخر سال 
گذشته مسئوالن را بر آن داشت تا دست به تغییر قوانین این بازار بزنند و بر این اساس 
قرار شد دامنه نوسان از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ از مثبت و منفی پنج درصد به مثبت شش 
و منفی دو درصد تغییر کند. در واقع از حالت متقارن خارج و به حالت نامتقارن درآمد.

دامنه نوسان چیست؟
دامنه نوسان پایین ترین تا باالترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه  
رســمی معامالتی بورس، قیمت سهم می تواند نوسان داشته باشد و برای جلوگیری از 
آشفتگی در بازار محدودیت نوســان قیمت اوراق بهادار وجود دارد.تغییر دامنه نوسان 
از متقارن به نامتقارن در بازار ســرمایه کشور اتفاق بی سابقه ای بود که با هدف تعادل 
بخشی به بازار سرمایه اعمال شد و طبق آخرین مصوبه شورای عالی بورس، قرار است 
دامنه نوسان از چهارشنبه، اول اردیبهشت به مثبت شش و منفی سه درصد افزایش یابد.

هرچند این تغییر به نوعی ترمز هیجان منفی در بازار را کشید اما به نوعی نقدشوندگی 

بازار سرمایه که مهم ترین ویژگی این بازار محسوب میشود زیر سوال رفت؛ چرا که برای 
مثال، ســهمی ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد اما عده ای اعتقاد دارند که این ســهم ۱۳۰۰ 
تومان می ارزد. بنابراین باید قیمت سهم کاهش یابد تا خریدار پیدا کند.اما محدود کردن 
دامنه منفی باعث می شود سهم روی قیمت ۱۴۰۰ تومان ثابت بماند. در این شرایط نه 
فروشنده می تواند سهم را با قیمت پایین تر بفروشد )حتی اگر اعتقاد داشته باشد سهم 
بــا قیمت پایین تر می ارزد( و نه خریدار با قیمت ۱۴۰۰ ســهم را می خرد. این فرایند 

باعث کاهش نقدشــوندگی بازار می شود.این درحالی است که بسیاری از صاحب نظران 
بر این باورند که بازار سرمایه تحت تاثیر ابهامات موجود در شرایط اقتصادی و سیاسی 
کشور از جمله قیمت دالر، وضعیت مذاکره با آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و... است 
و به همین دلیل نمی توان گفت دامنه نوسان نامتقارن تصمیم ۱۰۰ درصد نادرستی به 

شمار می آید.

دو روی سکه دامنه نامتقارن
در این راستا، روزبه شریعتی - تحلیلگر بازار سرمایه - درمورد دامنه نوسان نامتقارن به 
ایســنا، گفت: دامنه نوسان نامتقارن و دامنه منفی دو یا سه درصد باعث می شود سهم 
ها اصالح قیمت نداشته باشند و برای ریسک پذیرهایی که با وجود ابهامات می خواهند 
سهمی بخرند، جذابیت قیمت نداشته باشند.وی ادامه داد: بسیاری از سهم ها با قیمت 
یک ماه پیش خود معامله می شوند. من نمی خواهم از این تصمیم حمایت کنم یا با آن 
مخالفت کنم. اما این تصمیم بر اساس منطقی که گرفته شد، تصمیم درستی بود، زیرا 
در بازاری که از روند منطقی و نرمال خود خارج شده و رفتار توده ای به خود می گیرد 
می تواند اتفاقات زیادی رخ دهد.ایم تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اگر دامنه نوسان 
منفی پنج درصد باقی می ماند، بازار نقدشــوندگی داشــت اما باعث ریزش غیرمنطقی 

بسیاری از سهم ها می شد، اظهار کرد: این اتفاق در همه جای دنیا منطقی است.

 درآمد ۵۲هزارمیلیارد تومانی دولت
 از بورس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: درآمد دولت از  بورس 
حداقل ۵۲هزار میلیارد تومان )اعم از ســود و مالیات( بوده است. علیرضا 
ســلیمی نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس و عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت: درآمد 
دولت از  بورس حداقل ۵۲هزار میلیارد تومان )اعم از سود و مالیات(. حال 
بر اســاس قواعد حقوقی آیا دولت این سود را با سرمایه گذاران زیان دیده 

تقسیم می کند...؟!

 کارگران در انتظار تصمیم دولت برای 
» تصویب حق مسکن«

» حق مســکن« تنها مولفه ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابالغ آن 
نیازمند نظر هیات وزیران است و باوجود اینکه فروردین ماه به پایان رسید, 
هنوز تصویب نشــده و کارگران چشم به راه هستند.۲۳اسفند ماه بود که 
جلسه شورای عالی کار تشــکیل حداقل دستمزد کارگران به  ۳۹ درصد 
افزایش یافت.با آن مصوبه،  حداقل حقوق کارگران از ۱میلیون و ۹۱۰ هزار 
تومان به ۲میلیون و 6۵۵ هزار تومان  و حق مسکن کارگران به  ۴۵۰ هزار 
تومــان و بن و خواروبار بــه 6۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه 
سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.»حق مسکن« تنها مولفه ی دستمزد 
است که تصویب نهایی و ابالغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ 
یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، 
قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مســکن در هیات دولت به 
تصویب برسد؛ با اینهمه، تجربه تاریخی نشان داده است که بین تصویب در 
شــورایعالی کار و تصویب نهایی در هیات دولت، یک بازه زمانی چندماهه 
و حتی یک ساله وجود داشته اســت.محمد شریعتمداری, وزیرکاربعد از 
تعیین حداقل دستمزد درباره مصوبه حق مسکن گفت:  بخش مربوط به 
کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با 
قید فوریت تقدیم دولت خواهد شــد و با تصویب آن افزایش حق مسکن 
اعمال خواهد شــد.۱6فروردین ماه ۱۴۰۰ بود که مصوبه شورای عالی کار 
در زمینه افزایش کمک هزینه مســکن کارگران )حق مســکن( به هیات 
دولت ارائه شــد.علی رغم اینکه کارگران منتظر تصویب دولت بودند تا در 
حقوق فروردین ماه خود افزایش حق مسکن به ۴۵۰هزار تومان را دریافت 
کنند هنوز خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در ۱۴۰۰ نیست.

ناصرچمنی, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه 
معوقات حق مسکن باید از اول فروردین ۱۴۰۰به کارگران پرداخت شود، 
ابراز امیدواری کرد: حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی هرچه سریعتر در هیات 
دولت به تصویب برســد تا کارگران از تمام حقــوق و مزایای مزدی خود 

بهره مند شوند.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی اظهار 
داشت: با وجود تحریم ها، صادرات محصوالت غیرنفتی کشور 
مشتریان محدودی خواهد داشت چراکه شاید همه کشورها 
راغب به کار با ما نباشــند، صادرات نفت نیز با مشکل انجام 
می شــود. در مورد واردات هم کاالهای مورد نیــاز را باید از 
فروشــندگان خاصی تامین کرد. به طور کلــی قدرت چانه 
زنی برای فروش و خریــد کاهش پیدا می کند.عباس آرگون 
درباره تاثیر لغو احتمالی تحریم ها بر اقتصاد کشور اظهار کرد: 
یکی از عوامل مهمی که در اقتصاد ما تاثیر می گذارد موضوع 
تحریم ها است، این موضوع هم مراودات را مشکل کرده و هم 
تامین مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز کشور را با چالش مواجه 
کرده اســت. صادرات نفت نیز آنطور که باید رخ نمی دهد و با 
مشــکل مواجه کرده که باعث کاهش درآمدهای دولت شده 
است. عالوه بر این مساله هزینه های جابجایی پول که به کشور 
تحمیل می شــود نیز موضوع حائز اهمیتی است.وی افزود: با 
وجود تحریم ها صادرات محصوالت غیرنفتی کشور، مشتریان 
محدودی خواهد داشــت چراکه شاید همه کشورها راغب به 
کار با ما نباشــند، صادرات نفت نیز با مشکل انجام می شود. 
در مورد واردات هم کاالهای مورد نیاز را باید از فروشــندگان 
خاصی تامین کرد. به طور کلی قدرت چانه زنی برای فروش و 

خرید کاهش پیدا می کند.آرگون با اشاره به منابع ارزی خارج 
از کشور گفت: از سوی دیگر دسترسی به منابع کشور در خارج 
کشور مشکل است. شاهد بودیم که کشور برای دسترسی به 
منابع خود حتــی برای خرید دارو نیز با مانع مواجه بود.عضو 
هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران در ادامه تصریح کرد: 
می توان گفت همه این موضوعات به تحریم ها مربوط می شود. 
اگر تحریم ها برداشته شــود، کشور می تواند دوباره به جامعه 
جهانی بازگردد و با کشــورهای بیشتری مراوده داشته باشد. 
ریســک های تجاری کاهش پیدا می کند.وی با تاکید بر تاثیر 
عوامل داخلی بیان کرد: البته نباید گفت که مشکالت اقتصادی 
کشــور تنها ناشی از تحریم ها است. بخشــی از آن مربوط به 
موضوعات داخلی می شــود که به طــور همزمان باید اصالح 
شده و زیرســاخت های تعامل با جهان فراهم شود. عالوه بر 
تالش برای دیپلماســی فعال در تجــارت خارجی، در حوزه 

مسائل داخلی نیز باید اقداماتی صورت بگیرد.آرگون همچنین 
اضافه کرد: با توجه به نام گذاری ســال و موضوع رفع موانع و 
پشتیبانی ها این مساله نیز بسیار موثر است. موانع پیش روی 
بخش های مولد اقتصادی باید برداشــته شده تا افراد بتوانند 
در حوزه هــای اقتصادی مولد به نحو بهتری کار کنند، منابع 
و نقدینگی به ســمت این بخش ها هدایت شوند و بخش های 
واسطه ای که تاثیر عمده ای بر اشتغال و رشد اقتصادی ندارند 
به ســمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کننــد. امیدواریم که 
مذاکرات به رفع تحریم ها منجر شود تا گشایش های بیشتری 
را در حوزه های اقتصادی خود داشــته باشیم.وی در پاسخ به 
ســوالی در مورد علت های کاهش چشمگیر صادرات از سال 
۹۰ تاکنون گفت: بخش عمده علل کاهش تجارت خارجی ما، 
تحریم ها است. در یک و نیم سال اخیر مساله کرونا هم در این 
موضوع موثر بوده اســت. از آنجا که تحریم ها محدودیت های 

زیادی را ایجاد می کند، شاید نداشتن دیپلماسی فعال هم در 
این موضوع تاثیرگذار باشــد. فاکتور موثر دیگر، عدم توجه به 
صادرات کاالهای غیرنفتی و همینطور تولیدات صادرات محور 
است.نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
خاطرنشان کرد: این عوامل در صورت وجود می توانند تجارت 
خارجی کشــور ما را بهبود ببخشــند. در این بازه زمانی که 
تحریم ها روی صادرات نفت تاثیر زیادی داشــت منابع ارزی 
کشور تحت تاثیر قرار گرفت. از طرف دیگر مدیریت واردات هم 
صورت گرفت، با توجه به اینکه بخشــی از مواد اولیه کاالهای 
صادراتی ما، وارداتی است کاهش واردات این کاالها به کاهش 
صادرات هــم می انجامد. بنابرایــن عمده ترین دالیل کاهش 
صادرات کشور، تحریم ها، شیوع بیماری کرونا، سیاست گذاری 
داخلی و نداشتن دیپلماسی فعال اقتصادی است.وی با اشاره 
به راه های پیش روی کشور برای جلوگیری از اتفاقات مشابه 
ســال های قبل بیان کرد: ما به هــر میزان که بتوانیم اقتصاد 
کشور را به اقتصاد جهانی پیوند بزنیم، در گام اول تحریم ها به 
سختی اتفاق می افتد چراکه منافع کشورها درگیر می شود و در 
گام بعدی تاثیر کمتری خواهد داشت. هر چقدر بتوانیم کشور 
را از حالت جزیــره ای خارج کنیم و خود را به اقتصاد جهانی 

پیوند بزنیم تحریم های کمتری را در ادامه خواهیم داشت.

 در این کارخانه با اســتفاده از کوره های ذوب، واحد ریخته گری وی ســی ام، ریخته گری کوکیل، انواع اســلب های عمودی و افقی در کنار یک آزمایشگاه مجهز، 
کوره های عملیات حرارتی برای رســیدن به خواص فیزیکی و مکانیکی مناســب و واحد نورد، میلگرد های آلیاژی از قطر ۳۰ تا ۳۰۰ میلی متر، ورق های آلیاژی 
از ضخامت ۳۰ تا ۱۰۰ میلیمتر، انواع شــمش های آلیاژی در ســایز ۱۰۰ و ۱۵۰، انواع قطعات صنعتی که در صنعت خودروســازی مورد استفاده قرار می گیرد، 
انواع دیسک و کمک فنر خودروها، انواع قطعات آلیاژی در صنعت نفت و پاالیشگاه ها، صنایع معادنی و انواع شیرهای صنعتی، تولید می شود.وی در پاسخ به این 
سوال که خدمات و محصوالت این شرکت نسبت به سایرین، داراي چه ویژگی هاي مثبتی است، اظهار داشت: شرکت فوالدسازان جویبار با به کارگیری نیروهای 
بسیار با تجربه و با دانش فنی باال و دارای قدرت تفکر توانست به این مزیت برسد که در درجه اول بهای تمام شده کاالی تولیدی در شرکت را نسبت به سایر 
تولیدکنندگان بسیار رقابتی تر کند، ضمن آن که این مجموعه دارای انعطاف پذیری باالیی در زمینه تولید انواع محصوالت با کیفیت براساس نیاز مشتری در هر 
میزان تناژ درخواستی می باشد.ستودیان هم چنین به برخی مشکالت و موانع پیش روی تولیدکنندگان اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که این شرکت در راستاي 
گسترش فعالیت هاي خود، با چه مشکالت احتمالی مواجه است و جنابعالی براي حل آن، چه راهکارهایی پیشنهاد می نمایید، افزود: بزرگ ترین دغدغه ما در صنعت 
فوالدهای آلیاژی ساختار ضعیف اجرایی، نظارتی و حمایتی کشور در مسیر تولید است. دو سال است که رهبر انقالب رونق و جهش تولید را گوشزد می کنند و 
این نام گذاری بسیار حکیمانه است که نشان از توجه باالترین مقام کشوری نسبت به تولید و لزوم حمایت از آن دارد.به گفته وی، مشکالت پیش روی صادرات 
و لزوم برنامه ریزی و تسهیل آن و نیز چگونگی تامین مواداولیه که امروز بسیار سخت شده، از جمله دغدغه های مهم تولیدکنندگان و از جمله این شرکت است.

رییس هیات مدیره شرکت فوالدسازان جویبار گفت: کشورهای پیشرفته صنعتی امروزه به تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال روی آورده اند به این دلیل 
که انرژی و نیروی انسانی در این کشورها گران است و به مراتب هزینه ها و مواداولیه تولید باالست و تولید محصوالت با ارزش افزوده پایین دیگر به صرفه نیست 
و به همین خاطر محصوالت با ارزش پایین تر در کشورهای جهان سوم به خصوص خاورمیانه که انرژی در آنها ارزان تر است، تولید می شود.وی معتقد است اگر 
بخواهیم تولید خاص داشته باشیم باید تکنولوژی و ساختار شکل یافته در کنار نرم افزارهای پیشرفته به همراه نیروی انسانی با قدرت تفکر باال را به کار گیریم و این 
در حالی است که ما در کشور در این زمینه از تکنولوژی باالیی برخوردار نیستیم اما برعکس هم در سیستم نرم افزاری و آی تی و نیروی انسانی با دانش فنی باال 
و متخصص و با تجربه در کشور در صنعت فوالد داریم که با هم فکری می توان در زمینه تکنولوژی هم موفق عمل کرد.ستودیان در پایان تاکید کرد که صنعت 

فوالد کشور باید به سمتی حرکت کند که تولید محصول با ارزش افزوده باالی هزار دالر در کشور داشته باشد.

ستودیان رییس هیات مدیره شرکت “فوالدسازان جویبار” خواستار شد:

الزام  حرکت به سمت تولید 
محصوالتی با ارزش افزوده باال

 شرکت “فوالدسازن جویبار” 
از آمادگی خود برای تولید 

انواع فوالدهای آلیاژی و رفع 
بخشی از نیاز مصرف کنندگان 

کشور به این گونه محصوالت 
خبر داد.دکتر حمیدرضا 

ستودیان، رییس هیات مدیره 
با اعالم این مطلب گفت: 

شرکت فوالدسازان جویبار 
در حال حاضر انواع فوالدهای 

آلیاژی تولید می کند.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی

 برداشتن تحریم ها ما را به جامعه جهانی
 باز می گرداند
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گوشه نشین شدن گاز ایران؛گزیده خبر

جوالن روسیه و ترکمنستان در بازار گاز پاکستان
بــا وجود قرارداد صادراتی گاز ایران و پاکســتان و ارزان بودن 
گاز ایران برای پاکســتان نســبت به ســایر مبادی، اما بازار 
گازی پاکســتان در غفلت ایران تبدیل به جوالنگاه روســیه و 
ترکمنستان شــده اســت.، افزایش تولید گاز، یکی از ثمرات 
توســعه و تکمیل میدان گازی پارس جنوبی اســت. هرچند 
ایران میادیــن گازی دیگری نیز دارد که توســعه ندادن آنها 
طی سال های گذشته، یکی از انتقاداتی که به وزارت نفت وارد 
است. به گفته کارشناسان سهم عمده ای از سبد گازی کشور به 
میدان گازی پارس جنوبی وابستگی دارد که همین امر موجب 
افزایش حساسیت استراتژیک این ابر میدان گازی برای کشور 
می شود. بنابراین در وهله نخست توسعه متوازن میادین گازی 
می تواند از جمله اولویت های وزارت نفت دولت سیزدهم قرار 
گیرد. البته این توسعه و افزایش تولید به معنای بی توجهی به 
اجرای سیاست های مدیریت مصرف نیست، بلکه بهره برداری 
و برنامه ریــزی برای ایجاد ارزش افزوده حداکثری محســوب 
می شــود.صادرات گاز، یکی از اقداماتی است که شاید از نظر 
تخصصی در پله نخســت ایجاد ارزش افزوده قرار داشته باشد، 
اما عالوه بر ارزآوری، نقش مهمی در ایجاد روابط اســتراتژیک 
ایران با همسایگان خود دارد. از سویی دیگر می توان پروژه هایی 
را هم در خــاک ایران و هم در خاک مقصــد صادراتی برای 
ایجاد ارزش افزوده بیشــتر از این گاز، تعریف کرد. طرح های 

پتروشیمیایی، نیروگاهی و...
یکی از مقاصد صادرات گاز ایران پاکستان است که جمعیتی 
بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر دارد. کشوری پهناور و در حال توسعه 
که بی شک در آینده بسیار نزدیک نیاز آن به گاز برای توسعه 

صنعتی و خانگی، رقم قابل توجهی است.

سرنوشت خط لوله صلح چه شد؟
صادرات گاز ایران به کشــورهای هند و پاکستان در دهه ۶۰ 
شمسی کلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط 
لوله دریایی به هند صادر شــود که پس از ارزیابی های مجدد، 
قرار شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات 
گاز ایران به هند و پاکســتان، مشکالت سیاسی اسالم آباد و 
دهلی نو نیز کاهش یابد. با توافق سه کشور نام این خط لوله، 
»صلح« نام گرفت و مذاکرات برای تبدیل این ایده به قرارداد، 
جدی تر شد. ســه دهه مذاکره برای امضای قرارداد با انصراف 
هند همراه شد تا خط لوله صلح به خط لوله ایران – پاکستان یا 
IP تغییر نام دهد.هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این 
قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت )انتقال( را بهانه کرد و 
در بهمن ســال ۱۳۸۵ اعالم کرد برای حضور در این خط لوله 
۷ میلیارد دالری، حاضر نیست در جلسات سه جانبه شرکت 
کند و خودش این مشــکل را با پاکستان برطرف می کند، اما 

در نهایت رســماً تحریم های آمریکا را عامل کناره گیری از این 
پروژه اعالم کرد.با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان 
منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد که به گفته 
مطلعین از نظر قیمتی، نزدیک به قیمت صادرات گاز به ترکیه 
بــود. ۱۵ خرداد ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکســتان 
میان دو کشور امضا و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۱ عملیات اجرایی 

احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.

تالش آمریکا برای گوشه نشین کردن گاز ایران
بر اســاس این قــرارداد، ایران متعهد می شــد روزانه ۲۱.۵ 
میلیون متر مکعب گاز به پاکســتان تحویل دهد که قابلیت 
افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را دارد. خط لوله ای 
که گاز را به پاکستان می برد، خط لوله هفتم سراسری است 
که از عسلویه آغاز شــده و به شرق کشور می رود. این خط 
لوله در ایرانشهر، از شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و 
زابل تقسیم شده و از جنوب نیز به دو انشعاب بندر چابهار و 
نقطه صفر مرزی تقسیم می شد.جواد اوجی، مدیرعامل وقت 
شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در 
تاریــخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲، نصب بیش از هزار کیلومتر خط لوله 
گاز صادراتی انجام شــده و تنها کمتر از ۲۵۰ کیلومتر باقی 
مانده بود که با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.اواخر سال 

۹۱ که عملیات ساخت خط لوله آغاز شد، قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا مســئولیت احداث این خط لوله از ایرانشهر تا 
نقطه صفــر مرزی را آغاز کرد که بــا روی کار آمدن دولت 
یازدهم، تصمیم گرفته شــد این عملیات متوقف شود. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در آن زمان گفت پاکســتان پوِل پرداخت 
گاز را نــدارد و احــداث این خط لوله به مصلحت نیســت. 
این در حالی اســت که طبق قرارداد رســمی و قابل استناد 
در داوری، ۱۰ دی ســال ۱۳۹۳ روز آغــاز صادرات ایران به 
پاکســتان بود و چنانچه هر یک از طرفین نمی توانســت به 
تعهد خود پایبند باشــد، طرف دیگر می توانســت به داوری 
شکایت کرده و غرامت دریافت کند.در همین حال، آمریکایی 
توسط عربستان، دست به کار شدند تا حلقه تجارت گاز ایران 
را تنگ تر کنند. در ابتدا عربســتان، نفت و قطر گاز مایع با 
تخفیف در اختیار پاکســتان قرار می داد. این در حالی است 
که به گفته کارشناســان گازی، قیمــت گاز صادراتی ایران 
به پاکســتان حدود ۳۰ درصد ارزان تر از گاز مایع است. به 
همین موازات تالش ها برای تأمین گاز پاکســتان از طریق 
ترکمنســتان، آغاز شد. به این ترتیب خط لوله ای بنام تاپی 
)ترکمنستان – افغانستان و پاکستان( با هدف گازرسانی به 
افغانستان و پاکستان که بازارهای در حال توسعه با جمعیت 

قابل توجهی هستند، کلید خورد.

پاکستان، بازاری در حال توسعه
پاکســتان نیاز قابل توجهی به گاز دارد که دامنه این نیاز در 
آینده نزدیک گســترده تر می شود و روشن است که پاکستان 
برای اینکه اقتصاد و البته فضای سیاسی آرامی داشته باشد بی 
شک شاخص های اقتصادی خود را باید تقویت کند و قطعاً نیز 
برای این تقویت هزینه می کند. پس وقتی پاکستان توان مالی 
ســرمایه گذاری و پرداخت هزینه گاز دریافتی از ترکمنستان 
را بــا وجود باالتر بودن هزینه آن نســبت به گاز ایران دارد، با 
اســتناد این موضوع، می تواند هزینــه گاز دریافتی از ایران را 
نیز بپــردازد، به این ترتیب گزاره وزیر نفت ایران درباره اینکه 
پاکســتان نمی تواند هزینه گاز و احداث خط لوله را بپردازد، 
قابل اتکا نیست.این در حالی اســت که به تازگی خبرگزاری 
راشــاتودی به نقل از وزیر امورخارجه روسیه اعالم کرد که با 
توجه به روز افزون بودن نیاز پاکستان به گاز و کمبود بیشتر آن 
در آینده نزدیک در این کشور، روسیه می تواند گاز طبیعی مایع 
شــده خود را به بازار این کشور عرضه کند.به گفته این مقام 
روسی ساخت خط لوله گاز »پاکستان استریم« که پیش تر با 
عنوان پروژه شمال به جنوب از آن یاد می شد، نقش مهمی در 
تعمیق روابط دو کشور دارد.ساخت خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری 
پاکستان استریم مهم ترین پروژه همکاری انرژی دو کشور است 
که مسکو و اسالم آباد در سال ۲۰۱۵ برای ساخت آن به توافق 
رســیدند. ظرفیت انتقال گاز این خط لوله ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب در سال است. وزیر امورخارجه روسیه معتقد 
است تمام مسائل باقی مانده مربوطه در آینده نزدیک حل شده 

و این پروژه بدون تأخیر راه اندازی می شود.

گاز ایران، ارزان تر از تمامی مبادی
بنابراین کمبود گاز و نیاز روز افزون پاکستان به گاز و از سوی 
دیگر وجود توان مالی پاکستان برای پرداخت هزینه های گازی 
خود، دو گزاره قطعی به شــمار می رود. این در حالی است که 
دریافت گاز از ایران به دلیل سهل العبور بودن مسیر احداث و 
همچنین نزدیکی که با ایران دارد، هزینه تمام شــده کمتری 
از هر مبدا دیگری برای پاکســتان دارد.حال باید پرسید دلیل 
اینکه طی ۸ سال گذشته این قرارداد صادراتی گاز که قرار بود 
ســال ۹۳ ثمردهی داشته باشد، اجرایی نشده است، چیست؟ 
این موضوعی است که بارها از وزارت نفت پرسیده شده است 
و هربــار نیز پاســخ هایی ارائه داده اند کــه از نظر تخصصی و 
منطقی کافی نیست. به نظر می رسد یکی از اولویت های دارای 
ضرب االجل برای دولت آینده تکمیل این پروژه و کلید خوردن 
صادرات گاز به این کشــور باشــد تا از دور خوردن گاز ایران 
توسط ترکمنستان و روسیه جلوگیری شده و ایران بتواند سهم 

حداکثری را در بازار گاز پاکستان را از آن خود کند.

تحلیلگران غربی برآورد کردند
یک میلیون بشکه نفت ایران آماده بازگشت 

فوری به بازار جهانی
مذاکرات میان آمریکا و ســایر قدرتهای جهانی با ایران برای توافق هســته ای 
جدید هنوز به نتیجه نرسیده اما آمار نشان می دهد که تولید نفت ایران تقریبا 
به باالترین میزان دو سال اخیر رشد کرده و معامله گران نمی توانند میزان نفتی 

که ایران می تواند به عرضه جهانی اضافه کند را نادیده بگیرند.
 مانیش راج، مدیر مالی شــرکت والندرا انــرژی در این باره اظهار کرد: ظرفیت 
صادرات ایران به دو میلیون بشــکه در روز نزدیک می شود و به نظر می رسد با 
فروش نفت به خریداران چینی، در حال دور زدن تحریمهاست. وی بر این باور 
است که بمحض رفع شــدن تحریمهایی که در دوران ترامپ وضع شدند، یک 
میلیون بشکه در روز دیگر نفت ایران آماده ورود به بازار است.آژانس بین المللی 
انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه اش که هفته گذشته منتشر شد، اعالم کرد 
با وجود تحریمهای آمریکا، ایران شیرهای نفتش را از اواخر سال میالدی گذشته 
باز کرده و عرضه این کشــور در مارس به ۲.۳ میلیون بشــکه در روز رسید که 
باالترین میزان در حدود دو ســال اخیر است.این آژانس خاطرنشان کرد پس از 
این که دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام 
خارج شد و تحریمها را احیا کرد، صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز 
کاهش پیدا کرد. با این حال چین هرگز به طور کامل خرید نفت ایران را متوقف 
نکرد و فروش نفت ایران به چین در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ حدود ۳۶۰ 
هزار بشکه در روز در مقایسه با میانگین ۱۵۰ هزار بشکه در روز در ۹ ماه نخست 
سال ۲۰۲۰ بود. صادرات ایران به چین در مارس امسال ۶۰۰ هزار بشکه در روز 
برآورد شد. و به نظر می رسد در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و 

ایران برای احیای برجام ازسرگرفته شده است.

تخصیص 7میلیارد و776میلیون ریال تخفیف 
به مشترکان خانگی کم مصرف استان زنجان

بدنیــال اجرای طرح ملی برق امید که با هدف تخفیف ۱۰۰درصدی قبض برق 
مشــترکان خانگی کم مصرف از آبان ماه ســال گذشته آغاز شده است ، تعداد 
۷۳هزارو ۷۲۲مشــترک برق استان زنجان مشمول پاداش برق رایگان شدند.به 
گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، به گفته 
مهندس عبداهلل نثار معاون فروش وخدمات مشترکین این شرکت برای نهادینه 
کردن فرهنگ مصرف بهینه انــرژی برق ونیز تغییر نگرش مصرف کنندگان » 
بخــش خانگی « به اســتفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیســت با 
اســتفاده از ساز و کارهای تشــویقی و بازدارنده ، طرح ملی برق امید با تصویب 
هیات وزیران از سال گذشته آغاز شد و استان زنجان همگام با سراسر کشور در 
اجرای دقیق این طرح گام های موثری برداشت.وی افزود:در این طرح مشترکان 
به سه دسته مشترکان کم مصرف،خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند.و 
برای هر دســته متناســب با منطقه جغرافیائی، الگوی مصرف برق تعیین شده 
است و مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل 
تخفیف تا ۱۰۰درصد تعرفه برق بهره مند شــده اند.مهندس نثار مشارکت هم 
اســتانی های زنجانی را در مدت اجرایی شدن این طرح را خوب ارزیابی کرد و 
گفت: از مجموع ۳۷۰هزار مشترک خانگی خوشبختانه بخش عمده ای در گروه 

های مشترکان کم مصرف و خوش مصرف قرار دارند.

دکترمحمدرضا کمالی کارشناس اقتصادی،جانباز و ایثارگر گفت: در شرایط 
کنونی که اقتصاد کشور با تورم و رکود مواجه است و از طرف دیگر به دلیل 
نزدیک به انتخابات ریاســت جمهوری اقتصاد و سرمایه گذاری در کشورر با 
فضای ابهام روبروست دیپلماسی ایران باید به سمتی حرکت کند تا بخشی 
از منابع بلوکه شــده ایران آزاد شود و اولویت دولت واکسیناسیون عمومی 
باشــد تا کم کم اقتصاد کشور به ســمت رونق حرکت کند و مانع از شیوع 
ویروس کرونا شــود که در حال حاضر به اشــتغال و اقتصاد خانوارها آسیب 
زده اســت.به گزارش ......، ایران در یک شــرایط اقتصادی و سیاسی خاصی 
به ســر می برد، زیرا از یک سو کشور با رکود تورمی مواجه است و از سوی 
دیگر آغاز دور جدید مذاکرات و در پیش بودن انتخابات به رکود و کســادی 
بازارهای مالی ایران همچون بورس دامن زده است، از همین رو خبرنگار ما با  
دکترمحمدرضا کمالی گفتگو کرده است؛ جزئیات آن را در ادامه می خوانید؛
در حال حاضــر وضعیت کنونی جامعه ایران تحــت تاثیر عوامل 
اقتصادی و سیاسی و برجام قرار گرفته که نیازمند تدابیر جدیدی 

است، به نظر شما  اهمیت برجام برای ایران و جهان چیست؟
برجام به عنوان محور سیاســت خارجی تعاملی جمهوری اســالمی ایران، 
همچنان دریچــه ای برای رفع تحریم های اقتصادی اســت و درعین حال 

پیشران دیپلماســی و چندجانبه گرایی در جهان را شکل می دهد. در این چارچوب، برجام به عنوان ابزاری 
مهم برای مقابله با روندهای یکجانبه گرا مورد استفاده قرار گرفته است.

برجام به عنوان عاملی برای مقابله با روندهای ایران هراســی در منطقه و جهان شــناخته شده است. تصویر 
ساخته شده از ایران به عنوان کشوری که فعالیت های هسته ای نظامی مخفیانه داشته و حاضر به همکاری با 
جامعه جهانی نیست در هم شکسته شد. افکار عمومی در سطح بین المللی شاهد همچنین یک سال صبوری 
ایــران در برابــر خروج امریکا از برجام و ناتوانی دیگر اعضا به ویژه اروپایی ها برای جبران این اقدام شــریک 
راهبردی خود بود.همچنین نقش محوری ایران در برجام به عنوان یک توافق و تعهد بین المللی نشان داد که 
جمهوری اسالمی ایران کشوری مسوولیت پذیر و متعهد به تعهدات خود است و این آمریکا است که به تعهدات 
بین المللی خود پایبند نیســت. اکنون جهان نظاره گر یک وضعیت تازه ای اســت؛ عمل به تعهدات از سوی 
آمریکا و بازگشت به توافقی که پیش از آن ترک کرده و ادامه مسیری اشتباه و افزایش تنش های جهانی. برجام 
و موفقیت آن به عنوان توافق سیاسی- امنیتی و حقوقی می تواند شاکله و نمادی برای پیروزی دیپلماسی و 
چندجانبه گرایی باشد. تداوم برجام و شکل گیری روندهای دیپلماسی چندجانبه گرا می تواند آزمونی برای 
گســترش صلح و ثبات جهانی قلمداد گردد.به طور قطع با توجه به اینکه در سال های گذشته جامعه ایران، 
حداقل تورم ساالنه بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده و ضریب جینی افزایش قابل مالحظه ای داشته به طوری 
که منجر به افزایش فاصله درآمدی بین دهک های پایین و باالی جامعه شــده از این رو باید سیاســت هایی 
اتخاذ شود که نه تنها توم کنترل شود، بلکه اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه حرکت کند تا سایه افزایش 
بیکاری کرونا هم در جامعه کمرنگ شود. اکنون که دولت بایدن به دنبال تغییر در سیاست خارجی واشنگتن 
از فشار حداکثری به دیپلماسی حداکثری است، برجام خود به عنوان نماد دیپلماسی حداکثری باید حفظ و 
تداوم یابد. در این چارچوب برجام به عنوان نماد روندهای دیپلماتیک در جهانی آشوب زده، امروز می تواند  

جهان را بیش از گذشته به سوی نظم و ثبات سوق دهد.

چه برنامه هایی به عنوان مقدمه رونق اقتصادی در شرایط کنونی می تواند مطرح باشد؟

در یکسال گذشته شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها را تحت تاثیر 
قرار داده اســت، مقدمه بازگشت اقتصاد ایران به شرایط رونق، فراهم کردن 
بستر فعالیت کسب و کارها در شرایط ایمن تر است که با اجرای برنامه های 
پیشگیرانه و تامین واکسن مورد نیاز مردم محقق می شود، چراکه در شرایط 
کنونی آمار فوتی های کرونا در ایران رو به رشد است در حالی که بسیاری از 
کشورها واکسیناسیون را آغاز کرده و میزان سرایت ویروس کرونا را کاهش 
داده اند و این روند در آینده با سرعت بیشتری انجام می شود که نتیجه آن 

رشد اقتصاد کشورهای مصون در مقابل کروناست.

تاخیر ایران در تزریق واکســن کرونا چه تبعات اقتصاد می تواند 
داشته باشد؟

نسبت به ســطح جهانی تلفات بیماری کرونا در کشور زیاد است،مسئوالن 
اطالعات یکدستی در باره میزان گسترش کرونا به مردم نمی دهند. آنها یک 
روز از کاهش مبتالیان می گویند، روز بعد از ادامه گســترش آن تا ماه های 
آینده. ولی آنچه همه روزه اضافه می شــود، آمار مرگ و میر است.بر اساس 
داده های دانشــگاه »جانز هاپکینز آمریکا« در ارتباط با نسبت کل جمعیت 
کشــورها بر موارد مرگ کووید-۱۹؛ جمعیت کشورها به مجموعه های ۱۰۰ 
هزار نفری تفکیک شــده و میزان آن مورد بررسی قرار گرفته است.این میزان در کشورهای پرجمعیت مانند 
چین و آمریکا علیرغم موارد باال تلفات کرونایی کمتر از ۰.۵ درصد است.از سوی دیگر، میزان مذکور در ترکیه 
با توجه به ۸۳ میلیون جمعیت، حدود ۰.۸ درصد اعالم شــده است. بر این اساس همین میزان در ایران ۴.۷ 
درصد است.در بسیاری از کشورها دولت در تمام زمینه ها مداخله فعال کرده است؛ از کمک های اقتصادی تا 
اعمال مقررات شدید برای کنترل این بیماری،با توجه به این که دولت از اعمال هرگونه مقرراتی که به کنترل 
این بیماری منجر شــود ناتوان بوده، امکان داشــتن یک ارزیابی درست و پیش بینی روند این بیماری بسیار 
دشوار شده است. یکی از اولویت مهم دولت فعلی و دولت بعدی واکسن زدن در کشور باشد،روند واکسیناسیون 
کرونا در دنیا به مراحلی خواهد رسید که حتی کشورهای همسایه درصد باالیی از جمعیت خود را واکسینه 
کرده باشند و در صورتی که ما به چنین اقدامی دست نزده باشیم با محدودیت های جدیدیی از سوی کشورها 
دیگــر همچون کاهش واردات از ایران، کاهش پرواز به مقصد ایران و ... مواجه خواهیم شــد. به همین دلیل 

اولویت دولت ها در ایران باید واکسیناسیون عمومی باشد.

در حال حاضر تولید واکســن کرونا در ایران از سوی مسئوالن هم به عنوان فرصت برای کشور 
مطرح شده استف نظر شما چیست؟

تولید واکسن در ایران یک دستاورد ملی خواهد بود، اما در شرایط کنونی واکسن های ایرانی برای کوید ۱۹ 
است و در مراحل تست بالینی هستند و تا زمانی که وارد مدار تولید شوند حداقل شش ماه دیگرنیاز دارند و 
برای استفاده عمومی حداقل تا پایان امسال طول خواهد کشید، در نتیجه نمی توان منتظر زحمت ها و تالش 
دانشــمندان داخلی ماند، چون در این مدت، انتظار برای نتیجه واکسن داخل ما را از اپیدمی عقب می اندازد 
و بــرای همین باید از منابع معتبر علمی و who واکســن تهیه کنیم و بیــن گروه های هدف جامعه توزیع 
کنیم،واکســن های ایرانی می توانند مکملی برای واکسیناسیون اولیه ایرانی باشند و از طرف دیگر ویروسی 
که در ایران شیوع پیدا کرده از نوع انگلیسی و جهش یافته است که می تواند کمتر تحت تاثیر واکسن های 
قبلی قرار بگیرد.جدای از عامل تحریم، یک بخش از مشکل هم به تالش ناکافی مسئوالن مربوطه برای واردات 

واکسن برمی گردد. ما نمی گوییم که متولیان نظام سالمت برای واردات واکسن کرونا تالش نکرده اند، بلکه 
می گوییم امکانش بود مجموعه این تالش ها بیشتر باشد و هم اینکه این تالش ها باید خیلی زودتر صورت 
می گرفت، طبق برآوردهای علمی، اگر کشوری بتواند ۷۰ درصد جمعیت خود را در برابر کرونا واکسینه کند، 
به ایمنی نسبی در برابر کرونا خواهد رسید. در آن صورت دیگر کشور دچار موج های سهمگین کرونا نخواهد 
شــد و تعداد بســتری ها و فوتی های کرونا نیز به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین با دیپلماسی قوی تر و 
اولویت قرار دادن سالمت مردم، مسیر واردات واکسن کرونا را از کشورهای مورد تائید سازمان جهانی بهداشت 

را سرعت بخشید.

بسیاری از تحلیل گران معتقدند ایران در شرایط خاصی از نظر فضای بین المللی برخوردار است و 
تصمیم گیری های اقتصادی وابسته به شرایط پیش روست نظر شما چیست؟

در حال حاضر دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی آغاز شده که باعث ایجاد نوعی ابهام و هیجان در 
بازارهای مالی ایران همچون بورس شده است و شاخص بسیاری از شرکت های بزرگ روند نزولی را طی می 
کند، زیرا پیش بینی ها حکایت از کاهش قیمت ارز دارد، در حالی که روند مذاکرات و موضع گیری کشورهای 
غربی همچون آمریکا حکایت از این دارد که مذاکرات حداقل تا یک ســال دیگر طول خواهد کشــید و شاید 
تحریم ها به صورت پله ای برداشــته شــوند، از این رو دیپلمات های ایران باید به گونه ای عمل کنند که در 
مراحل اولیه بخشی عمده ای از تحریم های بانکی و اقتصادی برداشته شوند تا ایران بتواند به پول های بلوکه 
شــده خود دســت پیدا کند تا از یک سو مانع از بروز تورم جدید در کشور شوند و از سوی دیگر از این منابع 

برای استفاده از واکسیناسیون عمومی استفاده کنند.

انتخابات ریاست جمهوری چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم که می تواند به فضای ابهام آلود اقتصاد دامن 
بزند، از آنجایی که به پایان دولت یازدهم رســیده ایم بســیاری از مدیران و مســئوالن دستگاه های اجرایی 
برنامه جدیدی را آغاز نخواهند کر دو تا زمانی که دولت جدید روی کار بیاید و هیات دولت انتخاب شــود با 
بی عملی دستگاه های اجرایی مواجه خواهیم بود که به نوعی ایستایی و رکود در اقتصاد کشور است و حتی 
به تورم هم می تواند دامن بزند، در چنین شــرایطی کاهش اثرات منفی فشارهای خارجی و تکیه بر ظرفیت 
های اقتصادی همچون رونق بورس می تواند تا حدودی ثبات اقتصادی را به ارمغان بیاورد.در آخر توصیه می 
شود مسئولین دولتی، شهرداریها و مسئولین رد باالی کشور زمانی واکسن بزنند که حداقل نیمی از جمعیت 

کشور واکسن زده باشند

دکترمحمدرضا کمالی کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی مطرح کرد؛

اولویت مهم دولت فعلی و بعدی تزریق واکسن باشد
شهرداريها و مسئولين 

رد باالى كشور 
زمانى واكسن بزنند 

كه حداقل نيمى 
از جمعيت كشور 
واكسينه شده باشند
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گزیده خبر رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

جزئیات برگزاری نمایشگاه اوراسیا در ایران
چند هفته پس از آنکه رئیس سازمان توسعه تجارت خبر از برنامه ریزی برای آزادسازی 
تجارت ایران و اعضای اوراسیا خبر داد، حاال نمایشگاه این اتحادیه بناست در ایران برگزار 
شود.، هرچند از آبان  ۱۳۹۸ که عضویت آزمایشی ایران در این اتحادیه آغاز شده با توجه 
به مشــکالتی چون تحریم و کرونا، امکان رشد قابل توجه تجارت وجود نداشته است اما 
با وجود تمام محدودیت ها، آمارهای تجاری منتشــر شده نشان می دهد که ایران سطح 
تجارت خود با این کشــورها را باال برده یا الاقل از کاهش آن جلوگیری کرده اســت.با 
گذشــت حدود یک سال و نیم از آغاز عضویت ایران، حاال رئیس سازمان توسعه تجارت 
اعالم کرده که نمایشگاه اوراسیا در ایران برگزار خواهد شد.زادبوم با اعالم این خبر گفته: 
این میزبانی فرصت مغتنمی است  که می تواند مذاکرات برای رسیدن به تجارت آزاد با 
اتحادیه یاد شده را تسهیل کند.او  در خصوص کاهش برگزاری نمایشگاه ها در یک سال 
گذشــته به دلیل شیوع ویروس کرونا، تاکید کرد: در صورتی که وضعیت کشور در زمان 
برگزاری در حالت قرمز نباشد، نمایشگاه تخصصی اروسیا در تاریخ ۲۷ تا ۳۱ اردیبهشت 

ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران توسط بخش خصوصی برگزار خواهد شد.معاون 
وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با تشریح شرایط کمیسیون های 
مشترک گفت: کمیسیون مشــترک ایران-روسیه و ایران-ارمنستان با مسئولیت وزارت 
نیرو، کمیسیون مشترک ایران-قزاقستان با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون 
مشترک ایران- قرقیزستان با مســئولیت وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون مشترک 
ایران-بالروس به مسئولیت وزارت صمت در حال برگزاری است و روابط تجاری ما با این 
کشــورها برقرار است اما هنوز تا بهره برداری مطلوب از ظرفیت های موجود فاصله دارد و 
باید برای آن تالش کنیم.وی با بیان اینکه برگزاری این گونه رویدادها به توســعه روابط، 
برگزاری بهتر کمیســیون های مشترک و تسریع توافقنامه تجارت آزاد کمک می کند، 
افزود: در این راستا هرچه بخش خصوصی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا شناخت 
بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا کنند، ظرفیت های نهفته بیشتری شناسایی می شود و می 
توانند بهتر از آن استفاده کنند.زادبوم اضافه کرد: تمام گروه های کاالیی از پنج کشور یاد 

شده و ایران می توانند در این نمایشگاه حضور یابند. چرا که ظرفیت هر کشور با دیگری 
متفاوت است به عنوان مثال  ظرفیت های ایران در بخش صنایع غذایی و کشاورزی نسبت 
به صادرات این کشــورها خیلی بیشتر اســت و این شرایط ممکن است در گروه کاالیی 
دیگری برای یکی از کشــورهای پنجگانه وجود داشته باشد. رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، شرایط عادی نیست این امکان وجود 
دارد که نمایشگاه در سطح برنامه ریزی شده اجرا نشود، اما تمام تالش ما برای برگزاری 
مطلوب این رویداد ساالنه است تا هرچه باشکوهتر برگزار شود.وی درباره اهمیت اتحادیه 
اوراســیا و نقش این اتحادیه در تجارت جهانی و عضویت در این اتحادیه بیان کرد: این 
اتحادیه متشــکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بالروس است 
که این پنج کشور با قابلیت ها و ظرفیت های مختلفی در کنار هم قرار گرفتند و محوریت 
اتحادیه کشور روسیه است. از این پنج کشور سه کشور ارمنستان، قزاقستان و روسیه به 

دلیل همسایگی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

یک مسئول وزارت صمت:
اعالم شرایط جدید صدور مجوز برای 

استخراج رمزارز
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت اظهار داشت: ماینرها 
پیش از این امکان استقرار در شهرک های صنعتی را داشتند اما اخیرا در بنگاه ها 
و واحدهــای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.علیرضا هادی 
در مورد فرآیند اخذ مجوز اســتخراج رمزارزها اظهار کرد: متقاضیان در سامانه 
بهین یاب ثبت نام می کنند و در همان ســامانه مجوز صادر می شود. هم شخص 
و هم شرکت می تواند درخواست مجوز بدهند و محدودیت خاصی در این مورد 
وجود ندارد.وی با اشــاره به تسهیل گری ها در این زمینه گفت: در مورد استقرار 
تجهیزات، باید دســت کم به میزان ۱00 کیلووات مصرف انرژی داشته باشند، 
پیش از این کــف آن ۲50 کیلووات بود که به ۱00 کیلووات کاهش پیدا کرد. 
اگر هر ماینر ۲ کیلو وات توان مصرف کند قبال باید ۱۲5 ماینر استفاده می شد 
که بتواند کار خود را شــروع کند اما االن با 50 ماینر می تواند کار خود را شروع 
کند. یعنی مقداری کار را تسهیل کرده ایم.هادی در ادامه افزود: همچنین ماینرها 
امکان اســتقرار در شهرک های صنعتی را دارند. اخیرا این مورد نیز اصالح شده 
اســت و در بنگاه ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت 
دارند.مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و امور طرح هــای وزارت صمت همچنین 
تصریح کرد: وزارت نیرو، ناجا و دســتگاه های نظارتی با مزارع غیر مجاز برخورد 
می کنند. از وزارت صمت نیز اســامی افرادی را که درخواســت مجوز داده اند را 
می گیرند تا به اســتثنای یک مســئول وزارت صمت آنها با بقیه برخورد شود. 
البته فقط کسانی که دارای پروانه بهره برداری هستند می توانند استخراج رمزارز 
داشته باشند.وی در مورد بازه زمانی مورد نیاز برای اخذ مجوز گفت: دو مرحله 
مجوز وجود دارد: جواز تاســیس و پروانه بهره برداری. جواز تاسیس بسیار سریع 
برای متقاضیان صادر می شــود که برای بازه زمانی آماده سازی زیرساخت ها تا 
زمان بهره برداری اســت. روزی که می خواهند بهره برداری کنند جواز تاسیس 
باطل شــده و برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود. کسی می تواند رمزارز 
استخراج کند که پروانه بهره برداری داشته باشد.هادی در ادامه بیان کرد: بعد از 
وارد شــدن اطالعات متقاضی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطالعات 
را بررســی می کند و عموما خیلی ســریع مجوز صادر می شود. روند درخواست 
مجوز بعد از روند صعودی قیمت بیت کوین افزایشی بوده است.وی با اخطار در 
مورد آگهی هایی در مورد اســتخراج رمزارزها داده می شود خاطرنشان ساخت: 
گرفتن مجوز بســیار ساده است، مردم نباید گول کسی را که یک جواز تاسیس 
گرفته بخورند. گاهی می بینیم که در آگهی ها می نویسند »دارای مجوز از وزارت 
صنعت« و برای »کلود ماینینگ« از مردم پول می گیرند یعنی می گویند به عنوان 
میزبان به جای مشتری استخراج کرده و کارمزد می گیرند. کسی که فاقد پروانه 
بهره برداری باشد و چنین کاری کند قطعا کالهبردار است، کسی با جواز تاسیس 
حق چنین کاری ندارد. اگر کسی می خواهد در این زمینه فعالیت کند می تواند 

خودش سریعا مجوز بگیرد و نباید خود را گرفتار این نوع کالهبرداری ها کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد:
رفع موانع صادرات فوالد

قوه قضائیه دلگرمی مناســبی برای بخش های تولیدی ایجاد کرده اســت/ رفع 
موانع صادرات فوالد دنیای معدن -دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: 
حمایت از بخش های تولیدی باید به عنوان یک دید ملی صورت بگیرد و حضور 
قوه قضاییه دلگرمی مناســبی برای بخش های تولیدی ایجاد کرده اســت.  به 
گزارش دنیای معدن، سید رسول خلیفه سلطانی گفت : با اشاره به جلسه رئیس 
دستگاه قضا با فعاالن حوزه اقتصادی که به منظور بررسی نقش دستگاه قضایی 
در رفع موانع تولید برگزار شد، گفت: نشست تولیدکنندگان با رئیس قوه قضاییه 
در ســالی که به نام حمایت از تولید نامگذاری شده است  فرصت مغتنمی برای 
ارزیابی و مطرح شــدن این  مشکالت اســت.دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایــران تصریح کرد: حمایت از بخش های تولیــدی باید به عنوان یک دید ملی 
صــورت بگیرد و حضور قوه قضاییه دلگرمی مناســبی برای بخش های تولیدی 
ایجاد کرده اســت.وی افزود: اگر تولید در شرایط مناسبی باشد و مانع  خاصی 
بر سر جریان تولید نباشد واحد های تولیدی می توانند مطابق قوانین تسهیالت 
بانکی را بر اساس نرخ سپرده و پس انداز پرداخت کنند.سلطانی ادامه داد: برخی 
از فعالیت های تولیدی به دلیل برنامه ریزی غیر صحیح و روند اشتباه با مشکالت  
فراوانی مواجه می شــوند و امکان بازپرداخت مطالبات خود را ندارند، دولت باید 
با شناسایی دقیق جریان سرمایه گذاری از تولید واقعی در کشور حمایت کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ادامه داد: در جلسه تولیدکنندگان با رئیس قوه 
قضاییه بحث هایی نیز در خصوص عملکرد ســتاد تنظیم بازار مطرح شد عمده 
مشــکالت تولیدکنندگان به برخی از قیمت های دستوری است که باعث بر هم 
خوردن تعادل در بازار شــده است، خوشــبختانه آیت اهلل رئیسی ضمن آگاهی 
نسبت به این موضوع از حمایت های الزم برای قیمت گذاری که در آن هم تولید 

کننده و مصرف کننده منتفع شود، حمایت کرد.

فرماندار تهران در حاشیه بازدید از شرکت قالب هاي بزرگ صنعتی اعالم کرد:
برنامه های توسعه ای سایپا، تعهدات معوق را 

به صفر می رساند
فرماندار تهران گفت: گروه خودروســازی سایپا در دو سال اخیر رشد بسیار 
خوبی از نظر کمي و کیفي داشــته اســت و امیدوارم با ادامه این مســیر به 
موفقیت های خوبی در حوزه صادرات به کشورهاي منطقه، صفر شدن تعهدات 
معوق و تولید خودروهای کیفی، برســد.به گزارش سایپانیوز، عیسي فرهادي 
در حاشــیه بازدید از شــرکت قالب هاي بزرگ صنعتي سایپا درباره عملکرد 
یکساله گروه خودروسازي سایپا، اظهار داشت: یکي از مجموعه هایی که سال 
گذشته با سخت ترین شرایط تحریمي و شیوع ویروس کرونا فعالیت کرده و 
به دســتاوردهاي خوبي دست یافته، گروه خودروسازي سایپا است.وي افزود: 
یکي از موضوعاتي که طي دو ســال اخیر از سوي مدیران سایپا دنبال شده، 
تکمیل و تحویل خودروهایی بود که به خاطر تحریم امکان تجاري ســازي را 
نداشتند، نکته دیگري که به جهت افزایش کیفیت اتفاق افتاده، افزایش سطح 
کیفی خودروها بوده به گونه اي که بر اساس آمار، میزان حوادثی که منشا آن 
خودرو بوده باشــد، کاهش یافته است.فرماندار تهران با بیان اینکه ادامه رشد 
کیفي خودروهاي داخلي ضرورت دارد، گفت: با روندي که گروه خودروسازي 
سایپا در این مسیر پیش گرفته است به زودي این خودروساز در زمینه ارتقاي 
کیفیت به دستاوردهاي مناسبي، دست پیدا مي کند. وي با اشاره به تعهدات 
معوق سایپا خاطرنشان کرد: سایپا در حال تالش است که با سرعت بیشتري 
نســبت به تحویل خودروهاي معوق خود اقدام کند، البته طي سال گذشته 
کارهاي بزرگي در این حوزه صورت گرفته، از اینرو پیش بیني ما این است که 
با ادامه روند سال هاي ۹۸ و ۹۹ مجموعه سایپا در سال جاری به تمام تعهدات 

خود عمل کند و خودروها را به متقاضیان تحویل دهد.

 نیم نگاهی به وضعیت تولید
 در سال ۹۹

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹، از بین ۲5 
کاالی منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کاال نسبت به سال قبلش 
بین ۲.۳ تا ۱۹۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمار 
در ســال ۱۳۹۹ تولید یک کاال بیش از ۱00 درصد، دو کاال 
بین 50 تا ۱00 درصد، دو کاال بین ۲0 تا 50 درصد و ۱۱ کاال 
کمتر از ۲0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلش افزایش 
داشــته است. از بین ۲۹ کاالی منتخب صنعتی تولید ۹ کاال 
نیز کاهش یافته اســت.در این میان بیشترین افزایش تولید، 
مربوط به الیاف اکریلیک است که با ۱۹۶ درصد رشد، تولید 
آن به 5۱00 تن رســیده است. الیاف اکریلیک از مهم ترین و 
پرمصرف ترین الیاف مصنوعی که در تهیه فرش ماشینی، پتو، 
لباس های زمستانی و کشباف های ضخیم استفاده می شود.

کمترین افزایش تولید نیز مربــوط به انواع پایپوش و کفش 
بــا ۲.۳ درصد افزایش تولید بوده کــه تولید آن معادل ۱۴۳ 

میلیون زوج بوده است.

افزایش بیش از 50 درصدی تولید ماشین لباسشویی
بعد از الیاف اکریلیک، بیشــترین افزایــش تولید مربوط به 
کامیون-کامیونت-کشنده و ماشین لباسشویی است که تولید 
آن ها با 5۳.۶ و 5۱.۲ درصد در ســال گذشــته به ۴۱۶۴ و 
بیش از یک میلیون و ۱۱۹ هزار دستگاه رسیده است.  تولید 
این محصوالت در مدت مشــابه سال گذشته ۴۱۶۴ و ۷۴0 
هزار و ۲00 دستگاه بوده است.از بین انواع لوازم خانگی فقط 
آمار تولید ماشــین لباسیشویی در سال گذشته در دسترس 
است، اما آمارهای قبلی نشان می دهد که تولید انواع تلویزیون 
و یخچــال و فریزر هم در این مدت بــا افزایش ۴0 و ۳۲.۲ 
درصدی از حدود  ۸0۸ هزار دســتگاه و یک میلیون و ۴00 
هزار دســتگاه در ۱۱ ماهه اول ســال ۱۳۹۸ به بیش از یک 
میلیون و ۱00 و یک میلیون و ۹00 هزار دســتگاه در مدت 
مشابه ۱۳۹۹ رسیده است. اما با وجود افزایش چشمگیر تولید 
لوازم خانگی در ســال جاری، در بازار شــاهد کاهش قیمت 
نیستیم و اواخر شهریور ماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در پاسخ به چرایی این 
روند گفته بود که برخی آمارها نشان می دهد میزان تولید با 
میزان نصب در منازل تطابق ندارد و وقتی میزان نصب کمتر 
اســت، یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را 
خریده اند و در گوشه ای احتکار کرده اند.دو کاالی کمباین و 
الستیک خودرو نیز در این مدت با ۴۴.5 و ۲0 درصد افزایش 
تولید به ۶۴۹ دستگاه و بیش از ۲۷۸ هزار تن رسیده است.از 
جمله مهم ترین کاالهایی که کمتر از ۲0 درصد افزایش تولید 
داشته اند نیز می توان به انواع سواری با ۱۹.۱،  تراکتور با ۱5.۹ 

و وانت با ۶.5 درصد افزایش تولید اشاره کرد.

تولید کدام کاالها کاهش یافت؟
تولید ۹ کاال نیز در مدت یاد شده کاهشی و همانند ماه های 
قبل بیشــترین کاهش تولید مربوط به روغن ســاخته شده 
نباتی بوده که با ۱۲.۸ درصد کاهش از حدود یک میلیون و 
۸00 هزار تن در  ســال ۱۳۹۸ به یک میلیون و 500 هزار 
تن در ســال گذشته رسیده است. کمترین کاهش تولید در 
مدت یاد شده نیز مربوط به انواع کاغذ و الیاف پلی استر بوده 
که تولید آن ۱.۱ درصد کمتر شده است.بر اساس نامه دبیر 
ســتاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی در سال جاری باید 
نســبت به تولید ماهانه ۱۸0 هزار تــن روغن که ۱۲0 هزار 
تــن در بخش های خانوار، ۲5 هزار تــن در بخش صنف و 
۳5 هزار تــن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.اواخر 
شهریور پارســال بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها 
کم شــد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد 
نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛  به طوری که این کاال یا 
در مغازه ها و فروشــگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک 
روغن فروخته می شد. اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه 
قرار بود از اوایل دی ماه روغن در بازار توزیع و مشــکل این 
کاالی پرمصرف حل شــود، اما به نظر می رسد این وعده در 
بخش روغن جامد هنوز  عملیاتی نشده است؛  به طوری که 
اوایل اسفند فروش روغن جامد با کارت ملی خبرساز شد. اما 
معاون بازرگانی داخلــی وزارت صمت فروش روغن با کارت 
ملی را تکذیب کرد و از افزایش ۲5 درصدی تولید روغن خبر 
داد. نهایتا اواخر اسفند پارسال قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی به وجود مشکالتی در بازار روغن جامد اذعان کرد و 
وعده داد که این مشکالت در فروردین ۱۴00 برطرف شود.از 
جمله کاالی مهم دیگری که تولید آن ها در این مدت کاهش 
داشــته می توان به تولید چرم، الکتروموتور، اتوبوس - مینی 
بوس - ون و پودر شــوینده با کاهش ۱0.۸، ۹.۳، ۷.۸ و ۲.۹ 

درصدی اشاره کرد.

وزارت صمت هفته گذشته فهرست ۱۹ مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات 
مقررات زدایی ارســال کرد؛ نگاهی به این مجوزها نشان می دهد حذف آنها مشکلی در فرآیند 
نظارتها ایجاد نخواهد کرد. انتخاب شعار سال تحت عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
از میان سایر اولویت های موجود کشور در سال ۱۴00 که در واقع آن را باید ادامه شعار »جهش 
تولید« و »رونق تولید« در دو ســال گذشته دانســت که به ضرورت توجه مضاعف مسئوالن و 
مقامات دستگاه های اجرایی و قانون گذاری به ارتقای ظرفیت های تولیدی کشور و رفع موانع از 
سر راه آنها به عنوان تنها عالج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.بررسی ها نشان می دهد 
که تولید در ایران مشــکالت متعددی دارد ولی مهمترین مشــکالت تولید را شاید بتوان در ۹ 
سرفصل »مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه«، »تامین مواد اولیه«، »قیمت گذاری 
دستوری«، »نظام بانکی«، »اشکاالت سیستم حمل ونقل کشور«، »بدهی های معوق واحدهای 
تولیــدی«، »تامین نقدینگی«، »تامین اجتماعی« و »مالیات« عنوان کرد. در بخش نخســت 

پیگیری مشکالت تولید، به موضوع مقررات مخل پرداخته ایم.

182 هزار ماده قانونی متناقض
بر این اســاس، همانگونه که ذکر شــد یکی از اصلی ترین موانع، مجوزهــا، رویه ها و مقررات 
مازادی است که نه تنها با مخدوش کردن چشم انداز پیش روی کسب وکارها، امکان برنامه ریزی 
بلندمدت را از آنها ســلب کرده و از جذب سرمایه گذاری جلوگیری می کند، بلکه به طور کلی 
اجازه اســتفاده از ظرفیت ها موجود و البته افزایــش ظرفیت ها را هم به این بخش نمی دهد. از 
این رو سیاســت گذاری برای بهبود ظرفیت های تولیدی و ســرمایه گذاری، بدون رفع موانع و 
چالش های این بخش و پیگیری برنامه هــای حمایتی هدفمند، موفقیت آمیز نخواهد بود.نکته 
قابل تأمل آنکه در کشــور ما عالوه بر صدور قوانین و بخشنامه های یک شبه، قوانین قبلی که 
گاهاً در تضاد با این رویه های جدید اســت حذف نشده و به قوت خود باقی می ماند که این امر 
خود به تنهایی تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.در همین راستا محمدباقر مجتبایی دبیر 
کل اتاق اصناف ایران می گوید: متأسفانه ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در 
تضاد با هم هستند. از این رو به نظر می رسد قوانین مخل یا باید برای اصالح متوقف شوند و یا 

در حین اجرا اصالح شوند.

مقررات زدایی به انداره رفع تحریم ها، مهم است
وضعیت صدور مقررات و دستورالعمل ها در کشور به شکلی است که به تعبیر رئیس اتاق بازرگانی 
تهران، اقتصاد ایران تبدیل به کارخانه تولید قانون و بخشنامه شده است. مسعود خوانساری به 
خبرنگار مهر می گوید: واقعیت آن است که مقررات دست و پاگیر و بخشنامه های متعدد و بعضاً 
متناقض، تأثیرات بسیار منفی را در اقتصاد ایران به جای گذاشتند که بعضاً اثرات آن، کمتر از 
تحریم های وضع شــده بر علیه اقتصاد ایران نبوده است، چراکه این موانع فعاالن اقتصادی را با 
سردرگمی بسیار مواجه کرده و عاملی برای رشد برخی بخش های اقتصاد ایران از جمله صادرات 
شــده است؛ به همین دلیل رفع مقررات زائد نیز، به اندازه رفع تحریم های خارجی است و رفع 
آن، موانع پیش روی محیط کسب و کار را از میان برخواهد داشت.به گفته وی، چنانچه دولت 
بتواند در سال ۱۴00 از حجم مقررات کم کرده و مجلس نیز به موازات، وضع هر قانون را منوط 
به لغو حداقل دو قانون دیگر نماید، بخشی از بخشنامه ها و دستورالعمل های زائد نیز به تبع رفع 
قوانین دست و پاگیر حذف خواهند شد و این کار عظیمی در عرصه بهبود محیط کسب و کار 

کشور و حرکت به سمت رشد اقتصادی بهتر است.

مانع زدایی در گروی اصالح و تجمیع قوانین مخل است
علی فیروزی رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار در وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه در جاهای 
مختلف قوانین و مقررات مخل را شناسایی کردیم، به مهر می گوید: مانع زدایی از مسیر تولید در 
گروی اصالح و تجمیع برخی قوانین مخل تولید است و در این زمینه نیازمند همکاری مجلس 
هستیم.وی تاکید می کند: تکیه صرف به مقررات زدایی یعنی اینکه در حین کار به یک سد یا 
رویه بزرگ برخورد می کنیم که پشــت همین سد یک قانون وجود دارد که باید آن قانون رفع 
شــود؛ اما بحث امسال فراتر از مقررات زدایی صرف اســت. ما بر روی قوانین، مقررات، رویه ها، 

تفسیرپذیر بودن قوانین و … نیز برای حذف شدن تاکید خواهیم داشت.

قوانین خلق الساعه، تحریم داخلی هستند
همچنین ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار مهر می گوید: 
فضای نامطلوب کسب و کار و قوانین سلیقه ای دستگاه های اجرایی مانع بزرگی سر راه تولید است؛ 
وضعیت قوانین متورم و مزاحم در کشور نشان می دهد که نگاه و ایده مسئوالن کشور در راستای 
تقویت تولید شکل نگرفته است.وی تاکید می کند: مسئوالن با استفاده از ابزار قانون، تحریم داخلی 
ایجاد می کنند. در واقع قانون چاقوی دو لبه ای است که در عین حال که می تواند کمک کننده 
باشد اما گاهی اوقات نیز به ضرر تولید استفاده می شود؛ اخذ تصمیمات یک شبه همچون کنترل 

صادرات، رفع تعهد ارزی و … از جمله مسائلی هستند که تولید را با مشکل مواجه کرده اند.

تهیه قوانین و بخشنامه ها بدون توجه به نظرات تولیدکننده
هومن حاجی پور معاون کســب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز به ر می گوید: تولید بخشــنامه و 
دســتورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعاالن اقتصادی انجام می شود. از این رو همواره 
موانع زیادی را سر راه تولید ایجاد می کند. اگر قرار است دولت یا مجلس هر کاری بکند باید از 
قبل اعالم و تکلیف را مشخص کند.وی تأکید می کند: به صورت کلی برای ابالغ هر دستورالعمل 
یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکل های تخصصی و یا اتاق ها اخذ شود و نمی توان بدون توجه به 

نظرات آن بخش، بخشنامه یا قانون تولید کرد.

تصمیمات خلق الساعه، تولید را خسته کرده است
همچنین عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید: صدور آئین 
نامه ها و بخشــنامه های جدید و متعدد از جمله مســائلی است که مشکالتی را برای بنگاه های 
تولیدی ایجاد کرده اســت. در ایران حمایت هــای الزم از واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای 
صنعتی کوچک صورت نمی گیرد و بیشــترین حرف این واحدها هم این اســت که اگر دولت 
کمک نمی کند، حداقل اذیت نکند.وی تاکید می کند: تولیدکنندگان و صنایع برای ادامه فعالیت 
نیازمند حمایت سه قوه هستند اما متأسفانه تصمیمات خلق الساعه و اختالف نظرهای مجلس 

و دولت آنها را خسته کرده است.

احصای 19 مقرره مخل تولید
بــا توجه به اهمیت موضوع مقررات زدایی، پیگیری های از وزارت صمت به عنوان متولی بخش 
تولید کشــور در اوایل فروردین ماه حکایت از آن داشت که این وزارتخانه، اقدام به شناسایی و 
احصای بخشی از رویه های مخل تولید کرده است.در همین رابطه سعید زرندی معاون طرح و 
برنامه وزیر صمت به خبرنگار مهر گفته بود: از سال گذشته، در کارگروهی موانع حوزه کسب و 
کار تولید در داخل وزارتخانه را شناسایی و برای هر مورد تصمیم گیری کردیم؛ همچنین عناوین 
مجوزها، رویه ها و مقررات برون دستگاهی را مشخص کردیم.به گفته زرندی، احصای فهرستی 
از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور نیز با همکاری تشکل های بخش خصوصی 
انجام شده است. همچنین سامانه بهین یاب را محلی برای کسب نظر از عموم در خصوص موانع 
تولید و مخل کسب و کار قرار دادیم.حال پس از گذشت حدود ۲0 روز، زرندی در گفت و گویی 
با خبرنگار مهر از ارسال فهرست عناوین مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، 
معدن و تجارت و راهکارهای پیشــنهادی اصالح آنها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در 
هیأت مقررات زدایی خبر داد.فهرست عناوین ارسال شده به هیأت مقررات زدایی شامل ۹ مورد 

در بخش صنعت، 5 موضوع در بخش معدن و 5 مورد در بخش صنوف به شرح است.

9 مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنعت:
۱. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیســتی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی؛ 
)زمان بر بودن اســتعالمات صورت گرفته( ۲. دریافت مجــوز انطباق مقررات و ضوابط محیط 
زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک های صنعتی؛ )سازمان محیط 
زیست و نمایندگان استانی آن علیرغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار 
واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می کنند 
اما برای واحدهای مستقر در شهرک ها نیز به طور مجزا جهت استقرار رویه ای مشابه دارند که 
منجر به دوباره کاری می شــود( ۳. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سالمت 
استقرار واحدهای تولیدی صنعتی )مربوط به دانشگاه علوم پزشکی(؛ )زمان بر بودن استعالمات 
صورت گرفته( ۴. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیت های 
تولیدی؛ )موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک(  5. صدور پروانه بهره برداری بهداشــتی و پروانه 
ســاخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی؛ )توسط اداره نظارت بر مواد غذایی 
وبهداشتی و اداره کل استاندارد، به طور موازی(  ۶. استعالم از شرکتهای آب، برق و گاز جهت 
دریافــت مجوز تأمین نیاز صنعت؛ )زمان بر بودن اســتعالمات صورت گرفته و هزینه بر بودن 
انشــعابات آب، برق و گاز(  ۷. دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و ســازمان جهاد کشاورزی 
جهت ایجاد واحد صنعتی؛ )واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی وسازمان جهادکشاورزی منوط 
به ارائه جوازتاسیس اســت(  ۸. تمدید مجوزهای محیط زیست؛ )عدم ثبات مقررات و ضوابط 
در صدور مجوزهای محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی به طوری که با وجود سرمایه 
گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می گردد( ۹. 
عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تأسیس واحدهای تولیدی 

و مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی

5 مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه معدن:
۱. دریافت اســتعالم از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف؛ 
)به طوری که به عنوان مثال در استان قم در سالهای ۹۷ و ۹۸ با بیش از ۹۹ درصد مساحت های 
مورد درخواست مخالفت و بلوکه شده و مجوزی صادر نمی شود(  ۲. دریافت موافقت در خصوص 
مزایده پروانه های بهره برداری و گواهی کشف بالمعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری  
۳. دریافت استعالم از حافظت محیط زیست؛ )سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه های 
معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجا فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می نماید.(   ۴. 
عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی؛ )بر اساس توافق وزارت 
دفاع، ستاد مشترک نیروهای مسلح و وزارت جهادکشاورزی محدوده هایی را از استان ها به عنوان 
محدوده های AIP )پرواز ممنوع( انتخاب و در قالب کتابچه هوانوردی، ابالغ شــده است. نتیجه 
این موضوع عد امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی و بالاستفاده 
ماندن این ذخایر و به تبع آن عدم تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است.(   5. عدم امکان 
واگذاری مرتع در قالب اســتعالم محدوده های معدنی به اشخاص دیگر با؛ )بر اساس رأی هیأت 
عمومی دیوان عدالت اداری درصورت عدم رضایت بهره برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع 
مورد واگذاری، حقوق فرعی به حساب صندوق ثبت واریز می گردد. لیکن امکان واگذاری مرتع در 

قال استعال محدوده های معدنی به اشخاص دیگر با صدور این رأی میسر نیست.(

5 مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنفی:
۱. اســتعالم از شــهرداری ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کســب صنفی در خصوص 
نوع کاربری محل واحد صنفی؛ )شــهرداری ها پس از مطالبه و پرداخت کلیه حقوق مربوط به 
ساخت و ساز و… حاضر به ارائه پاسخ استعالم هستند و این امر موجب کند شدن روند صدور 
و تمدید مجوزهای کسب و کار و افزایش واحدهای فاقد پروانه کسب و ایجاد بی نظمی و عدم 
ساماندهی در به ویژه در شبکه توزیع می گردد.(   ۲. دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر 
پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی؛ 
)این موضوع باعث افزایش تعداد پروانه کسب های فاقد اعتبار به دلیل عدم توانایی در پرداخت 
مالیات و عدم رغبت متقاضیان تمدید پروانه کســب به تمدید پروانه خود به دلیل سختگیرانه 
بودن قوانین مالیاتی می گردد.(   ۳. صدور کارت معاینه پزشــکی و گواهی صالحیت پزشکی؛ 
)ســلیقه ای و طوالنی بودن و مشــخص نبودن رویه مرکز بهداشت در این خصوص(  ۴. صدور 
گواهی صالحیت فردی، انتظامی و ترافیکی؛ )با توجه به ماده ۲ آئین نامه اجرایی اماکن عمومی 
۳۹ رســته صنفی به طور مشــخص از اداره نظارت بر اماکن عمومی )نیروی انتظامی( در زمان 
صدور پروانه کسب می بایست از طریق اتحادیه استعالم گردد که اداره نظارت بر اماکن عمومی 
متقاضیان را برای ثبت اســتعالمات را به دفاتر پلییس +۱0 هدایت که موجب وقفه در پاســخ 
اســتعالمات می گردد.(   5. صدور پروانه تخصصی و فنــی؛ صدور پروانه تخصصی و فنی برای 
برخی از صنوف مشــمول تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی توسط سازمان فنی و حرفه ای یا 

سایر مراجع مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور صورت نمی گیرد.

سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها-16
19 مجوز مخل صنعت، معدن و تجارت روی میز تصمیم گیری رفت
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رییس کل بانک  مرکزی؛گزیده خبر

بانک ها نرخ سود تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها باید به نرخ های ســود 
مصوب شــورای پول و اعتبار پایبند باشــند و در این زمینه 

معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.
 ، عبدالناصر  همتی در نخستین جلسه دوره ای خود در سال 
۱۴۰۰ با مدیران عامل بانکها ســال گذشته را از منظر فشار 
اقتصادی بر اقتصاد ایران بی سابقه خواند و گفت: سال گذشته 
با وجود تمام مشکالتی که برای اقتصاد کشورمان حادث شد، 
شــاخص های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد.رییس 
کل بانک مرکزی افزود: با وجود فشــار و مشــکالت در سال 
گذشــته و علی رغم انتظارات بانک مرکزی و شبکه بانکی با 
این حال توانســت نسبتاً عملکرد مناسبی را از خود ارائه کند 
و توانســتیم به اهداف میان مدت مدنظر دست یابیم.رییس 
شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه این بانک تالش بسیاری را 
برای کنترل نقدینگی انجام داده است: ما سال گذشته تالش 
ها و فعالیت های بســیاری را برای کنتــرل نقدینگی به کار 
بستیم که اگر این تالش ها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از 
این میزان می رسید.همتی با تأکید بر لزوم پایبندی بانکها به 
نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ضروری 
اســت که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت 
خود را تشدید و با بانک هایی که نرخ ها را رعایت نمی کنند، 
برخورد الزم را به عمل آورد.رییس کل بانک مرکزی در ادامه 

تأکید کرد: همچنین بانکها باید نرخ ســود تسهیالت مصوب 
شــورای پول و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیالت دهی به 
منابع و مصارف خود دقت داشــته باشــند.رییس کل بانک 

مرکــزی ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت نظام بانکی در زمینه 
فرهنگ ســازی در خصوص اجرایی کردن قانون جدید چک 
یادآور شد: از آنجایی که پیاده سازی قانون جدید چک از سوی 

مجلس شورای اســالمی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، 
لذا شبکه بانکی باید در تالش باشد همکاری ها در این زمینه 
را افزایــش دهند چرا که هدف از اجــرای این قانون افزایش 
شــفافیت است. همچنین در این زمینه شعب نیز باید تالش 
کنند، همکاری و اطالع رسانی الزم را به مشتریان خود داشته 
باشند.رییس شــورای پول و اعتبار با انتقاد از اضافه برداشت 
بانکها از بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه برداشــت بانکها به 
نوعی تخلف تلقی می شــود و بانکهــا در فرایند جایگزین آن 
می تواننــد از طریق عملیــات ریپو و واگــذاری اوراق، اضافه 
برداشت را جبران کنند.همتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به 
آینده اقتصاد کشور گفت: نسبت به آینده امیدواریم و اقتصاد 
کشور به سمت و ســوی مثبت در حرکت است و امید است 
که اقتصاد کشــور به سمت احیا و ثبات هر چه بیشتر  برود.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این نیز تأکید شد، 
اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای 
آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد 
بود و معنایش آن اســت که دولت می تواند نزد بانک مرکزی 
سپرده گذاری کند.همچنین در پایان رییس کل بانک مرکزی 
بر پایبندی شبکه بانکی نسبت به انجام تکالیف قانون بودجه 
که از ســوی بانک مرکزی به شــبکه بانکی ابالغ شده است، 

تأکید کرد.

امکان احراز هویت الکترونیکی سجام در 
سامانه »کیلید« بانک آینده

فرآیند احراز هویت الکترونیکی سجام در سامانه »کیلید« بانک آینده راه اندازی 
شــد.از این پس، تمام مشتریان بانک آینده می توانند پس از انجام ثبت نام اولیه 
در سامانه سجام و دریافت کد رهگیری، فرآیند احراز هویت الکترونیکی خود را 
از طریق ســامانه »کیلید« بانک آینده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب 
این بانک یا مراکز تأیید هویت ســجام، انجام دهند.در حال حاضر ورود به بازار 
سرمایه و معامله ســهام در بورس، مستلزم ثبت نام در »سجام« )سامانه جامع 
ثبت اطالعات مشــتریان( و دریافت کد رهگیری است که مشتریان محترم می 
توانند پس از دریافت کد رهگیری ســجام بــا مراجعه به کارگزاری بانک آینده 
)babc.ir(، نسبت به ثبت نام در سامانه معامالت بورس، اقدام نمایند. هم وطنان 
می توانند برای کســب اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک آینده به شــماره 

276632۰۰-۰2۱ تماس بگیرند.

دیدار رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک 
ایران زمین با مدیران ارشد استان البرز

علی قاسمی رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک ایران زمین، با حضور در استان 
البرز با مدیران ارشــد این مدیریت دیدار و گفتگوکرد.به نقل از روابط عمومی: 
علی قاسمی طی جلسه ای که با مدیران ارشد استان البرز داشتندبر لزوم تعامل 
شعب و مناطق با بانکداری شــرکتی تاکید نموده و اعالم کرد برای رسیدن به 
اهداف تعیین شده در شاخص های تسهیالت و تعهدات بایدبا برنامه ریزی دقیق 
و منســجم و شناسایی بازار، نسبت به بازاریابی شرکتی و جذب مشتریان کالن 
اعتباری اقدام نمود و در این راه اداره بانکداری شرکتی آمادگی همکاری الزم با 
مدیریت های مناطق و شعب را دارد و مناطق نیز باید از تمام توان خود در این 
راه استفاده نمایند تا در پایان سال۱۴۰۰ با کمک و همدلی به اهدف تعیین شده 
دست یابیم.قاســمی در ادامه از شعبه شهیدبهشتی کرج بازدید نموده و ضمن 
جویا شدن احوال سالمتی همکاران جلسه ای با همکاران شعبه در همین راستا 
برگزار کردند.سپس رئیسی مدیراستان البرز ضمن تقدیر و تشکر از رئیس اداره 
شرکتی، به قابلیت ها و پتانســیل های موجود در این استان و وجود همکاران 
متخصص و متعهد اشاره کرده وبه تشریح عملکرد این مدیریت در شاخص های 

مختلف درسال 99 پرداخت.

عضو هیئت مدیره بانک سپه تاکید کرد؛
تداوم ارائه خدمات و سرویس های بانکی به 

تمام مشتریان بانک های ادغامی 
پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: معاون مدیرعامل بانک سپه در حوزه فناوری 
اطالعات گفت: ارایه کلیه خدمات و سرویس های بانکی به مشتریان بانک های 
ادغام شده در بانک سپه، همچون گذشته و به نحو مطلوب ادامه دارد.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: دکتر سیدمهدی حسینی اظهار داشت: اجرای 
موفق گام نخســت طرح ملی ادغام به عنوان اقدامی بنیادین در راستای اصالح 
نظام بانکی کشــور، با راهبری و حمایت مســئولین ارشد نظام و با برنامه ریزی 
منسجم و تالش شــبانه روزی کلیه عوامل اجرایی آن، عملیاتی شد و مراتب از 
سوی مقامات اقتصادی و سیاسی کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. وی افزود: 
ابرپروژه ادغام، به لحاظ اهمیت، وسعت و ابعاد اجرایی آن در سطح ملی بی نظیر 
بوده و همراهی و مشــارکت نهادهای ذیربط از جمله ستادکل نیروهای مسلح، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش به 
ســزایی را در تحقق آن ایفا کردندودر این میان، تمامی تالش و همت مجموعه 
مدیران و کارکنان بانک ســپه و بانک های ادغام شده، بر این اصل استوار بوده 
است که ارایه کلیه خدمات و سرویس های بانکی به مشتریان ، همچون گذشته 

استمرار یابد.

افتتاح دو شعبه بانک سینا در تهران
در راستای مشتری مداری و با هدف ایجاد زمینه های دسترسی آسان هموطنان 
گرامی به خدمات بانکی، دو شعبه بانک سینا در تهران به بهره برداری رسید.به 
گــزارش روابط عمومی بانک ســینا به منظور ارائه خدمــات کمی و کیفی به 
مشتریان، دو شعبه امیرکبیر و تجریش بانک سینا با حضور معاونین امورشعب 
و مناطق، اعتبارات و امور بین الملل، مهندســی و پشتیبانی، مدیران حراست، 
بازرســی، اعتبارات و منطقه غرب تهران در تهران به بهره برداری رســید.این 
شعب با برخورداری از آخرین امکانات و تجهیزات پیشرفته بانکی، انواع خدمات 
در زمینه پرداخت تســهیالت، ارائه انواع ضمانت نامه ها، گشایش ال سی، ارائه 
خدمات بانکداری الکترونیک شــامل موبایلبانک، اینترنت بانک و نظیر آن را به 
مراجعین ارائه می کنند.بانک ســینا عمده اهداف خــود را بر ارائه خدمات غیر 
حضوری از طریق توسعه بانکداری الکترونیک و ارتقاء کیفی این خدمات متمرکز 
ساخته و در کنار آن توسعه شعب را نیز در مناطقی که تاکنون حضور نداشته، 
مدنظر دارد.شعبه تجریش بانک سینا در میدان تجریش، خیابان شهید جعفری، 
پالک 5 و شــعبه امیرکبیر در شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، بلوار کاج، نبش 

بنفشه یک، پالک 75 واقع شده است.

 سربلندی بانک مهر ایران در سال
 سخت اقتصادی

افزایــش بیش از 66 درصدی منابع، پرداخت بیش از 2 میلیون و 3۰۰هزار 
فقره تســهیالت به ارزش 322هزار میلیارد ریال، حفظ نسبت مطالبات به 
میزان کمتر از یک درصد و عبور مشــتریان بانک از مرز ۱۰ میلیون نفر از 
جمله دســتاوردهاي بانک مهر ایران در سال ۱399 است.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، این بانک در سال ۱399 توانست با 
اعتماد و همراهی مشتریان خود افتخارات دیگري را در کارنامه اش ثبت کند.

منابــع بانک با افزایش حدوداً 2۰۰هزار میلیــارد ریالي تقریباً به 5۰۰هزار 
میلیارد ریال بالغ شد و رشــدي بیش از 66 درصدي را تجربه کرد. این در 
حالي است که با مصوبه شوراي پول و اعتبار، اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
در ســه ماه اسفند ۱39۸ و فروردین و اردیبهشت ۱399 امهال شد که این 
موضوع فشــار زیادي را به بانک مهر ایران وارد کرد. با این حال بانک موفق 
شــد در سال گذشته منابع خود را به طرز چشــمگیري افزایش دهد.بانک 
مهر ایران همزمان با افزایش منابع، تســهیالت پرداختی خود را نیز افزایش 
داد به طوري که در ســال گذشته تعداد تسهیالت پرداختي بانک بیش از 2 
میلیون و 3۰۰هزار فقره به ارزش 322هزار میلیارد ریال بوده اســت. جالب 
اینکه در عین پرداخت این تعداد باال از تســهیالت از سوي بانک مهر ایران، 
نســبت مطالبات این بانک همچنان کمتر از یک درصد است که در سطح 

شبکه بانکي کشور بي نظیر است.

دبیر هشتمین جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه خبر داد:
هشتمین جشنواره روابط عمومی در روز ارتباطات برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد

هشتمین جشنواره روابط عمومي هاي صنعت بیمه باهدف برقراري پویایي و تبیین مقایسه بین روابط  عمومي هاي صنعت 
بیمه کشور برگزار مي شود.     به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مصطفی زندی از برپایی  این 
جشنواره  با اهداف »تقدیر و تجلیل از فعاالن عرصه روابط عمومي هاي صنعت بیمه و معرفي آثار برتر«، »ایجادرقابت، تحول، 
پویایي و نوآوري در روابط عمومي هاي صنعت بیمه«، »به اشتراک گذاردن تجربیات پدیدآورندگان آثار برتر با سایر مجموعه 
هاي همکار« و »برقراري وحدت رویه در فرهنگ ســازي بیمه« خبرداد و گفت: آثار و مســتندات تهیه شده در محورهاي 
مختلف توسط هیات داوران مورد ارزیابي قرار گرفته و از پدید آورندگان آثار برتر در 27 اردیبهشت ماه سال جاري همزمان با 
روز روابط عمومی و ارتباطات تقدیر خواهدشد.دبیر جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه کشور، رعایت استانداردهای 
علمی در محورهای نه گانه  توسط هیات داوران را شرط شرکت در هشتمین جشنواره اعالم کرد و افزود: با توجه به محدویت زمانی، آثاری که پس از زمان 
اعالم شده به دبیرخانه جشنواره )یازدهم اردیبهشت(ارسال شوند به هیچ عنوان ارزیابی نخواهند شد.مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی از 
بخش های انتشارات، ارتباط با رسانه ها، تبلیغات و مراسم، روابط عمومی الکترونیک، مطالعات اجتماعی، ارتباطات درون سازمانی، سالمت و بیمه، خالقیت و 
نوآوری و مدیریت و برنامه ریزی به عنوان محورهای اصلی این جشنواره یاد کرد.شایان ذکر است تاکنون هفت دوره جشنواره روابط عمومی هایبرتر صنعت 

بیمه  با حضور حداکثری مدیران و فعاالن صنعت بیمه برگزار شده است.

6 خدمت بانک مسکن بروزرسانی شد
شــش گروه از خدمات بانک مسکن برای ســال ۱۴۰۰ به روز و رونمایی شدند.

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مســکن با اعالم این 
خبر به پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، گفت: در راستای سیاست بازنگری 
و پاالیش دســتورالعمل های جاری بانک مســکن، مجموعه دستورالعمل های 
خدمات بانکداری الکترونیک برای سال ۱۴۰۰ به روزرسانی شد.ساسان شیردل 
با این اینکه این دستورالعمل ها ضمن انطباق با آخرین رفتار سیستم های مرتبط 
با حوزه بانکداری الکترونیک در شــش گروه دسته بندی می شوند، اظهار کرد: 
سیســتم ســپرده متمرکز، خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیک، سیستم پس 
انداز و تســهیالت متمرکز، خدمات بانکی، خدمات ســنتی بر بستر سامانه های 
الکترونیک و برچســب الکترونیک عوارض این شش گروه را تشکیل می دهند.

وی درباره این سیســتم عنوان کرد: در سیستم سپرده متمرکز، دست کم شش 
خدمت ارائه می شــود. یکی از این خدمات تعریف مشــتریان در پایگاه مرکزی 
اطالعات مشتریان بانک است . احراز هویت به صورت برخط و بیومتریک، افتتاح 
انواع سپرده، صدور انواع مسکن کارت و خدمات چک از دیگر خدمات قابل ارائه 
در سیســتم سپرده های متمرکز اســت.وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ سه تغییر 
عمده در این سیســتم، صورت گرفته است. نخســتین تغییر، به ارتقای سیستم 
احراز هویت باز میگردد. در تغییر دوم، محدودیت های درنظرگرفته شــده برای 
افراد بدحســاب با الگوهای جدید تطبیق پیدا کرده است.شــیردل تصریح کرد: 
کنترل تعدد حســاب مشتریان ، از دیگر تغییراتی اســت که برای سال ۱۴۰۰ 

انجام شده است.

دکتر فرزین تشریح کرد:
۱۰ اولویت بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل بانک کارآفرین گفت: یکی از سیاســت هــا و اولویت های اصلی این 
بانک در ســال ۱۴۰۰ حرکت به ســمت نئوبانک و ارائه خدمات با بهره گیری از 
اســتارتاب های فعال در حوزه تکنولوژی مالی اســت .به گزارش روابط عمومی 
بانــک کارآفرین،  دکتــر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین در جلســه 
گردهمایی ســال ۱۴۰۰ ایــن بانک که با حضور اعضای هیــات مدیره، مدیران 
ارشــد صف و ستاد و مدیران عامل شرکت های تابعه به صورت حضوری و آنالین 
برگزار شــد ،  ضمن تبریک ســال نو،  افزود :  نئوبانک با جدیت دنبال می شــود 
.نئوبانک نوعی بانک دیجیتالی اســت که توسط اســتارتاپ های فعال در حوزه 
تکنولوژی های مالی راه اندازی می شــود، هیچ شعبه فیزیکی ندارد، کامال آنالین 
بوده و تنها راه ارتباطی با آن گوشــی تلفن همراه است. جامعه این نوع بانک نیز 
مشتریانی هســتند که دنیای دیجیتال بخش جدانشــدنی از زندگی آن هاست؛ 
افرادی کــه ترجیح می دهند همه خریدهای خــود را به صورت غیر حضوری و 
آنالیــن انجام دهند.مدیرعامــل بانک کارآفرین ادامه داد:  تــالش خواهیم کرد 
زیرســاخت ها و فناوری هــای مورد نیاز برای تحقق نئو بانــک را در کوتاه ترین 
زمان ممکن فراهم کنیم تا مشــتریان بانــک بتوانند خدمات کامل و متنوعی را 
از طریــق همراه بانک دریافت کنند.وی تصریح کرد:  حرکت به ســمت نئو بانک 
در راســتای کسب رضایتمندی هرچه بیشتر مشــتریان است، باید تالش کنیم 
با برنامه ریزی های الزم، بانکی پیشــرو و کارآمــد در عرصه داخلی و بین المللی 
داشــته باشــیم.مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین برنامه محور بودن را اولویت 
دیگر بانک کارآفرین در سال جدید خواند و افزود:  برای داشتن عملکردی موفق 
باید براساس برنامه ریزی دقیق و همه جانبه عمل کرد، درغیراین صورت برنامه ها 

مقطعی، کوتاه مدت و گذرا خواهد بود.
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گزیده خبر

۳ دلیل بایدن برای تمایل به دیدار با 
پوتین

به عقیده یک مقام پارلمانی روســیه، ابتکارعمل رئیس جمهوری 
آمریکا برای دیدار حضوری با همتای روســی خود، به رغم تیرگی 
روابــط دو کشــور، دالیلی دارد کــه یکی از آنها آســیب پذیری 
آمریکا در برابر تســلیحات نظامی جدید روســیه است.به گزارش 
خبرگزاری »نووســتی«، »آلکسی پوشــکوف« عضو ارشد کمیته 
سیاست اطالعاتی شورای فدراسیون )سنای( روسیه اعالم کرد که 
تمایل »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار حضوری با 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه، با وجود تیرگی روابط 
بین دو کشور، سه دلیل دارد.پوشکوف در صفحه تلگران خود نوشت: 
»نخستین دلیل این تمایل مربوط به روند اوضاع کنونی در اوکراین 
و عواقب تشدید از سر گیری مجدد درگیری های نظامی در منطقه 
دونباس است که ضربه محکمی به موقعیت ایاالت متحده خواهد زد 
و این آنچیزی است که بایدن تالش می کند از آن جلوگیری کند.«  
به عقیده وی، دومین دلیل ضرورت سوق دادن روسیه به گفتگوهای 
محدود در خصوص مســائل مهم و مشکل سازی برای آمریکاست 
که بدون مشارکت مسکو، راه به جایی نخواهند داشت.این سناتور 
ســومین دلیل را آسیب پذیری ایاالت متحده در مقابل تسلیحات 
نظامی جدید روســیه نامیده است. وی با اشاره به اینکه اکنون و با 
توجه به شرایط بوجود آمده، امکان برگزاری نشست سران روسیه 
و آمریکا در هاله ای از ابهام قرار گرفته، یادآور شد: »به همین دلیل 
بایدن از والدیمیر پوتین درخواست کرد که در اقدام تالفی جویانه 
در پاسخ به تحریم های جدید ضدروسی آمریکا »زیاده روی نکند« 
تا پاســخ روسیه مانعی برای مذاکرات سران دو کشور نشود.«  الزم 
به یادآوری اســت که بایدن و پوتین در تاریخ 23 فروردین دومین 
مذاکره تلفنی خود را انجام دادند که به ابتکارعمل طرف آمریکایی 
صورت گرفت. بایدن با اشــاره به تعهد خویش برای ایجاد روابطی 
باثبات و قابل پیش بینی با مسکو، باثبات و قابل پیش بینی با مسکو، 
پیشنهاد انجام دیدار حضوری در یک کشور ثالث، به منظور بررسی 

روابط دوجانبه را به همتای روسی خود داد.

فرمانده ارتش میانمار به دنبال 
شرکت در نشست آسه آن

به نظر می رسد که فرمانده ارتش میانمار مایل به شرکت در اجالس 
سران اتحادیه شرق آسیا است.به گزارش رویترز، روز شنبه وزارت 
خارجه تایلند گزارشــی مبنی بر تمایــل ژنرال مین آنگ هلینگ، 
فرمانده ارتش میانمار برای شرکت در اجالس آسه آن منتشر کرد.

کشــورهای این حوزه درحال حاضر مشغول رسیدگی به مقدمات 
برگزاری  اجالس سران در جاکارتای اندونزی هستند که قرار است 
شنبه آینده به موضوع تحوالت سیاسی در میانمار رسیدگی کند.

اوضاع همچنان در میانمار ناآرام گزارش شده و روز شنبه نیز به نظر 
درپی تیراندازی تظاهرکنندگان به مانداالی، دومین شــهر میانمار 
دو نفر جان خود را از دست دادند.برخی گزارش ها از کشته شدن 
730 نفــر در میانمار از ابتدای کودتا تا کنون خبر می دهند.در پی 
آشکار شدن تمایل فرمانده ارتش میانمار به حضور در اجالس سران 
آســه آن، میانماری های مخالف کودتا در آن کشور مخالفت خود 
با شــرکت او در این اجالس را از طریق شبکه های اجتماعی ابراز 
کردند. برخی از آنها می گفتند که او نماینده مردم میانمار نیست و 
شماری دیگر این احتمال را که اجالس آسه آن حکومت نظامیان را 

تایید کند، به زیر سوال بردند.

تالش برای بهبود روابط دو کشور؛
فایننشال تایمز: ایران و عربستان مذاکرات 

مستقیم برگزار کردند
روزنامه »فایننشال تایمز« گزارش داد، مقام های ارشد ایران و عربستان سعودی 
برای بهبود روابط دو کشور در بغداد پایتخت عراق مذاکرات مستقیم برگزار کردند. 
یک رسانه انگلیسی از ایفای نقش نخست وزیر عراق برای آغاز مذاکرات مستقیم 
بین مقام های ارشد ایران و عربستان سعودی در بغداد خبر داد.به نوشته فارس، 
روزنامه »فایننشال تایمز« در گزارشی به نقل از »سه مقام« مدعی شد، مقام های 
ارشد عربستان سعودی و ایران در تالش برای بهبود روابط بین این دو کشور رقیب 
در منطقه، در حال انجام مذاکرات مســتقیم بوده اند.طبق این گزارش، مذاکرات 
مســتقیم مقام های سعودی و ایرانی در بغداد صورت گرفته و بعد از گذشت پنج 
ســال از قطع روابط دیپلماتیک ریاض و تهران انجام شده است.منابع استنادی 
فایننشــال تایمز مدعی شدند، اولین دور مذاکرات مستقیم عربستان سعودی و 
ایران در تاریخ نهم آوریل )20 فروردین( انجام شد و به گفته یکی از مقام ها، این 
گفت و گوها، »مثبت« بودند.بنا بر این گزارش ادعایی، ریاســت هیات سعودی در 
مذاکرات بیستم فروردین ماه را »خالد بن علی الحمیدان« مدیرکل اداره اطالعات 
عمومی برعهده داشت و دور بعدی مذاکرات مستقیم بین ریاض و تهران هم برای 
هفته آینده برنامه ریزی شده است.فایننشال تایمز گزارش داد: »مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق فرایند )مذاکرات مستقیم ادعایی بین عربستان سعودی و ایران( 
را تسهیل کرده است و الکاظمی ماه گذشته در ریاض با شاهزاده محمد )ولی عهد 
عربستان سعودی( در این باره گفت و گوهایی داشت«.یک »مقام مطلع« که نام و 
هویتش فاش نشده، به این رسانه انگلیسی گفت: »)مذاکرات ادعایی بین عربستان 
سعودی و ایران( با سرعت به جلو حرکت می کند چرا که مذاکرات ایاالت متحده 
)در رابطه با توافق هســته ای ایران( با ســرعت در حال حرکت به جلو اســت و 
همچنین به خاطر حمالت حوثی ها )به مواضع عربســتان سعودی(«.فایننشال 
تایمز در ادامه این گزارش ادعایی خبر داد که »یک مقام ارشد سعودی انجام شدن 
هرگونه مذاکرات با ایران را تکذیب کرد و دولت های ایران و عراق اظهارنظری در 
این باره نکرده اند«.به گزارش ادعایی این روزنامه، یک مقام ارشــد عراقی و یک 
دیپلمات خارجی اما تایید کردند که میان نمایندگان عربستان سعودی و ایران در 
بغداد مذاکرات مستقیم انجام شده است.این مقام عراقی ناشناس همچنین مدعی 
شد که بغداد برقراری »کانال های ارتباطی« بین ایران و مصر و همچنین ایران و 
اردن را تسهیل کرده است.این مقام افزود: »نخست وزیر )مصطفی الکاظمی( بسیار 
مشتاق است که شــخصا در تبدیل کردن عراق به پل ارتباطی میان قدرت های 
متضاد در منطقه ایفای نقش کند. این به نفع منافع عراق اســت که بتواند این 
نقش را بازی کند. هر چه قدر در منطقه تقابل بیشتر باشد، اینجا )در عراق( این 
موضوع خودش را بیشتر نشان خواهد داد. این دیدارها )میان نمایندگان عربستان 
سعودی و ایران( در حال انجام شدن است«.در پایان گزارش فایننشال تایمز، به 
نقل از »یک مقام دیگر عراقی« مطلع از مذاکرات عربستان سعودی و ایران ادعایی 
مطرح شده است.این مقام ناشناس تصریح کرد: »الکاظمی ارتباطات خوبی با نظام 
ایران دارد. موضوع جدید است است که الکاظمی همین نقش را در قبال عربستان 
سعودی هم دارد بازی می کند. برای عراق خوب است که چنین نقشی را ایفا کند 

اما هنوز در روزهای بسیار ابتدایی قرار داریم«.

تایید آغاز تولید اورانیوم ۶۰درصد ایران 
توسط آژانس

آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز تولید اورانیوم ۶0درصد توسط ایران در سایت 
هســته ای نطنز را تایید کرد.آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه تایید کرد 
که ایران تولید اورانیوم غنی شــده تا خلوص ۶0 درصد را آغاز کرده است.آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در بیانیه خود گفــت: »آژانس دیروز تایید کرد که ایران 
تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شــده تا ۶0 درصد U-235  را آغاز کرده که این 
کار را بــا گازدهی هگزافلوراید اورانیوم غنی شــده تــا 5 درصد U-235  به طور 
همزمان به دو آبشار ســانتریفیوژی IR-4  و IR-۶ در سایت غنی سازی سوخت 
نطنز انجام داده ست«.بامداد دیروز »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا در واکنش 
به اقدام ایران در آغاز غنی ســازی ۶0 درصد مدعی شــد که این اقدام بر خالف 
توافق هسته ای )برجام( است. وی که در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر 
ژاپن در کاخ ســفید صحبت می کرد، در پاسخ به ســوال خبرنگار رویترز گفت: 
»ما از این اقدام )غنی ســازی ۶0 درصد( حمایت نمی کنیم و فکر نمی کنیم که 
حرکت به سوی غنی سازی ۶0 درصد مفید باشد  اما خرسند هستیم که ایران به 
توافق در مورد مذاکرات ادامه داده است«.صبح یکشنبه  22 فروردین ماه »بهروز 
کمالوندی«معاون و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی از وقوع حادثه در بخشی از 
شبکه توزیع برق تاسیسات غنی سازی نطنز خبر داد و گفت که این حادثه تلفات 
انسانی و آلودگی به همراه نداشته است.روز سه شنبه عباس عراقچی معاون وزیر 
خارجه که در وین حضور داشت تصمیم ایران برای انجام غنی سازی ۶0 درصد 
را اعالم کرد و پس از آن کمالوندی  گفت که مقدمات اجرایی آن از ســه شنبه 
شب در نطنز شروع می شود.غریب آبادی نماینده ایران در آژانس نیز بعد از آن در 
توئیتی در این خصوص نوشت: بر اساس نامه و اطالعات طراحی که در بعدازظهر 
روز سه شــنبه 24 فروردین ماه تحویل آژانس شــد، غنی سازی ۶0 درصدی در 
دو زنجیره از ســانتریفیوژهای جدید IR4 و IR۶ در نطنز انجام می شود. فرآیند 
فنی از همین روز آغاز شده و پیش بینی می شود هفته بعد اورانیوم با غنای ۶0 
درصد برداشت شود. این اقدام که در واکنش به خرابکاری اخیر در نطنز صورت 
می گیرد، آثار قابل توجهی نیز در ارتقای کیفیت و کمیت رادیوداروهای تولیدی 

سازمان انرژی اتمی دارد.

وال استریت ژورنال:
 بایدن بر خالف نظر فرماندهان درباره خروج 

از افغانستان تصمیم گرفت
روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش داد، فرماندهان ارشد ارتش آمریکا مخالف 
خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانســتان بودند و تاکید داشتند که در ابتدا 
باید توافق صلح تحکیم شود اما رئیس جمهوری آمریکا به نگرانی های آنها  توجهی 
نکرد. وال اســتریت ژورنال شنبه گزارش داد که ژنرال فرانک مک کنزی، فرمانده 
نیروهــای آمریکایی در خاورمیانه، ژنرال آســتین میلر، فرمانده نیروهای ناتو در 
افغانستان، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همچنین لوید 
آســتین، وزیر دفاع آمریکا همگی به حفظ 2500 نیروی کنونی به منظور حفظ 
امنیت در افغانستان توصیه کردند.براساس این گزارش، مارک میلی و لوید آستین 
در ششــم آوریل متوجه تصمیم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج 
نیروها شدند. بایدن برنامه خروج نیروهای آمریکایی را برای یازدهم سپتامبر که 
بیستمین سال حمله تروریستی سال 200۱ است، چیده است.پیش از این، بایدن 
رسما اعالم کرد 2500 نظامی آمریکایی در افغانستان تا ۱۱ سپتامبر از این کشور 
خارج می شــوند. انتظار می رود خروج نیروها از اول مه آغاز شود. روز چهارشنبه 
دبیرکل ناتو هم اعالم کرد خروج نظامیانش از افغانستان از اول مه آغاز می شود و 

ظرف چند ماه به اتمام می رسد.

اروپا؛بدعهدیهاواعتبارازدسترفته
اتحادیــه اروپا پس از خروج آمریکا از برجــام همواره اعالم کرده هدفش حفظ توافق 
هسته ای بوده اما نه تنها اقدام سازنده و مثبتی برای تحقق این ادعای خود انجام نداده 
بلکه اعتبار خود را نیز نزد جمهوری اســالمی به واسطه بدعهدی ها، انفعال و سیاست 
های غیرسازنده از دست داده است.دکتر »محمدجواد ظریف« وزیر خارجه کشورمان 
اخیرا در مورد اقدام چند روز پیش اتحادیه اروپا در تحریم تعدادی از مسووالن ایرانی و 
نوع واکنش تهران به این اقدام تاکید کرد: اتحادیه اروپا در سال های گذشته با ناتوانی 
در اجرای تعهدات برجامی خود و با تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا نشان داده 

است که کم کم دارد موضوعیت خود را در روابط بین الملل از دست می دهد.

سیاست بیانیه به جای عمل
از زمــان خروج آمریکا از برجام در دولت دونالد ترامپ، دولتهای اروپایی بارها اعالم 
کردند که به دنبال حفظ توافق هسته ای با ایران و تالش برای بازگشت واشنگتن به 
توافق هســته ای هستند و نباید این دستاوردی که به گفته بسیاری از کارشناسان 
و مقامات بسیار مهم بوده از دست برود.از اروپایی که در دوره ترامپ، سیاست فشار 
حداکثری کاخ ســفید را مانعی در برابر اجرای تعهدات خود نشــان می داد، انتظار 
می رفــت امروز رویکرد متفاوتی در پیش گیرد و به جای همراهی بایدن برای تداوم 
تحریم ها و تهدید تهران، دست کم به اجرای حداقلی تعهدات و سازوکارهای مالی 
خود روی آورد.در این میــان اروپایی ها رایزنی ها و مذاکرات مختلفی را برای حفظ 
برجام ترتیب داده اند و اعالم کرده اند که خروج آمریکا از برجام به معنای پایان این 
توافق نیست.به رغم اینکه اروپایی ها اعالم کرده اند در راستای حفظ برجام تالش می 
کنند اما این وعده تاکنون فقط در حد حرف بوده و هیچ عمل و اقدام سازنده ای در 
پس آن وجود نداشته است. دولتهای اروپایی همواره فقط ادعای پیشبرد مفاد برجام 
را از زمان خروج یک جانبه آمریکا داشــته اند و بدعهدی های اروپایی ها در قبال 
اجرای مفاد برجام کامال مشهود بوده است.ایران 2 سال پس از خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام و تعلل طرف های اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام هایی را 
تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز و اعالم کرد که در صورت لغو تمام 
تحریم ها و اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر طرف های این توافق، به گونه ای که 
از منافع خود تحت برجام بهره مند شود، به اجرای کامل برجام باز می گردد.به نظر 
می رسد اروپایی هایی که قبل از انتخابات 2020 آمریکا برای نجات برجام در مقابل 
ترامپ قد علم کردند، در دوره بایدن ضمن تالش برای میانجیگری، رویکردی همسو 
با کاخ سفید در قبال ایران اتخاذ کرده اند.اروپایی هایی که در دوره ترامپ، سیاست 
فشار حداکثری کاخ ســفید را مانعی در برابر اجرای تعهدات خود می دانستند، در 
صدد آن برآمدند تا سازو کارهای مالی را برای دور زدن تحریم های ایران و با هدف 
نجات برجام بیابند؛ ســاز و کارهایی همچون »طرح کانال ویژه مالی« )SPV( که از 
همان ابتدا ناکام ماندند و تنها ســازوکاری که هر چند بسیار محدود اما سرانجام به 
اجرا درآمد، »اینستکس« بود. ساز و کار مذکور که از بهمن ماه ۹7 یعنی حدود ۹ ماه 
پس از خروج آمریکا از توافق تدوین و رسانه ای شده بود، از فرودین ماه سال ۱3۹۹ 
به صورت بسیار ناچیز آن هم در زمینه تامین دارو به دلیل شیوع کرونا به اجرا درآمد.

در ابتدا هدف از ایجاد و راه اندازی اینســتکس جبران خســارات ناشــی از تجارت 
بدون دالر یا به عبارتی دیگر راهکاری برای تسهیل تجارت غیردالری با تهران بود. 
همچنیــن با خروج آمریکا از برجام و در پی آن، خروج شــرکت های بزرگ از ایران 
به دلیل تهدید و فشــارهای کاخ سفید، اینســتکس به منظور تشویق و حمایت از 
شــرکت های کوچک و متوسط اروپایی که پیوند مالی کمتری با آمریکا دارند، برای 
همکاری با تهران شکل گرفت.مســئله اجرای اینستکس به حدی در حد حرف بوده 
که »میشل ارهارد باک« سومین مدیرعامل این شرکت آلمانی، انگلیسی و فرانسوی 
بعد از ماه ها الپوشــانی و مخالفت اواخر سال گذشته سرانجام لب به سخن گشود و 
بــه عدم موفقیت این ماموریت اعتراف کــرد. وی گفت که تحریم های آمریکا علیه 
ایران، بانک های بزرگ اروپایی را به شدت محافظه کار کرده و به همین دلیل آن ها 
با اینســتکس کار نمی کنند. باک افزود: سیاســت های آن ها در خصوص انطباق با 
مقررات مالی امریکا باعث شــده که ریسک را از فعالیت شان دور کنند.در این میان 
اروپا وعده داده بود که تحت برجام ســطح تجارت میان اروپایی ها با تهران به طور 
چشمگیری احیا شود اما اروپا نشان داد که از تحریم های آمریکا هراس دارد و عزم 
جدی برای جامه عمل پوشاندن به تعهداتش ندارد. یکی از چالش های جدی تجارت 
اروپا و ایــران، آثار مخرب تحریم های ظالمانه آمریکا بوده که مانع روابط کارگزاری 
بانکی بین دو طرف شــده و طرف اروپایی را به رغم وعده های سیاستمداران، دست 
به عصا کرده است.آمریکا  و اروپا هم در سال های گذشته و به ویژه در قضیه برجام، 
ثابت کردند که شرکای قابل اعتمادی در درازمدت برای هیچ کشوری نیستند. آنها 
حتی حاضر شــدند اعتبار چندین دهه ای شورای امنیت سازمان ملل را نیز قربانی 
کنند. نتیجه قرار بود به زانو در آمدن ایران و تغییر حکومت یا فروپاشــی در نتیجه 
فشار حداکثری باشد که در عمل محقق نشد.اکنون متحدان اروپایی در اطاعت بی 
چون و چرا از آمریکا مردد هســتند. آلمان تالش دارد برغم خواســته صریح دولت 
بایدن و حتی با وجود تحریم ها و فشار های آمریکا، خط لوله »نورد استریم2« را که 
گاز روســیه را به اروپا می رساند به اتمام برساند. اروپا امنیت انرژی خود را گروگان 
تغییرات در سیاســت خارجی آمریکا نکرده و تــالش خواهد کرد تامین کننده ای 
مستقل از حوزه نفوذ آمریکا برای انرژی خود پیدا کند.این مسئله نیز مهم است که 
اروپایی ها مدتهاست به فکر استقالل تصمیم گیری در امور بین الملل و دور شدن 

از سیطره و نفوذ آمریکا هستند.

استقالل اروپا از آمریکا فقط در حرف و بدون عمل گرایی
اروپایی ها که دهه هاست به طور سنتی دنباله رو سیاستهای آمریکا در زمینه های 
مختلف بوده اند در دوران ترامپ شرایط دیگری را تجربه کردند. دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا رویکرد کامال متفاوتی را در پیش گرفت و حتی در انتقادها 
از سیاست کشورها به هم پیمانان نزذیک اروپایی واشنگتن نیز رحم نکرد. این مسئله 
خشم و نگرانی دولتمردان اروپایی به ویژه هم پیمانان آمریکا را به دنبال داشت که 
منجر به مطرح شدن مسئله استقالل تصمیم گیری از آمریکا شد که این خود عمال 
فرایند فاصله گرفتن اروپا از واشنگتن را کلید زد.البته برخی کارشناسان معتقد بودند 

که این رویکرد ترامپ موهبتی برای اروپا بوده چون ســرانجام باید مسئله استقالل 
سیاستگزاری اروپا از واشنگتن کلید می خورد. اروپایی ها در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ به این نتیجه رســیدند که در مسائل و مناقشــات مهم دنیا باید باید مسیر 
مستقلی از آمریکا در پیش بگیرند و این مسئله را بسیاری از کارشناسان و مقامات 
اروپایی تایید کردند.از زمان خروج آمریکا از توافق هســته ای، اروپا رویه متفاوت با 
امریکا در پیش گرفت و بر حفظ برجام تاکید کرد و مســیری متفاوت از واشنگتن 
در پیش گرفت اما پس از مدتی مشــخص شد که درست است دولتمردان اروپایی 
مســیر متفاوتی از واشــنگتن دنبال می کنند اما در عمل اقدام سازنده ای از سوی 
آنها برای پیشبرد برجام  انجام نشده است که در عمل همان رویه قبلی بوده است.

تروئیکای اروپایی باید در نهایت از این بی عملی و بی تفاوتی نســبت به سرنوشت 
برجام دســت برداشــته و با اراده ای جدی آمریکا را به بازگشت بی قید و شرط به 
برجام متقاعد کند. اروپا نباید فراموش کند که طرفی که برجام را ترک کرده، آمریکا 
است نه ایران. در واقع کسی که قانون شکنی کرده ایاالت متحده است و باید برای 
اصالح اشــتباه خود هر چه سریعتر دست به کار شود.این در حالی است که رافائل 
گروســی  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز پیشــتر از سه کشور اروپایی 
عضو برجام خواســته بود تا نقش خود را در قبال این توافق، ایفا کرده و به آمریکا 
نگاه نکنند.گروسی گفته بود: اروپا یک بازیگر اساسی  است . اروپا دو راه ورود دارد . 
از یک طرف فرانســه و آلمان هستند که ویژگی  های خود را دارند و از طرفی  دیگر 
انگلیس است که هرچند از اتحادیه خارج شده اما از اروپا خارج نشده است . جوسپ 
بــورل هم نقش تاثیرگذاری در این موضوع ایفا می کند.همزمان ، آمریکا نیز نقش 
مشــخص و تعیین کننده ای دارد . به نظر من همه طرف ها باید کار خود را انجام 
دهنــد و هیچکدام نمی  تواند و نباید به طرف دیگری نگاه کند .گروســی در حالی 
معتقد است که اروپا باید راه خودش را در مسئله برجام برود که عمال ممکن است 
در ظاهر بر حفظ برجام موضع گیری کند اما اقدامات اروپایی ها تفاوتی با اقدامات 
آمریکایی ها نداشته است. تکلیف آمریکا در برجام مشخص است. این کشور از توافق 
هسته ای خارج شــده و باید برگردد اما تکلیف اروپایی که حداقل در 2 سال اخیر 
بارها بر نجات و احیای توافق هســته ای تاکید کرده، خیلی مشخص نیست.در این 
میان به راســتی می توان از عملکرد اروپا در قبال برجام انتقاد کرد چون سازوکارها 
و رایزنی های مختلف با اروپا برای پیشبرد برجام عمال نتیجه نداده و این نشان می 
دهد که دولتمردان اروپایی هیچ اقدام سازنده ای در قبال تعهداتشان انجام نداده اند.

اروپایی ها نشــان داده اند که در مسیر اجرای تعهداتشان تحت برجام آن چنان که 
می گویند، جدی نیستند و بیشتر در صدور بیانیه و موضع گیری صرف تبحر دارند تا 
عمل گرایی بنابراین اگر تروئیکای اروپایی به این مسیر ادامه دهد، اعتبار حداقلی که 
نزد ایران دارد را به طور کامل از دست خواهد داد و دیگر نمی توان بر روی اروپا در 
مسائل مختلف بین المللی حساب باز کرد چون حرف و عمل اش یکی نیست.اقدام 
مخرب اخیر اروپا در اعمال تحریم های جدید علیه ایران براساس ادعاهای بی پایه و 
اساس نیز خود دلیلی بر این است که نمی توان به اروپا اعتماد کرد و باید در برابرش 

ثابت قدم بود و عقب نشینی نکرد.

انگلیس قرار اســت ماه میــالدی آینده، 
به جانبــداری از اوکراین و در راســتای 
مقابله با روســیه، دو رزم نــاو در دریای 
ســیاه مســتقر کند.روزنامه »ســاندی 
تایمز« انگلیس می گوید در میانه تشدید 
تنش های روســیه-اوکراین، قرار اســت 
رزم ناوهای انگلیســی در مــاه میالدی 
می عازم دریای ســیاه شوند.ادعا می شود 
که این اقدام در راســتای همبســتگی با 
اوکرایــن و متحدان انگلیس در ناتو انجام 
می شــود.قرار است یک ناوشکن تیپ 45 

مجهز به موشــک های ضد هواپیما و یک 
ناوچه تیپ 23 مجهز به موشک های ضد 
زیردریایی، از مدیترانه عازم تنگه بســفر 
و از آنجا راهی دریای ســیاه شــوند.ادعا 
می شــود که جت های رادار گریز اف -35 

بی و بالگردهای ضد زیردریایی مرلین نیز 
بر عرشــه ناو هواپیمابر »ملکه الیزابت« 
انگلیس به حال آماده بــاش خواهند بود 
تــا از رزم ناوهایی که عازم دریای ســیاه 
هستند؛ پشتیبانی کنند.این در حالی است 

که آمریکا نیز از راه تنگه بسفر، دو رزم ناو 
راهی دریای سیاه کرده است- اقدامی که 
هشدار شدیداللحن روسیه را در پی داشت 
که به واشنگتن اخطار داد تا نیروهایش را 
از سواحل شبه جزیره کریمه دور نگه دارد.

موضع گیری جانبدارانه کشــورهای غربی 
در حالی است که بعد از باال گرفتن تنش 
میان دولت کی یف و جدایی طلبان شرق 
اوکراین، روسیه در اقدامی دفاعی و برای 
حراست از تمامیت ارضی خود، نیروهای 
نظامی اش را در مرز با اوکراین افزایش داد.

در ادامه تنش با روسیه؛
رزم ناوهای انگلیس عازم دریای 

سیاه می شوند
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امکان دارد در طول ســاعات روزه داری دچار سردرد یا احساس درد در 
نواحی دیگر بدن شــوید، اما مصرف مسکن به دلیل روزه بودن ممکن 
نباشــد. موارد زیادی مانند راه رفتن سبک، کشش یا تمرین یوگا وجود 
دارد کــه به فرد روزه دار کمک می کند تا درد خود را در ســاعات روزه 
داری کاهش دهد؛ به گونه ای که همه این ها بدن را به آرامش می رساند 
و اگر درد ناشی از ســردرد یا کشیدگی عضله باشد، این روش ها بسیار 
سودمند خواهند بود. روزه داران همچنین می تواند در طول ماه رمضان به 
رعایت موارد مختلف از جمله پرهیز از ورزش های سنگین، از خود در برابر 
درد محافظت کنند؛ زیرا این کار ها ممکن است باعث خستگی عضالنی، 
پارگی یا سفت شدن آن شود که در نتیجه منجر به احساس درد در طی 

چند روز بدون امکان دستیابی به دارو های ضد درد می شود.

نرگس جوزدانــی متخصص تغذیه و رژیم درمانــی درباره اهمیت 
مصرف وعده سحری اظهار کرد: در ماه رمضان فرصت چندانی برای 
تامین مواد مغــذی مورد نیاز بدن نداریم. در وعــده افطار و وعده 
شام باید حتما از غذا های ســبک و ساده استفاده کنیم، اما سبک 
بودن وعده سحری باعث می شود تا در طول روز انرژی کافی نداشته 
باشیم و از نظر میزان آب بدن دچار اختالل شویم. اهمیت ندادن به 
وعده سحری باعث می شود تا تشنگی و خستگی بیشتر، ضعف بدن، 
سردرد، تشدید یبوست و ایجاد اختالالت در متابولیسم بدن را شاهد 
باشیم. از آن جایی که زمان زیادی را در طول روز گرسنه می مانیم و 
مایعات کافی به بدن ما نمی رسد بنابراین برای جلوگیری از آسیب ها 

باید وعده سحری را جدی بگیریم. 

احســان طوفانی نژاد، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی بیان کرد: شکل 
گیری پایه های ســواد، از اهداف جدی در دوران ابتدایی است. تعریف 
سواد در گذر زمان تغییراتی داشته و تاکنون چهار تعریف توسط یونسکو 
ارائه شده است. تعریف اول سواد، توانایی خواندن و نوشتن است که در 
دبســتان های ما تا پایان پایه دوم، دانش آموزان به توانایی پایه خواندن 
و نوشــتن می رسند. او بیان کرد: در تعریف دوم عالوه بر سواد خواندن 
و نوشــتن، توانایی استفاده از رایانه و زبان خارجی نیز اضافه شده است. 
در بحث رایانه و فناوری، دانش آموزان ما در دبســتان از دو بعد ابزاری 
فناوری و فرایند فکری، با چالش های جدی مواجه هســتند. بعد ابزاری 
فناوری به این معنی اســت که دانش آموزان از فناوری به عنوان ابزاری 

برای کار ها و حل مسائل روزمره خود استفاده کنند. 

راه های تسکین درد در ماه 
رمضان بدون مصرف دارو

اهمیت وعده سحری برای سالم 
نگهداشتن بدن

اهمیت شکل گیری پایه های 
سواد در دوران ابتدایی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بیمارستان پشتیبان بیماران کووید ۱۹ شهید دستغیب شیراز

دردسر جدید خودروسازان، کمبود الستیک!
خودروســازان همچنان با مشکل کمبود چیپ ها و نیمه رساناها دست به گریبان هســتند و احتماالً این مشکل به این زودی ها 
حل نخواهد شــد. دردســر جدیدی هم وجود دارد و آن هم به الســتیک مربوط می شود. تحلیلگران هشــدار داده اند که تأمین 
جهانی الستیک به اندازه ی بحرانی کم شده و یکی از دالیل آن افزایش تقاضا برای دستکش های الستیکی و نوار بسته بندی در 
زمان همه گیری کرونا می باشــد. تأمین این ماده هم به خاطر وجود برخی بیماری ها در کشــورهایی همچون ویتنام و تایلند که 
تولیدکننده های عمده الستیک در جهان می باشند افت داشته است. بلومبرگ می گوید عالوه بر این موارد کشور چین به منظور 
افزایش ذخایر ملی خود اقدام به خرید گســترده الســتیک در سال پیش کرده است. در ماه فوریه قیمت الستیک طبیعی به ۲ 
دالر در هر کیلوگرم رسید که باالترین میزان طی ۴ سال اخیر بوده است. رابرت ِمِیر مدیر اجرایی اسبق شرکت الستیک سازی 
هالیکان معتقد است قیمت الستیک طبیعی طی ۵ سال آینده به ۵ دالر در هر کیلوگرم خواهد رسید. مشکالت تأمین الستیک 
که هم اکنون می بینیم ساختاری هستند. این موارد به این زودی ها تغییر نخواهند کرد. فورد و استالنتیس تائید کرده اند در حال 

بررسی کمبود الستیک هستند اما فعاًل چیزی را حس نکرده اند.

آنالیز بازی وحید امیری؛ هنر بازی در چند پست
فقط چندین بازیکنان در تیم ملی و لیگ ایران قادر به بازی در چندین پست هستند اما مطمئنا هیچ یک از این بازیکنان نتوانستند مانند 
وحید امیری در پست های غیرتخصصی عرض اندام کنند. وجود بازیکنی با قابلیت بازی در چندین پست، یک موهبت بزرگ برای همه 
مربیان است. این بازیکن ها عالوه بر انعطالف پذیری الزم برای تغییر تاکتیک در حین بازی، برای روزهای سخت و دشوار مانند فرارسیدن 
محرومیت های و مصدومیت های غیرمترقبه یک سالح پنهان هستند. این بازیکن ها نه تنها در حین تغییر پست، دچار سردرگمی و افت 
فنی نمی شوند بلکه معموال تحسین مربیان خودی و کارشناسان را هم به دنبال دارند و نشان می دهند که نه تنها از نظر بدنی، بلکه از 
نظر ذهنی کامال آماده بازی در پست های مختلف هستند. وحید امیری یکی از این بازیکنان است. او در لیگ قهرمانان آسیا، به مدافع 
چپ پرسپولیس تبدیل شده و تقریبا به جز یکی، دو اشتباه که معموال از بازیکنان تخصصی هم سر می زند، عملکرد خوبی را ارائه کرد. 
او در حالی در این پست ایفای نقش می کند که تا دو ماه قبل و در نبود یک مهاجم حاضر و آماده در ترکیب پرسپولیس، مهاجم هدف 
پرسپولیس بود. رفته رفته او یک پست عقب تر آمد و به عنوان وینگر راست به بازی پرداخت. کمی قبل تر و در بازی ایران و سوریه، پشت 

سر علی قلی زاده و تقریبا به عنوان یک هافبک راست متمایل به مرکز زمین بازی می کرد. 

همی خفته می بینم این پاسبارنارتا پاسبان است چشم تو و من
سمند تو زی رپاگته از هچ پوید

ببین ات بدست هک دادی عنارنا
تو کز سود نشناختستی زیارناره و رسم بازارگانی هچ دانی

چنین بحر رپ وحشت بیکرارنایکی کشتی از دانش و زعم باید
تو باری غنیمت شمار این زمارنازمینت چو اژرد بناهگ ببلعد

تواان کن این خاطر انتوارنافروغی ده این دیدهٔ کم ضیا را

پیشنهاد

چهره روز

پهلوان بچه ننه
کتاب »پهلوان بچه ننه« شامل چهار داستان طنز نوشته 
اعظم ســبحانیان برای مخاطب نوجوان منتشر شد. این 
کتاب با شمارگان ١١٠٠ نسخه و قیمت ١٣ هزار تومان 
در  انتشارات قدیانی برای مخاطب نوجوان منتشر شده 
اســت. این چهار داستان طنز به گونه ای نوشته شده که 
عالوه بر نمونه ای از آثار طنزنویسی ایرانی برای نوجوانان 
مناسب باشد و ماجراهایی هدفمند و باورپذیر را در خود 
داشته باشد. همچنین برای بزرگساالن نیز خاطره انگیز و 
جالب باشد. در بخشــی از این کتاب می خوانیم: فردای 
آن روز توی راه مدرســه، چشمم خورد به قلب گنده ای 
که روی دیوار کله پزی مش رحمان کشــیده شــده بود. 
فرقش با قلبی که فرامرز کشــیده این بود که یک ظرف 
کمرباریک قشنگ هم زیرش گذاشته بودند تا خون ها بریزد توی آن. با خودم گفتم یعنی مش رحمان با 
آن قوز گنده ای که روی کمرش است عاشق شده؟ چند بار انگشتم را کشیدم روی قلب که مش رحمان 
گوشم را کشید: »چه غلطی می کنی؟«... اعظم سبحانیان پیش تر آثاری چون مجموعه »مانی و دختران 
رنگان«، »ماهک و غول ســرزمین پارچه ها«، »فرمانده پت پــت و قوی نامه بر«، »دختر جیغ جیغو«، 
»جوجه زرد تپلی«،»حمام مرده ها«،»افســانه محله ســنگ ســیاه«، »چهل گل«، »قایق کاغذی« و 

»خیال های خپلی« را منتشر کرده است.

چارلی چاپلین
 Sir Charles :ِسر چارلز اسپنســر چاپلین )به انگلیســی
Spencer Chaplin( )زادهٔ ١۶ آوریل ١۸۸۹ – درگذشــتهٔ 
۲۵ دسامبر ١۹۷۷(، معروف به چارلی چاپلین و چارلی، 
هنرمند نامدار انگلیسی و یکی از بزرگترین و مشهورترین 
بازیگران و کارگردانان سینما و همچنین آهنگساز برجسته 
هالیوود و برندهٔ جایزه اســکار اســت. بیشتر فیلم های او 
کمدی و صامت هســتند.چاپلین در زمینه های سینما 
و تئاتر ۷۷ ســال )١۸۹۹–١۹۷۶( فعالیت کرد. شــروع 
فعالیت های وی از ســالن ویکتوریای انگلستان به عنوان 
پســربچه ای در فقر مطلق و در خانواده ای بد.آغاز شد و 
تا سن ۸۷ سالگی ادامه یافت. وی در سال ١۹١۹ همراه 
با تعدادی از دوستان سینمایی خود اتحادیهٔ سینماگران 
را تأسیس کرد. چاپلین یکی از محبوب ترین و بزرگترین هنرمندان قرن بیستم میالدی و تاریخ سینما 
اســت. وی در طول دوران فعالیت هنری اش، ســه بار موفق به دریافت جایزه اسکار شد.آدولف هیتلر با 
اینکه می دانست که چارلی چاپلین برای مسخره کردن او سبیل مسواکی می گذارد با این همه از طرفداران 
فیلم های او بود. خود چاپلین می گفت که در ســال ١۸۸۹ در محله ای در جنوب لندن، زاده شده است؛ 
یعنی تنها چهار روز پیش از زاده شدن هیتلر که چاپلین وی را در دیکتاتور بزرگ به تمسخر گرفت. اما 
سازمان های اطالعاتی بریتانیا، فرانسه و ایاالت متحده که در مورد وی تحقیق کرده اند تاکنون به مدرک 
دقیقی مبنی بر مکان تولد وی دست نیافته اند.خانوادهٔ چاپلین بیش از ۴٠ سال پس از مرگ وی نامه ای 
در کشویی قفل شده پیدا کردند که در آن اشاره شده بود که چاپلین در کمپ کولیها در اسمسویک در 
نزدیکی بیرمنگام انگلستان متولد شده است. این نامه در اوایل دههٔ ١۹۷٠ توسط جک هیل به چاپلین 
فرستاده شده است. در این نامه گفته شده است که عمهٔ او یک ملکهٔ کولی بوده است و او در کاروان عمه اش 
متولد شده است.پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( ادعا می کرد چارلی چاپلین در واقع یک یهودی روس با نام 

اصلی اسرائیل تورنشتین بوده است! )که البته هیچ مدرکی دال بر این ادعا وجود ندارد( .

فرهنگ

با گذشت بیش از یک ســال از همه گیری کرونا که 
بخش های مختلف زندگی مان را دســتخوش تغییر 
کرده، ظاهرا قطعی ترین موضوع این اســت که هیچ 
برنامه مشخصی برای اشــتغال خانواده تئاتر نداریم. 
حــاال اما بیش از یک ســال از ورود کرونا گذشــته 
اســت. تعدادی از هنرمندان تئاتر که امکان همکاری 
با پروژه های تصویری را دارند، با حضور در فیلم های 
سینمایی یا سریال های تلویزیونی یا نمایش خانگی، 
زندگــی را می گذرانند. بعضی به واســطه تدریس و 
برخــی دیگر به عنــوان کارمند، حقــوق ماهیانه ای 
دریافــت می کنند. اما بیشــتر اعضای ایــن خانواده 
راه های دیگری برای گذران زندگی در پیش گرفته اند. 
در میان اینان نیز کســی خوشــبخت تر است که ماشینی زیر پا داشته باشد تا بتواند در اسنپ یا 
تپسی کار بگیرد. آن طو که شنیده می شود  برخی پرستاری از سالمند یا کودک را پیشه کرده اند و 
بعضی دیگر در خانه خود ترشی می اندازند. بعضی زیتون و برنج می فروشند و ... بحث ارزش گذاری 
نیست و هیچ یک از این کارها کسر شان هم نیست ولی مساله، این است که می شد برای اهالی 
تئاتر زمینه هایی ایجاد کرد تا برای به کف آوردن نانی اندک، راه های درآمد دیگری داشته باشند؛ 
راه هایی که با شغل اصلی آنان )هرچند که تئاتر هنوز شغل محسوب نمی شود( هماهنگ تر باشد. 
در یک ســال گذشته تئاتری ها با انواع و اقسام گرایش های فکری و هنری برای ساخت تله تئاتر 
اعالم آمادگی کردند. پیگیری های ایسنا در این مدت نشان می دهد مدیریت تئاتر هم دنبال این 
موضوع بوده ولی هر بار، با درهای بسته تلویزیون رو به رو شده است. بنابراین به انتظار تلویزیون 

نشستن، انتظار بیهوده ای است .

 هنرمندان در ایام کرونا 
به چه شغل هایی روی آوردند ؟
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