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سرلشکر سالمی گفت: طرح شهید سلیمانی توانسته است در مدتی کوتاه اعجازگونه عمل و از این طریق آمار فوتی های ناشی از ابتال به بیماری کرونا را دو 
رقمی کند. سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه دیروز) یکشنبه(  در جلسه قرارگاه امام رضا )ع( و پس از آنکه با فرمانده سپاه برخی استان های کشور 
ارتباط مستقیم تصویری برقرار کرد و از آخرین اقدامات آنان در زمینه مقابله با کرونا و اجرای طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آگاه شد؛ افزود: این 
طرح توانسته است در مدتی کوتاه اعجازگونه عمل و از این طریق آمار فوتی های ناشی از ابتال به بیماری کرونا را دورقمی کند.فرمانده کل سپاه ابراز امیدواری 

کرد این تالش ها و مجاهدت ها با همان جدیت و انگیزه تا ریشه کنی کامل بیماری کرونا در کشور ادامه یابد.....
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فرمانده سپاه: 
 اجرای طرح شهید سلیمانی موجب کاهش آمار فوتی های کرونا شد
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ولو بایدن مثبت، اما تیمش منفی است
در خبرهــا آمد که جو بایدن در یک دســتور خاصی تیم خود را 
به بررســی تاثیر تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه دیگر 
کشــورها، بر میزان گسترش کرونا در آمریکا، ترغیب نموده است. 
این فرمان میتواند حاکی از این ذهنیت تعبیر شود که بایدن خود 
را بــرای امضا نکردن و لغو تحریم های مندرج در پروتکل ســاالنه 
کــه رئیس جمهورهای آمریــکا در انتهای ماه فوریــه علیه ایران 
 تمدید میکرده اند، تلقی شود. شاید هم گفتگوهای تخت روانچی با 
تیم بایدن میتواند حاکی از این باشــد که پیام رهبر معظم انقالب 
برای ورود مجدد به برجام مبنی بر اینکه اگر تمام تحریم ها از میان 
برداشــته شوند احتمال برگشــت به برجام را دور از ذهن ندانسته 
بودند، به تیم بایدن انتقال داده شده است. اینکه دموکراتها در زمان 
ریاســت جمهوری جیمی کارتر بقول خودشــان ایران را از دست 
داده و از رفاقت یک عنصر همسو مثل محمدرضا پهلوی به عنوان 
 یک دوســت هم پیمان در شــمال خلیج فارس، بعنوان مهمترین 
مخزن انرژی در جهان، محروم شــده اند و همیشه به شیوه ای که 
بتوانند این خســارت را جبران کنند، مینگریسته اند، فراموش پذیر 
نیست. نگاه بایدن خالی از یک تبعیت کورکورانه از صهیونیست ها 
که انقالب اسالمی را مانع حیات و بقای خود بر میشمارند میتواند 
زمینه های جبران مافات بدنبال داشــته و انگیزه بازگشت به ایران 
حداقــل در حوزه اقتصاد را به دنبال داشــته باشــد. اما و صد اما 
که چینش ده نفر از اعضــای تیم بایدن که اصالتا یهودی و بدون 
شک وابســته به جریان صهیونیســتی بوده و هستند بدون شک 
مانع پیشــرفت این تمهیدات برای شخص بایدن خواهد بود. چرا 
کــه با ورود تیم بایدن به کاخ ســفید و شــروع کار عوامل مذکور 
صحبت هایی در خصوص ایران بیان میشــود که ناشی از اندیشه و 
ذهنیت هایی که طبعا به نقشه راه تبدیل میشوند، است. در همین 
راستا، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه جدید آمریکا اخیرا در جلسه 
رای اعتماد ســنا، ایران را بزرگ ترین حامی تروریسم خوانده است. 
همچنین »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا در جلسه رای اعتماد سنا 
مدعی شده بود که ایران تهدیدی برای متحدان آمریکا در منطقه 
غرب آسیا و نیرو های مستقر این کشور در منطقه است. از سخنان 
این دو مسئول جدید که بگذریم، همین شنبه شب گذشته یعنی 
۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ سخنگوی شورای امنیت ملی همین دولت در 
مصاحبه با شــبکه خبری الجزیره  گفته است: »با دوستان و شرکا 
برای مقابله با نفوذ مخرب ایران همکاری خواهیم کرد و تهدید هایی 
] که بزعم سعودی ها [ از سوی ایران ایجاد شده را  شدیدا محکوم 
می کنیم«. مواضع ضد ایرانی دولت جدید آمریکا تنها به وزیران امور 
خارجه و دفاع آمریکا محدود نمی شود. »ژانت یلن« وزیر خزانه داری 
دولــت بایدن تاکید کرده که رویه اعمــال تحریم علیه ایران را به 
بهانه هایی مانند حقوق بشر یا ادعا های حمایت از »تروریسم« ادامه 
خواهد داد. وی گفته است: »دولت بایدن و هریس، سیاست حفظ 
و اعمال تحریم علیه موسسات ایرانی که مرتکب نقض حقوق بشر 
می شوند را ادامه خواهند داد و به ارزیابی ابزار های الزم برای مبارزه 
با حامیان تروریسم دولتی خواهد پرداخت.« همین وزیر خزانه داری 
آمریکا خاطرنشان کرده دولت بایدن قصد دارد با متحدان و شریکان 
آمریکا بــرای مقابله با آنچه »فعالیت های بی ثبات کننده ایران« در 
منطقه خوانده شــده همکاری کند. او در مصاحبه ای تاکید کرده 
اســت: »به طور اخص، رئیس جمهور بایدن متعهد به همکاری با 
متحدان و شریکانمان برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
در منطقه از جمله حمایت این کشور از نائبان خشن خود است«. 
حال با این تناقض رفتار و گفتار که بین تقاضا و نگاه بایدن به رفقای 
خود در تهران اســت و تیمی که بجز منویات رژیم صهیونیســتی 
هدف دیگری در سیاست خارجی نشان نرفته اند، چگونه جمع بندی 
کنیم را البته زمان نشــان خواهد داد. خوش بینی نسبت به بایدن 
میتوانــد کمی فراتر از یــک نگاه واقع بینانه باشــد. چرا که کامال 
هریس در نطقی که اخیرا منتشــر شد با ادبیات مخصوص به خود 
بارها اعالم و تاکید که به دالیلی که ذکر میکنم در کنار اســرائیل 
خواهیم ماند و همین امر نشــان میدهد دست و پای دولت بایدن 
چندان هم باز نیســت تا بتواند به اندیشه های بلند و تاثیرگذار در 
روابط ایران با آمریکا خوش بین باشد. خاصه اینکه جو مطبوعاتی و 
روشــن فکری سیاسی در آمریکا افکار عمومی این کشور را بسمت 
آمادگی برای یک سقوط زمانبندی شده هدایت میکنند. این پدیده 
تا حدودی و نه به این شــکلی که امروز می بینیم، حتی از دهه  ها 
قبل با شــیبی نسبتا کند اما قابل پیش بینی بوده است؛ زمانی که 
»روژه گارودی« پروفسور مسلمان فرانسوی چند دهه قبل کتابی با 
عنوان »آمریکا پیشتاز انحطاط« نوشت و در آن کتاب ضمن بررسی 
اوضاع بین المللی و داخلی آمریکا، این کشور را پیشتاز انحطاط در 
دنیا نامید. یا ۲۰ سال قبل »امانوئل تود« استاد یهودی آمریکایی، 
کتابی با عنوان »امپراتوری عقاب ســقوط کرده اســت« نوشت و 
به زوایای اضمحالل آمریکا پرداخت و تأکید کرد که این ســقوط 
هرچند آغاز شــده، اما تا اصابت به زمین زمان زیادی مانده است. 
یا ۱۲ ســال قبل »فرد زکریا« از شاگردان هانتینگتون و از اساتید 
شناخته  شده آمریکایی کتاب »جهان پس از آمریکا« را منتشر کرد 
و جهانی را پیش بینی کرد که کشورها و فرهنگ های متعددی در 
آن تأثیر دارند و از نظم نوین فرضی آمریکا دیگر خبری نیســت؛ و 
در نهایت ۶ ســال قبل »جوزف اس. نای« نظریه پرداز جنگ نرم و 
اســتاد دانشــگاه هاروارد کتابی با عنوان »آیا قرن آمریکا به پایان 
رسیده است« نوشت و در آن پایان هژمونیک آمریکا را پیش بینی 
کــرد. زمینه های باور مردم آمریکا، بلکــه مردم جهان را برای یک 
 تغییر اساســی در مدیریت جهانی فراهم نموده است. حال اینکه 
جو بایدن ۷۶ ساله با تیمی تقریبا صهیونیستی بتواند با هر تمهیدی 
در مقابل این سراشــیبی هژمونیک بایستد، قابل درک و محاسبه 
نیســت. اما بهترین قاضی زمان اســت. صبر میکنیم و اوضاع را با 

هم تحلیل میکنیم.
 والسالم 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر بهداشت اعالم کرد
ورود اولین بخش واکسن کرونا به کشور طی 

روزهای آتی 
 وزیر بهداشــت گفت: در روزهای آینده اولین پارت های واکسن وارداتی کرونا را از منابع 
مطمئن وارد خواهیم کرد.نمکی با اشــاره به وضعیت ورود واکسن کرونا در کشور، گفت: 
درباره واکسن این مژده را بدهم که ما واکسن را برای تزریق، قبل از رسیدن واکسن تولید 
خودمان تدارک دیدیم و منابع آن را تامین کردیم. آقای رییس جمهور هم هر روز پیگیر 
هستند و انشــاااله در روزهای آینده اولین پارت های واکسن وارداتی را از منابع مطمئن 
وارد خواهیم کرد.وی افزود: بر این اساس واکسیناسیون را برای گروه های آسیب پذیر آغاز 
می کنیم. در عین حال فرزندان اصیل و دانشمند این سرزمین هم خوشبختانه در ساخت 
واکســن ملی مان با تالش شــبانه روزی پیش می روند و در آینده نزدیک یکی از مراکز 
مهم ساخت واکسن بیماری کووید-۱۹ در جهان خواهیم بود.وزیر بهداشت گفت: انشااهلل 
با لطف خدا، با هدایت و حمایت های بزرگان نظام و همدلی شــیرینی که شکل گرفت و 
به حرمت خون شــهدا به زودی یکی از افتخارات بــزرگ را که حذف کامل این بیماری 
از دامن کشــورمان است را رقم خواهیم زد.به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی همچنین 
در حاشیه بازدید از ستاد پلیس راهور ناجا در جمع خبرنگاران، گفت: دیروز برای عرض 
تشکر و سپاسگزاری خدمت عزیزان پلیس راهور رسیدیم، گرچه بنده پیش از این خدمت 
فرمانده محترم ناجا برای ســپاس از همراهی آنها در مدیریت بیماری کرونا رسیده بودم. 
این عزیزان چه در نظارت بر پروتکل ها و چه در کنترل ترددها کنار ما بودند. یکی از ابعاد 
سخت کار مدیریت ترددهایی است که می تواند اثراتی بر شیوع بیماری داشته باشد و این 
عزیزان از نخستین روزها در کنار ما بودند.وی در پاسخ به سوالی درباره واکسنهای وارداتی 
کرونا، گفت: ما برای واکسیناسیون کشور بویژه گروه پرخطر از قبل برنامه هایی داشتیم و 
مقام معظم رهبری هم هرگز بر اینکه ما واکسیناسیون را با واکسن وارداتی قبل از رسیدن 
تولید داخل انجام دهیم بیانی نکردند تنها درمورد واکســن برخی کشورها توصیه هایی 
فرمودند که قطعا مدنظر خواهد بود. ما پیگیر واردات واکسن از مبادی مختلف و مطمئن 
هستیم و واکسن در حال ورود به کشور است و کار واکسیناسیون را بر اساس طبقه بندی 
گروه های پرخطر آغاز خواهیم کرد.نمکی درباره واکســن کرونای تولید مشترک با کشور 
کوبا، تاکید کرد: ما واکسن کوبایی نداریم ما واکسنی داریم به نام واکسن انستیتو پاستور 
که با انتقال دانش فنی از کشور کوبا است که قبال چنین  تجربه ای ۲۰ سال قبل در ارتباط 
با واکسن هپاتیت B داشتیم و امروز هم با واکسن کرونا و انتقال دانش فنی خواهیم داشت.

وی درخصوص احتمال تشدید محدودیت های کرونایی برای نوروز ۱۴۰۰، بیان کرد: این 
موضوع فعال بحث زودرسی است ما پیشنهاداتی به قرارگاه مقابله با کرونا می بریم و وزیر 
کشــور و کمیته مخصوص این کار به جمع بندی می رســند و اجرایی شدن آن بررسی 

می شود، ما هنوز تصمیم جدید قابل اعالمی در این زمینه نگرفتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد؛

 پرداخت یارانه نقدی و معیشتی به صورت ادغامی
در گفت وگو با یک اقتصاددان مطرح شد؛

شناسایی متقاضیان ارز مهم تر 
از سیاست ارزپاشی

رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس؛

اروپایی ها با اینستکس وقت کشی کردند

یک اقتصاددان با بیان اینکه آمارها نشان می دهد بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه وجود دارد، اظهار کرد: متقاضیان 
ارز ۶ دسته هستند که بانک مرکزی باید آنها را شناسایی کرده و روی آنها کنترل داشته باشد. بودجه سال ۱۴۰۰ 
در حالی در مجلس مورد نقد و بررســی قرار گرفته اســت که چون و چراها درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت به 
چالش اصلی این روزهای مجلس و دولت تبدیل شده است. به عقیده مجلسی ها، دولت در پیش بینی درآمدهای 

نفتی سال آینده اغراق کرده است ....

 افزایش فاصله تورمی دهک ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

گزینه های انتخاب جانشین رئیس بورس 
نگرانمان کرده است

وزیر بهداشت اعالم کرد

ورود اولین بخش واکسن کرونا به کشور طی روزهای آتی 
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رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور:گزیده خبر

نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور تصویب شد
 رییس سازمان پدافند غیرعامل کشــور از تصویب نظام مصون سازی و عملیات پدافند 
شــیمیایی کشور از سوی شورای عالی پدافند غیرعامل کشــور در ۱۹ ماده و ۹ تبصره 
با حضور رییس ســتادکل نیروهای مسلح خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی پدافند 
غیرعامل، ســردار غالمرضا جاللی با بیان اینکه در چهل و نهمین جلسه کمیته دائمی 
)شورای عالی( پدافند غیرعامل کشور که با حضور سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل 
نیروهای مســلح برگزار شد، نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور در ۱۹ 
ماده و ۹ تبصره به تصویب رســید، اظهار داشت: این نظامنامه با هدف مصونیت بخشی، 
اَمن ســازی، کاهش آسیب پذیری و مخاطرات زیرســاخت ها، مراکز و صنایع شیمیایی 
کشور، مقابله و پاسخ به پیامد تهدیدات، حوادث و مخاطرات شیمیایی، حفاظت از مردم، 
سرمایه های انسانی و محیط زیست در برابر تهدیدات شیمیایی، ارتقاء آمادگی و تاب آوری 
زیرســاخت ها و تاسیسات شیمیایی کشور و اســتمرار کارکرد و تداوم خدمات ضروری 
وابسته به حوزه شیمیایی تدوین شده است.رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: 
همچنین این ســند، تدوین نظام تصمیم گیری، فرماندهی، مدیریت عملیاتی و اجرایی 
پدافند شــیمیایی در ســطوح عملیاتی، تعیین نقش ها و وظایف دســتگاه های اجرایی 
ذیربــط و تبیین نحوه ارتباطات و تعامل آنها در عملیات پدافند شــیمیایی، هماهنگی 
و هم افزایی در اســتفاده از منابع ملی، اســتانی و شهرستانی در شرایط اضطراری ناشی 
از تهدیدات و مخاطرات شــیمیایی، حصول اطمینان از مصونیت، امنیت، ایمنی مراکز و 
تاسیسات شیمیایی کشور را مدنظر قرار داده است.جاللی با بیان اینکه نظام مصون سازی 
و عملیات پدافند شیمیایی کشور، نمایانگر نحوه تحقق پدافند شیمیایی در مصون سازی 
و سطح عملیاتی، در نتیجه  انجام ماموریت های عملیاتی توسط نیروهای پدافند شیمیایی 
در وضعیت های مختلف مواجهه با ســناریوهای محتمل تهاجم شیمیایی دشمن علیه 
زیرســاخت ها و مراکز شیمیایی کشور است، یادآور شد: این نظام، تفکر )اصول، رویکرد، 
خط مشــی، اهداف و راهبردهای( عملیاتی پدافند شــیمیایی، تدبیــر عملیات پدافند 
شیمیایی، نحوه انجام این ماموریت ها )طرح اقدام( و تقسیم کار )نگاشت نهادی( را برای 

هریک از وضعیت های عملیاتی ترسیم می کند.

سطوح عملیاتی و مصون سازی پدافند شیمیایی
جاللــی با بیان اینکــه ایمنی ذاتی، برتری ایمنی بر خطر، بســیج منابع مقابله ای، 
شناســایی و رهگیری مواد خطرناک، رعایت حریم ها، تخلیه و اســکان اضطراری، 
تحدید منطقه آلوده، آگاهی وضعیتی، آمادگی پاسخ پدافندی، واکنش سریع، کنترل 
خطر و هم افزایی آن، محدودســازی پیامدها، روزآمــدی فناورانه، درمان تخصصی 
و حفظ محیط زیســت اصول نظام عملیاتی پدافند شــیمیایی را تشکیل می دهد، 
تصریح کرد: اصول و ارزش های عمومی و فراگیر پدافند غیرعامل از قبیل؛ تاب آوری، 
مصون ســازی، پراکندگی، مکانیابی و مردم یاری در تدوین این نظام  نامه نیز مورد 
تاکید اســت.وی، واحد صنعتی، منطقه صنعتی، شــهری، استانی و ملی را سطوح 
عملیاتی و مصون ســازی پدافند شــیمیایی عنوان و خاطرنشان کرد: اگر حوادث و 
رخدادهای شیمیایی به لحاظ گستره و پیامد بین چند کشور همسایه توسعه یابد یا 
احتمال آن داده شود این نظامنامه در چارچوب راهبردهای دیپلماسی دفاعی کشور 

وارد عمل خواهد شد.

مهمترین راهبردهای نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور 
است

جاللی، کاهش آسیب پذیری و مصون سازی واحدها و مناطق صنعتی و مراکز حیاتی 
و حساس و مهم شیمیایی کشور، پیاده سازی و استقرار نظام ایمنی، امنیتی، دفاعی 
شــیمیایی کشــور و طراحی و فعال ســازی مرکز عملیات پدافند شیمیایی کشور، 
استقرار نظام سلسله مراتبی بهداشت و درمان در حوادث شیمیایی در سطوح ملی، 
استانی و مناطق و واحدهای صنعتی شیمیایی کشور و ارتقاء ایمنی و امنیت و پدافند 
مراکز جمعیتی در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی از طریق خروج مراکز پرخطر 
از شهرها، ایمن سازی مراکز شیمیایی موجود در مراکز جمعیتی و ارتقاء آمادگی های 
عملیاتی پاسخ پدافند شیمیایی در سطوح شهری و استانی را از مهمترین راهبردهای 

نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور دانست.

کنترل، راهبری و مدیریت حوادث شیمیایی در سطح ملی برعهده رییس 
جمهوری است

جاللی با بیان اینکه براســاس این نظامنامه کنتــرل، راهبری و مدیریت حوادث 
شــیمیایی و پیامدهای ناشــی از آن در ســطح ملی برعهــده رییس جمهوری، 
معاون اول یا وزیر کشــور اســت، تصریح کرد: ســازمان پدافند غیرعامل کشور، 
مسئولیت هماهنگ کننده و دبیر ستاد ملی مدیریت حوادث شیمیایی در سطح 
ملــی را برعهده دارد.به گفته وی، وزارتخانه های نفت، صمت، نیرو، بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرســازی، کشور، اطالعات، امورخارجه و دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح، همچنین سپاه پاســداران انقالب اسالمی، ارتش، 
ناجا، بســیج و ســازمان های انرژی اتمی، جمعیت هالل احمر، محیط زیست و 
صدا و ســیما از جمله دستگاه های اجرایی هســتند که وظایف و تکالیف آنها در 
این نظامنامه مشــخص شده است. همچنین براساس این نظامنامه رزمایش های 
پدافند شــیمیایی تاسیسات شیمیایی حیاتی و حســاس بصورت ساالنه حداقل 

یکبار برگزار می شود.

نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور برای بخش خصوصی 
الزم االجراست

جاللی این نظام نامه را برای همه زیرساخت ها و تاسیسات شیمیایی بخش خصوصی 
الزم االجرا دانست و گفت: سازمان های یادشده موظفند با نظارت و راهبری قرارگاه 
پدافند شیمیایی کشور مالحظات پدافند غیرعامل را در کلیه تاسیسات و فرایندهای 
شیمیایی خود اِعمال کنند و دستگاه های اجرایی ذیربط موظف به کنترل و نظارت 
بر اجرای تکالیف در حوزه شــیمیایی برای بخش خصوصی هستند. سازمان پدافند 
غیرعامل کشور نیز موظف است اقدامات پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی دارای 
تاسیسات شیمیایی را هدایت و کنترل کرده، بر حسن اجرای این نظامنامه نظارت و 

اجرای آن را ساالنه به کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور گزارش کند.

سلیمی در گفتگو با مهر:
بودجه دولت کامال سیاسی است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: ادبیات بودجه ای که دولت 
به مجلس ارائه کرد، کامال سیاسی و برای به زمین زدن دولت بعدی است.

حجت االسالم علیرضا سلیمی، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه در الیحه بودجه جای اظهارات غیر اقتصادی و غیر کارشناسی 
نیســت، گفت: کســانی که به رئیس جمهور درباره الیحه بودجه گزارش 

می دهند، از ادبیات غیر اقتصادی برخوردار هستند، نه نمایندگان مجلس.
وی با اشــاره به اینکه در الیحه بودجه برای اجرای ســند ۲۰۳۰ اعتبار در 
نظر گرفته شــده بود، افزود: ســوال ما از رئیس جمهور آن است که آیا از 
این موضوع اطالع داشــت یا خیر؟ آیا رئیس جمهور می داند که در الیحه 
ارائه شده بودجه به مجلس از سوی دولت، میزان رشد بودجه کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی نسبت به سال قبل صفر است؟عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ادبیات نمایندگان سیاسی 
نیست، بلکه ادبیات بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده کاماًل سیاسی و 
برای به زمین زدن دولت بعدی است. رئیس جمهور با این بودجه به دنبال 
آن اســت که دولت بعدی را از همان ابتدا دچار فروپاشی کند اما مجلس 
مراقبت می کند تا این اتفاق نیفتد.ســلیمی بــا بیان اینکه دولت بودجه را 
برای افرادی خاص نوشــته است، گفت: در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ همه 
منافع برای ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر جمع شده است و حرف مجلس آن است که 
چرا منافع بودجه باید برای عده ای خاص باشــد در صورتی که همه مردم 
باید از آن برخوردار شــوند.وی ادامه داد: رئیس جمهور، کل ملت را حذف 
کرد و فقط به چندصد نفر ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و مجلس می گوید که چرا 
مردم نباید از منافع ارز دولتی برخوردار باشــند؟نماینده مردم محالت در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه دولت باید منافع بودجه ای را بین 
همه مردم تقسیم کند، گفت: این دولت فقط بلد است که پست ها، منافع 
و حقوق های نجومی را بین عده ای خاص و چند حزب سیاســی تقســیم 
کند.سلیمی گفت: دولت جمع و تفریق نمی داند نه مجلس و اگر دولت به 
معادالت ریاضی واقف بــود و تورم را به صورت دقیق رصد می کرد، میزان 
حقوق مردم را باید متناسب با میزان تورم افزایش می داد. حرف مجلس آن 
اســت که مردم با این تورم ۶۰ درصدی نمی توانند زندگی کنند.وی تاکید 
کرد: دولت اشــتباهات بســیار زیادی در تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
داشته و مجلس این اشتباهات را گرفته است. سوال ما این است که چرا از 
اینکه مجلس به عنوان یک ناظر، غلط دیکته دولت را گرفته است، ناراحت 
می شــوید؟ قانون این حق را به مجلس داده است و ما باید اقدامات اشتباه 
را اصالح کنیم.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این 
روزها شاهد توهین دولتی ها به مجلس هستیم و باید بگوییم دولتمردان به 
جای این توهین ها، بهتر است که در این مدت باقیمانده از عمر خود برای 

مردم کاری کنند و گره ای از مشکالت آنان بگشایند.

سردار سلیمانی:
۶۱ میلیون نفر در طرح شهید سلیمانی 

غربالگری شده اند
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: تاکنون در قالب طرح مقابله با 
کرونا موسوم به طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ۶۱ میلیون نفر از 
جمعیت کشور غربالگری شده اند. سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین دیروز در جلسه قرارگاه امام رضا )ع( که با حضور فرمانده 
کل سپاه برگزار شد، گفت: تاکنون در قالب طرح مقابله با کرونا موسوم به 
طرح شهید سپهبد حاج قاسم ۶۱ میلیون نفر از جمعیت کشور غربالگری 
شده اند و در این چارچوب بیش از ۲۶۰ هزار بسیجی به کار گرفته شده اند 
که هنــوز با توجه به ظرفیت موجود ۵۰۰ هزار نفری بســیجیان در این 
طرح، ظرفیت های بیشــتری برای بکارگیری داریــم.وی افزود: بیش از ۴ 
میلیون سفیر ســالمت در طرح شهید ســلیمانی همکاری می کنند که 
نقش موثری در پیشــبرد موفق این طرح داشته اند.رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین اظهار داشــت: اجرای این طرح یک تجربه درخشان دیگر با 
همکاری و مشــارکت نیروهای فداکار بسیجی و وزارت بهداشت به یادگار 
گذاشت.ســردار سلیمانی گفت: البته هر قدر فعالیت ها در جامعه عادی و 
رعایت ها کمتر شــود، ابتالها به بیماری کرونا بیشــتر خواهد شد و قطعاً 
رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل ها و پیشگیری های الزم؛ آمارهای ابتال و 
فوتی را کمتر خواهد کرد به ویژه اینکه باید توجه داشــت هنوز در کشور 
ما واکسیناسیون آغاز نشــده است.وی افزود: از طرفی مواردی هم از ابتال 
به ویروس جهش یافته کرونا در کشور مشاهده شده است و به پایان سال 
و افزایش دید و بازدیدها هم نزدیک می شــویم، بنابراین جدی گرفتن هر 
چه بیشتر دستورالعمل های بهداشتی برای جلوگیری از افزایش آمارهای 
کرونایی ضروری است.رئیس ســازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: در 
ادامه اجرای طرح شهید سلیمانی، برای بهمن و اسفند اقدامات بیشتری را 
پیش بینی کرده ایم.سردار سلیمانی گفت: در این چارچوب عالوه بر تداوم 
این طرح یک مرحله ریشه کنی را هم با همکاری وزارت بهداشت و درمان 
برنامــه ریزی خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم این مرحله را در فروردین و 
اردیبهشت ســال آینده عملیاتی کنیم و از این طریق بیماری کرونا را در 

کشور کاماًل ریشه کن کنیم.

جانشین »نداجا«معرفی شد
امیر دریادار »حمزه علی کاویانی«به پیشنهاد فرمانده نیروی دریایی ارتش 
و تصویب سرلشــکر موســوی به سمت جانشــین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش منصوب شــد. آیین معارفه جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
حضور امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش و امیر 
دریادار حســین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی از معاونان 
و فرماندهان این نیرو برگزار شد.در این مراسم فرمانده کل ارتش، با تاکید 
بر اینکه نیروی دریایی ارتش فقط یک نیروی مسلح نیست بلکه یک رکن 
تمدن ســاز اســت، گفت: نیروی دریایی ارتش نسبت به سایر نیروها یک 
شاخصه بارزتر دارد، یعنی هر حرکت رو به جلویی که نیروی دریایی دارد، 
یک قدم به تحقق بیانیه گام دوم  انقالب نزدیک تر می شود.وی با بیان اینکه 
این یک قدم و یک حرکت در جهت ساختن تمدن و متحول کردن تاریخ 
آینده این کشور است، افزود: این حرکت رو به جلو، مدنظر فرماندهی معظم 
کل قواست.سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در ادامه عالقه، انگیزه، بی 
ادعا بودن و جدیت در کارها را از خصوصیات و ویژگی های برجسته  امیر 
دریادار کاویانی عنوان کرد و گفت: یکی از شــاخصه های برتر امیر دریادار 
کاویانی این است که همواره دغدغه های نیرو از همه چیز برای او مهم تر و 
با ارزش تر است.امیر دریادار کاویانی پیش از این مسئولیت معاون هماهنگ 

کننده نیروی دریایی ارتش را عهده دار بود.

شکایت نمایندگان مجلس از دولت به دلیل عدم اجرای صحیح قانون یارانه معیشتی
جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال عدم اجرای صحیح قانون تامین کاالهای اساســی)یارانه معیشــتی( از دولت به کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شــکایت کردند.

حجت االسالم جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: ما در راستای اجرای صحیح قانون تأمین کاالهای اساسی یا همان یارانه 
معیشــتی دو کار انجام دادیم، یکی از این کارها این بود که به دولت مفصل تذکر دادیم. نمایندگان هم در این رابطه هم تذکر دادند و هم شــکایت کردند.وی افزود: 
در حال حاضر شکایت نمایندگان از دولت در خصوص عدم اجرای صحیح قانون یارانه معیشتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده است.نیک بین ادامه داد: 
البته ما به همراه ســایر نمایندگان به دولت تذکر دادیم که چرا به طور واضح بیان نمی کند که به چند نفر و به چه شــکلی خدمات یارانه ها را ارائه می کند.نماینده 
مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد: تبعیض های ناروا و یا بهتر بگویم ناعادالنه ای که دولت در شهرستان ها و روستاهای مختلف نسبت 
به این تقســیم بندی ها انجام می دهد.وی در پاســخ به این سوال که در حال حاضر شکایت نمایندگان از دولت در چه مرحله ای است، گفت: چند روز پیش دیدم که 
نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای شکایت از دولت بودند و قطعا این شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده است.نیک بین همچنین در پاسخ به 
این سوال که در صورت محرز شدن تخلف دولت و عدم اجرای صحیح قانون کاالهای اساسی در کمیسیون اصل نود آیا این پرونده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد 

یا خیر، گفت: قطعا این اتفاق خواهد افتاد.

با حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای ؛
نماینده رهبری در امور انجمن اسالمی 
دانشجویان و دانشجویان ایرانی در 

اروپا منصوب شد
بــا حکم رهبر معظم انقالب حجت االســالم احمــد واعظی نماینده 
رهبری در امور انجمن اســالمی دانشــجویان و دانشــجویان ایرانی 
در اروپا شــد.،  حضرت آیت اهلل خامنــه ای  رهبر معظم انقالب در 
حکمی حجت االســالم احمد واعظی را به عنوان نماینده رهبری در 
امور انجمن اسالمی دانشجویان و دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب 

کردند.

وزیر کشور:
 بی توجهی به آثار اجتماعی کرونا تبعات 

روانی و اجتماعی دارد
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور؛  
رحمانی فضلی وزیر کشــور در حاشیه یکصد 
و سی و ششمین نشســت شورای اجتماعی 
کشــور در جمع خبرنگاران گفت: در نشست 
دیروز دو دستورکار بررســی شد؛ دستورکار 
اول، ارزیابی فعالیتهای محقق شده در حاشیه 

شــهرها بود که یکی از اولویت های پنجگانه تعیین شــده از سوی مقام 
معظم رهبری است. در این زمینه گزارش بسیار خوبی ارائه شد که نشان 
دهنده روند مثبت کار اســت. وی در همین راســتا افزود: مقرر شد که با 
آرایش جدیدی که در ســازماندهی کار داده می شود، بتوانیم فعالیتهای 
جدید و مهمی را در حاشــیه شهرها انجام دهیم که جمع بندی آن را در 
جلســات بعد خواهیم داشــت و می توانیم به صورت تفصیلی به همگان 
ارائه کنیم.رحمانی فضلی دســتورکار دوم یکصد وسی وششمین نشست 
شــورای اجتماعی کشور را بررسی آثار اجتماعی بیماری کرونا اعالم کرد 
و گفــت: بیماری کرونا آثار اجتماعی مثبــت، منفی، کوتاه مدت و میان 
مدتی خواهد داشــت که بی توجهی به این آثار می تواند تبعات روانی و 
اجتماعی داشته باشد و تاثیرات بسیار مهم و گاهی منفی در زندگی مردم 
داشته باشد.وی در همین راستا اشاره کرد: برای بررسی این موضوع مهم، 
جلسات مختلفی در این زمینه داشته ایم؛ از جمله با اساتید دانشگاههای 
مختلف کشور و کارشناسانی که در این موضوعات بحثهای نظری کرده و 
کامال مسئله را پیگیری کرده بودند، نشستی داشتیم. در نشست دیروز نیز 
دستگاههای اجرایی دریافتها، تجربه ها و مواجهه خود با مسائل اجتماعی 
این موضوع را گزارش دادند که گزارشــها کاماًل میدانی، عملیاتی و واقع 
بینانه بود.وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد، 
سایر دستگاههای اجرایی نیز گزارشهای خود در این موضوع را در جلسه 
دیگری ارائه دهند، همچنین سایر اعضا بتوانند نظرات خود را بیان کنند 
تا این موارد در قالب کارگروه ها بررسی دقیق تر شود و جمع بندی نهایی 
را با رویکرد یافتن راه و روشــهایی برای بازدارندگی آثار منفی اجتماعی 
بیمــاری کرونا، تقویت جنبه های مثبت بیماری کرونا و همچنین درمان 
برخی از آسیبهای اجتماعی داشته باشیم.جانشین رئیس شورای اجتماعی 
کشــور در همین راســتا تصریح کرد: در نشست دیروز مقرر شد تصمیم 
گیری ها در ســه سطح انجام شــود و راهکارها و پیشنهادات متناسب با 
آن ارائه شود. سطح اول شورای اجتماعی کشور است که برابر قانون مجاز 
هســتیم و می توانیم در این سطح تصمیم گیری کنیم. سطح دوم، ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اســت که در آنجا در ســطح متناسب تصمیم گیری 
شــود و سطح سوم، شورای عالی انقالب فرهنگی است که به فرایندهای 
بلنــد مدت تر اختصاص خواهد یافت.رحمانی فضلی افزود: باید در ســه 
ســطح تصمیم گیری یاد شــده، درخصوص ابعاد اجتماعی این موضوع، 
مصوباتی داشته باشیم تا بتوانیم در دراز مدت و میان مدت در این راستا 
کار کنیم.وزیر کشــور همچنین تاکید کرد: توجه به آسیبهای اجتماعی 
ناشی از کرونا امر مهمی است که همه ابعاد زندگی مردم، جامعه، روابط، 
مناســبات و کارکردها در شرایط مختلف را تحت تاثیر قرار داده است که 
بی توجهی به آن می تواند در درازمدت مشکالتی را ایجاد کند. رحمانی 
فضلی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با برگزاری نشســتها، فعالیت کارگروه 
ها و همکاری دانشگاه ها بتوانیم در حوزه بازدارندگی و درمان آسیب های 

اجتماعی تالش بیشتری کنیم.

سرلشکر سالمی گفت: طرح شهید سلیمانی توانسته 
است در مدتی کوتاه اعجازگونه عمل و از این طریق 
آمار فوتی های ناشــی از ابتال به بیماری کرونا را دو 
رقمی کند. سرلشکر حسین ســالمی فرمانده کل 
سپاه دیروز) یکشنبه(  در جلسه قرارگاه امام رضا )ع( 
و پس از آنکه با فرمانده سپاه برخی استان های کشور 
ارتباط مســتقیم تصویری برقرار کــرد و از آخرین 
اقدامات آنان در زمینه مقابله با کرونا و اجرای طرح 
ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آگاه شد؛ افزود: 
این طرح توانسته اســت در مدتی کوتاه اعجازگونه 
عمل و از این طریق آمار فوتی های ناشــی از ابتال به 
بیماری کرونا را دورقمی کند.فرمانده کل سپاه ابراز 
امیدواری کرد ایــن تالش ها و مجاهدت ها با همان 
جدیت و انگیزه تا ریشه کنی کامل بیماری کرونا در 
کشور ادامه یابد.سرلشکر سالمی اضافه کرد: کاهش 
آمار هــای مربوط به ابتال و مــرگ و میر کرونا نباید 
انگیزه ها را برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

و نیز تالش هــا را برای مقابله با آن کاهش دهد.وی 
افزود: تجربه نشان داده است کرونا هرگز به خودی 
خــود از بین نمی رود بلکه کاهــش آمار های ابتال و 
مرگ و میر آن در نتیجه رعایت دســتورالعمل ها و 
افزایش تالش ها برای مقابله با آن است.فرمانده کل 

سپاه گفت: کار جلسه دیروز ما این بود که احساس 
مسئولیت و انگیزه را برای شتاب دهی هر چه بیشتر 
به حرکتمان در مقابله با بیماری کرونا افزایش دهیم 
و در این مســیر انگیزه هایمان سست نشود.وی به 
همه فرماندهان ســپاه در استان های سراسر کشور 
دستور داد: همچنان خانواده هایی را که نیاز به کمک 
دارنــد هدف قرار دهند و کمک های مومنانه الزم را 
به آن ها برسانند.سرلشــکر سالمی گفت: امیدواریم 
با تداوم این تالش ها و رعایت دســتورالعمل ها سال 
جدید پیش رو به طلیعه آرامش و شادی برای مردم 
عزیز کشور مبدل شود.فرمانده کل سپاه همچنین از 
فرماندهان سپاه استان های سراسر کشور خواست با 
هماهنگی روابط عمومی سپاه گزارش های عملکرد 
خود را به گونه ای انتقال دهند تا رســانه ملی بتواند 
به خوبی این زحمات را منعکس کند و برای رعایت 
هر چه بیشتر دستورالعمل های بهداشتی، انگیزه ها 

بیشتر شود.

فرمانده سپاه: 

 اجرای طرح شهید سلیمانی موجب کاهش آمار فوتی های کرونا شد

رئیس قوه قضاییه گفت: اجــرای بخش عمده ای از 
سند تحول قضایی، نیازمند اصالح قوانین و مقررات 
اســت.به گزارش ز قوه قضاییه، دومین جلسه ستاد 
راهبری اجرای ســند تحول قضایی با حضور رئیس 
قوه قضاییه برگزار شد.رئیســی در جریان این جلسه 
با اشــاره به ابالغ عمومی سند تحول قضایی گفت: 
هم اکنــون مطالبه عمومی برای اجرای این ســند 
شــکل گرفته است و همه بخش های قوه قضایه باید 
با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای ســند را 
پیگیری کنند.رئیس قــوه قضاییه افزود: برای ایجاد 
تحول قضایی و کســب رضایت عمومــی و اجرای 
عدالــت، هوشمندســازی فرآیندها در دســتور کار 
قــرار گرفته اســت؛ لذا پشــتیبانی الزم برای ایجاد 
زیرساخت های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی 
قوای مقننه و مجریه فراهم شود.رئیسی گفت: اجرای 
بخش عمده ای از سند تحول قضایی، نیازمند اصالح 
قوانین و مقررات است و الزم است با همکاری قوای 
مقننه و مجریه، زیرساخت های قانونی فراهم شود تا 
بر مبنای قوانین اصالح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا 
کند.رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با 
اشاره به زمان بندی ذکر شده در سند تحول قضایی 

گفــت: برای اجرای راهکارهــا در موعد زمانی مقرر، 
باید بســیج امکانات در قوه قضاییه، مقننه و مجریه 
و تمهید زیرســاخت های حقوقی و مالی الزم انجام 
شــود.رئیس قوه قضاییه افزود: به منظور رصد دقیق 
اجــرای راهکارها و برنامه های عملیاتی، در ســاختار 
ســتادی قوه قضاییــه، مرکز پیگیری اجرای ســند 
تحول قضایی تشکیل شــده است و همه بخش های 
قوه قضاییه موظف به همکاری با این مرکز هســتند.

رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه 
و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضایی گفت: 

در آینده نشســت های تخصصی با موضوع محورهای 
اولویت دار سند تحول قضایی و با حضور صاحبنظران 
برگزار خواهد شد و از نظرات آن ها برای اجرای سند 
تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.رئیسی با اشاره به 
اهمیت مفاد سند تحول قضایی گفت: این سند برنامه 
چند سال آتی قوه قضاییه است و همه دستورالعمل ها 
و مقررات و مصوبات در قوه قضاییه باید با این ســند 
انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات 
منظمــی با بخش های قوه قضاییــه برای هماهنگی 
امور تشکیل دهد.در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای 
ســند تحول قضایی، گزارش معاونت حقوقی و امور 
مجلس و معاونت مالی، پشــتیبانی و امور عمرانی و 
حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضایی مطرح شد 
و رئیس قوه قضاییه، دســتورات الزم را برای پیگیری 
سریعتر راهکارها صادر نمود.در این جلسه، معاون اول 
قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشــور، رئیس حوزه 
ریاســت، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی، 
پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رئیس مرکز 
پیگیری اجرای سند تحول قضایی، رئیس مرکز آمار 
و فناوری اطالعات و دکتر جمشیدی، نظرات خود را 
برای تسریع در اجرای سند تحول قضایی بیان کردند.

رییسی:

 اجرای بخش عمده  سند تحول قضایی، نیازمند اصالح قوانین است
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استانها

 تشکیل کمیته رفاه و پشتیبانی در اداره 
کل راه و شهرسازی استان قم

معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و 
شهرســازی استان قم گفت: به منظور بهبود وضعیت 
معیشــتی و ایجاد انگیزه و شادابی در میان کارکنان، 
کمیته رفاه و پشــتیبانی این اداره کل تشکیل شد.به 
گــزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه 

و شهرســازی اســتان قم، فهیمه فتاحی زاده اظهار داشت: کارکنان ادارات در 
کنار وظایف ذاتی خود و خدمت رســانی به شهروندان، حقوق و خواسته هایی 
دارند که سیســتم و سازمان می بایست در راستای تامین آن ها تالش کند و 
در قبال آن مسئول است.وی افزود: نگاه تک بعدی و تکلیفی به کارکنان و عدم 
توجه به درخواســت آن ها موجب فرســودگی شغلی می شود.به گفته معاون 
توســعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم فرسودگی 
و یکنواختی از جمله آفت های شــغلی در هر سازمان است که تبعاتی همچون 
کاهش مشــارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و افزایش دل زدگی کارکنان را 
در پی دارد.فتاحی زاده توضیح داد: میزان رضایت سازمانی ارباب رجوعان ارتباط 
مستقیمی با موضوع رضایت کارمندان دارد که این امر معموالً مغفول و نادیده 
گرفته می شود. این در حالی اســت که یکی از متغیرهای میزان رضایتمندی 
ارباب رجوعان، سطح رضایت کارکنان دســتگاه ها خواهد بود.وی تصریح کرد: 
براساس نظر سنجی و نیازسنجی های انجام گرفته طی سنوات گذشته، بخشی 
از دغدغه و مشکالت کارکنان اداره کل مربوط به مباحث مالی و درآمدی است 
و بیشــتر موضوعات مربوط به نقش و جایگاه ســازمانی اداره کل، کارآمدی و 
تأثیرگذاری مدیران دستگاه، احترام متقابل کارکنان با یکدیگر، در نظر داشتن 
برنامه های تفریحی، فرهنگی، زیارتی در کنار برنامه روتین و روزمره کاری بوده 
اســت.وی با اشاره به اهمیت امور رفاهی و پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در 
اداره کل اظهار داشت: بر این اساس کمیته با عنوان کمیته رفاه و پشتیبانی اداره 
کل تشکیل و ایجاد شد.فتاحی زاده گفت: با توجه به وضعیت معیشتی کارکنان 
و شــرایط اقتصادی حاکــم،  در این کمیته  به امور رفاهــی و تامین نیازهای 
معیشتی، تفریحی، درمانی و.... کارکنان پرداخته و توجه ویژه می شود.وی در 
خصوص جزییات تشــکیل این کمیته توضیح داد: در مرحله اول نیازسنجی و 
نظر سنجی از  تمام کارکنان اداره کل برای تصمیم گیری مناسب و مشارکتی 
انجام شــد و براساس درخواست های مطرح شده کارکنان، اداره کل در صورت 

امکان مامور به تامین آن خواهد بود.

افزایش 30 درصدی رسیدگی به تخلفات 
شرکتهای حمل ونقل کاال و مسافر در قم

به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان قــم دررراســتای صیانت از 
حقوق رانندگان ، مســافران و دیگر کاربران جاده ای 
، طی ده ماهه نخســت سال 99 ، به 73 مورد تخلف 
اعالمی درکمیسیون ماده 12 )، رسیدگی به تخلفات 

شــرکتهای حمل و نقل عمومی  کاال و مسافر (دراســتان قم رسیدگی شد . 
رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم درپی 
اعــالم خبر فوق تصریح کرد : با وجود اپیدمی ویروس کرونا و ضرورت اجتناب 
از تشکیل مستمر جلسات موضوعه ، طی ده ماهه نخست سالجاری به 73 مورد 
تخلف اعالمی شرکتهای حمل ونقل عمومی کاال و مسافر دراستان قم رسیدگی 
گردید ،  که درمقایســه با مدت مشابه سال 98 ، ازرشد 30 درصدی برخوردار 
است . حســین اعتمادی تعداد پرونده های تخلفات رسیدگی شده شرکتهای 
حمل ونقل عمومی کاال و مسافراســتان قم  درســال 98 را 56 مورد عنوان و 
افزود : غالب تخلفات صورت گرفته شــامل : صدور بارنامه فاقد کد رهگیری ، 
صدور بارنامه جهت خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی ) کپسول اطفا حریق ، آج 
مناسب الستیکها ، سالم بودن شیشها ، سالمت سیستم سرمایشی و گرمایشی 
خودرو و ....( ، سواســتفاده از کارت هوشــمند و کدپســتی و...می باشند .وی 
درادامه به احکام صادره جهت موارد رسیدگی شده درتخلفات اعالمی اشاره و 
اظهار داشــت : از مجموع 73 مورد تخلف اعالمی رسیدگی شده در کمیسیون 
ماده 12 اســتا ن قم دومورد به تعطیلی شــرکت به مدت یکماه ، 59 مورد به 
پرداخت جریمه نقدی ) از یک الی پنج میلیون ریال ( ، شــش مورد به تذکر 
کتبی و مابقی ) شــش مورد ( از موارد اتهامی مبرا شــناخته شدند . اعتمادی 
با یادآوری این مهم که بازرســان ونظار این اداره کل به طور مستمر نسبت به 
بازدید وبررسی میدانی  موارد موضوعه در شرکتهای حمل ونقل عمومی کاال و 
مسافرساعی می باشند عنوان کرد : کاربران جاده ای اعم از رانندگان ، مسافران 
و دیگر عزیزانی که از خدمات حمل ونقل عمومی جاده ای بهره مند می شوند 
درصورت مشــاهده هرنوع تخلف میتوانند ضمن تماس با شماره تلفن گویای 
141 مرکز مدیریت راهها مراتب را اطالع رسانی نمایند .وی خاطر نشان ساخت 
: بی تردید به تمامی موارد تخلف اعالمی کاربران جاده ای توســط مســئوالن 
ذی ربط  رســیدگی و نتیجه اطالع رسانی می گردد .رییس اداره حقوقی اداره 
کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم ضمن اعالم مجدد آنکه تلفن 
گویای 141 مرکز مدیریت راهها درتمامی اوقات شــبانه روز آماده پاسخگویی 
به مراجعات تلفنی می باشد متذکر شد : همچنین درتمامی ایام هفته )بغیر از 
ایام تعطیل ( ودرساعات اداری ، تلفنهای 37782426و 37780427 اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم آماده پاسخگویی به مراجعات تلفنی 

عزیزان می باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم خبر داد؛
کاهش ۲۸ درصدی تردد در محورهای 

مواصالتی استان ایالم
ایالم-صمیم نیا مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم از کاهش 
28 درصدی تردد در محورهای مواصالتی اســتان ایالم در ســال جاری خبر 
داد.نــوراهلل دلخواه  مهر اظهار کرد: در 10 ماهه ســال 99 بیش از 28 میلیون 
خودروی ســبک و سنگین در جاده های استان تردد کردند.وی افزود: تردد در 
محورهای مواصالتی استان در 10 ماهه سال جاری 28 درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته کاهش داشته است.وی گفت: بیشــترین میزان تردد در 
محور ایالم – سرابله با بیش از یک میلیون و 389 هزار تردد توسط سامانه های 
تردد شمار ثبت شده است.دلخواه اضافه کرد: در حال حاضر 31 دوربین نظارت 
تصویری، 13 سامانه ثبت تخلف و 48 دستگاه تردد شمار در جاده های استان 
فعال هستند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم اظهار کرد: همچنین 
در این مدت )ابتدای امســال تا پایان دی( بیش از 450 هزار مســافر در قالب 
103 هزار ســفر در استان ایالم جابجا شــده است.وی گفت: با توجه به شیوع 
کرونا نســبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصد سفرها و 81 درصد مسافران 

در استان کاهش یافته است

درآمد کارگران چطور افزایش می یابد؟
عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار معتقد اســت حمایت بیمه ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش هزینه های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد 
نیروهای کار و بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.علی اصالنی با بیان اینکه به شکل دستوری و یکطرفه نمی توان دنبال افزایش دستمزد یا اصالح شیوه 
مزد بود، گفت: در حال حاضر 30 درصد هزینه های آب و برق و گاز کارفرمایان افزایش یافته و از طرفی هزینه های مالیات، دارایی و حق بیمه هم هســت که 
می پردازند لذا نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم کارفرمایان از افزایش فرضا 40 درصدی دستمزد استقبال کنند.وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه ها در شرایط 
اقتصادی موجود با کمترین ظرفیت کار می کنند ولی مگر قیمت تمام شده یک کارخانه چقدر است که 33 درصدش را به بانک سود بدهد؟این مقام مسئول 
کارگری با بیان اینکه عمده مشــکالت کارفرمایان دســتمزد نیست و شاید تنها 9 درصد آنها مربوط به دستمزد نیروی کار باشد، ادامه داد: 90 درصد مشکالت 
کارفرمایان را هزینه های دیگر مثل سود بانکی، وام بانکی، عوارض و مالیات، مواد اولیه و ... تشکیل می دهد اما دولت یا مجلس می توانند در این زمینه به کمک 
بیایند و قانونگذاری کنند هزینه های کارفرمایان 30 درصد کمتر شود.عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار افزود: برخی کارفرمایان دوبار در سال مالیات می 
دهند؛ یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر عملکرد که برای کاهش هزینه هایشان پیشنهاد می شود تنها مالیات تکلیفی را پرداخت کنند و مالیات بر عملکرد 
ندهند. با اجرای چنین طرح هایی هم کارفرمایان بیشتر از یک مالیات نمی پردازند و از افزایش دستمزدها استقبال می کنند و هم کارگران از لحاظ معیشتی 
و دســتمزد تقویت می شــوند.اصالنی ادامه داد: یک کارخانه خصوصی که در آخر سال 500 میلیون تومان سود کرده باید 25 درصدش را به دارایی بدهد ولی 
برایش این ســوال مطرح اســت که چه خدمتی دریافت کرده که باید 25 درصد مالیات بپردازد؟ لذا پیشنهاد می شود مجلس قانونی مصوب کند که بر اساس 
آن کارفرما ســود عملکرد کارخانه را به عنوان کارانه به کارگران بدهد یا به اســم بن کارگری یا سود تولید به کارگران کارخانه بپردازد. اگر این مساله به قانون 
تبدیل شــود و مجلس بر اجرای آن نظارت کند هم در وضع معیشــت پرسنل کارخانه تاثیرگذار اســت و هم موجب بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و کاهش 
هزینه های کارفرما می شــود.این مقام مســئول کارگری تصریح کرد: در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر مشاغل و بنگاهها دچار مشکل و آسیب شده 
و بجز کارخانه های مواد غذایی و شوینده و بهداشتی بیشتر کارخانه ها با ظرفیت پایین کار می کنند باید حمایت های بیمه ای و مالیاتی از کارفرمایان صورت 

گیرد؛ تنها در این صورت است که بخشی از هزینه های کارفرمایان جبران می شود و به درآمد و معیشت خانوارهای کارگری کمک کرده ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
گزینه های انتخاب جانشین رئیس بورس 

نگرانمان کرده است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزینه های جانشــینی رئیس 
ســازمان بورس ما را نگران کرده اســت،گفت: نباید افراد غیر متخصص را برای 
بورس انتخاب کرد.، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران درباره استعفای 
رئیس سازمان بورس، اظهار داشت: طی روزهای اخیر در این خصوص موضوعاتی 
مطرح شــد که هم افکار عمومی، هم فعاالن بازار سرمایه و هم مجلس شورای 
اسالمی به ویژه در کمیسیون اقتصادی به دنبال این بودیم که مسائل مربوط به 
انتخاب فرد جایگزین با توجه به نیازهای بازار بورس برای پوشــش نقاط ضعف 
و عملکرد مدیریتی ماه های اخیر این ســازمان مورد توجه قرار گیرد.وی تصریح 
کرد: انتظار ما از مجموعه دولت و متولیان بخش اقتصاد و وزیر اقتصاد این است 
که نهایت دقت را در انتخاب فرد جدید داشــته باشــند تا دغدغه کنونی مردم 
در بازار ســرمایه با انتخاب یک مدیر کارآمد، توانمند و قوی پوشش داده شود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما خبرهایی از دولت در مورد 
پیشنهادهای جایگزین برای ســازمان بورس داریم که نگرانی های ما را در این 

زمینه دو چندان کرده است.
وی تاکید کرد: خبرهای نگران کننده ای در خصوص برخی افراد داریم که فاقد 
ویژگی های الزم برای ریاست سازمان بورس هستند.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: این که کســی سابقه تخصصی در حوزه بازار سرمایه نداشته باشد 
نگرانی جدی ایجاد می کند و ما نمی توانیم بازار سرمایه را به کسی بسپاریم که 
کوچک ترین ســابقه اجرایی در کمترین رده های مدیریت بازار سرمایه نداشته 
باشــد و بخواهد برای بازار ســرمایه با این ابعاد از بورس تهران گرفته تا بورس 
انرژی و بورس کاال تصمیم گیری کند، لذا از دولت می خواهیم از انتخاب چنین 
افرادی اجتناب کند زیرا اثراتش به بخش های دیگر تســری می یابد و محدود به 

بازار سرمایه نخواهد بود.

در گزارش مرکز آمار منتشر شد؛
 افزایش فاصله تورمی دهک ها

نرخ تورم کل کشور در دی ماه 1399 برابر 32,2درصد است که در دهک های 
مختلــف هزینه ای در بازه 29.8درصد بــرای دهک اول تا 39.3درصد برای 
دهک دهم نوسان دارد.؛ بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در 
دی ماه 1399 برابر 32,2درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در 
بازه 29.8درصد برای دهک اول تا 39.3درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« بین 28.5درصد برای دهک دهم تا 32.8درصد برای دهک دوم 
اســت. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« بین 26.9درصد برای دهک اول تا 42.1درصد برای دهک دهم 

است.

فاصله تورمی دهک ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی 
دهک ها در این ماه به 9,5 درصد رســید که نســبت به مــاه قبل )9.3 درصد( 
0.2 واحد درصد افزایش داشــته است.فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نســبت به ماه قبل 0,3 واحد درصد و در گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نســبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.

پرسش از یک مقام مسئول؛
مردم در سال ۱۴00چقدر یارانه می گیرند؟

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه گفت: ارقام منتشر شده درباره میزان 
افزایــش یارانه ها گمانه زنی اســت، به محض نهایی شــدن ارقام یارانه ها، 
جزئیات آن به اطالع مردم خواهد رسید.رحیم زارع با اشاره به انتشار برخی 
ارقام درباره میزان پرداخت یارانه به مردم در ســال 1400؛ تاکید کرد: این 
رقم ها هیچکدام نهایی نشده و صرفا پیشنهاد هایی است که مطرح شده، ولی 
مصوب نشده است.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس افزود: 
کمیته تخصصی که توسط کمیسیون تلفیق تشکیل شده است، بحث مربوط 
به تبصره 14 بودجه که به پرداخت یارانه ها اختصاص دارد را با بررسی های 
دقیق کارشناسی دنبال می کند و در این کمیته پیشنهاد های مختلفی برای 
حمایت از مردم مطرح شده است که به محض آن که نهایی و تصویب شود 

به اطالع مردم خواهد رسید.

رییــس جمهور پس از گــزارش وزارت 
خانه های نفــت، اموراقتصادی و دارایی 
و صنعت، معدن و تجــارت از وضعیت 
اقتصادی کشور با اشاره به اقدامات موثر 
دولت و نتایج و دســتاوردهای مثبت در 
ماه های اخیر، گفت: کشــور در شرایط 
فعلی نیازمنــد آرامش و ثبات در فضای 
کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه 
است و نباید با اظهارات نسنجیده ، غیر 
منطقی، شتابزده و بدون پشتوانه علمی 
و صرفــا با اهداف کوتاه مدت سیاســی 
موجبــات صدمه و لطمه بــه اعتماد و 
آرامش مردم و فعاالن اقتصادی را فراهم 
کرد.حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانی دیروز یکشــنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت، با تاکید بر 
این نکته که همــه باید تالش کنند به 
نحــو موثر از ثمره مقاومــت و مقابله با 
جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق 
اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریم 
ها بهره ببرند، افزود: برای دولت مسجل 
و اثبات شده است که هدف کارگردانان 
شکســت خورده جنگ اقتصادی، برهم 

زدن آرامش اقتصادی کشــور اســت و 
امــروز تالش می کنند پیروزی ملت در 
جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم 
تلخ کنند.روحانی افزود: من مطمئنم که 
فعاالن اقتصادی کشور و مردم با روشن 
بینــی، به این نوع اظهــارات و اقدامات 
توجه و اعتنا نمــی کنند و با اطمینان، 
آرامــش و امید به افق روشــن اقتصاد 
کشــور به فعالیت های خــود با قدرت 

ادامه می دهند.رییــس جمهور با بیان 
اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی 
و روند رو به رشــد صادرات نفتی و غیر 
نفتی شــرایط اقتصادی کشور به سمت 
بهتر شدن حرکت می کند، اظهار داشت: 
اهمیت بازارهــای اقتصادی ایجاب می 
کند آرامش الزم در ایــن بازارها برقرار 
باشــد.روحانی تاکیــد کرد: دشــمنان 
عصبانــی تالش می کنند روند مثبت را 

متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع 
رسانه های معاند و جنگ روانی، عمدتا 
بدنبال این هستند که روند کاهش نرخ 
ارز و قیمــت کاالها را شــرطی نمایند.

رییس جمهور با بیان اینکه با شکســت 
جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرف های 
تجــاری ایران تغییر یافته و مناســبات 
اقتصادی کشــور درحال ورود به مرحله 
جدیدی اســت، تصریح کرد: همه باید 
کمک کنند که بازارهای حساس نظیر 
ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک 
مرکــزی اعمال می کنــد مدیریت و به 
تعادل برســد.در ادامه این جلسه رییس 
ســازمان برنامه و بودجه از روند بررسی 
و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی در منابع و مصارف الیحه 
بودجه 1400 داده است،گزارشــی ارائه 
کرد.براساس گزارش ارائه شده در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تبعات و 
عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق 
مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی 
و مصــارف بودجه بر اقتصاد کشــور و 

معیشت مردم، بررسی شد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

فضای بازار سرمایه نیازمند 
ثبات است

رئیس کانون عالی بازنشســتگان تامین اجتماعی از 
افزایش اعتبار همســان ســازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی خبر داد و گفــت: 90 هزار میلیارد 
تومــان بــرای اجرای مرحله دوم همســان ســازی 
اختصاص یافــت. علی اصغر بیات اظهار داشــت: از 
روزهــای ابتدایــی تقدیم کلیات بودجــه 1400 به 
مجلس شورای اسالمی پیگیری ها و مذاکرات فشرده 
و متعددی را با مسئوالن عالی دولت و مجلس انجام 
دادیم تا ابهامات و کم لطفی هایی که به بازنشستگان 
و مســتمری بگیــران تأمین اجتماعی شــده بود را 
برطرف کنیم. جلساتی را با اعضای کمیسیون تلفیق 
بودجه، کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات و 
کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کردیم. در دیدار 

با رئیس مجلس، آقای نادران، حاجی دلیگانی و سایر 
نمایندگان دغدغه ها و نگرانی های خودمان را منتقل 
کردیم.وی افزود: در تمامی این نشســت ها بر رعایت 
حقوق و مطالبــات قانونی و همچنین ضرورت توجه 
به مشــکالت بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی بویژه در حوزه مسائل اخیر از جمله متناسب 
سازی و مشــکالت بازنشستگان ســخت و زیان آور 
تاکید شــد. به لطف خدا، اولین گام که تعیین سهم 
مشخص اعتبار سازمان تأمین اجتماعی برای اجرا و 
تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری 
بگیران بود، انجام شد و اعتبار تخصیص یافته در بند 
و تبصره 2 الیحه بودجــه 1400 از 90 هزار میلیارد 
تومان به 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.بیات 

در ادامه افزود: بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد 
تــا 90 هزار میلیارد تومان از مبلغ 150 هزار میلیارد 
تومان که از محل واگذاری سهام، اموال و دارایی های 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود، 
برای اجرای مرحله دوم متناســب سازی هزینه شود.

وی همچنیــن با بیان اینکه باید فاصله بســیار زیاد 
تورم با حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی بر طرف شود، خاطرنشان کرد: انتظار داریم 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با توجه به شرایط 
سخت و طاقت فرســای اقتصادی، پیگیری و نظارت 
جدی در اجرای قوانین مصوب را داشــته باشند چرا 
که بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از 

شرایط موجود ناراضی و گالیه مند هستند.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛

خبر خوش برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد؛

 پرداخت یارانه نقدی و معیشتی به صورت ادغامی
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، اعضای کمیسیون تلفیق دیروز 
به دو برابر شــدن یارانه های مشموالن در ســال آینده موافقت کردند.، رحیم زارع 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 کل کشور در نشست خبری دیروز 
خود با بیان جزئیات نشســت اخیر کمیســیون خود اظهار داشت: در نشست اخیر 
کمیسیون برای سال آینده برای تمام کسانی که یارانه دریافت می کنند و یا مشمول 
دریافت یارانه هستند تصمیم گیری شد. وی افزود: در مجموع مبلغ 91 هزار میلیارد 
تومان برای یارانه بگیران مشمول تخصیص یافت و این یعنی در سال آینده به ازای 
هر فرد که سال گذشته 45 هزار تومان دریافت می کرد، یارانه دو برابر یعنی به ازای 
هر نفر 90 هزار تومان خواهد شد.زارع ادامه داد: همچنین مبلغ 20 هزار تومان برای 
35 میلیون نفر طبقه متوسط جامعه، 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری 
مددجویان، کمیته امداد و بهزیستی اختصاص خواهد یافت.وی درباره نحوه اعطای 
یارانه نقدی و معیشتی گفت: پرداخت یارانه در سال آینده به صورت ادغامی خواهد 
بود.وی با بیان اینکه هیات رئیســه کمیسیون تلفیق بودجه تا روز جمعه این هفته 
برای بررســی نهایی بودجه جلسات خود را ادامه خواهند داد، گفت:پیش بینی می 
شود الیحه بودجه سال 1400 از روز سه شنبه هفته آینده) 14 بهمن ماه( در صحن 
علنی بررسی شودزارع با بیان اینکه تقریبا کلیه یارانه های پرداختی در سال آینده 
تجمیع می شود، ادامه داد: همچنین مبلغ 20 هزار میلیارد تومان عالوه بر مبلغ ذکر 
شده برای افزایش یارانه 35 میلیون نفر اقشار طبقه متوسط و متوسط رو به پایین 
قرار داده شده و 10 هزار میلیارد تومان هم برای افزایش مستمری مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی مصوب شد.زارع با بیان اینکه دولت مبلغ 73 هزار و 800 میلیارد 
تومان را در الیحه بودجه برای پرداخت یارانه در سال آینده در نظر گرفته بود، اظهار 
کرد: کمیســیون تلفیق با افزایش این عدد، 147 هزار میلیارد تومان برای پرداخت 

یارانه نقدی در سال 1400 مصوب کرد که جزئیات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال 1400 مجلس، افزود: سازمان 

هدفمنــدی یارانــه ها و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شــدند تا برای 
پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی نسبت به ثبت نام کلیه افراد پشت صف، افراد 
جدیدالورود و همچنین افرادی که قبال منصرف شده و اکنون مستحق دریافت یارانه 
هستند، اقدام کنند.وی تاکید کرد: تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی 
و معیشتی از سوی این دو دستگاه تخلف محسوب شده و مسئولیت آن برعهده کلیه 
مدیران ذی ربط بوده و این تخلف قابل رســیدگی در مراجع ذیصالح اســت، تقریبا 

کلیه یارانه های پرداختی به افراد در سال آینده تجمیع شده و پرداخت می شود.
زارع با اشــاره به اینکه در مجمــوع 32 هزار میلیارد تومــان یارانه تولید در حوزه 
مســکن، کشاورزی، گردشگری و ... مصوب شد، افزود: 18 هزار میلیارد تومان برای 
رفع محرومیت در مناطق کمتر برخوردار و همچنین 33 هزار میلیارد تومان یارانه 
دارویی قرار داده شــد که یارانه دارویی در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد 
تا نحوه تامین 2,5 میلیارد دالر آن را به صورت ارزی-ریالی تعیین کنند.سخنگوی 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 مجلس بیان کرد: تقریبا 43 ردیف در 
بخــش هدفمندی یارانه ها در حوزه مصارف ذکر شــده که 10 ردیف آن در الیحه 
دولت وجود داشــته و 79 هزار میلیارد تومان منابع برای آن دیده شده بود که این 
مبلغ از سرجمع 429 هزار میلیارد تومان کسر می شود و بقیه منابع باقی مانده در 
ردیف های در نظر گرفته شــده، هزینه می شــود.وی ادامه داد: منابع باقی مانده در 
حوزه های کاهش و رفع فقر مطلق در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد، حوزه 
سالمت، خرید نان و خرید تضمینی گندم، کمیته امداد، حوزه های فرهنگی، کتب 
درســی، حوزه بهزیستی، مسکن رزمندگان معسر، صندوق بیمه اجتماعی، حوادث 
غیرمترقبه، خرید واکسیناسیون دام، کاهش آسیب های اجتماعی، حمایت از زنان 
سرپرســت خانواده، حمایت از خانواده زندانیان و ... هزینه خواهد شد.ســخنگوی 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 مجلس تاکید کرد: تقریبا 33 مورد در 
این رابطه وجود داشــته که برخی از آن هــا در الیحه دولت بوده و موارد دیگر هم 

توسط کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است. همچنین پرداخت حقوق سربازان 
که براساس  قانون 75 درصد پایه پیش بینی شده، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق 
برای سال آینده چند برابر شد.زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق 
بودجه میزان پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی برای سال آینده دو برابر شد اما 
برای یارانه مددجویان کمیته امداد و خانواده های متوسط روبه پایین رقم بیشتری 
در نظر گرفته شد. هنوز درباره جزئیات دقیق تصمیم گیری نهایی انجام نشده و در 
جلسه بعدی تصمیم گیری خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1400 مجلس تاکید کرد: بررســی کلیه بخش های الیحه بودجه سال آینده به جز 
تبصره های 14 و 18 که درباره یارانه و ســود تسهیالت است، به اتمام رسیده و بر 
روی ســامانه نمایندگان بارگذاری شده است، بعد از پایان بررسی این دو تبصره هم 
بر روی سامانه موردنظر با هدف دریافت پیشنهادات نمایندگان قرار داده خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کمیسیون تلفیق بودجه برای جلوگیری از افزایش 
قیمت ها در سال آینده چه مصوباتی داشته است، گفت: ما دو اقدام را در این مورد 
در نظر گرفته ایم، ابتدا کســری تراز عملیاتی و کســری بودجه دولت را به حداقل 
رســانده ایم زیرا وجود کســری در بودجه موجب تورم شده و زندگی مردم را دچار 
اختالل خواهد کرد، بنابراین نرخ تورم حداقلی برای ســال آینده باید وجود داشته 
باشــد.زارع بیان کرد: همچنین در بخش هایی مانند بحث مابه التفاوت نرخ ارز که 
احتمال ایجاد تورم وجود داشــت، پرداخت یارانه نقدی برای جبران قرار داده شده 
اســت، البته یک سری پیشنهادات در حوزه بنزین هم احتماال در بخش هدفمندی 
یارانه ها در زمان بررســی الیحه بودجه در صحن علنی مطرح می شود.سخنگوی 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 مجلس تصریح کرد: منابع ایجاد شده 
از مابه التفاوت نرخ ارز را در بودجه ســال آینده برای پرداخت یارانه نقدی در نظر 
گرفتیم، البته امکان دارد با بررســی و تصویب برخی پیشنهادات در بحث بنزین در 

صحن علنی هم میزان منابع درآمدی برای پرداخت یارانه ها افزایش پیدا کند.
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شوک بایدن به تولیدکنندگان نفت آمریکااستانها
رییــس جمهور دموکرات آمریکا بمحض روی کار آمدن، وعده 
هایی که در راســتای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ محیط 
زیســت داده بود، عملی کــرد و تولیدکنندگان نفت و گاز این 
کشور را غافلگیر ساخت. جو بایدن، رییس جمهور آمریکا چند 
ســاعت پس از به قدرت رسیدن، به وعده های انتخاباتی خود 
عمل کرد و مجوز خط لوله نفت کی اســتون ایکس ال را لغو 
کرد. همان روز وزارت کشور ملزم شد که تنها سران سازمان می 
توانند مجوزهای حفاری جدید را در دو ماه آینده تایید کنند. 
قرار اســت بایدن در روزهای آینده به اقدامات بیشتری دست 
زده و فروش لیزینگ نفت و گاز در زمینهای فدرال را که آمریکا 

۱۰ درصد از تولیدش را از آنها دارد، معلق کند.
این اقدامات باعث سقوط ارزش سهام تولیدکنندگان نفت شد و 
فشار خون فعاالن این صنعت را باال برد. فرانک ماکیاروال، نایب 
رییس سیاسی در موسسه امریکن پترولیوم در این باره گفت: 
در نخســتین روزهای دولت جدید، آنها به اقداماتی دست زده 
اند که به اقتصاد آسیب زده و به قیمت مشاغل آمریکایی تمام 
می شــود. ما نگرانیم و همه باید در این کشــور نگران باشند.

دستور وزارت کشور که اواخر روز چهارشنبه امضا شد، فرایند 
صدور مجوز را به مدت ۶۰ روز تا روی کار آمدن مدیریت جدید 
تغییر می دهد.صنعت نفت اتفاقات اخیر را نشانه بدی می داند. 
مقامات انرژی نگرانند که تصمیمات مربوط به صدور مجوز فنی 
به جای رگوالتورهای متخصص در این زمینه، توســط کسانی 
گرفته شود که منصوبین سیاسی هستند و نگرانند که مجوزها 
یا تغییر آنها برای فعالیتهای حفاری فعلی به تاخیر خواهد افتاد. 
بعالوه برخی نخستین اقدامات بایدن را مقدمه ای برای اقدامات 

گسترده تر می دانند.در حالی که وعده های بایدن و اقداماتش 
برای عمل کردن به آنها تهدیدی برای برخی از تولیدکنندگان 
نفت آمریکا به شــمار می رود اما با محــدود کردن عرضه، از 
قیمتهای نفت پشــتیبانی می کند.اقدامــات دولت بایدن در 

نخستین روزهای فعالیتش نشان دهنده تغییر چشمگیر از روند 
در پیش گرفته شده در دوران دونالد ترامپ برای تسریع صدور 
مجوزهای حفاری و گشــایش زمینهای بیشــتر برای حفاری 
نفت است و تغییر مســیر در انتخابات مقامات کامال مشخص 

اســت. در دوران ترامپ، رگوالتور حفاری فراساحلی در وزارت 
کشور اسکات آنجل، یکی از متحدان نفتی باسابقه و مقام سابق 
لوییزیانا بود که به دنبال سرعت بخشیدن به مجوزدهی پروژه 
های نفتی خلیج مکزیکو پس از فاجعه »دیپ واتر اوریزون« در 
ســال ۲۰۱۰ بود. در مقابل، یکی از نخستین کسانی که بایدن 
در دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی استخدام کرد که بر لیزینگ 
نفت فراســاحلی و مزارع بادی نظارت می کند، ماریسا نودل، 
فعال ســابق در گروه دوستان زمین اســت.بایدن در مبارزات 
انتخاباتی خواســتار حذف سوختهای فسیلی شده و قول داده 
بــود مجوزدهی جدید نفت و گاز در زمینهای فدرال را متوقف 
می کند. تولیدکنندگان نفت نگران سال گذشته با پیش بینی 
محدودیتهای بیشــتر در دوران بایــدن، مجوزهای لیزینگ و 
حفاری زیادی را دریافت کرده انــد. اما اقدامات ناگهانی اخیر 
بسیاری را در این صنعت غافلگیر کرد و باعث تماسهای تلفنی 
وحشت زده شد چرا که البی کنندگان و وکیالن به دنبال برنامه 
ریــزی اقدام بعدی بودند. آنها در حــال تدوین راهبردهایی از 
جمله دعوی قضایی هســتند و هر گونه اهرم سیاسی که می 
توانند برای جلوگیری از ممنوعیت گسترده لیزینگ بکار ببرند، 
بررسی می کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، اما فعاالن محیط 
زیست خوشحال هستند و می گویند ممانعت از توسعه سوخت 
فســیلی در زمینهای فدرال اقدام الزمی برای مقابله با انتشار 
گازهای گلخانه ای عامل تغییرات اقلیمی اســت. طبق گزارش 
سازمان زمین شناســی آمریکا، نفت، گاز و زغال سنگی که از 
زمینها و آبهای فدرال استخراج می شود در حدود ۲۴ درصد از 

انتشار دی اکسید کربن آمریکا سهم دارد.

تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان در حوزه فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت

از ســوی امور ایثارگران استانداری، بنیادشهید و امور 
ایثارگران اســتان از هاشــم امینی، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان به دلیل ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت و اقدامات جهادگونه در راستای خدمات 
رســانی به مردم تقدیر به عمل آمد.دکتریزدی مشاور 
امور ایثارگران اســتانداری در این مراسم با اشاره به ضرورت خدمات رسانی بی 
وقفه به مردم گفت:خدمت رســانی به مردم یکی از توفیقاتی است که خداوند 
نصیب انســانهای خالص و متعهد می نماید که در این خصوص در دین اسالم 
احادیث  و روایات زیادی نقل شــده است.ویحل مشکالت مردم را مصداق بارز 
لطف خداوند برشــمرد و تصریح کرد:لطف و رحمت خداوند شامل افرادی شده 
که توفیق حل مشکالت مردم را دارند بنابراین مسوالن باید قدر فرصت خدمت 
به مردم را غمینت شمارند و بی وقفه در راستای حل مشکالت مردم گام بردارند.

مشاور امور ایثارگران استانداری، سقایی را یکی از توفیقات فعاالن در صنعت آبفا 
دانســت و اظهارداشت:فعاالن صنعت آبفا که فرصت سقایی برای آنها مهیا شده 
باید بی وقفه در زمینه خدمت رسانی به مردم تالش کنند والبته مهندس هاشم 
امینی، مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان بعنوان یکی از مدیران متعهد  و 
مسولیت پذیرتوانسته به خوبی خدمات پایداربه مردم در سطح استان ارائه دهد.

در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه ۱۲ درصد 
شاغالن شرکت ایثارگر هستند اظهارداشت:فعاالن صنعت آبفا شبانه روزی و بی 
وقفه در راســتای خدمت رســانی پایدار به مردم فعالیت می کنند که این مهم 
نشانگر ایثار و تعهد فعاالن در این صنعت می باشد.وی افزود:با توجه به اقدامات 
جهادگونه کارکنان آبفا در زمینه ارائه خدمات شبانه روزی به بیش از 5 میلیون 
نفر در استان،به نوعی می توان گفت همه کارکنان آبفا ایثارگر به شمار می آیند.

هاشــم امینی با اشــاره به تامین آب شرب مردم در ســطح استان خاطرنشان 
ساخت:هم اکنون آب شرب بیش از 5 میلیون نفر در بیش از ۱۰۰ شهر و بیش 
از هزار روستا در سطح استان بی وقفه تامین می شود.همچنین فاضالب بیش از 
۲ میلیون نفر در سطح استان به صورت بهداشتی جمع آوری و تصفیه می شود 

که این همه در راستای ارائه خدمات پایدار در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت  توزیع برق اصفهان:
برق زیر ساخت توسعه و رونق اصناف است

مهنــدس حمید رضا  پیر پیران مدیرعامل شــرکت  توزیع برق اصفهان انرژی 
پایدار برق را به عنوان زیر ســاخت کلیه زیر ساخت های معرفی نمود و اذعان 
داشــت که رونق و جهش تولید بدون فراهم نمودن زیرســاختها ازجمله انرژی 
پایدار برق ممکن نمی گردد و در همین راستا شرکت توزیع برق اصفهان تمام 
تالش خود  را در تامین برق پایدار صنایع تولیدی و تجاری به کار بسته است به 
گونه ای که شــاخص  SAIDIشرکت از 85۰ دقیقه خاموشی به ازا هر مشترک 
در ســال 93 به کمتر از ۱3۰دقیقه در سال جاری کاهش یافته است باید توجه 
کنیم تا ثیر این پایداری در تمامی صنایع تولیدی و کشــاورزی مشهود و قابل 
توجه می باشد .وی در ادامه افزود این موفقیت تالش شبانه روزی همکاران برق 
به عنوان یک رسالت اجتماعی و با همکاری تمامی مشترکین برق محقق گردیده 
که اســتمرار آن نیز نیازمند همکاری بیشتر کلیه مشترکین از جمله اصناف ، 
صنایع و مردم می باشــد و دیگر اینکه در شرایط خطیر امروز و با وجود تحریم 
های ظالمانه استکبار جهانی بر علیه ملت ایران ،حفظ آستانه تاب آوری تولید و 
ایفای نقش آن در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین 
صادرات و ارزآوری برای کشــور بسیار با اهمیت می باشدوی خاطر نشان کرد : 
نبایــد اجازه دهیم با خودخواهی درصد کمی از مردم و بعضی از مراکز تولیدی 
بدون توجه به الگوی های صحیح مصرف انرژی و با تجاوز مصرف از میزان انرژی 
قراردادی خریداری شده  در توزیع پایدار شبکه اختالل وارد شود و آسیب جدی  
به صنایع زده شــود چرا که در شرایط همه گیری بیماری کرونا و تغییر سبک 
زندگی مردم و غیر حضوری شدن آموزش دانش آموزان و دانشجویان و همچنین 
گذراندن دوران نقاهت بیماران کرونایی در منازل و همچنین تامین برق مراکز 
بهداشتی و درمانی انرژی برق پایدار در حکم هوای تنفس مردم می باشد که با 

جدیت تمام در تامین وتوزیع آن باید تالش نمود..

اولین جلسه انجمن خبرگی بهروه وری در 
شرکت گاز استان گلستان

به منظور پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش و با هدف بحث و بررسی در 
خصوص تبادل دانش و تجربه کارکنان اولین جلســه انجمن خبرگی بهروه 
وری در شرکت گاز  تشکیل شد.با توجه به ابالغ آیین نامه انجمنهای خبرگی 
از ســوی شــرکت ملی گاز و تکمیل فرآیند پیاده سازی مدیریت دانش در 
شرکت گاز استان گلستان اولین جلسه انجمن خبرگی بهروه وری با حضور 
نمایندگان مشــاور و اعضا کمیته مذکور برگزار گردید.در این جلسه اعضا با 
اهداف شــکل گیری انجمن آشنا شــده ودر ادامه  به بحث و تبادل نظر در 
خصوص نحوه کار و فعالیتهای انجمن وهمچنین  تبادل دانش در خصوص 
موضوع  انجمن پرداختند.گفتنی است این انجمن در پی آن است که افراد 
با دغدغه ها و عالیق مشترک را گرد هم جمع کرده تا مسائل کاری خود را 
باهم در میان بگذارند و بر اســاس تعامل با یکدیگر، دانش و تجارب خود را 
تعمیق  بخشند تا  سازمان به  سرعت و به صورت اثربخش به سمت موفقیت 

حرکت کند.

مدیرعامل گاز گلستان در جلسه کمیته مدیریت بحران:
  ضرورت پایش و کنترل مصارف ادارات 

سطح استان     
   دکتر طالبی مدیرعامل و رئیس ســتاد مدیریت بحران شرکت گاز استان 
گلســتان در جلسه کمیته مدیریت بحران ،ضرورت پایش و کنترل مصارف 
ادارات ســطح استان را امری مهم و اساســی خواند .در ابتدای  این جلسه، 
قاســم نجاریان رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گازاستان 
گلستان ضمن تشریح شــرایط آب و هوایی در پایان هفته جاری ، هشدار 
برای آمادگی تمامی کارکنان شرکت در مقابله با هرگونه شرایط اضطراری 
وهمچنین  پیگیری مصوبات جلسه گذشته مدیریت بحران را دردستور کار 
قــرار داد .در ادامه دکتر طالبی مدیرعامل و رئیس ســتاد مدیریت بحران 
شــرکت گاز استان گلستان نیزضمن تاکید بر بررسی زیرساختهای شرکت 
برای پشتیبانی و بهره برداری مناسب از تاسیسات شرکت ، پایش و کنترل 
مصرف ادارات سطح استان را یک ضرورت  مهم و اساسی دانست.وی اظهار 
داشــت: در صورت عدم رعایت الگوی مصرف و بی توجهی به مصرف انرژی 
گاز از سوی هر یک از ارگانها و یا اداره ای ، آن سازمان جهت تعیین تکلیف 

موضوع به  استانداری معرفی خواهد شد تا برخورد قانونی صورت پذیرد.

در شهر دوشنبه انجام شد
امضای قرارداد همکاری ایران و تاجیکستان 

برای تکمیل»تونل استقالل«
قرارداد اجرای مرحله دوم احداث تونل »اســتقالل« با حضور مقامات جمهوری 
اســالمی ایران و تاجیکستان در شهر »دوشنبه« به امضا رسید.به گزارش وزارت 
نیرو، طی مراســمی که با حضور مقامات تاجیک، سفیر جمهوری اسالمی ایران، 
معاون برنامه ریزی و نظارت شــرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مدیرعامل 
یک شرکت ایرانی و سایر مهمانان ایرانی و محلی برگزار شد، قرارداد انجام مرحله 
دوم پروژه تونل »اســتقالل« بین شــرکتی ایرانی از جمهوری اســالمی ایران و 
وزارت حمل و نقل تاجیکســتان به امضا رسید.عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل 
تاجیکســتان در افتتاحیه این مراســم، امضای قرارداد انجــام مرحله دوم تونل 
»استقالل« را رویدادی مهم توصیف کرد و گفت: تونل »استقالل« تاریخ طوالنی 
داشته و ساخت آن در زمان شوروی آغاز شده بود ولی به دالیل مختلف نتوانست 
به اجرا برســد.پس از آنکه با دوســتان ایرانی قرارداد امضا کردیم و مرحله اول 
ساخت این تونل اجرا و برخی مشکالتی که بعداً پیش آمد به شمول ریزش آب 
از سقف تونل رفع شد، مردم توانستند از آن استفاده کنند.ابراهیم، تاجیکستان و 
ایران را دو کشــور دوست، هم زبان، هم فرهنگ و دارای تاریخ مشترک خواند و 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران در اجرای بسیاری از پروژه های زیرساختی 
در تاجیکســتان سهم داشته است که به عنوان مثال می توان به ساخت نیروگاه 
برق آبی »ســنگتوده ۲« و »تونل »استقالل« اشاره کرد که در مراسم افتتاح آنها 
رؤسای جمهور دو کشور حضور یافتند. خوشبختانه دیروز فرصت آغاز مرحله دوم 
پروژه تونل اســتقالل فراهم شــده و تکمیل آن تحفه ای ارزشمند به جشن سی 
سالگی استقالل تاجیکستان است.این مقام تاجیک با اشاره به آنکه اجرای مرحله 
دوم پروژه بنابر دالیلی به تأخیر افتاد، اظهار داشــت: مهم این است که دیروز به 
منظور امضای قرارداد اینجا حضور یافته ایم و قرار اســت در چارچوب این سند 
اقداماتی از قبیل تأمین روشنایی، تهویه، آتش نشانی، نصب دوربین های نظارتی 
و غیره که برای عملکرد مؤثر تونل مهم هستند، انجام شود.بهروز مرادی، معاون 
برنامه ریزی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با مهم و تاریخی خواندن این 
روز و ابراز خوشــحالی از حضور در این مراسم گفت: بسیار مسرور هستم که در 
راســتای یادداشت تفاهمی که در ۲ ژانویه سال ۲۰۲۰ بین شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران به نمایندگی از وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان امضا شد، با وجود شیوع 
کووید ۱9 تالش های بی وقفه طرفین، هم اکنون به ثمر نشســته و شاهد انعقاد 
قرارداد همکاری جهت انجام مرحله دوم پروژه تونل »اســتقالل« بین شــرکتی 
ایرانی و وزارت نقلیات تاجیکســتان هســتیم.وی با بیان اینکه اجرای این پروژه 

گامی دیگر در راستای تقویت روابط میان دو کشور دوست و هم زبان می شود.

معــاون اول رئیس جمهــور از آخرین 
دستاوردهای صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی بازدیــد کرد.، اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور 
صبح دیروز )یکشنبه( با حضور در محل 
نمایشــگاه بین المللی تهران از آخرین 
دستاوردهای صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی بازدید کرد.در این بازدید 
کــه بیژن زنگنه وزیر نفــت نیز حضور 
داشت، جهانگیری با حضور در غرفه های 
مربوط به شــرکت های فعال در حوزه 
نفت به ویژه شــرکت های دانش بنیان 
از نزدیک در جریان مسائل، پیشنهادها 
و چالش های پیش روی این بخش قرار 
گرفت.جهانگیری پس از بازدید از بیست 
و پنجمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی گفت: در شرایطی 
که دولت در معرض بمباران اخبار منفی 
از خارج از کشــور به منظور زیر سوال 
بردن آینده و دســتاوردهای نظام است 
و در داخل نیز گاهی به دلیل بدسلیقه 
گی پمپاژ اخبار منفی انجام می شــود، 
دســتاوردهای این نمایشــگاه نشــان 
می دهد که ایران به ســمت توســعه و 

پیشرفت حرکت می کند.
معاون اول رئیس جمهور با ابراز تأسف 
از اینکه در شــرایط کرونــا و به دلیل 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی امکان 
دعوت از مــردم عزیز بــرای بازدید از 
ندارد،  وجــود  نمایشــگاه هایی  چنین 
گفت: مجموعه فرزنــدان ایران هم در 
بخش نفت، گاز و هم در بخش پاالیش 
و پتروشــیمی کارهای بزرگی کردند و 
کارهای بزرگی در دســت اجــرا دارند 
که ارزنده و قابل ســتایش اســت.وی 
افزود: برای هر ایرانی شــاید این سوال 
مطــرح بود که ایران بــه عنوان یکی از 

کشــورهایی که دارای بزرگترین ذخایر 
نفت و گاز اســت آیــا می تواند خود از 
این اســتعدادها و ظرفیت ها اســتفاده 
کند؟ این نمایشــگاه نشان می دهد که 
مــا در حــوزه دانش، داخلی ســازی و 
توانمند ســازی مجموعه ها برای تولید 
محصوالتی کــه قابلیت عرضه به داخل 
و خارج از کشور را داشته باشد، گام های 
بلنــدی برداشــته ایم.وی با اشــاره به 
تصمیم وزارت نفت برای استفاده از توان 
دانشگاه های کشور به منظور حضور در 
این عرصه مهم، گفت: وقتی در جلسه ای 
که بنــده نیــز حضور داشــتم چنین 
تصمیمی اتخاذ شــد فکر می کردیم که 
این کار اقدامی پر ریسک است و حتی 
ممکن است دانشــگاه های کشور برای 
تولید محصوالت نیازمند ســال ها زمان 
باشند، اما دیروز و در بازدید از بخش ها 
و ســالن هایی که مرتبط با شرکت های 
دانش بنیان بود دیدیم که چگونه اعضای 
هیأت علمی و دانشجویان مرتبط با این 
حوزه برای توسعه و خودکفایی به طور 
همه جانبه درگیر کار شــده اند و عالوه 
بر تولید دانش و مهندسی محصوالت در 
حوزه بازیافت نیز در ســریع ترین زمان 
پروژه های واگذار شــده را انجام دادند.

معــاون اول رئیس جمهــور ادامه داد: 
انحصار تولید برخی از محصوالت که در 
این نمایشگاه به نمایش درآمد در اختیار 
معدود کشــورها و شرکت های خارجی 
است اما شرکت های ایرانی موفق شدند 

در زمینه ساخت تجهیزات نظیر ساخت 
توربین ها و کمپرسورها توانمندی باالیی 
را ارائه کنند که جزو افتخارات اســت. 
اســتانداردهای  با  تولیداتی که مطابق 
معتبر بین المللی اســت.جهانگیری با 
اشاره به ســاخت کمپرسورهای خاص 
بــرای ایجاد خــط راهبــردی انتقال 
نفت به بندر جاســک، گفت: این خط 
انتقــال از اصلی تریــن، راهبردی ترین 
و اساســی ترین طرح های کشور است. 
طرحی که پــس از تصمیم گیری برای 
صــادرات نفت از بنــدر دیگری به جز 
خارک در خارج از خلیج فارس اجرا شد. 
حتی فوالد مورد نیاز برای لوله های این 
طــرح که بتواند گاز ترش را جابجا کند 
از سوی شــرکت های داخلی و مطابق 
اســتانداردهای بین المللــی که وزارت 
نفت بسیار بر آن پافشاری می کرد، تولید 
شــد. این در حالی است که در گذشته 
حتی ورق های معمولی مورد نیاز برای 
تولید لوله های مرتبــط با صنعت نفت 
و گاز از خــارج وارد می شــد.وی گفت: 
هیچکس تصور نمی کرد کشور می تواند 
در ســخت ترین و شــدیدترین شرایط 
تحریم های آمریکا در این سه سال اخیر 
بتواند پروژه های این چنینی را اجرا کند.

معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به 
افتتاح پروژه و طرح بزرگ پاالیشگاه بید 
بلند از سوی رئیس جمهور، گفت: این 
پاالیشگاه نمادی از طرح هایی است که 
در زمان تحریم آمریکا راه اندازی شد و 

به نتیجه رســید. وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت ایران به معنای واقعی کارآمدی 
و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند و 
شعار ما می توانیم را نه در حد حرف بلکه 
به طور واقعی اجرا کردند. البته کسانی 
هستند که مدعی شــعار ما می توانیم 
هســتند اما کوچک ترین کاری از این 
جنس در پرونده های کاری آنان وجود 
یعنی  کارآمدی  افزود:  ندارد.جهانگیری 
تولید محصولی که در انحصار خارجی ها 
بود و بدون کوچک ترین اتهام نسبت به 
زد و بند و فساد به مرحله تولید رسیده 
اســت. در حالی که برخــی در پرونده 
کارها و تشکیالتشــان ده ها مورد فساد 
دیده می شود.وی گفت: کارهایی بزرگ 
و در ســطح بین المللی اتفاق افتاده که 
به معنــای واقعی تحریم هــا را بی اثر 
کرده اســت. ما نگذاشــتیم بزرگترین 
پروژه هــای کشــور در دوران تحریم نه 
تنها تعطیل شــود بلکه به سرعت جلو 
رفته و اجرایی شــود.معاون اول رئیس 
جمهور ادامــه داد: فرزندان ملت ایران 
در وزارت نفــت کار مهــم دیگری نیز 
در حــوزه تحریــم انجــام داده اند که 
آن صــادرات نفت بود. صــادرات برای 
پاسخگویی به نیازهای کشور، متأسفانه 
در سه سال دوران تحریم کنونی بیش 
از ۱۰۰ میلیارد دالر از درآمدهای ارزی 
کشور به خاطر تحریم ها کاهش یافت اما 
همکاران وزارت نفت با روش های جدید 
و شجاعانه نگذاشتند جریان فروش نفت 
قطع شــود.جهانگیری ادامــه داد: من 
روزها و هفته های خوشــی برای آینده 
کشور پیش بینی می کنم. زمستان تمام 
شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به 
جای کمک به دولت سعی کردند با زبان 

و اقداماتشان چوب الی چرخ بگذارند.

جهانگیری:
بخش نفت و گاز تحریم ها و 

انحصارهای خارجی را بی اثر کرد

فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

 تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر 
و حریم رودخانه های کرج و شاهرود

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده “ تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر و حریم 
رودخانه های کرج و شاهرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در ســامانه مورخ 99/11/06 می باشد. اطالعات و اســناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 10 مورخ 99/11/11

مهلت ارسال پاسخ : تا ساعت 10 مورخ 99/11/21
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 مورخ 99/11/21 

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

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

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

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-04
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گزیده خبر
زرندی مطرح کرد؛

صدور مجوز پذیرش سهام و یا انتشار اوراق 
برای ۸۰ شرکت در بازار سرمایه

صدور مجوز پذیرش سهام و یا انتشار اوراق برای ۸۰ شرکت در بازار سرمایه
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 375 واحد صنعتی و 
معدنی تاکنون آمادگی خود را برای تامین مالی از طریق حضور در بازار سرمایه 
و یا انتشــار اوراق اعالم کردند.به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه 
کارگروه تامین مالی و سرمایه گذاری، بیان کرد: این اقدامات در راستای تقویت 
و تعمیق بازار اولیه در بازار سرمایه انجام شده است که منابع و نقدینگی جامعه 
را به ســمت بخش حقیقی اقتصاد و تولید سوق می دهد و می تواند باعث ثبات 
و رونق بازار ثانویه نیز باشــد.وی افزود: با حمایت و برنامه ریزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تاکنون ۸۰ شرکت تأییدیه هیات پذیرش و مجوز سازمان بورس 
را برای تامین مالی در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام و یا انتشار اوراق بدهی 
دریافــت کردند.معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشــاره به نگاه ویژه وزارت 
صمت برای اســتفاده از روش های نوین تامین مالی و استفاده از ظرفیت های 
مختلف برای تامین مالی بنگاه های تولیدی و صنعتی گفت: 2۰۰ شــرکت نیز 
تاکنون قراردادهای خود را با نهادهای تامین مالی برای اســتفاده از این روشها 
امضا کردند.زرندی همچنین به عملکرد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
برای ارائه تســهیالت اشــاره و تصریح کرد: در مجموع 2 هــزار میلیارد تومان 

تسهیالت در این بخش به صادرکنندگان پرداخت شده است.

فوالد خراسان در فروش و سود سهام رکورد 
شکست

کسب باالترین میزان فروش و سودخالص 9ماهه از ابتدای تاسیس »فخاس«
شرکت »مجتمع فوالد خراسان« با شکستن رکورد سود سهام خود، در 9ماهه 
سال جاری موفق شد سود هر سهم خود را 221درصد نسبت به سال گذشته 
ارتقا دهد.این شرکت با نماد بازار سرمایه¬ی »فخاس«، در نه ماه اول امسال با 
گزارش مبلغ 1994ریال سود برای هر سهم خود، موفق شد ضمن ثبت  افزایش 
221درصدی سود سهام  نسبت به  دوره مشابه پارسال، باالترین سود هر سهم 
را نسبت به سال¬های گذشته محقق کند.به گفته مدیر عامل »مجتمع فوالد 
خراسان« این شــرکت با ثبت مبلغ 49.3۰9 میلیارد ریال فروش و شناسایی 
17،94۰میلیارد ریال سودخالص باالترین میزان فروش و سودخالص را از زمان 
تاسیس ثبت نمود. کسری غفوری یکی از اهداف اصلی فوالد خراسان را کسب 
درآمد برای سهامداران برشــمرد و افزود:  عملکرد یک بنگاه اقتصادی باید به 
گونه ای باشــد که بازده ســرمایه ســهامداران را افزایش داده و موجب کسب 
بازدهی مناسب برای سهامداران  شود.مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان دلیل 
دســتیابی به سطح باالی رشد سود هر ســهم و عوامل موثر بر آن را تصمیم 
گیری های مدیریتی در شــاخص های ریسک، جریان های نقدینگی و عوامل 
موثر بر بازار سرمایه آن دانست.  کسری غفوری با بیان این که در نه ماه نخست 
سال گذشته، سود خالص شرکت 5،59۰ میلیارد ریال بوده، اظهار داشت: رقم 
17،94۰ میلیارد ریال ســود خالص شــرکت در نه ماه اول سال جاری نشان 
می دهد که شــرکت با ثبت رشــد 221 درصدی، کارنامه درخشانی را در این 
بازه زمانی ثبت کرده اســت.وی رشد چشــمگیر درآمد و سود این شرکت را 
در 9 ماه امســال نســبت به عملکرد مدت مشابه ســال پیش، پیامد مدیریت 
بازاریابی و فروش محصوالت از یک ســو و مدیریت بهای تمام شده محصوالت 
تولیدی از سوی دیگر دانست که منجر به افزایش حاشیه سود خالص و ناخالص 
شــده و سودآوری، بهره وری و بازدهی سرمایه را برای فوالد خراسان به همراه 
داشــته است.گفتنی است سرمایه ثبت شده  فخاس 9هزار میلیارد ریال است 
و ســهامداران عمده این مجتمع، موسسه »صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روســتائیان و عشایر«، »شرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات« و 
»موسســه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فوالد« و قریب به 2۰هزار 

سهامدار خرد می باشند.

وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان:
حجم مبادالت تجاری ایران-ارمنستان به یک میلیارد دالر افزایش می یابد

وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان گفت: طی گفتگوی انجام شده با سفیر جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان، مقرر شد طی ۶ ماه آینده حجم تبادالت تجاری ایران و 
ارمنستان به یک میلیارد دالر افزایش یابد.به گزارش وزارت صمت، وهان کروبیان در حاشیه دیدار با عباس رضایی »استاندار اصفهان« در گفتگو با خبرنگاران افزود: 
اولین باری اســت که به عنوان وزیر به ایران ســفر می کنم و این سفر اتفاقی نبوده زیرا به ظرفیت های فراوان، وسیع و بزرگ این کشور آگاهی دارم و باید در راستای 
تعمیق و توسعه روابط اقتصادی 2 کشور تالش کنیم.وزیر اقتصاد ارمنستان تصریح کرد: هر 2 ملت ایران و ارمنستان از دیرباز در کنار هم دوست و همسایه بودند ولی 
متاسفانه اکنون سطح روابط اقتصادی ما با روابط دوستانه بین 2 ملت همخوانی ندارد.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه من سال ها در زمینه کسب و کار و تجارت فعالیت 
داشتم به ایران سفر کردم تا نه تنها تجارت متقابل را رونق و توسعه دهیم بلکه یکی از اهداف یعنی ایجاد تولیدات مشترک را اجرایی کنیم.کروبیان گفت: باید قدم های 
اجرایی زیادی برداریم و بتوانیم تولیدات 2 کشور را به کشور ثالث صادر کرده و به فروش برسانیم همچنین نه تنها به اوراسیا بلکه به کشورهای دیگر قصد صادرات 
داریم.به گفته وی از این رو تولیدکنندگان ایرانی می توانند بخشــی از تولیدات خود را در ارمنستان تکمیل کنند.وزیر اقتصاد ارمنستان خاطرنشان کرد: حجم تبادل 
تجاری در سال گذشته 4۰۰ میلیون دالر بود که نسبت به ظرفیت های ما اندک است.بازدید از واحد های تولیدی و و دیدار با فعاالن اقتصادی و بازدید از آثار تاریخی 
از جمله برنامه های سفر یکروزه وهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان به اصفهان اعالم شد.وزیر اقتصاد ارمنستان برای رایزنی به منظور افزایش سطح تعامالت تجاری 
دو کشور روز جمعه، سوم بهمن وارد تهران شد.حضور وهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان در سفر پنج روزه خود به ایران، با تعدادی از مقامات دولتی و خصوصی از 
جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران دیدار و گفت و گو خواهد کرد.دیدار با فعاالن اقتصادی ارامنه در تهران، بازدید از کارخانه سیناژن، کارخانه لبنیات میهن از دیگر برنامه های 

وزیر اقتصاد ارمنستان طی سفر پنج روزه به تهران است.

رئیس سازمان صمت استان تهران اعالم کرد
 آغاز تشدید نظارت بر بازار عید

 از ۱۰ بهمن
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان )صمت( تهران از طرح تشدید 
نظارت بر بازار شــب عید از دهم بهمن ماه خبر داد و گفت که با قطع نهاده 
مرغــداران متخلف، روند عرضه تخم مرغ عادی شــده و قیمت این محصول 
کاهش پیدا کرده است.یداهلل صادقیدرباره جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار استان 
تهران گفت: در جلســات قبلی مقرر شد نهاده تولید کنندگان تخم مرغی که 
محصول خود را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام نمی دهند، قطع شود. چراکه 
از 2۶۰ تن تخم مرغی که تولید می شــد، فقــط 7۰ تن را تحویل می دادند و 
بقیه آن را به صورت خارج از شــبکه عرضه می کردند.بنابراین به گفته وی با 
اجرای این مصوبه طی هفته گذشته،  اکنون روزانه 25۰ تن تخم مرغ تحویل 
شرکت پشتیبانی امور دام می شود که باعث شده قیمت تخم مرغ کاهش پیدا 
کند. در حال حاضر قیمت ها در حال بازگشــت و کاهش و رسیدن به قیمت 

مصوب است.

قیمت انواع تخم مرغ بسته بندی اعالم می شود
رئیس سازمان صمت استان تهران در ادامه از تشکیل یک کمیته کارشناسی 
برای تعیین قیمت انواع تخم مرغ بســته بندی و فله خبر داد و گفت: تعیین 
قیمت تخم مرغ بســته بندی و ابهام در قیمت باعث شده بود تا شرکت های 
بســته بندی سوءاســتفاده کنند، مثال تخم مرغ 2۰ عددی را 4۰ هزار تومان 
عرضه می کردند که این ابهام با قیمت گذاری برای تخم مرغ های بسته بندی 
شــده برطرف می شود.ستاد تنظیم بازار اخیرا برای سومین بار در سال جاری 
قیمت تخم مرغ را افزایش داد و بر این اســاس نرخ مصوب هرکیلو تخم مرغ 
در مغازه ها برای مصرف کننده 1۶ هزار و 9۰۰ تومان و قیمت هر شــانه تخم 
مرغ )بدون بسته بندی های مختلف( هم 32 هزار تومان تعیین شده است. اما 
در هفته های اخیر قیمت هرشانه تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر 
تهران به 5۰ هزار تومان هم رسیده بود.  وی افزود: به طور کلی فروشگاه های 
زنجیره ای با شرکت های بسته بندی تبانی می کنند که قیمت ها را بیش از آنچه 
باید فروخته شود قیمت گذاری  کنند و به مردم اجحاف می شود. بنابراین قرار 
شد تا کارگروهی متشــکل از اصناف، صنعت و معدن و استانداری روی چند 
مورد از نمونه ها تمرکز کنند تا علت این اختالف قیمت را پیدا کنند.همچنین 
به گفته این مقام مســئول طرح تشــدید نظارت بر بازار شب عید،  برخالف 
سال های گذشته که از 15 اسفند شروع می شد، امسال از 1۰ بهمن ماه شروع 
می شــود تا با پایش و کنترل بازار، در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبرو 
نشویم. در این طرح که تا پایان فروردین 14۰۰ ادامه دارد، با همکاری سازمان 
حمایت به صورت روزانه یک تیم بازرسی در سطح بازار بر قیمت ها نظارت و با 

متخلفان برخورد خواهند کرد.

 کدام بخش های اقتصاد پس از کرونا 
اوج می گیرند؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارزیابی اولویت های اقتصاد 
جهان در ســال 2۰21 و پس از کمرنگ شدن سایه کرونا پرداخته است. در 
این گزارش به آینده اقتصادی پیش روی جهان در حوزه های مختلف پرداخته 
شــده و در ســطح اقتصاد ملی، چهار تغییر عمده پیش بینی شده است.با 
کاهش فشــار شیوع کرونا در ســال آینده، انقالب صنعتی چهارم که در آن 
شرکت ها امور مجازی را جایگزین فعالیت های معمول خود می کنند، سرعت 
خواهد گرفت. از ســوی دیگر موج جدیدی از فن آوری ها با محوریت نســل 
جدید کارآفرینان نیز در سطح جهانی آغاز به کار خواهند کرد.در حوزه کرونا، 
دو تغییر کوتاه مدت نیز پیش بینی شده است. نخست آنکه پس از وقفه به 
وجود آمده در ایام قرنطینه، میزان مصرف و خرید باال خواهد رفت و از سوی 
دیگر ســفرهای تفریحی نیز که در دوره کرونا محدود شده بار دیگر افزایش 
خواهند یافت، هرچند احتماال سفرهای کاری با تاخیر بیشتری رشد می کنند.

در حوزه کســب و کارها، خرید آنالین ادامه می یابد، زنجیره های تامین به 
تعــادل خواهند رســید، موج جدیدی از فضاهای کاری بــه وجود می آید و 
اولویت های زیست محیطی با جدیت بیشتری دنبال می شوند. همچنین توجه 
به نوآوری های پزشکی نیز به شدت افزایش خواهد یافت.در حوزه اجتماعی 
نیز دولت ها برای آمادگی بیشتر پس از بحران کرونا، برنامه ریزی های جدیدی 
انجــام می دهند و در عین حال باید راهی برای پرداخت بدهی های به وجود 

آمده در این دوره پیدا شود.

گزارش های رســمی بیانگر افزایش 
قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی بر 
پایه دالر و ریال اســت که این رشد 
در مواردی تا بیش از 4۰۰ درصد هم 
می رســد.، قیمت کاالهای صادراتی 
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر 
میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز 
از عوامــل تعیین کننده رابطه مبادله 
اســت.این در حالی است که بررسی 
تــازه ترین گزارش مرکــز آمار ایران 
از تغییرات شــاخص قیمت کاالهای 
صادراتی بر اساس ریال نشان می دهد 
که در ســال 139۸ بــه ۸7.5 درصد 
رسیده اســت که در مقایسه با تورم 
ســال1397 که  79.2  درصد اعالم 

شــده بود  حدود ۸.4  درصد افزایش 
داشته است. همچنین تغییرات قیمت 
کاالهای صادراتــی مبتنی بر  دالری  
در سال گذشــته  ۶.4- درصد اعالم 
شــده که در مقایســه با تورم ســال 
1397- 21.5 درصــد- حــدود  2۸ 
واحد درصد کاهش داشــته است. در 
 )HS( گروه های اصلی طبقــه بندی
کمتریــن نرخ تــورم در بخش ریالی 
مربوط به گروه »مواد پالســتیکی و 

اشیاء ســاخته شــده از این مواد« با 
53.9 درصد و بیشترین نرخ مربوط به 
گروه »دستگاه های اپتیک و عکاسی« 

با 473 درصد است.
اما قیمت کاالهای وارداتی نیز یکی از 
عوامل موثر بر میزان مبادالت خارجی 
کشــورها و نیز یکی از عوامل تعیین 
کننده رابطه مبادله اســت. جزئیات 
تورم کاالهای وارداتی نیز نشــان می 
دهد کــه تغییرات شــاخص قیمت 

کاالهــای وارداتی مبتنی بر داده های 
ریالی در ســال 139۸ 295.2 درصد 
اســت که در مقایســه با تورم سال 
1397) 1۶2.2 درصد( تا 133 درصد 
افزایش دارد.از سویی تغییرات قیمت 
کاالهای وارداتی بــر پایه دالر  3۰.3 
درصد اعالم شــده است که نسبت به 
تورم ســال 1397 که 2۰.4 بوده  1۰ 
واحد درصد افزایش داشــته است.در 
بیــن کاالهای وارداتــی طبقه بندی 
شده در بخش ریالی گروه »چربی ها 
و روغــن حیوانی و ...« با 1.۶ درصد و 
کمترین و  گروه »ادوات برقی، اجزاء 
و...« با 429.9 درصد بیشــترین نرخ 

تورم را دارا بوده اند.

جزئیات افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی و صادراتی

آگهی تملک عرصه  ایستگاههای 
تقلیل فشار گاز 

آدران- جاده چالوس
 شــرکت گاز اســتان البرز  در راســتای اجرای پروژه توسعه گاز رســانی به  شهرستان کرج
) آدران- جــاده چالوس( ،وفق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای 
برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت مصوب 58/11/17 شورای انقالب اسالمی اقدام به 
تصرف قانونی یک  قطعه زمین  به مساحت 150 متر مربع در کرو کی پیوست ،در شهرستان 
صدر الذکر نموده است.لذا از مالکین  ویا قائم مقام قانونی و صاحبان حقوق تقاضا میگردد ظرف 
مدت حداکثر یک ماه  از انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد مالکیت و مستندات قانونی به 
منظور  معرفی کارشناس  منتخب خود جهت تشکیل هیات سه نفره کارشناسان رسمی داد 
گستری  در خصوص ارزیابی بهاء عادله عرصه اقدام گردیده جهت تصرف قانونی مطابق کروکی  
مندرج،،  به آدرس کرج،میدان طالقانی،شهرک اداری حسن آباد ، روبروی تربیت ششم ،طبقه 
سوم امور حقوقی شرکت گاز استان البرز مراجعه نمایند.بدیهی است در صورت عدم مراجعه 

برابر مقررات  و مفاد الیحه فوق الذکر اقدام می گردد . 

شرکت گاز استان البرز شماره مجوز وزارت نفت: 1399.6349

نوبت اول

))صرفه جویی در مصرف گاز با اجرای طرح رایگان اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها ((

رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس؛

اروپایی ها با اینستکس وقت کشی کردند
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوییس اظهار داشت: 
آمریکا باید به برجام برگردد و مشکل FATF حل شود تا بانک های 
ما بتوانند تا حدود زیادی با سیســتم بانکی جهانی کار کنند و 
تجار ما می توانند با هزینه کمتری مراودات تجاری داشته باشند. 
ولی این هم محدوده زمانی خواهد داشــت چراکه ســه سال و 
نیم دیگر دوباره انتخابات آمریکا اســت و باید دید که آیا ترامپ 
یا طرفداران او به قدرت می رســند یا خیر.شریف نظام مافی در 
مورد موفق نبودن ســازوکار اینستکس اظهار کرد:  دلیل موفق 
نبودن سازوکار اینستکس این است که طرف های اروپایی نهایتا 
بــرای خریدن وقت این ســازوکار را بــه راه انداختند و نه برای 
معامالت بانکی. مشــخص است که شکست خوردن اینستکس 
به علت کم کاری و نداشتن عزم سیاسی از طرف اروپایی ها بوده 
و دلیل دیگری ندارد.وی ادامه داد: اینکه چهار ســال روی یک 
سیســتم مالی کار شــود و در نهایت نتوان آن را به راه انداخت 
برای کشورهای اروپایی  که سیســتم بانکی بروزی دارند جای 
تعجب اســت. مگر اینکه این کار فقط به این علت بوده باشد که 
بتوانند وقت بخرند تا آقای ترامپ از قدرت کنار برود و معامالت 
بانکــی معمول راه بیافتد. این ســازوکار را طراحی کردند که از 
تعهدات برجامی خود کوتاهی نکرده باشــند اما در عمل کاری 
انجام نشــد و اینستکس فقط وقت کشــی بوده است.وی افزود: 
شــاید در ابتدای امر فکر بر این بوده که چنین سازوکار مالی ای 
کار کنــد اما به قدری آن را پیچیــده و محدود کردند که عمال 
کاری صورت نگرفت و این نشان دهنده آن است که عزمی پشت 
آن نبوده اســت.رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و سوییس 
در مورد حل مشــکالت بانکی ایران تصریح کرد: آمریکا باید به 

برجام برگردد و مشــکل FATF حل شود تا بانک های ما بتوانند 
تا حدود زیادی با سیســتم بانکی جهانــی کار کنند و تجار ما 
می توانند با هزینه کمتری مراودات تجاری داشــته باشند. ولی 
این هم محدوده زمانی خواهد داشت چراکه سه سال و نیم دیگر 

دوباره انتخابات آمریکا است و باید دید که آیا ترامپ یا طرفداران 
او به قدرت می رسند یا خیر. بنابراین بازه زمانی حل مشکل بانکی 
ما و FATF محدود اســت و دوباره بعد از چهار سال ممکن است 
ما شاهد فشار بسیار باالیی روی سیستم بانکی خود باشیم.مافی 

تصریح کرد: از آنجا که برجام قانون و مصوب مجلس نیست بلکه 
معاهده ای اجرایی دولتی اســت، اگر جو بایدن به برجام برگردد 
امکان اینکه رییس جمهور بعدی دوباره از آن خارج شود وجود 
دارد. یک بار آقای ترامپ از این معاهده خارج شــد و دیدیم که 
به چه راحتی توانســت این کار را انجام دهد.وی همچنین بیان 
کرد: من فکر می کنم یکی از درخواست های طرف ایرانی تصویب 
برجام در سنا خواهد بود تا تضمین اجرایی بیشتری داشته باشد. 
اگر قرار باشــد هر چهار سال یک رییس جمهور جمهوری خواه 
افراطی روی کار بیاید و از برجام خارج شــود، هیچکس موضوع 
را جدی نمی گیرد.مافی در مورد کانال بشردوســتانه سوییس و 
ایران اظهار کرد: از آنجا که هنوز محدودیت های قوانین امریکایی 
و FATF را داریم هنوز کانال سوییس موضوعیت دارد. کانال مالی 
سوییس مثل اینستکس یک موسسه نیست بلکه فقط صدور یک 
 FATF سری مجوزها است. اگر بایدن به برجام برگردد یا مشکل
حل شود، کماکان این مجوزها نیاز است. فقط حجم بانکی تغییر 
می کنــد و به جای یک بانک ممکن اســت ۶ یا 7 بانک با ایران 
کار کنند. بنابراین فکر می کنم سازمان مالی سوییس )سکو( در 
این مورد مشــرف باشــد و مجوزها را صادر کند تا حجم بانکی 
افزایش پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: امیدوارم کشورهای ثالث 
مثل کره جنوبی، عراق، ژاپن و چین پول های بلوکه شده ایران را 
آزاد کنند. این کشورها با تهدیدات دولت آقای ترامپ این پول ها 
را بلوکه کرده بودند. حاال با رفتن آن دولت شــاید این کشورها 
راغب تر باشند که پول هایی که به صورت غیرقانونی بلوکه شده 
و نهایتا بهره آن را هم باید پس دهند چراکه در این مدت از آنها 

استفاده کردند. در هرحال این موضوع به مذاکرات برمی گردد.
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در گفت وگو با یک اقتصاددان مطرح شد؛گزیده خبر

شناسایی متقاضیان ارز مهم تر از سیاست ارزپاشی
یک اقتصاددان با بیان اینکه آمارها نشــان می دهد بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه وجود 
دارد، اظهار کرد: متقاضیان ارز ۶ دســته هستند که بانک مرکزی باید آنها را شناسایی 
کرده و روی آنها کنترل داشته باشد. بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی در مجلس مورد نقد و 
بررسی قرار گرفته است که چون و چراها درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت به چالش اصلی 
این روزهای مجلس و دولت تبدیل شده است. به عقیده مجلسی ها، دولت در پیش بینی 
درآمدهای نفتی ســال آینده اغراق کرده است و به عقیده دولتی ها، مجلس در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری، با موضوع به شکل سیاسی و نه علمی برخورد می کند. اما 
چرا نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدی اســت و اهمیت آن، برای بودجه ســال 

آینده چرا این اندازه باال است؟
حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوالی گفت: به این علت 
که اقتصاد ایران از یک طرف وابسته به درآمدهای نفتی است که البته اکنون با توجه به 

اتفاقاتی که افتاده سهم نفت بسیار کم شده است.
وی با بیان اینکه وابستگی کاالهای واراداتی به نرخ ارز در حالی که درآمدهای ارزی هم 
کم است، باعث گران شدن این کاالها می شود، اضافه کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات ما 
مواد اولیه، کاالهای واســطه ای و کاالهای سرمایه ای است که باعث می شود قیمت این 
کاالها افزایش یابد و وقتی قیمت کاالیی که وابسته به ارز است باال می رود، حتی قیمت 
کاالهایی که به صورت مستقیم وابسته به نرخ ارز نیستند، نیز خود به خود به سمت باال 
تعدیل می شــود.صمصامی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که در سال هایی که نرخ ارز 
در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته مثل سال های ۷۳ و ۷۴ و سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و 
سال ۹۷ به شدت تورم در اقتصاد افزایش یافته است. به همین دلیل، باید گفت اقتصاد 
ما بنا به هردلیلی به شــدت به ارز وابسته اســت و عدم توجه دولت و بانک مرکزی به 
قیمت گذاری مناسب ارز باعث می شود که قیمت ارز و به موازات آن، نرخ تورم باال برود 

و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مولد منفی شود.

چرا سیاست ارزپاشی در جامعه موفق نبوده است؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: وقتی ما می گوییم ارزپاشی یعنی ما بازاری داریم به 
نام بازار ارز که در این بازار، قیمت ارز تعیین می شود و وقتی قیمت ارز در حال افزایش 
اســت، بانک مرکزی در این بازار ارز تزریق می کند و بــه عبارتی، عرضه ارز را افزایش 
می دهــد تا قیمت را مهار می کند.وی افزود: در اقتصاد ما، بازار ارز یک ویژگی بســیار 

اساسی و مهم دارد که به این ویژگی توجه نمی شود. یعنی وقتی ما از بازار حرف می زنیم 
می گوییم بازار یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. اما فراتر از این، اگر ما بخواهیم 
بازار را بشناســیم باید بازیگران بازار را بشناسیم.صمصامی با پرسش از اینکه در طرف 
عرضه ارز، عرضه کنندگان ارز در این بازار چه کســانی هستند؟ خاطرنشان کرد: در این 
بازار افرادی هستند که باید ارز خود را به بانک مرکزی و یا به سامانه نیما ارائه کرده و 
بفروشند چرا که طبق قانون و بخشنامه های بانک مرکزی تمام صادرکنندگان ارز خود 
را باید در سامانه نیما عرضه کنند. در حالی که در این میان، تعداد زیادی ارز خود را به 
سامانه نیما نمی آورند و مستقیماً به بازار آزاد عرضه می کنند.وی یادآور شد: البته بانک 
مرکزی در سال های اخیر سعی کرده که نرخ ارز را در سامانه نیما و بازار آزاد یکی کند 
تا صادر کننده تشــویق شــود که ارز خود را بیاورد که به نظر من، این امر دارای نقاط 
ضعفی است. اگرچه ورود ارز امسال و پارسال تا حدودی بهتر شده است.این اقتصاددان 
درباره طرف عرضه بازار ارز اضافه کرد: وقتی صحبت از عرضه ارز در این سطح است، از 
یک سو بحث قاچاق مطرح می شود که سودجویان کاال قاچاق کرده و ارز خود را عرضه 
می کنند تا به فروش برسانند و از سوی دیگر، شاهد ارزهای خانگی و سفته بازان هستیم 
که این افراد ارزهای خود را نگه داشته اند تا هر زمان خواستند با سفته بازی، ارز به فروش 
برسانند.وی افزود: در کنار همه این ها بانک مرکزی هم دخالت می کند و ارز می فروشد 
تا قیمت ارز پایین بیاید. بنابراین، بــرای مدیریت این بازار، باید همه طرف های عرضه 

کننده را شناسایی کنیم و رفتار متناسب با هرگروه را در پیش بگیریم.

متقاضیان ارز چه کسانی هستند؟
صمصامی با بیان اینکه در طرف دیگر بازار ارز، تقاضاکنندگان ارز وجود دارند که بسیار 

حائز اهمیت هستند، آنها را به شش دسته تقسیم کرد:
۱. دســته اول، افرادی هستند که به هر دلیلی در سامانه های رسمی که بانک مرکزی 
ارز می دهد، نمی توانند نیازشــان را برآورده کنند و در نتیجه مجبور می شــوند در بازار 

آزاد، ارز بخرند.
۲. دسته دوم، قاچاقچیانی که می خواهند کاالهای قاچاق وارد کنند و به مقدار زیادی ارز 

نیاز دارند تا کاالهای خاص وارد کنند و نیاز خود را از بازار تامین می کنند.
۳. دسته سوم، سفته بازانی که برای کسب درآمد به خرید و فروش سفته و ارز می پردازند 

و به نوعی تجارت پول می کنند.

۴. دســته چهارم، ارزهای مسافری؛ یعنی افرادی که می خواهند به مناطقی مثل دبی و 
امارات سفر کنند و نیازمند ارز هستند و وارد بازار می شوند.

۵. دسته پنجم، فرار سرمایه؛ یعنی افرادی که می خواهند زندگی خود را بفروشند و به 
خارج بروند که آنجا ویال و آپارتمان بخرند و سرمایه شان را به این طریق از کشور خارج 
کنند که در سال ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی اعالم کرد که حدود ۳-۴ میلیارد دالر تنها از 

ایران در ترکیه سرمایه گذاری شده است.
۶. و دسته ششم، گروه های ســازماندهی شده از سوی دشمنان، که اینها سر بزنگاه ها 
در بــازار دخالت کرده و با خریدهایی کــه انجام می دهند، قیمت ارز را تحت تاثیر قرار 

می دهند.
به بیان این اقتصاددان، این شــش گروه بازیگران عمده بازار ارز ما هستند، بنابراین 
تا وقتی این شش گروه مدیریت نشــوند، این بازار هرگز اشباع نمی شود.صمصامی 
مشــکل ارز را نیازمند اصالح ساختاری اقتصاد دانست و تاکید کرد:  هرچه قدر هم 
بانــک مرکزی در این بازار ارز بریزد، تا زمانی که کنترل روی این بازار اتفاق نیفتد، 
منابع ارزی کشور به خاطر وجود سفته بازی، قاچاق و فرار سرمایه بلعیده می شود و 
مرتب تقاضا افزایش پیدا می کند.وی درباره اینکه این روزها شــاهد کاهش افزایش 
نرخ ارز در بازار هستیم، اظهار کرد: در چنین بازاری هرگز ارزپاشی جواب نمی دهد. 
چرا که در این بازار به صورت ساختاری یک روزنه بزرگ شکل گرفته که هرچه ارز 
در آن ریخته شود، بلعیده خواهد شد.صمصامی ادامه داد: بنابراین، سیاست ارزپاشی 
باعث می شود به دلیل ساختار اشتباهی که در بازار ارز وجود دارد، منابع ارزی به هدر 
رود و بانک مرکزی عالوه بر اینکه باید مانع سیاســت ارزپاشی شود، نباید هم اجازه 
دهــد که بازیگران دیگر به این راحتی در چنیــن بازاری بازی کنند.این اقتصاددان 
تصریح کرد: به دلیل محدودیت در منابع ارزی و کمبود درآمدهای نفتی و همچنین 
به این دلیل که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، یکی از موثرترین ابزارهای دشمن 
همین بحث ارز اســت و امکان نفوذ دشمن از طریق بحث ارز وجود دارد.وی افزود: 
لذا با چنین وضعی ارزپاشــی اصال نباید صورت بگیرد و بانک مرکزی باید بازار آزاد 
را جمع کرده و جلوی دالل و قاچاقچی و ســفته باز و فرار سرمایه و ورود دشمن را 
بگیرد.صمصامی در پایان گفت: بانک مرکزی باید یک نرخی را محاســبه کرده و با 
معیار قرار دادن آن تخصیص منابع صورت گیرد تا بتوانیم از دشــواری های اکنون 

اقتصادی رهایی یابیم.

تامین مالی ۴۰۰ میلیون دالری بانک پارسیان 
 در پروژه ملی پاالیش گاز بیدبلند 

خلیج فارس
در مراســم آغاز بهره برداری از طرح عظیم پاالیشگاه 
گاز بیدبلند، رئیــس جمهور، وزیر نفــت، مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس و مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
بیدبلنــد از تالش بانک ها و بانک پارســیان در تامین 
مالی این پروژه قدردانی و تشــکر کردند.در این پروژه 
۴/۳ میلیارد دالر هزینه شــده اســت که از این رقم، مبلغ ۲/۲ میلیارد دالر آن 
از محل منابع صندوق توســعه ملی و با عاملیت سندیکای بانک ها تامین شده 
اســت و سهم بانک پارســیان از تامین مالی ۲/۲ میلیارد دالری صورت گرفته 
توســط بانک های عامل۴۰۰ میلیون دالر بوده اســت تامین مالی که منجر به 
اجرای موفق طرح توسط پیمانکاران، مهندسان و مدیران و کارگران ایرانی شد 
و ســاالنه ۷۱۰ میلیــون دالر به ظرفیت صادراتی ایــران خواهد افزود و میزان 
فروش آن در داخل کشــور نیز ۵/۱ میلیارد دالر برآورد شده است.گفتنی است؛ 
پاالیشگاهی که مدیرعامل شرکت ملی گاز آن را تحقق رویای ۱۱۰ ساله صنعت 
نفت می داند، قرار است که پرونده فلرهای گازی در ایران را برای همیشه ببندد 
و از اثرات زیســت محیطی آن جلوگیری کند. فلرهای گازی که حسن روحانی 
رئیــس جمهوری آن را از دغدغه های رهبــری اعالم کرده و می گویند: » این 
افتتاح مهم که برای آن بالغ بر ۳ میلیارد دالر هزینه شــده تمام فلرهای گازی 
را که در هوا می ســوخت را جمع آوری می کند و آالیندگی محیط زیســت را 
کاهش می دهد که صرفه جویــی ارزی باالیی را دارد . به خاطر دارم در همان 
روزهای نخست که به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم انتخاب شده بودم یکی 
از نکاتی که رهبری آن را مورد تاکید قرار دادند همین مساله فلرهای گازی بود 
و در آن روز به ایشان اعالم کردم که برای این مشکل طرحی داریم که با افتتاح 

آن این مشکل تقریبا رفع خواهد شد.«

 بازدید مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
بانک ملت از شرکت آریاساسول

مدیرعامل، عضــو هیات مدیره و تعــدادی از مدیران 
ارشد بانک ملت با حضور در محل شرکت پتروشیمی 
آریاساسول در شهرستان عسلویه، از بخش های مختلف 
این شرکت بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، دکتر محمد بیگدلــی مدیرعامل، مرتضی نجف 
عضو هیات مدیره، ســیدابوطالب دیبایی و عبــاس جعفرلو معاونان مدیرعامل، 
حســن کمالوند و علی اکبر صابریان مدیران امور و محمدرضا ســاداتی رییس 
شــعبه مســتقل مرکزی در این بازدید، با فرآیند تولید محصوالت مختلف در 
این شرکت آشنا شدند.دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت همچنین در 
نشست با مدیرعامل شــرکت آریاساسول، راه های تقویت همکاری های فی ما 
بین را مورد بررسی قرار داد.وی در این نشست، از شرکت آریاساسول به عنوان 
یکی از مشتریان مهم و ارزشمند بانک ملت نام برد و از حضور در یکی از بزرگ 
ترین و پیشروترین شرکت های پتروشیمی کشور، اظهار خرسندی کرد و گفت: 
خوشبختانه این شرکت، رتبه اعتباری خوبی دارد که برای بانک به عنوان شریک 
استراتژیک شرکت، مایه خرسندی است.مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته 
که کارهای بزرگی در شــرکت آریاساسول در جهت رونق تولید و ایجاد اشتغال 
در کشور انجام شده است، به تولید محصوالت مهم و استراتژیک و رتبه نخست 
این شــرکت در حاشیه سود بین شرکت های پتروشیمی اشاره کرد و افزود: به 
ندرت شــرکتی یافت می شود که باالی ۵۰ درصد حاشیه سود داشته باشد که 
این موفقیت، جای تبریک دارد.دکتر بیگدلی در عین حال از بانک ملت به عنوان 
یکی از بزرگ ترین و توانمندترین بانک های کشور یاد کرد و اظهار داشت: کمتر 
بانکی توان رقابت با این بانک را از لحاظ تامین نقدینگی دارد به گونه ای که در 
۴ سال گذشته، یک ریال هم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته و در 

برهه هایی، بیش از ۵۰ درصد تسهیالت بین بانکی را تامین کرده است.

 بازدید رییس هیات مدیره بانک مهر ایران
 از شعب استان هرمزگان

محســن پدرام رییس هیات مدیره بــه همراه نجدي 
مدیر امور اســتان هاي بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در سفر به استان هرمزگان از شعب بانک بازدید کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
این بازدید با هدف برقراري ارتباط مستقیم با کارکنان 
و ارزیابي عملکرد شعب، بررسي رعایت اصول مشتري مداري و موازین اخالقي، 
تجزیه و تحلیل منابع استان به تفکیک شعب، نسبت مصارف به منابع و اقدامات 
انجام شده به منظور وصول مطالبات برگزار شد.پدرام در بازدید از شعب استان 
هرمزگان بر رعایت بهداشــت اعتباری به منظور کاهش میزان مطالبات بانک و 
همچنین بر لزوم و ضرورت اهتمام به بازاریابي در راستاي جذب منابع بیشتر و 
افزایش سهم بانک از بازارهاي هدف تاکید کرد.در ادامه نجدی، مدیر امور استان 
ها نیز ضمن اعالم رضایت از عملکرد استان، استفاده بهینه از خدمات الکترونیکي 
بانــک و همچنین وحدت رویه و همدلي بین همکاران براي تحقق اهداف عالیه 

بانک را ضروري دانست.

 موبایلت سامان ۵۰۰ میلیون 
جایزه می دهد

جشنواره زمســتانی موبایل بانک سامان )موبایلت( با 
۵۰۰ میلیــون تومان جایزه نقدی از ۵ بهمن ماه آغاز 
می شود.به گزارش سامان رسانه، جشنواره زمستانی 
موبایلت )همراه بانک ســامان( با ۵۰۰ میلیون تومان 
جایــزه نقدی از ۵ بهمن آغاز و تا ۱۵ اســفند ادامه 
دارد. در این جشــنواره تمامی کاربران اپلیکیشن موبایلت می توانند با انجام 
حداقــل ۵ تراکنش مختلف اعم از پرداخت قبض، خرید شــارژ، انواع انتقال 
وجــه، خرید کارت هدیه، پرداخت اقســاط و ... در قرعه کشــی ۵ جایزه ۵۰ 
میلیــون تومانی و ۵۰ جایــزه ۵ میلیون تومانی شــرکت کنند. الزم به ذکر 
است که کاربران این اپلیکیشن با افزایش تعداد تراکنش های خود، می توانند 
شــانس خود را برای کسب جوایز این جشــنواره باال ببرند. همچنین افرادی 
که مشــتری بانک سامان نیســتند هم می توانند با افتتاح حساب در یکی از 
شــعب این بانک در سراسر کشور و دانلود و فعال سازی اپلیکیشن موبایلت و 
انجام حداقل ۵ تراکنش، شانس خود را برای برنده شدن جوایز این جشنواره 
بیازمایند. عالقمندان برای دانلود و نصب اپلیکیشن موبایلت، می توانند اینجا 

کلیک کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: 
اگر یک مشــتری فاقد کدشناسه است، 
فعال از دریافت خدمات ســاتنا محروم 
خواهد شد؛ ولی می تواند از سایر روش ها 
مثل چک و تبادالت مالی بر بستر سامانه 
پایا استفاده کند.داوود محمدبیگی، مدیر 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با 
اشاره به برگشت تراکنش های فاقد کد 
شهاب در سامانه ساتنا از دیروز یکشنبه 
۵ بهمــن ۱۳۹۹ گفــت: ســاماندهی 
تراکنش های بانکی از جمله موارد مورد 
تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی 
آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به 
این معنا که ارسال کننده و دریافت کننده 
وجه در تراکنش های بانکی باید مشخص 
باشند.وی افزود: بر این اساس، چنانچه 
تراکنش هــای بانکی بر بســتر ســاتنا 
ارســال کننده  باید  انجــام گیرندحتماً 
آن، دارای شناســه اعم کــد ملی برای 
اشــخاص حقیقی، شناســه ملی برای 
اشــخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای 
اتباع خارجی باشد؛ در غیر این صورت، 
تراکنش های فاقد شناســه در سیستم 

برگشت خواهند خورد.
چنانچه یک مشــتری فاقد کد شناسه 
اســت، فعاًل از دریافت خدمات ســاتنا 
محروم خواهد شــد؛ ولــی می تواند از 
سایر روش ها از جمله چک و یا تبادالت 
مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کندبه 
گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، 
بانک هــا از پذیــرش تراکنش های فاقد 
شناســه های مذکور خودداری خواهند 
کرد؛ چراکه بانک مرکزی تمامی بانک ها 
را ملزم و مکلف به ارســال این شناسه 
کرده اســت؛ ضمن اینکه این، شناســه 
منحصر به فردی اســت که در شــبکه 
بانکی به »کد شــهاب« معروف است و 
مشخص می کند که فرد دریافت کننده 
و ارسال کننده وجه، حقیقی و یا حقوقی 
است.محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از 
بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی 
اشــخاص حقیقی وجود نــدارد، گفت: 
بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص 
حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه 
ملــی نبوده اند؛ به همیــن دلیل، بانک 
مرکزی بر روی این بخش از تراکنش ها 

تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو 
سال اخیر، با پیگیری های انجام شده از 
سوی بانک ها، بخش عمده ای از مسائل 
مبتالبه این گروه هم حل شده است؛ اما 
تصمیم گرفته شده تا از دیروز یکشنبه 
۵ بهمن مــاه، در تمامی تراکنش ها این 
کنترل صورت گیرد و افرادی که دارای 
شناســه مذکور نباشــند، امکان انجام 
عملیات دریافت و پرداخت را نداشــته 
باشند.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور 
از طریــق بانک ها به مشــتریان اطالع 
داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها 
مقرر شده تا اطالعات مرتبط با شناسه 
خود را به بانک ها ارائــه دهند؛ اما باید 
توجه داشــت که چنانچه یک مشتری 
فاقد کد شناسه اســت، فعاًل از دریافت 

خدمات ســاتنا محروم خواهد شد؛ ولی 
می تواند از ســایر روش ها از جمله چک 
و یا تبادالت مالی بر بســتر سامانه پایا 
اســتفاده کند؛ اگرچه سایر کانال ها نیز 
برای مشــتریان فاقد شناســه به زودی 
بسته می شود و محدودیت بر روی این 
روش هــای تراکنش هم به زودی اعمال 
خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تالش کرد 
تا به یکبــاره همه کانال  ها را مســدود 
نکند تا مشــتریان فرصت داشته باشند 
کد خود را دریافت نمایند.سایر کانال ها 
نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی 
بسته می شود و محدودیت بر روی این 
روش هــای تراکنش هم به زودی اعمال 
خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تالش کرد 
تا به یکباره همه کانال  ها را مسدود نکند 
تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود 

را دریافت کنندمحمدبیگی گفت: برای 
چک یا اســتفاده از خدمات پایا، الزام به 
داشتن شناســه فعاًل وجود ندارد؛ اما تا 
پایان ســال به طور قطــع، آن دو روش 
نیز با محدودیت مواجه خواهند شــد و 
تمامی تراکنش ها از هر مســیری باید 
دارای کد شناسه )کد شهاب( باشد.این 
مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: 
بانــک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و 
ثبت شــرکتها، کار را هدایــت کرده و 
هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت 
شناسه ملی از ســوی اشخاص حقوقی 
وجود ندارد و طبیعتاً مشتریان می توانند 
این شناسه را دریافت کرده و محدودیت 
قانونی و فرآیندی برای آن وجود ندارد.

محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح 
بانک مرکــزی بر روی اجــرای قوانین 
مرتبط با پولشــویی خاطرنشــان کرد: 
تراکنش ها و حســاب های فاقد شناسه 
محملی برای ســودجویی است؛ اگرچه 
لزوماً تمامــی ایــن تراکنش ها متعلق 
به افراد ســودجو نیســت؛ ولی طبیعتاً 
حســاب های فاقد شناسه، ممکن است 

مــورد سوءاســتفاده قرار گیرنــد و به 
همین دلیل بانــک مرکزی عزم خود را 
جزم کرده تا بــا اعمال این محدودیت، 
از افرادی کــه در فعالیت های اقتصادی 
به صــورت شــفاف عمــل می کنند و 
تراکنش هــای بانکی خود را در مســیر 
قانونی پیــش می برنــد، حمایت کند.

تراکنش ها و حســاب های فاقد شناسه 
محملی برای ســودجویی است؛ بر این 
اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر 
تراکنش هــای غیرشــفاف را مســدود 
کندوی اظهار داشت: بر این اساس بانک 
مرکزی قصد دارد تا مسیر تراکنش های 
غیرشفاف را مســدود کند و راه را برای 
افــرادی کــه می خواهنــد از ابزارهای 
پرداخــت سوءاســتفاده کــرده و یا از 
ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش های 
سوداگرایانه اســتفاده نمایند، سد کند؛ 
به همین دلیل، قاعدتاً موضوع شناسایی 
مشــتری و پیگیری تراکنش های فاقد 
شناســه در دستور کار قرار گرفته است 
که ایــن کار یکی از اصول اولیه مقررات 

مبارزه با پولشویی است.

مقام مسئول بانک مرکزی خبر داد؛
مشتریان فاقد کدشهاب با چه 

محدودیت هایی مواجه می شوند؟

آگهی تغییرا شرکت
تاســیس شرکت با مسئولیت محدود همسفر آفتاب بهاری درتاریخ 1399/10/06 به 
شــماره ثبت 39421 به شناسه ملی 14009675940 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مســافرت گروهــی داخلی و خارجی و ذخیره 
مکان و هرگونه خدمات گردشــگری بموجب مجوز شــماره 992139/3954 مورخ 
1399/08/28 ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری تاسیس گردید. مدت فعالیت 
: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان البرز ، شهرســتان فردیس ، 
بخش مرکزی ، شــهر فردیس، محله فردیس ، خیابان شهید داوری )حافظیه( ، بلوار 
شــهید سپهبد قاســم ســلیمانی)مالرد( ، پالک 0 ، مجتمع اداری جم ، طبقه اول ، 
واحد 2 کدپســتی 3175799598 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا ربیع 
گیالنی به شماره ملی 0057179247 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا 
انصاری به شماره ملی 0381369137 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه خانم فریبا 
کاشی حصار حسن بیک به شماره ملی 0491442564 دارنده 4000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا ربیع گیالنی به شماره ملی 0057179247 
و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا انصاری به شماره ملی 0381369137 و به سمت 
عضــو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
خانم فریبا کاشــی حصار حسن بیک به شماره ملی 0491442564 و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
خانم زهرا انصاری با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج ) م الف: 1083022(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شــرکت آراد ارتباط پایدار الرین شــرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 
29119 و شناسه ملی 14005365375 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محل شرکت از آدرس قبلی به :استان 
البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، محله جهانشهر ، خیابان نهم غربی ، بلوار 
جمهوری اسالمی )شمالی( ، پالک 0 ، ساختمان پروتون ، طبقه چهارم ، واحد 4، کدپستی 

3144969196« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج  ) م الف :1082963(

تأمین مالی بزرگترین پروژه غرب آسیا
چقازردی: بانک ســپه در اجرای پروژه بیدبلند از 
تمــام ظرفیت های ارزی و اعتباری خود اســتفاده 
کرد .پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: پاالیشگاه گاز 
بیدبلند ۲ خلیج فارس، یکی از بزرگ ترین پروژه های 
تاریخ ایران، بزرگ ترین طرح غرب آسیا و سومین 
ابر پروژه جهان در ســال ۲۰۲۰ میالدی با تشکیل کنسرسیوم بانک ها و 
عاملیت بانک سپه از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تأمین مالی و 
توســط رئیس محترم جمهوری افتتاح شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک ســپه، حجت االسالم والمســلمین دکتر حســن روحانــی در آیین 
بهره برداری از این طرح ملی گفت: پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس پروژه 
ای بسیار مهم و برای ما افتخارآفرین است.دکتر روحانی افزود: مسئله گاز 
فلر بســیار مهم بود چراکه یک سرمایه ملی می سوخت و از بین می رفت 
و مردم  امیدوار باشــند ظرف دو ســال آینده همه مشعل هایی که امروز 
گازهای ما را می سوزانده هم محیط زیست را آزار می دهد و هم سرمایه ما 
را از بین می برد به طور کامل جمع آوری می شود.رئیس جمهوری در مورد 
نقش بانک ها در توســعه پروژه ها اظهار داشت: از خود صندوق گرفته که 
منبع بزرگی برای بانک ها است و چه بانک های عامل همه تالش کردند تا 
این پروژه به ثمر نشسته است. بانک سپه، بانک صنعت و معدن، تجارت، 
ملت، پارســیان همه این ها کنسرسیوم تشکیل دادند و با این کنسرسیوم 
توانستند از منابع صندوق استفاده کنند و به عنوان بخش عامل وارد عمل 
شــوند و هزینه های این پروژه عظیم را تأمین کنند.وی گفت: این پروژه 
عظیم و بزرگ که یکی از بزرگ ترین پروژه ها در سطح منطقه و خاورمیانه 
اســت به دست فرزندان این مرز و بوم به افتتاح رسید. این طرح در سال 
۹۴ و ۹۵ که شــرایطی بود که دســت وبال ما در سایه برجام باز شده بود 
و توانســتیم نفت را صادر کنیم و بخش بزرگــی از پول نفت به صندوق 
وارد شود.وی ادامه داد: هرچقدر شرایط ما مناسب شود و درآمد ما اضافه 
شود، این درآمد نفت بخش بزرگ آن در اختیار صندوق توسعه ملی برای 
تحــول در تولید و بخش صنعت قرار می گیرد.رئیس جمهور افزود: در این 
پروژه بزرگ و عظیم سیاســت خارجی، بانک ها، فناوری و مهندسان همه 
آنها هرکدام در جایگاه خود نقش بســیار مهمی دارند؛ اما اگر سیاســت 
خارجی ما نبود و برجام در ســال ۹۴ به ثمر نرســیده بود پول این گونه 
پروژه هــای بزرگ نبود.چقازردی: همکاری بانک ها در قالب کنسرســیوم 

برای توسعه کشور یک ضرورت است.
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روابط ترکیه و آمریکا از نگاه اندیشکده آمریکایی؛ 

آنکارا و واشنگتن دیگر شرکای استراتژیک نیستند
مقامات ترکیه اغلــب می گویند، ترکیــه نمی خواهد 
بین روســیه و غرب یکی را انتخاب کنــد. اما انتخاب 
طرف، دقیقاً همان چیزی اســت که غرب از یک متحد 
می خواهــد.، در بخش نخســت تحلیل مفصل ماکس 
هافمــن از تحلیل گران امنیتی اندیشــکده موســوم 
 Center for American( »به »مرکز ترقــی آمریکایــی
 Progress( به این اشاره شد که روابط ترکیه و متحدان 
غربــی آن در ایاالت متحده و اروپا، از حدود 8 ســال 
پیش، همواره در یک رونــد نزولی و رو به کاهش قرار 
داشته است.هافمن، توجه ویژه ترکیه به روسیه و خرید 
سامانه موشکی اس 400 و همچنین روابط شخصی و 
غیر نهادی دونالد ترامــپ و رجب طیب اردوغان را به 
عنوان نواقص رابطه آنکارا – واشــنگتن برشمرد. اینک 
در بخش پایانــی این گزارش، به افق پیش روی روابط 
ترکیه و آمریکا در دوران مسئولیت جو بایدن، پرداخته 

می شود.

تهدید انتخاباتی جو بایدن علیه ترکیه
هافمن در مورد انتقادات تند بایدن علیه ترکیه نوشته 
اســت: »نظــرات بایــدن در مورد ترکیــه در کمپین 
انتخاباتی، به شــکلی بود کــه او اردوغان را  خودکامه  
خواند و اعالم کرد که او باید هزینه سرکوب را بپردازد. 
این ســخنان باعث شد بســیاری تصور کنند که وی 
مواضع بسیار سخت تری نسبت به ترکیه خواهد داشت. 
با این وجود بعید اســت به یک روش تنبیهی پر سر و 
صدا در قبال ترکیه روی بیاورد. سیاســت های آمریکا 
احتماالً ســازگارتر خواهد بود. توجه به حقوق بشــر، 
دموکراســی و مبارزه با فساد مجدداً در دستور کار قرار 
خواهد گرفت. بایدن به این موضوعات اهمیت می دهد 
و آنهــا را مطرح می کند. همچنیــن باید گفت، بایدن 
قطعاً تعهد آمریکا به ناتو و روابط گســترده تر با اروپا را 

تقویت خواهد کرد.«

بایدن و کردها
مدیر مطالعات امنیت ملی اندیشکده ترقی آمریکایی، 
در مورد رویکرد بایدن در قبال کردها می گوید:»بایدن 
مدت هاست که با مســائل سیاسی و فرهنگی کردها 
آشناســت و برای آنها احساس دلســوزی و همراهی 
دارد و به ســازماندهی کارزارهای تحت رهبری کردها 
با داعش، کمک کرده است. وی احتماالً پشتیبانی خود 
از نیروهای ســوریه دموکراتیک )SDF( را حفظ خواهد 
کرد. رئیس جمهور اردوغان بیش از هر زمان دیگری به 
شرکای ائتالف فرا ملی گرای خود در حزب حرکت ملی 
وابسته است، هم از نظر انتخاباتی و هم از نظر پارلمانی 
و هم از جهت اداره دستگاه های دولتی. اردوغان بدون 
فاصله گرفتن از جناح ملی گرایانه نمی تواند موضع خود 

را درمورد مسئله ُکرد نرم و منعطف کند.«

حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون
در ادامه گزارش هافمن آمده اســت: »وضعیت ترکیه 
در حوزه حقوق بشــر، دموکراســی و حاکمیت قانون، 
ناخوشایند است، اما بعید است جرقه ای برای گسست 
کامل روابط باشــد. به طور ســنتی، دولت های ایاالت 
متحده نگرانی هایی در مورد حقوق بشــر، دموکراسی 
و حاکمیت قانون داشــته و دارنــد اما در نهایت آنها را 
تحت الزامات ژئوپلیتیک قرار داده اند. بایدن و تیم او بر 
اهمیت تعهد واقعی به دموکراسی و حقوق بشر تأکید 
کرده اند. مطمئناً، برخالف ترامپ آنها این مســائل را 
مرتباً مطرح می کنند و احتماالً باعث ناراحتی اردوغان 
می شــوند، اما دولت جدید باید این مسئله را ارزیابی 
کند که آیا واقعاً این نگرانی ها را بر ضرورت های واقعی 
سیاست مدیریت بحران های منطقه در اولویت قرار می 

دهد.
باید پرســید: اگر ترکیه به عنوان یک شریک غیر قابل 
اعتماد در مسائل منطقه ای یا در مقابله با روسیه دیده 
شود، آیا ایاالت متحده در انتقاد خود مستقیم تر عمل 
می کند؟ آیا ایاالت متحده از منافع اساسی خود در یک 
ترکیه با ثبات و دموکراتیک غافل شده است؟ نه ایاالت 
متحده و نه اتحادیه اروپا نمی توانند ترکیه را از دست 
اردوغان نجات دهند. او نشان داده است که در برابر همه 
انتقادهای بیرونی سرکش است. فقط ترک ها می توانند 
دموکراســی خود را زنده کنند. هنوز هم، دولت بایدن 
بایــد حمایت لفظی و مادی ایــاالت متحده از فعاالن 

حقوق بشر و جامعه مدنی در ترکیه را احیا کند.«

بایدن، ترکیه و ارامنه
هافمن معتقد اســت که بایدن در روابط خود با ترکیه، 
به مساله ارامنه اهمیت می دهد. او نوشته است:»اولین 
نقطه تصمیم گیری می تواند در روز یادبود ارمنستان، 
در تاریخ 24 آوریل باشــد. در این مورد البی شــدید 
توسط دیاســپورای ارمنی، در کنگره آمریکا در جریان 

است.«

انرژی

بــه باور ماکس هافمن، انرژی در روابط ترکیه و آمریکا 
نقش مهمی دارد.او در این مورد نوشــته است: »انرژی 
یکی دیگر از عوامل موثر بر همسویی استراتژیک ترکیه 
اســت که تصمیمات بزرگی در سال 2021 اتخاذ می 
شــود. البته این موضوع جدیدی نیست. آنکارا همیشه 
به واردات انــرژی از جمله خریدهای زیاد از روســیه 
اعتماد کرده اســت. ایاالت متحده به طور تاریخی این 
اتــکا را درک کرده و در زمان های گذشــته، از تالش 
ترکیه برای ایجاد یک کریدور انرژی جنوبی برای انتقال 
منابع دریای خــزر از طریق قفقاز به بازارهای ترکیه و 
اروپا حمایت کرده اســت. جایگزینی خط لوله جنوب، 
خــط لوله جدیدی بــه ترکیه خواهد بــود و ترکیه با 
ترک اســتریم، اوکراین را که اکنون در جنگ ترکیبی 
با مســکو اســت، دور می زند و در همان حال، موجب 
حفظ وابســتگی اروپا به روسیه می شود و انرژی مورد 
نیاز اقتصاد در حال رشد ترکیه، تامین می شود. ترکیه 
همچنین ســاخت نیروگاه هسته ای خود را به روسیه 
ســپرده و نیروگاه های دوم و سوم نیز هدفگذاری شده 
اند. اینجاست که رئیس جمهور آمریکا به شکل اختیاری 
و انتخابی می تواند، در مورد ترک استریم 2 وارد عمل 

شده و ترکیه را به خاطر معامله با روسیه،  تحریم کند. 
در همین حال باید به پیامدهای استراتژیک دستیابی 

ترکیه به گاز ساکاریا در دریای سیاه، بیندیشیم.«

مدیترانه شرقی و قبرس
هافمــن در مورد تحریکات ترکیه در شــرق مدیترانه 
نوشته است:»مشخص شــدن مرزهای دریایی ترکیه 
و یونــان، برای آنکارا مهم اســت و یونان، قبرس، مصر 
و اسرائیل در ســالهای اخیر، ترکیه را در مجمع گازی 
شرق مدیترانه محروم کرده اند و عالوه بر این، از منظر 
جغرافیای سیاســی، ترکیه احســاس محاصره شدگی 
مــی کند ولی تالش هایش برای بیــرون آمدن از این 
وضعیت، تــرس و نگرانی همســایگان را افزایش داده 
اســت.ترکیه معتقد به اســتقالل قبرس ترک است، با 
دولــت وفاق ملی لیبی توافق نامه امنیتی امضا کرده و 
با یونان هم مشــکل دارد. از آنجایی که قبرس و یونان 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، بحران به یکی 
از مهمترین موضوعات اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

صدراعظم آلمان آنگال مرکل به تنهایی به دنبال باز نگه 
داشتن کانالهای دیپلماتیک بوده است. اما مرکل امسال 

کناره گیری می کند و انتخابات آلمان در ماه سپتامبر 
تصویر را تغییر خواهد داد.با رفتن مرکل، قدرتمندترین 
صدای مهارکننده ترکیه در اتحادیه اروپا از بین خواهد 
رفت. دشوار است که اعمال تحریم، منجر به تغییر رفتار 
ترکیه شود. واقعیت این است که نیاز به میانجی گری 
وجود دارد و رفتارهای توهین آمیز مایک پامپئو در قبال 
ترکیه، وضعیت را بدتــر کرد.دولت بایدن اگر در صدد 
تغییر چشمگیر سیاست در مدیترانه شرقی نباشد، باید 
دست کم تغییر در لحن و تمرکز مجدد در میانجیگری 
ایجاد کند. خود رئیس جمهور بایدن تجربه شــخصی 
طوالنی مدتی با مدیترانه شــرقی دارد و بحران و تاریخ 
آن را درک خواهد کرد.وی برای جلوگیری از تشــدید 
و به عنوان بخشــی از تالش گســترده تر برای تقویت 
انســجام و اتحاد، باید در اختالفات بین متحدان ناتو، 
فرانســه، یونان و ترکیه میانجیگری کند. دولت جدید 
وی همچنین احتمال دارد وزن خود را پشت سر تالش 
های دبیرکل ناتو بیاورد.«هافمن معتقد است که لیبی 
و ســوریه نیز دو نقطه مهــم در روابط ترکیه و آمریکا 
هســتند. او توصیه کرده که دولت جو بایدن در ســال 
2021 میالدی روابط را منجمد نگه دارد و منتظر تغییر 
رفتار ترکیه بماند. مقامات ترکیه اغلب می گویند، ترکیه 
نمی خواهد بین روسیه و غرب یکی را انتخاب کند. اما 
انتخاب طرف، دقیقاً همان چیزی است که غرب از یک 

متحد می خواهد.

تنظیم مجدد، نیازمند پاک کردن حافظه است
در این گزارش، موضوع روابط دفاعی ترکیه و روسیه 
برجسته شده و چنین توصیه شده است: »اگر ترکیه 
مایل به انتخاب نباشد، این باعث نمی شود به سمت 
خصومت برود. اما این بدان معناســت که آنکارا دیگر 
در این تیم حضور ندارد.ترکیه به عنوان یک کشــور 
مستقل، می تواند اســلحه را از هر کسی که دوست 
دارد خریداری کند، اما این تصمیم نباید عواقبی برای 
ســاختار امنیتی غرب ایجاد کند که برای محافظت 
از نظم دموکراتیک در برابر تجاوزات روســیه طراحی 
شده اســت. غالباً هنگامی که ناظران ترکیه در مورد 
تنظیم مجدد روابط صحبت می کنند، گویی صحبت 
درباره یک شیوه جادویی است که طی آن همه چیز 

به وضعیت سالهای گذشته برمی گردد.در واقع، تنظیم 
مجدد، نیازمند پاک کردن حافظه اســت. یعنی پاک 
کردن برخی از بی اعتمادی ها و از بین بردن شکاف 
بین شــعارها و واقعیت ها. شاید بتوان یک سیستم 
عامــل جدیدی نصــب کرد. چنین سیســتمی باید 
تشــخیص دهد که با همه صحبت ها، ایاالت متحده 
و ترکیه در حال حاضر شــرکای استراتژیک نیستند.

ترکیه به دنبال خودمختاری استراتژیک است و ایاالت 
متحــده باید این را بپذیرد و با معامله گرایی قاطعانه 
پاسخ دهد، نه به شکل خصمانه یا با امیدهای دروغین.

حماسه مداوم خرید سامانه پدافند هوایی روسی اس 
400 روســیه و پاســخ ایاالت متحده همچنان یک 
مسئله اساســی است که باعث فروپاشــی روابط دو 
جانبه از دیدگاه ایاالت متحده می شود.مشی اردوغان 
این اســت تنش را تا حد بسیار زیادی باال می رود و 
سپس به کســب امتیازات رضایت می دهد. او از این 
رویکرد در برابر ایاالت متحده برای دو دوره ریاســت 
جمهــوری و همچنین علیه اتحادیه اروپا اســتفاده 
کرده اســت.  آنکارا اکنون به احتمال زیاد در مرحله 
آشــتی است و منتظر اســت ببیند دولت بایدن چه 
خطی را در پیــش خواهد گرفت.بایدن و تیمش این 
الگو را در سالهای اوباما تجربه کردند. بنابراین رئیس 
جمهور بایدن باید ترکیه را تحت فشــار قرار دهد تا 
تصمیم بگیرد که یک متحد کامل خواهد بود یا بازی 
دوگانه با روسیه را ادامه می دهد.اگر واقعاً معامله دوم 
موشــکی محقق شود، واشنگتن اجرای مجازات های 
شدیدتر را پیش می کشد  که می تواند طیف وسیعی 
از همکاری های دفاعی را قطع کند. سال 2021 می 
تواند شــاهد گسست گســترده ای در روابط دفاعی 
آمریکا و ترکیه باشد.«در پایان گزارش ماکس هافمن 
مدیر امنیت ملی و سیاست بین الملل در اندیشکده 
موسوم به »مرکز ترقی آمریکایی« به این اشاره شده 
است: »ســرانجام، همه موضوعات مورد بحث در این 
گزارش، تأثیرات زیادی اغلب در اروپا خواهد داشت. 
تصمیم ترکیه در مورد خرید و استقرار سامانه موشکی 
اس 400 روسیه، واکنش ایاالت متحده برای تحریم 
تســلیحاتی ترکیه و مسائل مرتبط با تحرکات ترکیه 
در وضعیت در سوریه، لیبی و مدیترانه شرقی و حتی 
مســئله مهاجرت، جملگی ابعاد و الیــه های پیدا و 
پنهانی دارند که در یــک زنجیره به همدیگر متصل 
هســتند و بدون تردید این مسائل، با موضوع مهمی 
به نام انرژی، خطوط انتقال ترک استریم از روسیه به 
ترکیه و اروپــا و دیگر خطوط، ارتباط تنگاتنگ دارد. 
ایــن بحرانهای پیچیده را نمی توان از هم جدا کرد و 
نه تنها بر روابط ترکیه و آمریکا، بلکه بر اروپا و ناتو نیز 

تاثیر می گذارند.«

چین اولین هشدار را از دولت بایدن گرفت
جنگنده های چین در اقدامی که به منزله دفاع از اصل چین واحد در برابر دخالت های خارجی بود؛ در آسمان تایوان قدرت نمایی کردند حال آنکه وزارت خارجه آمریکا، واکنشی هشدارآمیز 
به این ماجرا نشان داد.به گزارش رویترز، پرواز همزمان 12 جنگنده و بمب افکن هسته ای چین در بخشی از حریم هوایی تایوان، واکنش وزارت خارجه آمریکا را در پی داشت. در همین 
راستا، »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به پکن درباره اعمال فشار بر تایپه هشدار داد.پرایس همچنین چین را به اعمال فشار دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی علیه تایوان متهم 
کرد و خواستار توقف فعلی این روند و جایگزین کردن آن با مذاکره شد.پرایس مدعی شد که دولت جو بایدن دموکرات که چند روزی است زمام امور در آمریکا را به دست گرفته، در راستای 
تضمین رفاه، امنیت و ارزش های حاکم بر منطقه ایندوپاسیفیک، با دوستان و متحدانش همکاری می کند که این شامل عمیق تر شدن رابطه با تایوان نیز می شود.این مقام آمریکایی در 
ادامه ادعاهای خود افزود که دولت جدید واشنگتن به تامین نیازهای نظامی تایوان نیز ادامه می دهد. به نظر می رسد که پرواز دسته جمعی هواپیماهای جنگی چین در بخشی از حریم 
هوایی تایوان، نوعی هشدار همزمان به تایپه-واشنگتن بوده است که به دنبال تحکیم روابط به دور از اصل چین واحد هستند.طبق اصل چین واحد، تایوان بخشی از تمامیت ارضی دولت 

پکن است و سایر کشورها حق ندارند با این منطقه، تعامالت دیپلماتیک مستقل داشته باشند
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درحالی که تعداد گونه های حیوانی در چند دهه گذشته افزایش یافته 
گزاراش ها نشان دهنده ی کاهش ۲۵ درصدی گونه های زنبورها از سال 
۱۹۹۰ تاکنون اســت. محققان دریافتند میزان کاهش تعداد گونه های 
مختلف زنبور یکسان نیست و حتی تعداد برخی گونه های نادر زنبور از 
گونه های معمول زنبور بیشتر است. اگرچه این گزارشها نشان دهنده ی 
احتمال انقراض زنبورها نیســت اما باعث ایجاد نگرانی برای بسیاری از 
گونه های زنبور وحشی می شــود. محققان دریافتند که از سال ۱۹۹۰ 
تاکنــون به رغم افزایش داده های موجــود، بالغ بر ۲۵ درصد گونه های 
زنبور دیگر در داده ها گزارش نمی شوند. گرچه این بدان معنا نیست که 
همه ی این گونه ها منقرض شــده اند اما ممکن است نشان دهنده ی این 

موضوع باشد که این  گونه ها آنقدر نادر شده اند.

محققان آمریکایی در حال توســعه حســگر پوشیدنی هستند که 
بتواند به ماسک ها متصل شود تا وجود پروتئازهای مرتبط با ویروس 
کووید-۱۹ را تشخیص دهد. در نفس انسان ها بسیاری از نشانگرهای 
زیســتی وجود دارد که توســط آن می توان به حضور نشانگرهای 
زیســتی مرتبط با کروناویروس سندرم شدید حاد تنفسی )ویروس 
بیماری کووید-۱۹( نیز پی برد. در بازدم افرادی که آلوده به ویروس 
هســتند پروتئاز وجود دارد و پروتئازها نیز آنزیم هایی هســتند که 
ســرعت تجزیه پروتئین های مرتبط با ویروس جدید را دارند. با در 
نظر گرفتن این مسائل محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو تصمیم 
گرفتند حسگری توسعه دهند که بتواند وجود این پروتئازها را نشان 

دهد. آنها اخیرا در حال توسعه حسگر پوشیدنی هستند.

یک محفظه مخصوص ضدعفونی کردن ماسک ها با مجهز بودن به 
امواج ماوراء بنفش قادر است فقط با فشردن یک دکمه ماسک شما 
و دیگر وســایل در معرض آلودگی را ضدعفونی کند. این روزها در 
دوران شــیوع بیماری کووید-۱۹، ماسک ها جزئی جدایی ناپذیر از 
زندگی روزمره ما شده اند و به عنوان بهترین وسیله برای محافظت 
از ما در برابر ویروس کرونا و ســایر باکتری ها و میکروب ها شناخته 
می شــوند. اما بر کسی پوشــیده نیســت که همین ماسک ها نیز 
می توانند عوامل بیماری زای بسیاری را روی سطح خود حمل کنند، 
به همین دلیل تمیز کردن و ضد عفونی کردن ماسک های چند بار 
مصرف و تعویض منظم ماســک های یک بار مصرف و دور انداختن 

ایمن آنها بسیار مهم است.

 یک چهارم گونه های زنبور
 نایاب شده اند

تعبیه حسگری بر روی ماسک 
برای تشخیص "کووید-19"

اولین جعبه ضدعفونی کننده 
ماسک ساخته شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

قو های مهاجر مهمان زمستانی تاالب سرخرود مازندران

ب ام و در اندیشه ساده سازی سبد محصوالت
چند ســال پیش را به یاد می آورید که ب ام و انواع مختلف ســری ۳ شامل سدان، استیشن و گرن توریسمو و همچنین سری ۴ کوپه، 
کابریولت و گرن کوپه را عرضه می کرد؟ خیلی دور را نمی گوییم بلکه سال ۲۰۱۴ را عرض می کنیم. در حقیقت همه این خودروها پایه و 
اساس مشترکی داشته اند و ب ام و حاال به دنبال ساده سازی سبد محصوالت خود است تا حاشیه سود عملیاتی بیشتری داشته باشد. گفته 
می شود این اولین تصمیم مهم برای سرمایه گذاری بزرگ روی خودروهای الکتریکی می باشد. با اینکه میزان فروش خودروسازان مشهور 
به خاطر همه گیری کرونا کاهش یافته اما مدیر مالی ب ام و می گوید اگر فعالیت مردم پس از ماه فوریه آغاز شود ما می توانیم شاهد فروش 
معقولی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ باشیم. یکی دیگر از فاکتورهایی که می تواند ب ام و را به وضعیت پیش از همه گیری کرونا و رسیدن 
از حاشیه سود ۸ به ۱۰ درصدی برساند توافق برگزیت است. البته این شرکت در سال ۲۰۲۲ سهم خود از جوینت ونچر چینی را نیز از 
۵۰ به ۷۵ درصد خواهد رساند. نیکوالس پیتر اظهار می دارد: ما درباره آینده دور صحبت نمی کنیم بلکه هدف ما دست یابی به سود باالتر 
در کوتاه مدت اســت. باواریایی ها هدف خود برای دست یابی به سود را در مارس امسال اعالم خواهند کرد. مدیر ب ام و همچنین حس 

می کند صنعت خودرو شاید با ادغام های بیشتری همراه شود.

آخرین وضعیت الیحه نظام جامع باشگاه داری در ایران
الیحه نظام جامع باشــگاه داری در ایران بر مبنای توســعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه باشگاه داری رشته های 
ورزشــی، در انتظار تصویب در هیئت دولت و ارجاع به مجلس شورای اسالمی است. اواخر آذرماه سال جاری بود که وزارت 
ورزش و جوانان در راستای تحقق سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی و به منظور تعیین تکلیف باشگاه های ورزشی 
و ایجاد مشــوق های الزم برای جلب و جذب ســرمایه گذاران عالقه مند در ورزش، پیش نویس »الیحه نظام جامع باشگاه 
داری در جمهوری اسالمی ایران« را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارائه کرد. در حال حاضر اما الیحه 
نظام جامع باشــگاه داری در جمهوری اسالمی ایران در کمیســیون های مختلف هیئت دولت در حال بررسی است و ابتدا 
باید در این هیئت به تصویب رســیده تا پس از آن به مجلس شورای اسالمی ارجاع شود. الیحه نظام جامع باشگاه داری در 
جمهوری اســالمی ایران« با هدف تشــویق بخش خصوصی و تعاونی به فعالیت در حوزه ورزش در عین حفظ سرمایه های 
خود و ایجاد اشــتغال برای قشــر دانش آموختگان و همچنین فعاالن این حوزه تهیه و تدوین شده که در صورت تحقق آن، 

به رونق اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.

ملت پیغمبری رهگز نیابد اِنقطاع
دولت شاهنشهی رهگز نبید انقالب سجده بد ایوا نش را حتی توارَت بِا لحجابآفتاب از آسمان رد بُج پیروزی رسید

کاووس اگر بودی چو تو یک محتشم رهگز از توران هب اریان انمدی افراسیابشیپ کی ام شبابای مؤرث رد همه کس همچو اَ جرام سپهر ای  گرامی ب همه  کس همچو ایّ کاری همچو باد حق گزاری همچو آب و کام
سرفرازی همچو آتش بدباری چون تُاب

هست گویی کلک تو چون ذوالفقار بوتُابذوالفقار بوتاب از آسمان آمد هب زری

پیشنهاد

چهره روز

تخم شر
بلقیس ســلیمانی از انتشــار رمان تازه خود با عنوان 
»تخم شــر« خبر داد. این داســتان نویس درباره این 
رمان خــود گفت: ایــن رمان یکــی از حجیم ترین 
کتاب هایم است. »تخم شر« داستان عشق است منتها 
بن مایه های فلسفی هم دارد؛ این رمان داستان عاشقی 
دو نســل از مردمان این سرزمین است، نسلی که در 
بزرگداشت عشق استخوان و جان و عمر می سوزاند، 
و نســلی که عشــق و خود را تبــاه و ویران می کند. 
داستان از ســال های آغازین دهه ۷۰ شروع می شود 
و در ســال های آغازین دهه ۸۰ به پایان می رسد، اما 
در میانه مدام گذشــته تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 
نسل های پیشین با امیدها، عشق ها، پنهان کاری ها و 
گناهان شان فراخواندن می شوند تا نسل تازه بهتر فهم شود. آن چه رمان در پی آن است برکشیدن 
معنایی برای زندگی آدمیان هبوط کرده در عشــق و زندگی اســت. یکی عشــق را پیام رهایی و 
رســتگاری می داند  و این را می ستاید، و دیگری آن را نشانه ای شیطانی و فریب آمیز برای ماندن 
در برهوت بی معنایی می داند. آن که او را می ســتاید با آن که آن را مســکوت می کند به گفت وگو 
نمی نشیند. رمان »تخم شر« در ۴۷۲ صفحه و با قیمت ۷۲هزار تومان در انتشارات ققنوس منتشر 

شده است.

هوشنگ استوار
هوشــنگ اســتوار )زادهٔ ۹ بهمــن ۱۳۰۵ تهــران 
از  یکــی  پاریــس(  – درگذشــتهٔ ۱۷ دی ۱۳۹۴ 
برجسته ترین آهنگسازان مکتب موسیقی سمفونیک 
ایرانی به شمار می آید. هوشنگ استوار در سال ۱۳۰۵ 
در تهران و در خانواده ای اهل موسیقی چشم به جهان 
گشود. مادرش قمرالزمان فرزند غالمرضا مین باشیان 
امیر پنجه )ســاالر معزز( از اولین زنان ایرانی بود که 
پیانو می نواخت و پدرش حسین استوار نیز از نخستین 
نوازنده های پیانو در ایران بود و در نوازندگی سازهای 
تار، سه تار و سنتور تبحر داشت. هوشنگ استوار پس 
از آموزش های اولیه موسیقی در هنرستان موسیقی و 
آموختن هارمونی نزد پرویز محمود پسر عمه اش که 
به تازگی تحصیل موسیقی در اروپا را به اتمام رسانده و به ایران بازگشته بود، در سال ۱۳۲۵ عازم 
اروپا شد و ابتدا در کنسرواتوار ژنو و سپس کنسرواتوار بروکسل به ادامه تحصیل در زمینه موسیقی 
پرداخت. استوار مدتی نیز در پاریس از آموزه های الیویه مسیان بهره برد. استوار در سال ۱۳۳۶ به 
ایران بازگشت و شروع به تدریس موسیقی و آهنگ سازی کرد. او پیش از انقالب اسالمی به مدت 
بیست سال آموزگار آهنگسازی در هنرستان عالی موسیقی تهران بوده است. استوار در تاریخ ۱۷ 
دی ۱۳۹۴ در ســن ۸۸ سال ســالگی در اثر بیماری سرطان لوزالمعده در پاریس و در بی خبری 
درگذشت و خبر درگذشت وی پس از ۴ ماه و در اواسط اردیبهشت ۱۳۹۵ رسانه ای و اعالم شد. 

فرهنگ

حدود یک هفته تا شــروع جشنواره تئاتر فجر باقی مانده و بیش از ۱۵۰ اثر برای شرکت در این 
رویداد معرفی شــده اند، اما یکی از مهمترین سوال های تئاتری در این روزها این است که آیا این 
جشنواره می تواند محفلی برای آشتی مخاطب با سالن ها و کمک به تئاتر کرونا زده ی امسال باشد؟ 
سال ۱۳۹۹ در شرایط عادی فقط می توانست بخاطر اینکه آخرین سال یک سده خورشیدی است 
خاص و متفاوت باشد، ولی روزگارش به شکلی سپری می شود که هر جزیی از آن حتی در مقیاسی 
کوچک مثل یک جشــنواره تئاتر، ویژه شده است؛ جشنواره ای که هم آفت کرونا به جانش افتاده 
و هم در آســتانه چهل سالگی است  و همین دو مورد می طلبد که طرحی نو برای آن در انداخته 
شــود. اما آیا واقعا طرحی نو در انداخته شــده یا هنوز وقت پختگی نرسیده است؟ بر همه واضح 
است که جشنواره سی و نهم تئاتر فجر در شرایطی استثنایی برگزار می شود؛ یعنی حتی همین که 
برگزار می شود هم استثنایی است چون سال ۹۹ که تازه شروع شده بود، هنوز شاید اندک خیالی 
در تصوراتمان بود که این ویروس ناخوانده بساطش را نهایتا به نیمه دوم سال نرسیده، جمع کند 
و برود ولی هر چه گذشــت جای پایش محکم تر شــد و پشت هم تعطیلی بود که اتفاق می افتاد؛ 
تعطیلی اجراها، سالن ها، رویدادها و حتی تعطیلی زندگی ها. البته در این بین تک رویدادهایی هم 
بودند که در کمال تعجب تمام امورشان را جوری پیش می بردند که انگار همه چیز عادی است، 
ولی وقتی پاییز آمد و کرونا نرفت، مجبور شدند شکل عرضه کار را تغییر دهند و چون طرحی نو 
نداشتند، در نهایت خروجی شان جذاب از کار درنیامد.  در میان رخدادهای هنری از همه مهم تر و 
پرسش برانگیزتر وضعیت جشنواره های فجر بود که باز در بین آن ها »تئاتر« تفاوتی فاحش با بقیه 

دارد و شاید همین، سطح توقع در تصمیم گیری ها را باالتر می بُرد.

این »فجر« کوچه آشتی کنان می شود؟!
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