
۳۰۳ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز گذشته 
۳۰۳ بیمار کرونا در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست 
دادند.بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
تا کنون یک میلیون و ۸۹۹ هزار و ۲۲ نفر ُدز اول واکســن کرونا و 
۳۷۰ هزار و ۷۳۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شــده در کشــور به دو میلیون و ۲۶۹ هــزار و ۷۵۳ ُدز 
رسید.تا دیروز ۲۶ اردیبهشــت ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۱ هزار و ۲۹۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که هزار و ۷۸۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به دو میلیون و ۷۵۱ هزار و ۱۶۶ نفر رســید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۰۳ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۶ هزار و 
۹۳۶ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۲۲۶ هزار و ۱۲۲ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.پنج هزار 
و ۳۳۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۱۸ میلیون و ۱۸ 

هزار و ۸۷۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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شروط تقویت ارزش پول ملی
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به ایجاد تقاضای کاذب در 
اثر رشد نقدینگی، گفت: حفظ ارزش پول ملی باید با سیاست های 
ارزی درست، سیاست های مالی درست و حتی سیاست های بورسی 
درست همراه باشد. تقویت ارزش پول ملی در حال حاضر به عنوان 
یک ماموریت اصلــی حاکمیت برای بانک مرکزی مطرح اســت. 
اما این منظور همواره از بســیاری جهات تهدید می شــود. یکی از 
تهدیدات اصلی ارزش پول ملی، ســرگردانی نقدینگی و رشد تورم 
است.بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر رابطه سیاست های مالی 
دولت و مجلس و سیاســت های پولی و بانکی را یک چرخه در نظر 
بگیریم، ریشه بسیاری از اتفاقات در بازارهای مالی را می توان ناشی 
از نوع بودجه بندی کشور دانســت. چرا که اگر هزینه های تعریف 
شــده در بودجه مطابق با درآمدهای واقعی و قابل وصول نباشــد، 
نظام بانکی را در ســال مالی پیش رو به دردسر می اندازد. اما این 
چرخه چگونه عمل می کند؟فتح اهلل تاری، اســتاد دانشگاه  درباره 
این موضوع گفت: نرخ ارز بر روی تورم اثرگذار است، ولی آن چیزی 
کــه بر روی خود نرخ ارز تاثیر می گذارد، حجم نقدینگی اســت و 
حجم نقدینگی نیز عمدتاً به بودجه دولت برمی گردد که هم مجلس 

در آن اثرگذار است و هم خود دولت در آن نقش اساسی دارد.
تاری درباره دلیل کســری بودجه هم اظهــار کرد: بودجه از دو بخش 
درآمدها و هزینه ها تشکیل شــده و درآمدهای مختلفی ممکن است 
در نظر گرفته شــود که گاهی برخی موارد آن قابل حصول نیســت  و 
گاهی هم از قبل مشخص است که حاصل نمی شود، اما در مقابل این 
موارد هزینه ها نوشته می شود و با اینکه درآمد قابلیت حصول ندارد، اما 
برای برخی بخش ها هزینه مطالبه می شود و افرادی که ذینفع هستند 
آنها را مطالبه و درخواست بودجه می کنند که در انتها به افزایش پایه 
پولی منجر می شود.وی افزود: دلیل این امر این است که در مواقعی که 
درآمدی برای هزینه های جدید تعریف نمی شود، اعتباراتی داده می شود 
که بدهی به سیســتم بانکی را رشد می دهد و برای جبران این بدهی 
هم خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت می کنند که سرانجام آن نیز 
به همان افزایش پایه پولی منجر می شــود.این اقتصاددان یادآور شد: 
نهایت همه اینها وابسته به یک درآمد پایدار است و اگر درآمد پایداری 
وجود ندارد هزینه برای آن نباید نوشــته نشود.تاری مشکل بسیاری از 
ســازمان ها، نهادها، بخش ها و بنگاه ها را در هزینه های اضافی دانست 
و گفت: چون همه دوســت دارند که خودشان را بخشنده نشان دهند 
و فــالن مقدار به طبقات مختلف درآمدی بدهند و یا کمک های مالی 
ارائه دهند و یا فالن تعداد افراد را اســتخدام کنند و یا مثال بنگاه هایی 
که خصوصی شده متاسفانه در آخر به همان سمت دولت برمی گردد؛ 
در حالی که زیان ده هم شــده اند که در نهایت هزینه های آنها را دولت 
مجبور می شود از بودجه تامین کند.وی اضافه کرد: بنابراین، همه این 
ریخت و پاش ها نشان می دهد بیماری اقتصاد به درستی تشخیص داده 
نشده و یا نسخه درســتی برای آن نوشته نشده است. این اقتصاددان 
تصریح کرد: تا وقتی وضعیت بدین منوال باشد نوسانات ارزش پولی که 
دیده می شود، موقتی است و در آخر همه چیز به همان رشد نقدینگی 
ختم می شــود.تاری تاکید کرد: رشــد نقدینگی تقاضای کاذب ایجاد 
می کنــد که این امر روی ارزش پــول داخلی اثر می گذارد، ارزش پول 
خارجی افزایش می یابد و تورم شــدیدی کــه از همین کمبود کاالها 
بــه وجود می آید و طبیعتا در این چرخــه، تورم بر کاهش ارزش پول 
ملی اثرگذار می شــود.وی با بیان اینکه همه این سیاست های مالی و 
پولی باید با هم در یک راســتا حرکت کنند، اظهار کرد: باید بپذیریم 
اگر حفظ ارزش پول با سیاست های ارزی درست و سیاست های مالی 
درست و حتی سیاست های بورسی درست همراه نباشد، ما نمی توانیم 
به اهدافمان دست یابیم.این استاد دانشگاه درباره جایگاه بازار سرمایه 
در سیاست های پولی و بانکی اشاره کرد: همین بورس می توانست بازار 
مناسبی برای جذب نقدینگی ها باشد، ولی تا وقتی که در بورس فقط 
سفته بازی و دالل بازی قیمتی دیده شود وضعیت درست نمی شود.وی 
در همین باره خاطرنشان کرد: چطور ممکن است که این دالل بازی ها 
در قیمت کاالها و خودروها مذموم شمرده می شود اما در بورس همین 
کار انجام می شود و توجیه می شود؟ همین امر باعث سقوط بورس هم 
شــده در حالی که بورس باید سودده باشد، اما چرا نیست؟تاری اضافه 
کرد: این امر به این موارد ربط دارد که ما بررسی کنیم در کجای قانون 
شرکت ها اشــکال وجود دارد؟ مثال با وجود این همه ریخت و پاش و 
پاداش های نجومی و هزینه های نجومی که در این شرکت ها وجود دارد، 
ولی چرا درآمدی مابه ازای آن ایجاد نمی شود. اینها مشکالتی است که 
باعث می شود رغبت عمومی به سوددهی واقعی در بورس کم شود که 

این جزو چالش هایی است که ما آن روبرو هستیم.

نگـاه

۱۲ میلیــون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شــده اند؛ ۷۷ درصد آنها با هدف 
حفظ ارزش پول پا به بازاری گذاشــته اند که معامالت روزانه آن ۵ تا ۱۰ 
هزار میلیارد تومان اســت.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، دو کمیســیون 
»بازار پول و ســرمایه« و »اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال« اتاق تهران 
طی نشستی مشترک به بررســی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در 
کشور پرداختند.فعاالن بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این 
عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاست های سلبی دست بکشد و با 
وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای 
دیجیتــال را بپذیرد و نقش رگوالتور را ایفــا کند. اما نمایندگانی از بانک 
مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعالم کردند که نگرش مثبت 
و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی هایی 
در این زمینه دارد.فریال مســتوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران در ابتدای این جلســه به اقبال مردم به موضوع رمز ارزها اشاره 
کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که 
مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه گذاری، رفت و 
آمد عجوالنه ای به بازارهای مختلف داشته باشند و الزم است که مسئوالن 
تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.وی با اشاره 
به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت های 
هرمی، مؤسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته اند، ادامه داد: 
در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار 
نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.مســتوفی همچنین به این نکته 
اشاره کرد که به دلیل وجود تحریم های داخلی و خارجی، مردم می ترسند 
در سرمایه گذاری های بلندمدت مشارکت کنند.رئیس کمیسیون بازار پول 
و ســرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک ســرمایه گذاری در بازار ارزهای 
دیجیتال بدون دانش کافی و مشــکالتی که برای برخی صرافان ارزهای 
دیجیتال طی ماه های اخیر رخ داده اســت، سه پیشنهاد را برای مدیریت 
بهینه این بازار مطرح کرد.پیشنهاد نخست وی این بود که بانک مرکزی، 
صرافی های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی 
ETFها از ســوی دولت، مردم به ســرمایه گذاری از طریق این صندوق ها 
در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه 
آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران می تواند اقدام به برگزاری 

دوره های آموزشی در این زمینه کند.
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در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان 
ارائــه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ 
به ۲۴۶۰ بیلیون دالر رســیده و ارزش کل بــازار بیت کوین طی همین 
مدت ۱۱۱۰ بیلیون دالر برآورد شــده است. همچنین تعداد رمزارزهای 
پذیرش و لیســت شــده در صرافی های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ 
عدد ۴۷۰۱ را نشــان می دهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ 
تنها ۶۶ عدد بود.او با بیان اینکه »بازیگران و ذینفعان یک سیســتم مالی 
پولی، مردم، دولت و کسب وکارها هستند« ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز 
مردم مانند همیشــه جلوتر از بقیه حرکت کرده اند. بر اساس پژوهشی که 
شرکت مشــاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله 
کشــور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کرده اند 
که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. ۶ درصد اعالم کرده اند که پیش 
از این از چنین دارایی برخوردار بوده اند. ۶۳ درصد هم گفته اند که هیچ گاه 
رمز ارز نداشته اند.او با بیان اینکه »۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری 
کرده اند، در شش ماه اخیر وارد بازار شده اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها 
در پایان اســفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود« 

توضیــح داد: ۷۷ درصــد از دارندگان رمز ارز، اعــالم کرده اند که به قصد 
سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده اند. ۱۵ درصد سرمایه 
گذاری در این بازار را شــغل و حرفه خود برشــمرده اند، ۳ درصد به دلیل 
حمایت از تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد 
به دلیل جابه جایی بین المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد 

این بازار شده اند.
فردیــس در ادامه به موقعیت کســب وکارها در این بازار پرداخت و گفت: 
۸۸ درصد کســب و کارها اعالم کرده انــد که رمزارز خود را از طریق پلت 
فرم های خرید و فروش آنالین به دست آورده اند. ۵ درصد از طریق صرافی 
فیزیکی، ۴ درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصوالت 
و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز 
شده اند.او با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دالر سرمایه از پلت فرم های داخلی 
در ۹۰ ساعت به دنبال ابالغ بخشنامه شاپرک به شرکت های پرداخت یار 
گفت: بررســی ها نشان می دهد که ۲.۵ میلیون حساب کاربری رمز ارز در 
صرافی های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، 
حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند. فردیس در ادامه بزرگ ترین 
دغدغه مردم و کسب وکارها در حوزه رمز ارزها را بالتکلیفی مسائل قانونی، 
نوسانات شــدید ارزش، عدم امنیت و کالهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و 
مالحظات شــرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در 
مرحله انکار و فردا در مرحله حســرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد 
را خطاب به دولــت ارائه کرد که »ایجاد آگاهی و آموزش های زیربنایی«، 
»ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها«، 
»اجرای مصوبه کمیســیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد 
اجماع سه تشــکل بخش خصوصی«، »تقویت و تسریع رگوالتوری حوزه 
فناوری بالکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس«، »ایجاد یک ساختار فنی 
و حقوقی مشــابه شاپرک یا شتاب«، »ایجاد پروتکل های قضائی مربوطه« 
و »به رســمیت شناخته شــدن دارایی های دیجیتال در کشور« از جمله 
این پیشــنهادات بود.در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تالش های این کمیسیون در 
دوره پیشین هیأت نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال 
اشــاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشــنهاد شد که یکی از 
ارزهای مورد استفاده در گشایش ال سی، ارزهای دیجیتال باشد که البته 
مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، 
مبادالت خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید 
ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.در ادامه این جلسه، رضا قربانی، 
رئیس کمیســیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز 
با بیان اینکه »نبود قانون، رگوالتوری و نظارت از جمله چالش های اصلی 
حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود« ادامه داد: در سال های گذشته، 
رگوالتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به 
اینکه مردم جلوتر از رگوالتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه 
داد: رمزارزها به دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.

رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی می تواند تحول ایجاد 
کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط 

کمیسیون در این زمینه شد.

کشور ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای دیجیتال را دارد؟
علیرضا توکلی کاشــی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
با اشــاره به اینکه »تأیید بیت کوین توسط یک مقام دولتی، ممکن است، 
ریســک بسیار باالیی به همراه داشته باشد« این پرسش را مطرح کرد که 

اگر بیت کوین رسمی شود....
ادامه در صفحه پنجم

بلومبرگ بررسی کرد

افزایش تدریجی فروش جهانی نفت ایران
صدای کسری بودجه درآمد؛ 

پس 100 روز چه کردند؟!

نان و شکر چراغ خاموش گران شد

حدود ۱۰۰روز دولت و مجلس در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ به ویژه عدم تحقق منابع و کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی 
آن با یکدیگر بحث و چالش داشتند و آنقدر نمایندگان برای اصالح بودجه سر و صدا به پا کردند که گویا قرار 
اســت بودجه ای تعدیل شــده و منطقی مصوب کنند، اما در نهایت توافق طرفین به جایی رسیده که هنوز دو 
ماه از اجرا نگذشته، صدای کسری بودجه درآمده است. مشخص نیست به بودجه چه می گذرد که قبل و بعد 
از تصویب، در هر حال ۳۵۰ هزار میلیارد کســری دارد! پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- در 
تازه ترین اظهاراتش از »برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه ۱۴۰۰« سخن گفته است. این اعالم او، یادآور 
اظهاراتش در جریان بررســی الیحه بودجه اســت که گفته بود »بودجه ۱۴۰۰ که دولت ارائه کرده ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومان کسری دارد و مجلس از این بابت نگران است«. اما وی که اکنون از کسری بودجه سخن می گوید، 

نگفته که مجلس برای این نگرانی در الیحه چه کرد ....

وراث متوفیان سهام عدالت چه کنند؟
بانک مرکزی اعالم کرد:

 ۵۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی
 به بورس واریز شد

- بانک مرکزی دیروز معادل ریالی ناشــی از فروش ۵۰ میلیون دالر از منابع ارزی حساب صندوق 
توســعه ملی را به »صندوق تثبیت بازار سرمایه« واریز کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
براساس تصمیم های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ هفتم 
اردیبهشت ۱۴۰۰، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
می بایست نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی 
اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز کند.  گفتنی است پیش از این رییس 
کل بانک مرکزی اعالم کرده بود، مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر به صورت تدریجی فروخته و برای کمک 
به بورس به صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز می شــود که اقدام دیروز اولین گام در همین راستا 
بود و ۱۵۰ میلیون دالر باقیمانده نیز به تدریج واریز خواهد شد. روز سه شنبه )۲۱ اردیبهشت ماه(  
معاون اقتصادی رییس جمهوری، تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابالغ کرد که 
براســاس آن مصوبات مربوط به ۳ بند نخست بسته حمایتی از بازار سهام در ستاد اقتصادی دولت 
به تصویب رسید.بر اساس این ابالغیه،  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ظرف مدت سه هفته 
نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع 
حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. همچنین مقرر شده است که به  منظور حمایت 
از تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار ســرمایه، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به 
فوریت، نسبت به لغو بخشنامه ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیالت برای خرید سهام به شرکت 
های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری ها اقدام کند.بر این اساس، سرمایه گذاری در خرید سهام 
شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت 

پنج ساله به اتباع خارجی است.

نتایج یک پژوهش نشان داد؛

ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارز
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وزیر بهداشت عنوان کرد؛
محموله های جدید واکسن کووید ۱۹ در راه است

وزیر بهداشــت، در ارتباط با وضعیت بیماری کرونا و برنامه واکسیناســیون گروه های مختلف جامعه، نکاتی را 
توضیح داد. ســعید نمکی، بعد از ظهر  دیروز یکشــنبه در گفتگوی زنده خبری از شــبکه خبر سیما، به ارائه 
گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت و در خصوص روند واکسیناسیون نیز توضیحاتی ارائه داد.

وزیر بهداشــت در ابتدا با اشاره به روند نزولی موج چهارم کرونا در کشور، از همکاری مردم با برنامه های ستاد 
ملی کرونا قدردانی کرد و گفت: تشکر می کنم از روحانیت اهل سنت که با ما همراهی کردند. البته اندکی هم با 
ما همکاری نکردند.وی افزود: یکی از سهمگین ترین امواج کرونا را با تالش کادر درمان پشت سر گذاشتیم.نمکی 
گفت: ما چند روش را برای کنترل موج چهارم به کار بستیم که از جمله ممنوعیت جراحی های غیر اورژانسی 
و همچنین راه اندازی بســتری های موقت و…، از جمله اقدامات ما بود.وی ادامه داد: همان طور که قول داده 
بودم، اجازه ندادیم هیچ بیماری پشت در بیمارستان بماند و به خوبی توانستیم بیماری را مدیریت کنیم.نمکی 
افزود: اگر نگاهی به رنگ بندی در ۳۱ فروردین که سراســر آتش بود، در ۲۵ اردیبهشت به وضعیتی رسیدیم 
که ۳۰۱ شهر قرمز را به ۳ شهر قرمز تبدیل کند.وزیر بهداشت به برنامه واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: مردم 
فقط از طریق اطالع رســانی های وزارت بهداشت برای واکسن اقدام کنند. همه کسانی که جزو اولویت های ما 
بوده اند و جا مانده اند حتماً واکسن را دریافت خواهند کرد.نمکی گفت: محموله جدیدی از واکسن ظرف امروز و 
فردا به دست ما خواهد رسید و تا اواخر خرداد ۱۴۰۰ همه سالمندان واکسینه خواهند شد.وی افزود: بعضی از 
جوسازی ها که گفته می شود واکسن در بازار آزاد فروخته می شود، صد درصد کذب است. زیرا، در سامانه ای که 
داریم همه مشخصات ثبت می شود و امکان ندارد واکسن به بازار آزاد برسد.وزیر بهداشت گفت: در ۲۴ ساعت 
گذشــته ۱۶۲ هزار دوز واکســن تزریق کرده ایم که یک رکورد است و به زودی تا مرز ۳۰۰ هزار دوز تزریق در 

شبانه روز خواهیم رفت.

یک نماینده مجلس:
رکورد ۷۵ساله تورم در ایران شکسته شد 

احســان خاندوزی اعالم کرد: به تازگی رکورد ۷۵ ســاله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این 
اســت، بانک مرکزی گزارش فروردین ۱۴۰۰ را منتشــر کند.احسان خاندوزی، نماینده مجلس در 
پیامی توییتری اعالم کرد: به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این است، 
بانک مرکزی گزارش فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کند.او تأکید کرده که ایران فقط در سال های اِشغال، 
شــاهد تورم باالتر از ۵۰ درصد بوده است.با این وجود،  اعضای دولت آقای روحانی به جای ثبت نام 

برای دولت آینده آیا نباید خجالت زده باشند؟
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 تا 28 خرداد چه مراحلی از انتخابات باقی مانده استگزیده خبر

انتخابات 1400 در ایستگاه شورای نگهبان
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بعد از ثبت نام از 
کاندیداها و تشکیل هیات های اجرایی حاال به ایستگاه بررسی 
و احراز صالحیت ها در شورای نگهبان رسیده است. همزمان 
با پایان یافتن ثبت نام از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، ســه مرحله از انتخابات این دوره به اتمام 
رســید و وارد مرحله چهارم شد؛ بر اســاس تقویم برگزاری 
انتخابات تا کنون صدور دســتور شروع انتخابات توسط وزیر 
کشور، تشکیل هیات های اجرایی و ثبت نام داوطلبان انجام 
شده اســت.بر این اساس و در نخســتین مرحله، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، 
دستور شــروع انتخابات ریاست جمهوری را از روز سه شنبه 
21 اردیبهشــت ماه جاری صادر کرد.در بخشــنامه  صادره از 
ســوی وزیر کشور تاکید شــده بود: در اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ 
قانون انتخابات ریاســت جمهوری و تبصره هــای ذیل آنها، 
دستور شروع انتخابات صادر می گردد، ضروری است نسبت به 
تشکیل هیات های اجرایی از روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰-2-21 
حداکثر در مدت ســه روز و انجام سایر برنامه های انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اســالمی ایران در مرکز 
شهرستان و بخش های تابعه، طبق برنامه زمان بندی ابالغی و 
در مهلت های قانونی مقرر اقدام نموده و وصول این بخشنامه 

را مطابق فرم شماره 2 به ستاد انتخابات کشور اعالم نمایید.
البته در نامه وزیر کشــور به مرحله ای دیگر نیز اشــاره شده 
بود که مربوط به انتخاب معتمدیــن هیات های اجرایی از 5 
ماه قبل از پایان دوره دولت فعلی یعنی در اســفند ماه سال 
گذشته انجام شده بود.در محله بعد تشکیل هیات های اجرایی 
توسط فرمانداری ها از تاریخ 21 تا 2۳ اردیبهشت ماه از میان 
معتمدین معرفی شده انجام شــد. بر اساس تقویم انتخابات 
ریاســت جمهوری 1۴۰۰، از ۸ صبح روز 21 اردیبهشت ماه 
جاری ثبت نام از کاندیداها آغاز شــد و تا ســاعت 1۸ دیروز 

25 اردیبهشــت ماه ادامه داشــت. جمال عرف رئیس ستاد 
انتخابات کشور بعد از پنج روز روند ثبت نام از داوطلبان حضور 
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد: در 
مجموع این پنــج روز 5۹2 نفر داوطلب در انتخابات ثبت نام 
کردند کــه از این تعداد ۴۰ نفر خانــم و 552 نفر آقا بودند.

وی درباره تحصیالت داوطلبین حضور در انتخابات ریاســت 
جمهــوری افزود: 272نفــر از ثبت نام کنندگان لیســانس و 
کمتر و ۳2۰ نفر از آنان فوق  لیســانس بــه باال بودند.رئیس 
ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: ۸۹ نفر از ثبت نام کنندگان 
زیر ۴۰ ســال سن داشــتند و افرادی که بین ۴۰ تا 75 سال 
بودند هم ۴۹5 نفر بوده و هشــت نفر هم باالی 75 سال سن 
داشتند.در تاریخ ۸ اردیبهشــت ماه جاری شورای نگهبان با 
صدور ابالغیه ای ســعی در ســاماندهی ثبت نام ها داشت تا 
افــرادی بتوانند برای انتخابات ریاســت جمهــوری ثبت نام 

کنند که  حداقل شــرایط مدیر و مدبر و رجل سیاسی بودن 
را برخوردار باشــند که البته از سوی وزارت کشور اجرا نشد. 
طبق این ابالغیه، داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری باید 
حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه 
مدیریتی حداقل چهار ســاله داشــته باشند. مصادیق سمت 
مدیریتی نیز مشخص شده اند. وزیران، استانداران و شهرداران 
شهرهای باالی دو میلیون جمعیت و فرماندهان ارشد نیروهای 
مسلح با جایگاه سرلشگری و باالتر نیز می توانند کاندیدا شوند 
و کلیه داوطلبان ملزم هســتند که مدرک عدم سوءپیشینه 
ارائه کنند. ضمن اینکه برای داوطلبان سن ۴۰ تا 75 در نظر 
گرفته شده اســت.با این حال رئیس جمهور به وزارت کشور 
دســتور داد که بر اســاس قوانین موجود در ثبت نام ها عمل 
کند و به این ترتیب ابالغیه شورای نگهبان اجرا نشد. در ادامه  
اما عباســعلی کدخدایی روز سه شنبه و همزمان با آغاز ثبت 

نام ها در پاسخ به پرسشی درباره خودداری شورای نگهبان از 
دریافت مدارک نام نویسی داوطلبان ریاست جمهوری در ستاد 
انتخابات کشور، در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران 
گفت: ثبت نام بدون مدارک، ثبت نام لحاظ نمی شود. مصوبه 
ما هم به وزیر کشــور ابالغ شده و هم در این زمینه مصاحبه 
کردیم. اعالم کردیــم در واقع ثبت نام هایی که فاقد مدارک 
الزم باشد اعتبار ندارد وما هم بررسی نمی کنیم و به نماینده 
خود گفته ایم تحویل نمی گیرد. حاال به گفته رئیس ســتاد 
انتخابات کشــور، شورای نگهبان در مجموع دو بازه پنج روزه 
فرصت برای احراز صالحیت های داوطلبین انتخابات ریاست 
جمهــوری دارد و در پایــان 1۰ روز هم اســامی افراد تأیید 

صالحیت شده به داوطلبین اعالم خواهد شد.
مرحله چهارم ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
رسیدگی به صالحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان است 
که از امروز 2۶/2/1۴۰۰ آغاز شــده و تــا۳۰/2/1۴۰۰ ادامه 
می یابد. پنجمین مرحله تمدید مهلت رسیدگی به صالحیت 
داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز در یک بازه 5 روزه انجام 
می شــود و نهایتا تا ۴ خرداد ماه بررسی و تائید صالحیت ها 
ادامه خواهد داشت.ششــمین مرحله انتشار اسامی داوطلبان 
توســط وزارت کشــور اســت که در روزهای پنجم و ششم 
خرداد ماه طی دو روز انجام می شــود و ســپس در هفتمین 
مرحلــه داوطلبان نهایی انتخابات از هفتم تا 2۶ خرداد ماه به 
مــدت 2۰ روز فرصت تبلیغات دارند. مرحله هفتم مربوط به 
ممنوعیت تبلیغات است که از بامداد 27 خرداد ماه آغاز شده 
و تا پایان رای گیری ادامه دارد و ســپس در تاریخ 2۸ خرداد 
ماه ســال جاری انتخابات برگزار خواهد شــد. در صورتی که 
نتیجه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در همان 
روز تعیین نشود، مرحله دوم انتخابات در تاریخ چهارم تیر ماه 

سال جاری برگزار می شود.

کدخدایی:
 نتیجه مصوبه شورای نگهبان، کاهش ثبت نام 

بی رویه بود
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: خوشبختانه ثبت نام ها روند خوبی داشت و با 
توجه به مصوبه شــورای نگهبان، ما به عنوان گام اول راضی هســتیم، چرا که 
ثبت نام های بی رویه خیلی کمتر بود.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، 
عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی 
تلفنی با برنامه »متولد ایران« در رادیو انتخابات با اشاره به ثبت نام از داوطلبان 
انتخابات و آغاز فرآیند بررســی صالحیت ها، گفت: از 21 اردیبهشت ماه جاری 
ثبت نام ها شــروع شد و به مدت 5 روز ادامه داشــت و دیروز تا ساعت 1۸ روند 
ثبت نام ها پایان یافت.وی افزود: خوشــبختانه ثبت نام ها روند خوبی داشت و با 
توجه به مصوبه شــورای نگهبان، ما به عنوان گام اول، راضی هســتیم، چرا که 
ثبت نام های بی رویه خیلی کمتر بود. تعداد کســانی که برای ثبت نام به وزارت 
کشــور مراجعه کرده اند، 5۹2 نفر بوده اند و طبیعتاً شــورای نگهبان صالحیت 
کســانی را که شــرایط اعالم شده را داشــته باشند، در بررســی صالحیت ها 
رســیدگی خواهد کرد و کسانی که آن شــرایط را نداشته باشند، کنار گذاشته 
خواهند شد.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه فرصت قانونی برای بررسی 
صالحیت ها، 5 روز اســت اما این بازه قابل تمدید به 1۰ روز هم هست، تصریح 
کرد: بررســی صالحیت ها از امروز در شــورای نگهبان آغاز می شود، البته طبق 
قانون اگر ایــن 5 روز کافی نبود، ما می توانیم این فرصت را 5 روز دیگر تمدید 
کنیم ولی نهایتاً 1۰روزه باید نتایج بررسی صالحیت ها را به وزارت کشور اعالم 
کنیم.کدخدایی اضافه کرد: بعد از اعالم اســامی نهایی نامزدها، فرصت تبلیغات 
انتخابات آغاز می شــود و کاندیداها تا یک روز قبل از روز انتخابات )27 خرداد(، 
فرصت تبلیغات دارند. البته امســال براساس شــرایط کرونا، عمدتاً تبلیغات در 
رســانه ها خواهد بود و تبلیغات در فضای عمومی، براساس وضعیت هر شهر و 
اســتان تعیین و توسط وزارت کشور اعالم خواهد شد.وی با تأکید بر اینکه »ما 
از ابتدا اعالم کرده ایم که هم سالمت انتخابات و هم سالمت مردم برای ما مهم 
است«، اظهار داشــت: خوشبختانه دوستان ما در وزارت کشور تدابیر خوبی در 
این حوزه داشته اند و امیدواریم که مشکل خاصی نباشد؛ تاکنون ما پیش بینی ها 
و آموزش هایی را که برای عوامل نظارتی نیاز بوده اســت انجام داده ایم و مشکل 
خاصی بر سر راه مان نمی بینیم و امیدوارم 2۸ خرداد هم مشارکت پرشور مردم 
را در انتخابات شاهد باشیم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره 
الکترونیکی بودن بخش هایی از انتخابات نیز گفت: امسال چند انتخابات همزمان 
داریم؛ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، به صورت سراسری برگزار می شوند 
و دو انتخابات مجلس شــورای اسالمی و خبرگان رهبری، میان دوره ای هستند 
و صرفاً در برخی حوزه های انتخابیه برگزار خواهند شــد؛ در انتخابات سراسری، 
ما طبق قانون فقط بر انتخابات ریاســت جمهوری نظارت می کنیم و نظارت بر 
انتخابات شوراها به عهده مجلس اســت و ظاهراً در انتخابات شوراها، در برخی 
شعبه ها بنا شده است که انتخابات تمام الکترونیک باشد چون شرایط ساده تری 
دارد اما در انتخابات ریاست جمهوری، مراحل احراز هویت و تجمیع، الکترونیکی 
هستند اما مرحله اخذ آرا، همچنان به صورت دستی برگزار خواهد شد. در مدت 
5 روز مهلت ثبت نام داوطلبان، 5۹2 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام 

کردند.

حداد عادل در بیانیه ای مطرح کرد؛
در دام دوقطبی ها نیفتیم

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب با صدور بیانیه ای اعالم کرد نیروهای 
انقالب همه توان خود را برای پشــتیبانی از آیت اهلل رئیسی در انتخابات به 
کار گیرند تا میدان تحقق ارزش های انقالب گشــوده شود.، شورای ائتالف 
با صدور بیانیه ای که با امضاء غالمعلی حدادعادل منتشــر شــد با اشاره به 
کاندیداتوری آیت اهلل رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
اعالم کرد: وظیفه همه نیروهای انقالب اسالمی که خواهان عزت و سربلندی 
و رفاه ایران و ایرانی هستند این است که حداکثر توش و توان خود را برای 
پشــتیبانی از آیت اهلل رئیســی در عرصه انتخابات به کار گیرند تا ان شاء اهلل 
میدان گسترده تری برای تحقق ارزش های انقالب اسالمی و به ویژه گسترش 
عدالت و مبارزه با فساد و رفع مشکالت مردم گشوده شود و فرصت خدمت 

در اختیار خدمت گزاری شایسته قرار گیرد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با پایان یافتن مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری و حضور 
طیف گســترده ای از انواع گرایش ها و سلیقه های سیاسی مرحله مهمی از 
انتخابــات پایان پذیرفت. اینک هنگام برداشــتن گامی دیگر در مرحله ای 
دیگر است.خوشــبختانه آیت اهلل رئیسی، با توجه به واقعیات جامعه و کشور 
و درخواســت های مردمی فراوانی که از جمله از طریق شــوراهای ائتالف 
اســتان ها و شهرستان ها از ایشــان برای حضور در انتخابات دعوت به عمل 
آمده بود ثبت نام کردند.اکنون پس از مرحله مطالبه حضور، مرحله حمایت و 
پشتیبانی فرا رسیده است و وظیفه همه نیروهای انقالب اسالمی که خواهان 
عزت و سربلندی و رفاه ایران و ایرانی هستند این است که حداکثر توش و 
توان خود را برای پشتیبانی از او در عرصه انتخابات به کار گیرند تا ان شاء اهلل 
میدان گسترده تری برای تحقق ارزش های انقالب اسالمی و به ویژه گسترش 
عدالت و مبارزه با فساد و رفع مشکالت مردم گشوده شود و فرصت خدمت 
در اختیار خدمت گزاری شایسته قرار گیرد.در این مرحله از حضور و در چند 
هفته ای که تا روز رأی گیری باقی اســت، همه خواهــران و برادران عزیز و 
نیروهایی که تحت عنوان شورای ائتالف در عرصه سیاسی فعالیت می کنند 
مراقب خواهند بود تا وحدت صفوف نیروهای انقالب فشرده تر و مستحکم تر 
شود. مسلم است که با حضور آیت اهلل رئیسی انواع تخریب ها آغاز خواهد شد 
و دیگران سعی خواهند کرد با تبلیغات حساب شده خود دام هایی پیش پای 
نیروهای انقالب بگسترانند. در این شرایط هشدار باید داد که مبادا نیروهای 
انقالب با بدزبانی و تندی و ستیزه جویی به دام افتند و به ایجاد دوقطبی های 
مورد نظر آنان کمک کنند. ســیره و سنت ما دعوت به حق و حفظ روحیه 
انقالبی بر پایه خردمندی و ادب و اخالق اسالمی و منطق و برهان است.نکته 
دیگری که باید بدان توجه داشت این است که همچنان که آیت اهلل رئیسی 
خود نیز اظهار داشته اند حضور او نه تنها به معنی نفی حضور دیگر نامزدهای 
جبهه انقالب در این مرحله از انتخابات نیســت بلکــه ثبت نام چهره های 
موجه می تواند در عین افزایش مشــارکت موجب هم افزایی و تقویت جبهه 
انقالب باشد.از خداوند متعال مسئلت می کنیم ملت ایران را در آزمون خطیر 
انتخابات 1۴۰۰ با مشــارکتی پرشور و انتخابی درست موفق گرداند و ایران 

عزیز را به سوی آینده ای شایسته اسالم و ایران هدایت فرماید.

غالمعلی حداد عادل
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب
25 اردیبهشت 1400

رئیس مجلس شورای اسالمی
حضور پرشمار نامزدهای شاخص، طلیعه 

انتخاباتی با مشارکت باالست
رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق پیش 
از دستور خود گفت: امروز فرصت مناسبی 
است که همه ما با هر سلیقه و جناح بندی 
سیاســی و با هر عقیده و نگرشی دست به 
دســت هم دهیم تا به فرموده رهبر انقالب، 
ایرانی قوی را بســازیم. محمدباقر قالیباف 

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دیروز )یکشنبه 2۶ اردیبهشت( 
قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، ضمن اشاره به اینکه رژیِم صهیونیستی 
شِرّ اعظم و لکه ننِگ کارنامه مستکبراِن جهان است، گفت: این رژیم نامشروع و 
جنایتکار تعدی به حقوق مردم مظلوم فلسطین را به باالترین حد رسانده است 
و با هدف نسل کشی مردم فلسطین به تداوم عملیات در منطقه شیخ جراح ادامه 
می دهد و مردم بی دفاع و مناطق مســکونی را مســتقیماً هدف بی رحمانه ترین 
حمالت قرار داده است.وی ادامه داد: جنایت های بی رحمانه اخیر این رژیم غاصب 
را قویاً محکوم می کنیم، قلب اســالم برای فلســطین می تپد و امت اسالمی و 
جریان مقاومت با قدرت و اعتماد به نفس و تا پای جان بر ســر آرمان فلسطین 
ایستاده اند و غاصبان جنایتکار صهیونیست را به سزای عمل خود خواهند رساند. 
از مقاومت و ایستادگی همه طرف ها در داخل فلسطین و خیزش مردمی درون 
ســرزمین هاِی اشغالی استقبال می کنیم و حامی هر اقدامی برای متوقف کردن 
ماشین جنایت صهیونیستی خواهیم بود.رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه تا غیرت، شــجاعت و شرف در رگ جوانان مسلمان جاری است مردم 
فلسطین حتی یک لحظه تنها نخواهند بود و طرح های بی حاصلی چون معامله 
قرن با وادادگی برخی سران عرب به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید، تصریح کرد: 
ضروری اســت تمامی رهبران منطقه هرچه سریعتر به یاری نیروهای مقاومت 
بشتابند و مانع از نسل کشی مردم مظلوم فلسطین شوند.قالیباف در ادامه با بیان 
اینکه موضوع مهم دیگِر این روزها بحث انتخابات ریاســِت جمهوری است که با 
پایان یافتن ثبت نام نامزدها وارد مرحله جدی خود شده است، بیان کرد: تعداد 
زیاد نامزدها از طیف های سیاسی مختلف، نشانگر آن است که نخبگان سیاسی 
کشــور با ســلیقه های مختلف هم فرایند انتخاباتی در ایران را پذیرفته اند و هم 
جایگاه ریاســت جمهوری را مؤثر می دانند و اختیارات کافی برای ایجاد تحول 
و تغییر برای آن قائل هستند.وی تأکید کرد: حضور پرشمار نامزدهای شاخص، 
طلیعه امیدوارکننده ای برای برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت باال محسوب 
می شود. جدی شدن فضای رقابتی و مشارکت باالی مردم به نفع کشور و خواسته 
تمام دلسوزان ایران سرافراز است. تبدیل این شور انتخاباتی به مشارکت قطعی 
در انتخابات در صورتی اتفاق می افتد که نامزدهای انتخابات و جریان های وابسته 
به آنها به این مهم اعتقاد داشــته باشــند که امید آفرینی و ترسیم افق روشن 
پیِش روی کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای دستیابی به آن امری ضروری 
برای افزایش مشــارکت در انتخابات است.رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن 
ابراز اینکه »نامزدهای محترم این دوره از انتخابات و حامیان آنها باید با اهتمامی 
بیشتر از دوره های گذشته در رعایت موازین شرعی و اخالقی از تخریب یکدیگر 
و طرح ادعاهای غیرمنصفانه علیه رقیبان با جدیت بپرهیزند«، گفت: چرا که این 
گونه اقدامات در نهایت باعث ســیاه نمایی از وضعیت کشــور می شود و مردم را 
به غلط نسبت به آینده پیِش روی کشور ناامید می کند.نماینده تهران در مجلس 
افزود: ملت شــریف ایران خود بهتر از هرکســی می داند که قدرت اصلی ایران 
ســربلند ما در پشتوانه مردمی آن اســت، افزایش این قدرت مردمی مستقیماً 
به تأمین منافِع ملی در عرصه های مختلف بین المللی در برابر دشــمنان مردم 
ایران منجر خواهد شد. مردم عزیز ما به این مسئله توجه جدی دارند که رئیس 
جمهور به عنوان عالی ترین مســئول اجرایی کشور مهمترین نقش را در شئون 
مختلف زندگی آنان ایفا می کند و بدیهی است که با توجه به اهمیت این مسئله 
اســتفاده نکردن از ظرفیت مشارکت در انتخابات برای تأثیرگذاری بر سرنوشت 
خود به منافع خود مردم در تمام گروه های اجتماعی آسیب خواهد رساند.رئیس 
مجلس اضافه کرد: مشــارکت پایین هیچ برنده ای ندارد، مردم از حق خود برای 
ریل گذاری دستگاه اجرایی کشور استفاده کنند و آینده را با خواست و مشارکت 
خود بســازند. امروز فرصت مناسبی است که همه ما با هر سلیقه و جناح بندی 
سیاســی و با هر عقیده و نگرشی دست به دســت هم دهیم تا به فرموده رهبر 

انقالب، ایرانی قوی را بسازیم.

رئیس جمهور گفت: توسعه اقتصادی 
مناطــق آزاد بایســتی با تشــویق و 
ایجــاد امنیت اقتصــادی برای بخش 
خصوصی انجام شود. دویست و بیست 
و پنجمین جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت دیروز یکشــنبه به 
روحانی  حسن  حجت االسالم  ریاست 
رئیس جمهور تشــکیل شــد و اعضا 
پیش از ورود به دســتور جلســه، یاد 
مرحوم ترکان از همراهان دولت تدبیر 
و امیــد و از اعضای ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت را گرامی داشــته و از 
خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم 
اشاره  با  قدردانی کردند.رئیس جمهور 
بــه خدمات مرحوم تــرکان در مدت 
۴ دهه گذشــته در جمهوری اسالمی 
گفت: مرحوم ترکان انســانی خدوم، 
خردمند، تالشگر و خوشفکر بود که در 
مناصب و حوزه های مختلف به ویژه در 
حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی 
در حوزه دفاعی کشور منشا خدمات و 
اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان 

برای دولت و کشور ضایعه ای تأسف بار 
است.ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت 
تحقق شعار سال دستور جلسه امروز 
بود که رئیس جمهــور در این ارتباط 
با بیان اینکه گشایش در فعالیت های 
اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان 
از طریق سازوکارهای توسعه و جذب 
اعتمادسازی،  خارجی،  سرمایه گذاری 
ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت 
در بازارهای منطقه ای و جهانی تداوم 
یابــد، گفــت: دولت تأکیــد دارد که 
بایستی  آزاد  اقتصادی مناطق  توسعه 
با تشــویق و ایجاد امنیــت اقتصادی 
بــرای بخش خصوصی، انجام شــود.

روحانی با بیان اینکه ســاختار اقتصاد 

دولتی در این مناطق امکان مدیریت 
کیفی و هدایــت ســرمایه گذاری را 
کاهش می دهد و آسیب زا خواهد بود، 
افزود: تقویت بخش خصوصی و نظارت 
شــفاف و قانونمنــد از طریق رعایت 
قوانین و مقــررات معتبر بین المللی، 
نه تنها اعتمــاد فعــاالن اقتصادی را 
تقویت می کند، بلکه انگیزه آنها را برای 
ورود به ایــن مناطق افزایش می دهد.

الزمه  اظهارداشــت:  رئیس جمهــور 
حضور عزتمندانــه و موفق در تجارت 
جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم 
آوردن محیط مساعد با عرف تجارت 
بین الملــل و ســازمان های منطقه ای 
و جهانــی اســت و هر چــه انگیزه 
ســرمایه گذاری اقتصادی بیشتر شود 

و تنش های مختلف سیاســی کاهش 
یابد، امکان توسعه فعالیت های تولیدی 
و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد 
نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش 
خواهد یافت.روحانی با اشاره به اینکه 
بخش مهمی از تأمین زیرساخت ها در 
این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات 
دولت نیست و نیازمند هماهنگی های 
کالن در حوزه منافــع و اقتصاد ملی 
و منطقه ای اســت، تصریــح کرد: در 
باید زمینه های رفع  سیاست خارجی 
موانع کالن هم فراهم شــود تا اقتصاد 
این مناطق از ظرفیت ها و فرصت های 
خارجی و منطقه ای محروم نشــود.در 
با بررســی پیشنهادهای  این جلسه، 
شــورای عالی مناطق آزاد، در جهت 
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر 
شد همه دستگاه های ذیربط، همکاری 
الزم را بــا دبیرخانه شــورای عالی به 
عمل آورده و رفــع موانع مربوطه در 
صورت جلسات مشــترک، به تصویب 

برسد.

روحانی:
 ساختار اقتصاد دولتی برای اداره 

مناطق آزاد آسیب زا خواهد بود

وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد: مــا آماده ایم تا 
تمام اختالفات را کنار گذاشــته و در دفاع از حقوق 
مردم فلســطین با توسل به هر ابزار مشروع سیاسی 
و قانونی، متحد شــویم. محمد جــواد ظریف، وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با حضور  در 
نشســت اضطراری مجــازی وزیران امــور خارجه 
سازمان همکاری اسالمی  در باره جنایت های رژیم 
صهیونیســتی و آخرین تحوالت فلسطین، خطاب 
به کشورهای شــرکت کننده در این نشست تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران، مانند همیشه، دست 

دوستی خود را به سوی همه شما دراز می کند.
متن کامل سخنرانی ظریف بدین شرح است:  

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آقای رئیس،

برادران و خواهران گرامی،
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

در حالــی که شــاهد آن هســتیم کــه نیروهای 
صهیونیســت فجیع ترین جنایات را علیه برادران و 
خواهران ما در فلســطین اشغالی مرتکب می شوند، 
اجازه می خواهم که صحبت هایم را با تشــکر از شما 

بابت ترتیب دادن این جلسه به موقع آغاز کنم.
مردان، زنان و کودکان بی گناه توسط مرگبارترین و 
پیشرفته ترین جنگ افزارها سالخی در حال سالخی 
شــدن هســتند. خانه ها در حالی ویران می شوند 
کــه ساکنانشــان در آن ها گیر افتاده انــد. هرآنچه 
از زیرســاخت های غزه باقی مانده است – از جمله 
منابع برق و آب – عمال نابود شــده است.ما اکنون با 
موارد فاحش و سازمان یافته نقض حقوق بشر، حقوق 

بشردوستانه و حقوق بین الملل مواجه هستیم.
امــروز قتــل عام کودکان فلســطینی پــس از آن 
»عادی ســازی« ادعایی انجام می گیــرد. این رژیم 

جنایتکار و آدم کش یکبار دیگر ثابت کرده است که 
تحرکات دوستانه در قبال این رژیم، تنها به تشدید 
قســاوت های آن منجر می شود. تنها هدف تحرکات 
نفاق آمیز اســرائیل، تفرقه افکنی میان مســلمین و 
منزوی کردن مردم فلســطین است. اشتباه نکنید: 
اســرائیل تنها زبــان مقاومت را می فهمــد و مردم 
فلســطین کامال از حق دفاع از خود و ســرپیچی از 

قلدری های این رژیم نژادپرست برخوردار هستند.
این اقدامات وحشــیانه بار دیگر ثابت کرده است که 
تنها مسیر مسالمت آمیز به ســمت صلح، برگزاری 
یک همه پرسی میان تمام ساکنان فلسطین از جمله 
فلسطینی های آواره شده و پناهجویان است.نباید از 
یاد برد که فلسطین تنها یک مسئله عربی یا اسالمی 
نیست، بلکه معضله ای بین المللی نیز هست. جنایاتی 
که در طول دهه ها علیه مردم بی گناه فلسطین انجام 
شده بر وجدان بشری سنگینی می کند. از این روست 
که جامعه بین المللی وظیفه دارد به شدیدترین لحن 
رژیم اســرائیل را محکوم کــرده و آن را وادار نماید 
که به تخریــب و محاصره غزه پایــان دهد.ما باید 
فعاالنه در ســازمان ملل متحد تالش کنیم تا یک 
جلســه اضطراری مجمع عمومی برای پرداختن به 

این موضوع تشکیل شود.عالوه بر این، رویکرد شنیع 
برخی از دول غربی در برابرانگاری قربانیان و مجرمین، 
ما را وادار می سازد تا به کاستی های خود در پیشبرد 
آرمان مشترک مان نگاهی بیاندازیم.ما باید یک کارزار 
»نهادینه شده« حقوقی و سیاسی علیه رژیم آپارتاید 
صهیونیستی در سطوح منطقه ای و بین المللی ایجاد 
کنیم.یــک نهاد ناظر حرفــه ای بین المللی نیز باید 
تشکیل شود تا جنایات علیه مردم فلسطین را رصد 
و گــزارش کند. این جنایــات باید به صورت ثبت و 
ضبط شده و گزارش شوند، با این هدف که مرتکبین 
آن ها در محضر عدالت قرار گیرند.ما همچنین باید به 
تصویب مصوبات داخلی و همچنین یک قطعنامه از 
جانب این ســازمان مبادرت ورزیم که اسرائیل را به 
عنوان یک رژیم آپارتاید شناسایی کند.عالوه بر این، 
اقدامات جنایتکارانه اســرائیل باید هم در مصوبات 
داخلی و هــم در قطعنامه های ســازمان همکاری 
اسالمی به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت 
شناسایی شــود.و کشــورهای عضو باید صالحیت 
قضایی ملی خود را به نحوی بسط دهند که پیگرد 
جنایتکارانی که در اراضی اشغالی فلسطینی مرتکب 
جنایت جنگی، نسل کشــی و جنایات علیه بشریت 

می شوند، را شامل شود.

آقای رئیس،
دوستان عزیز

جمهوری اســالمی ایران، مانند همیشــه، دســت 
دوســتی خود را به سوی همه شما دراز می کند. ما 
آماده ایم تا تمام اختالفات را کنار گذاشته و در دفاع 
از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر ابزار مشروع 

سیاسی و قانونی، متحد شویم.
متشکرم

خطاب به کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی

ظریف: آماده ایم تمام اختالفات را کنار بگذاریم
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یادداشت صدای کسری بودجه درآمد؛ پس ۱۰۰ روز چه کردند؟!
حــدود ۱۰۰روز دولت و مجلس در رابطه با بودجــه ۱۴۰۰ به ویژه عدم تحقق منابع و 
کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی آن با یکدیگر بحث و چالش داشتند و آنقدر نمایندگان برای 
اصالح بودجه ســر و صدا به پا کردند که گویا قرار است بودجه ای تعدیل شده و منطقی 
مصوب کنند، اما در نهایت توافق طرفین به جایی رسیده که هنوز دو ماه از اجرا نگذشته، 
صدای کسری بودجه درآمده است. مشخص نیست به بودجه چه می گذرد که قبل و بعد 
از تصویب، در هر حال ۳۵۰ هزار میلیارد کسری دارد! پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس- در تازه ترین اظهاراتش از »برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه 
۱۴۰۰« سخن گفته است. این اعالم او، یادآور اظهاراتش در جریان بررسی الیحه بودجه 
اســت که گفته بود »بودجه ۱۴۰۰ که دولت ارائه کرده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری 
دارد و مجلس از این بابت نگران است«. اما وی که اکنون از کسری بودجه سخن می گوید، 
نگفته که مجلس برای این نگرانی در الیحه چه کرد که قانون هم به کسری خورده است.

پس نگرانی های مجلس به کجا رسید؟
کمــی عقب تر برمی گردیم؛ ۱۲ آذر ســال ۱۳۹۹ دولت الیحه ای با ســقف کلی ۲۴۳۵ 
میلیارد تومان و با منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد. رقم منابع 
عمومی به عنوان بخش اصلی دخل و خرج دولت شامل درآمدهای نفتی، واگذاری دارایی 
های مالی)انتشــار اوراق و فروش سهام شرکت ها( و درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( 
نســبت به سال گذشته تفاوت داشت، اما عمده این اختالف در درآمدهای نفتی بود که 
از حدود ۵۰ هزار به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشــت. این الیحه به شــدت 
مورد انتقاد مجلس و البته برخی کارشناسان قرار داشت. به هر صورت پیش بینی درآمد 
چهار برابری نفت منطقی به نظر نمی رسید، ولی در هر حال دولت معتقد به کسب این 
درآمد بود و تمام قد سازمان برنامه و بودجه از ارقام خود دفاع کرد. این در حالی بود که 
مجلس درآمدهای الیحه را غیر قابل تحقق دانسته و بحث رد کلیات مطرح شد.در همین 
جریان و ۱۰ روز از ارائه الیحه نگذشته بود که مرکز پژوهش های مجلس و البته برخی از 

نمایندگان از کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی بودجه سخن گفتند. 

در اصل، اصالحی انجام نشد!
مجلس که قرار بود الیحه را اصالح و در راســتای کاهش تورم، عدم کســری بودجه و 
حمایت از معیشــت مردم و اصالح بخش های ارزی و یارانــه ای حرکت کند، آن را به 
کمیســیون تلفیق برد و در نهایت آنچه از کمیسیون خارج شد در صحن علنی مجلس 
کلیت الیحه رد شد. به هر حال نمایندگان در تلفیق بیش از اصالح دست به تغییر اعداد 
و ارقام برده و بیشتر منابعی پیش بینی کرده بودند که از نظر دولت قابل تحقق نبود یا به 
سراغ بخش های مورد توجه مردم مثل یارانه رفته و مشخص نبود با کدام نگاه کارشناسی 
دســت به چند برابر کردن یارانه ها حتی یارانه ثروتمنــدان زده بودند، آن هم وقتی که 
۱۰ ســال اســت چالش اصلی قانون هدفمندی یارانه ها همین پرداخت هاست و دولت 
نیز اصالحی در مورد آن انجام نداده است. به هر صورت بعد از رد کلیات بودجه، دولت، 
اصالحــات را در دو هفته انجام داد و آورد ولی آنچه دوباره به مجلس برگشــت، تفاوت 

چندانی با الیحه نداشت و به فوریت مصوب شد. 

بعداز گذشــت ۱۰۰ روز از رفتن الیحه بودجه به مجلس و تمام چالش ها و حواشی که 
طــی کرد، بودجه ای مصوب شــد که اعداد و ارقام آن نه تنها نســبت به الیحه تعدیل 
نشده بود، بلکه با افزایش ســقف همراه شد. جایی که نمایندگان حرف از کسری ۳۲۰ 
میلیاردی می زدند و  این تصور را ایجاد می کرد که قرار است منابع و مصارف را با توجه 
بــه واقعیات اقتصادی تعدیل کنند، این اتفاق نیفتاد و در نهایت بودجه عمومی دولت از 
۸۴۱ هــزار میلیارد به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شــد و این سوال را بی پاسخ گذاشت که اگر ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومان از همان منابع اولیه قابل تحقق نبود این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان چگونه 

قرار است محقق شود؟

بودجه می آید و می رود و فقط هیاهو دارد 
 توافق نهایی دولت و مجلس در مورد الیحه بودجه تفاوتی با ســال های گذشــته 
نداشــت و قابل پیش بینی بود که در کنار تمامی ایرادات کارشناسی که به الیحه 
از سوی کارشناسان مطرح می شد، بازی با اعداد و ارقام به جایی می رسد که دولت 
در ابتدای سال با کسری بودجه مواجه باشد؛ روالی که در چند سال اخیر از ابتدای 
ارائه الیحه تا تصویب و اجرا اتفاق افتاده و دولت در همان دو تا ســه ماه ابتدایی 
به دنبال محلی برای جبران کســری بودجه بوده است.مشخص نیست چه اتفاقی 
در مجلس مــی افتد که بودجه در زمان ورود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کســری 
دارد و همــان نمایندگان پس از تصویب هم باز از کســری ۳۵۰ هزار میلیاردی 
ســخن می گویند. در بیش از ســه ماهی که بودجه بین دولت و مجلس چرخید 
هیچ تصمیم زیرساختی و اصالحی نسبت به اتفاق نیفتاد که شاید بتوان گفت در 
ظاهر این گونه نیست و حتی در مواردی تصمیماتی اتخاذ شده که در اجرا چالش 

ایجاد کرده است. 

هنوز دولت واکنش نداشته اما راهکارش چیست؟ 
در مورد این کســری ۳۵۰ هزار میلیاردی که مطرح شده هنوز سازمان برنامه و بودجه 
واکنشــی برای تایید یا رد آن نداشته اســت. البته رد این موضوع مستلزم تحقق ۱۰۰ 
درصدی درآمدهاســت یا حذف مصارف و هماهنگی آن با همان درآمد پیش بینی شده 
در بودجه.به هر حال در صورت وقوع کســری بودجه اینکه چه راهکاری از سوی دولت 
پیشنهاد می شود جای سوال دارد. البته طی چند سال اخیر راهکارهای دولت برای جبران 
کســری بودجه از برداشــت از صندوق توسعه ملی گرفته تا انتشار اوراق و البته در سال 
گذشته حراج اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بوده است و پیش از این هم اعالم شده 
بود، بودجه در ســه سطح پیش بینی شده و در صورت عدم امکان در یک بخش، سطوح 

دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قدرت  روابط عمومی  در افکار و یا ابزار ؟
حسین طالبی مدیر روابط عمومی چادر ملو

افکار عمومی، امــروزه یکی از پیچیده ترین موضوعاتی 
است که نظر و توجه کارشناسان علوم ارتباطات و فعاالن 
روابط عمومی را به خود معطوف کرده اســت، طبقات و 
گروهای اجتماعی در هر نقطه از جهان همواره بر اساس 

عالیق، و نیازهای فردی و اجتماعی خواه نا خواه خود را تحت تأثیر رویدادها و وقایع 
و اتفاقات پیرامون خود می بینند و نسبت به آنها واکنش نشان می دهند. از منظر 
روانشاسی اجتماعیT افکار عمومی حاصل جمع افکار فردی نیست بلکه نتیجه 
کنش متقابل فردی و گروهی در یک بافت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی خاص 
است . افکار عمومی نوعی آگاهی اجتماعی غیر رسمی است که در میان عامه مردم 
دارای منافع مشــترک بروز می کند و جنبه عاطفی و ادراکی دارد .افکار عمومي 
بیشتر در فضا و بستر دولت- ملت ها، تشکل ها،  مروادات و منازعات بین الملل شکل 
گرفته و رشد مي یابد. چرا که در این فضا دولت مي خواهد افکار عمومي و مسیر آن 
را کنترل کند. توجه به افکار عمومي پس از جنگ جهاني اول به صورت علمي و 
فرهنگي رشد بیشتري پیدا کرد و به این ترتیب ادبیات آن به پس از ۱۹۱۴ میالدي 
باز مي گردد. و از آن به بعد افکار عمومي وارد تئوري هاي سیاسي شد.آلفرد سووي 
اندیشمند اجتماعي که براي اولین بار واژه جهان سوم را بیان کرده در کتابي به نام 
افکار عمومي این پدیده را این گونه تعریف مي کند»افکار عمومي ضمیر باطني یک 
ملت است، افکار عمومي این قدرت گمنام غالباً یک نیروي سیاسي است نیرویي 
است که در هیچ قانون اساسي پیش بیني نشده است.از نظر فیلبز، افکار عمومي 
عصاره عقاید فردي نیســت، بلکه آن چیزي است که از عالئق مشترک یک گروه 
درباره یک موضوع واحد و واکنش حاصله به عنوان ثمره آن عالئق ناشي مي شود. 
گابریل تارد اندیشمند روانشناس فرانسوي افکار عمومي را مجموعه اي از داوري 
ها و قضاوت هاي مردم یک جامعه درباره مسائل روز دانسته که در آن مسأله مورد 
پذیرش بیشتر افراد جامعه قرار دارد. در این تعریف افکار عمومي را باید یک پدیده 
جمعي و اجتماعي دانســت که فرد در آن چندان نقشي نداشته، محتوي شکل 
گیري این پدیده مباحث و مسائل روز یک جامعه، اعم از مسائل سیاسي، اقتصادی 
، دیني، اجتماعي، فرهنگي، تاریخي و ورزشي و ... مي تواند باشد که براي مدتي 
افکار عمومي را تحت تأثیر خود قرار می دهد.در نتیجه باید گفت :  افکار عمومي 
در ســاختار جامعه به عنوان امري اجتماعي، جمعي و عمومي شکل می گیرد و 
بیانگر قضاوت هاي یک جامعه یا ملت نســبت به مسائل روز است. این پدیده از 
طریق ارتباط متقابل و دوسویه به عنوان منبع قدرتمند با تأکید بر عالئق مشترک 
میان افراد یک جامعه، که نشأت گرفته از قضاوت هایي تبلور یافته و سازمان دهي 
شــده در جامعه است، بر عملکرد نظم یک جامعه اثر مي گذارد .در شکل گیری 
افکار عمومی چهار عامل اساسی است ، مردم، حکومت ، کانالهای ارتباطی ) جمعی 
و میان فردی (  گروههای تاثیرگذار.اقشــار مختلف  مردم از نظر جامعه شناسان 
اجتماعی به ۴ گروه تقســیم می شــوند. جماعت ، انبوه خلق ، همگان ) عموم ( 
،جماعت : تعدادی از آدمیان هستند که به واسطه یک حادثه گرد هم می آیند و 
رشته اتصال آنها احساسات است .انبوه خلق : تعداد بیشماری از مردم هستند که 
صرفــاً با هم کنش فیزیکی دارند . مثال وقتی که در خیابان و بازار راه می رویم . 
همگان یا عموم : گروهی از آدمیان هستند که به واسطه ارتباطات عقالیی گرد هم 
می آیند و در خصوص منافع مشترک خود به بحث و استدالل می پردازند .انبوه 
خلق و جماعت ناپایدارند ، اما همگان پایدار است . افکار عمومی متعلق به همگان 
اســت ، جوامع سنتی و روستایی افکار عمومی ندارند ، اما افکار عمومی مختص 
جوامع و شهرهای مدرن است .تعداد بسیار زیادی از افراد هستند که می توان آنها 
را به مخاطبان یک برنامه تلویزیونی در سراسر کشور یا جهان تشبیه کرد . اعضاء 
توده ناهمگن و نامتجانس بوده و یکدیگر را نمی شناســند . توده مخاطب رسانه 
های جمعی است .از آنجا که افکار عمومی به عنوان یک پدیده روانی ، اجتماعی بر 
نگرش استوار است و سوق دادن آن در یک جهت معین کوشش های بسیاری را 
می طلبد، وظیفه روابط عمومی ها برای ایجاد ثبات در ساختار درونی و رفتار برون 
سازمانی بسیار خطیر و حساس است .در نشست ها، کنفرانسها و مقاالت منتشره 
بسیار مشاهده شده که تکیه قالب محورهای مورد نظر، بر پایه بهره گیری از سخت 
افزارهای رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی است . در حالیکه مهمتر از تمامی این 
ابزارها، برخورداری کارگزار روابط عمومی از بینش و تفکر شــناختی از جامعه و 
جماعت شکل دهنده آن است .  بطور مثال: فرض کنید برای رسیده به مقصدی، 
بهترین و مدرنترین وسیله نقلیه در اختیار شما قرار میگیرد، آیا بدون شناخت و 
مهارت رانندگی با این وسیله و آگاهی از مسیر مورد نظر برای رسیدن به مقصد، 
می توانید مدعی شوید که سریعتر از دیگران و در کمترین زمان به مقصد می رسید 
؟ طبیعتاً خیر.  بنا بر این در موفقیت یک فرد فعال در روابط عمومی پیش از هر 
چیز برخورداری از توان و تخصص شناخت جامعه به معنی عام آن و مهارت تحلیل 
رفتار و کنش و واکنش افکار عمومی است .  در این فراینده عمیق و گسترده، دو 
مقوله خالقیت و نوآوری از اولویت بیشتری برخوردار است . امروزه تکیه بر روشهای 
کلیشه ای تبلیغات القایی و برخورد انفعالی با جریان افکار عمومی کاربرد اثر بخشی 
ندارد.یک فعال روابط عمومی باید پیش از بروز بحران در سازمان خود با روشهای 
پیشگیرانه  و تکنیک های خنثی سازی آن آشنا باشد .یک روابط عمومی موفق، 
با شناخت راههای بروز بحران، سازمان خود را همواره در برابر آن ایمن می سازد. 
صرف نظر از مجموعه عوامل درون سازمانی که امروزه با به کاربستن روشهای جدید 
مدیریتی قابل کنترل شده اند، حتی امکان ایمن سازی موسسه از عوامل بحران زای 
خارج از دســترس نیز  تا حدی وجود دارد. تنها راه ایمن ســازی یک موسسه در 
مقابل بحرانها، طراحی علمی و تخصصی موسسه و فعالیتهای آن است. شناخت 
صحیح محیط عملیاتی، مخاطب و رقیب یا دشــمن و نیز تعیین دقیق اهداف، 
سیاستها، چشم انداز، استراتژیها، روشها، برنامه، سیستم کنترل، تاکتیکهای عملیاتی 
و همچنین انطباق تشکیالت، منابع ، فرایندها و ضوابط با آنها و همین طور برقراری 
ارتباط صحیح میان تمامی عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و نیز تطابق 
کمی و کیفی منابع انسانی و مالی یک موسسه از این قبیل موارد فعالیتی می باشد. 
صرف نظر از عوامل بیرونی و وقایع غیر مترقبه که معموال بحران ساز می باشند ، عموماً 
و در وضعیت عادی ، بحران زمانی رخ می دهد که سازمان از مرزهای قواعد علمی 
موردنظر تجاوز نماید و سالئق و پندارهای شخصی جایگزین فرمولهای علمی شود. 
به عبارتی بحران زمانی رخ می دهد که اشــتباهی در اندیشه و رفتار سازمانی رخ 
داده باشــد . این در حالی است که  بسیاری از اوقات ، گردانندگان یک سازمان تا 
قبل از وقوع بحران به خطای خود پی نمی برند.در سازمانهایی که با مدیریت کامال 
علمی اداره می شوند ، عموم بحرانها از وقایع برون سازمانی و البته خارج  از  دسترس 
نشات می گیرند ولی در سایر موسسات اغلب ، این مدیران و کارکنان هستند که با 
تصمیمات و اقدامات غیرمنطقی خود بحران ساز می شوند.دکترهادی خانیکی می 
گوید :« هدف هر سازمان و تشکیالت دستیابی به توسعه به معنای افزایش ظرفیت 
های معنوی و مادی جامعه یا سازمان و رسیدن به سطوح جدید از نوآوری نظم و 
پیچیدگی است .مک کارتی نیز معتقد است درک بحران هنگامی امکان پذیر است 
که تهدید موجود نسبت به ارزش ها و هنجارها یا اهدف شناخته شود .شناسایی 
خطر و تهدید به تنهایی عامل شناخت بحران محسوب نمی شود بلکه عامل موثر در 
این زمینه درک موقعیتی است که در زمان واکنش در مقابل تهدیدی شناخته شده 
که در پی آن می توان از بهترین فرصت ها بهره برد .نتیجه اینکه امروزه مدیران و 
فعاالن حوزه روابط عمومی برای برون رفت از انفعال و رسیدن به پویایی، راهی جز 
افزایش آگاهی و قدرت پیش بینی برای تصمیم گیری در برابر کنش های محیطی 

و هدایت افکار عمومی ندارند .

وراث متوفیان سهام عدالت چه کنند؟
حدود سه میلیون از مشموالن سهام عدالت، از زمان ثبت نام این سهام تا کنون فوت شده اند که تعداد وراث این افراد به حدود ۱۰ میلین نفر می رسد. 
با این حال هنوز انتقال ســهام بســیاری از متوفیان به وراثشان صورت نگرفته و به نظر می رسد تا فراهم نشدن زیرساخت های آنالین، این اتفاق رخ 
ندهد. پیش از این اعالم شده بود که وراث مشموالن سهام عدالت پس از انجام امور مربوط به انحصار وراثت، وراث باید به سامانه شرکت سپرده گذاری 
مرکزی مراجعه و خدمات انتقال سهام را انتخاب کنند.در این قسمت مدارک الزم برای انتقال سهام که شامل گواهی نامه واریز مالیاتی، گواهی انحصار 
وراثت، گواهی فوت، اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی و ورثه می شود، ذکر شده است. پس از تهیه مدارک مذکور، یکی از ورثه به عنوان نماینده به 
یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و مدارک مذکور را تحویل می دهد و این دفاتر،  فرمی که توسط نماینده تکمیل شده است را برای شرکت 
سپرده گذاری مرکزی ارسال می کنند.شرکت سپرده گذاری مرکزی پس از بررسی مدارک مذکور، طی پیامکی نتیجه را به نماینده وراث اعالم می کند. 
در واقع اگر مدارک نقصی نداشته باشد، مراتب انتقال انجام می شود، در غیر این صورت به نماینده اطالع داده و نماینده باید نقص مدرک را برطرف 
کند.این مباحث درحالی مطرح شده است که حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اخیرا در مصاحبه ای اعالم کرده که شرایط 
به گونه ای است که نمی توانیم پذیرای مراجعه فیزیکی وراث سهام عدالت باشیم؛ بنابراین بستری در حال ایجاد است که تمام مراحل واگذاری سهام 
عدالت آنالین و برخط باشد.وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم در حال حاضر جمعیت وراث سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر رسیده  است، افزود: 
در این شرایط سخت شیوع بیماری کرونا، این جمعیت ۱۰ میلیون نفری نمی توانند برای انتقال سهام عدالت اموات خود حضور فیزیکی داشته باشند.

 دژپسند:
 بسته ۷+۳ آرامش و ثبات را به بازار سرمایه برمی گرداند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، سیاستها و تحوالت بازار سرمایه از طریق رئیس سازمان اطالع رسانی خواهد 
شــد، نسبت به بازگشت ثبات آرامش در بازار ســهام با پیاده سازی مفاد بسته هفت به عالوه سه ابراز 
امیدواری کرد.فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات بسته هفت به عالوه سه که اخیرا از طریق 
وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد،  نسبت به بازگشت ثبات 
در بازار ســهام ابراز امیدواری کرد.به گفته دژپسند، اجرایی شدن هرچه سریع تر مفاد و جزئیات بسته 
هفت به عالوه سه میتواند منجر به بازگشت آرامش و ثبات در بازار سرمایه شود.وزیر اقتصاد با اشاره به 
اینکه در ماهای پایانی دولت،  بازار سرمایه پیش از گذشته نیازمند حمایت است، گفت: نباید به گونه ای 
عمل شــود که بازار درگیر مناقشات  سیاسی و مباحث غیر فنی گردد.دژپسند گفت: از بهمن ماه سال 
۱۳۹۹ در خصوص بازار ســرمایه ســکوت کرده ام تا بازار دچار تنشهای سیاسی نشود. هرچند وزارت 
اقتصاد پیگیرهای جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که  نمونه 

بارز آن طراحی بسته 7+۳ است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد؛
 سهمیه ۶ هزار نفری واکسن ایران و کوبا 

در مازندران
رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه واکسن کرونای پاستور که 
توســط انستیتو فینالی کوبا و با مشارکت انستیتو پاستور ایران تولید شد پس 
از گذرانــدن موفق مراحل یک و دو کارآزمایی، امــروز در مازندران وارد مرحله 
۳ کارآزمایی بالینی شــده گفت: هفت استان و هشــت دانشگاه علوم پزشکی 
کشور برای کارآزمایی فاز سوم این واکسن داوطلب شدند.دکتر موسوی ظرفیت 
دانشگاه های علوم پزشــکی مازندران و بابل را برای اجرای این طرح ۶ هزار نفر 
اعالم کرد.رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران، شرایط شرکت در این دوره 
از کارآزمایی بالینی واکســن را برای داوطلبان، ایرانیان گروه ســنی ۱۸ تا ۸۰ 
ســال و فاقد هرگونه بیمــاری زمینه ای یا بیماری های زمینه ای کنترل شــده 
http://اعــالم و تصریح کرد: داوطلبان می توانند با مراجعه به نشــانی اینترنتی

pasteurcovac.ir و یا ›تماس تلفنی با شــماره ۳۴۴۰7 نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند.به گفته دکتر موســوی داوطلبانی که دوز نخست واکسن را دریافت 

می کنند نیازی به قرنطینه ندارند.

در دیدار با مدیران جمعیت هالل احمر استان اعالم شد؛
تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر همگانی 

کردن فعالیتهای جمعیت هالل احمر
آذربایجان شــرقی - شیعه نواز: استاندار آذربایجان شــرقی با تاکید بر پرهیز از 
موازی کاری در برنامه های امدادرسانی گفت: در حوادث بایستی مردم کمک های 
خود را از یک طریق و توســط یک ارگان به دســت حادثه دیدگان برسانند.به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدرضا پورمحمدی در دیدار با مدیران جمعیت 
هالل احمر استان اظهار کرد: در ۲ سال گذشته با حوادث و سوانح مختلفی در 
اســتان روبه رو بودیم که جمعیت هالل احمر با تمام توان پای کار بود.وی ادامه 
داد: در زلزله میانه- سراب جمعیت هالل احمر خوب درخشید و از اولین لحظه 
ها در کنار مردم حضور داشــت و امدادرســانی می کــرد. پورمحمدی با تاکید 
بــر اینکه باید برای تمامی اقدامات قبل، حین و بعد از حوادث و ســوانح برنامه 
داشته باشیم، گفت: جمعیت هالل احمر در تمامی سوانح و حوادث با تمام توان 
کار بوده و حضور پررنگ داشــته است.وی با تاکید بر همگانی کردن فعالیتهای 
جمعیت هالل احمــر و بردن آن به بطن جامعه، افــزود: آموزش های مردمی 
کار بسیار بزرگی اســت که آثار آن در حوادث و سوانح دیده می شود. استاندار 
آذربایجان شــرقی اظهار کرد: آموزش مسئله مهمی است که باید جدی گرفته 
شــود و جمعیت هالل احمر در حوزه آموزش و فعالیت های داوطلبانه اقدامات 

بسیار خوبی انجام داده است.

برگزاری مانور اطفاء حریق شهرداری گرگان
مانــور اطفاء حریق در بافتهای قدیمی شــهر با هدف آمادگی آتش نشــانان و 
تجهیزات در مواقع بروز آتش ســوزی احتمالی برگزار شد.موســی الرضا صفری 
رییس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری گرگان اظهار داشت: 
مقابله با آتش ســوزی در بافتهای تاریخی فرهنگی به عنوان شــاخص و هویت 
شــهر گرگان، وجود اماکن میراثی و گردشــگری به عنوان سرمایه ملی، حضور 
شهروندان با فرهنگ ها، قومیت و ملیت های مختلف، عدم دسترسی خودروهای 
امدادی، جنس مصالح مورد استفاده در بافت و وجود مراکز کسب و کار از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.صفری افزود: عملیات های آتش نشانی در محدوده این 

بافت تحت الشعاع موارد زیادی قرار می گیرند .
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بلومبرگ بررسی کردگزیده خبر

افزایش تدریجی فروش جهانی نفت ایران
همزمان با مذاکرات غیرمســتقیم برای احیای برجام و نشانه 
های مثبت پیشــرفت آن، ایران آماده افزایش فروش جهانی 
نفت می شود اما حتی اگر توافقی منعقد شود، عرضه بیشتر 

نفت ایران به بازار ممکن است به شکل تدریجی انجام گیرد.
، شــرکت ملی نفت ایران در حال آماده سازی میادین نفت و 
ارتباط با مشتریان است تا اگر توافق جدید برجام اعالم شود، 
بتواند صادرات را افزایش دهد. در خوش بینانه ترین برآوردها، 
سه ماه زمان خواهد بود تا ایران به سطح تولید چهار میلیون 
بشــکه در روز پیش از تحریمها بازگردد. همچنین ایران می 
تواند از ذخایر شــناور نفت خود برای عرضه به بازار استفاده 
کند.اما پیش از این که چنین اتفاقی روی دهد، موانعی وجود 
دارند که باید رفع شــوند. هر گونه توافقی باید به رفع کامل 
محدودیتهای آمریکا علیه تجارت، کشتیرانی و بیمه مربوط به 
نهادهای ایرانی منتهی شود. به گفته محمد علی خطیبی، یکی 
از مقامات سابق شرکت ملی نفت ایران، حتی در آن زمان هم 
ممکن است خریداران همچنان تمایلی به خرید نداشته باشند.

خطیبی در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت: بازگشت نفت ایران 
به بازار جهانی ممکن است یک فرآیند تدریجی باشد و فوری 
و یکباره روی نمی دهد. ایــن تدریجی بودن فرآیند افزایش 
عرضه تا حدودی به دلیل پاندمی ویروس کرونا خواهد بود که 
به تقاضا به میزان قابل توجهی لطمه زده است.روند بازگشت 
نفــت ایران برای بازار جهانی اهمیت خواهد داشــت. اگرچه 
مصرف ســوخت رو به بهبود است اما تحت تاثیر قرنطینه ها 
و موجهای جدید شــیوع ویروس، شکننده مانده است. عرضه 
بیشــتر نفت ایران گروه اوپک پالس را که بیش از یک سال 
اســت محدودیت عرضه کم سابقه ای را برای حذف اشباع به 

اجرا گذاشته است، تحت فشار قرار می دهد.

در یک قدمی توافق جدید
دیپلماتهــای آمریکایی و ایرانی کــه در حال حاضر از طریق 
دولتهای واسطه در وین سرگرم مذاکرات هستند، اعالم کرده 
اند که به توافق نزدیک شــده اند. اگر این مذاکرات موفقیت 
آمیز باشــد، توافق هسته ای که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ 
به صورت یکجانبه از آن خارج شــد را دوباره فعال می کند و 
ایران هم در قبال رفع تحریمها، به تعهدات برجامی بازخواهد 
گذاشــت.تهران از کاهش فضای خصمانه پــس از به قدرت 

رسیدن جو بایدن، رییس جمهور آمریکا استفاده کرده و فروش 
نفت خود را افزایش داده و نفت زیادی به چین فروخته است. 
طبق آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ، تولید ایران امسال 
۲۰ درصد افزایش یافته و به ۲.۴ میلیون بشکه در روز رسیده 
 SVB Energy است.سارا وخشــوری، رییس شرکت مشــاوره
International در واشنگتن می گوید: حتی اگر تحریمها حذف 
نشــوند، ایران با توجه به توانایی خود برای فروش غیررسمی 

نفت، تولیدش را افزایش بیشتری خواهد داد.

حفظ سطح تولید چاههای نفت
مقامات آگاه که مایل نبودند نامشــان فاش شود، اظهار کرده 
اند مهندسان در شرکت ملی نفت تولید نفت را به بین میادین 
مختلف چرخشــی کرده اند تا فشار کافی ذخایر حفظ شود. 
این فرآیند برای حفظ ســطح تولید حیاتی اســت. به گفته 
وخشــوری، تزریق گاز در میادین نفتی قدیمی تر در جنوب 

کشور نقش مشــابهی را ایفا می کند.به گفته ایمان ناصری، 
مدیرکل امور خاورمیانه شرکت مشاوره FGE، اگر توافق برجام 
با آمریکا حاصل شود، ایران تولید نفت خود را در مدت سه تا 
شش ماه به حدود چهار میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.

سایرین روند کندتری را برای افزایش تولید ایران پیش بینی 
می کنند. رضا پدیدار، مدیر کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران در مصاحبه تلفنی با بلومبرگ گفت: ۱۲ تا ۱۵ ماه زمان 
خواهــد برد تا پس از رفع تحریمهــا ایران تولیدش را به ۳.۸ 
میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اقداماتی فنی برای احیای 

ظرفیت تولید در میادین باید انجام گیرند که زمان می برند.

ذخایر چین
حتی پیش از افزایش تولید هــم ایران می تواند فروش نفت 
بیشتری داشته باشد. طبق برآورد ایمان ناصری، ایران حدود 
۶۰ میلیون بشکه نفت ذخیره دارد. حدود ۱۱ میلیون بشکه 

از این نفت بعالوه ۱۰ نفت میلیون بشکه میعانات در مخازن 
چین نگهداری می شــوند و آماده فروش بــه کاربران نهایی 
هستند.مقامات شــرکت ملی نفت ایران می گویند تماس با 
مشــتریانی که مایلند خریدشان را ازسربگیرند را حفظ کرده 
اند.افزایــش تولید ایران چالشــهایی را برای گــروه اوپک به 
وجود می آورد. این گروه ســال گذشته به همراه متحدانش 
محدودیت عرضه کم ســابقه ای را به اجرا گذاشــت و اکنون 
با بهبود تقاضا در حال تســهیل محدودیت مذکور اســت. با 
این حال شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی اعالم کرده که این گروه همانند گذشته، فضا را برای 
افزایش تولید ایران فراهم خواهد کرد. معلوم نیســت ســایر 
کشورهای این گروه مانند روسیه و امارات متحده عربی با این 

مسئله سازگار هستند یا خیر.

مذاکرات دشوار
در هر حال مذاکرات میان تهران و واشــنگتن با تالش برای 
کسب بهترین امتیازها از این مذاکرات همچنان ادامه دارد و 
ممکن است رسیدن به توافق طوالنیتر از حد انتظار زمان ببرد.

حتــی اگر تحریمها رفع شــوند، ایران با مشــکالت دیگری 
روبروست. به گفته خطیبی، پاالیشگاههای نفت ممکن است 
قراردادهای خرید ساالنه شــان را در ابتدای سال امضا کرده 
باشند و فضای اندکی برای تهران به منظور انعقاد قراردادهای 
خرید بلندمدت وجود داشته باشــد. بزرگترین نگرانی ایران 
محدودیت تحمیل شده به مشــتریان و نگرانی آنها از خرید 
نفت ایران اســت. هر چه به پایان سال نزدیک شویم، شاهد 
امضای قراردادهای بلندمدت بیشتری خواهیم بود.پدیدار هم 
خاطرنشان کرد تحریمهای ترامپ به روابط ایران با مشتریان 
سنتی نظیر هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه بسیار بیشتر 
از دور قبلی تحریمها آسیب زد.بر اساس گزارش بلومبرگ، از 
نظر بســیاری از فعاالن بازار از بانکهای وال استریت گرفته تا 
شرکتهای بازرگانی نظیر ویتول، تقاضا برای نفت به حد کافی 
بهبود پیدا می کند تا بتواند عرضه بیشــتر از ســوی ایران را 
جذب کند. بکارگیری ســریع واکسنها هم به برداشته شدن 
قرنطینه ها و بهبود ســریعتر تقاضا کمک می کند و افزایش 
ســفرها در نیمه دوم ســال ۲۰۲۱ میزان مصرف را افزایش 

خواهد داد.

۱۲۰۰ مگاوات مصرف برق مراکز غیرمجاز 
تولید رمز ارز

سخنگوی صنعت برق میزان مصرف برق مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز را حدود 
۹۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات دانست و گفت: فعالیت مراکز استخراج رمز ارز به صورت 
غیرمجاز امســال بســیار برای صنعت برق تهدید کننده است. مصطفی رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: روز گذشته مصرف برق کشور به 
۴۹ هزار و 7۰۰ مگاوات رســید که بیش از ۶۰۰۰ مگاوات نسبت به روز مشابه 
سال گذشته بیشتر بود.وی افزود: این میزان افزایش مصرف، معادل مصرف برق 
در ۶ استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی و اردبیل است که رقم قابل توجهی است.سخنگوی صنعت برق 
تصریح کرد: این میزان افزایش مصرف، در شرایطی که کم بارشی و محدودیت 
ظرفیت تولید برق داریم، فشار زیادی را نیروگاههای ما و شبکه برق کشور برای 
تأمین برق تحمل می کنند که از همه مردم می خواهم که در مصرف برق رعایت 
کنند.وی ادامه داد: تخمینی که مراکز علمی خارج از کشور در خصوص مصرف 
برق ماینرها و مراکز استخراج رمز ارز زده اند به این صورت است که حدود ۱۵ 
هــزار مگاوات صرف مصرف برق این مراکز می شــود که از این رقم با توجه به 
اینکه تخمین زده می شود ۸ تا ۱۰ درصد از این میزان در ایران مصرف می شود، 
حدود ۱۵۰۰ از افزایش ۶۰۰۰ مگاواتی مصرف برق مربوط به مصرف برق مراکز 
استخراج رمز ارز است.رجبی مشــهدی با بیان اینکه »مشترکانی که از وزارت 
صمت مجوز دارند و اقدام به خرید انشعاب به صورت قانونی کرده اند حدود ۲۰۰ 
مگاوات مصرف برق دارند«، گفت: بقیه مصرف برق مراکز استخراج رمز ارز غیر 
مجاز اســت.وی افزود: تا روز گذشته ما ۳۵۲ مگاوات مصرف برق توسط مراکز 
غیرمجاز را کشــف کردیم و پیش بینی ما این است که ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات 

دیگر مصرف برق توسط مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز در حال انجام است.

کسب رتبه اول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان 
در اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان در ارزیابی عملکرد اجرای پروژه 
اطالع رســانی، فرهنگ سازی و آموزش شیوه های صحیح مدیریت مصرف آب 
)طرح داناب( در ســال ۱۳۹۹ برای دومین ســال متوالی رتبه اول کشــوری را 
کسب نمودبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس 
آرش آریانژاد ضمن تبریک کســب این موفقیت به دست اندرکاران اجرای این 
پروژه، اظهار داشت: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی جهت حفاظت از منابع آب، 
امری ضروری اســت و اجرای صحیح پروژه داناب و گســترش سواد آبی، عامل 
مهم افزایش مشــارکت بدنه جامعه در مدیریت منابع آب زیرزمینی است.مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آب 
و آموزش کلیه مقاطع تحصیلی افزود: این طرح هر ساله در سطح کشور توسط 
معاونت حفاظت و بهره برداری و روابط عمومی شــرکتهای آب منطقه ای، اجرا 
می گردد و هدف آن ارتقاء آگاهی های عمومی درباره آب و بهینه سازی مصرف 
آن می باشــد که در طول سال در کل اســتان؛ خصوصا با توجه به افت شدید 
منابع آبهای زیرزمینی در دشــتهای شرقی کردستان این طرح با هدف آموزش 
تعداد 77۲۳ نفر دانش آموزان مقاطع متوســطه اول و دوم شهرستانهای قروه 
و دهگالن، با موفقیت اجرا گردید .وی کســب رتبه اول برای ســال دوم را حائز 
اهمیت شــمرد و عنوان کرد: شــرکت آب منطقه ای کردستان در سال ۱۳۹۹ 
اولین شرکت در سطح کشور بود که توانست بصورت ۱۰۰ درصد، طرح داناب و 

گسترش سواد آبی را به انجام رسانده و موفق به کسب رتبه اول گردد.

توجه به ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی 
در کنار تولید پایداردرپاالیشگاه گاز ایالم

ایالم - مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشــاره 
به توجه ویژه این شــرکت به مسئولیت های اجتماعی، 
گفت: پاالیشگاه گاز ایالم ضمن تالش در جهت تحقق 
شــعار "جهش تولید" ؛ اهتمام ویژه ای در اجرای ابعاد 
مختلف مسئولیت های اجتماعی در سال ۹۹ را داشته 
اســت.به گزارش روابط عمومی، دکتر روح اله نوریان با بیان اینکه این شــرکت 
در راستای مسئولیت های اجتماعی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و زیســت محیطی اقدامات قابل توجهی را انجام داده اســت، افزود: به منظور 
جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس منحوس کرونا  و توجه به حفظ سالمت 
جامعه، ضمن اهدای لباس یکبار مصرف پزشــکی، ماســک سه الیه پزشکی و 
اختصاص موقت ســاختمان درمانگاه شرکت برای تست کرونا به دانشگاه علوم 
پزشــکی، در مراحل مختلف اقدام به توزیع ماســک پزشکی و مواد ضد عفونی 
در بین اقشــار مردم و دانش آموزان جامعه محلــی و همچنین تحویل محلول 
گندزدا و آب ژاول به شهرداری چوار نموده است.وی اظهار داشت: در بعد زیست 
محیطی، جداســازی پســماندهای عفونی آلوده به کووید ۱۹ ، نمونه برداری از 
پساب خروجی تصفیه خانه صنعتی پاالیشگاه  قبل  از تالقی به رودخانه پایین 
دســت و نمونه برداری از خروجی دودکش ها،  نگهــداری از ۲۵ هکتار فضای 
سبز ، تکمیل مراحل پایانی نصب و راه اندازی زباله سوز صنعتی پیشرفته جهت 
مدیریت پســماند های صنعتی و کاهش چشــمگیر گازهای گلخانه ای از دیگر 
اقدامات انجام شــده در راستای مسئولیت های اجتماعی در سال گذشته  بوده 

است.

در قالب پویش هر هفته الف- ب- ایران
طرح  آبرسانی به ۲۴ روستای استان بوشهر 

مورد بهره برداری قرار گرفت
طرح آبرسانی به ۲۴ روستای استان بوشهر درهفته پنجم از پویش سراسری "هر 
هفته الف - ب - ایران"در آیینی ویدئو کنفرانســی با حضور رضا اردکانیان وزیر 
نیرو به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در این 
آیین گفت: برای اجرای طرح آبرسانی به ۲۴ روستای استان بوشهر ۶۵۸ میلیارد 
ریال اعتبار هزینه شده است.عبدالحمید حمزه پور اضافه کرد: در اجرای این طرح 
عالوه بر حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه، ۲۵ کیلومتر خط انتقال و بیش از ۲۰ کیلومتر 
شبکه توزیع در روستاها احداث شده است.وی اظهار کرد: این روستاها تا پیش از 
این از آب مناســب و پایدار برخوردار نبودند و با اجرای این طرح ضمن برطرف 
کردن مشکالت شبکه آب این روستاها زمینه تامین آب پایدار و از هدر رفت آب 
در شبکه های فرسوده جلوگیری شد.حمزه پور ادامه داد: در اجرای طرح آبرسانی 
به ۲۴ روستای استان بوشهر ۲ هزار و ۵۳7 خانوار با جمعیت بیش از ۱۸ هزار نفر 
در شهرستان های تنگستان، دشتی، بوشهر و دشتستان از آب سالم و بهداشتی 
بهره مند شــدند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: منابع آب 

این طرح ها از محل خط آبرسانی کوثر و چاه های تنگ سدر تامین شده است.

۸۰ درصد آب بارش ها در ایران 
تلف می شود

یک کارشــناس آب گفت: حدود ۸۰ درصــد از بارندگی های 
کشور تلف می شود که این رقم شامل تلفات تبخیر و سیالب 
مدیریت نشــده است.حمید سینی ســاز، کارشناس حوزه آب 
دربــاره اینکه چه راهکارهای کوتاه مــدت، میان مدت و بلند 
مــدت برای مدیریت چالش آب وجود دارد، گفت: در خصوص 
این راهکارها با توجه به شــرایط خشکســالی و حتی ترسالی 
و خســارت سیل باید به ســمت کاهش هم زمان تلفات باالی 
تبخیر و تلفات حاصل از ســیالب ها در کشور برویم؛ این اقدام 
با نفوذ دادن هر چه ســریع تر و بیشتر باران و منابع حاصل از 
بارندگی به ســفره های آب زیرزمینی امکان پذیر است. وقتی 
چنین روندی انجام نشــود، در وهله نخست موجب تبخیر در 
برابر آفتاب یا وزش باد شــده یا جاری می شــود که در شیب 
زمین، قدرت تخریبی یافته و موجب ایجاد خســارت می شود، 
به ویژه اگر بارش ها موسمی و شدید باشد.وی با اشاره به اینکه 
بیش از 7۰ درصد آب بارندگی در کشور ما تلف می شود، ادامه 
داد: اگــر در مبادی بارش ها میزان و ســرعت نفوذ پذیری آب 
به ســفره های آب زیرزمینی را افزایش دهیم بی شک عالوه بر 
استفاده حداکثری از بارندگی ها، شاهد ایجاد سیالب و خسارت 
نیستیم.ســینی ساز افزود: هر چند بخشی از این بارش ها وارد 
تاالب ها می شــود و محیط زیست را تغذیه می کند، اما بخشی 
دیگر نیز حتی با تبدیل شــدن به ســیالب از مرزهای کشور 
خارج می شــود. البته نفوذ آب در سفره های آب زیرزمینی به 
معنی گم شدن یا از بین رفتن آب نیست. به این ترتیب هر چه 
ســفره های آب زیرزمینی خود را تقویت کنیم، در حقیقت به 
زیست تاالب ها که در حقیقت شکلی از سرباز کردن سفره های 

آب زیرزمینی هستند، کمک کرده ایم.

11 درصد بارش های کشور سیل می شود
ایــن کارشــناس حوزه آب با اعــالم اینکه حــدود ۱۰ تا ۱۱ 
درصد از ســهم بارش های کشــور تبدیل به سیالب می شود، 
اظهار داشــت: در حقیقت حدود ۸۰ درصد از بارندگی کشور 
را از دســت می دهیم. در حالی که این رقم قابل ذخیره سازی 
اســت و حتی اگر ۳۰ درصد این رقم ذخیره سازی شود، نقش 
پررنگی در کمک به گذار کشور از چالش آبی دارد.وی توضیح 
داد: ما با داشــتن تلفات ۸۰ درصــدی، در حقیقت تنها برای 
حدود ۲۰ درصــد از بارندگی ها یا آب های ورودی به مرزهای 
کشــور می توانیم برنامه ریزی کنیم. البته همه این ۲۰ درصد 
را نیز اســتفاده نمی کنیم چرا که در شبکه انتقال و توزیع آب 
هم شاهد تلفاتی هستیم. سینی ساز با تاکید بر اینکه مدیریت 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت چالش آبی کشــور باید در 
دو عبارت کاهش تلفات تبخیر و ســیالب در کشــور خالصه 
شود، تصریح کرد: این مقدار آب قابل ذخیره در سفره های آب 
زیرزمینی اســت و حجم کافی نیز برای آن وجود دارد. چرا که 
ســال ها است شاهد افت سطح آب های زیرزمینی و افت سطح 
آبخوان ها در کشور هستیم. به نحوی که در برخی نقاط کشور 
در عمق ۲۰۰ متری دسترسی به آب وجود دارد.طبق اظهارات 
این پژوهشــگر آب، بر اســاس گزارش های مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی میزان کسری تجمعی آب در کل کشور 
بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب است که نشان دهنده ظرفیت 

باالی ذخیره سازی است.

معــاون آب و آبفای وزیر نیرو گفــت: هیچ برنامه ای برای 
قطع آب مشــترکان پرمصرف در دستور کار نیست و قرار 
نیست که تامین آب هیچ یک از مشترکان با محددیت روبرو 
شود.قاسم تقی زاده خامسیبا اشاره به سیاست وزارت نیرو 
بــرای مقابله با پر مصرف ها، اظهــار کرد: تنها طرحی که 
در حال حاضر اجرا خواهد شــد مصوبه هیات دولت است 
که بر اســاس آن تعرفه مشترکان پر مصرف بیشتر از سایر 
مشترکان دریافت می شود.وی با بیان اینکه تعرفه آب برای 
مشترکانی که الگو را رعایت می کنند، هفت درصد و برای 
مشترکانی که بیش از الگو مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش 
از اول اردیبهشت ماه افزایش یافت، گفت: البته برای تشویق 
مشترکان مشترکان کم مصرف از پرداخت قبوض آب معاف 

شدند.
البتــه این صحبت ها در شــرایطی اســت کــه به تازگی 
سیدرســول باقری- معاون درآمد و امور مشترکین شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران اعالم کرد کــه از اول خرداد 
 ماه به تمامی مشترکان پرمصرف و بدمصرف تهرانی، اخطار 
ارسال شده و در صورت تداوم، محدودیت مصرف را اعمال 
خواهیم کرد.وی با اشــاره به روند صعودی افزایش مصرف 

آب در پایتخت گفت: سناریوهایی برای روزهای سبز، زرد، 
نارنجی و قرمز تدوین شده است و اولویت برخورد با مصارف 
فضای سبز و بنایی، مشــترکان تجاری و دولتی و در آخر 

پرمصرف ها و بدمصرف های خانگی خواهد بود.

وضعیت منابع آبی مناسب نیست
وضعیت بارش ها گویای این اســت که از ابتدای سال آبی 
جاری ۲۴ اردیبهشــت ماه در کشور ۱۲7.۱ میلیمتر بارش 
داشته ایم که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت کشور 
حدود ۸7 میلیمتر  ۴۱ درصد کمتر است. بارش در تمامی 
استان های کشــور کمتر از نرمال گزارش شده و شدت کم 
بارشی در برخی از استان ها بسیار بیشتر از سایر نقاط است. 
برای مثال بارش ها در اســتان سیســتان و بلوچستان ۸۲ 
درصد، در اســتان هرمزگان ۸۶ درصد و در استان کرمان 

۶۵ درصد کمتر از میانگین بلند مدت گزارش شده است.

کاهش 17 تا 23 درصدی بارش در استان های پربارش
همچنین میزان بارش ها از ابتدای مهر ماه ۲۴ اردیبهشــت 
ماه در اســتان های پربارشــی مانند گیالن و مازندران نیز 

به ترتیب حدود ۲۳ و ۱7 درصد کاهش داشــته اســت.  از 
ســویی دیگر اوضاع در نوار شــرقی کشــور بدتر اســت و 
استان های گلستان ۳۸ درصد، سمنان ۳۹ درصد، خراسان 
رضوی  ۴7 درصد، خراســان جنوبی ۴۶ درصد و خراسان 
شمالی ۳۶ درصد کم بارشی داشته اند. از ابتدای سال آبی تا 
۲۴ ماه جاری نیز در تهران ۲۱۱.۴ میلیمتر بارش داشتیم 
که این میزان نسبت به نرمال ۴۴ میلیمتر کمتر است. این 
یعنی در این اســتان با کاهش ۱7 درصدی بارش ها مواجه 
هســتیم. آخرین وضعیت سدهای کشور نیز نشان می دهد 
که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۲۹ میلیارد و ۶7۰ 
میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی ۹۸-۹۹ 
)۳۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیــون مترمکعب( دارای ۱۹ درصد 

کاهش است.
آمار و ارقام گویای وضعیت نامناسب منابع آبی کشور است 
و به نظر می رسد در این شرایط اجرای طرح های بازدارنده 
می تواند کمک رسان باشد چراکه همانطور که کارشناسان 
بارهــا اعالم کرده اند اگر از اکنــون به فکر مدیریت منابع 
آبی نباشــیم در آینده با چالش های زیاد و جبران ناپذیری 

روبرو می شویم.

آب مشترکان پرمصرف قطع نمی شود
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گزیده خبر رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد:

صادرکنندگانازافزایشنرخارزاستقبالنمیکنند
رییس کنفدراســیون صادرات ایران اظهار داشت: اینکه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز 
استقبال می کنند، تهمتی است که به صادرکنندگان زده می شود. صادرکنندگان به دنبال 
ثبــات نرخ ارز هســتند و هیچ صادرکننده ای از افزایش ناگهانی نــرخ ارز به آن معنا که 
فکر می کنند که سود چندبرابری می کنند، بهره نمی برد.محمد الهوتی در مورد اظهارات 
مقامات وزارت صمت مبنی بر تحقق صادرات 250 میلیارد دالری ایران اظهار داشت: رقمی 
که اعالم شده، مرتبط با حجم و توان صادراتی ایران برای گرفتن حق خود از سهم تجارت 
جهانی و بازارهای منطقه ای اســت؛ چراکه در حال حاضر کل تجارت خارجی ایران، یک 
چهارم سهم و ظرفیت واقعی است و لذا این رقم، حق ایران در استفاده از ظرفیت های خود 
بوده که در صورت برنامه ریزی دقیق و هدفمند، تحقق آن کامال ممکن و شدنی است.وی 
افزود: جدای از تحلیل های اقتصاد سیاسی که فاکتورهای سیاسی در آن دخیل هستند، 
ضعف حمل و نقل، مشــکالت موجود در زیرساخت های بندری، گمرکات، بسته بندی و 
پایین بودن راندمان تولید در کشــور، کامال مشــهود است که برای رفع آن، نیاز به ایجاد 
زیرساختهای تجاری کامال احساس می شود؛ به نحوی که حتی اگر بستر های سیاسی نیز 
فراهم شــده و مشــکالتی مانند FATF و تحریم ها نیز حل شوند؛ اما زیرساخت های الزم 
ایجاد نشده و بر روی تکمیل آنها سرمایه گذاری نشود، به طور قطعا دستیابی به این ارقام 
رویایی بیشــتر نیست.الهوتی ادامه داد: در واقع، اگر همه مسائل در عرصه های سیاسی و 
روابط بین الملل، به روال مثبت پیش برود، حتما باید زیرســاخت های الزم برای توسعه 
صادرات ایجاد شود که البته برای فراهم سازی آن هم، دست کم به یک برنامه ریزی جامع 
نیازمند هستیم.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به روند صادرات غیرنفتی کشور 
ظرف دو ماه گذشــته از ســال 1400 اظهار داشت: آمارها نشان می دهند که در دو ماهه 
ابتدای سال جاری، صادرات کشور بالغ بر 80 درصد رشد داشته که بخشی از آن می تواند 
به دلیل اطمینان بخشی به جامعه صادرکنندگان به دلیل تسهیل در شیوه های بازگشت 

ارز صادراتی باشد؛ به این معنا که با توجه به الحاقیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
و تســهیالتی که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در آن دیده شد؛ این اطمینان تا 
حدودی به جامعه صادرکنندگان در خصوص رفع تعهد ارزی بازگشت؛ اگرچه مشکالتی 
نیز از آبان ماه سال 99 که موعد صدور این ابالغیه بود وجود داشت که امسال، با مصوبات 
کمیته ماده 2 رفع شده و شرایط برگشت ارز به چرخه اقتصادی تسهیل گردیده است؛ به 
همین سبب است که صدور بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی، امید را به صادرکنندگان 
داده که شرایط بهتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارند که در این شرایط، 
می توان افزایش صــادرات را پیش بینی کرد.وی اضافه کرد: اما این تمام ماجرا نیســت؛ 
بلکه نظر به اینکه شاهد آمار رشد 80 درصدی صادرات هستیم، باید توجه کرد که سال 
گذشــته به علت شــیوع پاندومی کرونا تقریبا همه مرزها بسته بود و صادرات به صورت 
قطره چکانی انجام می شده است، پس بخشی از این رشد آماری 80 درصدی، متاثر از این 
موضوع است؛ بنابراین نباید این آمار به ما آدرس غلط دهند.الهوتی گفت: همچنان برای 
صادرات غیرنفتی باید با تسهیل گری، پرداخت مشوق ها، حمایت ها در حمل و نقل و توقف 
روند ابالغیه های خلق الساعه، جلوگیری از محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی به بهانه 
تنظیم بازار و مواردی از این دســت برنامه ریزی کنیم تا بتوان روند رشــد صادرات را در 
ســال 1400 هم تجربه کرد.رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان ساخت: تولید 
و صادرات در جایی رونق گرفته و رشد می کند که صادرکننده و تولیدکننده قادر باشند، 
حداقل برای سه ماه آینده خود برنامه ریزی کنند. بنابراین اگر این فرصت را نداشته باشند، 
قطعا تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آنها بسیار سخت خواهد شد.وی افزود: در این میان، 
یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه صادرات، ثبات نرخ ارز و 
اجتناب از نوسانات و شوک های ارزی در اقتصاد است و این در حالی است که متاسفانه در 
سال گذشته، ما با روند افزایشی نرخ ارز مواجه بودیم در حالیکه در سال جاری، احتمال 

کاهــش نرخ ارز، برای صادرکنندگان دغدغه ایجــاد کرده و پیش بینی آینده را برای آنها 
ســخت نموده است.الهوتی، استقبال صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز را صرفا یک اتهام 
دانست و گفت: اینکه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز استقبال می کنند، تهمتی است که 
به صادرکنندگان زده می شود؛ چراکه صادرکنندگان به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ 
صادرکننــده ای از افزایش ناگهانی نرخ ارز به آن معنا که فکر می کنند ســود چندبرابری 
کسب خواهد کرد، خوشحال نخواهد شد؛ چراکه متاسفانه قیمت کاالها در اقتصاد ایران با 
افزایش نرخ ارز به شــدت افزایش می یابند؛ اما در مورد کاهش به این شکل نیست؛ حتی 
کاالهایی که 100 درصد مواد اولیه و نیروی کار ایرانی دارند، متناسب با ارز گران می شوند؛ 
لــذا اگر صادرکننده ای موجودی کاالیی کــه دارد را هم با افزایش چند برابری نرخ ارز به 
فروش برساند، به محض تهیه مواد اولیه با افزایش قیمتی که پایه کاالها را باال برده، بخش 
زیادی از آن سود را از دست می دهد.الهوتی افزود: بر همین اساس است که صادرکننده 
می خواهد نرخ ارز ثبات داشــته و روند افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و روند کاهش هم 
متناســب با شرایط متغیرهای اقتصادی باشد و از نرخ دستوری ارز اجتناب شود، چراکه 
کاهش ناگهانی نرخ ارز به هر دلیلی می تواند تولید را به شــدت غیررقابتی و صادرات را 
زمین گیر کند.وی معتقد اســت که کاهش تصنعی نرخ ارز می تواند به خروج سرمایه و 
ورود بسیاری از افراد به حوزه خرید ملک در کشورهای پیرامونی منجر شده و به افزایش 
قاچاق به کشــور را به علت ارزان تر بودن کاالهای خارجی، دامن می زند. به همین دلیل 
هر فعال اقتصادی با کاهش ناگهانی نرخ ارز مخالفت می کند؛ اما این بدین معنا نیســت 
که ما با تقویت ارزش پول ملی مخالف هســتیم چراکه در انتها، همه دارایی و ثروت یک 
تولیدکننده یا صادرکننده بر اساس ریال است و مسلما با تقویت پول ملی قدرت خرید هر 
ایرانی افزایش می یابد و کســی که دارایی بیشتری دارد، سود بیشتری هم با تقویت پول 

ملی می برد، لذا این اتهام ناروا است.

 عرضه محصوالت زامیاد و کوییک.آر بدون 
قرعه کشی

قرعه کشی نخستین طرح پیش فروش یک ساله محصوالت گروه خودروسازی 
ســایپا در سال 1400 به مناسبت عید سعید فطر انجام شد و اسامی منتخبان 
پس از تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی فردا یک شنبه -2۶ اردیبهشت ماه- در 
سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشــر خواهد شد.به گزارش سایپانیوز، 
قرعه کشی طرح پیش فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا شامل شاهین، 
کوییک دنده ای، کوییک.اس و ســاینا.اس برگزار شــد. ضمن اینکه محصوالت 
کوییک.آر، نیسان تک ســوز آپشنال، نیسان دوگانه سوز آپشنال، نیسان دیزل 
و پادرا پالس به دلیل عرضه بیش از تعداد متقاضیان بدون قرعه کشــی تحویل 
مشتریان خواهد شد.در طرح پیش فروش گروه خودروسازی سایپا 210 هزار و 
۳۶۶ نفر شــرکت کردند که 208 هزار و 102 نفر واجد شرایط شناخته شدند.

ظرفیت محصوالت عرضه شده گروه خودروسازي سایپا در این طرح پیش فروش 
۶4 هزار و 500 خودرو است.در این طرح 2 هزار دستگاه خودرو شاهین عرضه 
می شود. عالوه بر این ۳ هزار دستگاه کوییک دنده ای، 22 هزار دستگاه کوییک.

آر، 12 هزار دســتگاه کوییک. اس، 11 هزار دستگاه دستگاه ساینا.اس، ۳ هزار 
دســتگاه نیسان زامیاد دیزل، 2 هزار و 500 دستگاه نیسان تک سوز آپشنال، 7 
هزار و 500 دستگاه نیســان دوگانه سوز آپشنال و هزار و 500 دستگاه نیسان 

پادرا پالس عرضه می شود.

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه : 
شرکت فوالد مبارکه پیشگام بومی سازی در 

صنعت کشور 
رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه گفت: حدود سه 
دهه اســت که شرکت فوالد مبارکه در بومی سازی قطعات و تجهیزات، پیشگام 
صنعت کشور اســت و در این مدت با تکیه بر دانش و تخصص داخلی از تولید 
پشــتیبانی شده است. مهدی شــهیدی اظهار کرد: سابقه بومی سازی در فوالد 
مبارکه منحصر به دوران تحریم نیست، بلکه با راه اندازی نواحی مختلف تولیدی، 
تدبیر مجموعه مدیریت فوالد مبارکه بر این امر قرار گرفت که ســاخت قطعات 
موردنیاز شــرکت، به منظور برآورده کردن نیازهای خطوط، انتقال تکنولوژی و 
پرورش سازندگان توانمند بومی سازی شــود.وی افزود: در این راستا قطعات با 
نقشــه های موجود به شرکت های سازنده ارجاع شد و پس از ساخت در خطوط 
تولیدی مورد اســتفاده قرار گرفت.رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات 
شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با نتایج مطلوب و صرفه جویی اقتصادی حاصل 
از فرایند ســاخت داخل، در سال 1۳80 شــرکت فوالد مبارکه اقدام به ایجاد 
ساختار ســاخت داخل قطعات و تجهیزات موردنیاز در مجموعه مدیریت دفتر 
فنی تعمیرات کرد.شــهیدی تصریح کرد: ساخت داخل قطعات با فرایند جدید 
باعث ارتقای فنی و تکنولوژیک ســازندگان مرتبط با شرکت فوالد مبارکه شده 
و بســیاری از سازندگان در مهندسی معکوس، بهینه سازی و طراحی قطعات و 
تجهیزات به بلوغ کافی رســیدند و حتی در موارد بسیاری این قطعات در سبد 
محصوالت ســازندگان قرار گرفته و ســایر مراکز صنعتی نیز از این محصوالت 
منتفع شــدند.وی افزود: حدود 70 درصد خرید شرکت فوالد مبارکه با استفاده 
از مدارک فنی تهیه شده توسط واحد مهندسی قطعه و تجهیز این شرکت انجام 

می گیرد.

مدیر اجرایی ذوب آهن اصفهان:
آغاز فعالیت اجرایی مخازن شماره ۳ و ۴ آب 

اضطراری در سال جاری
جالل آقابابا مدیر اجرایی شــرکت در تشریح عملکرد 
ســال 99 این مدیریت، گفت: انجام عملیات ســیویل 
و نصب تجهیزات واحد اکســیژن، انجام فعالیت های 
اجرایی انتقال پساب فوالد شهر و زرین شهر به کارخانه 
و تصفیه خانه پســاب BOT کارخانه، آبگیری مخزن 

شماره 1 ذخیره آب اضطراری کارخانه و شروع فعالیت اجرایی مخزن شماره 2، 
انجام فعالیت اجرایی پروژه آبیاری قطره ای فضای سبز کارخانه، پیشبرد فعالیت 
هــای اجرایی پروژه انبار ۳2 هکتاری بندرعباس با تحویل موقت مســیر ریلی، 
تکمیل عملیات نصب دوربین های مســیر ریلی و فعالیت اجرایی برق رسانی و 
تجهیز بارانداز، انجام فعالیت های اجرایی پروژه احداث کوره پاتیلی شماره ۳ و 
بازسازی کوره پاتیلی شماره1 و تکمیل فعالیت های اجرایی پروژه اره نورد 500 
از اقداماتی بود که سال گذشته انجام شد.آقابابا، انجام فعالیت های اجرایی پروژه 
نصب دســتگاه های CNC کارگاه نورد ۶50 و تکمیل عملیات اجرایی نصب 
دریچه های کشویی پمپ خانه را دیگر اقدامات مدیریت اجرایی شرکت برشمرد 
و افزود: از دیگر اقدامات این مدیریت در سال گذشته می توان به تکمیل عملیات 
اجرایی پروژه احداث ســکو ها و نصب دوربین های ورزشگاه فوالد شهر، تکمیل 
فعالیت های اجرایی پروژه توسعه سرد خانه و سالن قصابی مرکز پخت، تکمیل 
فعالیت های اجرایی پروژه آسانسور ساختمان والیت، انجام فعالیت های اجرایی 
پروژه بازسازی ســاختمان توحید و احداث پارکینگ ساختمان توحید و انجام 
فعالیت های اجرایی پروژه بازسازی تاالر دانش، ساختمان پژوهش و مسجد آیت 

اله سعیدی اشاره کرد.

مدیر مخابرات منطقه مازندران خبر داد؛
بهره برداری از 1۳8 طرح مخابراتی در 

مازندران 
مدیــر مخابرات منطقــه مازنــدران از افزایش پهنای 
باند مراکز مخابراتی تمامی شهرســتان های استان با 
بهره برداری از 1۳8 طرح خبر داد.رسول علی اصغر پور 
گفت: این طرح های مخابراتی با سرمایه گذاری حدود 
یک هزار میلیارد ریالی در اســتان به سرانجام رسیده 

اســت.وی افزایش پهنای باند در مراکز مخابرات مازندران را از اقدامات ضروری 
برای رسیدن به اجرای طرح های دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک در 
حوزه های گردشگری ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و بویژه تجارت الکترونیک 
برشــمرد و افزود: برای اجرای این برنامه ها باید زیر ســاخت های مخابراتی در 
مازندران ارتقاء می یافت که با  افتتاح این پروژه ها به این اهداف در استان می 
رسیم.مدیر مخابرات منطقه مازندران گفت: عالوه بر افزایش پهنای باند مخابراتی 
تمامی شهرســتان ها، شبکه های مخابراتی روســتایی استان هم با اجرای این 
طرح ها نوســازی و بهسازی و سوئیج های مخابرات شهری تعویض شده است.

اصغرپور بیشترین طرح های مخابراتی آماده افتتاح را مربوط به شهرستان ساری 
با ســرمایه گــذاری ۳10 میلیارد ریالی اعالم کرد .وی گفــت:  فیبر نوری 50 

کیلومتری تپه » الرما « به » مرگاو « ساری از جمله طرح هایی است .

آذری جهرمی خبر داد:
ساخت ابر رایانه ای بنام »مریم« و به یاد »مریم میرزاخانی«

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه ابر رایانه سیمرغ با ظرفیت یک پتافالپس برای آینده ایران و جوانان ایرانی افتتاح شده است، از آغاز عملیات اجرایی ابررایانه 
بعدی با ظرفیت 100 پتافالپس با نام مریم، به یاد دانشمند ممتاز کشورمان مریم میرزاخانی خبر داد.به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، محمدجواد آذری جهرمی 
پس از افتتاح رسمی ابر رایانه ملی سیمرغ با تبریک روز جهانی ارتباطات به همه فعاالن عرصه ارتباطات گفت: هوش مصنوعی قدرت بالمنازع آینده دنیاست و رقابت در این 
عرصه رقابت بر سر قدرت است.وی افزود: بر اساس پرسشنامه ای که تهیه شده، نیاز پردازشی امروز کشور در حوزه هوش مصنوعی مطابق بر برآورد ما 10 پتافالپس است.آذری 
جهرمی با بیان اینکه در حال حاضر برای تامین نیاز پردازشی داخل از ظرفیت های بین المللی استفاده می شود اظهار کرد: همین امر سبب می شود که در اولویت ها، بررسی 
درخواســت های شــرکت های ایرانی با تاخیر مواجه شود یا با توجه به اعمال تحریم ها و وجود محدودیت ها در نقل و انتقال  پول، برخی از این درخواست ها قابلیت انجام پیدا 
نمی کنند.وی تصریح کرد: این نیازهای پردازشی شامل ساخت انیمیشن، بازی های اینترنتی و... است که بسیاری از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی به آن نیاز دارند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تامین این ظرفیت در کشور قابل توسعه است، گفت: ابر رایانه سیمرغ برای آینده ایران و جوانان ایرانی است که البته گام اول  محسوب می 
شود. واقعیت این است که سیمرغ کافی نیست و ما باید بیش از این پیشرفت کنیم.آذری جهرمی افزود: سیمرغ دارای ظرفیتی معادل یک پتا فالپس است در حالی که نیاز 
امروز کشور 10 پتافالپس است. وجود چنین نیازی به نوبه خود یک اقتصاد محسوب می شود. ما باید ظرفیت اقتصاد دیجیتال در کشور را برای تولید داخلی افزایش دهیم. 

نتایج یک پژوهش نشان داد؛
ورود 1۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارز

ادامه از صفحه اول
 و بــرای مثــال امکان معامله آن در جایی مانند بورس یا توســط یک صندوق 
ســرمایه گذاری و یا یک کارگزاری دیجیتال یا حتی شــبکه بانکی مجاز اعالم 
شــود، در صورت ســقوط ارزش بیت کوین چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا 
کشور ظرفیت پذیرش این امر را دارد؟عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون 
نیــز ضرورت قاعده مند کردن معامالت رمز ارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان 
ســرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشــاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور 
مواجه شده است، گفت: الزم است، سیاست گذاران از حالت انفعال خارج شوند؛ 
چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه گذاران را فراهم می کند.افشین کالهی، 
عضو کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشــاره به 
اینکه موضوع رمز ارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است، 
ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و الزم است 
که این گفتمان در ســایر حوزه ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت توسعه 
آموزش ها در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: مشــکل بزرگی که وجود دارد، این 
است که معموالً در ایران تصمیم گیری ها بر اساس تخلفات و استثنائات صورت 
می گیرد و شایســته نیست که کالهبرداری ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از 
این رو، انتظار این اســت که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری 
ها بر مبنای روش های ســلبی انجام نگیرد.در ادامه حســن سامانی پور که به 
نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره 
به مصوبه سی ام مهر سال 1۳99 هیأت دولت گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای 
دسته اول برای واردات قابل اســتفاده خواهد بود. البته برای اجرایی شدن این 
مصوبه نیاز اســت که برخی موانع برطرف شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم 
که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابالغ شود. سامانی پور در ادامه با اشاره 
به نگرانی هایی که در دولت نســبت به رمزارزها وجــود دارد، گفت که هرکس 
دلســوز این کشور اســت، این نگرانی ها را درک می کند.مصطفی نقی پور، دبیر 
انجمن فین تک نیز به این نکته اشــاره کرد که دوره برخوردهای سلبی سپری 
شــده و دولت ها در حال حاضر به همکاری روی آورده اند. او در ادامه با اشاره به 
تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با پشتوانه بانک مرکزی، گفت که 
در سال 1۳97 با وجود سیگنال های متناقض، ایران نیز از یک رمز ارز رونمایی 
کرد که تاکنون هیچ خروجی نداشــته اســت. نقی پور در ادامه از ارائه یک سند 
پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در کشور توسط تعدادی از تشکل های 
بخش خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت این 
سند مشخص نیســت. او گفت: فضای داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم 
اســت؛ از یک ســو وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر، قوه 
قضائیه، در حال تبلیغات منفی علیه رمز ارزهاســت. این وضعیت ما را به سمت 
استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمی برد. نقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد 
که نهاد دولت از رفتارهای سلبی در این زمینه دست بکشد.محمدرضا مانی یکتا، 
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه »مخاطرات مبادله 
ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم« ادامه 
داد: در کشــور دیدگاه مثبت و یکنواختــی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک 

طیف کاماًل موافق و طیف دیگر مالحظات جدی را مطرح می کنند.

کوبیدن دولت بر طبل گرانی کاالهای اساسی در روزهای پایانی؛ 
نان و شکر چراغ خاموش گران شد

دولــت دوازدهم با نزدیک شــدن به روزهای پایانی فعالیــت خود فاز جدید 
افزایش قیمتها را بدون هیچ اســتدالل منطقی آغــاز کرد. دولت دوازدهم با 
نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت خود فاز جدید افزایش قیمتها را آغاز 
کرده اســت. البته روند افزایش قیمت کاالهای اساسی درحالی از امروز کلید 
خورده اســت که قرار بود براســاس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت در سه 
ماهه نخست امسال نباید هیچ تغییرات قیمتی در انواع کاالها اعمال می شود 
اما متاســفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه 
روغن را ۳5 درصد گران کرده اســت و زمزمه افزایش 50 درصدی نان نیز به 
گوش می رســد.نکته قابل تامل اینجاســت انجمن ها و اتحادیه ها هر بار که 
درخواســت افزایش قیمت از مسئوالن مربوطه را به بهانه افزایش هزینه های 
تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از 15 درصدی قیمتها موافقت 
نمی کرد اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است 
مجوز افزایــش بیش از ۳5 درصدی روغن را صادر کرده اســت عالوه براین 
خبرهایی از افزایش 50 درصدی نان نیز مطرح اســت کاالیی که سهم بسیار 
قابل توجهی در ســبد مصرفی خانوار داشته و افزایش 50 درصدی آن هم در 
شرایط فعلی هیچ استدالل منطقی ندارد.یداهلل صادقی در  همین ارتباط گفته 
اســت:هنوز قیمت نان در تهران رسما افزایش نیافته است و قیمت سال قبل 
اجرا می شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هنوز قیمت 

جدید نان در تهران اعالم نشده است.
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 مجلسی ها: دنبال اقتداربخشی به بانک مرکزی هستیمگزیده خبر

قانونبانکمرکزیاصالحمیشود
نمایندگان مجلس دیروز با اصالح قانون بانک مرکزی موافقت کردند؛ آنها می گویند 
که هدفشان از این طرح اقتدار بخشی بانک مرکزی است.مایندگان در نشست علنی 
دیروز )یکشــنبه، 26 اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به 
درخواســت اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی،  با 191 رأی 
موافــق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلســه 
موافقت کردند.مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط 
نوشــت: امروز مجلس یازدهم گام مهمی برای عمل به یکی از مهمترین قول هایش 
در اصالح ساختار اقتصاد کشور برداشت: تصویب فوریت و کلیات طرح اصالح قانون 
بانــک مرکزی با رای قاطع 80 درصدی!او تأکیــد دارد که از مهمترین نتایج اصالح 
قانون بانک مرکزی، تقویت نظارت و قدرت برخورد با بانک های متخلف موتور رشد 
نقدینگی و افزایش تورم؛ پاســخگویی، تخصص و شفافیت در سیاستگذاری و اجرای 
سیاســت های پولی و ارزی؛ نقش افرینی در حوزه رشــد و اشتغال و ... خواهد بود.

احسان خاندوزی دیگر نماینده مجلس نیز در همین ارتباط با تأکید براینکه سه دولت 
اخیر از دادن الیحه ســرباز زده اند، نوشــت: از رئیس محترم مجلس خواستیم برای 
مالحظه بیشــتر نظر منقدان، جزئیات این طرح در ماه های بعد به صحن بیاید )2 
شوری شود( و ایشان پذیرفت.گفتنی است،  در زمان بررسی این طرح در صحن علنی 
مجلس، محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده درخواست کننده اولویت بررسی 
طرح مذکور، گفت: در 20 ســال گذشــته یعنی از سال 1380 تا سال 1399 تولید 
کشــور 36 درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشــور 10 هزار و 250 
درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می کنند 
تا امروز ســرپا بوده ایم.وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان سوز است که 
ریشه این وضعیت در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد، چرا که بانک 

خصوصی موتور تولید نقدینگی اســت و هرجا که خواسته اند نقدینگی را بردند.این 
نماینده مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا 
بتواند بانک های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به 
نقدینگی کشور اضافه می شود اما تولید خوابیده است.نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصالح شود، گفت: دولت ها 
حاضر به ارائه الیحه ای در این زمینه نبودند و می خواهند بانک مرکزی در سلطه آن 
ها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامه ای ارسال کردیم که رونوشت آن را به 
شما نمایندگان نیز داده ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقدها را یک 
به یک پاسخ دادم. حتی حاج آقا تقوی نیز گفتند از قول ایشان بگویم این کار خیلی 
مهم اســت.احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با اولویت طرح قانون بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی تاکید کرد: این که بخواهند 6 نفر از بخش خصوصی را به بانک 
مرکزی ببرند باعث می شــود که وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون 
بحث اولویت اســت و باید گفت 54 طرح دوفوریتی و 32 طرح یک فوریتی در نوبت 
دستور است و اگر بخواهیم به اولویت ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح های فوریت 
دار بــه تاخیر می افتد.وی بیان کرد: به زودی دولت جدیدی روی کار می آید و باید 
نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصالح بانک مرکزی برشــی از طرح بانکداری 
اســالمی است که کار بزرگی محسوب می شود. البته بماند که پشت پرده این طرح 
چــه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می کنند بنابراین به نظر بنده بهتر 
است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص 
حضور 6 نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خالف واقع اســت امروز باید 
صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد دوشوری خواهد شد و در کمیسیون 

می توان نقطه نظر تمام نمایندگان را مورد بررســی قرار داد.محمدرضا پور ابراهیمی 
داورانی در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی 
کشــور شاهد هستیم از عملکرد نامناســب بانک مرکزی است چرا که این بانک در 
سیطره دولت قرار دارد و نمی توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت.وی گفت: اگر 
جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش 
چشــمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر 
شدن رشد نقدینگی هستیم.این نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل 
استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده 
است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست های ارزی حمایت کند تصمیم گیران 
به نحوی عمل کرده اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 3 اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، 
توضیح داد: اولویت اول اصالح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود 
پیگیری های ما دولت حاضر به ارائه الیحه نشد از این رو در مجلس جلسات مستمری 
برگزار شــد که جمع بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آئین نامه داخلی مورد 
حمایت اعضای کمیسیون است.وی بیان کرد: استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه 
مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصالح شود تا ترکیب 
شــورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شــفافیت در نظام اقتصادی است این در 
حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی 
اطالع هستند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست 
که چرا اصالح قانون بانک مرکزی صدای بانک های خصوصی را درآورده است، در این 

اصالح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژه ای شده است.

با حکم عبدالمجید پورسعید صورت گرفت؛
انتصاب مدیران جدید در بانک ایران زمین

عبدالمجیدپورســعید، مدیرعامل بانک ایران زمین طی حکمی کیمیا روحانی 
را به عنوان مدیر امورســازمان و توسعه سیستم ها و روزیتا مظفری گیالنی را 
بــه عنوان رئیس اداره پیگیری و دعاوی این بانک منصوب کرد.به نقل از روابط 
 عمومی؛ در متن حکم انتصاب پورسعید خطاب به روحانی و مظفری آمده است: 
نظر به شایستگی و سوابق شما به موجب این احکام به عنوان مدیر امور سازمان 
وتوســعه سیستم ها و رئیس اداره پیگیری و دعاوی بانک ایران زمین منصوب 
می شــوید تا با بهره مندی از دانش و تجربه خود، این بانک را در دســتیابی به 
اهداف تنظیم  شده خود یاری نمایید.توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام 
بانکی جمهوری اسالمی ایران از درگاه حضرت احدیت خواستارم.کیمیا روحانی 
پیش از دریافت این حکم، مسئولیت ریاست اداره فرایندها و بهبود روش ها را 
در بانک ایران زمین عهده دار بود.پیش از این، دراین بانک مدیریت امور سازمان 

وتوسعه سیستم ها را علیرضا لشگری پور بر عهده داشت.

پرداخت 24 هزار و 500 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 

بانک توســعه تعاون 24 هزار و 500 میلیارد ریال تســهیالت اشــتغال پایدار 
روستایی پرداخت کردبانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح اشتغال 
پایدار روســتایی و عشایری از شــروع این طرح تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 
جاری، بالغ بر 24500 میلیارد ریال تسهیالت به طرح های مختلف اشتغالزایی 
پرداخت کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، این بانک 
به عنوان بانک عامل در طرح بزرگ اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری، با 
برخورداری از ظرفیت های مناســب جهت بررسی دقیق، سریع و کارشناسی 
پرونده ها و طرح های ارسالی، ضمن رعایت دقیق الزامات و اجرای صحیح این 
طرح تا پایان فروردین ماه ســال جاری، مجموعا به مبلغ 24500 میلیارد ریال 
تسهیالت اشــتغالزایی به طرح های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی در 
مناطق روستایی و عشایری در سطح کشور پرداخت کرده است.بر اساس آخرین 
امارهای موجود در ســامانه کارا این تسهیالت در قالب بیش از 26 هزار طرح 
و پرونده به متقاضیان پرداخت شــده و تاکنون سبب ایجاد و تثبیت مجموعا 
بیش از 50 هزار فرصت شــغلی در مناطق مختلف روستایی و عشایری کشور 

شده است.

 اولویت های پژوهشی سال 1400 
بانک دی اعالم شد

بانک دی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تسهیل ارتباط بین بازار 
کار و مراکز علمی و دانشگاهی، اولویت های پژوهشی سال 1400 خود را اعالم 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، در راســتای افزایش تعامل بین صنعت 
و دانشــگاه و تأمین مالی پروژه های پژوهشــی و با هدف عملیاتی سازی نتایج 
پژوهش های دانشــگاهی و کاربردی در بهبود فرآیندهای بانکی، دستورالعمل 
حمایت مالی از پژوهشــگران و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در بانک 
دی منتشر شد.بر اســاس این گزارش، دانشــجویان و پژوهشگران می توانند 
در صورت تمایل به انتخاب موضوعات پژوهشــي بانک دی، طرح پیشــنهادی 
پایان نامــه یا پروپــوزال خود را در قالب فرم های مندرج در ســایت، تکمیل و 
آن را بــه مدیریت بهبود و کیفیت ارســال نمایند تا در صورت تأیید موضوع و 
احراز شــرایط مورد نظر بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب، از حمایت مالی 

برخوردار شوند.

پیام مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط 
عمومی بانک سینا به مناسبت روز

مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا 
در پیامی، 27 اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و 
روابط عمومی را بــه ارتباط گران و فعاالن این عرصه 
تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، متن 
پیام منصور شیخ االسالمی بدین شرح است:»در جهان 
امروز که با توســعه رسانه ها و ظهور شیوه ها و ابزارهای نوین ارتباطی به ویژه 
شــبکه های مجازی هر لحظه شاهد بسط و گســترش ارتباطات شبکه ای و 
تخصصی هســتیم، توجه به ارتباطات و عواطف انسانی به عنوان پایه ای ترین 
عنصر جامعه بشــری اهمیتی دوچندان یافته است.روابط عمومی ها به عنوان 
یکی از ارکان مهم مدیریت و بخشــی از نظام رسانه ای و اطالع رسانی، نقشی 
مهم در مســئولیت ارتباط بین فردی و ســازمانی و نیــز توجه به جنبه های 
انسانی ارتباط برعهده دارند.روابط عمومی ها به عنوان نقطه آغاز آگاهی بخشی، 
با بکارگیری هنر، مهارت، تدبیر و دانش روز، از طریق اطالع رســانی شــفاف، 
دقیق و درست و انسجام بخشی به پیکره سازمان در تعامل با مخاطبان درون 
و بیرون ســازمان، زمینه تعمیق ارتباطات انسانی را فراهم می آورند.اینجانب 
27 اردیبهشــت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی دســت 
اندرکاران صدیق و سختکوش حوزه روابط عمومی کشور تبریک و تهنیت عرض 
می کنم و برای آنان در این مســیر دشوار، حساس و مسئولیت آفرین، آرزوی 

توفیق روز افزون دارم«.

مشارکت کارکنان بانک کارآفرین در پویش 
ملی »ایران، دیار نفس”

در راســتای ترویــج فرهنگ اهدای عضو، کارکنان بانــک کارآفرین در پویش 
کشــوری »ایران، دیار نفــس« مشــارکت کردند.به گــزارش روابط عمومی 
بانــک کارآفریــن ، کارکنان بانک کارآفرین با عضویــت در این پویش ملی به 
مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به این پویش عمل کرده و از این امر انسان 
دوســتانه حمایت کردند.“یکی بود، هنوزم هســت« کلیدی ترین شعار پویش 
کشــوری »ایران، دیار نفس« می باشد و قرار است به مدت یک هفته در کشور 
حال و هوای معنویت فرایند اهدای عضو با محوریت فرهنگ ایثار و نوعدوستی 
ایجاد شود و بانک کارآفرین یکی از پیشتازان این امر بود.این طرح از تاریخ 25 
لغایت 31 اردیبهشت در سراسر کشور و با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، 
مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشــت، صدا و سیما، معاونت مطبوعات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان  های مرتبط شهرداری تهران و کالنشهرهای 
ایران برگزار می شود.شــما نیز می توانید با دریافت کارت اهدای عضو از طریق 
ارســال کد ملی خود به سامانه ی پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه ی ملی 
دریافــت کارت اهدای عضو به آدرس www.ehdacenter.ir و همچنین با 
پیوستن به طرح سفیران اهدای عضو با مراجعه به آدرس سامانه ی فوق، در این 

پویش ملی میهنی شرکت کنند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک مهر ایران به 
مناسبت روز ارتباطات

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران به مناسبت فرا رسیدن 27 
اردیبهشــت، در پیامي روز ارتباطات و روابط عمومي را به فعاالن این عرصه 
تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در متن 
ایــن پیام آمده اســت:»ارتباطات را یکی از دانش هــای اثرگذار عصر حاضر 
می دانند. دانشي که به لطف آن مي توان با افکار عمومي ارتباط برقرار کرد، کار 
اطالع رســاني را انجام داد، بازخوردها را دریافت و رویه ها را اصالح نمود. این 
موضوع براي بانک ها که ســازمان هایي خدماتي هستند و با طیف وسیعي از 
آحاد جامعه سروکار دارند، اهمیتي مضاعف مي یابد.گستردگی فعالیت بانک ها 
سبب شده رویه هایي که پیش تر  اشاره شد درباره بانک ها حساسیت بیشتري 
پیدا کند. از همین رو نقش روابط عمومي در شــبکه بانکي مؤثر، ضروري و 
غیرقابل چشم پوشي است.روابط عمومی بانک ها در سال های گذشته موفق 
شده اند با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطي، فرآیند اطالع رساني به مشتریان 
و مخاطبان را تســهیل کرده و ارتباطي گسترده تر، آسان تر و کم هزینه تر را 
بین جامعه هدف و ســازمان برقرار کنند. از همین رو تالش هاي انجام شده 
در این حوزه قابل تقدیر است.روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه فعاالن 
این حوزه به ویژه کارکنان و مدیران روابط عمومي شبکه بانکي کشور تبریک 
مي گویم. بي شک تنها با تالش هاي مضاعف شماست که مي توان خدمات و 

فعالیت هاي نظام بانکي کشور را براي مردم تبیین و تشریح کرد.«

بانک مسکن در حوزه ساخت و ساز 
تکنولوژی پایه پیش قدم شد

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به سهم بسیار پایین نوآوری در صنعت ساخت 
و ساز، گفت: بانک مسکن و مسکن تک قصد دارند با سایر ارکان حوزه ساخت 
و ســاز در کشور از جمله شــرکت های فعال بانک در این حوزه، در جهت 
ساخت و سازهای مبتنی بر تکنولوژی و سبک سازی پیش قدم شود.محمود 
شــایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- 
 Iran( هیبنا، با تشــریح جزئیات برگزاری نخســتین رویداد ایران پراپ تک
Proptech( گفت: عالوه بر حضور 30 شــتاب دهنده، 48 نهاد ســرمایه 
گذاری نیز به صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت در رویداد اعالم حضور 
کردند که قرار است شتاب دهنده ها و نهادهای سرمایه گذاری با شرکت های 
حاضر در رویداد مذاکره کننــد.وی گفت: در رویداد ایران پراپ تک عالوه بر 
 B2B اینکه نشست های سرمایه گذاری برگزار خواهد شد، فرصت مذاکرات
بین شرکت ها )مذاکره تجاری مستقیم دو طرفه( نیز فراهم می شود.شایان 
با بیان اینکه بانک مســکن برای ایجاد یک مرکز نوآوری در صنعت بانکی و 
ســاخت و ساز به منظور ایجاد ارتباط بین صنعت ساختمان و صنعت بانکی 
احساس نیاز کرد افزود: از همین رو خوشبختانه این مرکز تحت عنوان مرکز 
نوآوری مسکن تک راه اندازی شد که امیدواریم در پایان این رویداد، این مرکز 
هم بتواند تعدادی از شرکت ها را جذب کند.وی با تاکید بر اینکه برنامه های 
بانک مســکن برای حمایت از ساخت و ساز »تکنولوژی پایه« صرفا منوط به 
برگزاری این رویداد نیســت، گفت: این رویداد نقطه آغاز است، فارغ از اینکه 
چه تعداد شــرکت بتوانیم جذب کنیم، این مسیر همواره فعال خواهد بود و 
بانک مســکن هم قصد دارد با ایجاد زیرساخت های الزم در فضای نوآورانه 
صنعت ســاختمان وارد شود.مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طبق آمار 
مراجع رســمی و سازمان نظام مهندسی ساختمان میزان و سهم نوآوری در 
سود حاصل از صنعت ســاخت و ساز در کشور ما کمتر از یک درصد است، 
گفت: این به هیچ وجه آمار خوبی نیســت، به همین دلیل در فرایند توسعه 
ســاخت و ساز در کشــور نوآوری دیده نمی شــود، در حالی که در شرایط 
اقتصادی باید به ســمت ساخت ساختمان های سبک تر، با تکنولوژی باالتر 
و قیمت تمام شــده پایین تر حرکت کنیم اما چون این نوآوری تاکنون در 
صنعت ساختمان نهادینه نشده، این اتفاق هم رخ نداده است.محمود شایان 
ادامه داد: بانک مسکن و مسکن تک قصد دارند با سایر ارکان حوزه ساخت و 
ساز در کشور از جمله شرکت های فعال بانک در این حوزه، در جهت ساخت 
و ســازهای مبتنی بر تکنولوژی و سبک ســازی پیش قدم شود. این همان 
اهداف اصلی و چارچوبی اســت که در نهایت از این رویداد و بعد از برگزاری 
آن انتظار داریم.وی گفت: صنعت ســاخت و ساز در کشور ما جزو صنایع با 
گردش مالی باال است بنابراین انتظار می رود که نوآوری در آن بیشتر باشد، 
به دلیل اینکه صنعت ناشــناخته است و فناوری هم به درستی جریان پیدا 
نکرده بنابراین فعالیت های نوآورانه را در ساخت و ساز نمی بینیم.وی با بیان 
اینکه این رویداد در ســال های آینده نیــز ادامه دارد گفت: عالوه بر این در 
قالب مرکز نوآوری »مســکن تک« برای توسعه فرهنگ سازی در این حوزه 
برنامــه داریم که یکی از این برنامه ها پایه ریزی برای جایزه ملی نوآوری در 

حوزه ساخت و ساز خواهد بود.

یک کارشــناس ارشــد حقوق بانکی با 
برشمردن جزئیات مصوبه امروز شورای 
نگهبان در خصوص قانون جدید چک، 
گفــت: صدور چک تضمینــی در وجه 
حامل و متقاضی امکانپذیر نیست و به 
تبع آن ابطال آن هم میسر نخواهد بود.

یاسر مرادی، کارشــناس ارشد مسائل 
حقوقی بانکی با اشــاره به اعالم امروز 
شورای نگهبان در د که اصالحیه اخیر 
قانون چــک در این شــورا به تصویب 
رســیده اســت، تغییرات مهمی را که 
مجلــس در آخریــن مصوبــه خود در 
فروردین 1400 داشــته اســت به این 
ترتیب اســت که این تغییــرات به دو 
بخش مهم و عمده تقسیم می شود که 
بر اســاس الیحه ای که دولت بر اساس 
الحــاق یک تبصره به مــاده 14 قانون 
صدور چــک و اصالحات بعــدی آن، 
نمایندگان مجلــس با 218 رأی موافق 
با این تغییرات موافقت کردند که بخش 
اول این تغییرات، به چک های معمولی 
برمی گردد که بر اســاس اصالحیه سال 
97 قانون چک از 21 آذر 97 الزم االجرا 
شــده بود و قرار بود فاز آخر اجرایی آن 
در 21 آذر 99 اجرایی شود که به دلیل 
مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
با مصوبه ســتاد ملی کرونــا اجرای آن 
به تأخیر افتــاد.وی افزود: در عین حال 
یکســری ابهاماتی در قانون بود که در 
بخش اخیر مصوبه مجلس این ابهامات 
برطرف شــد؛ از جمله اینکه بر اساس 
تبصره 1 ماده 21 مکــرر قانون جدید 
چک، تمامی چکهــای در اختیار مردم 
باید در ســامانه صیاد ثبت شــود؛ در 
حالیکه پیــش از این قانون به این الزام 
داشــت که تمامی چک هایی که مردم 
از 21 آذر 99 قــرار اســت صادر کنند، 
مشمول این قانون شود، اما در اصالحیه 
اخیر مجلس، اعمال قانون جدید چک 
یعنی ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک ها 
بر اســاس ســامانه صیاد را صرفاً، برای 
دســته چک های جدید کــه از ابتدای 
1400 با رنگ بنفــش در اختیار مردم 
قــرار می گیرد، محدود کرده اســت.به 
گفته مرادی، ذیل این چک ها درج شده 
کــه چک بدون ثبت در ســامانه صیاد 
فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفاً 
همین چک ها مشــمول الــزام ثبت در 

سامانه صیاد هستند و سایر چک هایی 
که مردم در اختیــار دارند، کماکان به 
قوت خود باقی هستند و براساس قانون 
قبل، می توانند نسبت به صدور آنها در 
وجه حامل صادر کرده و ظهرنویســی 
و انتقال فیزیکی نیــز همچنان پابرجا 
اســت.وی اظهار داشت: بنابراین دسته 
چک های ارائه شده پس از پایان اسفند 
99 بر اســاس اصالحیه جدید مشمول 
قانون جدیــد خواهند بود، ضمن اینکه 
باید توجه داشــت، در مــاده 6 قانون 
اصالحی سال 97 تصویب شده بود که 
حداکثر مدت اعتبــار از زمان دریافت 
دسته چک، صرفاً سه سال خواهد بود و 
چک هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس 
از پایان اعتبار ســه ساله باشد، مشمول 
قانــون چک و مزایای آن نیســتند که 
با پیشــنهاد نمایندگان مجلس سقف 
اعتبار سه ســاله برداشته شده و اکنون 
چک هایی که قرار است صادر شود، دیگر 
ســقف اعتبار سه ســاله ندارند و تاریخ 
سررســید می تواند هر تاریخی در روی 
چک و ســامانه صیاد ثبت شود.مرادی 
گفت: دســته دوم تغییرات این بخش، 
در مورد چک های تضمینی است که در 
این مورد نیز، در همان آبان 97 قبل از 
اینکه قانون چک اصالح شود، بر اساس 
نوســاناتی که در بازار دالر و معامالت 
سوداگرایانه بود، بر اساس مصوبه سران 
قــوا تصمیم گرفته شــد کــه چکهای 
تضمینی دارای ضوابط ســختگیرانه و 
ممنوعیت ها شوند که از جمله آن، این 
چک ها صرفاً باید در وجه ذی نفع بوده 
و قابلیت ظهرنویســی و در وجه حامل 
را نخواهند داشــت؛ اما این مصوبه هر 
سال تمدید می شــد که بر این اساس، 
قانونگذار تصمیم گرفت که هر سال بر 
اســاس یک قانون به مجلس بدهد و به 
عنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک 
اضافه شــود که منع قانونی هم نداشته 
باشد.این کارشناس ارشد حقوق بانکی 
ادامه داد: در این اصالحی که در مجلس 
رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل 

به این صورت است که تحویل و صدور 
چک های تضمین شــده به مشــتریان 
نظام بانکی، حتماً باید در سامانه صیاد 
رخ دهد و متقاضی باید در شــعبه و در 
حضور متصدی بانک به صورت حضوری 
مشخصات هویتی و شماره حساب ذی 
نفــع و گیرنده چک را اعــالم نماید و 
درخواست علت صدور چک تضمینی را 
نیز در فرم های بانکی اعالم نماید تا بعد 
بانک نسبت به صدور چک تضمینی در 
سامانه صیاد اقدام کرده و هر برگه چک 
تضمینی یک شناسه یکتای 16 رقمی 
افزود: پرداخت چک  خواهد داشت.وی 
تضمین شــده فقط در وجه و حتماً به 
شماره حساب ذی نفع امکان پذیر است 
و چک در وجه حامل نخواهیم داشــت؛ 
ضمن اینکــه وقتی که یک مشــتری 
تقاضــای چک تضمین شــده می کند، 
عالوه بر اینکه به بانک عامل خود اعالم 
می کند که نام فرد گیرنده و ذی نفع را 
روی چک قید کند باید شماره حساب 
او را هــم اعالم نماید و صرفاً واریز وجه 
چک به حســاب او امکان پذیر خواهد 
بود.مرادی گفت: تغییــر مهم دیگر در 
مورد ابطال چک تضمین شده است که 
در گذشته باید حتماً ذی نفع چک باید 
اعالم رضایت می کرد؛ اما اکنون این طور 
نیست؛ به این معنا که معامله ملکی اگر 
انجام شده و چکی در وجه فردی صادر 
می گردید؛ اما اگر به هر دلیلی معامله به 
ثمر نمی نشست؛ باید آن چک به بانک 
برگشته و ابطال شــود؛ اما تا زمانی که 
فرد ذی نفع به بانک مراجعه نمی کرد، 
ابطال چک تضمینی صرفاً با درخواست 
متقاضی انجام نمی شد؛ اما اکنون چون 
چــک تضمینی بایــد در وجه ذی نفع 
باشد و چک تضمینی قابلیت صدور برای 
خود یا حامل صادر شود، مجلس تصمیم 
گرفت که صدور چک تضمینی در وجه 
خود فرد امکان پذیر نباشــد و بنابراین 
این تغییر انجام شــد کــه ابطال چک 
تضمینی صرف درخواســت متقاضی یا 
وکیل و نماینده قانونی او، ارائه دســته 

چــک به بانک جهت واریز به حســاب 
فرد متقاضــی صدور چــک تضمینی 
کفایت می کند و کار بدون ظهرنویسی 
ذی نفع تا حداکثر یکماه پس از صدور 
چک تضمینی امکان پذیر اس ت؛ یعنی 
اگر چک تضمینی دریافت شــد، بدون 
ظهرنویسی ذی نفع می تواند درخواست 
افزود: همچنین  باشد.وی  ابطال داشته 
کاًل به صــورت کلی، مهلــت انقضای 
چک های تضمینی بر دریافت وجه فارغ 
از ابطال یکماهه اســت و ذی نفع فقط 
با ارائــه اصل چک، تا یکماه می تواند به 
بانک مراجعه کرده و پول خود را دریافت 
کند و اگر پس از یکماه بگذرد و فرد ذی 
نفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، 
چه بخواهد وصول کند و یا ابطال نماید، 
باید به واحد پولشویی بانک مراجعه کند 
و فرم های مربوطــه را پر نماید؛ ضمن 
اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید 
موافقت خــود را اعالم نماید تا این کار 
برای فرار مالیاتی و نگاه داشــتن وجه 
در حساب های واسط جلوگیری گردد.

مرادی ادامه داد: نکته دیگر در خصوص 
مفقودی چک تضمینی اســت؛ به این 
معنا که در گذشــته اگر چک تضمینی 
مفقود می شد برای ابطال آن باید حتماً 
پروسه دادگاه استفاده می شد ولی چون 
االن امکان سواســتفاده وجود ندارد و 
فقط چــک تضمینی را خود متقاضی و 
ذی نفــع امکان وصول دارند، اگر هر دو 
افراد به بانک صادرکننده مراجعه کرده 
و فرم هــای مربوطــه را تکمیل کرده و 
تعهد نامه بدهند که ادعایی نســبت به 
چک مفقودی ندارند، می توانند تقاضای 
المثنی کرده و بانــک نیز پس از احراز 
هویت متقاضی و ذی نفع، نســبت به 
ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک 
المثنی اقدام خواهد کرد.این کارشناس 
ارشد حقوق بانکی گفت: پروسه طوالنی 
دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی 
از بین رفته و نیــازی به رفت و آمد در 
دادگاه نیســت؛ ضمن اینکه اگر فردی 
جعل چک تضمینــی را انجام دهد، یا 
اســتفاده از چک مجعول را انجام دهد، 
به غیر از مجازات هایی که برای او پیشتر 
در نظر گرفته شــده بود، دو تا 6 سال 
از داشتن چک تضمینی محروم خواهد 

شد.

جزئیات قانون جدید برای 
چک های تضمین شده بانکی

بانک توسعه تعاون 24 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار روستایی پرداخت کرد 
بانک توســعه تعاون 24 هزار و 500 میلیارد ریال تســهیالت اشتغال پایدار روستایی پرداخت کردبانک توســعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری از شروع این طرح تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، بالغ بر 24500 میلیارد ریال تسهیالت به طرح های مختلف اشتغالزایی پرداخت کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک به عنوان بانک عامل در طرح بزرگ اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با برخورداری از ظرفیت های مناسب جهت بررسی دقیق، سریع و 
کارشناسی پرونده ها و طرح های ارسالی، ضمن رعایت دقیق الزامات و اجرای صحیح این طرح تا پایان فروردین ماه سال جاری، مجموعا به مبلغ 24500 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغالزایی به طرح های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی در مناطق روستایی و عشایری در سطح کشور پرداخت کرده است.بر اساس آخرین امارهای موجود در سامانه 
کارا این تسهیالت در قالب بیش از 26 هزار طرح و پرونده به متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب ایجاد و تثبیت مجموعا بیش از 50 هزار فرصت شغلی در مناطق مختلف 
روســتایی و عشــایری کشور شده است.گفتنی است با بررسی کامل و دقیق این طرح ها و اهلیت سنجی متقاضیان درخواست تسهیالت، بیش از 26 هزار پرونده از طرح های 
ارائه شده به بانک، تصویب شده که تسهیالت درخواستی بالغ بر 99 درصد از این طرح ها تاکنون از سوی شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور پرداخت شده و مابقی نیز 
در انتظار تکمیل مدارک و طی مراحل قانونی از سوی متقاضیان دریافت تسهیالت است.از میان طرح هایی که با تسهیالت بانک توسعه تعاون تامین مالی شده است، استان 
های یزد، خراسان جنوبی و گیالن بهترین عملکرد را از جهت نسبت تسهیالت پرداختی به سهمیه ابالغی ارائه داده اند و استانهای همدان، خراسان شمالی و گلستان در رتبه 
های بعدی قرار داشته اند.بر اساس این گزارش، بانک توسعه تعاون تا پایان مرحله چهارم طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تمام تعهدات خود را به صورت کامل ایفا 
نموده و هم اکنون در مرحله پنجم این طرح نیز در حال تخصیص تسهیالت برای تکمیل طرح های نیمه تمام و جدید است.الزم به ذکر است که بانک توسعه تعاون طی مدت 
فعالیت یازده ساله عهده دار عاملیت طرح های اقتصادی مهمی در سطح اقتصاد کالن بوده که بی شک اجرای موفق طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، یکی از مهمترین 

دستاوردهایی بوده که عالوه بر ایجاد ظرفیت و بزرگتر شدن حجم فعالیت بانک باعث اثربخشی بیشتر بانک  توسعه تعاون با رویکرد توسعه ای در سطح اقتصاد ملی شده است.
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همزمان با خروج نظامیان این کشور؛
سفارت آمریکا به شهروندان خود برای 

ترک فوری افغانستان هشدار داد
ســفارت آمریکا در بیانیه ای از تمام شهروندان آمریکایی ساکن در خاک 
افغانســتان خواســت تا هرچه سریعتر خاک این کشــور را ترک کنند.به 
گزارش المعلومه، ســفارت ایاالت متحده آمریکا در افغانستان روز شنبه از 
تمام شــهروندان آمریکایی ساکن در این کشور خواست تا هرچه زودتر و 
در نزدیک ترین زمان ممکن خاک افغانستان را ترک کنند.سفارت آمریکا 
در کابل همزمان با باال گرفتن تنش و درگیری ها میان نیروهای طالبان و 
نیروهای دولتی حکومت افغانستان با صدور یک پیام در پایگاه الکترونیکی 
خود نوشت: به دلیل افزایش بی سابقه سطح خشونت در افغانستان پس از 
تعطیــات عید )فطر( از هم وطنانمان می خواهیم به طور جدی از حضور 
در اماکــن پر رفت و آمد و شــلوغ مانند بازارهــا و بانک ها پرهیز کنند«.

ســفارت آمریکا همچنین در بیانیه خود همچنین بر احتمال باالی هدف 
قرار گرفتن گردشــگران و توریست های خارجی و یا ربودن آنها در اماکن 
عمومی مانند هتل ها و مجتمع های مســکونی و … ابــزار نگرانی و اعام 

هشدار کرده است.

افزایش سرکوب مخالفان در میانمار
 گزارشــهای خبری از افزایش خشونت ،سرکوب و فشار نظامیان حاکم بر 
میانمــار علیه مخالفان دولت کودتا و اعتراض ســازمان ملل به ادامه این 
کشــتارها خبر می دهند.به گزارش خبرگزاری »رویترز«، در جدیدترین 
موج از تشدید خشــونتها در میانمار، نظامیان این کشور حماتی را علیه 
شــبه نظامیان مخالف کودتا در شــهر »میندات« در شــمال غرب آغاز 
کرده اند.گفتنی است به دنبال روی کار آمدن ارتش میانمار از طریق کودتا 
و ســرنگونی دولت این کشــور در اول فوریه ۲۰۲۱ این کشور دستخوش 
ناآرامی و آشــوب های فراوانی شده است که تاکنون صدها کشته برجای 
گذاشــته است..گزارشهای خبری نشــان می دهد، ارتش میانمار پس از 
ســرنگونی دولت »آنگ سان سوچی« محدودیتهای زیادی را برای برپایی 
اعتراضات و تحصن ها در این کشــور اعمال کرده است.برپایه این گزارش، 
ارتش میانمار روز پنجشنبه هفته گذشــته مقرارات منع تردد را در شهر 
میندات اعمال کرد و به شدت سرکوب »تروریستهای مسلح«، اصطاحی 
که به گفته نظامیان میانمار برای معترضان اســتفاده می شــود، افزود.به 
گفته یکی از شهروندان میانماری میزان خشونت هر روز در این کشور در 
حال افزایش اســت و نظامیان در اقصی نقاط این کشور حضور دارند.یکی 
دیگر از از شــهروندان شــهر میندات نیز به انتقاد شدید از عملکرد ارتش 
میانمار پرداخت و تصریح کرد: »مردم میانمار در کابوس زندگی می کنند. 
نظامیان با اســتفاده از خمپاره و ساح های سنگین مردم را سرکوب می 
کنند و ما نمی توانیم با آنها مقابله کنیم.«هفته گذشته در ادامه تاش های 
ارتش میانمار برای تثبیت قدرت بیش از ۱۱ هزار استاد دانشگاه و کارمند 
آموزش عالی مخالف ارتش میانمار از کار تعلیق شــده اند و دست کم ۳۹ 
مظنون به اتهام ارتباط با انفجارهای اخیر و حمات خمپاره ای دســتگیر 
شدند.پایگاه خبری اسوشــیتدپرس در گزارشی نوشت: »کریستین شرنر 
بورگنــر« نماینده ویژه ســازمان ملل در امور میانمــار در جریان دیدار با 
»پرایوت چان-اوچا«، نخست وزیر تایلند، ابراز امیدواری کرد بانکوک بتواند 
در پیدا کردن راه هایی بــرای همکاری با ارتش میانمار در کاهش بحران، 
کمک کند.پرایوت به نماینده ویژه ســازمان ملــل در امور میانمار گفت: 
»بانکوک با هدف کمک به آوارگان میانماری چندین منطقه را برای اسکان 
و ارائه خدمات پزشکی به پناهجویان مهیا کرده است.«گزارشهای خبری 
نشــان می دهد شــمار زیادی از پناهندگان میانماری از بیم جان خود در 
جنگل مخفی شــده اند و جرات بازگشت به خانه های خود را ندارند.از آغاز 
سال جدید میادی بیش از ۵۰ هزار نفر به سبب جنگ در مناطق »کارن« 
)محل ســکونت قومیت بومی کارن در منطقه مــرزی برمه-تایلند(، آواره 
شــده اند.پیش تر نیز سازمان برنامه توسعه سازمان ملل اعام کرد، بحران 
کرونا به همراه کودتای نظامی، می تواند نیمی از جمعیت میانمار را به فقر 
کشانده و دستاوردهای اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۵ تاکنون را نابود 
سازد.این سازمان تخمین می زند که ۴۸.۲ درصد از جمعیت میانمار معادل 
۲۶ میلیون نفر تا ســال ۲۰۲۲ در زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این 
درحالی اســت که طبق گزارش ها نرخ فقر میانمار در سال ۲۰۱۷ حدود 
۲۴.۸ درصد بوده اســت.ارتش میانمار یک دهــه پس از موافقت با انتقال 
قــدرت به دولت غیرنظامی، در اولین روز از مــاه فوریه )آبان( با تصاحب 
قدرت از طریق اجرای یک کودتا علیه دولت آنگ  ســان ســوچی، ضمن 
اعام وضعیت فوق العاده برای مدت یک ســال، ســوچی و سایر رهبران 

سیاسی را بازداشت کرد.

اهداف ترکیه از پروژه »مجدداً آسیا« کدام 
کشورها هستند؟

در شــرایطی که روابط ترکیه با غرب، تعریف چندانی ندارد، تاش برای ارتقای 
روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای قاره آسیا، برای سیاست خارجی این کشور 
به هدفی استراتژیک تبدیل شده است. وزارت امور خارجه ترکیه، به منظور توسعه 
روابط خود با کشورهای قاره آسیا، دست به فعالیت های گسترده ای زده است. در 
شرایطی که روابط ترکیه با غرب، تعریف چندانی ندارد، تاش برای ارتقای روابط 
سیاســی و اقتصادی با کشورهای قاره آسیا، برای سیاست خارجی این کشور به 
یک هدف حیاتی و استراتژیک تبدیل شده است.»مجدداً آسیا« یا »بازهم آسیا« 
یا عبارتی همچون بازگشت به آسیا یکی از مهم ترین روندهای سیاست خارجی 
ترکیه در دو سال گذشته بوده است. این هدف گذاری سیاست خارجی، در زبان 
 )Asia a new( و در زبان انگلیســی هم با معادل )Yeniden Asya( ترکی با معادل
تعریف شده اســت.  معنی و مفهوم این پروژه برای ترکیه این است که دستگاه 
دیپلماســی ترکیه به این نتیجه رسیده که موفقیت در سیاست خارجی، حفظ 
اهداف بلندمدت و منافع سیاسی و اقتصادی این کشور، در گرو آن است که توجه 
بیشتری به ظرفیت همکاری با کشورهای آسیایی نشان دهد.موضوع بازگشت به 
آسیا یا به قول خود ترک ها، بازهم آسیا، برای ترکیه از چنان اهمیتی برخوردار 
است که نهادینه سازی و تشکیل یک اداره کل برای مدیریت سیاست خارجی در 
حوزه آســیا در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و از سال ۲۰۱۹ میادی تاکنون 
در وزارت خارجه ترکیه، دیپلماتی با رتبه سفیر کبیر به نام نیلوانا داراما عهده دار 
هدایت و هماهنگ کردن این پروژه شــده اســت.داراما در این مورد گفته است: 
»سیاســت خارجی ما همیشــه چند بعدی و چندجانبه بوده و ترکیه قصد دارد 
دیدگاه خود را در مورد جغرافیای آسیا با ابتکار عمل دوباره آسیا، تقویت کند. ما 
در این حوزه، تمرکز بیشتری خواهیم داشت.اهداف اولیه این طرح، دستیابی به 
ساختار متعادل تجارت ترکیه با آسیا و افزایش سرمایه گذاری های متقابل است. 
بخش های فناوری پیشــرفته با ارزش افزوده باال، گردشگری، بخش های مالی و 
صنایع دفاعی، زیرســاخت ها، حمل و نقل، پروژه های لجستیک و انرژی، اصلی 
ترین زمینه های همکاری هستند که ما برای تحکیم آنها برنامه ریزی کرده ایم«.

وی در ادامه افزوده اســت: »روابط ترکیه با کشــورهای آسیایی که دارای روابط 
تاریخی و فرهنگی نزدیکی هســتند، ظرفیت هایی دارد که می توانیم در پروژه 
های علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی، از آنها بهره بگیریم. اینها همان 
چیزهایی هستند که مردمان کشورها را به هم وصل می کند. این به معنی تغییر 
موقعیت سیاســت خارجی ترکیه از غرب به شرق نیســت. ترکیه به هیچ وجه 
به دنبال موقعیت جدید نیســت. تاش ما برای  تقویت موقعیت خود در داخل 
نهادهای اروپایی و در راه ادغام با این نهادها همچنان ادامه دارد، اما اکنون ما در 

جهانی چند قطبی هستیم و باید سیاست خارجی ما چند بعدی باشد«.
مهم ترین ســوال در مورد برجسته شــدن اهمیت ارتباط با کشورهای آسیایی 
برای ترکیه، این سواالت است: ۱.ترکیه در دهه های اخیر، همواره در مدار غرب 
تعریف شــده و به ویژه پس از ۷۰ ســال عضویت در پیمان نظامی ناتو، عمًا در 
زمین غرب، توپ زده اســت. آیا قرار است این قاعده عوض شود؟ ۲.آیا بها دادن 
دســتگاه دیپلماسی ترکیه به قاره آسیا، به خاطر ضعف در روابط آنکارا با آمریکا 
و اروپا است؟  در پاسخ به این پرسش ها، می توان به چند پاسخ کلی رسید که 
البته هر پاسخ، به طیف فکری خاصی تعلق دارد:  ۱.از دید دولت برآمده از حزب 
عدالت و توسعه ترکیه، مساله اصلی در بازگشت به آسیا، رانده شدن از غرب نیست 
و ترکیه نه تنها در آسیا، بلکه در آفریقا نیز به دنبال توسعه سیاست خارجی است.

۲.از دید ملی گرایان و محافظه کاران، ترکیه ریشــه در آسیا و جهان اسام دارد 
و باید در سیاست خارجی خود، اولویت نخست را بر روی آسیا متمرکز کند.

۳.از دید تحلیل گران و کارشناســان مســتقل، برخوردهای سرد آمریکا و اروپا 
در اتخاذ این تصمیم دولت ترکیه، نقش مهمی داشــته اســت.در دو سال اخیر 
در سیاست خارجی ترکیه همواره شــاهد این بودیم که این کشور روز به روز با 
کشورهای غربی و به ویژه آمریکا فاصله بیشتری پیدا کرده است. با آن که ترکیه 
در چند سال اخیر همواره تاش کرده تا روند تکمیل عضویت در اتحادیه اروپا را 
به سرعت طی کند، اما همواره به دیوار و سد بهانه های اتحادیه برخورد کرده و 
نتوانســته وارد شود.از دیگر سو، هم در دوران اوباما و هم در دوران دونالد ترامپ، 
در سیاست خارجی منطقه ای ترکیه اختافات مهمی با آمریکا به وجود آمد که 
مهمترین آن، در مورد سوریه بود. این اختاف بعدها عمیق تر شد و پس از خرید 
سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه، آمریکا تحریم تسلیحاتی علیه ترکیه را اعمال 
کرد.دونالد ترامپ در دوران مدیریت خود، برای اردوغان نامه تهدید آمیز و توییت 
های تحقیر آمیز نوشت و در دوران اخیر نیز،  شاهد آن بودیم که جو بایدن رئیس 
جمهور جدید آمریکا، با اقدامی همچون به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه، 
کاری کرد که عمًا روابط ترکیه و آمریکا به محاق برود.آســیا، این قاره پهناور و 
بزرگ، کشورها، تمدن ها، دولت ها و اقتصادهای کوچک و بزرگی را در خود جای 
داده که میدانی وسیع برای فعالیت دیپلماسی و اقتصادی در اختیار کشورها می 
گذارد. اما طیف تفاوت حال و هوای اقتصادی و منافع مرتبط با این کشورها، چنان 

گسترده است که انتخاب اولویت های حیاتی، پیچیده به نظر می رسد.
۱.شــواهد چند سال گذشته نشان می دهد که ترکیه، در حوزه اهداف اقتصادی 
بلند مدت، از میان کشورهای آسیایی، چین را به عنوان اولویت نخست و حیاتی 
خــود انتخاب کرده و این موضوع برای دولت اردوغان از چنان اهمیتی برخوردار 
است که برخاف خواست و توقعات احزاب مخالف، هیچگاه حاضر نشده در مورد 
مساله اویغورها، موضع بگیرد. چرا که مشارکت در طرح یک کمربند یک جاده و 
توســعه روابط با چین، اهمیت باالیی دارد. ۲.ارتباط با ژاپن، کره جنوبی و مالزی 
نیز باری ترکیه مهم اســت. اما شرایط اقتصادی این سه کشور صاحب فن آوری 
های بزرگ، به گونه ای اســت که ترکیه نمی تواند در میان مدت، در این ســه 
کشور، امتیازات طایی بگیرد و مشخصاً در مورد مالزی، رفاقت اردوغان با ماهاتیر 
محمد نیز نتوانســت منجر به نتیجه درخشانی شــود. ۳.ایران برای ترکیه، یک 
همسایه قدرتمند، یک رقیب و یک قدرت منطقه ای مهم است. شواهد نشان می 
دهد که بنا به دالیل جغرافیایی، ترکیه نه تنها در روابط دوجانبه، بلکه در پکیج 
روابط منطقه ای خود با افغانســتان و پاکستان و بخشی از آسیای میانه و خلیج 
فارس، به ایران نیاز مبرم دارد. ۴. حوزه آســیای میانه و قفقاز برای ترکیه بسیار 
مهم و حیاتی است و پس از جنگ قره باغ، این مساله، مهم تر و برجسته تر شد و 
ترکیه در صورت کسب موفقیت در احداث گذرگاه نخجوان – باکو، در آن جغرافیا، 
امتیازات جدیدی خواهد گرفت. شواهد نشان می دهد که ترکیه در این حوزه، هم 
در چهارچوب طرح مسائل هویتی همچون »جهاِن ترک« و هم در حوزه تجارت 
و ترانزیــت، اهداف بلندمدتی دارد. ۵.حوزه خلیج فــارس و به ویژه قطر، امارات 
متحده عربی، کویت و عربســتان سعودی، برای ترکیه، کانون های مهم تجارت 
و تامین ســرمایه هستند و در این حوزه، ترکیه توانسته در عراق، موفقیت های 
اقتصادی قابل توجهی به دســت بیاورد. ۶.هندوستان به عنوان یک غول نوظهور 
صنعتی، برای ترکیه اهمیت خاصی دارد و با وجود آن که ترکیه در مورد کشمیر 
و پاکســتان، مواضعی علیه هندوستان اتخاذ کرده، اما توسعه روابط تجاری بین 
آنکارا و دهلی نو، از اولویت های مهم دستگاه دیپلماسی ترکیه است.در پایان باید 
گفت، هدف گذاری ترکیه در حوزه توسعه روابط اقتصادی و سیاسی در قاره آسیا 
از اهمیت باالیی برخوردار است. اما واقعیت این است که ترکیه در توسعه روابط 
خود در سالیان اخیر، تمرکز اصلی را بر روی قدرت سخت گذاشته و به ابزارهای 

قدرت نرم، بهای کمتری داده است.

واشنگتن پست: 

سازمان ملل؛ از ادعا تا عمل
 واشنگتن پست در دیدگاهی نوشت »سازمان ملل به آنچه که ادعا می کند، عمل نمی 
کند. «. این رســانه آمریکایی اگرچه در این نوشــتار اشاره ای به مسئله فلسطین ندارد، 
اما ناگفته پیداست یکی از آشکارترین مصداق های ادعاهای بدون عمل این نهاد جهانی، 
انفعال و ســکوت در برابر جنایات صهیونیست هاســت. واشنگتن پست در این گزارش 
به انفعال و ســکوت کر کننده ســازمان ملل درقبل مسئله فلسطین و جنایات اسرائیل 
نپرداختــه ، اما یکی از بارزترین مصداق هــای ادعاهای بدون عمل عالی ترین نهاد بین 
المللی، بی خاصیت و خنثی بودن آن در قبال مســئله فلسطین به ویژه جنایات جاری 
صهیونیســت های علیه مردم فلسطین است؛ ســکوت و انفعالی که جرات و جسارتی 
مضاعف به اســرائیلی ها برای ارتکاب جنایات بیشتر می بخشد. واشنگتن پست نوشت: 
ســازمان ملل به آنچه که ادعا می کند، عمل نمی کند. روند غیرشفاف و غیردمکراتیک 
انتخاب دبیرکل ســازمان ملل، تصدیق این فرض است.به نوشته » جاش راگین« ستون 
نویس واشنگتن پست، ۷۰ سال از حیات سازمان ملل متحد می گذرد و این سازمان در 
این دوره  هفت دهه ای ، باالترین مقام اجرایی خود یعنی مقام » دبیرکل » را به روش 
انتخاب کردن برگزیده است. اما روند انتخاب دبیرکل سازمان ملل همیشه غیرشفاف بوده 
است و از این لحاظ با روند انتخاب » پاپ« که بوسیله انجمن محرمانه انتخاب کنندگان 
کلیســای کاتولیک صورت می گیرد قابل مقایسه است.یک سری تغییرات ساختاری در 
این سازمان بوجود آمده است اما به هر حال تصمیم بر آن بوده است که » آنتونیو گوترش 
» برای یک دوره دیگر پنج ســاله دبیرکل ســازمان ملل باشد.این در حالیست که همه 
رقبای گوترش برای تکیه زدن به این مقام گله می کنند که سازمان ملل خودش جلوی 
یک رقابت عادالنه درون سازمان را می گیرد، اما به همه دنیا توصیه می کند که رقابتی 
ســالم و عادالنه در همه شئون برقرار کنند.در سال ۲۰۱۵ سازمان ملل تصویب کرد که 
انتخاب برجســته ترین مقام دیپلمات جهان بر مبنای یک انتخابات رقابتی برقرار بشود. 
یک ســال بعد یعنی در سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۳ دیپلمات برجسته خودشان را برای احراز 

این مقام نامزد کردند.این پروسه خیلی پیچیده بود. شش مرحله انتخابات مخفی درون 
شورای امنیت انجام شد. »آنتونیو گوترش« در این روند انتخابات مخفی به پیروزی رسید 
و دبیرکل سازمان ملل شد.به هر حال آن انتخابات این لطف را داشت که سازمان ملل ادعا 
کند دارد به سمت گشودگی و شفافیت بیشتر حرکت می کند.حاال برای انتخابات تعیین 
دبیرکل سازمان ملل در ۲۰۲۱ تنها یک نامزد رسمی وجود دارد: »آنتونیو گوترش«.هفته 
گذشــته، جناب دبیرکل در مقر سازمان ملل ســخنرانی کرد و اصول و دیدگاههایش را 
برای دومین دوره دبیرکلی اش ارائه داد. هیچ بحث و جدل و مناظره ای هم گویا در کار 
نیست.ســازمان ملل اعام کرده است نامزدی هیچ کاندیدایی را که دولت متبوع آن فرد 
رسما نامزدی اش را اعام نکرده باشد تصدیق نخواهد کرد. این یک قانون نیست اما یک 
سنت در سازمان ملل است.» وولکان بازکر« رئیس مجمع عمومی هفته گذشته گفت که 
نامزدی هیچ کاندیدایی به رسمیت شناخته نخواهد شد مگرآنکه رئیس مجمع عمومی 
و رئیس شورای امنیت نامه ای به مجمع بفرستند و شخص را تائید کنند. در نتیجه آب 
سردی بر امید چندین نامزد غیررسمی احراز این مقام ریخته شد.با این حساب؛ این بار 
هم رای گیری برای تعیین مقام دبیرکل بعدی سازمان ملل بدون جلسه توجیهی و بدون 
مناظره انجام خواهد شــد.بدین ترتیب فرصت از دســت رفت و دیگر نمی توان سنجید 
که آیا سازمان ملل به وظیفه و ماموریتش درست عمل می کند، آیا منابع خودش را به 
درســتی مدیریت می کند و آیا به درستی خودش را برای آینده آماده می کند یا نه.این 
توضیحات را » آرورا آکانکشــا«  کارمند ۳۴ ساله سازمان ملل که در فکر نامزدی برای 
احراز مقام دبیرکلی اســت گایه می کند که اگر ســازمان ملل اجازه برگزاری انتخابات 
رقابتی را ندهد، اصول خودش را زیر پا گذاشته است و حمایت دو قشر از رای دهندگانش 
یعنی زنان و جوانان را از دست داده است.این کارمند زن سازمان ملل توضیح می دهد؛ 
سازمان ملل بیشتر از  ۱۰۰ باب آژانس و نهاد دارد که فقط دوباره کاری می کنند و پول 
را در سازمان جابجا می کنند. همه اینها در حالیست که تمام مشکاتی که این سازمان 

مامور حل و فصل کردن و به سامان کردنشان است به قوت خود باقیست و بلکه روز به 
روز بدتر و بدتر می شود، از جمله مشکل  پناهندگان.در مواردی هم که تاشهایی از سوی 
سازمان ملل صورت گرفته است این تاشها تماما شکست خورده است چون این فرهنگ 
جا افتاده در سازمان است که بیشتر از آنکه عمل کند، لفاظی می کند.سازمان ملل تا به 
امروز ۹ تا دبیرکل به خود دیده است و هشت بار هم دست به اصاح خودش زده است. 

این یعنی اینکه همه به جز مقام درجه اول سازمان، سعی در اصاح سازمان داشته اند.
رسم مرسوم سازمان ملل تا به امروز برای حل مشکات بین المللی فقط پیروی از همان 
مدل تجاری گزارش نویسی و برگزاری کنفرانس بوده است. اما وقتی پای عمل در میان 
اســت، کاری درست و حســابی و واقعی صورت نمی گیرد.یکی از بدترین کارنامه های 
سازمان ملل، سوء مدیریتش در شیوع کووید-۱۹بوده است. البته سازمانهای دیگر جهانی 
هم در این زمینه بسیار بد عمل کرده اند منتها سازمان ملل در میان همه شان بدترین 
بوده است.در ارتباط با همه گیری جهانی کووید-۱۹، آژانس های سازمان ملل از جمله 
»سازمان بهداشــت جهانی« خیلی دیر و ُکند وارد میدان شدند و شیوع همه گیری در 
جهان را خیلی دیر اعام کردند. نه به موقع اطاع رسانی شد و نه امکان دسترسی همه 
کشورهای جهان به ابزار و روشهای درمانی مهیا شد و نه آنکه امکان آن ایجاد شد که یک 
پاسخ جهانی با جنبه های متفاوت به همه گیری داده بشود از واکسن گرفته تا زنجیره 
عرضه.حاال ســازمان ملل یک مهر تائید برای دوره دوم ریاست »آنتونیو گوترش« بر این 
ســازمان زده است.بدین ترتیب سازمان ملل به راحتی روند دموکراتیک آزاد و منصفانه 
برای انتخاب دبیرکل را دور زده است و حتی به تعهد به صراحت اعام شده خودش برای 
اعاده برابری جنسیتی و فراگیری جوانان را هم نادیده می گیرد.با این حساب معلوم شد 
که تحولی در سیاستهای سازمان ملل ایجاد نشده است. این سازمان جهانی صرفا« یک 
پاسبان و نگهبان باقی خواهد ماند و قصد مدرن کردن خود و اصاح کردن خود را ندارد 

در حالیکه بشدت نیازمند این تحوالت است.

بورل اعام کرد؛
 نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا درباره فلسطین
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه برای بررسی اوضاع 
فلسطین خبر داد.به گزارش حساب توئیتری اقدام خارجی اتحادیه اروپا، »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، اعام کرد که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه روز سه شنبه هفته جاری نشستی را برای بررسی 
تحوالت موجود میان فلســطینیان و رژیم صهیونیستی برگزار می کنند.بورل توضیح بیشتری درباره این نشست 
نداد. این نشســت در حالی برگزار خواهد شد که برخی از کشورهای اروپایی همچون آلمان، بدون در نظر گرفتن 
کشتار فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی، اعام کرده اند که رژیم صهیونیستی حق دفاع از خود را دارد.این در 
حالی است که کشورهای مهم اروپایی همچون فرانسه، انگلیس و آلمان صحنه برگزاری راهپیمایی های گسترده 

در حمایت از مردم فلسطین هستند.
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الماس ها، این جواهرات زیبا بخش هایی از تاریخ زمین را در خود پنهان 
کرده اند. دانشــمندان با توجه به نواقص موجود بر شبکه ی تقریبا کامل 
این ماده ی معدنی توانســتند نشــانه هایی از گذشته ی سیاره ی زمین 
بیابند. این الماس های کدر اطالعات ارزشمندی از اعماق زمین در خود 
دارند. کربنی که در ســاختار الماس های شفاف وجود دارد به اندازه ی 
کافی رادیوایزوتوپ ندارد که به دانشمندان در تعیین زمان آن ها کمک 
کند. درون نقص های این الماس ها می توان مواد شیمیایی که الماس از 

آن تشکیل شده را یافت. 

بین افرادی که میان وعده با طعم شیرین انتخاب می کنند و افرادی که طعم 
شور را ترجیح می دهند تفاوت شخصیتی وجود دارد. در بین این تفاوت ها 
افرادی که طعم شــیرین را ترجیح می دهند افرادی اجتماعی، عالقه مند 
به محیط دوســتانه هستند. افرادی که میان وعده با طعم شور را انتخاب 
می کنند به رویدادهای تفریحی و صمیمی عالقه دارند. افراد عالقه مند به 
طعم شیرین بیشتر در ســواحل )۲۸ درصد(، موزه )۲۰ درصد( و صحرا 
)۱۷ درصد( مشــاهده می شوند. افراد عالقه مند به طعم شوری بیشتر در 
فروشگاه های بزرگ )۳۱ درصد( یا در جستجوی کشف موارد جدید شهری 
)۱۰ درصد( هستند. محققان دریافتند، افراد انتخاب کننده میان وعده شور 
در هنگام تماشای تلویزیون فیلم های علمی تخیلی، داستان های تخیلی 
تاریخی و ســریال های تلویزیونی مستند را ترجیح می دهند و طرفداران 
طعم شیرینی فیلم های کمدی و کتاب با داستان های معمایی و مرموز را 
انتخاب می کنند. افراد عالقه مند به طعم شیرین، خالق، ماجراجو و برای 
کشف چیزهای جدید تالش می کنند و از افراد عالقه مند به طعم شوری 
ســازمان یافته تر هستند. افراد طرفدار شیرینی در وعده صبحانه تخم مرغ 
)۷۲ درصد( و بیکن )۶۶ درصد( و در مقابل طرفداران شوری میوه تازه )۵۸ 

درصد( و پن کیک )۵۷ درصد( را انتخاب می کنند.

یک مطالعه جدید دریافته اســت که حباب های بینی به مارمولک های 
"آنــول" اجــازه می دهنــد تــا در زیــر آب تنفس کننــد. مارمولک 
آنول)anole( ممکن است یک حیوان خانگی محبوب باشد، اما احتماال 
خیلی ها نمی دانند که آنها می توانند در زیر آب نفس بکشند. اول از همه 
اینکه آنول ها پوســتی آب گریز دارند، بدین معنی که پوست شان آب را 
دفع می کنــد. این ویژگی در زندگی روزمره آنها به محافظت از آنها در 
برابر باران و انگل ها کمک می کنــد. با این حال در برخی از انواع نیمه 
آبزی آنول ها، این ویژگی همچنین به آنها اجازه می دهد که یک حباب 
هوا هنگام رفتن به زیر آب به پوســت باالی سوراخ بینی آنها بچسبد و 

امکان تنفس را زیر آب برای آنها فراهم کند.

الماس ها اسراری از گذشته ی 
زمین در خود دارند

انتخاب میان وعده شور یا شیرین 
شخصیت شما را فاش می کند

 مارمولکی که با یک حباب هوا 
زیر آب نفس می کشد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت سیر در مازندران

جنسیس G70 شوتینگ بریک، میوهٔ ممنوعهٔ بازار آمریکا
جنسیس به تازگی G۷۰ شوتینگ بریک را معرفی و اشاره کرده است که این خودرو با در نظر گرفتن خریداران اروپایی طراحی 
شــده اســت. در همین حال، سخنگوی جنسیس هم اذعان داشته است که G۷۰ شــوتینگ بریک در حال حاضر در آمریکای 
شــمالی عرضه نخواهد شــد. هرچند این گفته امید کمی برای دیدن این خودرو در ایاالت متحده باقی می گذارد اما بااین وجود 
احتمال عرضهٔ G۷۰ شوتینگ بریک در این کشور بسیار ناچیز به نظر می رسد. بنابراین، به احتمال زیاد، طرفداران جنسیس از این 
موضوع ناامید خواهند شد اما سخنگوی این شرکت گفته است: »با عرضهٔ کراس اوور پویای GV۷۰، سدان G۷۰ بازطراحی شده 
و الکتریکی سازی در آینده، جنسیس مشتاقانه منتظر است تا امسال تعدادی مدل های جدید و مهیج را وارد بازار آمریکای شمالی 
کند«. از تصمیم جنسیس برای عدم عرضهٔ G۷۰ شوتینگ بریک در آمریکا نمی توان انتقاد کرد زیرا آمریکایی ها به وضوح به سمت 
کراس اوورها تمایل پیدا کرده اند. مصداق این موضوع، فروش ۱,۶۳۶ دستگاهی کراس اوور GV۸۰ در ماه مارس امسال است که 
از مجموع فروش هر سه سدان G۸۰ ،G۷۰ و G9۰ جنسیس بیشتر بوده است. کراس اوور کوچک تر GV۷۰ که تابستان امسال 

راهی بازار ایاالت متحده خواهد شد نیز باید همین موفقیت را ادامه دهد. 

خداحافظی زودهنگام قهرمان جهان 
دارنده مدال طالی کشتی فرنگی نوجوانان جهان در اعتراض به آنچه بی توجهی کادر فنی تیم ملی بزرگساالن خوانده، در سن 
۲۱ ســالگی از میادین کشتی خداحافظی کرد. محســن مدهنی دارنده مدال طالی کشتی فرنگی نوجوانان جهان و فنی ترین 
کشتی گیر رقابت های جهانی یونان، به دلیل نبودن نامش در لیست کشتی گیران جام تختی و رها شدن از سوی کادر فنی از 
میادین خداحافظی کرد. مدهنی در اعتراض به آنچه بی عدالتی در کشــتی فرنگی دانســت، با انتشار پیامی در سن ۲۱ سالگی 
از میادین کشــتی خداحافظی کرد. ســال گذشته دست فروشی این کشتی گیر خوزستانی حواشی زیادی را به دنبال داشت که 
در نهایت با پیگیری های انجام شــده، وی در یکی از شرکت های پتروشیمی خوزستان مشغول به کار شد. مدهنی در بخشی از 
پیام خداحافظی اش از کشــتی نوشت: پس از چند روز فکر و فشار روحی زیاد، تصمیم گرفتم در سن۲۱سالگی برای همیشه از 
دنیای کشتی خداحافظی کنم. خدا را شاهد می گیرم همیشه فکر و ذکرم این بوده دل مردم را شاد کنم و پرچم کشورم را باال 
ببرم ولی انگار عده ای نمیخوان، منم واقعا دیگه کم آوردم...دیگه بریدم از این همه بی عدالتی. آقا باشه ما دیگه نمیاییم، همش 

برای خودتون.

بس روزگار رفت هب پیروزی
با تیرماه و بهمن و خردادت رب پیشباز مرگ فرستادتره هفته و مهی هک هب شیپ آمد بی رهنما و راحله و زادتداری سفر هب شیپ و همی بینم

کرد آرزو رپستی و خود ینیب
دت ی، چو شدا گاهن از خدا بی

رهگز نخواند اهل خرد رادتات از جهان سفله هن ای افرغ چون طعمه بهر گرگ اجل زادتاین کور دل عجوزهٔ بی شفقت

پیشنهاد

چهره روز

داستان رویان
چاپ ســوم کتاب »داســتان رویان«؛ روایت تاریخ 
شــفاهی اقدامــات ســعید کاظمی آشــتیانی در 
پژوهشگاه رویان از تأســیس تا تثبیت و پیشرفت، 
توســط انتشــارات »راه یار« منتشــر و روانه بازار 
نشر شــد. بنابرین گزارش، کتاب »داستان رویان«، 
خاطرات ناب و منتشر نشــده از روند شکل گیری 
پژوهشــگاهی را روایت می کند کــه برای اولین بار 
در ایران، موفق به درمان ناباروری و ســلول درمانی 
و شبیه سازی شد. در بخشــی از مقدمه این کتاب 
می خوانیم: »پس از جنــگ تحمیلی، عده ای جواِن 
ازجنگ برگشــته دور هــم جمع شــدند و تصمیم 
گرفتند مجموعه ای را راه اندازی کنند که برای اولین 
بار مشــکل »نازایی« را در کشــور حل می کرد. انگیزه آنها برای حرکت، امید به توشۀ آخرتی 
بود که از ثمرۀ تالششــان فراهم می آمد. ســال ها بعد از آن همه تصمیمات و اقدامات و رنج ها، 
نتیجه کارشــان نماد پیشرفت ایران شد و به بازکردن گره زندگی خانواده های گرفتار انجامید. 
»رویان«، نوزاد همان تالش ها و مجاهدت های جمعِی سعید کاظمی آشتیانی و دوستانش بود. 
رویان هم مثل هر نوزاد دیگری داستان زندگی دارد... در داستان زندگی رویان، داستان هزاران 
نوزاد دیگر نهفته اســت؛ داســتان صدقه جاریه ای که کاظمی آشتیانی و دوستانش از خود به 
یادگار گذاشتند و چه وظیفه ای برای »تاریخ شفاهی« مهم تر از اینکه چنین اسناد باارزشی را 
جمع آوری و منتشر کند. کتاب حاضر روایتی از تأسیس، تولد، تثبیت و شکوفایی رویان است 

که با محوریت شخصیت اصلی داستان، دکتر سعید کاظمی آشتیانی پیش می رود.«

محمدرضا علی محمدی نسل
شــجاعت در وجود او آن چنان بود کــه بدون ترس به 
مواضع دشــمن نفوذ کــرده و وظایف محولــه را انجام 
مــی داد. مســئولین وقت بــه علت لیاقــت و کاردانی، 
مســئولیت های مختلفی را از جملــه معاون فرماندهی 
گردان علی اصغر لشکر ۳۱ عاشورا را به او محول کردند. 
»محمدرضا علی محمدی نسل« روز ۵ بهمن سال ۱۳۴۱ 
در شهرســتان »مراغه« متولد شد. او پس از طی کردن 
مدارج تحصیلی دبستان و راهنمایی جزو اولین کسانی 
بود که در اوایل انقالب اسالمی به عضویت سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی درآمد وتا پایان عمر خود نیز از هیچ گونه 
خدمــت در این نهاد مقدس کوتاهی نکرد. محمدرضا از 
کودکی به ورزش عالقه داشت و در نوجوانی و جوانی نیز 
فعالیت های ورزشی را کنار نگذاشت و به عنوان مربی در تیم های مطرح رزمی سپاه و سایر تیم ها فعالیت 
کــرد و ضمن تدریس، با عالقه فراوان کتاب ها و جزوات مختلف رزمی را مطالعه کرد و در میدان عمل 
نیز آن ها را به کار می بست و تالشش این بود آن چه را که آموخته بود را بدون هیچ مضائقه ای در اختیار 
عالقه مندان قرار دهد. وی در کنار تعلیم و تعلم، از حضور در جبهه و جهاد هم غافل نشد و در آزادسازی 
»مهاباد« در کردستان از لوث وجود ضدانقالب وابسته به بیگانه شرکت کرده و از خود شایستگی های 
خوبی را به نمایش گذاشت. از آن به بعد در مراکز آموزشی و در دشت و صحرا مشغول تعلیمات سخت 
و یا در جبهه ها درگیر با دشــمن بعثی و متجاوز بود. شجاعت در وجود او آن چنان بود که بدون ترس 
به مواضع دشمن نفوذ کرده و وظایف محوله را انجام می داد. مسئولین وقت به علت لیاقت و کاردانی، 
مســئولیت های مختلفی را از جمله معاون فرماندهی گردان علی اصغر لشکر ۳۱ عاشورا را به او محول 
کردند.محمدرضا در طول حضور در جبهه جنگ سه بار مجروح شد ، از جمله در سال ۱۳۶۱ از ناحیه 

پای راست و یک بار هم از ناحیه دست جراحت برداشت .

فرهنگ

یکــی از اســتارت آپ های حوزه موســیقی نجومی 
درصدد اســت تا با برگزاری کنســرت دالبی سراند 
جامعــه را با دنیای بی انتهای نجوم آشــنا کند، ولی 
شیوع کرونا این برنامه را به طور موقت، متوقف کرده 
است.  بیژن نوروز، مدیر یکی از استارت  آپ های حوزه 
موسیقی نجوم در نشست مجازی  هفته جهانی ستاره 
شناسی سازمان فضایی ایران با عنوان "نجوم ۱۴۰۰ 
افق پیش رو" با موضوع موسیقی و نجوم، با اشاره به 
توســعه موسیقی علمی در حوزه نجوم، گفت: تمرکز 
این استارت  آپ بر توســعه موسیقی علمی در حوزه 
نجوم است و خروجی این فعالیت، عرضه آثار موسیقی 
نجومی در قالب ســی دی است. وی عرضه موسیقی 
علمــی با باالترین کیفیت را تمرکز فعالیت های تحقیقاتی این گروه نام برد و یادآور شــد: عرضه 
موسیقی الکترونیکی و یا دانلودی موجب کاهش کیفیت آثار می شود، ولی ما در تالش هستیم تا 
با عرضه آلبوم های موسیقی علمی نجومی در قالب سی دی، موسیقی با کیفیت ارائه دهیم. در این 
راستا سامانه فروش هم در ایران و هم در خارج از کشور راه اندازی کردیم، ولی متاسفانه این آثار در 
خارج از کشور بیشتر مورد استقبال قرار گرفت تا در ایران و برای موفقیت در ایران نیاز به فرهنگ 
ســازی داریم. مدیر این شرکت استارت آپی با اشاره به حمایت های سازمان فضایی از فعالیت های 
این شرکت، خاطر نشان کرد: در خارج از کشور دسترسی مردم به موسیقی به دغدغه تبدیل شده 

است و امیدوارم روزی برسد که این حوزه جز دغدغه های مردم شود.

 کنسرت نجومی که به دلیل کرونا 
متوقف شد
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