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فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهید حجازی در لبنان نقشه قدرت حزب اهلل برای شکست قطعی صهیونیست ها را تکمیل کرد، گفت: به صهیونیست ها می گوییم 
این شادی شما بسیار زودگذر است. شما ناپدید خواهید شد؛ به دست امتی که شما آنها را از سرزمین شان اخراج کرده اید.سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
در مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید سید محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه که در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، اظهار داشت: 
سردار سرلشکر شهید سید محمد حسین زاده حجازی پس از بیش از ۴۰ سال مجاهدت پیوسته و حرکت در صراط مستقیم الهی و پس از تجربه میدان های سخت 

و اثرگذاری های تعیین کننده در بنای عظیم مقاومت اسالمی از جبهه های دفاع مقدس تا جبهه  های مقاومت....
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فرمانده کل سپاه
شهید حجازی نقشه قدرت حزب اهلل برای شکست رژیم صهیونیستی را تکمیل کرد
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فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
حمالت ســایبری از پدیده های نو مرتبط با فضای مجازی است که در 
این یادداشــت به امکان حقوقی دفاع مشروع ایران در مقابله با حمالت 
سایبری می پردازیم. »پرونده حکمرانی فضای مجازی«؛ حمالت سایبری 
یک پدیده نوظهور است و به اذعان کارشناسان و داده های موجود ایجاد 
اختالل و آســیب در شــبکه های اطالعاتی و سیستم های الکترونیکی 
نیروگاه های برق و تولید انرژی، سیســتم هــای حمل و نقل هوایی و 
مانند آن با حمالت سایبری می تواند آثار زیانباری در تخریب زیرساخت 
های حســاس داشته و حتی قابلیت تلفات جانی دارد و در سطوح باالتر 
ممکن اســت منافع ملی و حیاتی دولــت را در معرض خطر قرار دهد. 
حال ســوال اساسی که اینجا مطرح است آن اســت که آیا امکان دفاع 
مشــروع و اقدام متقابل برای جمهوری اسالمی ایران حمالت سایبری 
آینــده بر اســاس اصول و قواعد حقوق بین الملل وجــود دارد یا خیر؟ 
پاسخ به این سوال بستگی زیادی به آن است که معلوم شود آیا می توان 
چنین حمله ســایبری را حمله مسلحانه اطالق کرد تا بر اصول و قواعد 
حقوق بین الملل امکان اقدام متقابل و دفاع مشــروع فراهم آید.در این 
باره باید گفت طبق اصول و قواعد حقوق بین الملل و رویه کشــورها در 
مسائل جنگ های سایبری، نظریات حقوقدانان در مقام بررسی و تطبیق 
حمالت ســایبری و تطبیق آن با مفهوم حمله مسلحانه را در قالب سه 
رویکرد ابزار محور، هدف محور و نتیجه محور می توان مورد بررسی قرار 
داد. در رویکرد ابزار محور، حمالت ســایبری در مقایســه با سالح های 
ســنتی نظامی ارزیابی شده است و از آنجا که حمالت سایبری از جنس 
این سالح ها نیستند امکان اینکه حمله نظامی تلقی شوند وجود ندارد.

در تئوری هدف محور، صرف هدف قرار دادن تأسیسات مهم مطرح است 
و هر گونه نفوذ و آسیب به این تأسیسات راه را برای مساله دفاع مشروع 
بــاز می نماید و در نتیجه زمینه منازعات و جنگ ها را فراهم می کند. 
طبق این دیدگاه، حمالت سایبری اگر در یک زیرساخت ملی باشد، فارغ 
از آنکه آیا موجب خســارات فیزیکی یا تلفات شده است یا خیر، حمله 
مســلحانه قلمداد خواهد شد و به کشــور هدف این حق را می دهد که 
به دفاع مشروع تمسک جوید. تعدادی از دولت از جمله آمریکا، روسیه، 
کانادا این موضع گیری را در راهبردهای امنیت ملی فضای سایبری خود 
مورد پذیرش قرار داده اند و بسیاری از کارشناسان به این توافق رسیده 
اند که حمالت با این سطح از توانایی هر چند در فضای سایبری صورت 
گیرد، اما به سطح حمله مسلحانه رسیده است.همچنین بر اساس دیدگاه 
نتیجه محور، یک حمله سایبری با توجه به نتایج و آثار آن یعنی شدت 
آسیب و تخریب ایجاد شده و البته وجود رابطه علت و معلولی بین حمله 
ســایبری و خسارات به وجود آمده ارزیابی می گردد و در این چارچوب 
می تواند حمله مسلحانه تلقی شده و حق دفاع مشروع را در پی داشته 
باشد.در مجموع باید گفت طبق نظریه هدف محور و نتیجه محور و رویه 
کشورهای مختلف دنیا مثل آمریکا، روسیه، کانادا و غیره، هر گونه حمله 
سایبری به تأسیسات هسته ای، آب و برق و غیره، نوعی حمله مسلحانه 
محسوب می شود و از آنجا که این حمله عالوه بر خسارات مالی، امکان 
ایجاد تلفات انســانی به شــهروندان عادی را دارا است، ضرورت عکس 
العمل و اقدام متقابل را بیشتر نمایان می سازد. بر این اساس حق دفاع 
مشروع و اقدام متقابل در برابر هرگونه حمالت سایبری برای جمهوری 
اســالمی ایران به منظور تحقق توان بازدارندگــی محفوظ بوده و ایران 
می تواند متناســب با حمله صورت گرفته از حق مشــروع خود در برابر 
مرتکبان آن استفاده نموده و به اقدام متقابل دست یازد. در پایان یادآور 
می شــویم ضرورت مقابله با تهاجم دشمن در هر سطحی اعم از فضای 
مجازی)سایبری( و واقعی امری است که مورد تأکید رهبر معظم انقالب 
بوده و معظم له در این باره می فرماید: »در مقابل تهاجم دشــمنان چه 
آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همان سطحی 

که دشمن حمله کند به آنها حمله خواهیم کرد.«

یادداشت

بلومبرگ:
 نشانه های نرمش در وین پدیدار شده است

یک شبکه خبری در گزارشی درباره روند جاری در مذاکرات ایران و ١+۴ برای احیای برجام تصریح کرد که 
تحوالت و اظهارات مذاکره کنندگان حاکی از بهبود اوضاع و نرمش در وین اســت.به گزارش شبکه خبری 
بلومبرگ، ایاالت متحده و ایران به نقطه پایان دادن به اختالفات شان بر سر توافق هسته ای نزدیک تر شده اند، 
توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده آن را کنار گذاشته بود. واشنگتن گفت وگوها 
را سازنده توصیف کرده و جمهوری اسالمی ایران نیز نشان داده، آمادگی دارد در خصوص جزئیات مربوط به 
چگونگی احیای توافق صحبت کند.جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده روز یکشنبه به فاکس 
نیوز گفت: مذاکرات در وین سازنده بوده است، به این معنا که تالش واقعی در آنجا انجام شده و قدرت های 
جهانی بر بازگرداندن توافق بر اساس« پایبندی در برابر پایبندی » متمرکز شده اند.اظهارات وی پس از آن 
بیان شد که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده اصلی ایران، با بیان اینکه فهم جدیدی 
در مذاکرات در حال شکل گیری است و ایران کار بر روی متن پیش نویس کامل برای مذاکره کنندگان را 
آغاز می کند، امید تازه ای را به روند روز شنبه وارد کرد.مذاکره کنندگان که شامل اتحادیه اروپا و روسیه و 
چین می شود نیز گفته اند که رایزنی ها در هفته جاری ادامه می یابد. هرچند که این مذاکرات پس از حمله 
هفته گذشته به تاسیسات غنی سازی نطنز که گفته می شود کار اسرائیل بوده است، از خط خارج شده بود.

تهران نیز در واکنش به این اقدام که آن را تروریسم هسته ای خوانده است غنی سازی خود را تا ٦۰ درصد 
افزایش داد. تصمیمی که از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت.  ایران خواهان این 
است که ایاالت متحده صدها تحریم اعمال شده ای را که ترامپ از سال ۲۰١۷، بعد از روی کار آمدنش علیه 
اقتصاد این کشور اعمال کرده، از بین ببرد. همچین تهران اصرار دارد که امریکا باید این اقدامات را پیش از 
موافقت ایران مبنی بر بازگشــت به فعالیت های هسته ای ذیل مفاد برجام، انجام دهد. جیک سالیوان روز 
یکشنبه همچنین گفت: تحریم ها زمانی لغو می شوند که ایاالت متحده به وضوح  اطمینان داشته باشد که 
جمهوری اسالمی غنی سازی هسته ای خود را کاهش می دهد و فعالیت های اتمی اش را به شدت محدود 
می کند.بلومبرگ در ادامه گزارش خود ادعای روز یک شنبه روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر اینکه مقامات 
ارشد عربستان سعودی و ایران در حال مذاکره در بغداد برای اصالح روابطشان هستند را یک نشانه آشکار 
دیگر از کاهش تنش ها دانست و افزود: این روزنامه در گزارش خود به گفته های سه مقام ناشناس استناد 
کرده اســت. به گفته جوســت هیلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه بحران بین المللی، 
گزارش های این نشســت نشان می دهد که چگونه یک تغییر عمده در سیاست های ایاالت متحده تحت 
هدایت بایدن و قصد او برای ورود مجدد به توافق هسته ای اصلی ۲۰١۵ »سیگنال روشنی« را به عربستان 
ســعودی مبنی بر این ارسال کرده این کشور مجبور است تقاضاهای خود در خصوص گسترش مفاد توافق 
هسته ای را لغو کند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: این واقعیت، سعودی ها را متوجه کرد که آنها از همان 
ابتدا از حمایت دیپلماتیک ایاالت متحده برخوردار نخواهند شد. اگر توافق هسته ای با موفقیت احیا شود، 
گفت وگوهای اولیه می تواند زمینه را برای رایزنی سطح باالتر میان ایران و عربستان در مورد مسائل منطقه 
ای فراهم کند.عباس عراقچی به تازگی گفت که ایران و آمریکا باید گام هایی را که هر یک از طرفین الزم 
است برای بازگشت به توافق ۲۰١۵ بردارند، مشخص کنند که شامل ارائه فهرستی کامل از تحریم هایی می 
شود که در دوران ترامپ اعمال شده است و جمهوری اسالمی تاکید دارد ایاالت متحده باید آنها را لغو کند.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران با انتشار پیامی توییتری به استمرار خشونت پلیس امریکا علیه شهروندان به ویژه سیاه پوستان واکنش نشان داد. علی باقری کنی 
دبیر ســتاد حقوق بشــر ایران در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به استمرار خشونت پلیس امریکا علیه شهروندان نوشت: »تنها ١۸ روز در سال 
۲۰۲۰، پلیس امریکا کســی را به قتل نرســانده و جورج فلوید تنها یکی از ١١۲۷ نفر قربانی خشــونت پلیس بوده است. قاتالن چند نفر از این قربانیان 

در دادگاه منصفانه محاکمه و محکوم شدند؟ بی جهت نیست که حتی دادگاه قاتل جورج فلوید هم نتوانسته مانع قربانی شدن »دانته رایت ها« شود.«
آمار های جدید نشــان می دهد در ســال میالدی گذشته ١١۲۷ نفر به ضرب پلیس امریکا به قتل رسیده اند؛ این در حالیست که در قتل هایی که از سال 
۲۰١۳ تا ۲۰۲۰ توسط پلیس امریکا انجام شده، در ۹۸.۳ درصد موارد هیچگونه اعالم جرمی علیه مامور خاطی صورت نگرفته است.اخیرا شلیک افسر زن 
پلیس به »دانته رایت«، جوان آمریکایی سیاه پوست ۲۰ ساله به دلیل تخطی از مقررات ترافیکی که به کشته شدن وی انجامید، باعث تظاهرات اعتراض آمیز 

در شهر مینیاپولیس ایالت مینه سوتا و سرایت آن به دیگر شهر های آمریکا شد.
 

دبیر ستاد حقوق بشر: حسابرسی ایران از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان
این حادثه همزمان با برگزاری جلسه ی محاکمه »درک چاوین«، افسر پلیس متهم به قتل جورج فلوید، رخ داد؛ جوان سیاه پوستی که سال گذشته در 
همین شهر و زمانی که در بازداشت پلیس قرار داشت، از شدت فشار زانوی چاوین بر گردنش جان سپرد و زمینه ساز شکل گیری جنبش اعتراضی جهانی 
با شعار »جان سیاهپوستان ارزش دارد«، شد.آمار ها حاکی از آن است که احتمال کشته شدن سیاهان توسط پلیس امریکا، سه برابر سفیدپوستان است. 

این در حالیست که احتمال مسلح نبودن سیاهان ١.۳ برابر بیشتر از سفیدپوستان گزارش شده است.

۳۹۸ فوتی جدید کرونا در کشور 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت ۲۴۳۴٦ بیمار جدید کرونایی در شبانه روز گذشته در کشور شناسایی 
شــدند و متاســفانه ۳۹۸ تن نیز جان باختند.بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت تا کنون ۴١٦ هزار و ۸۴ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ١۳۴ هزار و ۴۷ نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در کشــور به ۵۵۰ هزار و ١۳١ ُدز رسید.همچنین تا 
دیروز ۳۰ فروردین ١۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۴ هزار و ۳۴٦ بیمار جدید مبتال 
به کووید١۹ در کشــور شناسایی شد که سه هزار و ۹۰١ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 
کووید١۹ در کشور به دو میلیون و ۲٦١ هزار و ۴۳۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۳۹۸ بیمار کووید١۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ٦۷ هزار و 
١۳۰ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۷۹۷ هزار و  ۳١۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و 

یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

کاهش ۹8 درصدی بارندگی در تهران

 نشانه های بروز خشکسالی
تسلیت رهبر معظم انقالب در پی عروج سردار حجازی:

 فقدان او حقاً مایه ی تأسف و اندوه است

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب طی پیامی درگذشت سردار محمد حجازی را تسلیت گفتند و اظهار 
داشتند: او در همه مسئولیت های بزرگی که در سپاه خدمت کرد، سربلند و موفق بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 

در پیامی درگذشت سردار پرافتخار سیدمحمد حجازی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

با تأسف فراوان خبر درگذشت سردار پرافتخار، سردار سیدمحمد حجازی رضوان اهلل علیه را دریافت کردم. عمری 
ســراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشــار از ایمان راســتین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ، و نیرویی یکسره در 
خدمت اســالم و انقالب، خالصه ای از شــخصیت این مجاهد فی سبیل اهلل اســت. او در مسئولیت های بزرگ و 
اثرگذار در سپاه پاسداران انقالب اسالمی خدمت کرده و در همه ی آنها، سربلند و موفق بوده است.فقدان او حقاً 
مایه ی تأسف و اندوه است. الزم می دانم به همسر گرامی و فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان و همکاران 
ایشــان صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تساّل برای آنان از خداوند متعال مسألت نمایم. رحمت و مغفرت و 

رضوان الهی بر این برادر فقید باد.
سّیدعلی خامنه ای
30 فروردین 1400

دبیر ستاد حقوق بشر: 

حسابرسی ایران از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان
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وزیر بهداشت، توزیع ناعادالنه واکسن های کووید-١۹ را 
روی زشت دنیای ناعادالنه خواند و در عین حال توفیقات 
ایــران در تولید تجهیزات حفاظتی و همچنین واکســن 
بومــی کرونا در شــش پلتفرم و در شــرایط تحریمها را 
تشریح کرد. دکتر سعید نمکی در نشست بلند پایه مجمع 
سیاستگذاری هلسینکی با محوریت تقویت همکاریهای  
کشورهای اروپایی، خلیج فارس، مدیترانه شرقی و شمال 
آفریقــا در حوزه پاندمی کوویــد ١۹، گفت: در ابتدا، می 
خواهم از وزیر محترم امــور خانواده و خدمات اجتماعی 
فنالند، خانم کریستا کیورو، برای برگزاری چنین جلسه 
ای به منظور همکاری چند جانبه در مدیریت موج های 
بعدی کووید-١۹ و همه گیرهای آینده تشکر کنم. بیش 
از ١۵ ماه است که جهان با کووید-١۹ در حال جنگیدن 
اســت. در این مدت، حــدود ١۳۵ میلیون نفر در جهان 
آلوده شــدند که از این تعداد حدود ســه میلیون نفر نیز 
جان باختند.وی با بیان اینکه سالمتی هیچ مرز سیاسی و 
جغرافیایی نمی شناسد و درد و مشکالت گروهی از مردم 
در یک طرف جهان با مشکالت افراد در سایر نقاط در هم 
تنیده است، گفت: پاندمی بیماری کووید-١۹ به سرعت 
جهان را فرا گرفت و درس های زیادی را در ســطح ملی، 
منطقه ای و جهانی به ما آموخت که نشــان دهنده عدم 
آمادگــی جامعه جهانی برای مقابله بــا یک پاندمی بود. 
آمادگی جهانی و واکنش ســریع باید در راس دستور کار 
دولــت ها و آژانس های بین المللی برای دهه های آینده 
باشد. رهبری، همبستگی، همکاری بین بخشی، مداخالت 
مبتنی بر شواهد و هماهنگی بین کشورها ابزارهای الزم 
برای مدیریت بیماری همه گیر کووید-١۹ اســت.نمکی 
ادامه داد: توزیع ناعادالنه واکســن های کووید-١۹ روی 
زشــت دنیای ناعادالنه ما را نشان داد، بطوری که تقریباً 
۸۰ درصد واکســن های تزریقی در ١۰ کشور پیشرفته 
اســت در حالی که ١۸ کشــور با درآمد پایین و متوسط 
هنوز واکسنی دریافت نکرده اند. بدیهی است که این اتفاق 
برای COVAX، WHO، GAVI، CEPI و همه سازمان های 
بین المللی یک ناکامی است. ما باید با شفافیت، همکاری 
و همبســتگی بر این بی عدالتی غلبه کنیم.وی افزود: تا 
زمانی که کل جهان ایمن نشــده و ویروس در جایی در 

حال گردش است، خطر جهش و تهدید سالمت کشورهای 
ایمن شده وجود دارد. بنابراین، با توجه به درس هایی که 
تا کنون آموخته ایم، در این زمان بخصوص، ما فقط یک 
راه حل داریم: همکاری همه ملت ها برای واکسیناسیون 
همه و حفظ اقدامات دقیق بهداشت عمومی برای شکست 
این همه گیری.وزیر بهداشــت اظهار کــرد: امروز، من با 
خوشــنودی اعالم می کنم که با وجــود همه محدودیت 
ها، تحریم های یک جانبــه غیرقانونی علیه مردم من و 
مشــکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها، ما موفق به تولید 
ملــی همه نیازها برای مبارزه با کووید-١۹ از جمله لوازم 
حفاظت شخصی، کیت های آزمایش، تجهیزات، دستگاه 
های پزشکی، داروها و از همه مهمتر شش پلتفرم واکسن 
کاماًل بومی، چهار قرارداد تولید و تولید مشــترک، شدیم 
و این محصــوالت بومی در واکسیناســیون انبوه در ماه 
های آینده اســتفاده خواهند شد.وی تاکید کرد: پاندمی 
کووید-١۹ یک چالش جهانی با یک راه حل جهانی است. 
راه حــل های ملی فقط می تواننــد به طور موقت کمک 
کننــد. از طریق تقویت رهبری WHO، ســرمایه گذاری 
بیشتر در تیم های واکنش سریع، به اشتراک گذاری داده 
ها، شفافیت و معتبرســازی داده ها در قالب های توافق 
شــده برای غلبه بر موانع قانونی به نفع ســالمت مردم و 
انتقال تکنولوژی به کشــورهای با درامد کم و متوســط، 
می توان موفق به شکست این پاندمی شد. بر این اساس 
امیدوارم این همکاری میان کشورهای منطقه منا، خلیج 
فارس، اروپا و WHO نتایج مثبتی داشــته باشد.نمکی در 
بخش دیگری از صحبت هایش در حاشــیه این نشست، 
گفت: بحث واکسن کووید-١۹ امروز در جهان یک بخش 
جدی است و خوشبختانه ما از روز اولی که بحث ساخت 
واکسن در جهان مطرح شــد، گام های موثری را در این 
زمینه برداشتیم. می دانستیم که واکسن فقط یک کاالی 
بهداشتی و پیشگیرانه  نیست، بلکه واکسن کووید١۹ برای 

جهان یک حربه سیاسی است.وی افزود: ما مشارکت خود 
را با کوواکس آغاز کردیم و شروع به خرید سهمیه واکسن 
در ایــن قالب کردیم و ١٦ میلیــون و ۸۰۰ هزار دوز در 
آنجا پیش خرید کردیــم و ماه ها برای نقل و انتقال پول 
گرفتار بودیم که حل شــد. از طریق روسیه هم از اولین 
تاریخی که توانســتیم مذاکره کنیم، یعنی اردیبهشــت 
ماه ۹۹ بود که پس از ۹ ماه مذاکره و همکاری ســفارت 
جمهوری اسالمی ایران در مسکو منتهی به عقد قراردادی 
شد که در آنجا توانستیم هم همکاری و تولید مشترک را 
در زمینه اسپوتنیک وی دنبال کنیم و هم خرید واکسن 
و عقــد قراردادها را پیش بریم. همچنین با کشــور هند 
مذاکراتی کردیم. قطعا می دانستیم که کووکس سازوکار 
مناسبی است، اما قدرت اجرایی این مجموعه را با توجه به 
محدودیت تولید واکسن، در آن حد نمی دانستیم که بتواند 
ما را ســاپورت کافی کند. به همین دلیل به کشورهایی 
مانند هند، چین، روســیه و... رو انداختیم و توانســتیم 
قراردادهایی را با آن ها دنبال کرده و به نتیجه برســانیم.

نمکی ادامه داد: نشســت امروز بیشــتر جنبه سیاسی و 
دیپلماتیک داشت. از مدت ها قبل، ما و بسیاری از کشورها 
معترض شیوه های توزیع واکسن در جهان بودیم. سازوکار 
کوواکس را گرچه سازوکار مناسبی می دیدیم، اما سازوکار 
با اقتداری ندیدم. امروز در نشستی که داشتیم، چند تن 
از کشورهای اروپایی، تعدادی از کشورهای شرق مدیترانه 
سازمان جهانی بهداشت، مدیر منطقه ای سازمان جهانی 
بهداشت در قاهره و ما مشارکت کردیم و به نوعی پیگیری 
دیپلماتیکی بود که به سازمان جهانی بهداشت، کوواکس 
و ســازمان های بین المللی فشار بیاوریم  که باید به بی 
عدالتی توزیع واکسن در جهان رسیدگی کنند.وی افزود: 
امروز به شدت معترض شدیم به اینکه چرا باید ۸۰ تا ۸۵ 
درصد واکســن دنیا را کمتر از ١۰ کشــور جهان مصرف 
کرده باشــند و تعداد قابل توجهی از کشــورهای جهان 

حتی یک واکســن را وارد نکرده باشند. اعتراض کردیم 
به تحریم های ناجوانمردانه ای که برخی کشــورها مانند 
ما را هدف قرار داده و واکســن و تجهیزات را از ما دریغ 
می کنند. همچنین اعالم کردیم که خوشبختانه ایران در 
عین مظلومیت به دلیل تحریم ها، توانست نیازهای خود 
را مانند داروهای مورد نیاز کووید، تجهیزات پزشــکی و 
ساخت واکسن را مدیریت کند و اعالم کردیم که ما شش 
پلتفرم تولید واکسن را با موفقیت طی کرده و از ماه های 
آینــده تولیدمان به مصرف می رســد.وی گفت: به مردم 
عزیز کشــور هم این مژده را بدهم که از دیروز با دعوتی 
که از روسای دانشــگاه های علوم پزشکی کردم، به همه 
دســتور دادم و تیم هایی را هم به همه استان ها فرستادم 
که ما یک میلیون دوز واکســن جدید را که قرار بود قبل 
از عید به ما برســد، اما با تاخیــر در نیمه دوم فروردین 
ماه ١۴۰۰ دریافت کردیم، به ســرعت توزیع کردیم و از 
امروز به صورت گسترده این واکسیناسیون انجام می شود 
و ما تا آخر هفتــه و اوایل هفته آینده یک میلیون نفر را 
واکســینه خواهیم کرد.نمکی گفت: این یک میلیون نفر 
افراد باقی مانده از واکســن قبلی در زمینه گروه پزشکی، 
پیراپزشکی و گروه های بهداشــت و درمان و رزیدنت ها، 
انترن ها، دانشجویان پزشکی که در بیمارستان ها هستند، 
دانشجویان پرســتاری، علوم آزمایشگاهی و همه کسانی 
که در کادر بهداشــت و درمان بــا بیمار مواجهه و خطر 
ابتال دارند، واکســینه می کنیــم؛ آن هم در کنار بیماران 
صعب العالج، ســرطانی و گروه های آسیب پذیر که گروه 
اول هدف ما بودند.وی افزود:  بر این اســاس دانشگاه های 
علوم پزشــکی مجددا فراخوان خواهنــد داد. با اینکه ما 
لیست افراد پرخطر را داریم، اما از امروز فراخوان می کنند 
تا از امروز بیماران پرخطر مانند افراد مبتال به ســرطان، 
افرادی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی دریافت 
می کننــد و بیماران صعب العالج و خاص ثبت نام کنند و 
ما ان شاءاهلل تا قبل از مرحله دوم، واکسیناسیون این گروه 
مرحله اول را تا حداکثر هفته اول اردیبهشت ماه به اتمام 
خواهیم رســاند.وی گفت: امیدوارم که مرحله دوم را هم 
بتوانیم در اردیبهشت ماه طبق جدولی که اعالم کردیم، 

انجام دهیم.

وزیر بهداشت اعالم کرد

آغاز تزریق یک میلیون ُدز واکسن کرونا
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فرمانده کل سپاهگزیده خبر

شهید حجازی نقشه قدرت حزب اهلل برای شکست رژیم صهیونیستی را تکمیل کرد
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه شهید حجازی در لبنان نقشه 
قدرت حزب اهلل برای شکســت قطعی صهیونیست ها را تکمیل 
کرد، گفت: به صهیونیســت ها می گوییم این شادی شما بسیار 
زودگذر است. شما ناپدید خواهید شد؛ به دست امتی که شما آنها 
را از سرزمین شان اخراج کرده اید.سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه در مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید سید محمد 
حجازی جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه که در محل ستاد 
فرماندهی کل سپاه برگزار شــد، اظهار داشت: سردار سرلشکر 
شهید سید محمد حسین زاده حجازی پس از بیش از ۴۰ سال 
مجاهدت پیوســته و حرکت در صراط مســتقیم الهی و پس از 
تجربه میدان های سخت و اثرگذاری های تعیین کننده در بنای 
عظیم مقاومت اســالمی از جبهه های دفاع مقدس تا جبهه  های 
مقاومت در شــرق مدیترانه، به آرزوی بزرگ خود که معراج به 
عرش اعلی و روزی خواری نزد پروردگار بزرگ است، نائل آمد.وی 
افزود: ســردار عزیز ما مشتاقانه به دیدار فرماندهان و رزمندگان 
شهید دوره های سخت جهاد و مقاومت پیوست و به عهد خویش 
با خدای بزرگ وفا کرد. سردار حجازی که در کلمات بسیار زیبا 
و دقیق و جامع رهبر عظیم الشأن انقالب، شخصیتش به تصویر 
کشیده شد، امتدادی بود از شهیدان بزرگ دوران پرشکوه دفاع. 
او وارث اولیاء و صلحا و شــهدای بزرگ اســت. او وارث و امتداد 
شــهید بزرگ سپهبد و سپهســاالر نبرد با استکبار، حاج قاسم 
سلیمانی است. او وارث شــهید حاج احمد کاظمی است، وارث 
شهیدان حسن باقری، مهدی باکری، حسین خرازی، ردانی پور، 
همت و هزاران شهید دیگر است.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
شهید حجازی نمونه کاملی از شخصیت کسی است که نجابت و 
حیاء و ادب مردانه را در مکتب اسالم، تجسم می بخشید، عنوان 
کــرد: او تندیس زنده تواضع، فروتنــی، وقار، طمأنینه و آرامش 
و صدق نیت و صفای باطن و رخســار و ســیمای نورانی بود. او 
کسی بود که دقیقا زاهد و عابد و راکع و ساجد و آمر به معروف 

و ناهــی از منکر بود. مردی که هرگز لباس جهاد را از تن به در 
نکرد و منطق او منطق امیر مومنان بود که می گفت هرکســی 
لبــاس جهاد را از تن به در کند، خداوند بر او لباس ذلت خواهد 
پوشاند.سرلشکر سالمی گفت: هرکس در جاذبه شخصیت سردار 
حجازی قرار می گرفت تحت تاثیر حسنه بودن اخالقش مجذوب 
او می شد. جلوه های زیبای شخصیت این انسان وارسته و پارسا 
که هیچ تعلقی نه به میز، نه به مقام و نه به موقعیت داشــت، از 
او الگویی ماندگار ســاخته بود. زمان می برد تا کتاب شخصیت 

او خوانده شــود.وی با اشــاره به دوره حضور سردار حجازی در 
فرماندهی نیروی مقاومت بســیج، اظهار داشت: او کسی بود که 
نهال های مقاومت را به مدت ده ســال در ســرزمین احساس و 
ایمان و باور ملت ایران کاشــت و نیروی مقاومت بسیج محصول 
مجاهدت های ده ســاله این فرمانده با تدبیــر بود.فرمانده کل 
سپاه با بیان اینکه افق های بلند جهاد شهید حجازی به مرزهای 
ایران ختم نشد، گفت: او به لبنان رفت و در آنجا به کمک سید 
مقاومت حضرت حجت االسالم سید حسن نصراهلل و فرزندان امت 

اســالم، حزب اهلل مقتدر شــتافت و در آنجا نقشه قدرت حزب 
اهلل را برای شکســت دادن قطعی صهیونیســت ها تکمیل کرد.

سرلشکر سالمی ادامه داد: او به همراه برادران حزب اهلل شرایط 
را برای در هم شکســتن رژیم پوسیده صهیونیستی فراهم کرد. 
صهیونیســت ها او را در فهرســت ترور خود قرار داده بودند و به 
دنبال موقعیتی بودند تا بتوانند بر این فرمانده بزرگ یورش ببرند.

وی با تاکید بر اینکه به ظاهر جایگزین کردن شــخصیت های 
این چنین بســیار سخت است اما همیشــه ما با امید به آینده 
روشــن زندگی می کنیم، خاطرنشان کرد: آن زمان که استکبار، 
فرزند این امت حاج قاسم سلیمانی را در عراق به شهادت رساند، 
تصور قدرت های شیطانی این بود که مشعل مقاومت خاموش و 
بیرق آن به زمین می افتد. اما وقتی مردانی بزرگی همانند سردار 
قاآنی و سردار حجازی درفش مقاومت پرافتخار قاسم را در دست 
گرفتند، دوباره مســتکبران پژمرده شدند. جریان مقاومت ادامه 
یافت و شکست ها روزافزون بر جبهه دشمن تحمیل و پیروزی 
دوباره خلق شــد.فرمانده کل سپاه گفت: امروز هم که پرچم از 
دست ســردار حجازی جابجا می شــود، باز هم به دست فرزند 
برومند دیگری از این امت اسالمی قرار می گیرد و راه ادامه دارد.

سرلشکر سالمی اظهار داشت: به صهیونیست ها هم می گوییم، 
شــنیدم که شادمان اند. بله! وقتی امام را در کربال شهید کردند، 
آل زیاد و آل مروان به فرح افتادند. اما به صهیونیست ها می گوییم 
این شــادی شما بسیار زودگذر اســت. شما ناپدید خواهید شد 
به دســت امتی که شما آنها را از سرزمینشــان اخراج کرده اید.

وی خطاب به صهیونیســت ها گفت: شاد نباشید، ما راه را ادامه 
می دهیم و هیچکس این جبهه را ترک نخواهد کرد و سنگرها 
همیشه پر است از مردانی که زرهشان پشت ندارد و شمشیرها 
در دســت جوانان امت اسالم از نیام کشیده شده است و این راه 
تا پایان عمر همه شیاطین عالم که در مقابل اسالم ایستاده اند 

ادامه خواهد یافت

رییس قوه قضاییه:
قضات پیش از صدور حکم به دنبال سازش 

طرفین دعوا باشند

رییس قوه قضاییه گفت: قضات پیش از صدور حکم، به دنبال صلح و ســازش 
طرفین دعوا باشند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: سیره امیرالمومنین علیه السالم در 
مــاه مبارک رمضان ایجاب می  کند که حل و فصل اختالفات و دعاوی در این 
ایام به دلیل شــیوع کرونا و تنگناهای اقتصادی و مشــکالت معیشتی بیش از 
پیش در دســتور کار قرار گیرد.رئیس قــوه قضاییه تاکید کرد: قضات پیش از 
صدور حکم، به دنبال صلح و سازش طرفین دعوا باشند؛ شوراهای حل اختالف 
و نهادهای داوری و میانجی گری بهترین سازوکارها برای این کار هستند.رئیسی 
ادامه داد: دشــمن در حوزه اقتصادی با پروژه تحریم و در عرصه هســته  ای با 
حرکات تروریستی، بدنبال اخالل در حرکت ملت ایران است.رئیس قوه قضاییه 
با بیان اینکه پاســخ حرکت های تروریستی دشمن ایستادگی مقتدرانه است و 
آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی نمونه ای از همین اقدامات است، گفت: البته نباید 
به همین بســنده کرد بلکه پیگیری و ادامه مقتدرانه فعالیت های هسته ای به 
دشــمن این پیام را خواهد داد که به هیچ وجه در این مسیر متوقف نخواهیم 
شد.رئیسی تصریح کرد: باشگاه سلطه دنبال آن است که با تحریم و حرکت های 
ناجوانمردانه مانع از حرکت علمی و فناوری ملت ایران شــود، اما راهبرد رهبر 
انقالب رفع همه تحریم هاســت و در این زمیه اجمــاع ملی نیز وجود دارد که 
پیگیری این راهبرد رهبر انقالب باید مقتدرانه و نه بصورت فرسایشی پیگیری 
شود.غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شیوع موج چهارم 
کرونا در کشــور اعالم کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی رئیس قوه 
قضائیه، بخشــنامه  ای برای اعطای مرخصی ۲۰ روزه به بخش قابل توجهی از 
زندانیان صادر شــده و این بخشــنامه در روزهای آینده ابالغ و اجرایی خواهد 
شــد.وی در عین حال متذکر شد که این بخشــنامه شامل مجرمین پرخطر، 
ســارقین و محکومین جرائم خشن نخواهد شد که این تصمیم با هدف حفظ 

امنیت شهروندان اتخاذ شده است.

سخنگوی سپاه:
 عوارض شیمیایی علت اصلی شهادت سردار 

حجازی است
سردار رمضان شــریف سخنگوی سپاه گفت: سردار شــهید حجازی در دفاع 
مقدس شــیمیایی شد و از این عوارض رنج می برد؛ در چند ماه قبل هم مبتال 
به کرونا شــدند که بهبود یافتند. ســردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه طی 
گفت وگو با شبکه خبر اظهار داشت: این شهید بزرگوار در دفاع مقدس شیمیایی 
شــد و از این عوارض رنج می برد. در چند ماه قبل هم مبتال به کرونا شــدند 
که بهبود یافتند.سخنگوی سپاه با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی 
جهت تعیین علت فوت ســردار حجازی در بیمارســتان بقیه اهلل تهران، اظهار 
کرد: در جلسه کمیسیونی که دیشب در بیمارستان بقیه اهلل برگزار شد عوارض 
شــیمیایی عمده ترین دلیل پیوستن ایشــان به یاران شهیدش اعالم شد. این 
کمیسیون به اعتبار جانباز شیمیایی بودن سردار حجازی و محرز بودن تاثیرات 
جانبازی در به شــهادت رسیدن، ایشان را رسماً به عنوان شهید معرفی کردند.

سردار شریف تصریح کرد: گردش کار برای ارتقای درجه سردار حجازی درحال 
انجام است.وی با اشاره به جایگاه شهید حجازی در جبهه مقاومت تاکید کرد: 
شهید حجازی در ۸ سال آخر عمر مبارک شان بواسطه حضور در جبهه مقاومت 
برای صهیونیســت ها چهره ای نام آشنا تر بودند و سال ها بود که صهیونیست ها 
به دنبال ترور ایشان بودند؛ از دیشب که خبر به شهادت رسیدن ایشان منتشر 
شد، این موضوع از رویکرد رســانه های آن ها کامال مشخص است. تعبیر یکی 
از این رســانه ها این است که »یکی از سر ســخت ترین و مدبرترین نیرو هایی 
که مقابل رژیم صهیونســیتی بود به شهادت رســید« و آن ها ارزش و اهمیت 
شخصیت سردار حجازی را برای جبهه مقاومت و امت اسالمی به خوبی درک 
کردند.سخنگوی سپاه همچنین با اشاره به حضور شهید حجازی در کنار شهید 
سلیمانی در محور مقاومت خاطرنشان کرد: حضور شهید حجازی در کنار سردار 
سلیمانی تجربه بسیار گرامی سنگی برای ایشان بود و یکی از دالیل اصرار سردار 
قاآنی فرمانده نیروی قدس برای حضور ایشان در سمت جانشینی نیروی قدس 

نیز دقیقاً همین موضوع بود.

کریمی فیروزجایی به مهر خبر داد؛
استیضاح نمکی منتفی شد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: استیضاح وزیر بهداشت به هیئت رئیسه ارجاع 
شــده اما اعالم وصول آن را به صالح نمی دانیم.علی کریمی فیروزجایی عضو 
هیئت رئیسه مجلس در خصوص طرح استیضاح وزیر بهداشت گفت: تعدادی 
از همکاران طرحی را برای استیضاح وزیر بهداشت امضا کرده و به هیئت رئیسه 
ارجاع داده اند اما هیئت رئیسه اعالم وصول طرح استیضاح را به صالح نمی داند.

نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: استیضاح هشت وزیر 
از ابتــدای مجلس یازدهم تا امروز به هیئت رئیســه ارائه شــده اما با توجه به 
اینکه روزهای پایانی کار دولت اســت، هیئت رئیســه مجلس استیضاح را به 
صالح نمی داند و اعالم وصول نمی کند.عضو هیات رئیســه مجلس در خصوص 
اختالف نظر مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون 
طرح اصالح قانون انتخابات گفت: شــورای نگهبان طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری را تائید کرده اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به 
این طرح دارد.وی ادامه داد: قانون مرجعی را برای حل اختالف مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مجلس پیش بینی نکرده بنابراین مقرر شــد رئیس مجلس با 
آیــت اهلل آملی الریجانی مذاکره کند تا راه حلــی برای تائید طرح اصالح قانون 
انتخابات اندیشیده شــود.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: در 
جریان بررســی بودجه ۱۴۰۰ نیز پس از تائید بودجه از سوی شورای نگهبان، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۸ بند ایراد گرفت که این مشکل با گفتگو حل 
شد.فیروزجائی تأکید کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادی به طرح ها 
و لوایح مجلس دارد، باید به شورای نگهبان اعالم کند زیرا شورای نگهبان مرجع 

بررسی قوانین مصوب مجلس است.

در دیدار با وزیر خارجه اندونزی؛
ظریف از مواضع اندونزی در شورای 

امنیت برای حفظ برجام قدردانی 
کرد

وزیر امــور خارجه کشــورمان در دیدار با وزیــر امور خارجه 
اندونزی، از مواضع اصولی این کشــور در شــورای امنیت برای 
حفظ برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ قدردانی کرد.محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان که به جاکارتا ســفر کرده 
است، با خانم رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزی مالقات 
کرد. وزیر امورخارجه کشــورمان با اشاره به هفتاد سال روابط 
دوستانه دو کشور، از مواضع اصولی اندونزی در شورای امنیت 
برای حفظ برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ قدردانی کرد.ظریف 
با ابراز خرســندی از افزایش حجم روابط تجاری دو کشــور و 
با اشــاره به ظرفیت بزرگ روابــط تجاری فی مابین بر ضرورت 
تســریع در نهایی کردن موافقتنامه تعرفــه ترجیحی تاکید و 
آمادگی طرف ایرانی برای ادامه مذاکرات در این زمینه را اعالم 
کرد. وزیر امور خارجه اندونزی نیز در این دیدار با تحسین روند 
دوستانه روابط رو به رشد دو کشور از جمله در حوزه اقتصادی، 
ابراز امیدواری کرد طرفین با اســتفاده از کمیسیون مشترک 
تجاری و توافق نامه های در دســت مذاکره، روابط تجاری دو 
کشور را تسهیل کنند. حمایت از حقوق بین الملل و همچنین 
تبادل نظر در خصوص آخرین تحوالت روند صلح در افغانستان 
از دیگر موضوعات مورد گفتگوی وزرای امور خارجه جمهوری 

اسالمی ایران و اندونزی در این دیدار بود.

روحانی:
سردار حجازی زندگی خود را وقف 
پاسداری از ارزش های انقالب کرد

رئیس جمهــور گفت: ســردار حجازی تمام زندگــی خود را با 
اخالص در ســنگرهای مختلف خدمتگزاری وقف پاسداری و 
دفاع از ارزش های انقالب اســالمی کرد.به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی ریاست جمهوری حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور در پیامی با تســلیت درگذشت سردار سرتیپ پاسدار 
سیدمحمد حسین زاده حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اظهار داشت: این فرمانده جانباز 
و متعهد، تمام زندگی خود را با اخالص در سنگرهای مختلف 
خدمتگــزاری به خصوص در دوران دفــاع مقدس و پس از آن 
در ســمت های مختلف، وقف پاســداری و دفاع از ارزش های 
واالی انقالب اسالمی و خدمت به میهن اسالمی کرد و کارنامه 

پرافتخاری به یادگار گذاشت.

متن پیام تسلیت وی به این شرح است:
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت مجاهد خســتگی ناپذیر سردار ســرتیپ پاسدار 
سیدمحمد حسین زاده حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، موجب تأثر و اندوه فراوان 
شد.این فرمانده جانباز و متعهد، تمام زندگی خود را با اخالص 
در ســنگرهای مختلف خدمتگزاری به خصوص در دوران دفاع 
مقدس و پس از آن در سمت های مختلف، وقف پاسداری و دفاع 
از ارزش های واالی انقالب اســالمی و خدمت به میهن اسالمی 
کرد و کارنامه پرافتخاری به یادگار گذاشت.اینجانب این ضایعه 
را به محضر فرماندهی کل قوا، ملت شریف ایران، سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و همه دوستداران و به ویژه خانواده گرامی آن 
مرحوم تسلیت می گویم و در این ماه پربرکت از درگاه خداوند 
متعال برای ایشان همجواری با همرزمان شهیدش و برای عموم 

بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

رئیس مجلس شورای اسالمی طی پیامی ضمن تسلیت شهادت جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سردار سرتیپ پاسدار حجازی را دژی مستحکم در دفاع از مظلومان و مستضعفان 
جهان اسالم دانست. سردار سید محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، شب گذشته 
بر اثر عوارض شیمیایی بجا مانده از دوران دفاع مقدس، به شهادت رسید.به همین مناسبت مقامات 

سیاسی و نظامی کشور، در پیام های جداگانه ای شهادت این سردار سپاه را تسلیت گفتند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

لُوا  َ َعلَْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َو َمابَدَّ ِمــَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
تَْبِدیاًل

خبر شــهادت سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی، جانشــین نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، موجب تأسف و تألم عمیق قلبی شد. شهید سردار حجازی، عمر شریف و پربار خود 
را یکســره وقف مجاهدت مؤمنانه و مخلصانه برای دفاع از ایران اســالمی کرده بود و یک تنه دژی 
مســتحکم در دفاع از مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان اسالم بود.آن سردار مؤمن، انقالبی 
و والیتمدار، عالوه بر مبارزه با رژیم ستمشــاهی و نقش آفرینی در پیروزی انقالب اسالمی، یکی از 
فرماندهان و مجاهدان شاخص سال های دفاع مقدس بود و از آن دوران با خود نقش جانبازی در راه 
حق را به یادگار داشت. شهید سردار حجازی با بر عهده داشتن یک دهه فرماندهی نیروی مقاومت 
بســیج در ســال های پس از دفاع مقدس، نقشی کلیدی در سازماندهی نیروی مقاومت بسیج ایفا 
کرد.آن ســردار مخلص، مؤمن، شجاع، والیتمدار و خستگی ناپذیر همچنین یکی از درخشان ترین 
ستاره های محور مقاومت بود و نقشــی مهم در سازماندهی محور مقاومت بر عهده داشت. شهید 
سردار حجازی همچنین در سال های مجاهدت شهید سپهبد سلیمانی در نیروی قهرمان پرور قدس 
به خصوص در ایفای وظیفۀ دفاع از حرم آل اهلل علیهم السالم و مبارزه با دشمنان تکفیری، یکی از 
مؤثر ترین همراهان و یاوران ایشــان در میدان های مبارزه حق علیه باطل بود.اینجانب محضر رهبر 
معظم انقالب، ملت شریف ایران، آحاد یاران و همرزمان و دوستان ایشان در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و سراسر همراهان و همرزمان ایشان در محور مقاومت و همچنین خانوادۀ معزز و مکرم 
سردار شهید حجازی، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سابق کل سپاه:
خبر  شــهادت جانبازشهید سردار سرتیپ حجازی، این بزرگ مرد عرصه جهاد و مقاومت موجب 
تاثر و تالم فروان گردید .این مجاهد نستوه از دالور مردان هشت سال دفاع مقدس و از موسسان و 
فرماندهان سپاه پاسداران و از بنیانگذاران سازمان بسیج مستضعفین بود و در مسئولیت های مختلف  
بسیج و سپاه ایفای نقش مخلصانه نموده و یار و همراه سید شهیدان مقاومت، حاج قاسم سلیمانی 
بود.از خداوند متعال برای این شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان، پاسداران  و دوست داران 

ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع:
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر درگذشت رزمنده نستوه و مجاهد سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی، جانشین فرمانده 
نیروی قدس ســپاه، موجب تألم و تاسف خاطر گردید.با عرض تسلیت عروج آن سردار واالمقام به 
محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا حضــرت امام خامنه ای )مدظله العالی( و آحاد کارکنان جان 
برکف سپاه پاسداران انقالب اسالمی، رزمندگان محور مقاومت و بیت شریف این عزیز سفرکرده، از 
درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن سردار مخلص و سرافراز، 
رحمت و غفران الهی و همنشینی با شهدای انقالب اسالمی مسئلت می نمایم.اینجانب به نمایندگی 
از خیل عظیم بســیجیان میهنمان شهادت آن فرمانده دالور بسیجی، دلیرمرد عاشورایی و جانباز 
ســرافراز سپاه اسالم برادر سیدمحمدحســین زاده حجازی را به پیشگاه حضرت بقیه اهلل االعظم 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( و نایب برحقش حضــرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز) 
مدظله العالی(خانواده معزز و صبور شهید،بازماندگان، خیل عظیم بسیجیان و مردم شریف تبریک 

و تسلیت عرض می نمایم.

جهانگیری: سردار حجازی با ویژگی های منحصر بفرد خدمات ارزشمندی انجام داد
متن پیام جهانگیری به شرح ذیل است: بسم اهلل الرحمن الرحیم

عروج شهادت گونه سردار سید محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، موجب تاثر و تاسف گردید.این جانباز فداکار نظام با ویژگی های اخالقی منحصر بفرد، در 
دوران مســئولیت خود خدمات ارزشمندی در عرصه علمی و تحقیقات صنعتی، جایگاه فرماندهی 
نیروی مقاومت بســیج و جانشینی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام داد.من این 
مصیبت را به فرماندهی کل قوا، همکاران و دوستان و به ویژه خانواده محترم ایشان صمیمانه تسلیت 
می گویــم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان عزادار صبر و 

اجر مسالت دارم.
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم أَْجُرُهْم َو نُوُرُهْم یُقوَن َو الُشّ ِدّ َو الَِّذیَن آَمُنوا بِاهلَلّ َو ُرُسلِِه أُولِئَک ُهُم الِصّ

شهادت جانباز سردار سرتیپ پاسدار محمدحسین زاده حجازی جانشین سپاه قدس که عمر خویش 
را در مســیر جهاد و مبارزه طی کرد موجب تالم و تاثر خاطر شــد.این رزمنده شجاع و انقالبی که 
کارنامه خدمتی اش با تالش و فداکاری در عرصه های مختلف به ویژه دوران پرشکوه دفاع مقدس 
مزین گشــته، با شــرافت و عزت به دیدار معبود شتافت.سالها مجاهدت آن سردار رشید اسالم در 
جبهــه های مختلف مبارزه و جهاد به ویژه دفاع از حریم آل اهلل، چهره ای ماندگار و اســطوره ای 
فراموش ناشدنی از وی به جا گذاشت.اینجانب شهادت آن سردار والیی، شجاع و ایثارگر را به محضر 
فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی(، همرزمان، ملت غیور ایران و خانواده محترم ایشان تبریک و 
تسلیت عرض میکنم و از خداوند منان برای آن شهید علو درجات  و برای بازماندگان به ویژه همسر 
و فرزندان گرامی شان سالمتی و صبر  از درگاه احدیت خواستارم.سردار حجازی  از فرهیختگی و 

فهم عمیق دینی برخوردار بود.

علی الریجانی، مشاور مقام معظم رهبری:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر عروج ملکوتی  مجاهد  مومن و خستگی ناپذیر،  سردار پرافتخار سید محمد حجازی،  جانشین 
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی موجب تاثر و تالم فراوان  اینجانب و همه دوستداران 
انقالب و نظام اســالمی شد.این یادگار دوران دفاع مقدس، در طول دوران جنگ تحمیلی، با قبول 
مسئولیت های مخاطره آمیز ، نهایت اخالص و ایثار را  در عرصه جهاد فی سبیل اهلل  تبلور بخشید 
و  پس از آن نیز در عرصه های گوناگون  خدمت به نظام اســالمی اهتمامی مجدانه داشت.تالش 
ارزنده و نقش آفرینی کم نظیر آن ســردار رشــید اسالم در تقویت جبهه مقاومت، در یادها زنده و 
جاری و برای همه رزمندگان فداکار و عاشــقان جهاد و شهادت، الگویی درس آموز و به یادماندنی 
است .اینجانب فقدان تلخ این سردار شجاع و عزت آفرین را به محضر رهبر معظم انقالب و فرمانده 
معظم کل قوا، خانواده معزز آن مرحوم، فرماندهان،  مســئوالن و همرزمان ایشان در بسیج، سپاه، 
نیروی قدس، رزمندگان جبهه مقاومت و ملت بزرگ ایران تســلیت می گویم و از خداوند متعال 
برای آن مرحوم تعالی درجات  و حشــر  با اولیای الهی و  یاران شهیدش و برای بازماندگان  صبر و 

شکیبایی مسالت  دارم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه :
متن پیام به شرح زیر است: بسم اهلل الرحمن الرحیم

» من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو ما بدلوا 
تبدیال «عروج ملکوتی فرمانده شــجاع، مؤمن و والیتمدار و یادگار دوران پر افتخار دفاع مقّدس و 
محور مقاومت، جانباز شهید سرلشگر پاسدار برادر سّید محّمد حجازی، جانشین محترم فرماندهی 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی که پس از سال ها مجاهدت مخلصانه و تالش مستمر 
و خســتگی ناپذیر در میدان های مختلف  پاسداری از ارزش های انقالب و نظام مقّدس جمهوری 
اســالمی ایران و دفاع از کیان اسالم و مسلمین در برابر عناد و دشمنی های بدخواهان و دشمنان 
قســم خورده ملّت شریف و انقالبی ایران اسالمی، سربلند و سرافراز به آرزوی دیرینه خود رسید و 
به یاران و همرزمان و برادران شــهیدش پیوست، موجب تألّم و تأثّر اینجانب و تمامی همرزمان و 
همسنگران آن برادر وارسته، والیی و مخلص گردید.مجاهدت ها و اقدامات وسیع و ارزشمند سردار 
حجازی در مدت بیش از چهل ســال پاســداری از انقالب اسالمی، در عرصه های مختلف  مبارزه 
با تروریســم تکفیری و هشت سال دفاع مقّدس  و مسئولیت های گوناگون در ستاد کل نیروهای 
مسلح و سطوح عالی فرماندهی و مدیریت در سپاه، بسیج و محور مقاومت که ذخیره ای گرانسنگ 
و توشه ای قرین اجر معنوی و کسب رضایت پروردگار متعال است، هیچگاه از اذهان فرماندهان و 
همرزمان  ایشان و مردم شریف و قدر شناس فراموش نخواهد شد.اینجانب ضمن تبریک و تسلیت 
عروج ملکوتی آن فرمانده عزیز و برادر خدوم و ارزشــمند به محضر مبارک حضرت ولیعصر)عجل 
اهلّل تعالی فرجه الشریف(، فرمانده معّظم کّل قوا )مدظله العالی(، خانواده معّظم سردارجانباز شهید 
ســّید محّمد حجازی و تمامی فرماندهان و همرزمان ایشان، از درگاه خداوند متعال علّو درجات و 
رحمت واسعه الهی برای آن شهید سعید و سالمتی و صبر و اجر جزیل برای خاندان معّزز حجازی 

مسئلت می نمایم.

سرلشکر موسوی در پیامی شهادت سردار حجازی
متن این پیام بدین شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم

َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم أَْجُرُهْم َو نُوُرُهْم یُقوَن َو الُشّ ِدّ َو الَِّذیَن آَمُنوا بِاهلَلّ َو ُرُسلِِه أُولِئَک ُهُم الِصّ
شهادت جانباز سردار سرتیپ پاسدار محمد حسین زاده حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه 
که عمر خویش را در مسیر جهاد و مبارزه طی کرد، موجب تألم و تأثر خاطر شد.این رزمنده شجاع 
و انقالبی که کارنامه خدمتی اش با تالش و فداکاری در عرصه های مختلف به ویژه دوران پرشــکوه 
دفاع مقدس مزیّن گشته، با شرافت و عزت به دیدار معبود شتافت.سال ها مجاهدت آن سردار رشید 
اسالم در جبهه های مختلف مبارزه و جهاد به ویژه دفاع از حریم آل اهلل، چهره ای ماندگار و اسطوره ای 

فراموش ناشدنی از وی به جا گذاشت.

تسلیت مقامات سیاسی و نظامی کشور در پی شهادت سردار حجازی
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گزیده خبر معامله رمزارزها؛ قانونی یا غیر قانونی؟
بــا وجود تاکید رئیــس کل بانک مرکزی در خصوص ممنوعیــت معامله ارزهای 
دیجیتال در داخل کشــور، هم اکنون تعداد قابــل توجهی صرافی ایرانی در حوزه 
مبــادالت رمز ارزهــا فعال هســتند.، با افزایش اســتقبال عمومــی از رمزارز یا 
کریپتوکارنسی  در جهان و مراودات تجاری دنیا، زمینه ای فراهم شده تا بسیاری از 
کشــورهای دنیا ازجمله ایران به اســتفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری 
بپردازند. با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی 
دربارهٔ اســتفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده است.اقتصاد ایران طی سالیان 
اخیر که تحت تاثیر تحریم های ســنگین آمریکا به همراهی کشورهای غربی بوده 
اســت در کنار آن با مسئله رکود ناشی از کرونا دست وپنجه نرم می کند و با وجود 
برخی تصمیمات مخرب و اشــتباهات مســئوالن اقتصادی روزهای پرتالطمی را 
سپری می کند. ولی با وجود تمام این موارد، اقتصاد ایران سهم قابل توجهی از بازار 
جهانی رمزارزها کســب کرده اســت. ارزهــای دیجیتالی که خــود را به یکی از 
محبوب ترین حوزه های ســرمایه گذاری تبدیل کرده است. به دنبال این موضوعات 
ســرمایه های سرگردان بســیاری در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار خاص سرک 
می کشند. در نیمه نخست سال 99، انتظار غلطی از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد 
شد که می توان راه زیادی را یک شبه پیمود و استقبال فراوانی از اقشار گسترده مردم 
را دربرداشــت؛ رشد بورس و تشویقهای هیجانی مکرر از سوی دولت وقت به وارد 
شــدن ســرمایه های خورد و کالن مردم به بازار بورس موجب شــد تا بسیاری از 
سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شود که شاید ثمره اصلی این اتفاق جبران 
کســری بودجه از محل فروش دارایی ها و ســهام شــرکت های دولتی برای دولت 
محســوب می شد؛ اما درنهایت باتوجه به نوسانات اخیر بازار بورس در اقتصاد ایران 
که به عنوان ســکوی پرتاب و ابزاری برای اصالح سیاســت گذاری اقتصاد شمرده 
می شــد؛ در آخر به یکی از نقاط ضعف اقتصادی کشــور تبدیل شد و به دنبال آن 
سقوط بورس که حاصل قیمت گذاری و دخالت های بی جا در فرایند های اقتصادی 
بود باعث ایجاد ضربه چشمگیری به سرمایه مردم و توجه آنها به رمزارزها به عنوان 
یکی از راه های جبرانی شــد. مسئله ای که هنگام سردرگمی مردم برای پیداکردن 
ابزار جایگزین بازار بورس خود را به عنوان گزینه راحت پول دار شدن نمایان کرد.اما 
یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشــدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده 
اســت، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها  به سمت بازار رمزارزها این 
خطر پررنگ تراز گذشــته شده اســت. موضوعی که ریشــه آن به درک نادرست 
مســئوالن مرتبط اقتصادی و مســائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، 
بالتکلیفی ســرمایه گذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به 
فضاهای هیجانی توسط مسئوالن برمی گردد.موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این 
ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود 
صرافی های ارزهای رمزنگاری شده غیرممکن به نظر می رسد.در روزهای پایانی سال 
گذشته اعالم شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات 
بالمانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده 
و معاملــه رمزارزها در ایران غیرقانونی نیســت اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی 
نمی شود.در اواخر خرداد 98 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت 

شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود 
هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک های ایرانی ممنوع اعالم کرده است. 
این ممنوعیت ها در اصل برای بانک ها، صرافی ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک 
مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.از آنجایی که برای استفاده از 
رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشــده اســت می توان با اســتناد به ماده 2 قانون 
مجــازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محســوب نمی شــود و بنابراین 
درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمی گیرند. و 
این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، 
نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت 
اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشــت قرار خواهــد گرفت.با وجود تمام این 
اطالعات، ادعای مبادله روزانه بیش از 10 میلیون دالر رمزارز در کشور مطرح است 
و بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادالت روزانه قابل توجه در کشور 
وجود دارد که همگی از درگاه های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر 
شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از 
این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط 
صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعالمی بانک 
مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع 
است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور 
بهره مند می شــوند!باید به این نکته دقت دارشــت که  خرید و فروش رمزارزها و 
تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافی های ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب 
است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافی های رمزارز تعیین نشده 
اســت.  ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نه تنها معامله هیچ یک از رمزارزهای 
موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی ها در این حوزه را هم 
صادر نکرده است.ابهام اصلی که در این حوزه وجود دارد نبود دستگاه متولی است؛ 
در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام دستگاه باید مسئولیت نظارت بر تولید، 
خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شــده را بپذیرد؟ شــاید باید گفت همانطور که 
صرافی  ارزهــای رایج تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هســتند، صرافی های 
ارزهای دیجیتال نیز می توان توســط یک نهادی کنترل شــود و آن هم نهاد بانک 
مرکزی نام دارد. درحالی که هنوز واکنش رسمی از این نهاد به منظور به رسمیت 
شناختن فعالیت رمزارزها دیده نشده است.در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون 
اداره نظام هــای پرداخت بانــک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشــکیل 
پرونده های زیاد کالهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با 
پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.

همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال 1399 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکــزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشــور تاکید داشــت که خرید و فروش 
رمزارزهاآزاد نمی شــود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها 
برای واردات کاال می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله 
رمزارزها صرافی هایی مشــخص می شود که فقط برای مبادالت تجاری بتوان از آن 
استفاده کرد.اما این تاکیدات در خصوص ممنوعیت معامله رمزارزها در داخل کشور، 

در حالی است که در بهمن ماه سال 1397 سندی 13 صفحه ای با عنوان »الزامات 
و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور« توسط معاونت فناوری های نوین بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران منتشر شده ودر صفحه 12 این سند اشاره ای بر 
الزامات عمومی صرافی ها شــده است که دو مورد آن در خصوص معامله رمز ارزها 
جلب توجه میکند،صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعالم  می گردد، مجاز به ارائه خدمات 
صرافی رمزارزی میباشند.فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی های رمزارزی، 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و در بازه سه ماهه به صرافی های 
رمزارزی ابالغ خواهد شــد.صرافی های رمزارزی ملزم بــه رعایت قوانین مبارزه با 
پولشویی و شناسایی مشتریان )KYC( خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به صورت 
فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطالعات هویتی و اسناد و 
اطالعات مربوط به منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز است.نکاتی که در این سند حائز 
اهمیت اســت وجود نوعی تناقض تلویحی در گفته های مسئولین بانک مرکزی در 
خصوص مبادله رمزارزها در  سال 1399 و سند منتشر شده این نهاد در سال 1397 
اســت.در بخش دیگر اشاره به خریدوفروش رمزارز به صورت فردی به شرط احراز 
کامل هویت اســت درحالی که مســئولین بانک مرکزی در ماه گذشــته تاکید بر 
ممنوعیت مبادله رمزارزها داشــته اند و درکل در این اواخر باتوجه به مواضع اعالم 
شــده از ســوی بانک مرکزی، هنوز نمی توان به رسمیت شــناخته شدن فعالیت 
رمزارزها را برداشــت کرد.شاید تمامی این مسائل به دلیل وجود یک خلل مهم با 
عنوان نبود متولی در این زمینه باشد. باید توجه داشت به این موضوع، هنگامی که 
بازار از شفافیت الزم برخوردار نبوده و متولی ندارد، کالهبرداری در آن یافت می شود 
اما درصورت شناخته شدن متولی، اعطای مجوز های الزم برای فعالیت برعهده آن 
متولی خواهد بود و این یعنی ساماندهی که وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال در 
ایران فاقد آن است.گفتنی اســت، در این خصوص پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس اشاره بر این داشت که در هفته پیش رو گزارش این کمیسیون در 
مورد بررســی وضعیت صنعت استخراج رمزارز های جهان روا و مبادالت داخلی آن 
در کشــور در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از ارائه این گزارش براساس ماده 
45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل خواهند کرد که در آن ســازوکار های 
جدیدی برای رمزارز ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شــود.در جزئیات این 
ســازوکارها وزارت صنعت معدن و تجــارت به عنوان متولی صــدور مجوز برای 
فعالیت هــای اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دســتگاهی که بــرق مورد نیاز این 
مجموعه ها را تأمین می کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان بســتر 
فضای مجازی که امکان تبادالت را فراهم می نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت 
اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می گیرد و نیز بانک مرکزی به 
عنوان رابط در تبدیل ارز های دیجیتالی از محور های اصلی بحث رمزارزهاست که 
در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه ها باید تکالیفی درنظر گرفته شــود.

درنهایت می توان گفت در زمینه معامالت حوزه رمزارزها بهتر است هرچه سریع تر 
مسئوالن مرتبط ازجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و...  اقدام نمایند تا ابهامات 

و تناقضات این حوزه  بالتکلیف نباشد.

راغفر:
 واردات بی رویه کاال های لوکس تولید را بی 

رمق کرده است
یک کارشــناس اقتصادی گفت: موانع دسترسی به تسهیالت بانکی، واردات بی 
رویه و افزایش قیمت ارز از مهم ترین موانع جهش تولید در کشــور ما به شمار 
می رود.، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا افزود: تولیدکنندگان در کشور، برای 

دستیابی به نقدینگی، با بن بست های زیادی روبرو هستند.
وی ادامه داد: بانک ها به راحتی به تولیدکنندگان تسهیالت نمی دهند، زیرا روند 
تولید در کشــور ما طوالنی است.این کارشناس اقتصادی گفت: سود تسهیالت 
بانکی نیز برای تولید کنندگان بسیار باال بوده و خود تولید کننده ها هم ترجیح 
می دهند به جای اینکه این تســهیالت بانکی را در تولید اســتفاده کنند وارد 
بازارهایی، چون ارز و ســکه که سود بیشــتری برای آن ها به همراه دارد، کنند.

راغفــر ادامه داد: تولیدکننده ها در روند طوالنــی تولید وقتی به محصول مورد 
نظر می رسند نیز متاســفانه با مانع بزرگی، چون واردات بی رویه روبرو هستند 
که این واردات بی رویه سبب شده بسیاری از تولید کنندگان دچار ورشکستگی 
شــوند.این استاد دانشــگاه الزهرا گفت: واردات بی رویه کاال های لوکس توسط 
بعضی از افراد که عموماً دارای رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده تولید در 
کشــور ما بی رمق شود.وی افزود: تسهیالت بانکی هم به وارد کننده ها راحت تر 
داده می شــود، زیرا آن ها به راحتی پول دریافتی را به سود می رسانند. راغفر در 
خصوص افزایش بی ســابقه نرخ ارز که یکی دیگر از موانع مهم تولید به شــمار 
مــی رود گفت: افزایش بی ســابقه ارز مهم ترین محرک تورم در کشــور بوده و 
متاســفانه به دلیل سیاست های دولت، کاهش پیدا نمی کند.این استاد دانشگاه 
الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز و همچنین خروج بی رویه ارز از کشــور، ســبب 
ایجاد تورم طی چند ســال آینده در کشــور خواهد شد و یکی از موانع مهم بر 
سر راه تولید خواهد بود.وی ادامه داد: تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب 
می شــود تولید در کشور ما با مشکالت عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود.

راغفر اضافه کرد: بعضی از مسائل سیاسی نیز مثل تحریم ها باید از بین برود تا 
شرایط امن برای افزایش تولید در کشور فراهم شود.

کاسبی های یواشکی در تعطیالت اجباری 
کرونایی

یک کارشناس حوزه کار معتقد است تصمیماتی که در خصوص تعطیلی مشاغل 
غیرضرور و اصناف و کســبه در زمان مدیریت بحران کرونا گرفته می شود باید 
با درنظر گرفتن وضعیت درآمدی کســب و کارها و مشکالت مالی و معیشتی 
صاحبان مشــاغل باشد.حمید نجف اظهار کرد: علیرغم آنکه ستاد ملی مقابله با 
کرونا اعالم کرده که در شــهرهای قرمز به جز مشاغل ضروری، برخی صنوف و 
مشــاغل غیر ضرور باید تعطیل کنند اما به سطح شهر که می رویم می بینیم 
یکســری از گروه های شــغلی همچنان در حال فعالیت هستند و کرکره مغازه 
هایی مثل آرایشگاهها نیمه باز اســت و کاسبی های یواشکی در جریان است.

وی ادامه داد: طبعا این کســب و کارها باید اجاره خود را بپردازند و بیشتر آنها 
چک و بدهی یا قســط بانکی دارند ولی وقتی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
ابالغ می شود بسیاری از آنها تالش می کنند به خاطر حفظ جان مردم و رعایت 
مسایل بهداشــتی تعطیل کنند.نجف تصریح کرد: درست است که مصوبات و 
تصمیماتی که در خصوص تعطیلی شــهرهای قرمز یا مشاغل غیرضرور گرفته 
می شود با هدف مدیریت بحران کرونا است تا کشور بیش از این آسیب نبیند و 
آمار فوتی ها و مبتالیان باالتر نرود ولی باید بپذیریم که وضعیت درآمدی کسب 
و کارها و مشــکالت مالی و معیشتی صاحبان مشاغل را هم درنظر بگیریم و از 
آنها حمایت کنیم.این کارشــناس حوزه کار ادامه داد: بیشتر کسب و کارها دو 
هفتــه در ایام نوروز تعطیل بودنــد و وقتی هم که فعالیت خود را آغاز کردند با 
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا ناچار شدند دوباره تعطیل کنند در حالی که 
این کسب و کارها ممر درآمد دیگری ندارند چون اصل منبع درآمدشان کاسبی 
اســت و باید نان به خانه هایشان ببرند.وی بر لزوم حمایت از مشاغل و کسب و 
کارها در زمان تعطیلی بازار تاکید کرد و گفت: آیا دولتی ها حاضر می شوند دو 
ماه حقوق نگیرند یا یک ســوم حقوقشان را در اختیار کسبه محل قرار دهند تا 
اصناف و کسب و کارهایی که ناچار به تعطیلی شده اند حمایت شوند؟به گفته 
این کارشــناس حوزه کار خروجی تصمیماتی که از باال در شرایط بحرانی کرونا 
گرفته می شود مهم و تاثیرگذار است و باید شرایط زندگی افراد و وضع درآمدی 

کسب و کارها هم در آن لحاظ شود.

معامالت الگوریتمی در بورس آزاد شد
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای شرایط انجام 
معامالت الگوریتمی در بورس را اعالم کرد.محســن خدابخش مدیر نظارت بر 
بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای در مورد معامالت الگوریتمی 
در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران خطاب به شــرکت های کارگزاری اعالم 
کرد: پیرو اطالعیه مورخ اول مهرماه ســال گذشته که در آن عدم امکان انجام 
معامالت الگوریتمی تأکید شده بود، هم اکنون به اطالع می رسد، ارائه خدمات 
معامالت الگوریتمی توســط مؤسســات دارای مجوز از سازمان بورس به شرط 
رعایت 8 مورد بالمانع است. این موارد شامل؛ 1- رعایت مفاد الزامات معامالت 
الگوریتمی پیوســت بند 10 صورت جلسه مورخ 7 بهمن 98، همچنین مصوب 
هیأت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار. 2- ارائه زیرســاخت نظارتی سامانه 
مورد اســتفاده به سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس و شرکت فرابورس 
ایران. 3- عدم اســتفاده از الگوریتم های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و 
دستورالعمل انضباطی کارگزاران. 4- اخذ تأییدیه قابلیت های عملیاتی کسب و 
کار سامانه معامالت الگوریتمی از شرکت بورس اوراق بهادار. 5- اخذ قابلیت های 
عملیاتی کســب و کار سامانه معامالت الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران. ۶- 
اخذ تأییدیه الزامات سامانه معامالت الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران. 7- اخذ تأییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی 
از مرکز نظارت بر امنیت بازار ســرمایه  8- ارائه الگ ها و گزارش های دوره ای از 

عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه است.

خرید و فروش خودرو در بازارهای غیررسمی رونق گرفت
با وجود بسته بودن نمایشگاه های خودرو در بازارهای غیررسمی معامالت خودرو داغ بوده و هر کس نیازمند خرید خودرو است به آنها مراجعه می کند. نزدیک به 10 روز 
از تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح کشور می گذرد. در همین راستا فروشندگان خودرو نیز کسب و کارهای خود را تعطیل کرده و به نوعی 
مشمول تعطیلی دو هفته اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا شده اند با این وجود خرید و فروش خودرو در بازار متوقف نشده و در بازارهای غیررسمی از جمله فضای 
مجازی مشتریان درصدد خرید خودرو هستند.البته به اعتقاد فعاالن بازار ثبات قیمتها و روند کاهشی دالر باعث شده تا مردم همچنان به کاهش قیمت ها امیدوار بوده و 
کمتر تمایلی به خرید خودرو داشــته باشــند اما آن دسته از افرادی که نیازمند خرید خودرو هستند، در این شرایط رکود به دنبال خرید بوده تا شاید در آینده با تغییرات 
قیمتی متضرر ضرر نشوند.در حال حاضر نمایشگاه های خودرو بسته است ولی در فضای مجازی خرید و فروش خودرو انجام می شود اما قیمتها نسبت به دو هفته گذشته 

تغییر چندانی نداشته و به نوعی بازار با ثبات قیمتها روبروست.

یک مقام مسئول:
منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان واریز 

نشده است
دبیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: دومین مرحله متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی اجرا شد که هنوز منابع مورد نیاز و مصوب مجلس 
برای مرحله اول متناسب ســازی نیز به این سازمان واگذار نشده است.  محمد اسدی با 
تأکید بر لزوم اجرای مصوبات مجلس شــورای اســالمی برای تقویت بنیه مالی سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: باید مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسالمی برای واگذاری 32 
هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی به تأمین اجتماعی اجرا شود تا این سازمان 
بتواند به پشــتوانه منابع مالی قابل اتکا عالوه بر اجرای متناسب سازی، خدمات مطلوب 
و مورد نیاز جامعه تحت پوشــش را ارائه دهد.وی ادامه داد: پس از پیگیری های صورت 
گرفته توســط مدیرعامل و تیم مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی مبایعه نامه مربوط به 
واگذاری سهام شرکت های دولتی به ارزش 32 هزار میلیارد تومان در اجرای مصوبه سال 
گذشته مجلس شورای اسالمی به سازمان تأمین اجتماعی تحویل شده و انتظار می رود 
فرآیند واگذاری هرچه سریعتر تکمیل شود و در گام بعد نیز به دنبال دریافت منابع 89 
هزار میلیارد تومانی مروبط به بودجه سال جاری هستیم.رییس کانون بازنشستگان استان 
قزوین تحقق مطالبات بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشت آنها را تنها از طریق بهبود 
و ارتقاء مداوم خدمات ســازمان تأمین اجتماعی امکان پذیر دانست و گفت: این سازمان 
در سال جاری ماهیانه بیش از 15 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و برای ایفای تعهدات 
خود عالوه بر دریافت به موقع حق بیمه که مهمترین منبع مالی تأمین اجتماعی است، 
باید مطالبات از دولت را نیز با سازوکاری دقیق و موثر دریافت کند.اسدی همچنین اظهار 
امیدواری کرد: منابع مرحله دوم متناســب سازی حقوق بازنشستگان بهتر و سریعتر از 
منابع مرحله اول به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت شــود و دولت به زودی سازوکار 
موثری را برای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی 
ایجاد کند.وی ادامه داد: تکلیف قانونی دولت در ســال جاری پرداخت 89 هزار میلیارد 
تومان به سازمان تأمین اجتماعی است و بهتر است پرداخت ها از ابتدای سال شروع شود 
تا بازنشستگان نسبت به ایفای تعهد دولت در قبال این سازمان دلگرم و خوش بین شوند.

قرار بود ســازمان تامین اجتماعی از روز جمعه بیستم فروردین ماه پرداخت مستمری ها 
و متناسب سازی مرحله دوم را اجرایی کند که همزمان با این پرداخت ها و مطرح شدن 
اشــکاالتی در پرداختی ها به سایر سطوح، با دســتور مدیرعامل این سازمان، این اقدام 
بــه منظور بازبینی موضوع و اطمینان از صحت محاســبات به تعویــق افتاد.مرحله اول 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال 99 اجرایی و حقوق 
ماهانه مستمری بگیران این سازمان از 400 تا 800 هزار تومان افزایش یافت. مرحله دوم 
این متناسب سازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ خواهد شد.به 
گفته مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،  براساس این متناسب سازی، 
بازنشستگان با 30 سال سابقه از فروردین 1400،  4 میلیون و 200 تا 4میلیون و 300 

هزار تومان دریافت می کنند. 
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کاهش ۹8 درصدی بارندگی در تهراناستانها

 نشانه های بروز خشکسالی
یک مقام مســئول با اشــاره به اینکه ورودی آب به سدها به دلیل گرمای هوا و آب 
شدن ذخایر برفی نسبت به پارسال تغییری نکرده، گفت: میزان بارندگی در فروردین 
در ســطح اســتان تهران ۹۸ درصد کاهش یافته است.محمد شهریاری، مدیر بهره 
برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان 
اینکه فصل بهار در فرآیند بهره برداری از منابع آبی فصل سیالب و آبگیری سدها به 
شمار می رود، گفت: با توجه به ذخایر برفی حوضه آبریز هر سد، در فصل بهار با گرم 
شــدن تدریجی هوا، این ذخایر برفی ذوب شده و با همراه شدن بارش ها و نزوالت 
جوی تبدیل به روان آب و ســیالب شده و نهایتاً به مخازن سدها رسیده و آبگیری 
مخازن شــکل می گیرد؛ این در حالی است که متأسفانه در سال آبی جاری و فصل 
زمستان سال ۹۹ بارش برف چندانی را در حوضه آبریز سدهای تهران تجربه نکردیم 
و با شروع فصل بهار نیز تا امروز بارش چندانی نداشته ایم.وی با اشاره به بودجه برفی 
ســدهای تهران افزود: در حوضه آبریز سد لتیان آب معادل برف در سال آبی جاری 
در مقایســه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۶ درصد کاهش، در سد امیرکبیر ۷۷ 

درصد و در سد طالقان ۸۵ درصد کاهش داشته است.

آبگیری مطلوبی پیش بینی نمی شود

این مقام مسئول با اعالم اینکه در فروردین ماه سال جاری میزان بارندگی در سطح 
اســتان تهران ۲.۳ میلی متر بوده است، اظهار داشت: در مدت مشابه سال گذشته 
میزان بارندگی تهران ۱۳۲ میلیمتر بوده اســت که مقایسه این دو رقم، کاهش ۹۸ 
درصدی بارندگی های امسال نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.شهریاری ادامه 
داد: با توجه به وضعیت برفی حوزه آبریز ســدها و شــرایط بارش های بهاری انتظار 
می رود امسال آبگیری قابل توجهی در مخازن سدهای پنجگانه تهران نداشته باشیم.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران 
با تاکید بر شرایط نامناسب بارندگی ها به افزایش محسوس درجه حرارت هوا بویژه 
در حوضه های آبگیر سدها نســبت به مدت مشابه سال گذشته، توضیح داد: اثرات 
منفی این موضوع می تواند به محدودیت منابع آبی و افزایش مصرف آب در ماه های 

آتی منجر شود.

آب شدن ذخایر برفی باعث شد ورودی آب به سدها ثابت بماند
وی میزان ذخیره آب ســدهای ۵ گانه تهران را ۷۴۵ میلیون متر مکعب عنوان کرد 
و گفت: البته این میزان در روز مشــابه ســال گذشته ۷۷۶ میلیون متر مکعب بود 
که کاهش ۳۱ میلیون متر مکعبی را در سال جاری نشان می دهد. اما به طور کلی 

می توان گفت درحال حاضر مقایســه حجم ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی 
تاکنون با سال آبی گذشــته تقریباً همتراز است. گفتنی است حجم ورودی آب به 
مخازن ســدهای پنجگانه تهران در سال آبی گذشته ۷۳۰ میلیون متر مکعب بود و 
این حجم در سال آبی جاری ۷۳۵ میلیون متر مکعب است. این افزایش ورودی به 

مخازن سدها به دلیل گرم شدن هوا و آب شدن زودهنگام ذخایر برفی است.

مردم صرفه جویی کنند /    بروز شرایط خشکسالی
شهریاری با اشاره به اینکه با وجود شرایط کرونایی حاکم در استان تهران، همشهریان 
باید بیش از پیش در مصرف آب صرفه جویی کنند، تصریح کرد: وضعیت ورودی ها 
و بارندگی ها حاکی از بروز شــرایط خشکســالی و احتمال تداوم و تشــدید آن در 
ماه های بعد و ســال آبی آتی است، چرا که از ابتدای سال آبی جاری تاکنون شاهد 
۲۳۵ میلیمتر بارندگی در تهران بوده ایم. این در حالی است که در مدت مشابه سال 
آبی گذشته میزان بارندگی های تهران ۳۹۷ میلیمتر بود که کاهش ۴۱ درصدی را 
تاکنون نشــان می دهد.این مقام مسئول میزان ذخیره فعلی آب در سد امیرکبیر را 
۱۵۸ میلیون متر مکعب، ســد لتیان ۵۱، سد الر ۸۰، سد طالقان ۳۱۹ و سد ماملو 

۱۳۷ میلیون متر مکعب اعالم کرد.

افزایش 7 درصدی تولید گوگرد در پاالیشگاه 
گاز ایالم 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش ۷ درصدی 
گوگرد تولیدی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ، دکتر روح اله نوریان افزود: با 
وجود شــرایط خاص و محدودیت های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، در ســالی که توسط مقام معظم رهبری 
بنام ســال "جهش تولید" نامگذاری شده است، با تالش کارکنان این پاالیشگاه 
ضمــن توجه به پایداری تولید، برای تحقق این نامگذاری و افزایش تولید تالش 
زیادی شده است.وی اظهار داشت: در سال گذشته گوگرد تولیدی این پاالیشگاه  
در بازارهای داخلی به فروش رسیده است که نسبت به سال پیش از آن از لحاظ 
وزنی و ریالی رشد چشمگیری داشته است.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
تصریح کرد:گوگرد تولیدی این شــرکت در داخل کشــور از سوی خریداران در 
رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس کاال و همچنین به صورت مستقیم از پاالیشگاه 
خریداری می شــود.نوریان خاطرنشان کرد: به واسطه کیفیت باال و خلوص ۹۹ 
درصدی گوگرد تولیدی پاالیشــگاه گاز ایالم، بهترین کاربرد آن برای فرآوری و 

تولید محصول جدید،در مسیر تولید کود بنتونیتی است.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت اعالم کرد؛
افزایش خدمات، کاهش هزینه ها و پایش 

مشترکان، رویکرد آبفا آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی - شــیعه نواز: رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شــرقی بر افزایش خدمات، کاهش هزینه ها و پایش 
مشــترکان جهت شناسایی انشعابات تغییر کاربری شــده تاکید کرد.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو در جمع مدیران شهرستان های تابعه شرکت 
آب و فاضالب استان با اعالم این مطلب، ابراز امیدواری کرد؛ شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی بتواند رسالت حقیقی خود که ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت 
عالی است، به انجام رسانده و در این راستا با برنامه ریزی دقیق و مدون و کارآمد 
و مطابق با اســتانداردهای تعریف شده به هدف واقعی خود برسد.وی در راستای 
این رویکرد بر جدیت در جهت ارتقای نظام مدیریت طرح ها و پروژه ها به منظور 
انجام مناســب و مطابق زمان و هزینه پروژه ها و همچنین ایجاد ساختار اقتصاد 
مهندسی در پروژه ها و اتمام طرح های نیمه تمام تاکید کرد.ایمانلو در عین حال 
خواستار رعایت بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ و کاهش هزینه های جاری و اجتناب 

از اعمال هزینه های غیر ضرور شد.

عملیات اسیدشویی بویلر واحد سه بخار 
نیروگاه نکا انجام شد

در واپسین روزهای تعمیرات اساسی و در آستانه راه اندازی، عملیات اسیدشویی 
بویلر واحد سه بخاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا توسط کارکنان متخصص نیروگاه 
انجام شد.مدیر امور شیمی نیروگاه بخار با اعالم این خبر افزود: حرارت حاصل از 
احتراق سوخت در محفظه احتراق، بوسیله لوله های بویلر جذب و به سیال آب 
یا بخار داخل آن منتقل می گردد، وجود هرگونه رسوب در این لوله ها میتواند بر 
جریان انتقال حرارت اثر منفی گذاشته و موجب کاهش راندمان گردد.امیر عزیزی 
افزود: پس از آنکه رسوبات جداره داخلی لوله های بویلر از یک حد معینی فراتر 
رفت، عملیات اسیدشویی و رسوبزدایی این لوله ها با هدف پیشگیری از مشکالت 
بهره برداری، معموالً در زمان انجام تعمیرات اساســی و گاهی اوقات بر حســب 
ضرورت و بروز مشــکالت بهره برداری به علت وجود رسوب، در زمان تعمیرات 
میاندوره ای انجام و در پایان نسبت به ایجاد الیه محافظ اکسید مغناطیسی آهن 
جهت جلوگیری از خوردگی لوله ها اقدام می شود.وی ادامه داد: اسیدشویی بویلر 
در سه مسیر اکونومایزر، اواپراتور و لترال پس، ریهیت و سوپرهیت انجام می شود .

در سال گذشته:
بیش از ۱۴هزار متر اصالح و توسعه شبکه 

آبرسانی در امور آبفا آمل انجام شد
مدیر امور آب وفاضالب آمل از انجام ۱۴ هزار و ۲۴۷  متر اصالح و توسعه شبکه 
آبرسانی در اقطار ۷۵ تا ۱۶۰ میلی متری در این امور طی سال گذشته خبر داد.

مهندس قبادی با بیان اینکه در این مدت ۲۴۵۶ مورد نصب و ۳۲۰ مورد اصالح 
و اســتاندارد سازی انشــعاب آب با کاربری مختلف صورت گرفت، افزود: ۲۳۶۸ 
فقره شکستگی، اتفاقات و اتصاالت انشعابات و شبکه برطرف شد.وی، با اشاره به 
۵۰ مورد نشــت یابی و ۱۷۵۳ مورد تعویض کنتور در سال گذشته، تصریح کرد: 
با هدف افزایش توان آبدهی پمپ های ایســتگاه های پمپاژ  به صورت دوره ای 
تعمیر و بهسازی شد.مدیر امور آب وفاضالب آمل، ۲۴ مورد  تعویض و راه اندازی 
الکتروموتور چاه ، تابلو و تعمیرات، ۶ مورد تغییر و بازطراحی سیســتم های کلر 
زن گاز کلر به آب ژاول،۳۲  مورد تعمیر، تعویض و ســرویس دستگاه کلرزن،۷۲  
مورد تعمیر ، ســرویس و نصب تابلوهای کنترل دور و راه انداز نرم در چاه ها و 
تعویض۱۸۰ متر کابل های ترانس و تابلو برق را از دیگر اقدامات انجام شــده در 

سال گذشته عنوان کرد .

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان :
 اجرای حدود 350 کیلومتر شبکه  گازرسانی 

در استان در سال ۱399
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در گفتگو با پایگاه خبری شرکت ، از اجرای 
حدود  ۳۵۰  کیلومتر شــبکه گازرسانی شــهری ،روستایی وخطوط اختصاصی 
صنایع  طی سال گذشته در این استان خبر داد.علی طالبی   با اعالم مطلب فوق 
بیان داشت:علیرغم مشکالت و موانع موجود  ، خوشبختانه  این شرکت توانستی با 
همت و تالش صورت گرفته  بیش از ۲۴۰  کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری 
در بخش روستاها و  ۶۰ کیلومتر شبکه گذاری نیز در مناطق شهری و حدود  ۵۰  
کیلومتر در خطوط اختصاصی صنایع   اجرا  نماید.وی افزود: در مجموع تا پایان 
سال ۹۹   نیز  این شرکت  بالغ بر ۹۸۴۱  کیلومتر  در سطح استان  شبکه  اجرا   
نموده است   که در این خصوص   ۶۲۲۱  کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری  
مربوطه به روســتاها بوده  و  ۳۶۲۰  کیلومتر نیز مربوط به  مناطق شهری  می 
باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به سال ۱۴۰۰ که  توسط رهبر 
معظم  بعنوان سال تولید،پشــتیبانی ها و مانع زدایی  مزین شده اذعان داشت: 
امیداســت در ســال جدید  با تالش مجموعه همکارن گازگلستان ، پیمانکاران 
ومجریان پروژه های گازرســانی  ودر ســایه  همراهی و حمایت سایرسازمانهای 
ذیربط  و مرتع شــدن موانع   ، نســبت به افزایش توسعه گازرسانی در روستاها  
اقدام شود تا روستاهایی که شرایط گازرسانی  را دارند هر چه زودتر از این موهبت 

الهی برخوردار گردند.

اشباع کم  سابقه ذخایر نفت که در اوج شیوع ویروس کرونا به وجود آمده بود 
و بازار را به مرز فروپاشــی کشــانده بود، تقریبا از بین رفته و از احیای قیمت 
نفت پشتیبانی کرده است.جدیدترین گزارش آژانس بین المللی پول نشان می 
دهد تنها یک پنجم از مازاد ذخایری که ســال گذشته در پی فروپاشی تقاضا 
در ذخایر نفت اقتصادهای توسعه یافته به وجود آمده بود تا فوریه باقی مانده 
است. از آن زمان مازاد باقی مانده با کاهش ذخایر شناور که در دریاها نگهداری 
می شدند و کاهش ذخایر در یک پایانه نفتی  کلیدی در آفریقای جنوبی ناپدید 

شده است.
روند توازن دوباره بازار نفت در شــرایطی روی می دهد که اوپک و متحدانش 
میزان قابل توجهی از تولیدشــان را محدود نگه داشته اند و احیای اقتصادی 
امیدبخش، تقاضای جهانی برای ســوخت را بهبود بخشــیده است. این امر از 
قیمتهای نفت در حدود ۶۷ دالر در هر بشکه پشتیبانی کرده که اتفاق خوبی 
برای تولیدکنندگان بوده اما مایه نگرانی فزاینده خودرو ســواران و کشورهای 
مصرف کننده بزرگ نفت نسبت به تورم شده است.اد مورس، مدیر تحقیقات 
کاال در گروه مالی ســیتی در این باره گفت: ســطح ذخایــر نفت تجاری در 
کشورهای عضو سازمان توســعه و همکاری اقتصادی به پایین میانگین پنج 
ساله بازگشته است. آنچه که از مازاد ذخایر مانده، تقریبا در چین متمرکز شده 

که در حال ایجاد یک ذخایر نفتی دائمی است.

پاکسازی اشباع نفتی دوران پاندمی
به گفته مشــاوران شــرکت آی اچ اس مارکیت، این فرآیند هنوز کامل نشده 
اســت. به نظر می رسد مازاد ذخایر قابل توجهی در سواحل استان شاندونگ 
چین مانده است. با این حال این مازاد ذخایر ممکن است برای تامین خوراک 
پاالیشگاههای جدید در این منطقه جمع شده اند. حذف باقی مانده مازاد ذخایر 
جهانی نفت ممکن است زمان بیشــتری ببرد زیرا گروه اوپک پالس در حال 
احیای بخشــی از عرضه نفت فریز شده است و شیوع ویروس جدید در هند و 
برزیل تقاضا را تهدید می کند. با این حال به نظر می رسد پایان این اشباع در 

تیررس قرار گرفته است.
طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، ذخایر نفت در اقتصادهای توسعه یافته 
تا فوریه، تنها ۵۷ میلیون بشــکه باالی میانگین دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بوده اند 
که پایین تر از اوج ۲۴۹ میلیون بشکه در روز در ژوییه است.اوضاع فعلی کامال 
نقطه مقابل یک ســال پیش اســت که قرنطینه ها باعث سقوط ۲۰ درصدی 
تقاضای جهانی برای ســوخت شده بود. شرکت بازرگانی نفت گانوور آن زمان 
پیش بینی کرده بود فضای ذخیره سازی برای نفت به زودی به پایان می رسد.

افت انبارسازی نفت
 مازاد ذخایر در آمریکا تقریبا پاکســازی شده اند. طبق گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، در مجموع ذخایر نفــت و فرآورده های نفتی در اواخر فوریه به 
۱.۲۸ میلیارد بشکه رسید که سطح مشاهده شده پیش از شیوع ویروس کرونا 
بود و همچنــان در این حدود قرار دارد. ذخایر نفت در کرانه شــرقی آمریکا 
هفته گذشــته به پایین ترین سطح خود در ۳۰ سال گذشته کاهش پیدا کرد. 

مرسدس مک کی، تحلیلگر ارشد در شرکت مشاوره FGE در این باره می گوید: 
ما شــاهد اوج گیری فعالیت پاالیشــگاهی در آمریکا هستیم که برای کاهش 
سطح ذخایر مطلوب خواهد بود.همچنین کاهشی در ذخایر نفت استراتژیک 
آمریکا دیده می شود. دولت وقت آمریکا سال میالدی گذشته به معامله گران 
و شــرکتهای نفتی اجازه داده بود بخشی از مازاد عرضه را موقتا در این ذخایر 
اســتراتژیک نگهداری کنند و آنها در ماه های اخیر بی ســر و صدا حدود ۲۱ 
میلیون بشکه از این ذخایر برداشت کرده اند. مازاد ذخایر نفت که در دریاهای 
جهان نگهداری می شــدند نیز ناپدید شــده است. سال گذشته که تاسیسات 
خشکی با کمبود فضا برای نگهداری نفت روبه رو شده بودند نفتکشها به مخازن 
شــناور تبدیل شده بودند. اما طبق گزارش شــرکت آی اچ اس مارکیت، این 
حجم نفت نیز کاهش پیدا کرده است. به گفته تحلیلگران آی اچ اس مارکیت 
حجم ذخایر شــناور در دو هفته گذشــته حدود ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده 
و به ۵۰.۷ میلیون بشــکه رســیده که پایین ترین میزان در یک سال گذشته 
است.کاهش ســطح ذخایر نفت در هاب استراتژیکی بااهمیت خلیج سالدانها 
در کرانه غربی آفریقای جنوبی نماد احیای تقاضا به شمار می رود. این مکان 
نقطه محبوبی برای معامله گران اســت و به آنها اجازه می دهد انعطاف پذیری 

برای ارسال سریع محموله ها به بازارهای جغرافیایی مختلف را داشته باشند.

کاهش ذخایر نفت سالدانها
طبق آماری که توسط بلومبرگ گردآوری شده، ذخایر نفت در پایانه سالدانها 
در آستانه نزول به ۲۴.۵ میلیون بشکه است که پایین ترین میزان در یک سال 
گذشته است.برای ائتالف اوپک  پالس که عربستان سعودی و روسیه مدیریت 
مشترک آن را بر عهده دارند، این کاهش نشانه پیروزی یک استراتژی متهورانه 
است که آنها یک سال پیش اتخاذ کردند. این گروه تولیدش را از ماه مه سال 
گذشــته حدود ۱۰ میلیون بشــکه در روز معادل ۱۰ درصد از عرضه جهانی 
کاهش داد و اکنون در فرآیند تســهیل محتاطانه بخشــی از این محدودیت 
عرضه قرار دارد.اوپک پالس مکررا اعالم کرده که هدف اصلی این گروه عادی 
سازی ســطح ذخایر نفت است. با این حال معلوم نیست آیا این گروه پس از 
دستیابی به این هدف شیرهای نفت خود را باز خواهد کرد. در گذشته جذابیت 
قیمت های باال باعث شده بود این گروه حتی پس از رسیدن به هدف خود در 

کاهش سطح ذخایر، به محدودیت عرضه ادامه دهد.

واکنش های متضاد
 برای کشــورهای مصــرف کننده کاهش ســطح ذخایر نفــت خبر چندان 
خوشایندی نیست. رانندگان در کالیفرنیا در حال حاضر حدود چهار دالر برای 
هــر گالن بنزین پرداخت می کنند. هند که یک واردکننده بزرگ اســت نیز 
درباره فشــار مالی افزایش قیمت ها شکایت کرده است. اما در هر صورت روند 
متوازن شدن مجدد بازار ادامه پیدا می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، گروه 
سیتی پیش بینی می کند با اوج گیری بیشتر تقاضا، ذخایر جهانی نفت با نرخ 
۲.۲ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال کاهش پیدا می کند و قیمت نفت 

برنت به ۷۴ دالر یا باالتر صعود خواهد کرد.

 عقبگرد نفت در واکنش 
به افزایش بیماران کرونایی

قیمت نفت دیروز دوشنبه تحت تاثیر افزایش آمار مبتالیان به کووید ۱۹ در هند 
و کشورهای دیگر که باعث برانگیخته شدن نگرانیها نسبت به آسیب دیدن رشد 
اقتصادی و تقاضا برای ســوخت شد، کاهش یافت.بهای معامالت بهای معامالت 
نفت برنت ۲۳ ســنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۶۶ دالر و ۵۴ سنت در 
هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت هفته گذشته ۶ درصد رشد هفتگی داشت.بهای 
معامالت نفت آمریکا ۲۷ ســنت معادل ۰.۲ درصــد کاهش یافت و به ۶۲ دالر و 
۹۶ ســنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا هفته گذشته ۶.۴ درصد رشد 
هفتگی ثبت کرده بود.تحلیلگران گروه ANZ Research در گزارشــی اعالم کردند 
پیشرفت واکسیناسیون در بازارهای توسعه یافته در سطح ترافیک جاده ای قابل 
مشاهده است اما افزایش مجدد آمار ابتال، روند احیا در کشورهای نوظهور اقتصادی 
مانند هند و برزیل را معکوس کرده است.هند روز دوشنبه آمار مبتالیان جدید را 
۲۷۳ هزار و ۸۱۰ نفر گزارش کرد و مجموع آمار این کشور به بیش از ۱۵ میلیون 
نفر رســید و دومین کشور دارای بیشترین مبتالیان پس از آمریکا قرار گرفت که 
بیش از ۳۱ میلیون بیمار کرونایی دارد. شمار قربانیان کووید ۱۹ در هند ۱۶۱۹ نفر 
افزایش یافت و به حدود ۱۸۰ هزار نفر رسید.هنگ کنگ پروازها از هند، پاکستان 
و فیلیپین را از ۲۰ آوریل به دلیل مشــاهده ورود موارد مبتال به کووید ۱۹ از این 
کشــورها معلق کرد.نظرسنجی ماهانه رویترز نشان داد شرکتهای ژاپنی معتقدند 
ژاپن که ســومین اقتصاد بزرگ جهان اســت، با موج چهارم شیوع ویروس کرونا 
روبرو خواهد شــد و بسیاری از آنها آسیب دیدن بیشتر کسب و کارشان را پیش 
بینی می کنند.ژاپن تاکنون موارد ابتالی کمتری در مقایســه با سایر اقتصادهای 
بزرگ گزارش کرده است اما نگرانیها نسبت به موج جدید ابتال به سرعت افزایش 

پیدا می کند.

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی ساده

انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز 
 1400-1401

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ســاده« انجام خدمات خودرویی شــرکت آب منطقه ای البرز 
1401-1400  » از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه تاریخ 1400/01/31 می باشــد. اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1400/02/04

مهلت بارگزاری اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1400/02/16
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 مورخ 1400/02/18 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی)ره(-
روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی      

3186717598 تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

ول
ت  ا

نوب مناقصه شماره : 1400-02

در ۳ماه نخست ۲۰۲۱میالدی؛
پاالیش نفت چین افزایش یافت

نفت خام فرآوری شده چین در سه  ماه نخست امسال با ۱۸ درصد افزایش به ۱۴ 
میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه در روز رسید.به گزارش پلتس، داده های اداره ملی آمار 
چین نشــان داد که نفت خام فرآوری شــده این کشور در سه ماه نخست ۲۰۲۱ 
نسبت به مدت مشابه پارســال ۱۷.۸ درصد افزایش یافته و بیشترین افزایش از 
سال ۲۰۱۰ را ثبت کرده است.  مقدار نفت خام پاالیش شده در بازه زمانی یادشده 
۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشــکه در روز بوده اســت، رشــد ۱۸.۳ درصدی تولید 
ناخالص داخلی این کشــور در پی کاهش قیمت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در مدت مشابه پارسال از دالیل این افزایش به شمار می آید.کاهش تولید ناخالص 
داخلی در سه ماه نخست ســال ۲۰۲۰ و در پی آن رشد چشمگیر اقتصادی در 
سه ماه نخست ۲۰۲۱ به معنای رشد میانگین ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی 
ســاالنه در مقایسه با سطح تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست ۲۰۱۹ است 
و این شرایط از رشد اقتصادی پایدار در این کشور حکایت دارد.چین پس از رشد 
۲.۳ درصدی اقتصاد خود در سال گذشته میالدی و رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی 
در سه ماه چهارم ۲۰۲۰، هدف رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۱ را بیش از ۶ 
درصد تعیین کرده، این در حالی است که رشد ۱۸.۳ درصدی اقتصاد در سه ماه 

نخست امسال اندکی کمتر از انتظار ۱۸.۵ درصدی اقتصاددانان بود.

انبارسازی نفت افت کرد؛

طالی سیاه در یک قدمی پیروزی
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گزیده خبر معاون وزیر صمت مطرح کرد:

 تخفیف ۱۰ درصدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
معاون وزیر صمت اظهار داشــت: برنامه هایی برای مذاکرات در راستای توافقنامه تجارت 
آزاد با پاکســتان و اوراســیا و تجارت ترجیحی با هند، ازبکستان، اندونزی، آذربایجان و 
ویتنام داریم که در ســال گذشته به کندی پیش رفته و می توانیم آن را از طریق وبینار 
پیگیری کنیم و تنها برای توافق نهایی مذاکرات حضوری داشته باشیم. حمید زادبوم در 
نشســت خبری دیروز خود اظهار کرد: برای وضعیت تجارت در سال آینده می توان یک 
سناریوی خوشبینانه و یک سناریوی بدبینانه پیش بینی کرد. میزان کنترل کرونا، تحوالت 
سیاســی، مذاکرات و برداشته شدن تحریم ها مســائلی هستند که در این موضوع تاثیر 
می گذارند. تداوم شرایط فعلی از نظر ما بدبینانه است از طرف دیگر هر میزان که موانع 
تولید از میان برداشته شود سناریوی خوشبینانه تری خواهیم داشت. افزایش تولید نیاز 
بــه واردات و صادرات دارد لذا باید برای واردات و صادرات برنامه ریزی کرد.وی ادامه داد: 
کاهش 15 درصدی صادرات در سال 99 باید در سال 1400 جبران شود از همین جهت 
برنامه هایی برای رفت و آمدهای تجاری، کمیســیون مشترک، نمایشگاه های مشترک و 
پیگیری توافقاتی که سال گذشته داشتیم در دستور کار است. رویدادهای تجاری در سال 
99 به شدت کاهش پیدا کرد. تعداد نمایشگاه هایی که در آن حضور داشتیم و توانستیم 
سوبسید بدهیم چهار نمایشــگاه بود، مذاکرات به صورت وبینار نیز می تواند انجام شود. 
برنامه هایی برای مذاکرات در راستای توافقنامه تجارت آزاد با پاکستان، اوراسیا و تجارت 
ترجیحی با هند، ازبکســتان، اندونزی، آذربایجان و ویتنام داریم که در ســال گذشته به 
کندی پیش رفته و می توانیم آن را از طریق وبینار پیگیری کنیم و تنها برای توافق نهایی 
مذاکرات حضوری داشــته باشیم.معاون وزیر صمت با اشــاره به ارسال رایزنان بازرگانی 
گفت: ما نیاز به رایزنان بازرگانی داریم. پنج رایزن بازرگانی به کشــورهای روسیه، چین، 
عمان، ارمنستان و آذربایجان می فرستیم که آنها احکام و گذرنامه های خود را گرفته اند. 
در تالش هســتیم تا برای پاکســتان، ترکیه و هند نیز رایزن بازرگانی بفرستیم. اولویت 
سوم فرستادن رایزن بازرگانی به کشورهایی است که پیش از این در این کشورها رایزن 
داشــته ایم و اکنون نداریم اما برای این کار مشکالت از نظر بودجه وجود دارد. همه پنج 
نفری که به عنوان رایزن بازرگانی فرســتاده می شوند از نیروهای سازمان توسعه تجارت 
هستند که گزینش آنها بیش از یک سال طول کشیده است.زادبوم با اشاره به پروژه های 
مشترک با تجارت بین الملل تصریح کرد: پروژه ما با سازمان تجارت بین الملل از دو سال 
پیش شروع شده و تا سه سال دیگر ادامه دارد، این پروژه پنج محور دارد. استراتژی ملی 
صادرات تقریبا پیش رفته و بــه جز آن، محورهای دیگر مانند کارآفرینی و حضور زنان 
و جوانان در تجارت مقایســه سازمان توسعه تجارت با دیگر سازمان های توسعه تجارت 
و ارتقــای آن بخش مهمی از این پروژه هســتند. بخش های مهمی از آن با تمرکز روی 
بخش خصوصی به خصوص اتاق بازرگانی است.وی در ادامه در این باره توضیح داد: برای 
این پروژه شــش گروه کاالیی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات انتخاب شده و 
برنامه اقدام برای آنها طراحی شده است برای مثال گروه کاالیی قطعات خودرو در بخش 
صنعت و گیاهان دارویی در بخش کشاورزی جزء گروه های انتخاب شده کاالیی هستند. 
برنامه اقدام برای این شش گروه کاالیی الگوهایی هستند تا به سایر بخش ها هم تعمیم 
داده شوند این کار باعث استفاده از روش های نوین در طراحی ها می شود. پروژه ای که با 
ITC پیش می بریم معادل 8 میلیون یورو اســت که همین پروژه باعث خواهد شد دانش 

استانداردسازی و کیفیت صادرات افزایش یابد.رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان 
کرد: به کارگیری استان ها در تجارت بین المللی مسئله مهمی است. باید به سازمان های 
صمت و اتاق های بازرگانی کمک شــود تا کارها بین اســتان ها تفویض شــود. توجه به 
زیرساخت ها مانند لجســتیک و غیره برنامه دیگری است که روی آن تمرکز داریم. اگر 
زیرساخت های لجستیک پاسخگوی توسعه تجارت نباشد توسعه تجارت با افزایش هزینه 
مواجه شده و قفل می شود.زادبوم با اشاره به سیاست های بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بیان داشت: از فروردین ماه سال 97 بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک موضوع 
مهم مطرح و ابالغ شد. از سال 97 بانک مرکزی و کمیته ماده 2 در مورد نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات تصمیم گیری می کنند. تیرماه سال 99 بسته سیاستی بازگشت ارز 
حاصل از صادرات ابالغ شد که راه آن سامانه نیما بود، البته اعتراضاتی در این باره وجود 
داشت. 12 آبان ماه 99 مصوبه 177 ابالغ شد و کمیته ماده 2 آن را به رسمیت شناخت، 
طبق این مصوبه واردات در مقابل صادرات که از 25 تیر ماه 99 دیگر مورد پذیرش نبود 
دوباره مورد قبول واقع شد.وی افزود: کمیته اقدام ارزی با حضور اتاق های بازرگانی، تعاون، 
اصناف، گمرک، امور مالیاتی، بانک مرکزی و غیره مصوبه ای آماده کرد که 15 فروردین 
ماه امســال تصویب شد این مصوبه اصالحیه و تکمله ای بر مصوبه 177 بود و به مصوبه 
124 موســوم شد. یکی از این مصوبات رویکرد وارداتی و دیگری رویکرد صادراتی دارد.

معاون وزیر صمت در ادامه بیان کرد: در مورد کسانی که برای سال 97 تعهد ارزی دارند 
در این مصوبات تعیین تکلیف شــده است. صادرات خدمات فنی مهندسی نیز طبق این 
مصوبــات 10 درصد تعهد ارزی دارند. در ســال 97، 20 درصد تخصیص تعهدات ارزی 
وجود داشــت که بعد از آن برداشته شد ولی با صحبت هایی که انجام شد برای تعهدات 
ارزی از ابتدای ســال 98 تا پایان ســال 1400، 10 درصد تخصیص داده می شود که به 
خاطر هزینه های ارزی تجار اســت. همچنین کاالهایی که برای تست به خارج از کشور 
می روند تعهد ارزی نخواهند داشت.زادبوم در پاسخ به سوالی پیرامون مشوق های صادراتی 
اظهار کرد: برای این کار در سال گذشته 600 میلیارد تومان در بودجه اختصاص پیدا کرد 
که ما یک دوازدهم آن را یعنی 50 میلیارد تومان گرفتیم، این بودجه در حوزه هایی مانند 
زیرساخت ها به خصوص در استان های مرزی کمک هزینه سود بانکی تخصیص داده شد. 
از طریق بانک های توســعه تعاون و کشاورزی در حال پرداخت است. صادرکنندگانی که 
تا پایان سال گذشته مدارک خود را به سازمان تحویل دادند و سودی را بابت تسهیالت 
صادراتی در ســال 99 پرداخت کرده اند حدود 3 تا 4 درصد سود آنها پرداخت می شود. 
مابقی این بودجه در حوزه هایی مانند تبلیغات و اطالع رســانی، تولید محتوای مناسب با 
صادرات، توسعه زیرساخت های نمایشی در برخی استان ها و پروژه تحقیقاتی در ارتباط 
با صادرات غیرنفتی هزینه شــد.وی با اشاره به منابع مشوق های صادراتی گفت: در سال 
1400 با پیشــنهاد سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس 800 میلیارد تومان برای 
این کار در بودجه تخصیص داده شد. 200 میلیارد تومان نیز برای حوزه کشاورزی در نظر 
گرفته شــده و درصدی از درآمدهای عوارض های صادراتی نیز بخشی از این منابع است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: به شرکت کنندگان در نمایشگاه های کشورهای دیگر 
کمک هزینه هایی انجام شده اســت. به هر شرکت کننده در این نمایشگاه ها 60 میلیون 
تومان داده ایم که این مبلغ را در سال جاری افزایش می دهیم البته این کمک ها تنها به 

شرکت هایی که 100درصد خصوصی هستند اختصاص می یابد. برنامه ای داشتیم مبنی بر 
اینکه به مراکز تجاری و شرکت های خصوصی در خارج از کشور کمک کنیم اما به علت 
تعداد باال تنها به دفاتر شــرکت های خصوصی صادرکننده کمک کردیم. اگر تشکل های 
بخش خصوصی مجاز مراکز تجاری مورد تایید ســازمان توسعه تجارت را داشته باشند 
از این مشوق ها به آنها نیز اختصاص می یابد.زادبوم در مورد راهکارهای بهبود تجارت در 
مناطق مرزی یادآور شد: وقتی صحبت از شیوه نامه برای مرزنشینان می کنیم در محدوده 
مقررات مرزنشینی است. تا جایی که مقررات به مرزنشینان اجازه می دهند می توانند تا 
ســقف معینی صادرات انجام داده و در مقابل آن واردات کنند و هیچ تعهد ارزی نداشته 
باشند اما اگر بیشتر از این سقف صادرات کنند مانند سایر تجار با آنها برخورد می شود.

وی افزود: مشــکلی که ممکن است در این مورد وجود داشته باشد این است که برخی 
همسایگان مانند افغانستان با بازارچه های مرزی موافق نیستند اما برخی کشورها مانند 
پاکستان از آن استقبال می کنند. انشااهلل در چهارشنبه پیش رو سه بازارچه مرزی جدید 
با حضور وزیر زیربط پاکســتان در ایران همراه با امضای تفاهمنامه افتتاح خواهد شــد. 
همچنین مرز »پیشــین-مند« با حضور وزیر راه و شهرســازی باز می شود.وی در ادامه 
با اشــاره به کولبران خاطرنشــان کرد: ما باید کاری کنیم که سطح تجارت کولبری را 
کــم و کمتر کنیم. باید کمک کنیم که کولبــری در این مناطق به تجارت مرزی و بعد 
تجارت بین الملل بیانجامد یعنی نسل های بعدی به جای کولبری به تجارت بپردازند؛ باید 
برنامه ای در این موضوع طراحی شود. برای مثال بازارچه های مرزی می توانند راهکارهای 

مناسبی باشند.

در شرکت ذوب آهن اصفهان اقدامات الزم 
برای غلبه بر کرونا انجام می شود

نشســت پویش ملی اطالع رســانی مقابلــه با کرونا 
)پویش ملی ره ســالمت( با حضــور ایرج حریرچی 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
کیانــوش جهانپور رییــس مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشــت و جمعی از مدیران و 

مســئوالن سازمان های همراه گام چهارم بســیج و پویش ملی اطالع رسانی 
 مقابله با کرونا به صورت ویدئو کنفرانس در اســتودیو ســالمت برگزار شــد.

در ابتدای این نشســت حریرچی با بیان این که سالمت موضوعی چندوجهی 
و با ســایر مســائل اجتماعی بســیار مرتبط اســت، گفت: اصوال ســالمت 
مردم اعم از جســمی و روانــی بیش از 80 درصد به عوامــل اجتماعی موثر 
بر ســالمت وابسته اســت که خارج از حوزه بهداشــت و درمان رخ می دهد. 
همچون میزان درآمد ملی آن کشــور خصوصا ســرانه ملی، توزیع مناســب 
و عادالنــه درآمد، میزان اشــتغال و بهره مندی مردم از مســکن مناســب 
یــا موارد منفی ماننــد اعتیاد، طالق و بیکاری. بی راهه اســت که فکر کنیم 
 همه مســائل بهداشــت و درمان کشــور را با پزشــکی می تــوان رفع کرد.

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشست با تشریح اقدامات 
گسترده این شرکت در مبارزه با کرونا و اختصاص بیمارستان شهید مطهری 
برای ارائه خدمات به مردم و کمک هایی که وزارت بهداشت می تواند در این 
زمینه داشته باشــد، گفت: در ذوب آهن اصفهان، رعایت پروتکل های وزارت 
بهداشــت، عملی و اقدامات الزم برای غلبه بر کرونا انجام شده است، بنابراین 
 بایــد در خارج از محیط های کار و به ویژه در ایام تعطیالت، مراقب افراد بود.

وی افــزود: مــا نیــز خــود را در راســتای غلبــه بــر کرونــا مســئول 
 مــی دانیــم تــا ان شــاءا... ایــن دوره ســخت را پشــت ســر بگذاریــم.

در پایان این نشست جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت از همکاری و همیاری 70 شرکت و برند صنعتی و تجاری همراه و 
همیار گام چهارم بسیج و پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا قدردانی کرد .

 تالش شرکت فوالد مبارکه برای پمپاژ 
امید در جامعه

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه از تولید عریض ترین تختال در فوالدمبارکه 
خبرداد و افزود: در روزهای ابتدایی ســال 1400 و در راستای اجرای منویات 
مقام معظم رهبری که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری 
شده، توانستیم یکی از موانع سد راه برخی صنایع را برداشته و به تولید اسلب 
با عرض 2000 میلیمتر و ضخامت 250میلیمتر دســت پیدا کنیم.به گزارش 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، حمیدرضا عظیمیان از تولید عریض ترین 
تختال توسط این شرکت فوالدی خبر داد و اظهار کرد: همه ما در شرکت فوالد 
مبارکه با یکدیگر هم قسم شدیم تا در افزایش تولید، رکوردزنی ها و مهم تر از 
همه تولید محصوالت جدید قدم برداشته و اخبار خوبی برای مردم، صنعتگران 
و سهامداران خود داشته باشیم. وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرکت 
فوالدمبارکه در پایان ســال 1399 موفق شد برای اولین بار از طریق ماشین 
شماره 5 ریخته گری اسلب با ضخامت 300میلیمتر را تولید کند؛ امروز نیز در 
روزهای ابتدایی ســال 1400 و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری 
که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، توانستیم یکی 
از موانع ســد راه برخی صنایع را برداشــته و به روند تولید این صنایع کمک 
کنیم. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: این اقدام با تولید اسلب از 
عرض 2000 تا 2025 میلیمتر و ضخامت 250میلیمتر صورت پذیرفته است، 
چراکه این اسلب برای نخستین بار در شرکت فوالد مبارکه تولید شده که برای 
صنایع نفت و گاز، کشتی سازی کاربرد داشته، همچنین یک محصول صادراتی 
است. در واقع این محصول می تواند برای کشورمان ارزآوری داشته باشد و از 
خروج ارز برای این صنایع که مجبور به تامین این نوع از اسلب از دیگر کشورها 

بودند، جلوگیری کند. 

رییس اتاق بازرگانی تبریز خبر داد؛
 تعرفه های ترجیحی در تجارت

 با گرجستان نداریم
آذربایجان شرقی - شــیعه نواز: رییس اتاق بازرگانی 
تبریز در دیدار با ســفیر ایران در گرجستان بر توجه 
به تجارت دو طرفه در سیاست گذاری اقتصاد تجاری 
کشــور تاکید کرد و گفت: آنچه مطرح می شود تنها 
توسعه تجارتی یک سویه است.به گزارش خبرنگار ما 

در تبریز، یونس ژائله اظهار کرد: در کنار صادرات به کشــورهای مختلف باید 
بــه فکر واردات محصوالت خوب تولیدی آنان نیز باشــیم و بدین ترتیب می 
توان شاهد توسعه اقتصاد کشور بود.وی بر لزوم پیگیری و تداوم سیاست های 
اقتصــادی در وزارت امور خارجه تاکید کرد و گفت: با تعدد بخشــنامه ها و 
دستورالعمل های صادر شده، تجار و بازرگانان نمی توانند با خیالی آسوده به 
امر تجارت با کشــوری دیگر بپردازند. ژائله ادامه داد: با کشور گرجستان هیچ 
قرارداد ترجیحی منعقد نشده است و ما تعرفه های ترجیحی در تجارت با این 
کشــور نداریم.رییس اتاق تبریز با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی سفیر 
ایران در تفلیس مبنی بر ایجاد فروشــگاه های محصوالت ایرانی در این کشور 
گفت: در این خصوص باید دولت گرجســتان، تضمین سرمایه گذاری ها را بر 
عهده بگیرد.سفیر جمهوری اســالمی ایران در گرجستان نیز در این دیدار از 
تدارک نمایشگاه اقتصادی در تفلیس خبر داد و گفت: این نمایشگاه با حضور 
6 استان آذربایجان شــرقی، اردبیل، مازندران، گیالن، اصفهان و تهران پس از 
بهبود شــرایط کرونا برگزار می شود.اکبر قاســمی با بیان اینکه این نمایشگاه 
برای ماه شهریور یا مهر برنامه ریزی شده است، ادامه داد: قبل از برگزاری این 
نمایشــگاه، از هر کدام از اســتان ها خواهیم خواست نماینده ای آشنا به بازار 
گرجستان به ما معرفی کنند تا فرصت های استان ها و از طرف دیگر نیازهای 
بازار گرجســتان را به وسیله کار کارشناسی با این نمایندگان بخش خصوصی 
بررســی کرده و در نهایت نمایشگاهی توانمند در خاک کشور گرجستان برپا 
کنیم. وی همچنین از برنامه ریزی برای تشکیل یک هیات رسانه ای از کشور 
گرجستان برای بازدید از توانمندی های استان های شمالی و غربی کشور خبر 
داد و گفت: خواستار سفرهای هیات های تجاری و مدیران کشور گرجستان به 
این استان ها به صورت متقابل خواهیم بود. سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
تفلیس ادامه داد: در گرجستان مکان خاصی برای عرضه کاالهای ایرانی وجود 
ندارد که در این راســتا می توان به فکر ایجاد فروشگاهی مخصوص کاالهای 
ایرانی بود.قاســمی ادامه داد: محصوالت ایرانی در بازار گرجستان در رقابت با 
محصوالت ترکیه، چین و روســیه به لحاظ کیفیت و قیمت برتری دارد و می 
توانیم با افزایش ارتباط اقتصادی با این کشــور، فرصــت های خوبی را برای 

اقتصاد کشورمان ایجاد کنیم.

بررسی ها نشان داد؛
افزایش قیمت ها با وجود تعطیلی بازار 

لوازم خانگی
درحالــی که عمده فعاالن بازار لوازم خانگی همچون بســیاری دیگر از اصناف در 
تعطیلی کرونایی به ســر می برند، اما تولیدکنندگان از ابتدای امســال، فعالیت را 
آغاز کرده  و حتی قیمت محصوالت خود را تا 10 درصد افزایش داده اند.، گشــتی 
در بازارهای اصلی لوازم خانگی پایتخت از جمله ســه راه »امین حضور« و خیابان 
جمهوری حاکی از تعطیلی بیشــتر واحدهای صنفی، مغازه ها و فروشگاه ها است. 
تعطیلی که از 29 اسفند ماه پارسال آغاز شده است. پس از عید نوروز، زمانی که 
صاحبان این واحدها خواستند فعالیت خود در سال جدید را آغاز کنند، با دور تازه 
تعطیلی های کرونایی مواجه شدند.در این میان، اندک فروشگاه ها و مغازه هایی که 
عمدتــا باید چک های خود را پاس کنند باز هســتند. این افراد از نبود هماهنگی 
در زمینه تعطیلی ها، همچنین باز بودن بانک ها گالیه داشتند و می گفتند: انتظار 
می رفــت دولت بانک هــا را نیز تعطیل کند.به گفته آنان، کســبه باید چک های 
کارخانه داران و تولیدکنندگان را پاس کنند و خود این تولیدکنندگان نیز باید به 
خرید مواد اولیه، موتور و سایر ملزومات و تجهیزات بپردازند، بر این اساس دولت باید 
یا همه کسب وکارها و بانک ها را تعطیل می کرد یا اینکه برای پاس شدن چک ها 
فرصت دیگری در نظر می گرفت.در این زمینه، دبیر انجمن صنفی توزیع کنندگان 
لوازم خانگی تهران با تایید مشــکالت یاد شده، افزود: کسبه عالوه بر این مسائل، 
باید مالیات و عوارض شــهرداری نیز پرداخت کنند، این در حالی اســت که سال 
گذشته دریافت این موارد فقط دو ماه به تاخیر افتاد و بخشیده نشد.»اکبر پازوکی« 
بیان داشــت: کســبه حدود 125 روز از 365 روز سال را به مناسبت های مختلف 
تعطیلند و شوک ناشــی از تعطیالت این چنینی، ضرر و زیان زیادی به آنان وارد 
می کند.وی گفت:  انتظار می رفت پاس شدن چک های مربوط به کسبه دست کم 
به بعد از تعطیلی ها منتقل شود تا شاهد ناهماهنگی در تعطیلی اصناف نباشیم.این 
مقام صنفی خاطرنشان کرد: این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
حال تولید انواع و اقسام محصوالت هستند، اما به دلیل باز نبودن بازارها به ناچار 
اجناس را در انبارها دپو می کنند.وی معتقد اســت: زیان تولید نکردن و خاموشی 
دستگاه ها و خطوط تولید، به مراتب بیشــتر از تولید و دپو کردن است، بنابراین 
به تولید ادامه می دهند.پازوکی بیان داشــت: رکود حاکم بر بازار در حالی است که 
عمده شــرکت ها قیمت محصوالت خود را تا 10 درصــد افزایش داده اند و حتی 
برخی از آنها فهرست قیمتی ارائه کرده اند.پیشتر مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی 
و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید لوازم خانگی مجموعه های 
صنعتی داخلی کشور سال گذشته بیش از 71 درصد رشد یافت.وی افزود: برخالف 
انتظارها شاهد فعالیت قابل تقدیر تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال گذشته بودیم، 
همچنین براساس برنامه های وزارت صنعت در سال 1400، صادرات لوازم خانگی 
و افزایش کیفیت و خدمات تولیدکنندگان داخلی به صورت جدی پیگیری خواهد 
شــد.به گفته مسووالن، پارسال در مجموع 14 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی 
کوچک، متوسط و بزرگ در کشور تولید شد.بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی از تولید یک میلیون و 119 هزار و 300 دســتگاه ماشین 
لباس شویی در سال 99 و رشد 51.2 درصدی آن در هم سنجی با سال 98 است.

همچنین »محمدرضا شهیدی« دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
کشور گفت: سال گذشته با تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه تلویزیون توسط 

کارخانجات داخلی، رشد 40 درصدی در مقایسه با سال 98 ثبت شد.

رییس اتاق ایران و ایتالیا:
اعالم آمادگی شرکت های ایتالیایی برای حضور 

در ایران
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار داشت: با رصدی که از اتاق ایتالیا 
و ایران در رم کردیم، بســیاری از شرکت های ایتالیایی خود را برای حضور مجدد 
در ایران آماده می کنند. ما نیز به بیش از 5 هزار عضوی که در اتاق ایران و ایتالیا 
داریم توصیه کردیم که خود را آماده کنند.احمد پورفالح در مورد وضعیت تجاری 
ایــران و ایتالیا و تاثیر لغو احتمالی تحریم هــا بر آن اظهار کرد: بعد از کنار رفتن 
تحریم ها در دوره قبل شاهد بیشترین حضور تجار ایتالیایی در ایران بودیم. حتی 
اولین چهره سیاسی بلندمرتبه ای که به ایران آمد وزیر امور خارجه ایتالیا بود، تا 
حدی پیش رفتیم که نخست وزیر ایتالیا نیز به ایران سفر کرد. این نشان دهنده 
عالقه  ایتالیایی ها به کار با ایرانی ها است.وی افزود: سال های طوالنی ایتالیا شریک 
اول تجاری ما بود و تنها کشور اروپایی بود که تراز تجاری ما با آن مثبت بود. یعنی 
خیلی بیشتر از آنکه به ما کاال بفروشد از ما خرید می کرد در حالی که زیرساخت 
بسیاری از صنایع ما از جمله صنایع چرم، سنگ، لوازم خانگی و حتی بخش هایی 
از صنایع فوالد و نفت، گاز و پتروشیمی ما را ایتالیایی ها ایجاد کرده بودند، به تبع 
ایــن موضوع می طلبید که ما مقدار زیادی لوزم یدکی و مواد اولیه از ایتالیا وارد 
کنیم.پور فالح در ادامه اضافه کرد: با این حال فروش ما به ایتالیا بسیار بیشتر بود، 
چراکه ایتالیا نفت مورد نیاز خود را تنها از ما خریداری می کرد و پتروشیمی های 
ایتالیا با نفت ایران تنظیم شده بودند. حدود 8 یا 9 سال پیش ما رکورد مبادالت 
7 میلیارد دالری را با ایتالیا داشتیم. االن به علت محدودیت ها به زیر یک میلیارد 
دالر رسیده اما هرگز قطع نشده است و بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط 

ارتباط خود را با ما حفظ کردند.

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه درنظر دارد جهت انجام امورتبلیغاتی ،نسبت به اجاره تعداد 8 محل پل 
بتنی و فلزی ) 14 پیشانی( در سطح شهر کرمانشاه مطابق با جدول ذیل و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید .
لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر  ازساعت 8 صبح روزسه 

شنبه مورخه 1400/01/31 به سامانه setadiran.ir مراجعه نمایند.

1- موضـوع مزایده
عبارتســت از 8 محل پل بتنی و فلزی ) 14 پیشــانی(به آدرس مندرج در فرم اســناد فراخوان در ســامانه تدارکات دولت به شماره مزایده  

5000010053000001
2- سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان در مزایده میبایست مبلغ 15/500/000  ریال  بابت 5درصد سپرده شرکت در مزایده  را به شماره حساب  1802131107 
نزد بانک تجارت شعبه آبادانی مسکن واریز نموده و اصل فیش بانکی را در سامانه ستاد و در  پاکت مربوطه بارگذاری نمایند

3- سپرده نفر اول در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود. 
4- پرداخت هزینه کارشناسی رسمی مربوط به مورد مزایده به عهده برنده خواهد بود.

5- برنده مزایده پس از بازگشائی پاکتها توسط اعضاء کمیسیون، برابر مقررات اعالم خواهد شد.
6- به پیشنهادات مخدوش وفاقد مدارک الزم و یا خارج از وقت مقرر,ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
8 – شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی وکشوری می باشند.

9-  به پیشنهادات واصله فاقد سپرده،  مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد وقیمتهای پیشنهادی باید ازحیث مبلغ مشخص 
و بدون ابهام در سامانه و در پاکت مربوطه بارگذاری گردد.

10- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان توسط شرکت کننده می باشد 
 11- سپرده نفرات اول ودوم تا انعقاد قرارداد ضبط و مابقی نفرات بعد از انعقاد قرارداد با برنده مزایده آزاد خواهد شد.

12- قرارداد پیوست مدارک مزایده بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به  هرگونه تغییر و یا اصالح در محتوای آن در زمان انعقاد قرارداد 
می باشد..

13- برنده مزایده باید تضمینی معادل 10درصد مبلغ کل قراردادرا به عنوان تضمین حســن انجام تعهدات به ســازمان بسپارد .سپردن این 
تضمین یکی از شروط عقد قرارداد با برنده مزایده میباشد .  

*  ضمنآ آخرین مهلت ارسال و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( ساعت 14:00 روز یکشنبه 
مورخه  1400/02/12می باشد..( 

زمان و مکان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده 
راس ساعت 15بعدازظهر  روزدو شنبه  مورخه 1400/02/13در محل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه خواهد بود

آگهـی مزایده عمومی
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه
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 بازار اجاره داغ شدگزیده خبر

تداوم فرارمالیاتی درگاههای پرداخت
علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر 
مالیاتی بر ســر دســتگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره 
کارتخوان های قدیمی را داغ کرده اســت.، ساماندهی درگاه های پرداخت اینترنتی 
در ایســتگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی 
فرار مالیاتی این درگاه های پرداخت گرفته شــده و ســازمان امــور مالیاتی ذره بین 
خــود را بر عملکرد این درگاه ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می رود و 
تعلل گریبانگیر اجرای بخش های مهمی از قانونی شــده است که می توانست فضای 
خاکســتری فعالیت کارتخوان ها و دارندگان دستگاه های پوز بانکی را صاف و شفاف 
نماید.۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون »پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان« به 
تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان های امور مالیاتی و بانک 
مرکزی ابالغ شــد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر 
قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن 
دسته از پذیرنده هایی را که می خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند 
که در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت 
نمایند.آنگونه که آمار نشان می دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه 
پرداخت کشــور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی 
را بگیــرد و پذیرنده های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناســایی نماید اما اطالعات 
دریافتــی از منابع اگاه حکایت از آن دارد کــه برای نظارت پذیر کردن پذیرنده های 
فعال در شــبکه اقدام موثری انجام نشــده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده های جدید 
به گونه ای گســترانیده شــده که ثبت این پذیرنده ها متوقف شده است.آذرماه سال 

گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از 
تعلل در اجرای قانون، اعالم کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشــگاهی پس از ماه ها 
برنامه ریزی با ســازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان 
کارتخوان که مودی مالیاتی نیســتند، با تکمیل و صحت ســنجی اطالعات، پرونده 
مالیاتی تشــکیل خواهد شد.دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعالم کرد این 
قانون ابتدا روی پذیرنده های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده های 
جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها 
کد مالیاتی از ســازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه 
تنها پذیرنده های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شــناخته نشده اند بلکه هم اکنون 
جلوی ثبت پذیرنده های جدید از ســوی بانک مرکزی گرفته شده است.بررسی های 
میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعاالن صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که 
موج جدیدی از نقل و انتقاالت کارتخوان بین دارندگان قدیمی دســتگاه های پوز و 
متقاضیانی که پشــت درهای بانک مرکزی مانده اند، به راه افتاده و بر این اساس آن 
دســته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده اند، یک تا دو کارتخوان 
خود را به متقاضیان جدید اجاره می دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی خارج می بینند.اکنون برخی از پذیرنده های دســتگاه های کارتخوان که 
ســابقه طوالنی در استفاده از این دستگاه ها دارند به خبرنگار مهر می گویند که هیچ 
اقدامــی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از ســوی ســامانه برای آنها 
ارسال نشده است.یک مقام مســئول در این رابطه می گوید: به دلیل عدم استنکاف 
دســتگاه های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنــده بدون پرداخت مالیات رها 

شده اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این 
بنا را نگذاشته بود که پذیرنده های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، 
از ثبت نام پذیرنده های جدید نیز از ســوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر 
می رســد قانون به نوعی دور زده شده است.وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای 
اینکه پذیرنده ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی 
سرویس های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده ها راسا اقدام به دریافت کد 
مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعالم کرده بود 
که برای پذیرنده ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی 
نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک 
اطالعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق 
رخ نداده اســت.این مقام مســئول اعالم کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار 
به ســرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم 
خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می کند.وی افزود: 
بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی های احتمالی و نفع شرکتهای 
بزرگ از اجرای این قانون خودداری می کند؛ اما عماًل ضربه اصلی به کسب و کارهای 
کوچک وارد می شود؛ پس بهتر است عالوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد 
خود را ارائه دهد و به صراحت اعالم کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، 
بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این 
پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود ا ز اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن 

اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛
اتباع خارجی باالی ۱۸سال کارت بانکی 

می گیرند
با دستور بانک مرکزی، موسسات اعتباری می توانند حداکثر یک کارت پرداخت 
ریالی با ســقف خریــد روزانه ۱۵ میلیون تومان با تاریخ انقضا تعیین شــده به 
اشــخاص حقیقی خارجی باالتر از ۱۸ ســال تمام اعطا کننــد. بانک مرکزی 
دســتورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی 
با ســقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را 
به شبکه بانکی ابالغ کرد.در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی آبادی و 
محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
و اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی صادر شده، آمده 
است:احتراماً همانگونه که استحضار دارید وفق تبصره ذیل ماده ۴ دستورالعمل 
چگونگی شناسایی مشــتریان خارجی مؤسسات اعتباری، مصوب جلسه مورخ 
۱۲/  ۱۰/  ۱۳۹۰  شــورای عالی مبارزه با پولشــویی ابالغی طی بخشنامه شماره 
۲۷۴۵۰۸/ ۹۰ مورخ ۱۷ / ۱۱/  ۱۳۹۰  ارائه هر گونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه 
مجوز هر گونه خدمــات الکترونیک به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی 
ساده توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت دار 
صادره توسط وزارت کشور ممنوع می باشد.علیرغم این و با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های ناشی از آن در زمینه استفاده از وجه نقد و مشکالتی که 
از این حیث برای اتباع یادشده پدید آمده است، در جلسه مورخ ۱۲/  ۱۱/  ۱۳۹۹  
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقرر 
شــد با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشــخاص حقیقی خارجی تا زمان 
تصویب و ابالغ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی 
قانون مبارزه با پولشــویی مصوب جلســه مورخ ۲۱ / ۰۷/  ۱۳۹۸  هیأت محترم 
وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به 
اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابالغ گردد، بر این اساس دستورالعمل 
نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی، مصوب جلسه 
مورخ ۱۰/  ۱۲/  ۱۳۹۹  کمیســیون مقررات و نظارت مؤسســات اعتباری بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شرح پیوست ایفاد می شود، به موجب ضوابط 
اخیرالذکر مؤسسه اعتباری می تواند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف 
خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضای تعیین شده به اشخاص 

حقیقی خارجی باالتر از ۱۸ سال تمام اعطا نماید.

بورس ۸۰۰۰ واحد افت کرد
شاخص کل بورس در پایان معامالت دیروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ با افت 
۸۰۹۵ واحدی به یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۹۹ واحد رسید. شاخص کل بورس 
در پایان معامالت دیروز دوشــنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ با افت ۸۰۹۵ واحدی به 
یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۹۹ واحد رســید.همچنین شاخص کل هم وزن نیز 
۷۱۴ واحد افت کرد و به ۴۱۳ هزار و ۷۵۰ واحد رســید.نمادهای فارس، فوالد، 

ونیکی، کگل، شپنا، کچاد و وغدیر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی
تفاهم نامه همکاری مشترک بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور دکتر فطانت مدیرعامل، دکتر 
مرادی و حسین مجاهدی، اعضای هیأت مدیره، جمعی از مدیران بانک و محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و سایر مدیران این وزارت خانه منعقد شد.در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری متقابل، 
طرفین ضمن اشــاره به دامنه گسترده صنعت گردشگری و تعداد مشاغل متعددی که با آن در ارتباط هستند، بر نقش به سزای این 
صنعت در توسعه و شکوفایی کشور تاکید نمودند. مدیرعامل بانک آینده با اشاره به مشارکت بانک در پروژه های بخش گردشگری طی سه سال گذشته و شرایط کنونی گفت: 
متاسفانه ویروس کرونا مشکالت زیادی را برای فعاالن اقتصادی به وجود آورده است که در این میان، بخش گردشگری بیشترین آسیب را دیده است. با این حال، بانک آینده در 
سال »جهش تولید«، با درک شرایط حاکم بر کشور و به منظور مساعدت با فعاالن این بخش و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، همواره تالش نمود منابع الزم برای تامین مالی 
پروژه ها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و با تمدید دوران مشارکت تسهیالت آن ها، شروع بازپرداخت اقساط را به تعویق بیندازد. بر این اساس، بانک آینده نسبت به تمدید 
دوره مشارکت ۲۳ فقره تسهیالت پرداختی اقدام نموده است. هم چنین، مقوله تامین مالی طرح های نیمه تمام، در دستور کار بانک در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
نیز قرار دارد.  محمد خیاطیان معاون توســعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، تصریح کرد: وزارت متبوع برای مشارکت و تسهیل 
فرآیند تکمیل پروژه های نیمه تماِم دارای اولویت، در تالش است تا با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
در این زمینه اقدام نماید.وی افزود: مطمئن هستیم صنعت گردشگری پس از دوران کرونا، به سرعت به رشد چشم گیری دست خواهد یافت و آینده این صنعت با حمایت و 
همکاری بانک ها، درخشان خواهد بود.در پایان این مراسم، »تفاهم نامه اعطای تسهیالت برای توسعه و تکمیل طرح های بخش گردشگری از محل منابع صندوق توسعه ملی« 

و »دو قرارداد عاملیت وجوه اداره شده برای اعطای تسهیالت با شرایط مناسب از محل منابع داخلی بانک آینده« به امضای طرفین رسید.

 بانک ها تا ۱۰درصد می توانند سهامدار 
شرکت ها باشند

درحالیکه بودجه امســال، بانک ها را مجاز به مشارکت در طرح های سرمایه گذاری تا 
۴۰ درصد از منابع آن ها دانسته است، یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک 
مرکزی اجازه نمی دهد بانک ها بیش از این سرمایه گذاری کنند و فقط ۱۰ درصد می 
توانند در شرکت ها سهم  داشته باشند.تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانک ها اجازه 
می دهد تا از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرح های سرمایه گذاری مشارکت کنند 
و پنج سال بعد از بهره برداری، آنها را واگذار کنند.در حالیکه پیش از این، قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها از این مشــارکت منع کرده بود.در این زمینه، عباس 
معمارنژاد - معاون امور بانکی وزیر اقتصاد - تاکید می کند که فراهم شدن این امکان 
برای بانک ها به معنای بنگاه داری نیست،  زیرا متولی اکثر سرمایه گذاری های بزرگ 
کشور، بانک ها هستند.عالوه براین، یک مقام مسئول در بانک مرکزی، گفت: این تبصره 
بانک ها را مجاز به مشارکت در طرح های سرمایه گذاری دانسته است اما به این معنی 
نیست که بانک مرکزی مجاز بداند و اجازه نمی دهد بیش از این سرمایه گذاری کنند. 

وی افزود: بانک ها باید حدود ۱۰ درصد در شرکت ها سهم داشته باشند.

هیأت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش )سهامی عام(

به  اطالع می ر ساند به  استناد مصوبة مجمع عمومی فوق العاده 1399/09/23 و مجوز شمارة 148-994/658559 مورخ 1399/09/02 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت 
از مبلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 1,500میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 737,610,841 سهم از سهام جدید توسط سهامداران 
شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به  منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 12,389,159 سهم 1,000 ریالی استفاده نشدة سهامداران 

برای پذیره  نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 140030400901008211 مورخ 1400/01/29 ادارة ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت: موضوع شرکت عبارت است از:

الف( موضوعات اصلی شامل:
1- تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی و درمانی، شیر خشک، غذای کودک، مکمل های تغذیه ای، 

فرآورده های طبیعی و سنتی وغذاهای ویژه
2- توزیع و فروش محصوالت در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور

3- تولید، خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی  و عملیاتی شرکت
ب( موضوعات فرعی شامل:

1- تاسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه های تولیدی، صنعتی و فروش آنها
2- خرید و فروش ماشین آالت، قطعات و سایر ملزومات و داراییها

3- مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکت ها
4- اقدام به فعالیت های تحقیقات علمی و عملی مربوط به تبادل اطالعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات 

تجاری و غیر تجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج- خیابان داروپخش- کدپستی 1397116396 

3( سرمایۀ فعلی شرکت: 750,000,000,000 ریال
4( موضوع افزایش سرمایه: افزایش ظرفیت تولید سرم های نیم لیتری

5( محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 
6( مبلغ افزایش سرمایه: 750,000,000,000 ریال،

7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1,500,000,000,000 ریال،
8( مدت شرکت: نامحدود

9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10( ارزش اسمی هر سهم: 1,000ریال

11( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت:  737,610,841,000ریال،
12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم:  12,389,159 سهم،
13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

شمارۀ ثبت 
شماره نام پدرنمایندهشناسۀ ملی اشخاص حقوقیاشخاص حقوقی

سمتکد ملیشناسنامه

علیرضا یکتا دوست 
شرکت توزیع داروپخش        12920910101725582حسینی

رئیس هیات مدیره44660065133242غالمرضا)سهامی عام(

مدیرعامل و نایب رئیس                   18542161751271عبدالعلیشرکت داروپخش)سهامی(3810910100835286محمد نادری علیزاده
هیات مدیره

3589210101725603علی حائری
شرکت تولید مواد 

اولیه داروپخش                 
)سهامی عام(

عضو غیر موظف هیات 172544722345910عبدالرحیم
مدیره

حسین خلیلی 
12920710101725563افوسی

شرکت شیمی دارویی 
داروپخش                )سهامی 

عام(
عضو غیر موظف هیات 1196219863100غالمعلی

مدیره

شرکت سرمایه گذاری 21289810102543204محمود اللهیاری
عضو موظف هیات مدیره11890054428572گرزعلیدارویی تأمین)سهامی عام(

* شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.
14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا 

نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. 

15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقســیم ســود طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منابع تقسیم حداقل 10 درصد از سود 
سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است. طبق مواد 140 و 238 قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید همین 
که اندوخته بر یک دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم 

دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با رعایت قوانین مربوطه به عمل خواهد آمد.
16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز می باشد.

17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.
18( مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ باز خرید نشده اوراق مشارکت است.

19( مبلغ دیون شــرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدة گزارش میان دوره ای 
منتهی به 31  شهریور 1399مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 9,995,887 و 402,604 میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 2-33 همراه 

صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 21,680,984 میلیون ریال می باشد.
20( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ 1400/01/31 آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/02/14 به مدت 15 

روز  ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.

21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر 12,389,159 سهم.
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

 23( روزنامۀ کثیراالنتشــار: روزنامة کثیراالنتشــاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شــود روزنامة اطالعات می باشد. همچنین اعالمیة مذکور در
 روزنامه های صبح اقتصاد و عصر اقتصاد ) بر اساس مفاد مادة 177 الیحة اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.

24(چگونگی پذیره نویسی:  
با توجه به ثبت شــرکت کارخانجات داروپخش )ســهامی عام( نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان 
پذیره نویســی می توانند در مهلت تعیین شــده برای پذیره نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت 

حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
25( مشخصات حساب بانکی ناشر: 

مبالغ ارزش اســمی حق تقدم های دریافتی توســط کارگزار ناظر در پایان هر روز معامالتی، پس از تســویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به 
حساب زیر واریز می گردد:

* حساب شمارة 0358414862000 به نام شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عام، نزد بانک ملی ایران شعبة کارخانجات داروپخش کد 1059 
26( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل:  اساسنامه، طرح اعالمیة پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارة ثبت شرکت های تهران تسلیم شده است. همچنین 
گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیة ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس 

عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران باالی 10 درصد 

28( نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویســی سهام شرکت: شرکت داروپخش )سهامی عام( متعهد گردیده که درصورت عدم مشارکت کامل دارندگان 
حق تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید کل حق تقدم ها استفاده نشده )سهام پذیره نویسی نشده( حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی 

اقدام نماید. 
نکات مهم:

* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیة پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.
* ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و 

یا به دلیل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده 

و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شمارۀ 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

سرمایه گذاری خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده سهامی عام شرکت داروپخش

درصدمالکیت تعدادسهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

82/87 621,540,342 سهامی عام شرکت داروپخش

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام
شرکت کارخانجات داروپخش )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 139281 و شناسه ملی 10101823437
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گزیده خبر

کاخ سفید؛
واشنگتنتحریمهاعلیهتهرانرابرنمیدارد

مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت که واشنگتن تحریم 
ها علیه تهران را بر نمی دارد مگر آنکه از پایبندی ایران به تعهدات هســته ای 
اطمینان یابد.، »جیک سالیوان« مشــاور امنیت ملی آمریکا یکشنبه گفت که 
گفت وگوها در وین ســازنده بوده و تــاش های واقعی با چهار عضو دائم دیگر 
شــورای امنیت سازمان ملل و آلمان از یک ســو و ایران از سوی دیگر در حال 
انجام اســت و تمامی و موضوعات برداشته شدن تحریم ها و موضوع هسته ای 
بر روی میز قرار دارد.وی که با برنامه روز یکشــنبه شبکه خبری »فاکس نیوز« 
مصاحبه می کرد ادامه داد: »آمریکا تحریم ها علیه ایران را بر نخواهد داشت مگر 
آنکه اطمینان پیدا کند که ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند خواهد شد«.

رایزنی های هیأت های مذاکره  کننده ایران و گروه ۱+۴ در وین نیز در فرمت ها و 
سطوح مختلف ادامه یافت. همچنین کارگروه های کارشناسی به بحث و گفت وگو 
در خصوص دو حوزه رفع تحریم ها و مســائل هسته ای ادامه دادند.روز گذشته، 
عاوه بر نشســت کمیسیون مشترک، دیدارهایی نیز به صورت دو و چندجانبه 
بین هیأت مذاکره  کننده کشورمان با اعضای ۱+۴ برگزار شد. در این رایزنی ها، 
سه دیدار بین »عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیأت مذاکره  
کننده ایران و »انریکه مورا« معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا 
برگزار شد.همچنین رؤسای سه هیأت اروپایی، در جلسه ای مشترک با عراقچی 

شرکت کردند و به بحث و گفت وگو پرداختند.

اولیانوف:
گفتوگوهایوینواردمرحلهتهیه

پیشنویسشدهاست
نماینده روسیه نزد سازمان بین المللی مستقر در وین اعام کرد، مذاکرات برای 
احیای برجام وارد مرحله تهیه پیش نویس شده است.میخایل اولیانوف نماینده 
روسیه نزد ســازمان بین المللی مستقر در وین در صفحه توئیتر خود نوشت: با 
جمع بندی نتایج دو هفته مشــورت دربــاره احیای برجام می توانیم با رضایت 
خاطر بگویم که مذاکرات وارد مرحله تهیه پیش نویس شده است.این دیپلمات 
روســی در ادامه خاطر نشــان کرد: راه حل های عملی هنوز دور از دســترس 
هســتند، اما ما از  واژگان کلی عبور کرده و  به توافق در مورد گام های خاص 
برای دستیابی به هدف رسیده ایم.اولیانوف روز گذشته نیز با اشاره ادامه نشست 
های گروه های کاری در مورد لغو تحریم ها و مسائل هسته ای، خاطر نشان کرد: 

وظایف آنها آسان نیست اما روند ادامه دارد.

سفربینتیجهحریریبهمسکووادامه
بنبستسیاسی

ســعد حریری در حالی که برای جلب حمایت روســیه به این کشور سفر کرده 
بود، همانند سایر ســفرهای خارجی خود دست خالی از این کشور بازگشت.به 
گزارش روزنامه البناء، منابع آگاه از پرونده تشــکیل دولت در لبنان اعام کردند 
که تاش های صورت گرفته برای به نتیجه رسیدن این پرونده به بن بست رسیده 
است؛ چراکه طرف های مربوطه در این زمینه همچنان درباره ساختار دولت آینده 
اختاف نظر دارند، به ویژه اینکه تیم رئیس جمهوری هرگز نمی پذیرد که »سعد 
حریری« نخســت وزیر مکلف لبنان وزرای مسیحی دولت آینده را معرفی کند.

این منابع تصریح کردند که با توجه به اختافات سیاسی هیچ نشانه ای از بهبود 
اوضاع دیده نمی شود و فروپاشی اوضاع سیاسی کشور همچنان بدون هیچ نظارت 
و کنترلی ادامه دارد.منابع مذکور تأکید کردند که طبق شواهد تمایلی از سوی 
هیچ یک از طرف های مربوطه برای تســهیل در روند تشکیل دولت وجود ندارد.

از سوی دیگر منابع سیاسی لبنان گزارش دادند که منابع روسی از مواضع سعد 
حریری در ســفر به مسکو تعجب کردند؛ چرا که وی در دیدار با مقامات روسیه 
درباره همکاری های اقتصادی صحبت می کرد، در حالی که هنوز یک نخســت 
وزیر مکلف است و مشخص نیست این همکاری ها با چه سازوکاری انجام خواهد 
شد، به عبارت دیگر روس ها معتقدند مواضع سعد حریری صرفاً یک طرفه است 
و جایی در روابط بین المللی ندارد.بر این اساس سفر اخیر حریری به مسکو نیز 
همانند سایر ســفرهای خارجی وی که از اواخر 2020 شروع شد و تاکنون نیز 
ادامه دارد نتیجه خاصی در پی نداشته است.منابع مربوطه همچنین اعام کردند 
که سعد حریری قصد داشت در جریان این سفر حمایت مسکو را برای خود به 
دست آورد؛ اما موضع روســیه همان طور که در بیانیه رسمی این کشور درباره 
سفر سعد حریری آمده است تغییری نکرده است و روس ها همچنان اصرار دارند 
که مداخله ای در امور داخلی لبنان نداشــته باشند.از سوی دیگر منابع گزارش 
دادند، یک هیئت روســی که حامل پیشــنهاداتی در زمینه های انرژی و برق و 
بازسازی بندر بیروت است به لبنان سفر می کند.درحالی که لبنانی ها بیش از 9 
ماه است که با بحران عدم تشکیل دولت دست و پنجه نرم می کنند و بیش از 7 
ماه از مأموریت »سعد حریری« برای تشکیل کابینه در این کشور گذشته است، 
فضای سیاسی لبنان تنها منحصر به میانجیگری طرف های داخلی و خارجی و 
طرح ابتکارات بی نتیجه برای پایان دادن به اختاف میان »میشل عون« رئیس 

جمهوری لبنان و نخست وزیر مکلف است.

کرهجنوبیازژاپنبهآمریکاشکایتکرد
 وزیر خارجه کره جنوبی نگرانی های جدی دولت و مردم این کشور را در مورد 
تصمیم توکیو برای ریختن آب تصفیه شده نیروگاه هسته ای فوکوشیما »دای 
ایچی« در اقیانوس به »جان کری« نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور 
تغییرات اقلیمی منتقل و از این اقدام توکیو شــکایت کرد.به گزارشز تلویزیون 
ژاپن، دولت ژاپن قصد دارد این پســاب را برای حذف بیشــتر مواد رادیو اکتیو 
تصفیه و رقیق کند، بنابراین غلظت تریتیوم باقیمانده قبل از تخلیه بسیار کمتر 
از اســتانداردهای سازمان جهانی بهداشت خواهد بود.جان کری روز دوشنبه در 
ســئول به خبرنگاران گفت: آمریکا اطمینان دارد که دولت ژاپن در حال رایزنی 
کامل و مشــورت با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.او گفت: ژاپن »در مورد 
این تصمیم گیری و روند کار« بســیار شفاف عمل کرده است ضمن اینکه برای 
آمریکا مناسب نیست که در این روند مداخله کند.آژانس انرژی اتمی نیز از این 
تصمیم ژاپــن حمایت می کند.دولت ژاپن می گوید برای جلب موافقت جامعه 
بین الملل توضیحات مفصلی در این خصوص ارائه خواهد داد.بر اساس تصمیم 
دولت ژاپن، رها سازی آب رقیق شده حدود دو سال دیگر آغاز می شود و انتظار 
می رود کل فرآیند دهه ها به طول انجامد.علنی شدن تصمیم دولت ژاپن برای 
رهاسازی آب های آلوده تا کنون با محکومیت سریع گروه های زیست محیطی 
روبرو بوده اســت.گروه صلح سبز ژاپن اعام کرد که رهاسازی آبهای آلوده را به 
شدت محکوم می کند که حقوق بشر و منافع مردم در فوکوشیما، ژاپن و منطقه 
آسیا و اقیانوسیه را کاما نادیده می گیرد.وزارت خارجه چین نیز در واکنش به 
این تصمیم توکیو، سفیر ژاپن در پکن را احضار و مخالفت این کشور با تصمیم 
دولت توکیو مبنی بر تخلیه پســماند نیروگاه هسته ای فوکوشیما در دریا را به 

وی اعام کرده است.

خطیب زاده:

هموارهازگفتوگوباپادشاهیسعودیاستقبالکردهایم
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اخبار منتشر شــده در خصوص گفت وگوی ایران 
و عربســتان گفت: نقل  قول های متضادی در این خصوص منتشــر شده، ایران همواره 
از گفت وگو با پادشــاهی سعودی استقبال کرده و آن را به نفع مردم دو کشور و صلح و 
ثبات منطقه ای دانسته است.»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران دیروز )دوشــنبه( در نشســت هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و 
خارجی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه 

سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

 وزیر خارجه پاکستان چهارشنبه در تهران
خطیب زاده به نشست کمیسیون مشترک برجام که در وین در حال برگزاری است، اشاره 
کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماســی افزود: دیروز آقای ظریف سفرش را به اندونزی آغاز 
کرد و ماقات هایشان در حال انجام است.این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین اعام کرد: 

چهارشنبه میزبان وزیر خارجه پاکستان در تهران خواهیم بود.

 همواره از گفت وگو با پادشاهی سعودی استقبال کردیم
خطیب زاده در پاســخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شــده مبنی بر گفت وگوی ایران و 
عربستان اظهار داشت: ما هم این گزارش های رسانه ای و مطبوعاتی منتشر شده را دیدیم. 
نقل قول های متضادی در این گزارش ها منتشر شده است. جمهوری اسامی ایران همواره 
از گفت وگو با پادشــاهی سعودی استقبال کرده و آن را به نفع مردم دو کشور و صلح و 

ثبات منطقه ای دانسته و همین فکر ادامه خواهد داشت.

سفر ظریف به اندونزی
وی درباره اهداف ســفر ظریف به اندونزی هم گفت: این ســفری دوجانبه اســت. سال 
گذشــته هفتادمین سالگرد روابط دو کشــور بود و حجم روابط تجاری در یکی دو سال 
اخیر تقریبا دو برابر شده است و برای پیگیری مسائل و روابط دوجانبه و ارتقای آن و رفع 
موانع تجاری و گسترش آنها از قبل برنامه این سفر در دست اجرا بود که االن انجام شد. 
بازدیدها در ماه رمضان بین کشــورهای اسامی مرسوم است و ان شاءاهلل آقای ظریف از 

دیپلماسی رمضان بهره خواهد برد.

 سفر الوروف به تهران
ســخنگوی وزارت خارجه درباره سفر الوروف به تهران و این که قرار بود توافقنامه جامع 
بین ایران و روســیه در این ســفر امضا شود نیز اظهار داشــت: دو سند موازی در حال 
تکمیل است. آن چه به عنوان سند همکاری دو کشور است هر پنج سال تمدید می شود 
و فروردین امسال پنج سال آن تمام شد و براساس مصوبات آن به صورت خودکار تمدید 
می شــود و آن سند معتبر است.وی یادآور شد: همزمان بر روی یک سند ارتقا یافته کار 
می کنیم و در این سفر توافقات خیلی خوبی در خصوص پیگیری سند جامع انجام شد 
و ان شاءاهلل متون پیگیری و مبادله می شود و زمانی به نقطه ای برسد که قابل امضا باشد، 
امضا خواهد شد. در این سفر سند همکاری های فرهنگی بین دو کشور بود که مدت ها در 

حال مذاکره بود که در این سفر امضا شد.

 سفر موفق آیت اهلل رئیسی به عراق
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی سفر آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه به 
عراق را موفق خواند و افزود: یکی از دســتاوردهای آن سفر آزادی و یا انتقال زندانیان به 
ایران برای گذراندن محکومیت در زندان های ایران بود. زندانیانی هم در اقلیم کردستان 
هستند که در تاش هستیم در چارچوب گفت وگوهای انجام شده در این سفر به ایران 
منتقل شوند.وی گفت: قطعا همکاری و نزدیکی بیشتر قوه قضاییه با دستگاه دیپلماسی 
کشــور زمینه ســاز همکاری های نزدیک تر در حوزه هایی است که مستقیما به ایرانیان 
برمی گردد و تا االن هم توانســته ایم در چارچوب همکاری های نزدیک این دســتاوردها 

را داشته باشیم.

 در وین در مسیر درستی هستیم و پیشرفت هایی حاصل شده است
خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درباره نشست های جاری در وین نیز اظهار داشت: آن چه 
در ویــن اتفاق می افتد گفت وگوهای فنی در خصوص چگونگی رفع تحریم های ظالمانه 
آمریکا و بازگشت دولت ایاالت متحده به تعهدات خودش ذیل برجام و قطعنامه 22۳۱ 
است. در مسیر درستی هستیم و پیشرفت هایی حاصل شده، ولی به این معنا نیست که 
گفت وگوها به مرحله نهایی رسیده است.وی افزود: چون هیأت ما برای فرسایشی شدن 
مذاکرات و گفت وگوها در وین حاضر نشده، سعی کردیم متون خودمان را ارائه کنیم و از 
طرف مقابل خواستیم که سریعا وارد مصادیق و متون مشترک بشود. هر چه زودتر این 
اتفاق بیفتد، ما بهتر می توانیم به نتیجه فکر کنیم.خطیب زاده یادآور شد: االن خیلی زود 
است به آن فکر کنیم. االن در مرحله ای هستیم که باید گفت وگوها در موضوعات سختی 
صورت بگیرد. عجله ای نداریم. آن چه مهم اســت این است که در چارچوب فرمایشات 
رهبر معظم انقاب و سیاست کلی نظام بتوانیم منافع مردم بزرگ ایران را تامین کنیم.وی 

گفت: فکر می کنم تا به امروز گفت وگوها در مسیر درستی حرکت کرده است.

 تمامی نظرات خود را به صورت قاطع در چارچوب سیاست های کلی نظام بیان 
کرده ایم

 سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشــی درباره مطالب مطرح شده مبنی 
بر این که فهرســت تحریم های تهیه شــده در مذاکرات وین از سوی ایران شامل ۱۶00 
مورد تحریمی از جمله تحریم های برجامی و قبل و بعد از ریاست جمهوری ترامپ علیه 
ایران اســت و این که آیا طرف های مقابل این فهرست را پذیرفته اند؟ نیز گفت: جزییات 
گفت وگوها در وین شــاید به این نوعی که فرمودید، نباشد. من هم در این جا نیستم که 
گفت وگوها را در فضای عمومی جلو ببریم.این دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کرد: ایران در 
چارچوب کمیســیون مشــترک برجام با ۱+۴ تمامی نظرات خود را به صورت قاطع در 
چارچوب سیاســت های کلی نظام بیان کرده اســت. البته موضوعات سختی وجود دارد 
و فکر می کنیم اگر دولت آمریکا تصمیم خودش را بگیرد که از میراث شکســت خورده 
ترامپ فاصله بگیرد و سعی کند در مسیر انجام کامل تعهداتش قدم بردارد راحت تر جلو 

خواهد رفت.وی تصریح کرد: در این حوزه منافع ملت را دقیق پیگیری خواهیم کرد.

 دریافت وام از صندوق بین المللی پول
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره درخواست وام از سوی ایران از صندوق بین المللی 
پول هم گفت: این ســپرده خودمان نزد بانک جهانی اســت و این را پیگیری کردیم و 
البته آخرین وضعیت آن را باید از بانک مرکزی بپرســید ولی تا امروز به نقطه مشخصی 

نرسیده ایم.

 در تمامی ابعاد پیگیر اقدام تروریستی اخیر در نطنز هستیم
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عامل خرابکاری تروریستی اخیر نطنز هم 
گفت:  درباره ابعاد امنیتی و اطاعاتی حادثه تروریســتی نطنز اجازه دهید که نهادهای 
مرجع اظهارنظر کنند. این یک تروریســم آشکار هسته ای بوده است. جمهوری اسامی 

ایران در تمامی ابعاد خودش پیگیر این موضوع خواهد بود.

 در وین هیچ گفت وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا نداریم
به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال دیگری درباره مذاکرات 

وین اظهار داشــت: در وین هیچ گفت وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا نداریم. 
آن چه اتفاق می افتد کمیســیون مشترک برجام است.وی افزود: دولت آمریکا بهتر از هر 
کســی می داند که ایران تمامی اقداماتش را در چارچوب پارامترهای برجام انجام داده و 
تنها وقتی آنها را متوقف می کند که دولت آمریکا تمامی تحریم های اعمال شده، باز اعمال 

شده یا تغییر عنوان داده شده را بردارد و ما بتوانیم راستی آزمایی کنیم.
 

 افتتاح مرز سوم مشترک ایران و پاکستان همزمان با سفر وزیر خارجه پاکستان
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری گفت: سفر وزیر خارجه پاکستان مهم 
اســت و روابط ما با پاکستان عمیق و گسترده است. در این سفر ضمن گفت وگو درباره 

موضوعات دوجانبه، مرز سوم مشترکی در پاکستان هم افتتاح خواهد شد.

 مسیر ما روشــن و قانونمند و زیر نظر آژانس و در چارچوب تعهدات پادمانی 
است

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره غنی سازی ۶0 درصد و واکنش ها 
به آن از ســوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا و ســه کشــور اروپایی 
و همچنین اظهارات »جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی آمریکا که گفته واشنگتن 
تحریم ها علیه تهــران را برنمی دارد مگر این که از پایبندی ایران به تعهدات هســته ای 
اطمینان یابد نیز گفت: درباره غنی سازی۶0 درصد، همانطور که مقام معظم رهبری قبا 
فرموده بودند، ایران براســاس نیازهای خودش در چارچوب برجام اینها را انجام می دهد 
و بــه اطاع آژانس می رســاند و زیر نظر آژانس بین المللی انــرژی اتمی اتفاق می افتد.

خطیب زاده بیان کرد: آن چه تصمیم ایران بود در پاســخ به عملیات تروریســتی بود که 
در خاک ایران انجام شــد. عملیات تروریســتی که با بی عملــی و عدم محکومیت این 
اقدام بسیار خطرناک از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی همراه بود. این 
بی عملی،نقطه تاریک دیگری در ادعاهای آنهاست.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار 
داشت: مسیری که در پیش گرفتیم مسیر کاما روشنی است. آمریکا در برجام نیست و از 
برجام خارج شد. آنها برجام را نقض کردند و هر عقل سلیمی همانطور که در پشت درهای 
بسته و در جلسات علنی اعام می کنند، این آمریکا است که باید به تعهداتش برگردد و 
ما راستی آزمایی کنیم و تنها پس از آن است که جمهوری اسامی ایران اقدامات جبرانی 
خودش را متوقف می کند و بازگشــت را انجام خواهــد داد.وی با یادآوری این نکته که 
تمامی این اقدامات در چارچوب برجام بوده است، اظهار داشت: نگرانی هایی که بعضا از 

اروپایی ها شنیده می شود، نقطه شرم دیگری برای آنهاست.

 اروپا را شریک نقض برجام از سوی آمریکا دیدیم
خطیب زاده گفت: متاسفانه نه تنها در این مدت اروپا را شریک نقض برجام از سوی آمریکا 
دیدیم، بلکه شاهد یک استاندارد دوگانه اذیت کننده ای از اروپا هستیم. اروپا باید بداند با 
این گونه لفاظی ها قدرت پیدا نمی کند و با این لفاظی ها ارزش خودش را نزد مردم ایران 
از دست می دهد و تاثیرگذاری خودش را در مذاکرات کمتر می کند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه بیان کرد: مســیر ما روشــن و قانونمند و زیر نظر آژانس و در چارچوب تعهدات 

پادمانی است و همه باید به این نکته توجه داشته باشند.

 درباره گزارش های ضد و نقیض رسانه ای اظهارنظر نمی کنیم
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس درباره گفت وگوی 
ایران و عربستان و این که آیا این خبر را تایید می کنید؟ اظهار داشت: درباره گزارش های 

ضد و نقیض رسانه ای اظهارنظر نمی کنیم.

 آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در عراق؟
وی در پاســخ به پرسشــی درباره اظهارات دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق مبنی بر 
آزادســازی منابع ارزی مسدود شــده ایران در عراق تا یک ماه آینده هم گفت: از ایشان 
ســؤال کنید. چون مجرای اعام نظر در خصوص ایــن گونه موضوعات بانک مرکزی و 
وزارت امور خارجه اســت. همــه عزیزان باید توجه کنند در حوزه هایی که مســئولیت 

مستقیم ندارند، ورود نکنند.

  افغانستان با ثبات و امنیت کامل اولویت بسیار باالیی برای ما دارد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره امضای سند همکاری های جامع 
راهبردی بین ایران و افغانستان و روند صلح در این کشور با اشاره به گفت وگوهای ظریف 
با همتای افغانســتانی و همچنین گفت وگوی نماینده وزیر خارجه در امور افغانستان با 
مقامات افغانستان، اظهار داشت: نه تنها در گفت وگوی آقای ظریف با همتای افغانستانی 
بلکه در گفت وگوهای نماینده ویژه ایران با مقامات افغانستان این موضوع طرح شده است. 
عاوه بر این، در ماقات ظریف با رئیس جمهور افغانســتان در تاجیکستان این موضوع 
مورد گفت وگو قرار گرفته اســت.وی افزود:  برای ما افغانســتان با ثبات و با امنیت کامل 
اولویت بسیار باالیی اســت. گفت وگوهای صلح باید گفت وگوهای بین االفغانی باشد، با 
مدیریت گروه های افغانستانی و جمهوری اسامی ایران همواره آمادگی داشته به عنوان 
یک همسایه نهایت تاش خود را بکند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: معتقدیم 
تمامی کنشگران منطقه ای باید کمک کننده به پروسه صلح و ثبات باشند و کسی نباید 
به عنوان طرح دیکته شــده برای ملت افغانستان ورود کند. این موضع همواره جمهوری 
اسامی ایران بوده است.، این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: ما تاش کردیم که تمامی 
گروه های افغانســتانی در یک چارچوب درست با دولت افغانستان وارد گفت وگو شوند و 
در 20 سال گذشته این را پیگیری کردیم و امروز هم سیاست ما همین است از طالبان 
و گروه های دیگر و همواره ســعی کردیم گفت وگوهــا در چارچوب بین االفغانی صورت 
بگیرد.وی گفت: در موضوعات دوجانبه از جمله ســند همکاری گفت وگوها انجام شده 
اســت و بیش از 99 درصد سند جامع همکاری ایران و افغانستان محقق و توافق شده و 
در برخی موارد گفت وگوها همچنان ادامــه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک باقیمانده 

آن به نتیجه برسد.

 در وین، برجام گفت وگو نمی شود
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات عراقچی معاون وزیر خارجه 
مبنی بر این که تفاهم جدیدی در حال شــکل گیری اســت به چه معناست و این که آیا 
قرار اســت توافق جدیدی صورت بگیرد؟ تصریح کرد: پیشرفت های خوبی در خصوص 
چگونگی بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی خودش حاصل شده است. برجام گفت وگو 
نمی شــود و از اصحاب رسانه درخواســت دارم که به این موضوع توجه کنند. وی افزود: 
آن چه به عنوان مذاکرات گفته  می  شــود، مذاکرات در خصوص چگونگی اجرای تعهدات 
آمریکا ذیل برجام است. ما برجام را مذاکره نمی کنیم و برجام گفت وگو نمی شود. آن چه 
انجام می شود گفت وگوهای تکنیکی است که بسیار پیچیده است و باید مطمئن شویم که 
آمریکا این بار قابل راستی آزمایی است و هم با اعضای ۱+۴ و هم با دوستان و متحدان 
خود به صورت نزدیک کار می کنیم که این مســیر، مسیری باشد که در تمامی ابعادش 
قابل راســتی آزمایی باشد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: کوچک ترین نکات آن باید 
مورد گفت وگو قرار بگیرد و تعهدات طرف مقابل روشــن شود. اساسا بدون گفت وگو که 
نمی شود این را با یک نامه و اعام از سوی واشنگتن بپذیریم. اتفاقا برای این که مطمئن 
شــویم این بار آن چه آمریکا می گوید بر روی کاغذ نیست تمامی تعهدات آمریکا در یک 
لیســتی باید کاما روشن شود که قابل راستی آزمایی باشد.خطیب زاده ادامه داد: این ها 
به سرعت حاصل نمی شــود، ولی همانطور که سیاست کلی نظام است نمی گذاریم این 
گفت وگوها فرسایشی شود و برای همین هم هست که جمهوری اسامی ایران متن های 

مورد نظر خودش را داده و براساس این متن ها اگر طرف مقابل به کمیسیون برجام نظرات 
خودش را بدهد کار می  تواند جلو برود.

 مسیر راستی آزمایی یک مســیر کامال فنی، تکنیکی، میان سازمانی و چند 
بعدی است و یک نفر و یک گروه و یک جا انجام نمی دهد

، این دیپلمات ارشــد کشورمان همچنین در پاسخ به ســؤالی درباره اظهارات برخی از 
نمایندگان مجلس مبنی بر این که راستی آزمایی در حوزه رفع تحریم ها بر عهده مجلس 
اســت و همه تصمیمات در نشست وین باید به تصویب مجلس برسد هم گفت: مجاری 
سیاست خارجی مجاری تخصصی و فنی است و تمامی تصمیمات در شورای عالی امنیت 
ملی در موضوعاتی در این سطح بررسی و تصمیم گرفته می شود. رئیس مجلس شورای 
اسامی عضو شورای عالی امنیت ملی است و همه به توشیح و تنفیذ مقام معظم رهبری 
می رسد.ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: مسیر راستی آزمایی یک مسیر کاما فنی، 
تکنیکی، میان سازمانی و چند بعدی است و یک نفر و یک گروه و یک جا انجام نمی دهد 
و وزارت خارجه تنها هماهنگ کننده تمامی این اقدامات خواهد بود. قطعا مجلس شورای 
اسامی مثل همیشــه در تمامی این مسیر هر کجا که خودشان مایل باشند هم مطلع 

هستند و هم ورود دارند.

 قرار نیست هیچ توافقنامه جدیدی را کنار برجام داشته باشیم
خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی مبنی بر این که آیا شما نشــانه هایی مبنی بر آمادگی 
ایران برای برداشتن تحریم ها به عنوان پیش شرط را مشاهده کرده اید؟ عنوان کرد: قرار 
نیست هیچ توافقنامه جدیدی را کنار برجام داشته باشیم. کمیسیون فصلی و کمیسیون 
مشــترک برجام تشکیل جلسه داده است برای این که درباره مسیر برگشت ناقض اصلی 
برجام به تعهداتش گفت وگو و جزییاتش را پیدا کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه 
کرد: هیأت آمریکا در وین حاضر اســت و یک اقدام مهمی بوده است که نشان می دهد 
مبانی این که آمریکا باید به مسیر خودش در اجرای کامل برجام برگردد در واشنگتن به 
جای خوبی رســیده است، ولی ما قضاوت نمی کنیم.وی افزود: برای ما آن چه مهم است، 
آن چه است که به دست می آید. به آمریکا گفته شده باید تعهد خود را اعام کند، تمامی 
تحریم ها را بردارد و بعد راستی آزمایی شود و آن وقت می تواند در چارچوب برجام حضور 

داشته باشد. االن آمریکا پشت درهای برجام و کمیسیون مشترک حضور دارد.

خسارات آمریکا به مردم آمریکا را فراموش نکرده ایم/ دولت بایدن باید تصمیم 
بگیرد

خطیب زاده ادامه داد: در خصوص متنی که صحبت می کنیم متن کلیه تعهداتی است که 
آمریکا باید انجام دهد، البته این بدان معنا نیســت که ما خسارات آمریکا به مردم ایران 
را فراموش کردیم و آن در جای خود قابل بحث اســت. االن تمرکز ما بر این اســت که 
آمریکا بدون هیچ گونه خدشــه ای کلیه تعهداتش باید روشن شود. نقاط اختافی وجود 
دارد و پنهانی نیست و آمریکا صحبت هایی را کرده که برخی از تحریم های اعمال شده 
را برجامــی نمی داند و ما هم گفته ایم که تمامی تحریم هایی که آمریکا در دوران ترامپ 
انجام داده، برای این بوده که بازگشت آمریکا به برجام غیر ممکن و سخت شود و پنهان 
هم نبوده و مقامات دولت ترامپ هم ابایی نداشتند که بگویند این تحریم ها را باز اعمال 
یا تغییر عنوان می دهند. مسیر شفافی وجود دارد.وی تصریح کرد: دولت آقای بایدن باید 
تصمیم بگیرد می خواهد همچنان بر روی میراث شکســت خورده آمریکا و ترامپ مبنی 
بر فشار حداکثری قمار کند، یا این که می خواهد به تعهداتی برگردد که همین دولت در 
زمان امضا جزیی از آن بوده است. اگر دولت آمریکا بخواهد به تعهداتش برگردد، تصمیم 
سختی نیست. دولت جمهوری اسامی ایران به عنوان دولت مسئول در طول سال های 
اجرای برجام و یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام نشان داد چقدر صادقانه و مبتنی 
بر باور خودش به امضای خودش، برجام را اجرا کرده اســت.این دیپلمات ارشــد ایرانی 
همچنین گفت: اگر دولت آمریکا اقدامات خودش را انجام دهد، بافاصله خواهد دید ایران 

هم بعد از راستی آزمایی، تمامی تعهداتش را انجام می دهد.

نشست استانبول و درخواست دولت افغانستان از ایران
وی درباره حضور ایران در نشســت اســتانبول در خصوص افغانستان گفت: دیروز صبح 
آقــای طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانســتان با عبداهلل عبداهلل 
گفت وگوهایی درباره موضوعات مختلف از جمله نشست استانبول داشت. با دقت بررسی 
می کنیم و بر آن اساس تصمیم می گیریم.خطیب زاده یادآور شد: البته درخواست دولت 
افغانستان همراهی دولت ایران با این دولت است و ما سعی کردیم جمهوری افغانستان 
همواره همراه خودش را در ایران داشته باشد و حتما با نگاه کاما دقیقی بررسی خواهیم 
کرد. اگر گفت وگوها در استانبول با اصولی که قبا عرض کردم بخواند و همخوان باشد، 

ما هم شرکت خود را در نظر خواهیم گرفت.

 موضع ما روشن است
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی درباره  این که آیا فرقی بین تحریم ها 
قائل می شــوید؟ گفت: در موضع ما روشــن اســت در چارچوب ۱+۴ گفت وگوها انجام 
می شــود. نتیجه را االن نمی دانیم و در ابتدای راه هســتیم توفیقاتی حاصل شــده و به 

مرحله ای رسیدیم که باید لیست کنیم و آمریکا هم باید به تعهداتش عمل کند.

هند گفته در حال برطرف موانع در موضوع واکسن کرونا است
وی درباره خرید واکسن کرونا از هند که متوقف شده نیز گفت: وزارت امور خارجه از روز 
اول به صورت بســیار جدی کارهای مربوط به واکسن را پیگیری کرد. نامه نگاری کرد و 
پیگیری های خود را در سطوح مختلف انجام داده است و هر کجا ستاد ملی و مرجعش 
وزارت بهداشــت به ما گفته ما کار را جلو بردیم.  یکی از آنها هندوستان بود و مذاکرات 
فشــرده ای با دوستان در هند انجام دادیم و یک بخشــی هم وارد ایران شد ولی بعد از 
موج هایی که در این کشــور رخ داد و دستور قضایی توقفی ایجاد شد، ولی طرف هندی 
گفته در حال برطرف کردن موانع اســت و به تعهد خود عمل خواهند کرد.خطیب زاده 
همچنین اظهار داشت: مهم این است که دولت از مجاری مختلف این موضوع را پیگیری 
کرده اســت. من سعی می کنم یک اینفوگرافی از کارهای وزارت خارجه برای ملت ایران 
منتشر کنیم که ببینند وزارت خارجه به رغم تمامی فشارها چگونه کمک کرد و نزدیک 
به دو میلیون دوز واکسنی که وارد شد، اتفاق نمی افتاد اگر وزیر خارجه و وزارت خارجه 
شخصا و در ابعاد مختلف ورود نمی کردند. چه در سفر ظریف به کوبا این موضوع استارت 
زده شــد، چه در موضوع هند و چه در موضوع روســیه و چه در موضوعات دیگری که 
آنهایی که اهل فن هستند و هم آنهایی که در دولت هستند، می دانند.وی گفت: مهم این 
است که بتوانیم در بازار آشفته واکسن در دنیا منافع مردم را تامین کنیم. همه ما در این 
مسیر در یک قایق سوار هستیم و باید به هم کمک کنیم که زودتر آالم ملت کمتر شود.

 سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران/ روابط چندالیه و چند بعدی دو کشور
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران 
در هفته گذشته و این که گفته می شود این سفر در چارچوب اخبار مطرح شده مبنی بر 
گفت وگوی ایران و عربستان صورت گرفته، گفت: از گمانه زنی های رسانه ای باید پرهیز 
کرد. روابط ایران و عراق در ســطوح مختلف راهبردی اســت و سفرهای منظمی توسط 
مقامات دو کشــور انجام شده و می شــود. در دو ماه اخیر سفرهایی که توسط وزرای دو 
کشور و در ســطح روسای قوه و شخصیت های دو کشور چند ده مورد است و رایزنی ها 

ما بسیار نزدیک است و سفر هم موضوعات مختلفی را در ابعاد مختلف در برمی گیرد.
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شما باید در وعده سحر بر روی غذا هایی که حدود ۷۰ ٪ آب دارند تمرکز 
کنید و غذای خود را در سه مرحله با اختالف پنج دقیقه بخورید و یک 
بشقاب ساالد )مخصوصاً خیار، کاهو و کرفس( و فقط یک نوع غذای کم 
نمک مصرف کنید. مواد قندی در مرحلــه دوم قرار می گیرند؛ خوردن 
دو قطعــه میوه غنی از آب )مانند توت فرنگی، هندوانه و پرتقال( یا یک 
لیوان آب میوه تازه ترجیح داده می شود و در نهایت وعده غذایی خود را 
با آب آشامیدنی تمام کنید.  رکز بهداشت ملی انگلیس توصیه می کند 
از نوشیدن چای و قهوه خودداری کنید؛ زیرا آن ها ادرار آور بوده و حاوی 
کافئین هستند )به ویژه برای کسانی که از مشکل بی اختیاری ادرار رنج 
می برند( و از دست دادن مایعات در بدن منجر به جایگزینی آن و کمبود 

آب بدن می شود .

حوادث مربوط به نشت گاز مانند نشت گازهای سمی در کارخانه ها، نشت 
مونوکســید کربن از دیگ های بخار و یا خفگی در اثر گازهای سمی هنگام 
تمیز کردن فضاهای بسته باعث به خطر افتادن جان بسیاری از افراد و مرگ 
آن ها می شــود. ساخت حسگری که می تواند به سرعت وجود گاز سمی یا 
مواد شــیمیایی را تشخیص دهد، برای بهداشت عمومی، نظارت بر محیط 
زیست و بخش های نظامی اهمیت بسیاری دارد. به تازگی گروهی از محققان 
در دانشــگاه علم و فناوری پوهانگ)POSTECH (حسگر پوشیدنی ارزان و 
کوچکی ساخته اند که بالفاصله فرد را از وجود گاز مطلع می کند. یک گروه 
تحقیقاتی مشترک در دانشگاه پوهانگ برای ساخت این حسگر یک رابط را با 
کریستال مایع حساس به گاز ترکیب کردند و حسگری ساختند که می تواند 
هنگام تشخیص گازهای خطرناک هشداری بصری هولوگرافیک به فرد بدهد.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، شبیه سازی هایی را انجام 
داده اند که توانایی پروتئین خوشــه ای کروناویــروس را در آلوده کردن 
بدن میزبان نشــان می دهد. شبیه ســازی های بزرگ مقیاس با کمک 
رایانه نشــان می دهد که پروتئین خوشــه ای G شکل کروناویروس به 
دلیل توانایی بیشــتر آن در اتصال به گیرنده میزبان مورد نظر خود در 
بدن، در مقایســه با انواع دیگر، عفونی تر اســت. نتایج این پژوهش که 
در "آزمایشــگاه ملی لس آالموس")LANL( آمریکا انجام شــده است، 
مکانیســم عفونت های ناشــی از نوع G و مقاومت پادتن در برابر آن را 
مشخص می کند که می تواند به تولید واکسن در آینده کمک کند. "نانا 
ناناکاران، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما دریافتیم که فعل و انفعاالت 

میان عناصر اصلی پروتئین خوشه ای، در شکل G متناسب تر می شود.

 توصیه هایی برای جلوگیری 
از گرسنگی در ماه رمضان

این حسگر پوشیدنی نشتی گاز 
را تشخیص می دهد

سازوکار پروتئینی کروناویروس 
برای آلوده کردن بدن میزبان!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت خوشه های گندم

G550 و مرسدس X مسابقه طناب کشی تسال مدل
اگرچه رانندگان عادی توجه چندانی به رویدادهایی همچون طناب کشــی خودروها ندارند اما به ســختی می توان چشــم را روی چنین 
نبردهایی بست مخصوصاً اینکه یک طرف ماجرا خودروی الکتریکی مدرنی باشد. تسال چندی پیش و هم زمان با رونمایی از سایبرتراک 
اقدام به انتشار ویدئوی خبرساز و جنجالی ای کرد که طی آن پیکاپ الکتریکی اش به راحتی در برابر فورد F-15۰ پیروز شد. البته فورد در 
پاسخ به این اقدام اعالم کرد باید مسابقه منصفانه تری بین این دو خودرو برگزار شود چراکه تسال نسخه دیفرانسیل عقب F-15۰ را انتخاب 
کرده بود. به هرحال این بار محصول دیگری از تسال یعنی مدل X در یک مسابقه طناب کشی شرکت کرده است. شاسی بلند الکتریکی تسال 
باید از عهده مرسدس G55۰ ۴×۴ برآید. این G55۰ ظاهراً شرایط بهتری در رقابت با تسال دارد. رقابت اصلی در دقیقه ۴:۴۰ ویدئو شروع 
شده و در کمتر از ۲۰ ثانیه مرسدس به پیروزی دست پیدا می کند. البته در مرحله بعدی شرایط فرق کرده و مدل X می تواند مسابقه را 
به نفع خود تمام کند. مسابقه آخر نیز نتیجه مشابهی داشته و تسال سرانجام در برابر پیشرانه ۸ سیلندر درون سوز مرسدس پیروز می شود. 
برای این رقابت قوی ترین نســخه غیر پالد مدل X استفاده شده، خودرویی که شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت زیر ۳ ثانیه دارد. اما 
مرسدس G55۰ به پیشرانه ۸ سیلندر ۴ لیتری با قدرت ۴1۶ اسب بخار مجهز بوده و نسل جدید آن احتماالً قدرت بیشتری خواهد داشت. 

دلیل موفقیت پرسپولیس، داشتن بازیکنان جنگجو است
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس معتقد اســت اصلی ترین دلیل موفقیت این تیم در چند سال گذشــته، حضور یک نسل از 
فوتبالیســت های خوب بوده اســت. یحیی گل محمدی در نشســت خبری پیش از دیدار تیمش برابر گوا هند اظهار کرد: فکر 
می کنم هر نتیجه حاصل تالش یک مجموعه است. در چند سال اخیر، اصلی ترین دلیل نتایج پرسپولیس وجود یک نسل خوب 
از فوتبالیســت ها در این  تیم  بوده اســت. اینها یک نسل جنگجو بوده اند و مبارزه طلب و همیشه برای پیروزی و شکست دادن 
جنگیده اند. اصلی ترین دلیل موفقیت پرسپولیس حضور این نسل شجاع در پرسپولیس بوده است. در این میان مربیان و عوامل 
باشگاه هم زحمت کشیده اند که این موفقیت ها حاصل شود. در کنار آنها حمایت هواداران و پیشتیبانی هواداران و انرژی مثبتی که 
هواداران به تیم می دادند از عوامل کمک به تیم بوده است. وی افزود: دو بازی از گوا دیده ام. آنها تیم منظم، تاکتیکی و با دوندگی 
باال هستند و شاید شگفتی ساز لیگ قهرمانان آسیا باشند. آنها از نظر روحی و تاکتیکی به مرحله خوبی رسیده اند و نتایجی که تا 
به حال گرفته اند و دو نتیجه قبلی آنها هم شانسی نبوده و بر اساس لیاقت خودشان گرفتند و مطمئن هستم بازی راحتی نخواهیم 

داشت. آنها روی ضد حمله بسیار خطرناک هستند. باید خوب مراقبت کنیم روی ضد حمله به گل نرسند. 

یکی رپسید از سقراط کز مردن هچ خواندستی
بگفت ای بیخبر، مرگ از هچ انمی زندگانی را

ن پست روزی رب رپی ینیب اگر زین خاکدا
هک گردونها و گیتی اهست ملک آن جهانی را

چراغ روشن جارنا مکن رد حصن تن پنهان
مپیچ اندر میان خرهق، این یاقوت کانی را

مخسب آسوده ای ربان هک اندر نوبت پیری
هب حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را

گاه سالک شو هب چشم معرفت رد راه نیب آن
هک خواب آلوده نتوان یافت عمر جاودانی را

پیشنهاد

چهره روز

صد سال نقاشی در تهران
»صد ســال نقاشــی در تهران« پژوهشــی از سیدامیر 
سقراطی که به هنر نقاشــی در تهران از قاجار تا دوران 
معاصر می پردازد، منتشر شد. این کتاب  در ۲۲۸ صفحه 
و قطع خشــتی با قیمت 1۴۶ هزار تومان در  انتشارت 
علمی و فرهنگی به چاپ رســیده است. در معرفی ناشر 
از این کتاب آمده اســت: »صد سال نقاشی در تهران«  
پژوهشی است از ســیدامیر سقراطی که به هنر نقاشی 
در تهران از قاجار تا دوران معاصر می پردازد. نویسنده در 
مقدمه کتاب اشاره ای به سال 1۴۰۰ می کند و این که این 
زمان »بازخوانی رخدادها، جریانات و بزنگاه های هنرهای 
تجسمی را در صد سال اخیر الزامی می کند.« مخاطب با 
تورق این کتاب درمی یابد که نخستین تصاویر تهران، نه 
با دوربین عکاسی، که در نقاشی ثبت شده اند؛ »برخی از این تصاویر در آثار شرق شناسان یا بازرگانان و 
سفیران دولت های غربی گرد آمده   اند.« این کتاب تالش کرده چهره تهران را تا حد امکان با جامعیتی 
درخور تأمل نشان دهد؛ چه مناظر و طبیعت تهران، چه منظره ساختمان ها و گذرها و چه ابزار و اشیاء.  
برخی از این نقاشی ها که روایتگر تهران است اطالعاتی ارزشمند درباره خلق وخوی مردم، پوشش مردم 
و مشاغل آن ها در اختیار ذهن وقاد مخاطب قرار می دهد؛ همچنین »عزاداری و تعزیه، طبیعت و مناظر 
شهری، مراسم های سنتی و ملی، زیارتگاه ها و گورستان ها و بسیاری از چیزهای دیگر از زندگی روزمره 
مردم کوچه و خیابان در این نقاشی ها ثبت شده است.« صد سال نقاشی در تهران دو فصل دارد: فصل 
اول؛ پایتختی تهران، پیش از ورود عکاســی و فصل دوم؛ هنرمندان. در فصل اول نویسنده به مباحثی 
همچون »سیمای تهران در نقاشی های سفرنامه نویسان غربی«، »تصویر تهران در نقشه های اروپاییان«، 

»چاپ سنگی، مطبوعات، کتاب و "تصویر تهران"«، »شهر و مردم در آثار نقاشان زبردست قاجاری.

احمد اقتداری
احمــد اقتداری )زادهٔ ۳ خرداد 1۳۰۴ – درگذشــتهٔ 
۲۷ فروردین 1۳۹۸( که با نام احمدخان اقتداری نیز 
شناخته می شود، ایران شناس، سیاستمدار، آموزگار، 
وکیل دادگستری، نویسنده، تاریخ نگار و جغرافی دان 
ایرانی، اســتاد دانشگاه تهران و رئیس دفتر مطالعات 
خلیــج فارس در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســالمی 
بود. او از خانــدان خوانین گراش در دوران قاجار بود 
و منصب هایی چون ریاست ادارهٔ فرهنگ الرستان و 
شــهرداری الر را در جوانی بر عهده داشت. همچنین 
سابقهٔ نامزدی برای نمایندگی مجلس شورای ملی از 
حوزهٔ الرســتان، تدریس در دانشگاه تهران و ریاست 
دفتــر مطالعات خلیج فــارس در مرکز دائرةالمعارف 
بزرگ اسالمی از دیگر ِسَمت هایی است که در زندگینامهٔ اقتداری به چشم می خورد. عمدهٔ شهرت 
اقتــداری به علت پژوهش در حوزهٔ خلیج فارس اســت و به همین علت به »پدر مطالعات خلیج 
فارس« مشــهور است. او سواحل خلیج فارس و دریای عمان را برای فعالیت های تحقیقاتی اش با 
پای پیاده طی کرده بود. اقدامات وی به همراه دو دوســتش، ایرج افشار و منوچهر ستوده، باعث 
شد که جالل آل احمد به آن ها لقب »سه تفنگدارِ گورنگار« بدهد؛ چرا که این سه نفر با همراهی 
همدیگر بسیاری از اسناد تاریخی و بناهای کهن ایران را معرفی می کردند. او به علت پژوهش ها و 
مطالعاتش در زمینهٔ ایران شناسی، موفق به دریافت مدرک دکترای افتخاری تاریخ از دانشگاه تهران 
شده است. اقتداری ده ها کتاب و صدها مقاله نگارش و منتشر کرده است. او در آثارش به موضوعات 
گسترده ای در زمینه های مختلف ایران شناسی می پردازد. کتاب خلیج فارس از دیرباز تا کنون به 
قلم اقتداری، جایزهٔ ویژهٔ یونسکو در ایران را به خود اختصاص داده و کتاب تاریخ مسقط و عمان، 
بحرین و قطر و روابط آن ها با ایران نیز مورد تقدیر قرار گرفته است. همچنین، او برای نخستین بار 
شــخصیت محمدعلی سدیدالسلطنه را معرفی کرده و به تصحیح و انتشار آثار او اقدام کرده است. 
اقتداری آثار منتشرنشــده ای نیز دارد که موضوعات مهمی دربارهٔ تاریخ و فرهنگ مناطق جنوبی 
ایــران را در بر می گیرند. کتابخانهٔ اقتداری بــا نام »کتابخانهٔ خلیج فارس« به مرکز دائرةالمعارف 

بزرگ اسالمی اهدا شده است.

فرهنگ

فیلم ســینمایی »گودزیال در برابر کونگ« با رساندن 
مجموع فــروش جهانی خود به مــرز ۴۰۰ میلیون 
دالر، پرفروش ترین فیلم هالیوودی از زمان شــیوع 
ویروس کرونا تا به امروز نام گرفت. »گودزیال در برابر 
کونگ« به کارگردانی »آدام وینگارد« که دنباله ای بر 
فیلم »گودزیال: ســلطان هیوالها« محصول ۲۰1۹ و 
»کونگ: جزیره جمجمه« )۲۰1۷( و چهارمین فیلم 
دنیای سینمایی هیوالها برادران وارنر استف با ادامه 
اکران جهانی خود به فروشی بالغ بر ۳۹۰ میلیون دالر 
دســت یافت تا با عبور از فروش ۳۶5 میلیون دالری 
فیلم »تِنت«، موفق ترین فیلم هالیوودی از زمان بروز 
بحران کرونا باشد. این فیلم تاکنون ۸۰.5 میلیون دالر 
از محل گیشه آمریکا و ۳۰۹.۷ میلیون دالر در گیشه بین المللی کسب کرده است.  »گودزیال در 
برابر کونگ« در نخستین روز اکران در بیش از ۲۴۰۰ سالن سینمایی آمریکای شمالی به فروش 
۹.۶ میلیون دالر رسید تا رکورد فروش روزانه یک فیلم از آغاز بحران کرونا تا به امروز را نیز به نام 
خود ثبت کند. سینمای چین که بازگشتی چشمگیر پس از گذر از بحران کرونا داشته، موفق ترین 
سینمای جهان در یک سال گذشته بود و دو فیلم چینی »سالم مامان« و »کاراگاه محله جینی 

ها« تا کنون فروش به ترتیب ۸۲1 و ۸۶۳ میلیون دالری را به ثبت رسانده اند. 

»گودزیال..« محبوب در دوران کرونا
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