
۷۲ فوتی جدید کرونا در کشور 
ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۶۸۲۰ بیمار جدید 
کووید۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد. دکتر 
سیماســادات الری گفت: تا دیروز ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۶ هزار و ۸۲۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۶۶۰ نفر از آنها بستری 
شــدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به یک 
میلیون و ۴۳۱ هزار و ۴۱۶ نفر رســید.الری ادامه داد: متاسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۷۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۸ هزار و 

۱۱۰ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی دولت در واکنش به رد کلیات الیحه بودجه در صحن علنی مجلس، گفت: اینکه پیام متخصصان حوزه اقتصاد و دولت نسبت به تغییرات باالی بودجه 
در کمیسیون تلفیق در مجلس شنیده شد، تشکر می کنم. علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر دیروز)سه شنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار 
کرد: فاطمه )س( الگویی جاودان در همه وجوه اجتماعی و کنشگری فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی در همه دوران هاست و در عین حال الگوی مادری 
فداکار و خانواده ای سرشار از مهر و عطوف و تربیت است. فاطمه زهرا )س( این وجوه به ظاهر ناهمگن را در یک منظومه سازگار قرار داده بودند.ربیعی گفت: 

نامگذاری زاد روز فاطمه )س( برای پاسداشت مقام مادران و زنان، روز مادر و زن ر ا پر از معنی و مفهوم غنی ساخته است...

www.sobh-eqtesad.ir

ربیعی در نشست خبری:

برای اصالح بودجه آماده ایم
info@sobh-eqtesad.ir

ما باید هلیکوپتر بسازیم
امروزه داشــتن هلیکوپتر یا با تغییر نام آن به فارســی » بال گرد « به 
مفهوم داشــتن امکان حمل و نقل سریع در مسیرهای کوتاه است. در 
همین تهران یا برخی شهرستان های مرکز استان با ساختمانهایی مواجه 
هستیم که بر روی بام خود جایگاه یا » پد « بال گرد پیش بینی کرده اند 
و این به معنای آن اســت که حمل و نقل شهری با تاکسی هوایی یک 
ضرورت برای شهر های پر جمعیت است. بال گرد در فعالیت هایی بکار 
گرفته میشــود که سرعت حمل و نقل و یا عبور از ترافیک و مهمتر از 
همه جابحایی امکانات خارج از محیط شــهری نیاز باشد و این بخشی 
از یــک ضرورت قابل فهم در مدیریت صنعتی اســت. به عبارت دیگر 
وقتی شــما اتومبیل میســازید به راحتی میتوانید بال گردهای متنوع 
بــا کاربردهای متنوع تولید کنید. اخیرا خوشــبختانه در خبرها آمده 
 بــود که مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفته اســت:

» بالگرد به نام صبا را در دست طراحی و ساخت دارند. او اشاره داشته 
که صبا بالگرد توانمندی است که می تواند نیازهای کشور و همچنین 
کشورهای اسالمی و دوست را به بهترین شکل تامین کند«. امیر خواجه  
 فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع تولید بالگرد ملی صبا

 را در راســتای حمایت از تولید داخلی، اقتدار ملی و حرکت در مسیر 
تحقق اقتصاد مقاومتی دانســته و تاکید کرده که: » اجرای این پروژه 
زمینه ساز فعال شــدن چرخ صنعت، ایجاد انگیزش در تولیدکنندگان 
و صنعتگران زنجیره تأمین و بهبود وضعیت اشــتغال خواهد شــد«. 
خواجه فــرد با اشــاره به تاریخچه شــرکت پنها) پشــتیبانی ناوگان 
هلیکوپتری ایران( در کشور میگوید: » سابقه تاسیس و ضرورت وجود 
شرکت پنها به ۵۰ ســال قبل بر می گردد و در این مدت این شرکت 
خدمات بســیار ارزشــمند و مهمی را در عرصه های مختلف ارائه داده 
اســت. ایران بزرگترین ناوگان در منطقه و سومین ناوگان بال گردهای 
نظامی از لحاظ تعداد در ســطح جهان بعــد از ایاالت متحده آمریکا 
و روســیه را دارد و شــرکت پنها با تمــام محدودیت ها و تحریم ها به 
خوبی توانسته پشتیبانی و تامین تجهیزات و باز آماده سازی این ناوگان 
گسترده و متنوع را انجام دهد«. مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع در نشست هم افزایی فکری برای اتخاذ تصمیمات مهم برای ورود 
به تولید انبوه بالگرد صبا تشریح نموده که: » امروز اینجا جمع شده ایم 
تا یک بالگرد بومی که مراحل مختلف تســت خود را طی کرده است 
را برای استفاده در سازمان های مختلف سامان دهیم تا این توانمندی 
بتواند به نیاز کشــور در حوزه بالگردی پاسخ مناسب دهد. همه به این 
امر واقفیم که ما برای شــکل گیری آینده تولید، توسعه و به کارگیری 
یــک تولید داخلی نقش داریم، همه مــا از تولید صحبت می کنیم اما 
در هیچ صنعتی اگر خط تولید نداشــته باشــیم نمی توان به توسعه و 
پیشــرفت پایدار دســت یافت؛ تولید و به کارگیری تجهیزات هوایی 
مســئله ای اســت که همواره وجود دارد و بعد از تولید هم پشتیبانی 
و ارائه خدمات بســیار مهم و قابل توجه است. حمایت قانونی و تامین 
بودجه برای توســعه صنایع بالگردی بسیار مهم است و با همکاری و 
پشــتیبانی و البته گسترش همکاری ها می توان چندین شرکت دانش 
بنیــان را کنار هم جمع کرد و تولید بالگــرد و تجهیزات مورد نیاز را 
توســعه داد که این مهم به پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسالمی 
نیاز دارد. مدیر عامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با اشــاره به 
گستره سرزمینی و همچنین جغرافیا و آب هوایی متنوع معتقد است 
بالگرد یکی از نیازهای اساسی سازمان امداد و نجات و هالل احمر کشور 
است که با عملیاتی شدن پروژه تولید بالگرد ملی صبا بخش اعظمی از 
نیاز کشور تامین می شود. ایشان تحقیق را الزمه توسعه پایدار میداند 
و تاکید نموده که امروز توانمندی تولید بالگرد در کشور ما وجود دارد 
و با حمایت و پشتیبانی سازمان های متصدی می توانیم نیازمندی های 
کشــور در این خصــوص را تامین کنیم، ما بایــد هلیکوپتر امدادی و 
نجاتی را در کشور توســعه دهیم و بالگرد صبا بالگرد توانمندی است 
که می تواند نیازهای کشور و همچنین کشورهای اسالمی و دوست را 
به بهترین شکل تامین کند«. آیین امضای میثاق  نامه شورای راهبردی 
خــط تولید بالگرد ملی صبا ۲۴۸ با حضور امیر خواجه فرد مدیر عامل 
ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، ســیروس وطن خواه مقدم رئیس 
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، فریدون عباسی 
رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی، محمد سرور رئیس 
اورژانس هوایی کشــور، آرش خدایی معاون اســتاندارد پرواز سازمان 
هواپیمایی کشــوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های 
حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته، امیر سرتیپ دوم خلبان مجتبی 
روحانی مدیر عامل شــرکت پشتیبانی و نوســازی بالگردهای ایران و 
جمعی از مسئولین کشوری در شــرکت پنها برگزار شده است و این 
نوید را به مردم کشــور ما میدهد که کار آزمودگان جســور کشور به 
افق های بلندی می اندیشند که ایران اسالمی هرگز در تامین نیازهای 
راهبردی به دیگران محتاج نبوده باشــد. ضرورت های توسعه پایدار در 
هر اقلیمی به اذهان و افکار استقالل طلب و ارتقا اندیش نیازمند است 
که ارزشمندترین موهبتی که انقالب اسالمی به مردم ایران داد همین 

خودباوری است.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفت: پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با دستیابی به فنآوری قدرتمند ترین موتور سوخت جامد در کشور 
برای نخستین بار در حوزه فضایی صورت گرفت.به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ مهندس حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع همزمان با ایام 
اهلل دهه مبارک فجر و به مناسبت روز فناوری فضایی با حضور در برنامه علمی » چرخ » شبکه چهار سیما گفت: به حول و قوه الهی و با تالش جهادی 
دانشمندان صنعت فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برای اولین بار در حوزه فضایی، نخستین پرتاب تحقیقاتی ماهواره برترکیبی ذوالجناح با 
هدف تست زیرمداری با دستیابی به فن آوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور صورت گرفت.وی افزود: این ماهواره بر سه مرحله ای که از نظر 
ویژگی های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا است، دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است و توانایی حمل ماهواره 
تا وزن ۲۲۰ کیلو گرم در مدار ۵۰۰ کیلو متری را داراست.مهندس حسینی خاطر نشان ساخت: از مهم ترین دستاورهای این آزمایش فضایی، دستیابی 
به قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور با تراست بیش از ۷۵۰ تن و صحه گذاری سایر فنآوری های جدید به کار رفته در این محصول می باشد.وی 
تصریح کرد: این ماهواره بر پس از تست های تحقیقاتی و تثبیت فنآوری، آمادگی قرار دادن ماهواره های عملیاتی را در مدار خواهد داشت و از ویژگی های 
اصلی آن، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت دستیابی به اهداف بوده و با توجه به قابلیت پرتاب از سکوی متحرک، امکان قرار دادن ماهواره در مدار خورشید 

آهنگ فراهم می شود که قابلیت های خاصی برای ماهواره سنجشی به ارمغان می آورد.

رئیس قوه قضائیه گفت: قبل از نگرانی برای مشارکت در انتخابات باید 
نگران کارآمدی نظام اداری بود، کارآمدی اســت که نشاط و مشارکت 
مــردم را تضمین می کند.آیت اهلل رئیســی در مراســم تجدید میثاق 
مسئوالن قضائی با آرمان های امام راحل)ره( و انقالب اسالمی، با درود 
و ســالم بر روح مطهر و پرفتوح امام خمینــی)ره( و با بیان اینکه امام 
دیــن و امور دنیا و آخرت مردم را احیا کرد، گفت: رهبر معظم انقالب 
در تبیین شــخصیت امام)ره( فرمودند که امام شخصیتی تحول گرا و 
تحول خواه بود.وی ادامه داد: امام در خداخواهی مردم، توجه به معنویت، 
ایجاد و احیای روحیه عدالت خواهــی و حق خواهی بین مردم، روحیه 
ایثار و شــهادت، خطرپذیری، مسئولیت پذیری بین مردم، ظلم ستیزی 
و استکبارستیزی در مردم و پیوند بین سیاست و معنویت تحول ایجاد 

کرد.

محصول سیاست بی معنویت، بسیاری از ظلم هاست
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در زمان امام، سیاستمداران بسیاری 
هســتند که معنویت را کنار گذاشتند و محصول سیاست بی معنویت، 
بسیاری از ظلم هاست که در این کره خاکی بر مردم می رود.رئیسی بیان 
کرد: محصول سیاست بدون معنویت کالهک های هسته ای، هفتاد سال 
ظلم بر مردم فلســطین و بسیاری از تجاوز ها و ظلم هاست که در عالم 
شده است.وی خاطرنشان کرد: امام)ره( به ما سیاست همراه با معنویت، 
روحیه توجه به دیگران، فقرزدایی و توجه به محرومیت نه فقط محرومان 
ایران اسالمی بلکه محرومان تمام عالم و مظلومانی را که در عالم مورد 

ستم قرار گرفته بودند آموختند و احیا کردند.

میثاق با امام)ره( میثاق با همه خوبی ها و ارزش هاست
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه میثاق با امام)ره( میثاق با همه خوبی ها 
و ارزش هاست و مسئوالن و دولتمردان در این میثاق باید بازنگاهی به 
آنچه شده و آنچه باید شود، داشته باشند، گفت: خِط امامی ترین افراد 
کسانی هستند که شاخص های خط امام را خوب بشناسند و خوب به 
این شــاخص ها عمل کنند و وفادار باشند.رئیسی با بیان اینکه بهترین 
تبیین کننده خط امام امروز جانشــین بحق ایشــان یعنی مقام معظم 
رهبری هستند که بنای معظم له هم در گفتار و هم رفتار و سلوک احیا 
و زنده نگه داشــتن خط امام است، گفت: از سلوک ایشان باید خط امام 
را بیاموزیم، حفظ کنیــم و زنده نگه داریم.وی با تأکید بر اینکه قبل از 

نگرانی برای مشارکت مردم، باید نگران کارآمدی نظام اداری در کشور 
بود، گفت: اگر نظام اداری کارآمدی خود را نشــان دهد، امید، نشاط و 

مشارکت را بین مردم تضمین کرده است.

هنر امام)ره( حفظ کردن مردم در صحنه بود
رئیســی ادامه داد: مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی در مردم 
کاری است که امام انجام دادند و هنر امام، حفظ کردن مردم در صحنه 
بود و در همه امور نه به صورت تشــریفاتی بلکه به صورت واقعی، مردم 
را حســاب کردند.رئیس قوه قضائیه در ادامه عنوان کرد: امروز در رفتار 
سیاسی و اجتماعی مقام معظم رهبری، توجه دادن به مردم را می بینیم 
و بــه قوه قضائیه، قوه اجرائیه و قــوه مقننه بر مردمی بودن و توجه به 
مردم و رفع دغدغه های آنها و به حســاب آوردن مردم تأکید فرموده اند.

وی تصریح کرد: کارآمدی نظام اداری در کشــور ســرمایه اجتماعی را 
همچنان کــه در رفتار امام بود و در رفتار مقام معظم رهبری اســت، 
افزایش داده است و امروز ادارات، سازمان ها و دستگاه های اداری کشور 
می توانند این سرمایه اجتماعی را روز به روز افزایش دهند و اگر سرمایه 
اجتماعی افزون شود، بدون تردید امید، نشاط و مشارکت مردم در همه 
عرصه ها را به دنبال خواهد داشت.رئیسی اظهار کرد: دستگاه های اداری 

باید بتوانند این مشارکت و سرمایه اجتماعی را روزبه روز افزون کنند.

اجرای عدالت به عنوان محوری ترین نقطه
رئیس قوه قضائیه بیان داشــت: در دستگاه قضائی ما آنچه از خط امام 
شناختیم، اجرای عدالت به عنوان محوری ترین نقطه است و این موضوع 
به تبعیــت از انبیــای الهی مورد توجه و تأکید حضــرت امام از قبل از 
پیروزی انقالب بوده است و امروز نیز محور کار در دستگاه قضائی اجرای 
عدالت در همه امور و پیگیری ها و تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها 
است.وی با بیان اینکه امروز اجرای عدالت و احساس عدالت در جامعه از 
همه چیز شیرین تر است، گفت: همه اجزای یک کشور و همه کارگزاران 
نظام در هر بخشی باید خود را موظف به اجرای عدالت بدانند و پیشانی 
این اجرای عدالت نیز دستگاه قضائی است.رئیس قوه قضائیه در پایان 
خاطرنشان کرد: امروز پرچم عدالت خواهی در دستان رهبر معظم انقالب 
اســت و ما به عنوان سربازان ایشان در دستگاه قضائی خود را موظف به 
اجرای عدالت می دانیم و از روح بلند امام راحل استمداد می طلبیم که 

برای اجرای هدف متعالی تحقق عدالت توفیق داشته باشیم.

رییسی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام )ره(

کارآمدی، مشارکت در انتخابات را تضمین می کند

رد کلیات بودجه بعد از تغییرات گسترده در کمیسیون تلفیق

 نمایندگان با حذف ارز ۴۲۰۰ در شرایط تحریم مخالفت کردند
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

راهی جز رد کلیات الیحه 
پرمخاطره باقی نمانده است

ســید احسان خاندوزی با اشاره به اشــکاالت کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئالیی 
شدن و کسری بودجه منجر به تورم را بگیرد باید این کار را کند. ما نباید لباس رسمیت بر تمام انحرافات الیحه 
بودجه بپوشــانیم. سید احسان خاندوزی در جلسه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی در مخالفت 
با کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: امروز، مقدرات مالی یک ســال آینده مشــخص می شود. عنان احساسات و 

عواطف را در دست عقل بگیرید.....

تاثیر کاهش سود بین بانکی بر سود تسهیالت و سپرده ها

 آغاز تزریق » واکسن ایرانی کرونا« 
از فروردین

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه طی روزهای آینده خط تولید »کوو ایران برکت« 
برای ســاخت دو تا سه میلیون دوز واکســن در ماه افتتاح می شود، گفت: بسیار امیدواریم تا 
اواخر فروردین بتوانیم واکسیناســیون با اســتفاده از واکســن ایرانی در کشور را آغاز کنیم. 
همزمان با میالد باســعادت دخت نبی اکرم)ص(، حضــرت فاطمه زهرا)ع( و روز زن و مادر، 
آیین شــکرانه ایجاد ۱۲۰ هزار شــغل برای بانوان سراسر کشــور توسط ستاد اجرایی فرمان 
امام با عنوان »بانوی برکت« در محل نمایشــگاه دائمی این ستاد در تهران برگزار شد.محمد 
مخبر؛ رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام در این مراســم گفت: بهره بــرداری از ۴۰ هزار طرح 
اشتغال زایی بانوان، آزادی تعدادی از بانوان زندانی سرپرست خانوار دارای فرزند، افتتاح ۷۶۰ 
طرح عمرانی و فرهنگی و تجهیز ۶۰ خانه ورزش ویژه بانوان ازجمله اقدامات ســتاد اجرایی 
در این ایام پربرکت اســت.وی افزود: از محوری ترین کارهایی که در ستاد اجرایی فرمان امام 
انجام می شود اشــتغال زایی است و در حال حاضر روزانه حدود ۱۱۵۰ شغل جدید در کشور 
ایجاد می کنیم.مخبر خاطرنشــان کرد: معتقدیم یکی از بهترین روشــها برای رفع محرومیت 
از مناطق کم برخوردار، کمک به بانوان روســتایی برای ایجاد طرح های اشــتغال زایی خرد و 
خانگی است و بنیاد برکت در این زمینه اقدامات فراوانی تاکنون انجام داده است.رئیس ستاد 
اجرایی خبر خوشــی هم در زمینه درمان ناباروری داشــت و گفت: با هماهنگی که با وزارت 
بهداشت صورت گرفت، قول دادیم ستاد اجرایی فرمان امام ظرف ۶ _۷ ماه آینده ، ۵۱ مرکز 
درمان ناباروری در ســطح کشور ایجاد کند.وی در ادامه اشاره ای به »نخستین واکسن ایرانی 
کرونا« کرد و گفت: طبق گزارش ناظران وزارت بهداشــت، فــاز اول کارآزمایی بالینی »کوو 
ایران برکت« با موفقیت کامل پیش رفته و حال تمام افرادی که دوز اول و دوز دوم واکسن را 
دریافت کردند، کامال خوب اســت و هیچگونه عوارض خاصی نداشته اند؛ آماده ایم تا به محض 
صدور مجوز وزارت بهداشــت، فاز دوم تست انسانی واکســن ایرانی کرونا را آغاز کنیم.مخبر 
ادامه داد: کشــورهای مختلفی خواهان دریافت این واکسن هستند و درخواست هایی مطرح 
شده است.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: سه واکسن کرونای دیگر ستاد هم که از سه 
روش دیگر تولید شــده اند، درانتظار صدور مجوز برای آغاز تست انسانی و فاز بالینی هستند.

وی بــا بیان اینکه ویروس جهش یافته انگلیســی نگرانی فــراوان و مضاعفی در مردم ایجاد 
کرده بود، افزود: خوشــبختانه واکســن کوو ایران برکت به طور کامل روی ویروس انگلیسی 
اثر داشــت و نتایج آزمایشهای مربوطه نشان داد که پالسمای خون سه داوطلب اول توانست 
براین ویروس غلبه کند.مخبر با بیان اینکه فکر می کنم ظرف چند روز آینده وزارت بهداشت 
اجازه فاز دوم تســت انسانی را بدهد، ادامه داد: اگر این مجوز صادر شود کار سرعت بیشتری 
می یابد و بسیار امیدواریم تا اواخر فروردین بتوانیم واکسیناسیون با استفاده از واکسن ایرانی 
در کشور را آغاز کنیم.وی درباره صادرات واکسن کرونا گفت: اولویت اول ما قطعاً داخل کشور 
و مردم خودمان است، اگر بتوانیم واکسن را برای همه مردم تزریق کنیم و مازاد بر نیاز تولید 
شــود به صادرات هم فکر خواهیم کرد.مخبر در پاسخ به سؤالی درباره واردات واکسن تصریح 
کرد: به نظرم تا قبل از تولید واکسن داخلی، اگر بشود با وارد کردن واکسن مطمئن خارجی 
جلوی مرگ یک نفر را بگیریم، حتی یک لحظه هم نباید در واردکردن آن درنگ کنیم.رئیس 
ســتاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه همزمان با انجام تســت انسانی، زیرساخت الزم برای 
تولید انبوه واکســن ایرانی هم در شهرک دارویی ستاد در حال آماده سازی است، افزود: طی 
روزهای آینده خط تولید کوو ایران برکت برای ســاخت دو تا سه میلیون دوز واکسن در ماه 
افتتاح می شود تا به محض تأیید نهایی واکسن، آن را به تولید انبوه برسانیم.وی  با بیان اینکه 
تا اواســط اردیبهشــت ظرفیت تولید واکســن را به  ۱۲ تا ۱۴ میلیون دوز در ماه میرسانیم، 
ادامــه داد: به هیچ وجه خط تولیدمان از کار تحقیقاتی عقب نیســت و بصورت ۲۴ ســاعته 
کارها توســط جوانان نخبه کشــور در حال انجام است.گفتنی اســت در ابتدای این مراسم ، 
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی، سمیه رفیعی نماینده مجلس، مدنی مدیرعامل بنیاد برکت، 
سلیمانی مدیرعامل بنیاد احسان و جمعی از مدیران حوزه بانوان در زیرمجموعه های ستاد از 
نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای بانوان مناطق محروم سراسر کشور که با کمک و تسهیالت 
ستاد اجرایی فرمان امام ، طرح های اشتغالزایی خود را فعال کرده اند ، بازدید کردند.در ادامه 
مراســم با دستور رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام و بصورت ویدئوکنفرانسی چندین طرح و 
پروژه ازجمله »مرکز نوآوری اجتماعی بانوان احســان«  و »ارســال تجهیزات برای ۶۰ خانه 

ورزش بانوان در مناطق محروم کشور« اجرا و به بهره برداری رسید.

برای نخستین بار در حوزه فضایی کشور صورت گرفت؛

پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

 قراربود با حذف ارز ترجیحی یارانه ها 
را افزایش دهیم
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ربیعی در نشست خبری:گزیده خبر

برایاصالحبودجهآمادهایم
ســخنگوی دولــت در واکنش به رد کلیــات الیحه بودجه در صحــن علنی مجلس، 
گفت: اینکه پیام متخصصان حوزه اقتصاد و دولت نســبت به تغییرات باالی بودجه در 
کمیســیون تلفیق در مجلس شنیده شد، تشکر می کنم. علی ربیعی سخنگوی دولت 
پیش از ظهر دیروز)سه شــنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: فاطمه 
)س( الگویی جاودان در همه وجوه اجتماعی و کنشگری فعال در عرصه های اجتماعی 
و سیاســی در همه دوران هاســت و در عین حال الگوی مادری فداکار و خانواده ای 
سرشار از مهر و عطوف و تربیت است. فاطمه زهرا )س( این وجوه به ظاهر ناهمگن را 
در یک منظومه سازگار قرار داده بودند.ربیعی گفت: نامگذاری زاد روز فاطمه )س( برای 
پاسداشت مقام مادران و زنان، روز مادر و زن ر ا پر از معنی و مفهوم غنی ساخته است.

با توجه به موانع مختلف برای حضور اثربخش زنان در عرصه های مختلف ما کماکان 
نیازمند سیاســتگزاری های معطوف به زنان هستیم. در این میان شیوه سبک زندگی 
فاطمه زهرا )س( الگویی برای ما و ســرنمون مشی عملی ما می تواند باشد.وی با بیان 
اینکه فرصت را مغتنم می شمارم و به بخشی از دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 
و  دولت تدبیر و امید اشاره می کنم، گفت: انقالب اسالمی زمینه ای را فراهم ساخت 
که زنان با عبور از حضور آمرانه در تجدد کلیشه ای به حضوری خود انگیخته و همگانی 

در سپهر جامعه دست یافتند.
سخنگوی دولت گفت: حضور زنان در تظاهرات خیابانی و قرار گرفتن در مقابل گلوله 
ها در ۴ دهه قبل یک شــگفتی عظیم بود که بی شک نشات گرفته از الگویی فاطمی 
در این عصر بود.وی افزود: پس از انقالب اســالمی نرخ مشارکت سیاسی زنان همواره 
رو افزایش بوده و در انتخابات اخیر نیز مشــارکت آنها بیش از مردان بود است. حضور 
زنان در عرصه های مدیریتی رو به افزایش بوده به نحوی که در ســال ۹۲ این حضور 
حداکثر پنج درصــد بود و هم اکنون ۲۴ درصد زنان در عرصه مدیریتی حضور دارند.

ربیعی خاطرنشان کرد: در عرصه های علمی، زنان ما درخشش های بسیاری داشتند. 
هم اکنون ۳۳ درصد اعضای هیات علمی دانشگاهها را زنان تشکیل می دهند، که این 
نسبت پیش از انقالب ۲ درصد بوده است. امروز دانشجویان دختر بیش از پسران روی 
صندلی های دانشگاه ها نشسته اند. همچنین در این سال ها با تمهیدات صورت گرفته 
در دولت حضور زنان در ســازمان های مردم نهاد افزایش چشمگیر یافته است و امروز 

زنان پیشتازان خیر جمعی می باشند.

دولت 10 الیحه جدید در حمایت از زنان تهیه کرده است
وی با بیان اینکه دولت نیز در راســتای سیاستگذاری معطوف به زن، ۱۰ الیحه جدید 
حمایت از زنان مدیران و دختران را تهیه کرده اســت، گفت: در این دولت در حمایت 

از زنان ایرانی، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی دنبال و در این ماهها اجرایی شد.
سخنگوی دولت گفت: همچنین اقدامات حقوقی برای حمایت زنان و کودکان با پیشبرد 
الیحه تامین امنیت زنان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان صورت گرفته است. طرح 
الگوســازی و اجرای طرح ملی گفتگوی خانواده و مهارت ارتباطی در خانواده اجرایی 
شده و تقویت مهارت های فردی خانواده ها در بحران کرونا نیز اخیرا اجرایی شده است.

ربیعی تصریح کرد: با توجه به زمینه های ایجاد شــده برای مشــارکت اقتصادی زنان 
بخش بیشتری از اشــتغال های ایجاد شده در سال های اخیر به زنان اختصاص یافته 
اســت. در سالهای اخیر در بحث بازار کار نرخ مشارکت زنان از ۱۳.۴درصددر سال ۹۲ 
به درصد ۱۵.۵ افزایش یافته و سهم زنان از اشتغال سیر صعودی داشته، به عنوان مثال 
از ۲۳.۵ میلیون شاغلین کشور، بیش از ۳.۶۹.۰۰۰ نفر را زنان تشکیل می دهند. و در 
ســال ۹۵ به  ۶۶ درصدرسیده است. وی افزود: طرح توانمندسازی زنان بخصوص زنان 
سرپرســت خانوار مبتنی بر مهارت افزایی و مشارکت دادن در کسب و کارهای خرد و 
الگوهای نوین اشتغال خانگی در کشور اجرایی شده است. در این راستا از تشکیل بیش 
از ۴۱۰ صندوق اعتباری خرد زنان روستایی و عشایر و تعاونی زنان حمایت شده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: همچنین جهت تامین امنیت آینده زنان سرپرست خانوار 
بیش از دویست و بیست هزار نفر در چند سال اخیر از سوی دولت دارای بیمه تامین 
اجتماعی شده اند. سهم بیمه شده های زن از سال ۹۲ تا ۹۹ همواره رو به افزایش بوده 
است، یعنی زنان بیشــتر وارد بازار کار رسمی شده اند و اکنون به ۲۰.۳درصد رسیده 
اســت.ربیعی تاکید کرد: از همین فرصت استفاده کرده و در ادامه موفقیت زنان ایرانی 
ســرکار خانم دکتر مژده روشن طبری مشاور رئیس ســازمان ملی استاندارد با آرای 
اعضای شــورای بین المللی ایزو برای اولین بار در تاریخ این سازمان به عنوان ریاست 
کمیته سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه انتخاب و از ابتدای سال جاری میالدی 

به این سمت منصوب شدند.

فناوری فضایی با اولویت باال مورد توجه دولت است
وی با اشــاره به روز ملی فناوری فضایی گفت: امروز روز فناوری فضایی است. با عرض 
تبریک روز فناوری فضایی به تمام  کنشگران و متخصیصن حوزه فضایی، خوشبختانه 
امروز پروژه های فضایی از مرحله تحقیقاتی وارد مرحله کاربردی و عملیاتی شــده و 
عالوه بر ماهواره پارس ۱، به عنوان یک ماهواره پیشرفته سنجش از دور، ماهواره های 
ناهید ۱ و ۲، ظفر ۲، طلوع و بلوک انتقال مداری سامان هم مراحل نهایی خود را سپری 
می کنند.سخنگوی دولت گفت: دسترسی آسان به داده های ماهواره ای برای توسعه 
کســب و کارها و ارائه خدمات متنوع در راستای مدیریت بهینه کشور و افزایش بهره 

وری سایر حوزه ها با اولویت باال مورد توجه دولت است.
ربیعی تاکیــد کرد: دیروز هم با تالش های متخصصان ما ماهــواره بر »ذوالجناح« با 

یک تحول فناورانه در استفاده از سوخت جامد و موتوری قدرتمند به فضا پرتاب شد.

عصر همسایه هراسی به سر آمده است
وی در ادامه با اشاره سفر وزیر امور خارجه به قفقاز اظهار کرد: هفته گذشته وزیر خارجه 
کشورمان در جهت عملیاتی ساختن منطقه گرایی شش کشوری که به ابتکار همکاری 
های منطقه ای شش جانبه معروف شــده به باکو، ایروان، تفلیس، مسکو و استانبول 
رفت. در حقیقت سرمایه مذاکرات فرآیند سه جانبه، که ایران، ترکیه و روسیه در کمک 
به ایجاد صلح و ثبات در ســوریه آن را کسب کردند زمینه مساعدی برای تعمیم این 
تجربه در یک حوزه متفاوت را فراهم آورد.سخنگوی دولت تصریح کرد: در یک چشم 
انداز و تحول مثبت ســه کشــور ایران، ترکیه و روسیه،  به اضافه ۳ کشور قفقازی می 
توانیم ســطح در هم تنیدگی اقتصادی و فرهنگی، و خطوط ترانزیتی و ریلی در این 
جغرافیای بزرگ از خلیج فارس تا خزر، از ارس تا دریای ســیاه و مدیترانه را به چنان 
سطحی ارتقا دهیم که نه تنها وقوع هر مناقشه ای غیرممکن شود بلکه کل این منطقه 
وسیع به شــاهراه تمدنی و نقطه اتصال شرق و غرب تبدیل شود.ربیعی گفت: در این 
ســفر در مالقات هایی که صورت گرفت همه سران کشورهای منطقه بر حضور ایران 
و ایفای نقش موثر در این منطقه تاکید کردند. این یک تجربه مبارک اســت که می 
بینیم همســایگان ما در قفقاز جنوبی، از بازی با حاصل جمع صفر عبور کرده و آماده 
ورود به عصر بازی برد – برد می شــوند. این تجربه می تواند در گستره همسایگانی ما 
در آنســوی خلیج فارس هم منطبق با شرایط ویژه خود به شکلی دیگر تکرار شود.وی 
تاکید کرد: پیام ما که بخصوص از زبان رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان بارها در 
این سالها تکرار شد، این است که عصر همسایه هراسی در عصر در هم تنیدگی امنیت 

به سر آمده است.

منشور 12 بهمن لحظه تعیین دموکراتیک سرنوشت ملت ایران بود
سخنگوی دولت با گرامیداشت آغاز دهه فجر و پیروزی انقالب اسالمی گفت: چهل و 

سومین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند را در حالی برگزار می کنیم که در آستانه یک 
قرن جدید، یعنی قرن ۱۴۰۰ قرار گرفته ایم. منشور ۱۲ بهمن در ترکیب جمهوریت و 
اسالمیت، منشور یک عصر سپری شده نیست، منشور آینده است، منشور عصر ۱۴۰۰ 
اســت.ربیعی تصریح کرد: با گفتمان امام خمینی مفهوم هویت ملی از اســارات قرون 
تاریک تاریخ اســتبدادی بیرون آمد و جوانی تازه ای آغاز شــد. امام گفتند ملت یعنی 
»ملت بالفعل«، یعنی نســل حاضر و عزم و اراده نســل حاضر برای به دســت گرفتن 
سرنوشــت خویش به شیوه مردم ســاالرانه.وی ادامه داد: در ۱۲ بهمن بود که تعریف 
کهنه گرایانه و باستان گرایانه ملت تبدیل به تعریف ملموس و این عصری و این زمانی 
و این جایی ملت شــد. از مشــروطه و حتی قرون قبل از مشروطه به این سو هیچ گاه 
فضایی فراهم نشده بود که ملت خودش، در تمامیت خودش، با همه رنگ ها، سبک های 
زیســتی، زبان ها و تنوع فرهنگی خودش به صحنه تاریخ وارد شود و هستی و هویت 
خویش را به کمک اراده  معطوف به تعیین دموکراتیک و مردم ســاالرانه سرنوشت به 
ســپهر جامعه و تاریخ آورد و خودش سخن خودیش را بگوید.سخنگوی دولت با بیان 
اینکه یعنی ملت همان چیزی شــد که خودش می گفت، نــه آن موجود انتزاعی که 
دیکتاتوری به نحو آمرانه سعی در بازنمایی شاهانه آن داشت، گفت: منشور ۱۲ بهمن 
لحظه انطباق هویت ملت با اراده ملت برای تعیین دموکراتیک سرنوشت بود. آغاز چهل 

و دومین دهه فجر بر همه ایرانیان مبارک باد.

تشکر از رد کلیات بودجه/ برای اصالحات بودجه در کنار مجلس هستیم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص رد کلیات الیحه بودجه در صحن علنی 
مجلس، گفت: اینکه پیام متخصصان حوزه اقتصاد و دولت نســبت به تغییرات باالی 
بودجه در کمیسیون تلفیق در مجلس شنیده شد، تشکر می کنم. دولت آماده است با 
همه توان خود در کنار مجلس اصالحات مورد نظر الیحه بودجه را بدون اینکه شاکله 
تغییر کند و درآمدهــای واهی پیش بینی کنیم، انجام دهد.ربیعی گفت: این آمادگی 
را داریم که گفتگوهای زیادی در این زمینه صورت بگیرد و در زمان مشــخص بتوانیم 
بودجه بدون اشکال را به تصویب مجلس برسانیم.ربیعی در پاسخ به سوالی درخصوص 
رد کلیــات الیحه بودجه ۱۴۰۰ در صحــن علنی مجلس گفت: بعد از مدت ها بحث و 
حرف و حدیث، مطلع شــدیم که کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد شــد. من فکر می کنم پیام 
نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و بعضا غیرکارشناسی در بودجه دریافت 
شد. اینکه به این نکات توجه و این پیام ها دریافت شد، از کلیت مجلس تشکر می کنیم.

وی افزود: تغییرات زیادی شــاکله بودجه را بهم ریخته بود و به اعتقاد ما غنایی هم به 
بودجه نبخشیده بود. البته اعالم می کنم که دولت آماده است با همه توان کارشناسی 
خودش در کنار مجلس اصالحات مورد نظر که می تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد و 
بدون اینکه شاکله بودجه بهم بخورد و بدون اینکه درآمدهای واهی پیش بینی  کنیم، 
را انجام دهد.ســخنگوی دولت گفت: دولت آمادگی دارد که در این زمینه گفتگوهای 
زیادی صورت بگیرد تا در زمان مشــخص بتوانیم بودجه مطلوب و بدون اشکال را به 
تصویب برســانیم.ربیعی افزود: محورهای اصلی الیحــه دولت تقویت ارزش پول ملی، 
کاهش تورم و تورم زا نبودن بودجه، مدیریت منطقی مالیات، تامین معیشت و کاالهای 
اساسی و ایجاد رانت بود. تغییر نرخ ارز به ۱۷۵۰۰ تومان موجب افزایش تورم، نقدینگی 
و کاهش ارزش پول ملی می شد. نرخ ارز باید به قیمت واقعی خودش برگردد. افزایش 
نرخ ارز در برخی موارد برای تولید مفید است اما سرجمع برای معیشت و اقتصاد کشور 
مضر اســت و عالمت خوبی نمی دهد.وی افزود: مشــکل دیگر ما افزایش سقف بودجه 
بدون در نظر گرفتن منابع حقیقی بود که منجر به چاپ اسکناس می شد. درآمدهای 
واهی موجب نقدینگی می شــد. مجوز ورود خودرو از مناطق آزاد قطعا رانت زا است و 

در اجرا هم مشکالت زیادی برای ما فراهم می کرد.

طبقه محروم جامعه با تصمیمات عجوالنه دچار رنج می شود
ربیعــی گفت: طبقه محروم جامعه با تصمیمات عجوالنه مثل حذف ۸ میلیارد دالر از 
کاالهای اساسی دچار رنج می شدند. خب ۵.۵ میلیارد دالر را ضرب در ۱۷۵۰۰ تومان 
کردند و گفتند به مردم از این طریق کمک می کنیم. مطالعات نشان می داد که اینگونه 
حذف بدون برنامه و شــیب منطقی و سیاســت های جایگزین مناسب، مشکل ایجاد 
می کرد.وی تصریح کرد: دوستان می گفتند در مورد شکر و قند ارز ترجیحی را حذف 
کردید و اتفاقی نیفتاد، خب در آنجا سیاســت های بازرگانی و تجاری ملحوظ شــد تا 
حذف ارز موجب افزایش قیمت نشود.سخنگوی دولت گفت: هیچکس آثار این اظهارات 
در مورد بودجه را در سرمایه اجتماعی محاسبه نمی کند. متاسفانه تبعاتی که این حرف 

ها به اعتماد مردم می زند، دیده نمی شود.

دولت جدید آمریکا نمی تواند تاریخ را وارونه بخواند
ربیعی در پاسخ به ســوالی درخصوص درخواســت دولت جدید آمریکا از ایران برای 
بازگشــت به برجام، گفت: موضع ما در این باره همیشه روشن بوده است. موضعی که 
دربــاره برجام داریم را امروز و در این لحظه اتخاذ نکردیــم، از ابتدا هم این موضع را 
داشــتیم.وی افزود: امریکا تنها طرفی است که به عضویت خود در برجام خاتمه داده 
اســت و اقداماتی از جمله وضع تحریم های یکجانبه را صورت داده اســت و قطعنامه  
۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده است. مگر کسی در این مساله تردید دارد؟ برخالف 
آمریکا ما هرگز از برجام خارج نشــدیم تا یکســال پس از خــروج آمریکا به تعهدات 
خودمان به طور کامل عمل کردیم. در واکنش متناسب به خروج آمریکا و ناتوانی سایر 
اعضای برجام در عمل، به بند ۳۶ برجام متوسل شدیم که به ما اجازه می داد تعهدات 
خودمان را متوقف کنیم.سخنگوی دولت گفت: دولت جدید آمریکا نمی تواند تاریخ را 
وارونه بخواند و یا قانون علت و معلول را معکوس کند. تنها راه منطقی برای بازگشــت 
ما به تعهدات، بازگشــت شرایط به قبل از شــورع نقض فاحش برجام از سوی دولت 
قبلی آمریکاســت. بار دیگر تاکید می کنیم به محض اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، ما 
نیز به انجا کامل تعهدات خودمان بازخواهیم گشــت.ربیعی در پاسخ به سوالی دیگری 
درخصوص برجام، گفت: عدم پایبندی که در دولت قبلی آمریکا صورت گرفت، شرایط 
را برای بازگشت به برجام پیچیده کرد. گذشت زمان به زیان برجام خواهد بود و شرایط 
نامطلوب تری را برای حل مساله برای همه طرف ها دیکته خواهد کرد.وی افزود: بجای 
اینکــه از ضرب االجل صحبت کنم باید بگویم ما مصوبه مجلــس را داریم. درصورت 
بازگشت آمریکا به برجام ما بالفاصله به تعهدات خودمان برمی گردیم، این به نفع همه 
کسانی است که به دنبال صلح جهانی هستند.سخنگوی دولت تاکید کرد: دیپلماسی 
ســازنده بدون کسانی که به دیپلماسی سازنده باور داشته باشند به نتیجه نمی رسد. با 

بکار افتادن اراده سیاسی بسیاری از اتفاقات می تواند رخ دهد.

ملحق شدن اعضای جدید به برجام به طور کامل منتفی است
ربیعی در پاســخ به ســوالی در واکنش به اصرار رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اضافه 
شــدن عربستان به مذاکرات هسته ای با ایران، تصریح کرد: ملحق شدن اعضای جدید 
در گفتگوهای پیش تر انجام شده به طور کامل منتفی است. ما پیش تر گفتگوهایی در 
این زمینه داشــتیم و توافقاتی کردیم و روال هم کامال مشخص شده است.وی افزود: 
این درخواست ها به غیر از پیچیده کردن و به جز آوردن متغیرهایی که صلح و امنیت 
منطقــه ما را به خطر بیاندازد، اثر دیگری ندارد. تنها یک ســناریو درباره برجام وجود 
دارد و آن بازگشــت هرچه سریعتر آمریکا به برجام و التزام هرچه بیشتر اعضای توافق 
هسته ای از جمله فرانسه به تعهداتشان مطابق نص صریح توافق است.سخنگوی دولت 
گفت: ما همیشه در استقبال از گفتگوهای منطقه ای پیشتاز بودیم و همچنان دست 

ما به ســوی همه همســایگان برای حل و فصل اختالفات دراز است و تنها کشورهای 
منطقه هستند که صالحیت تامین امنیت منطقه را دارند. ما در این مسیر به مداخالت 

کشورهای فرامنطقه ای نیاز نداریم.

می خواهیم اطمینان پیدا کنیم طالبان در مسیر صلح مصمم است
ربیعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه علت حضور هیئت سیاسی طالبان در 
تهران و دیدار با وزیر امور خارجه چه بوده و آیا دستاوردی برای کشورمان داشته است 
یا خیر؟، گفت: سفر هیئت طالبان به ایران اوال با هماهنگی دولت افغانستان و در تدوام 
این سیاست همیشگی ایران مبنی بر رایزنی با همه گروه های سیاسی در افغانستان و 
به منظور تقویت صلح و ثبات در این کشــور صورت گرفته است.وی افزود: به موجب 
برخورداری از مرزهای طوالنی و پیوندهای تاریخی، مسائل افغانستان به طور مستقیم بر 
امنیت ما همانند سایر همسایگان افغانستان موثر است. به همین دلیل نمی توانیم نسبت 
به ناامنی و بی ثباتی در افغانستان بی اعتنا باشیم.سخنگوی دولت گفت: این مساله به 
معنای وجود یک رابطه ویژه بین ما و گروه طالبان نیست و جمهوری اسالمی آمادگی 
دارد تا با هماهنگی با دولت افغانستان با همه گروه های سیاسی و قومی که در شرایط 
کنونی در آینده سیاســی این کشــور نقش دارند، رایزنی کند و آنها را به مشارکت در 
گفتگوهای ملی برای رسیدن به صلح پایدار تشویق کند.ربیعی گفت: هدف از این دیدار 
رسیدن به اطمینان نسبت به حمایت همه گروه های سیاسی از جمله طالبان از دولت 
مرکزی و تقویت روند صلح و تحکیم در افغانستان بوده است. ما می خواهیم اطمینان 
پیدا کنیم که طالبان در مسیر صلح و پرهیز از خشونت مصمم است.وی تصریح کرد: 
دیدار با هیئت طالبان بیش از هر چیزی نشانه این اعتقاد همیشگی ما به این واقعیت 
است که چالش های امنیتی در افغانستان راه حل نظامی ندارد و در عین حال سیاست 
اصولی ما کما فی السابق تابع این قاعده بنیادی است که صلح در افغانستان باید بدون 
دخالت قدرت های فرامنطقه ای و در چارچوب خاص و اراده مردم افغانســتان از همه 

اقوام و گروه ها انجام بپذیرد.

ما برجام را حفظ کردیم/ اروپا به وظایف خود عمل کند
ربیعی در رابطه با شرط گذاری فرانسوی ها برای بازگشت به برجام و وساطت اروپایی ها 
برای بازگشت همزمان به برجام و موضع دولت در این زمینه تصریح کرد: این اظهارات 
غیر مسئوالنه بوده و موضع شفاف ما این است که بدون فاصله زمانی به محض بازگشت 
دولــت آمریکا ما هم به طور کامل به تعهدات خود باز خواهیم گشــت.وی افزود: این 
موضع در حال حاضر جمهوری اسالمی است و قطعا اگر این موضع تغییری کرده باشد 
وزیر محترم امور خارجه آن را عنوان خواهد کرد. ما بودیم که با مقاومت مردم و بخاطر 
صلح و امنیت جهانی در منطقه و اعتقاد به اینکه با گفتگو باید متضمن صلح باشــیم 
ایســتادگی کردیم و برجام تاکنون حفظ شد و امروز وظیفه آنهاست که به وظیفه ای 

که تعهد کرده بودند، بازگردند.

خانم جنیدی به نمایندگی از دولت درباره FATF به مجمع می رود
 FATF سخنگوی دولت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه قرار بود در رابطه با موضوع
افرادی از طرف دولت در جلســات کمیسیون های مجمع تشخیص حضور پیدا کنند و 
استدالل های جدیدی ارائه شود، ولی آن طور که مشخص است از طرف دولت کسی 
در جلســات مجمع حضور پیدا نمی کند؟ این موضوع را تایید می کنید؟، گفت: خیر 
تایید نمی کنم. دولت صریحا در مجمع تشخیص مصلحت اعالم کرده است که هر وقت 
مجمع دعوت کند برای ادای توضیحات و پاسخ به سواالت آمادگی حضور در مجمع را 
دارد.ربیعی ادامه داد: قبال هم در جلسات متعددی ما آثار اقتصادی این تصمیم را توسط 
وزرای مختلف مطرح کردیم. در دور جدید بررســی لوایح مذکور هم با توجه به اینکه 
کانون مساله مورد بحث، یک امر حقوقی بوده است، در دولت تصمیم گرفته شد خانم 
جنیدی به عنوان نماینده محوری دولت در جلسات بررسی آن، حضور پیدا کنند.وی 
 FATF بیان کرد: تاکنون نیز استدالل های زیادی از آثار  سوء قرار گرفتن در لیست سیاه
را به طور مشخص و شفاف بیان کردیم. اینکه در میان مدت تامین منافع ملی ما صورت 
نخواهد گرفت را هشدار دادیم. خیلی وقت ها می گفتند حاال که تحریم هستیم چه یک 
وجب، چه چند وجب، این اصال اســتدالل درستی نیست. شما وقتی از تحریم بیرون 
می آیید تازه گرفتار شرایطی می شوید که باز باید برای آنها تمهید کنید.سخنگوی دولت 
ادامه داد: به هر حال یقین داریم افرادی که در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام 
تصمیم گیرنده هستند از افراد متشخص و متعهد هستند که قطعا مسئوالنه تصمیمی 

الزم را اتخاذ خواهند کرد.

صدای آژیر در غرب تهران ربطی به فرودگاه امام ندارد
ربیعی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص رخدادهای عدم فرود هواپیمای ترکیش 
ایرالین در فرودگاه امام و به صدا درآمدن آژیر خطر در غرب تهران و حواشــی مربوط 
به آن مانند مشــابه سازی این رویداد با حادثه هواپیمای اوکراینی، گفت: این موضوع 
هیچ شباهتی با موضوع تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی ندارد. این موضوع توسط وزیر 
راه و شهرسازی در جلسه گذشته هیئت دولت مطرح شد و ایشان هم در پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرســازی به صراحت اعالم کردند، صدای آژیری که در تهران شــنیده 
شــد به دلیل اتصال سیم ها بوده و بنابر نظر کارشناسان هیچ ارتباطی به فرودگاه امام 
و پروازهای شبانه نداشته است.وی تاکید کرد: فکر می کنم وزارت راه همان اول موضع 
گیــری کرد و وزیر هم به صراحت موضع گرفــت. باالترین مقام اجرایی ما هم در این 

زمینه وزیر راه است.

اطمینان از ایمنی و اثربخشی واکسن نباید فدای سرعت عمل شود
ســخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که خرید واکسن و انجام واکسیناسیون چه 
زمانی انجام می شــود؟ گفت: این موضوع هم از موضوعاتی است که باید بیشتر در 
مورد آن صحبت شــود. از چهارشــنبه ۳۰ بهمن ۹۸ که در قم کرونا شناسایی شد 
تا امروز به رغم تمام مشــکالت ارزی و موانع بانکی ناشی از تحریم، با تمام توان به 
دنبال خرید و تامین واکســن تولید شــده در دنیا و همچنین تامین ارز برای تولید 
داخل بودیم.ربیعی ادامه داد: انصافا با توجه به شــرایط، در اقدام تاخیری نداشتیم. 
ترامپ کشــور ما را در وضعیتی قرار داده بود که نمی توانستیم مانند سایر کشورها 
برخورد کنیم. در همان کواکس و در ابتدا با دولت وقت آمریکا با مشــکالتی روبرو 
شــدیم و بانک هابی بودند که حاضر نبودند عمل کنند و می ترســیدند.وی تصریح 
کرد: از طرف دیگر فرآیند بررســی و حصول اطمینان از ایمنی و اثربخشی واکسن 
نباید فدای سرعت عمل شود. ما در ابتدا حاضر نشدیم ایران مورد مطالعه قرار گیرد. 
این تصمیم درست وزارت بهداشت بود.ربیعی تاکید کرد: واکسن های در دسترس 
محدود هستند اما از چند کانال چین، هند، روسیه و مشترکا با کوبا اقدامات خوب 
و موثری انجام دادیم و از واریز پول تا قرارداد ما جلو رفتیم و بسیاری از کارها انجام 
شده اســت. تاکنون برخی از مدارک فنی واکسن های وصول شده بررسی و تایید 
شــده و برخی در انتظار تایید هستند. اجازه دهیم معاونت غذا و دارو تحت امنیت 
روانی کار خود را انجام دهد. مجوز دارو در برخی کشورها به صورت اضطراری صادر 
شده است.سخنگوی دولت گفت: برای ما عالوه بر مجوز کشور مبدأ، استفاده عمومی 
از واکسن ها در کشور مبدأ یا کشورهای دیگری که از واکسن استفاده کردند اهمیت 
دارد. باید دقت و ســرعت در این تصمیم مالحظه شــود و مطمئن باشید ما در این 

زمینه عقب نیستیم.

سرلشکر سالمی:
اراده دشمن برای براندازی نظام اسالمی در 

هم شکست
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه ما از سختی ها و فرازهای خطرناک اراده دشمن 
کــه برای براندازی نظام بوده، عبور کرده  ایم، گفت: دشــمن در همه جبهه ها از 
ایران شکست خورده است.، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در جمع 
تعدادی از مســئوالن نمایندگی ولی فقیه در ســپاه، فلسفه پیدایش انقالب و 
وضعیت امروز انقالب اسالمی را در عرصه جهانی تبیین کرد.سردار سالمی با بیان 
اینکه در ایام فجر انقالب، در چهل ودومین سال حیات یکی از شگفت انگیزترین 
پدیده های عالم هستی هســتیم، اظهار داشت: امروز در موقعیت بسیار قوی و 
مرتفع، هم نســبت به سال های قبل و هم نسبت به دشمن از هر زمان دیگری 
قرار گرفتیم و این دقیقاً نشــان دهنده نزول نصرت های الهی است.وی ادامه داد: 
وقتی اسالم در ۴۲ سال پیش خورشید پرفروغ خود را از پشت ابرهای جاهلیت 
با هنرنمایی پیامبرگونه امام راحل عظیم الشأن خارج کرد و خورشید اسالم از افق 
ایران طلوع و ســیاره زمین را روشن کرد، از آن زمان تا به امروز همه شیاطین 
عالم برای خاموش کردن نور انقالب متحد شدند و به صحنه آمدند.فرمانده کل 
سپاه افزود: شاید بیان این عبارات گفتن بدیهیات است، ولی بدیهیات به همان 
اندازه که واضح هستند، گاهی بیشتر مهم هستند و این سفارش خدا به حضرت 
موسی )ع( که مردم را به ایام اهلل متذکر شوید، نشان دهنده این مهم است؛ چون 
در این تذکر آیات الهی است، ما مجبوریم این تاریخ نزول نصرت ها را مرور کنیم، 
این حقانیت انقالب مدام باید در صحنه فکر، اندیشه و باور مردم ما تجدید حیات 
کند.سرلشــکر سالمی گفت: ما به صرف اینکه توصیفی از واقعه های بزرگ ارائه 
دهیم، ذکر تاریخ نمی کنیم؛ بلکه می خواهیم آیات الهی را از درون این توصیفات 
استخراج کنیم تا با آن به سمت آینده حرکت کنیم.وی خاطرنشان کرد: بعد از 
۱۴۰۰ سال، کار بزرگ امام )ره( تشکیل حاکمیت برای اسالم بود. اسالم حکومت 
تشــکیل داد و قدرت، قابلیت و ظرفیت پیاده ســازی و اجرا پیدا کرد. اسالم به 
عنوان منشور سعادت بخش جامعه بشری به عرصه تقابل و رقابت با سایر نظام ها 
و مکاتب سیاسی عالم آمد تا اثبات شود که دین در عالم و در نزد خدا جز اسالم 
نیســت و »یعلوا و ال یعلی علیه« اثبات شد.فرمانده کل سپاه افزود: این شاهکار 
جاودانه و ابدی امام بــود؛ دقیقاً همه آنچه در بعثت اتفاق افتاده بود، اینجا هم 
تکرار شــد، مانند آن زمان که ندای اسالم منتشر شد و همه مشرکان و کافران 
در مکه آرایش گرفتند، تا از ظهور اسالم در همان نقطه تشکیل جلوگیری کنند 
و نور خدا را آن زمان خاموش کنند.ســردار سالمی با ذکر آیه شریفه »َواْذُکُروا 
إِْذ أَنُْتْم َقلِیٌل ُمْسَتْضَعُفوَن فِی اْلَْرِض« بیان کرد: خداوند اسالم را روی زمین بر 
کفار و مشرکان غلبه داد و به سرعت امپراتوری های بزرگ کم فروغ شدند و اسالم 
اقطار ســیاره زمین را درنوردید. این بار هم همین اتفاق افتاد؛ منتها در مقیاس 
توازن قدرت های امروزی! امام، اسالم را بر امپراتوری هایی مانند آمریکا و شوروی 
غلبه داد و به سرعت و خیره کننده در مقابل آرایش به هم پیوسته جنگی آن ها 
ایســتاد و گفت که »ما تا آخر ایستاده ایم«؛ این شــعار، به حقیقتی در میدان 
تبدیل شــد؛ این هنر ولی فقیه است. نظام والیی یعنی والیت وقتی حاکمیت 
می گستراند، دقیقاً منطق اسالم را بر کفر سیطره می بخشد. در این امر ما بارها 

»از نیل عبور کرده ایم«.

»شیطان بزرگ« کوچک شده است
وی اظهار داشت: اتفاقات بزرگی که در کشور ما در این ۴۲ سال صورت گرفته 
است، همانند عبور چندین باره ما از نیل است. مشکالت و مخاطرات پیش رو و 
دشمن پشت سر، جدی و سخت و مصمم با تمام قدرت بی نظیری که در تاریخ 
امپراتوری های بشر، روی زمین هرگز نبوده است؛ یعنی به امروز آمریکا نگاه نکنیم 
که کوچک و افسرده شده و کم تأثیر است و نقش جهانی خود را از دست داده 
و از مدل، ریخت و قیافه یک قدرت افتاده و ناتوان کم توان است، به ظاهر هنوز 
صاحب قدرت است، اما حکمت و ارده ای برای عمل وجود ندارد.فرمانده کل سپاه 
اضافه کرد: هزینه نظامی آمریکا هنوز هم به اندازه هزینه نظامی تمام دنیاست؛ 
یعنی ۵۰ درصد هزینه های نظامی دنیا متعلق به آمریکاست؛ اما آمریکا را رهبران 
کوچک و ضعیف، که او را به اندازه خود کوچک کرده اند و همچنین نبوِد حکمت، 

به زمین زده است؛ این نه سخن من، بلکه اعتراف خود آمریکایی هاست.

مقاومت پیوسته است و انقطاع ندارد
سرلشــکر ســالمی ادامه داد: اما این ســوی صحنه را ببینید، چگونه ما از این 
سختی ها و فرازهای خطرناک، که در همه آن لحظه ها طراحی و اراده دشمن بر 
اسقاط و فروپاشی و براندازی نظام بوده، عبور کرده ایم؛ یعنی هر روز ما با دشمن 
درگیر بودیم. بعضی از روزها شــاخص هســتند و به دلیل اوج داشتن آن ها در 
حفظ این انقالب شاخص ترند، اما خصلت ایام الهی همه روزها به قوت خود باقی 
است و ما هر روز به دنبال حفظ این امانت بزرگ الهی هستیم؛ یعنی نه اینکه در 
مقاطعی این انقالب حفظ شده و بعد دشمن آرام گرفته و ما در مسیری هموار 
حرکت کرده ایم و تهدید خاموش شده؛ نه این گونه نبوده، بلکه همیشه شعله های 
خطرناک آتشفشــان تهدید فوران کرده است و دشمن همانند آتشفشان، آتش 
ریخته است و هر روز این انقالب حفظ شده است. این مقاومت پیوسته است و 
انقطاع ندارد؛ چون عمل دشمن و تمرکز او بر قلب انقالب ما همیشه بوده است.

وی افزود: در این مدت نمی توان زمانی را یافت که جمهوری اسالمی ایران، قلب 
کره زمین در جغرافیای ۴۲ سال گذشته نباشد. نقش جغرافیای سیاسی انقالب 
اسالمی نقش قلب در همه تحوالت ۴۲ سال گذشته بوده است و هنر امام )ره( 
و پس از امام که پیچیدگی ها هم متنوع تر، ســخت تر، همه جانبه تر، نزدیک تر و 
خطرناک تر شده است، این بوده که توانسته اند تمرکز دشمن را بر این سرزمین 

متالشی کنند که این کار مشکلی است.

دشمن در همه جبهه ها شکست خورده است
فرمانده کل ســپاه گفت: حذف تمرکز دشــمن از قلب انقالب و وسعت دادن 
به جبین انقالب و گســترش پیشــانی جبهه خیلی عظمت دارد. برای دشمن 
شکست ها تکرار شده است؛ از همه زوایا آمده اند و تمام راه ها را تجربه کرده اند؛ 
از همه مسیرها برای تسلیم انقالب وارد شده اند؛ اقتصاد، فرهنگ، امور اجتماعی، 
اطالعاتی، رســانه ای، نظامی و سیاسی. هرچه ما به زمان حال نزدیک شده ایم، 
این تهاجمات همراه و همزمان باهم شــده اند و ما درست امروز در نقطه ای قرار 
گرفته ایم که همه تهاجمات دشمن همزمان علیه انقالب ما وجود دارد و در عین 
حــال ما هم در همه جبهه ها در حــال نبردیم؛ اما در یک قضاوت دقیق، تا این 
لحظه دشمن در همه این جهات نبرد شکست خورده است و این ها واقعیت است.

سردار سالمی عنوان کرد: اینکه دشمن نتوانسته است و ما آسیب ناپذیر مانده ایم، 
اعجاز است؛ معجزه ای به نام نصرت، اعجازی به نام حکمت، این حاکمیت اراده 
الهی اســت و این از تنویر و نورانیت از شــاهکار والیت ناشی می شود و الغیر. 
همه چیز ســبقه، ولی به خود می گیرد. هر کشــور و ملتی به اندازه روح، تدبیر 
و حکمت رهبرش کوچک یا بزرگ می شــود، استثنا هم ندارد، این قاعده است؛ 
چون رهبر تکثیر می شود، شخصیت، منطق و روح می سازد، قدرت تولید می کند 
و او می تواند قِلّت مستضعفان را بعد از ۴۲ سال به یک قدرت معتبر به رسمیت 

شناخته شده و دارای خط اثر جهانی تبدیل کند.
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گزیده خبر رد کلیات بودجه بعد از تغییرات گسترده در کمیسیون تلفیق

 نمایندگان با حذف ارز ۴۲۰۰ در شرایط تحریم مخالفت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی درحالی با رأی باال کلیات بودجه و مصوبات کمیسیون 
تلفیق را رد کردند که مهمترین تغییر کمیســیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود، بر 
این اســاس می توان گفت، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی در شرایط تحریمی مخالفت 
کرده اند. بررســی الیحه بودجه سال 1۴۰۰ در دستورکار دیروز نمایندگان قرار داشت که 
پس از ارائه گزارش ســخنگو و رئیس کمیسیون تلفیق درباره مصوبات این کمیسیون و 
اظهارات 5 موافق و 5 مخالف الیحه بودجه و همچنین دفاع رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از الیحه سال آینده، کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته شد، به این ترتیب کلیات بودجه 
با وجود اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون تلفیق که حدوداً ۴۰ روز طول کشید یکی 
از بی سابقه ترین کشمکشهای بودجه ای دولت و مجلس را رقم زد، بر این اساس با  99  رأی 
موافق، 1۴8  رأی مخالف و 1۲  رأی ممتنع از مجموع ۲61 نماینده حاضر کلیات بودجه که 
حاال در کمیسیون تلفیق با اصالحات گوناگون مواجه شده بود رد شد.با رد شدن کلیات 
الیحه بودجه 1۴۰۰، این الیحه به دولت عودت داده می شود و پس از اصالح، مجدداً باید 
برای تصویب به مجلس شــورای اسالمی برگردد.نکته جالب توجه اینکه رد شدن کلیات 
در بدو ارائه الیحه به مجلس بی سابقه نبوده است و همین یکی دو سال اخیر نیز کلیات 
الیحه در صحن رد شــده بود اما اینکه کلیات الیحه بعد از تأیید اولیه و اعمال اصالحات 
مختلف در کمیسیون تلفیق رد شود تا حدودی عجیب و کم سابقه بود.از همان  ۴۰ روز 
قبل یکی از محورهایی که کمیســیون تلفیق بودجه روی آن تأکید داشت، بحث حذف 
ارز ۴۲۰۰تومانی بود. حذف این ارز عالوه بر اینکه از محل افزایش نرخ تسعیر درآمدهای 
نفتی دولت را با وجود درج فروش روزانه کمتر )از ۲.3 میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه 

نفت در روز( حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می داد، از سوی دیگر با تغییر نرخ ارز 
مبنا درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیز از محل افزایش حقوق گمرکی عاید دولت می شد، 
به هرحال برخی کارشناسان تأکید داشتند این تغییرات تبعات تورمی جدی را نیز با  خود 
به همراه خواهد داشت.اما نکته مهم در این خصوص حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
و تخصیص یارانه ریالی آن به مردم بود که با وجود تأکید کمیســیون تلفیق  بودجه، بر 
رانت خیز بودن ارز ۴۲۰۰تومانی واکنشهای منفی بسیاری از تحلیلگران را به خصوص در 
شرایط تحریم به همراه داشت.، در همین خصوص  زنگنه عضو کمیسیون برنامه مجلس 
با اشاره به چاق شدن منابع در کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود، دو حالت در مواجهه با 
بودجه وجود دارد؛ ابتدا باید اصالحات انجام شده از سوی کمیسیون تلفیق تصویب می شود 
اما دولت آنها را اجرا نمی کند یا اینکه دولت هرآنچه را می خواهد اجرا می کند که آن وقت 
فقط امضای مجلس انقالبی پای این بودجه مانده است.همچنین خضریان نماینده تهران 
در مجلس گفته بود، در شــرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و 
تحت شــدیدترین تحریم ها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته 
است، حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک های پایین جامعه سخت تر خواهد کرد و به نظر 
می رسد جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت.به هرحال دیروز کمیسیون 
تلفیق نتوانست برای این اصالحات ۴۰روزه خود از نمایندگان مجلس در صحن علنی رأی 
اطمینان بگیرد و با وجود تالش بسیار تلفیقی ها از جمله آقایان زارع، نادران و شمس الدین 
حسینی، کلیات بودجه در صحن مجلس رد شد.گفتنی است، ماده 186 آئین نامه داخلی 
مجلس شــورای اسالمی در خصوص تصویب بودجه ساالنه کل کشور توسط نمایندگان 

تصریح می کند: دولت موظف است الیحه بودجه ساالنه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه 
هر سال به مجلس تسلیم نماید.بر این اساس،  در گام اول، نمایندگان مجلس از زمان چاپ 
و توزیع الیحه بودجه ساالنه کل کشور و پیوست های آن تا مدت 15 روز می توانند الیحه 
را بررسی و پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی مجلس تقدیم کنند. در گام دوم 
کمیسیون های تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق 
ارائه کنند. کمیســیون  تلفیق بودجه معموالً متشکل از 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه 
و بودجه و 3 نفر از اعضای هریک از کمیسیون های تخصصی دیگر است. این کمیسیون 
موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون های تخصصی، 
ضمن رسیدگی به گزارش کمیســیون های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم کند. البته کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد که با موافقت 
هیئت رئیسه مجلس مهلت تقدیم گزارش نهایی خود را تا 15 روز تمدید کند.پس از طی 
مراحل فوق و در ابتدای بررســی الیحه بودجه در صحن علنی، پیشــنهاد نمایندگان در 
خصوص میزان چنددوازدهم مطرح و در صورت عدم تصویب نسبت به عدد چنددوازدهم 
پیشــنهادی دولت رأی گیری می شود.در گام بعدی کلیات الیحه بودجه در صحن علنی 
مجلس مورد بررســی قرار می گیرد و پس از تصویب کلیات،  به پیشــنهادهای مربوط به 
درآمدها و ســایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می شود و سقف آن 
نیز به تصویب خواهد رسید.در صورت عدم تصویب کلیات الیحه بودجه، فقط برای یک بار 
موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود و این کمیسیون حداکثر ظرف 7۲ ساعت باید 

گزارش اصالحی خود را به مجلس ارائه کند.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
راهی جز رد کلیات الیحه پرمخاطره باقی 

نمانده است
ســید احسان خاندوزی با اشاره به اشکاالت کلیات بودجه 1۴۰۰ گفت: اگر قرار 
اســت مجلس جلوی ونزوئالیی شدن و کســری بودجه منجر به تورم را بگیرد 
امروز باید این کار را کند. ما نباید لباس رسمیت بر تمام انحرافات الیحه بودجه 
بپوشانیم. ســید احسان خاندوزی در جلســه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس 
شورای اسالمی در مخالفت با کلیات الیحه بودجه 1۴۰۰ گفت: امروز، مقدرات 
مالی یک ســال آینده مشخص می شود. عنان احساسات و عواطف را در دست 
عقل بگیرید. اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئالیی شدن و کسری بودجه منجر 
بــه تورم را بگیرد امروز باید این کار را انجام دهد. امروز درباره کلیات الیحه ای 
تصمیم می گیریم که کســری بودجه ساختاری بی سابقه ۴6۰ هزار میلیاردی 
دارد و البته اصالحات کمیســیون تلفیق مجلس میزان کسری را به ۴۴6 هزار 
میلیارد تومان کاهش داد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان علت 
هایش برای مخالفتش با الیحه بودجه 1۴۰۰ گفت: کاهش سرمایه گذاری دولت 
یعنی نسبت هزینه های عمرانی به کل هزینه های دولت که در طول یک سال 
گذشــته از 15 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر بودجه 
جهش 6۰ درصدی هزینه های جاری دولت است که به قطع می توان گفت در 
طول همه دهه های گذشــته کم نظیر بوده است. همچنین کاهش سهم درآمد 
مالیاتی از 36 به ۲9 درصد آن هم فقط در طول یک ســال گذشته اتفاق افتاده 
است. این روند یعنی دوری از مالیات پایگی یعنی نگرفتن مالیات از اقشار فراری 
از مالیات.خاندوزی افزود: بودجه 1۴۰۰ به نفت وابسته است، میزان این وابستگی 
3۰ درصد است. دولت باید چقدر از اقتصاد مقاومتی منحرف شود تا یک مجلس 
با کلیات الیحه آن مخالفت کند؟ دولت از یک طرف الیحه پر مخاطره ای تحویل 
مجلس داده و از طرف دیگر با اصالحات کمیسیون تلفیق هم مخالفت می کند 
آیا راهی جز رد کلیات باقی می ماند؟نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیــان اینکه مهارت دولت در تخریب نظام مالیاتی آنقدر بود که مجلس دهم در 
ســال گذشته در چنین ایامی کلیات الیحه بودجه را رد کرد، گفت: کمیسیون 
تلفیق اصالحات خوبی انجام داده است اما در طرف دیگر هنوز بمب جهش 76 
درصدی اعتبارات وجود دارد. هنوز بر اســاس این بودجه کارمند با سه میلیون 
حقــوق و فردی با 3۰ میلیون حقوق 5 درصد افزایش حقوق خواهند داشــت. 
تبعیض بین بازنشســتگان نیز وجــود دارد.وی با بیان اینکه احتماال مالحظات 
انتخابات 1۴۰۰ مانع خنثی شــدن اصالح این الیحه می شود گفت: با خودمان 
صادق باشــیم. راهی جز رد کلیات الیحه پرمخاطره باقی نمانده است. البته اگر 
در کشــور ما حاکمیت قانون وجود داشت هیات تطبیق مصوبات، دیوان عدالت 
و محاســبات به وظایف خود عمل می کردند و مسئولی که بودجه غیر قانونی 
نوشته را کیفر می کردند که آیندگان بدانند خوش رقصی انتخابات نباید اقتصاد 
این مردم را به پرتگاه ورشکســتگی سوق دهد.نماینده مردم تهران در مجلس 
تصویب کلیات الیحه را مســاوی لباس قانون بر تن مصوبات غیر قانونی عنوان 
کرد و گفت: الیحه بودجه 1۴۰۰ الیحه تشدید شکاف ها است. از یک طرف برای 
جبران خدمات قشر خدوم پزشکی که باید از محل درآمدهای اختصاصی صورت 
می گرفت در پایه حقوق اعمال شد و موجب تبعیض دو تا سه برابری این افراد 
با اعضای هیات علمی وزارت علوم شــد و سپس این تبعیض در مقایسه با سایر 
کارکنان دســتگاه ها ادامه پیدا کرد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ادامه داد: یک سال رسمیت بخشــیدن به مناسبات ناعادالنه و غیر قانونی از 
اســفند 98 تا مهر 99 غیر قابل برگشت بود. اگر کلیات این الیحه را تصویب 
کنیم دیوار ما تا ثریا کج می رود. باید از رئیس جمهور پرســید که شما با این 
کشور چه کرده اید؟ که اگر همه فروش نفت که 199 هزار میلیارد تومان است 
را برای فقط کمک به صندوق های بازنشســتگی اختصاص دهیم تمام فروش 
نفت کفاف همین یــک قلم را ندارد. دولت باید هزینه ناکارآمدی عدم اصالح 
صندوق ها را بپردازد. بگذریم که سهم جوانان، اشتغال و صنعت نسبت به سال 
های گذشته را حساب نکردیم.خاندوزی با اشاره به میزان فروش اوراق و نسبت 
آن با بازار ســرمایه گفت: الیحه بودجه 1۴۰۰ یعنی 3۰۰ هزار میلیارد تومان 
انتشار اوراق اما پرسش اینجاست که با کدام بازار سرمایه و با کدام اعتبار دولت 
نزد فعاالن این بازار؟ این وضعیت به معنی اســتقراض دولت، دست کردن در 
جیب مردم و تورمی بی ســابقه است.وی با استناد به هشدارهای مقام معظم 
رهبری در مورد کسری بودجه گفت: ایشان کسری بودجه را ام الخبائث )مادر 
خباثــت ها( نامیدند. به نظرم هر دو رویکرد مجلــس امروز به این اتفاق نظر 
رســیده اند که با توجه به عدم همراهی دولت با اصالحات کمیسیون تلفیق 
مجلس راهی جز رد کلیات بودجه 1۴۰۰ باقی نماینده است. اصالحاتی که در 
صورت سهیم نشدن دولت اجرا نشود در عمل به ضد هدف کمیسیون تلفیق  
خواهد بود.خاندوزی با اشاره به راهکارهای وضع موجود گفت: دو راهکار وجود 
دارد. دولت ظرف دو هفته درخواست مجلس برای کاهش کسری، کاهش تورم 
زایی و کاهش شــکاف بین گروه ها را اجــرا می کند و یا اینکه اگر این کار را 
انجام ندهد با مصلحت مردم، قانون، مجلس و اقتصاد سه دوازدهم قانون بودجه 
99 را با 3۰ درصد افزایش درآمد تصویب خواهیم کرد. ما نباید لباس رسمیت 

به انحرافات الیحه بودجه بپوشانیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد : ما نگران تورمی هستیم 
که به دنبال حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه ها در بازار ایجاد شــده و می تواند هزینه 
مــردم را چند برابر کند.ا، محمدرضا پورابراهیمی در جریان جلســه علنی صبح دیروز 
)سه شنبه( مجلس شورای اسالمی و با مخالفت با بودجه سال 1۴۰۰ بیان کرد: بنده از 
زحماتی که کمیسیون تلفیق برای اصالح ساختار بودجه کشیده اند سپاسگزارم اما بنده 
می خواهم به این سوال پاسخ دهم که چرا اساسا گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص 
بودجه این میزان حائز اهمیت اســت؟ اگر ما به دنبال دالیل وضعیت کنونی در حوزه 
اشتغال و تورم حاکم در کشور هستیم یکی از محورهای مهم و موثر آن بحث بودجه ای 
اســت که در سالیان گذشته به تصویب رسیده است. اصالح ساختار بودجه برای حذف 
ناترازی و عدم کســری بودجه یکی از بحث های اساسی است که در دستور کار مجلس 
شــورای اسالمی بوده اســت.وی در ادامه اظهار کرد: در سال 1397 زمانی که قرار بود 

الیحه بودجه در 15 آذرماه به مجلس شورای اسالمی ارائه شود در آن تاریخ ارائه نشد، 
چرا که حضرت آقا نامه ای در خصوص الیحه بودجه سال 1397 نوشتند و تاکید کردند 
که این الیحه انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد. حکم اصالح ساختار بودجه در آن 
زمان داده شد و رهبری قبل از آن نیز چندین بار بر اصالح ساختار بودجه تاکید داشتند. 
عدم اتکاء به درآمد پایدار اصلی ترین مشکل ما در بحث بودجه است.نماینده مردم کرمان 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت در آن سال چهار ماه از ما فرصت خواست 
تا گزارش اصالح ساختاری به مجلس ارائه کند، اما در نهایت پس از گذشت چهار ماه از 
فروردین  ســال 1398 گزارش های تخصصی در خصوص لزوم اصالح ساختار بودجه در 
صحن مجلس شورای اسالمی قرائت شد، اما هیچ حکمی در بودجه سال 1398 عملیاتی 
نشد.پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: دولت در آن سال ۴5۰ میلیون دالر از ذخیره ارزی 
سنوات گذشته برداشت کرد و به روش استقراض نیز چه از بانک مرکزی و چه به صورت 
اوراق برداشــت داشــت. کدام یک از این اقدامات با اصالح ساختار بودجه تطابق دارد. 
آنچه که در صورت الیحه بودجه ما را نگران می کند کسری تراز عملیاتی در سال آینده 
می باشد. افزایش حجم نقدینگی در بازار تورم زا خواهد بود اگر ما 1۰۰ واحد منابع را برای 
مردم از محل پول پرقدرت افزایش دهیم باید 15۰ واحد به واســطه تورم از مردم پس 
بگیریم.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: تحوالت در ساختار 
نظام مالیاتی و افزایش آن یکی از محورهایی است که باید در بودجه لحاظ می شد یکی 
از احکام اساسی در بودجه ایجاد منابع پایدار درآمدی از محل مالیات است. این به این 

معنا نیســت که ما مالیات کارگران و کارمندان و کسبه را افزایش دهیم، بلکه ما باید با 
فرار مالیاتی بزرگی که به واســطه عدم اجرای نظام جامع مالیاتی با آن مواجه هستیم 
مقابله کنیم.وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از محورهای ما باید مولد سازی دارایی های 
دولت باشد. آیا ما برای این موارد در بودجه حکمی آورده ایم؟ با توصیه که کاری درست 
نمی شــود. حجم بودجه شــرکت های دولتی ۲.5 برابر بودجه کل کشور است. اگر 1۰ 
درصد در بودجه شرکت های دولتی صرفه  جویی شود 13۰ هزار میلیارد تومان منابع به 
بودجه اضافه خواهد شد. این احکام در کجای بودجه گنجانده شده است.پورابراهیمی در 
ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی در الیحه بودجه سال 1۴۰۰ بیان کرد: بنده با حذف 
ارز ترجیحی کامال موافقم چرا که تنها ایجاد فساد می کند، اما قرار نبود که با حذف ارز 
ترجیحی منابع آن را تبدیل به پول کرده و یارانه ها را افزایش دهیم. این امر برای مردم 
دغدغه ایجاد می کند. دولت نیز در این زمینه نامه ای نوشته و نگرانی خود را مطرح کرده 
است. چرا دولت الیحه ای داده که اصالح ساختار در آن دیده نمی شود؟ ما نگران تورمی 
هستیم که منابع پول پرقدرت در نظام اقتصادی ایجاد می کند.رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در پایان اضافه کرد: مردم به ما می گویند ما نمی خواهیم که یارانه 
ما را افزایش دهید بلکه قدرت خرید ما را به ارز 35۰۰ تومانی برگردانید. ما باید ارزش 
پول ملی را تقویت کنیم کمک به مردم فقط پرداخت نیست درست است که در کوتاه 
مدت و شرایط اضطراری کمک باید صورت بگیرد، اما در بلند مدت یک اشتباه راهبردی 
است. پیشنهاد می کنیم کلیات را کنار بگذارید و اجازه دهید دولت بودجه را اصالح کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح کرد؛
 تالش کمیسیون تلفیق مجلس برای تک نرخی

 شدن ارز
ســخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اســالمی تاکید کرد که سیاست ما در 
کمیســیون تلفیق ارز تک نرخی و جلوگیری از فســاد رانت ارزی بود.رحیم زارع در 
جلسه علنی صبح دیروز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی کلیات 
الیحه بودجه ضمن مقایسه الیحه دولت با مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در 
الیحه دولت پنج نرخ ارز آمده بود که شامل ۴۲۰۰، 11 هزار و 15۰، 17 هزار و 5۰۰ 
تومان و یک نرخ هم براساس سامانه معامالت الکترونیکی در تبصره های یک و چهار 
آمده بود.وی اضافه کرد: سیاست ما در کمیسیون تلفیق ارز تک نرخی و جلوگیری از 
فساد ناشــی از رانت ارزی بود و نرخ ارز 17 و 5۰۰ و نرخ سامانه معامالتی قید شده 
است. از ۲5 قلم کاالیی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شود تنها برای روغن باقی مانده 
کــه آن هم طبق گزارش بانک مرکزی همین روغن نیز امســال در چند مرحله 6۰ 

درصد افزایش قیمت داشته است.

وزیر اقتصاد خبر داد:
تامین مالی ۱۴۰۰ هزارمیلیاردتومانی از بازار 

سرمایه طی سال آینده
وزیــر اقتصاد گفت: ســال آینــده 1۴۰۰ هزارمیلیارد تومان تامیــن مالی از طریق 
بازارســرمایه انجام خواهیم داد. فرهاد دژپسند حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی با اشاره به افزایش مصوبات هیئت مقررات زدایی در دو سال اخیر 
که جهش خوبی داشــته است گفت: با این مصوبات صدور مجوزها کاهش یافته و به 
عنــوان مثال برای صدور مجوز اصناف از 5۴ روز به ۴ تا 8 روز کاهش یافته اســت.

وی با بیان اینکه جلسه پرتحرکی داشتیم، گفت: امسال خوشبختانه به رغم فشارها و 
جنگ اقتصادی و همچنین شیوع کرونا، شرایط اقتصادی کنترل شده است.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه ریزی کرده بودیم تا تأمین مالی امسال هزار هزار 
میلیارد تومان از مجموع بازار پول و ســرمایه باشد گفت: در 1۰ ماهه نخست امسال 
5۰ درصد این مبلغ معادل 5۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی شد. 
این در حالی اســت که سال گذشــته ۲6۴ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین 
مالی کردیم.رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: برنامه ریزی ما این 
است که سال آینده 1.۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این دو بازار )بازار پول و سرمایه( و 
سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی داشته باشیم.وی ادامه داد: تأمین مالی از بورس 
را ســال آینده با ایجاد شرکت های سهامی عام و صندوق های پروژه پیگیری خواهیم 
کرد. بنابراین سال آینده سرعت و عمق بیشتری به بازار سرمایه می دهیم تا تحقق رقم 
1.۴۰۰ هزار میلیارد تومان محتمل تر باشد.دژپسند تاکید کرد: امسال سرمایه گذاری 
خارجی خوبی داشــتیم اما سال آینده باید قطعاً بیشتر باشد.وزیر اقتصاد در پاسخ به 
پرسشی درباره کاهش اعتماد مردم به بازار سرمایه گفت: دنبال فرهنگ سازی هستیم 
تا مردم به روش غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند تا تنش ها کمتر شود چون 
این التهابات بیشــتر به دلیل سرمایه گذاری مستقیم مردم در بورس است.وی تاکید 
کرد: آمادگی داریم عرضه اولیه های زیادی داشته باشیم اما منتظریم تا حواشی روانی 
بازار ســرمایه حذف شده و این بازار به تعادل برسد. اگر تحلیل های کارشناسان بازار 
سرمایه را مطالعه کنید پیامشان این است که بازار سرمایه در حال عبور از این شرایط 
است.به گفته وزیر اقتصاد در 9 ماهه امسال سودآوری شرکت های بورسی نسبت به 9 
ماهه سال گذشته سه برابر شده است. وی درباره اظهارات گذشته خود مبنی بر عرضه 
اولیه بزرگ به مناســبت والدت حضرت زهرا گفت: من این عرضه اولیه را به صورت 
مشروط اعالم کرده بودم و بستگی به شرایط بازار دارد و اگر این شرایط نامساعد باشد 

آن را انجام نمی دهیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

قراربود با حذف ارز ترجیحی 
یارانه ها را افزایش دهیم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای کیوان 
)سهامی خاص(

به شماره ثبت 504105 و شناسه ملی 14006489156

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 
12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 در نشانی: تهران، بلوار مرزداران، کنار 
گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان دوم، انتهای کوچه پژوهش، 

پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت 

در خصوص عملکرد مالی سال 1398
 2- تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیان ســال مالــی منتهی

 به 1398/12/29
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
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موفقیت استراتژی نفتی برای اوپک پالس زمان خریداستانها
اوپــک و متحدانش می توانند در نشســت هفته جاری موفقیتشــان در ایجاد ثبات 
بازارهای نفت جهان را جشــن بگیرند اما این گروه بزودی با انتخاب های دشــواری 
روبرو خواهد شد. وعده ماه گذشته شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
ســعودی برای کاهش تولید یک میلیون بشــکه در روز در ماه هــای فوریه و مارس، 
از بازارهای جهانی که از موج جدید شــیوع کووید ۱۹ متزلزل شــده بودند، حمایت 
کرد. بهبود قیمت هر بشــکه نفت به ۵۵ دالر، درآمــد تولیدکنندگان را بدون ایجاد 
افزایش قیمت بیش از حد تقویت می کند.اگرچه وضعیت اخیر قیمت ها در نشســت 
روز چهارشــنبه اوپک پالس تا حدودی مایه آســودگی خاطر می شود اما این گروه 
همچنان باید به این موضوع بپــردازد که تا چه مدت تولیدش را محدود نگه خواهد 
داشت. این محاسبه با احتمال بازگشــت نفت ایران به بازار پیچیده تر خواهد شد.در 
دل این وضعیت دشــوار، تنش بنیادین میان عربستان سعودی و روسیه وجود دارد. 
در حالی که سعودیها به دنبال قیمتهای باالتر برای پوشش هزینه های دولتی هستند 
اما مسکو بدون فشارهای مشابه برای پس گرفتن سهم بازارش عجله دارد.محدودیت 
عرضه ای که اعضای اوپک پالس از ماه مه ســال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند، موثر واقع 
شده است اما احیای تولید به فرآیند ظریف و حساسی تبدیل شده است.با وجود این 

که اوپک پالس قرار اســت امسال دو میلیون بشکه در روز تولید را احیا کند اما پس 
از تصویب افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشــکه در روز، با توقف افزایش تولید به 
مدت دو ماه موافقت کرد. ریاض با اعالم کاهش یکجانبه تولید به میزان یک میلیون 
بشکه در روز، بر محدودیت عرضه افزود.نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
پالس روز چهارشنبه برای ارزیابی وضعیت بازار نفت برگزار می شود. نمایندگان اوپک 
پالس اظهار کردند بعید اســت این کمیته سیاست های جدیدی را توصیه کند و این 
سیاست ها احتماال در نشست وزیران گروه در اوایل مارس مورد بررسی قرار می گیرند.

بیل فارن پرایس، مدیر شــرکت تحقیقاتی انوروس و ناظر باســابقه اوپک در این باره 
اظهار کرد :کاهش تولید ســعودی ها برای اوپک پالس اندکی زمان خرید.این پرسش 
که در مرحله بعد باید چه اقدامی انجام شــود در مذاکرات روز چهارشنبه پدیدار می 
شود.ترجیح شاهزاده عبدالعزیز برای حفظ محدودیت عرضه با مشکالت در روند توزیع 
واکســن و تجدید قرنطینه ها در مصرف کنندگان بزرگی نظیر چین اعتبار پیدا کرده 
است. شــرکت های بازرگانی بزرگ نفت هم بر این نکته توافق دارند که بازار تا زمان 
پیک دوباره سفرهای هوایی که ممکن است در سه ماهه سوم امسال روی دهد، بهبود 
پیدا نخواهد کرد.در مقابل، روسیه نگران است تقویت قیمت ها به مدت طوالنی نتیجه 

معکوس داشته باشد و باعث سرمایه گذاری نفت شیل آمریکا و سیل عرضه جدید نفت 
به بازار شود که به معنای خنثی شدن تالش های سخت اوپک پالس است. الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه در دیدار ماه گذشته افزایش تولید را پیشنهاد کرده و 
تالش کرده بود شاهزاده سعودی را از کاهش یکجانبه تولید منصرف کند.روسیه تنها 
تولیدکننده ای نیست که ممکن است خواستار تسهیل محدودیت تولید شود. عراق با 
بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و به درآمد فروش نفت به شدت نیاز دارد 
و امارات متحده عربی به دنبال تقویت قیمت پایه قرارداد نفتی خود اســت که تولید 
باالتر را می طلبد.احتمال بازگشــت نفت ایران به بازار در صورت احیای توافق برجام 
موضوع دیگری است که اوضاع را برای اوپک پالس پیچیده می کند. اگر تحریم های 
آمریکا علیه ایران رفع شــود به معنای بازگشت روزانه دو میلیون بشکه نفت به بازار 
است. با این حال آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اظهار کرده که راه درازی تا توافق 
در پیش اســت.بر اســاس گزارش بلومبرگ، اما اگر این توافق احیا شود، اوپک پالس 
باید بین کاهش بیشتر تولید یا تضعیف اقداماتش برای مقابله با اشباع عرضه یکی را 
انتخاب کند. هنوز معلوم نیســت عربستان سعودی چگونه فضا را برای بازگشت نفت 

ایران فراهم خواهد کرد.

برای نخستین بار در استان اصفهان صورت پذیرفت؛
 بازسازی شبکه فاضالب شاهين شهر

 به روش نوين 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  اعالم 
کرد: براي اولین بار در اســتان اصفهان، لوله گذاري 
فاضالب قطر ۱6۰۰ بتني به طول 4۲4 متر  به روش 
نوین TBM بومی ســازی شده توسط شرکت های 
دانش بنیان، در شــاهین شهر در حال انجام میباشد.

هاشــم امینی به ابعاد مختلف اجراي پروژه حفاري ولوله گذاري کلکتور اصلي 
فاضالب شــاهین شــهر به روش نوین پرداخت و  عنوان کرد: کلکتور اصلی 
فاضالب شاهین شــهر به تصفیه خانه، به طول 6 کیلومتر در اقطار ۱۲۰۰ تا 
۱6۰۰ میلی متر است که 4۲4 متر آن به روش نوین در حال باز سازی است. 
وی با اشــاره به محدودیت فضا برای بازسازی کلکتور اصلی فاضالب شاهین 
شهر گفت: کلکتور فاضالب در بلوار طالقانی در عرض 4 متر است و با توجه به 
تردد زیاد در این محدوده عملیات بازســازی به روش نوین در دستور کار قرار 
گرفت.امینی با بیان اینکه عملیات بازسازی کلکتور فاضالب در عمق 8 تا ۱۲ 
متری اجرا می شــود اظهار داشت: عملیات بازسازی به روش سنتی در عمق 
8 الی ۱۲ متری احتمال بروز حــوادث را به دلیل ریزش دیواره تونل افزایش 
می دهــد در حالیکه حفر تونل به روش TBM  میــزان وقوع حوادث را به 

حداقل می رساند.

با اعتباری بالغ بر 4۵۵ میلیارد ریال؛
مشعل گاز 34روستای مازندران در دهه 

فجر روشن می شود
گاز رسانی به مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران از 
مهرماه سال ۹6 همزمان با بهره برداری از طرح بزرگ 
خط 4۲ اینچ دامغان - کیاســر - ساری در دستور کار 
دولت قرار گرفت و حذف مصرف ســوخت فسیلی و 
پایان دادن به برداشــت چوب از جنگل برای سوخت 
از اهداف گازرســانی به این مناطق اعالم شــد."حمزه امیرتیموری" سرپرست 
شــرکت گاز مازندران با اظهار این که برای گاز رســانی به این روستاها 4۵۵ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری شده اســت، افزود: با گازدار شدن این روستاها و 
انجام فرایند اشــتراک پذیری، ۲  هزار و ۱۰۰ خانوار روستایی و بیش از 3 هزار 
واحد مسکونی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.وی از طرح های گازرسانی 
به روستاهای مازندران به عنوان بزرگترین طرح دهه فجر امسال استان نام برد 
و بیان داشت:مازندران اولین استانی است که بیشترین شمار روستاهای دارای 
نعمت گاز طبیعی را دارد.سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: در ایام دهه فجر 
امسال، طرح گازرسانی به ۱۰ روستا در بخش  هزارجریب شهرستان بهشهر، ۱۵ 
روستا در بخش کوهستانی شهرستان سوادکوه، 4 روستا در شهرستان میاندرود، 
3 روســتا در شهرســتان بابل و ۲ روستا در شهرســتان رامسر به بهره برداری 
می رسد.امیرتیموری با بیان اینکه برای پروژه گازرسانی به 34 روستای مازندران 
در دهه فجر مجموعاً ۱7۲ هزار و 6۰۰ متر شبکه گذاری انجام شده است، اظهار 

کرد: در این روستاها بیش از 3 هزار علمک روی شبکه گازدار نصب می شود.

با رشد ۹ درصدي و در دي ماه محقق شد؛
توليد حدود 798 ميليون و 624 هزارکيلو 

وات ساعت انرژي در نيروگاه   نکا
 مدیرعامل شــرکت مدیریت تولیدبــرق نکا از تولید 
7۹8 میلیون و 6۲4 هزار کیلو وات ســاعت انرژي در 
دي ماه امسال در نیروگاه شهیدسلیمي نکا خبر داد. 
محسن نعمتي با اعالم این خبر افزود: در این ماه 774 
میلیون و 844 کیلووات ساعت انرژي خالص به شبکه 
سراســري برق کشور تزریق شد که نســبت به دي ماه سال گذشته حدود ۹ 
درصد افزایش داشته است.  وي همچنین اظهار داشت: در این ماه بیش از ۹3 
درصد انرژي تولید شــده در واحدهاي بخاري و حدود 7 درصد در واحدهاي 
بلوک سیکل ترکیبي بدست آمد.  در ۱۰ ماهه امسال حدود 86 درصد انرژي 

تعهدي ساالنه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

پيام تبريک مديرعامل آب و فاضالب استان 
ايالم به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر

دکتر تیموری  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم در پیامی آغاز دهه 
فجر را تبریک گفت در پیام دکتر تیموری  آمده است: دهه فجر انقالب اسالمی، 
تبلور عظمت و شکوه نهضتی مبتنی بر تعالیم نبوی است که توانست حکومت 
الهــی را در مرز و بومی تثبیت کند که به حــول و قوه الهی هر روز بر اعتبار و 
گســتره آن افزوده می گردد.در آغاز بهاری دیگر از انقالب شکوهمند اسالمی، 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و امام شهداء، آغاز چهل و دومین فجر 
پیروزی انقالب اســالمی را به محضر رهبر فرزانه انقالب،خانواده معزز شــهدا و 
جانبازان، خدمتگزاران نظام و به ویژه خانواده بزرگ صنعت آب و فاضالب کشور 
و همکاران سخت کوشم در استان ایالم و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت 
عرض نموده از خداوند منان، توفیق ســالمتی و خدمتگزاری هر چه بیشتر به 

میهن اسالمی را مسئلت دارم.

روشنايی شبانه به بزرگراه ها و بوستان های 
پايتخت بازگشت

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعــالم کرد: با همراهی 
شــهروندان تهرانی، مشــارکت ارزنــده دســتگاه های اجرایــی و تحقق 
برنامه ریزی های فنی انجام شده، از شامگاه دوشنبه ۱3 بهمن ماه، روشنایی 
شــبانه به بزرگراه ها و بوســتان های پایتخت باز گشــت.، حسین صبوری 
بــا قدردانی از همکاری موثر و صبر و همراهی مردم پایتخت، از بازگشــت 
روشنایی شبانه به تمامی معابر و بوستان های پایتخت خبر داد و گفت: با روند 
تغییــر مصرف انرژی در حوزه تهران بزرگ، منجر به کاهش محدودیت های 
پیش آمده در تامین انرژی این کالن شــهر شده است.وی افزود: بر همین 
اســاس از آغاز غروب خورشــید روز دوشــنبه ۱3 بهمن ماه، تمامی معابر 
بزرگراهی و بوســتان های پایتخت که پیش از این به دلیل محدودیت های 
بخش تولید، از مدار مصرف خارج شــده و یا مشمول تعدیل روشنایی شده 
بودند، همچون گذشته روشن خواهند شد.طبق اعالم وزارت نیرو، مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  ضمن عذرخواهی از مشکالتی که 
ممکن اســت در زمان اجرای طرح مزبور برای برخی از ســاکنان پایتخت 
پیش آمده باشد از استانداری تهران، فرمانداری تهران و شمیرانات، شهرداری 
تهران، نیروی انتظامی و پلیس راهور به دلیل همراهی در اجرای این طرح و 
کمک به جلوگیری از خاموشی چراغ منازل هموطنان تهرانی، قدردانی کرد 
و از مشترکان برق پایتخت خواســت تا با تداوم همکاری خود در مدیریت 

مصرف انرژی به حفظ شرایط پایدار به دست آمده کمک کنند.

معاون وزیر نفت:
 توسعه زنجيره ارزش پتروشيمی

 در مکران
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی بر توسعه طرح های پتروشیمی 
منطقه مکران تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین دستی تأکید 
کرد.به گزارش شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، بهزاد محمدی، 
در بازدید از طرح های توســعه ای پتروشیمی در منطقه مکران بر 
اهمیت این منطقه در مســیر توســعه صنعت پتروشیمی ایران و 
تکمیل زنجیره ارزش تا صنایع پایین دستی تأکید کرد.معاون وزیر 
نفت در امور پتروشــیمی با تأکید بر اینکه توســعه منطقه مکران 
اقدامی راهبردی و با اهمیت و مورد تأکید مقام معظم رهبری و همه 
دولت ها بوده است، گفت: با اجرای طرح های زیرساختی و با توجه به 
موقعیت راهبردی منطقه، توسعه پتروشیمی در این منطقه می تواند 
در قالب ایجاد »هاب« امکان پذیر باشد.وی افزود: توسعه طرح های 
موجود در حد تولید متانول کمکی به رونق و اشــتغال این منطقه 
نمی کند و با توجه به ماهیت طرح های تعریف شــده الزم است با 
رفع موانع موجود که مهم ترین آن دانش فنی است، توسعه طرح ها 
تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین دســتی ادامه یابد.محمدی 
تصریح کرد: شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی به منظور تسهیل و 
تســریع روند اجرای طرح های منطقه مکــران، آماده همکاری در 

زمینه های مختلف و رفع موانع و مشکالت است.

 شرکت گازپروم بيشترين فروش نفت به اروپا 
و ترکيه را در ماه ژانويه ثبت کرد

عرضه گاز گازپروم توسط خط لوله در ماه ژانویه به خاطر محدود شدن ظرفیت صادرات به اوکراین پایین 
آمــد ولی افزایش فروش به اروپا و ترکیه این کاهــش را جبران کرد. به گزارش اس پی گلوبال پلتس، 
شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد فروش گاز آن به اروپا و ترکیه در ماه ژانویه به باالترین رقم یعنی ۱۹.4 
میلیارد مترمکعب رسیده است. تقاضای گاز اروپا در ماه گذشته میالدی به خاطر هوای سرد در سراسر 
این قاره افزایش یافت.عرضه گاز گازپروم توســط خط لوله در ماه ژانویه به خاطر محدود شدن ظرفیت 
صادرات به اوکراین پایین آمد ولی افزایش فروش به اروپا این کاهش را جبران کرد. شرکت گازپروم در 
بیانیه ای اعالم کرد فروش خارجی آن در ماه گذشــته به اروپا و ترکیه غیر از کشورهای شوروی سابق 

4۵.4 درصد برابر با 6.۱ میلیارد متر مکعب بیشتر از سال گذشته بوده است.

اخراج 78۰۰ کارمند زيمنس انرژی
شرکت زیمنس انرژی که توربین برای بخش نیرو تامین می کند، قصد دارد 7۹۰۰ موقعیت شغلی 
معادل 8.۵ درصد از کارکنانش را تا ســال ۲۰۲۵ تعدیل کند. کریستین بروچ، مدیرعامل شرکت 
زیمنــس انرژی اظهار کرد: بازار انرژی تغییرات قابل مالحظه ای پیدا کرده که فرصتها و همزمان 
چالشهای بزرگی را پیش روی ما قرار داده است. این شرکت اقدامات مذکور را به مسئوالنه ترین 
وجه ممکن از نظر اجتماعی انجام می دهد.طبق اعالم زیمنس انرژی، عمده تعدیل کارکنان تا سال 
۲۰۲3 انجام می شود و به این شرکت که سال گذشته از زیمنس جدا شد، کمک می کند در سه 
ماهه نخست سال مالی خود به سود خالص ۹۹ میلیون یورو در مقایسه با ضرر ۱۹۵ میلیون یورو 

در سال گذشته دست پیدا کند.

همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب صورت گرفت؛
به صدا درآوردن زنگ انقالب ب در انبار 

نفت شهيد زين الدين منطقه قم
زنگ انقالب، همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی به میهن اســالمی در 
روز ۱۲بهمن ۵7، در ســاعت ۹:33 با حضور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه قم در انبار نفت شــهید زین الدین به صدا درآمد. به گزارش 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، این مراسم با حضور سیدمحمود 
طاهری مدیر منطقه،معاون فنی و عملیاتی و مســئولین منطقه همزمان با آغاز 
دهه مبارک فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در انبار نفت 
شــهید زین الدین برگزار شــد.مدیر منطقه قم ضمن عرض تبریک ایت ایام به 
کارکنان انبار نفت وظیفه همه همکاران را درقبال انقالب اسالمی متذکر شدند.

ضمنــاً بر پایه این گزارش، با صدا در آمدن آژیر تاسیســات انبار نفت، رزمایش 
ساعت صفر )دور میزی( در تاسیسات انبار نفت برگزار گردید.این رزمایش جهت 
آمادگی پرســنل در فراخوان حضور در تاسیســات و همچنین واکنش پرسنل 
جمعــی در مواجعه با خطرات احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه مدیر 
منطقه بمناســبت این ایام و آمادگی پرســنل عملیاتی ایراد سخن نمودند.در 
پایان این مراســم جلسه دور میزی ســاعت صفر به منظور تصمیمات الزم در 
خصوص کنترل مدیریت بحران با حضور پرسنل فنی عملیاتی، HSE و ستادی 

در تاسیسات انبار نفت برگزار گردید.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای کیوان )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 14 
روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 در نشانی: تهران، بلوار مرزداران، کنار گذر 
یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای کوچه پژوهش، پالک 13 

برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- افزایش سرمایه

2- تغییر آدرس
3- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است

به شماره ثبت 504105 و شناسه ملی 14006489156

هیأت مدیره
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گزیده خبر فاجعه بحران کانتینری برای تجارت جهانی غذا
مــواد غذایی با اقدام کشــتیها در حمل کانتینرهای خالی، در جایی که باید باشــند، 
نیســتند. رقابت جهانی برای کانتینرها به معنای آن اســت که تایلند نمی تواند برنج 
خود را صادر کند، کانادا با مازاد نخود روبرو شــده و هند نمی تواند از انبوهی شــکر 
خالص شــود. حمل کانتینرهای خالی به سمت چین به حدی سودآور شده که حتی 
صادرکنندگان ســویا آمریکایی باید برای پیدا کردن کانتینر برای خریداران آســیایی 
بجنگند.مســئله اصلی این است که چین سریعتر از ســایر اقتصادها از بحران کووید 
۱۹ بهبود پیدا کرده اســت و در حال تقویت اقتصاد صادرات خود بوده و نرخ باالتری 
برای کانتینرها پرداخت می کند و در نتیجه خالی فرستادن آنها برای بارگیری مجدد 
در چین برای شــرکتهای حمل و نقل سودآور شــده است.نشانه هایی وجود دارد که 

افزایش نرخ حمل بار، قیمت برخی از مواد غذایی را افزایش داده اســت. اریک ونبرگ، 
مدیرعامل شرکت غذایی SSGA گفت: قیمت شکر سفید ماه گذشته به باالترین حد در 
سه سال اخیر صعود کرد و تاخیر در صادرات سویای خوراکی از سوی آمریکا به معنای 
افزایش قیمت شیر سویا و توفو برای مصرف کنندگان آسیایی خواهد بود.اگرچه برای 
کشتیهای کانتینری غیرمعمول نیست که بخواهند پس از یک سفر خالی برگردند اما 
شرکتها معموال تالش می کنند آنها در مسیر برگشت هم بار بزنند تا از نرخ حمل در 
هر دو جهت سود ببرند. اما هزینه حمل کاال از چین به آمریکا ۱۰ برابر بیشتر از مسیر 
عکس است و باعث شده شرکتهای کشتیرانی ترجیح دهند کانتینرها را خالی بفرستند.

در بندر لس آنجلس که بزرگترین بندر برای محموله کانتینری در آمریکاســت، از هر 

چهار کانتینر سه تا خالی به آسیا برمی گردند در حالی که نرخ معمول ۵۰ درصد بود.
به گفته راوی گوپتا، رییس شــرکت شری رینوکا شوگرز، هند که دومین تولیدکننده 
بزرگ شــکر در دنیاســت، در ژانویه تنها ۷۰ هزار تن صادرات داشت که کمتر از یک 
پنجم حجم صادرات در مدت مشابه سال گذشته است.لی تاین هانگ، رییس شرکت 
»سیمکس کو داک الک« که دومین صادرکننده بزرگ قهوه روبوستا در ویتنام است، 
اظهار کرد صادرات این کشــور که بزرگترین تولیدکننده قهوه روبوستا در جهان است 
در نوامبر و دسامبر بیش از ۲۰ درصد کاهش داشت.بر اساس گزارش بلومبرگ، معامله 
گران می گویند در سراسر جهان برخی از خریداران مواد غذایی منتظرند در حالی که 

سایرین خرید را متوقف کرده اند.

وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد:
تحقق اهداف فوالد،  نیازمند انسجام اجزای 

زنجیره است
بــرای تحقق اهداف زنجیره فوالد،  نیازمند انســجام و 
هماهنگی بیشــتری درون اجزای این زنجیره هستیم.

به گزارش روابط عمومی ایمیــدرو، مهندس جعفری 
که دیروز در هفتمین همایش استیل پرایس در جمع 
مدیران و کارشناســان صنعت فوالد سخن می گفت،  

تصریح کرد: برای برنامه ریزی دقیق و عملیاتی، ارتباط بیشتر و سازمان یافته از 
بخش های باالدستی همچون اکتشاف تا حلقه های پایین زنجیره، ضرورت دارد.

وی چنین انسجامی را سبب ساز توسعه، رشد اشتغال و سرمایه گذاری دانست 
و اظهار داشــت: با فعالیت سیستمی و سازماندهی مطلوب بین اجزای زنجیره،  
می توان اهداف توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی و به ویژه فوالد را محقق 
کرد.وی مهمترین نیاز فعلی زنجیره فوالد را اکتشاف ذکر کرد و گفت: بیشترین 
حفاری صورت گرفته در طول یکسال در محدوده ۱۵۰ هزار متر بوده اما اکنون 
ایمیدرو با فعال ســازی توانمندی های داخلی برنامه افزایش قابل توجه حفاری 
را پیش رو دارد.جعفری با اشاره به پهنه ها و آنومالی های کشف شده سال های 
اخیر، ادامه داد: با احتساب فعالیت بخش خصوصی و ورود ماشین آالت جدید، 
باید در گام بعدی به فکر حفاری در مقیاس های باال باشیم تا بدین ترتیب زمینه 
تامین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فوالد و دیگر زنجیره های مواد معدنی فراهم 
شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: ایمیدرو از حضور و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و کنسرسیوم های اکتشــاف استقبال می کند و در این میان حضور 

نخبگان برای بهره گیری از دانش روز،  اهمیت به سزایی دارد.

   مرد فوالدین ایران 
اهدای جایزه مردسال فوالد به مهندس ناصر 

تقی زاده  در همایش استیل پرایس
در هفتمیــن کنفرانس بین المللی اســتیل پرایس از 
مهندس ناصر تقی زاده   مدیر عامل شــرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو و عضو هیــات مدیره بعنوان مدیر 
توســعه گرا در حوزه معــدن و صنایع فوالدی تجلیل 
شــد و جایزه مرد ســال فوالد به ایشــان اهدا گردید 

.مهندس ناصر تقی زاده متولد۱۳۳۶و دانش آموخته رشــته مهندسی مکانیک از 
دانشــگاه شهید باهنر کرمان اســت. وی که ۴۲ سال از عمرش را وقف خدمت 
به کشور کرده است در سازمان ها و نهادهای مختلفی مانند بنیاد امور مهاجرین 
جنگ تحمیلی ، جهاد سازندگی و جهاددانشگاهی،کار کرده است. مدیریت امور 
اقتصادی استانداری کرمان،مدیریت صنایع سنگین استان کرمان، فرمانداری بم، 
مدیرعاملی شرکت ســرمایه گذاری مس سرچشمه،مدیرعاملی گل گهر، مجری 
پروژه آلومینا خلیج فارس و مدیر فوالد شاهین بناب آذربایجاناز جمله مهم ترین 
پســت ّهایی است که در کارنامه خود ثبت کرده است. وی  هم اکنون مدیرعامل 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو است و از پیشــگامان پروژه ملی انتقال آب 
خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران اســت . مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل 
شرکت معدنی و صنعتی چاد ملو در هفتمین کنفرانس استیل پرایس با بیان این 
مطلب گفت: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و توجه ریاست محترم جمهور 
نســبت به استفاده از ظرفیت های معدنی کشور که بهترین منبع درآمد زایی و 
کاهش اتکا به نفت می باشد اما برخی موانع ناشی از بروکراسی های اداری روند 
توسعه این بخش از اقتصاد کشور را کند کرده است .  وی با اشاره به منابع غنی 
معدنی کشور و معطل مانده بهره برداری از آنها ضمن تشکر از وزیر صمت گفت: 
تصمیم وزیر محترم صمت در ابطال مجوزهای معادنی که فعالیت بهره بردای از 
انها نمیشود و واگذاری انها به شرکت های توانمند می تواند راهگشای توسعه این 
بخش از اقتصاد کشور باشد و انقالبی در معادن ایجاد کندمهندس ناصر تقی زاده 
مدیر عامل چادرملو در ســخنرانی همایش استیل پرایس گفت: تصمیم وزارت 
صمت در استفاده از منابع مالی شــرکت های بزرگ در توسعه زیر ساخت های 
کشور گامی مثبت برای آبادانی مناطق کم برخوردار است.وی با اشاره به موفقیت 
کم نظیر طرح ملی شــیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی 
ایران افزود: این اقدام بزرگ شرکت های معدنی و صنعتی حرکتی بی سابقه در 
توسعه پایدار بوده است و اکنون الگویی برای سایر صنایع گردیده تا با هدایت و 
حمایت وزیر محترم صمت، بخشی از منابع مالی خود را در این راه هزینه کنند 
که بی تردید می تواند ضامن رشــد اقتصادی میهن اســالمی باشد.مدیر عامل 
چادرملو افزود: توسعه این خط انتقال اب به سایر مناطق کشور از طریق خطوط 
۲ و۳ ان گامی دیگر درجهت رونق و آبادانی کشور و تحقق منویات مقام معظم 

رهبری خواهد بود و اینده روشنی را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.

مجتمع فوالد خراسان صنعت سرخ در بستر 
فیروزه سبز

شرکت »مجتمع فوالد خراســان« به منظور مطابقت 
با سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و برای نیل به 
اهداف کالن اقتصادی کشــور و همچنین همسویی با 
شــعار سال، و فرمان رهبر معظم انقالب اسالمي ایران 
در زمینه جهش تولید، کلیه فعالیت ها و  توجه خود را 

به بخش تولید معطف نموده تا سمت و سوی حرکت خویش را برای نیل به این 
اهداف تغییر داده و در جهت خودکفایی صنعتی و منافع جمعی و ملی کشــور 
عزیزمان، حرکت نماید، شایان ذکر است این شرکت تمامی توان خود را به منظور 
رسیدن به اهداف مذکور و برای گذر از شرایط سخت تحریم ها، استراتژی هایی 
در حوزه تولید تعریف نموده است.کســری غفوری، مدیر عامل شرکت مجتمع 
فوالد خراســان برای گذر از شرایط ســخت تولید، گفت: در سال جهش تولید 
و در راســتای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، شرکت مجتمع فوالد خراسان 
دو رویکرد اصلی را دنبال کرده اســت؛ نخســت با بهره گیری از استراتژی های 
تاب آوری مبتنی بر بو می سازی از طریق گسترش و توسعه همکاری با و احدهای 
صنعتی و همچنین با بهره گیری و استقرار استراتژی های مبتنی برصرفه جویی 
و ارتقای سیستم نگهداری و تعمیرات )TPM( و نیز کاهش هزینه های پنهان 
ناشــی از خرابی ها و توقفات ســعی کرده ایم در جهت باال بردن فعالیت های با 
ارزش افزوده باال در کل زنجیره تامین فوالد گام برداشــته و هزینه های تولید را 
در زنجیره تولید خود کاهش دهیم.فرشید فضیلتی، معاون بهره برداری شرکت 
مجتمع فوالد خراسان اضافه کرد: در همین راستا با کنترل دقیق و بازرسی کاال 
در بدو ورود و نیز پیاده ســازی استراتژی های بهبود فرآیندها BPMS در طول 
خطوط تولیدی، شرکت توانسته است با پشتوانه انگیزه و مشارکت کلیه کارکنان 
خود چشم انداز دستیابی به سیستم یکپارچه TQM )مدیریت کیفیت جامع( 
را محقــق کرده و با تکیه بر دانش و مهارت های فنی و نیز رهنمودها و حمایت 
مدیریت عامل، برنامه های بهبود توان تولیدی و دستیابی به اهداف سالیانه خود را 
علی رغم رکود ناشی از ورود ویروس کرونا برای نیمه دوم سال جاری دنبال کند.

همزمان با حضور در پانزدهمین نمایشگاه قطعات 
خودرو اعالم شد:

صرفه جویی بیش از ۲ میلیون 
یورو در شرکت مالیبل سایپا با 

قطع وابستگي به واردات
در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللــی قطعات، لوازم و 
مجموعه های خودرو، شرکت مالیبل سایپا دستاوردهای 
خود در حوزه داخلی ســازی را به نمایش گذاشــت.به 
گزارش ســایپا نیوز، شرکت مالیبل سایپا که بزرگترین 
شرکت ریخته گری در صنعت خودروسازی کشور است 
در نمایشــگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های 
خودرو محصوالت تولیــدی خود در بخش های ریخته 
گری چدن و آلومینیوم و همچنین قطعات ماشین کاری 
شــده را در معرض دید عموم قرار داد.بخش دیگری از 
محصوالت تولیــدی مالیبل که در نمایشــگاه قطعات 
خودرو عرضه شــد، اختصاص به قطعــات ریخته گری 
خودروی شــاهین اســت که با تکیه بر دانــش روز و 
توانمندی های کارشناســان و کارکنــان مالیبل تولید 
شــده است.ارائه دستاوردهای داخلی سازی که باعث بی 
اثر کردن تحریم ها و کاهش ارزبری شــده است نیز از 
دیگر بخش های غرفه مالیبل سایپا در این نمایشگاه بود. 

توجه به ظرفیــت های درونی برای تحقق جهش تولید 
و قطع وابســتگی های خارجی موجب شــد تا شرکت 
مالیبل طی اقداماتی مهم و موثر، صرفه جویی بیش از ۲ 
میلیون یورویی را رقم بزند.در شرایطی که تحریم صنعت 
کشــور را هدف گرفته بود مجموعه مالیبل سایپا با عزم 
جزم مهندسان داخلي توانست تحریم های دشمنان را 
بی اثر کند و در راســتاي تحقق جهش تولید و اقتصاد 
مقاومتي گام بردارد.شــرکت مالیبل به همراه تعدادی 
دیگر از شــرکت های زنجیره تامین گروه خودروسازی 
سایپا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی، قطعات، لوازم 

و مجموعه های خودرو حضور یافته است.

با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام شد؛ 
ساخت و بهره برداری از جرثقیل 
سقفی 50 تن در سالن جدید 

ریخته گری مداوم 
جرثقیل سقفی ۵۰ تنی سالن جدید ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکــه با اتکا به توان متخصصان داخلی و بدون 
حضور هرگونه مشاور یا کارشناس خارجی، پس از پشت 
سر گذاشتن موفقیت آمیز مراحل ساخت، حمل، نصب 
و تست، مورد بهره برداری قرار گرفت. کارشناس اجرای 
پروژه های جنبی و پشــتیبانی با اعالم این خبر افزود: با 
توجه به افزایش ظرفیت تولیــد در واحد ریخته گری و 
توسعۀ سالن انبار تختال، پروژۀ جرثقیل ۵۰ تنی جهت 
نصب در ســالن جدید انبار تختال در دســتور کار قرار 
گرفت.احسان شیروانیان چابک سازی و افزایش سرعت 
جابه جایــی تختال ها و در عین حال افزایش ایمنی را از 
اهداف کلیدی این پروژه برشــمرد و افزود: در طراحی و 
ساخت این جرثقیل از به روزترین تکنولوژی های جهان 
استفاده شده است.به گفتۀ این کارشناس فوالد مبارکه، 
جرثقیــل مذکور امــکان حمل تختال بــا دمای ۷۰۰ 
درجۀ ســانتی گراد را داراســت. این قبیل جرثقیل ها به 
طراحی های پیچیده و تخصصی در قسمت های مختلف، 
مانند ایجاد ســپر حرارتی و ایزوالســیون نیازمندند تا 
بتوانند از تجهیزات حســاس و تابلو برق های نصب شده 
روی جرثقیــل در محــدودۀ دمــای زیــر ۳۰ درجه و 
کامــال ایزوله محافظــت کنند.وی قابلیت بازســاخت 
)regenerative( را کــه باعث صرفه جویی در مصرف 
انرژی می شود، از ویژگی های دیگر این جرثقیل دانست و 
در توضیح این قابلیت گفت: هنگام پایین آوردن اجسام 
و یا ترمز کردن و اِعمال گشــتاور منفی به محور موتور، 
انرژی ای تولید می شود که باید به نحوی از سیستم خارج 
گردد تا اضافه ولتاژ رخ ندهد. معموال این انرژی از طریق 
قرار دادن مقاومت و تبدیل شدن به انرژی گرمایی تخلیه 
می شــود. این مقاومت ها به دلیل ارزان بودن و سادگی 
نصب به شکل گســترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، 
ولی در این جرثقیل از این مقاومت ها اســتفاده نشده و 
تکنولوژی به کاررفته در آن به گونه ای است که این انرژی 
به جای تخلیــه و هدررفت، مجــددا در چرخۀ مصرف 
جرثقیل قرار می گیرد و همیــن امر باعث صرفه جویی 
قابل توجه در مصرف انرژی می گردد.شــیروانیان با بیان 
اینکه کالِس کاری این جرثقیل A8/M8 اســت گفت: 
فاصلۀ بین ریل های حرکت طولی ۳۵.۵ متر و ســرعت 
حرکت طولی جرثقیل ۱۲۰ متر در دقیقه است. ضمن 
اینکه ســرعت باالبری قالب اصلی آن ۱.۷ تا ۱۷ متر بر 
دقیقه و ســرعت باالبری قالب کمکی ۱.۲ تا ۱۲ متر بر 

دقیقه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( روند 
تغییر قیمت ها در بازار خودرو، لوازم خانگی 
و پوشاک را کاهشی توصیف کرد و با تاکید 
بر اینکــه کمبودی در بازار وجــود ندارد، 
گفت: در حال حاضر گرانی وجود دارد، اما 
مهم این اســت که گران فروشی یعنی بی 

ثباتی قیمت که مردم را رنج می دهد.
 علیرضا رزم حسینی در همایش برگزاری 
طرح ویژه بازرســی نــوروز ۱۴۰۰ با بیان 
اینکــه نظارت و بازرســی در بازار نشــان 
می دهد بازار رها نشده و تاثیرگذار خواهد 
بود، گفــت: روند قیمت ها کاهنده اســت 
و ثبات نســبی در بازار ایجاد شــده است 
انتظار داریم با تامین مناسب کاال از سوی 
ما و وزارت جهاد کشاورزی این روند ادامه 
داشته باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر 
تامین کاال صورت می گیــرد اما در توزیع 

مشــکالتی وجود دارد کــه باید در بخش 
نظارت و بازرسی کنترل شود.

کمبود کاال نداریم
البته بــه گفته وی در مــواردی با احتکار 
هم مواجه هســتیم که ســازمان تعزیرات 
حکومتــی بایــد در این زمینــه به کمک 
سازمان های بازرسی بیاید.این مقام مسئول 
در ادامــه تاکید کرد که در آســتانه نوروز 
۱۴۰۰، نســبت به تامین کاال اقدام شده و 
موجودی خوبی در زمینه کاالهای راهبردی 

در انبارها، بنادر، در حال ترخیص و یا در راه 
ورود به کشور هستند و مشکلی در زمینه 
کمبود کاال نداریم. بنابراین ضرورتی برای 
احتکار وجود ندارد، چرا که قیمت ها تعادل 
نســبی خود را دنبال می کننــد. در حال 
حاضر شــرایط تامیــن ارز هم خیلی بهتر 

شده و ثبت سفارش مرتبا انجام می شود.

از احتکار تعجب می کنم!
وی افــزود: عده ای افراد ســودجو کاالها 
را احتــکار می کنند که ســازمان تعزیرات 

حکومتی و سازمان حمایت به آن رسیدگی 
می کند اما نظارت و بازرسی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بیشــتر مربوط به کنترل 
قیمت ها و نظارت مستمر بر روند بازار است. 
بــا توجه به موجوی کافی کاالها در انبارها 
و بنادر از احتکار شدن برخی کاالها تعجب 
می کنم.رزم حسینی همچنین از فعالیت دو 
و سه شــیفت کارخانه ها خبر داد و گفت: 
بنابراین امیدوارم روز به روز شاهد کاهش 
و متعادل شــدن قیمت ها باشیم. در حال 
حاضر هــم روند تغییر قیمت هــا در بازار 
خودرو، لوازم خانگی و اقالم دیگری مانند 
پوشاک کاهنده اســت و به سمت قیمت 
واقعی پیش می روند که حاکی از انتظارات 
مثبــت در اقتصاد ناشــی از افزایش تولید 
اســت. تمرکز ما هم افزایش تولید و عرضه 

در بازار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 گرانی داریم، اما گرانفروشی مردم 
را رنج می دهد!

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز این باور وجود ندارد که دولت بدون بخش خصوصی 
نمی تواند به توســعه اقتصادی دست پیدا کند.، غالمحسین شــافعی در جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد درباره مستقل بودن 
بخش خصوصی، اظهار داشت: هنوز این باور وجود ندارد که دولت بدون بخش خصوصی 
نمی تواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. عملکرد استان های کشور نشان می دهد که 
هنوز باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد. برگزاری شورای گفت وگو در استان ها 
یک عمل قانونی اســت و بی توجهی به آن یعنی قانون گریزی است که امیدوارم به این 
اصل توجه جدی شــود.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در ۱۲۰ کشور دنیا نهاد شورای 
گفت و گو با عناوین مختلف اما با هدفی یکســان وجود دارد. تعامل بین دولت و بخش 
خصوصی در کلیه این کشــورها محفلی برای برنامه ریزی مسیر توسعه است.وی افزود: 
با توجه به این موضوع باید زمینه ای فراهم شــود تا در سال آینده به طور جدی موضوع 
توســعه منطقه ای را در دستور کار قرار دهیم و ظرفیت های استانی که تا به امروز ظهور 
نکرده اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، شناسایی کرده 

و برای تبلور آنها تالش کنیم.

تعیین کف عرضه در بورس کاال به جای اعمال 
محدودیت صادراتی

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار اســت وزارت صمت پیشنهاداتی را 
برای تکمیل طرح فوالدی مجلس ارائه دهد.روح اهلل ایزدخواه در مورد جلسه روز یکشنبه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی طرح تولید پایدار زنجیره فوالد که کلیات 
آن اخیراً در صحن علنی مجلس تصویب شده، اظهار داشت: هیچ بحثی در خصوص لغو 
یا به تعویق افتادن طرح مجلس مطرح نیست و فقط با توجه به اینکه آقای سعدمحمدی 
به تازگی به عنوان سرپرســت معاونت امور معدنی وزارت صمت انتخاب شده، مقرر شد 
پیشــنهاداتی بخصوص برای ماده یک و ۴ طرح از سوی این وزارتخانه به کمیسیون ارائه 
شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: طرح در دستور کار بررسی کمیسیون 
اســت و کار جلو می رود و اگر بحث بودجه مطرح نباشد به احتمال زیاد هفته آینده نیز 
جلســه ای در رابطه با این طرح در کمیسیون خواهیم داشت.وی درباره برخی نگرانی ها 
مبنی بر اینکه طرح مجلس منجر به محدودسازی صادرات فوالد می شود، تصریح کرد: در 
طرح مجلس مطرح شده بود که تولیدکنندگان فوالد همه تولید را در بورس عرضه کنند 
و اگر مازادی ماند، صادر کنند اما در بررسی های اولیه کمیسیون مقرر شد تولیدکنندگان 

یک کف عرضه ای به بورس داشته باشند و بعد از آن امکان صادرات وجود داشته باشد.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت خبر داد:
برگزاری وبینار کارگروه مشترک بررسی موافقت نامه ترجیحات تجاری با تونس

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری نخستین جلسه وبیناری کارگروه مشترک بررسی موافقت نامه ترجیحات تجاری با تونس خبر داد.به گزارش سازمان 
توســعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن با بیان این خبر اظهار داشــت: در این جلسه موضوعاتی مانند گواهی مبداء موافقت نامه تجارت ترجیحی با تونس، به روز رسانی کد تعرفه های فهرست 
موافقت نامه فوق و همچنین نحوه توسعه فهرست کاالهای مشمول این موافقت نامه تا قبل از برگزاری کمیسیون مشترک بین دو کشور مورد بررسی دو طرف قرار گرفت.وی افزود: در این 
نشست مجازی طرفین در خصوص توسعه همکاری های نمایشگاهی بین دو کشور و ارائه تسهیالت الزم جهت بازدیدهای رویدادهای نمایشگاهی تجار تاکید کردند.گفتنی است، این نشست 
به ریاست مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور مدیرکل همکاری های بین المللی وزارت تجارت تونس، رایزن سابق بازرگانی ایران در تونس و نمایندگان امور 

توافق های بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین اتاق های بازرگانی و گمرک دو کشور برگزار شد.
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یک تحلیلگر اقتصادی بررسی کرد؛گزیده خبر

تاثیرکاهشسودبینبانکیبرسودتسهیالتوسپردهها
با توجه به اعالم رئیس کل بانک مرکزی مبنی براینکه نرخ بهره بین بانکی در روزهای 
آتی به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد می رسد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: بانک مرکزی 
نباید اجازه دهد این نرخ کاهش یابد زیرا، اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره 
بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده های بانکی می شود اما 
بانک ها به دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیالت را پایین نمی آورند زیرا، با 
باال بودن نرخ بهره تســهیالت می توانند زیان های خود را جبران کنند. نرخ بهره در 
بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول اســت که به نرخ های سود یا 
بهره در ســایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت 
و زمانی که آن ها در پایاندورۀ مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کســری 
ذخایر می شــوند، از ســایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی اســتقراض 
می کنند.بنابراین، نرخی که بانک ها در این شــرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی 
پیدا می کنند، نرخ بهره بین بانکی اســت که آمارها نشان می دهد این نرخ در ماهای 
خرداد، مرداد، شهریور و مره به ترتیب ۱۰، ۱۴.۸، ۱۷ و ۲۰ درصد بوده است. رئیس 
کل بانک مرکزی نیز در جدیدترین اظهارات خود بیان کرده است که این بانک قصد 
دارد تا نرخ بهره بین بانکی را به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد برساند.در این راستا، کامران ندری 
- کارشناس اقتصادی -  اظهار کرد: از آنجا که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است 
و انتظار مردم این است که در ماه های آینده افزایش قیمت شدیدی نخواهیم داشت. 
همچنین، حجم مبادالت هم کم شــده است، نیاز بانک ها به ذخایر برای تسویه بین 

بانکی هم کم تر می شود که با این امر، در بازار بین بانکی نرخ بهره یا قیمت ذخایر تا 
حدودی کاهش پیدا می کند. الزم به ذکر اســت که رئیس کل بانک مرکزی پیش از 
اینکه آینده نرخ بهره بانکی را اعالم کند، باید پیش بینی خود از تورم را مطرح کند.

وی افزود: اگر در یکسال آینده پیش بینی شود که نرخ تورم باالیی داریم طبیعتا در 
این شرایط حتی اگر نرخ بهره بانکی به صورت طبیعی هم در بازار کاهش پیدا کند،  
بانک مرکزی بایــد مداخله کند و اجازه ندهد این کاهش اتفاق بیفتد. هر تصمیمی 
درباره نرخ بهره بانکی به این وابســته است که پیش بینی نرخ تورم در آینده چگونه 
است؟ اگر بخواهیم با توجه به نرخ تورم ماهانه محقق شده نظر بدهیم، نباید نرخ بهره 

بانکی کاهش یابد زیرا، کاهش این متغییر می تواند تورم را تشدید کند. 

زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی نیست
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: براساس نرخ تورم ماهانه پیش بینی می شود که زمان 
مناســبی برای کاهش نرخ بهره بین بانکی نیســت زیرا، نرخ بهره پایین می تواند در 
ماه های بعد اثرات تورمی داشته باشد. فعال زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی نیست. 
اگــر نرخ تورم به مقدار قابل مالحظی کاهــش پیدا کرد، در آن زمان می توان درباره 
کاهش نرخ بهره بین بانکی صحبت کرد. طبق گفته ندری، نرخ بهره بین بانکی نرخ 
بهره مرجع در نظام بانکی اســت و کاهش یا افزایش آن بر تمام نرخ های بهره ) نرخ 
بهره ســپرده، تسهیالت، اوراق دولتی و...( در بازارها تاثیر می گذارد اما از آنجا که در 

اقتصاد ایران چون نرخ بهره ســپرده و تسهیالت به صورت دستوری تعیین می شود، 
این تاثیرات قابل مشاهده نیست مگر اینکه بانک مرکزی تصمیم بگیرد که تعیین نرخ 

بهره در بانک ها را آزاد کند و به اختیار بانک ها بگذارد. 

جبران زیان بانک ها با نرخ بهره باالی تسهیالت 
در ادامه وی گفت: همچنین، نرخ بهره اوراق هم باید متناســب با بازار تعیین شود 
اما تحت تاثیر فشارهای سیاسی است بنابراین، مکانیزم انتقالی نرخ بهره بین بانکی 
به دلیل مداخالت دســتوری درست عمل نمی کند. اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی 
کاهش پیدا کند باعث می شود تا نرخ بهره سپرده های بانکی هم کم شود و بانک ها 
به دلیل قدرت انحصاری که دارند، نرخ ســود تسهیالت را پایین نمی آورند زیرا، با 
باال بودن نرخ بهره تســهیالت می توانند زیان های خــود را جبران کنند. ندری در 
پایان سخنانش تاکید کرد: انتظار  داریم زمانی که نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا 
کرد، باقی نرخ ها هم کاهش یابد و در زمان افزایشی آن هم نرخ بهره در کل اقتصاد 
افزایشی شود. پایین آوردن نرخ بهره می تواند شرایط را به تابستان و اوایل پاییز که 
نــرخ تورم ماهانه باالیی را تجربه کردیم، بگرداند. بانک مرکزی باید مداخله کند تا 
نرخ بهره بین بانکی بیش از حد کاهش نیالد زیرا، یکبار در ابتدای سال جاری نرخ 
بهره در بازار بین بانکی تا هست درصد کم شد که در پی آن در تابستان و پاییز با 

اوج گیری تورم مواجه شدیم.

نشانه هایی از پیشرفت چشم گیر بزرگترین 
بانک بورسی کشور

بانــک تجارت از افزایش بیــش از 3۷ درصدی جذب 
ســپرده های ریالی در مقطع پایان آذرماه سال جاری 
نســبت به پایان اســفندماه ســال ۱39۸ خبر داد.به 
گزارش روابــط عمومی بانک تجارت، بر اســاس آمار 
عملکرد 9 ماهه این بانک در جذب ســپرده و اعطای 
تسهیالت، بانک تجارت با تمرکز بر ارائه خدمات بهینه بانکی و مالی موفق شد 
در مجموع تمامی ســپرده ها 3۷ درصد افزایش را رقم بزند.در بررسی جزئیات 
این آمار در شــاخص سپرده های ریالی حســاب جاری افزایش ۵۱ درصدی را 
شاهد هســتیم به این صورت که از ۴۱9 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 
ســال گذشته به بیش از 63۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.در این آمار 
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزدیک به 66 درصد، سپرده ضمانتنامه 
۵۱درصد، پیش دریافت اعتبارات اســنادی داخلی 6۲درصد و سایر سپرده ها ی 
دیداری و پس انداز نیز ۴۱ درصد افزایش را در مقطع مذکور نشان می دهد.بانک 
تجارت همراســتا با بهبود سبد سپرده ای و افزایش شاخص های عملکردی فوق 
با وجود شرایط دشوار حاصل از تحریم و شیوع کرنا، سعی کرده در سال جهش 
تولید و با هدف اشتغالزایی، حمایت های گسترده ای را از صنایع گوناگون به عمل 
آورد.به همین منظور تا پایان دی ماه ســال جاری تعداد ۴۱ هزار و ۲۷۱ فقره 
تسهیالت جمعا به مبلغ بیش از ۲۰ هزار و ۵۵۷ میلیون ریال به متقاضیان کسب 
و کارهای آســیب دیده به ویژه صنعت حمل و نقل کشور توسط بانک تجارت 
اعطا شــد که تاثیر مستقیم آن تثبیت اشــتغال 9۱ هزار و 9۱۲ نفر در شرایط 

شیوع ویروس کرونا شد.

رئیس هئیت مدیره بانک توسعه تعاون در وبینار تعاونی،
 از ایده تا عمل 

تســهیالت پرداختی بانک توســعه تعاون، در بخش 
تعاون و تولید، در مقایســه با شبکه بانکی قابل توجه 
استبانک توســعه تعاون با استفاده از ظرفیت خطوط 
اعتباری و سایر روش های تأمین مالی بیش از متوسط 
شــبکه بانکی نسبت به پرداخت تســهیالت به تعاون 
گران و تولیدکنندگان داخلی اهتمام ورزیده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه تعاون، رئیس هیئت مدیره این بانک در وبینار »تعاونی از ایده تا عمل« 
که به صورت مجازی با حضور اعضــای خانه  تعاون گران و فعاالن حوزه تعاونی 
برگزار شــد، گفت: شبکه بانکی در کشور ما نهایتاً می تواند ۸۵ درصد هر واحد 
مالی جذب شده را در قالب تسهیالت به متقاضیان پرداخت کند، اما بانک توسعه 
تعاون بر اســاس رســالتی که در حمایت از فعاالن این حوزه و تولیدکنندگان 
داخلی برای خود تعریف کرده بســیار بیشتر از این متوسط نسبت به پرداخت 
تسهیالت اهتمام ورزیده است.سید باقر فتاحی ادامه داد: شرایط و ساختار اقتصاد 
کشور ما طی چندین دهه گذشته به گونه ای بوده که بار اصلی تأمین مالی چه در 
بخش خانوار و چه در بخش بنگاهی بر دوش شبکه بانکی قرار داشته است و سایر 
منابع تأمین مالی مانند سرمایه گذاری خارجی، بازار سرمایه و.. نقش چندانی در 
تأمین نیازهای مالی خانوارها و فعاالن اقتصادی نداشته اند. اگرچه این روند طی 
سال های اخیر با به کارگیری روش های خرید اعتباری از سوی برخی بنگاه ها در 
مورد خانوارها تغییراتی کرده است، اما در حوزه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 

ما همچنان شاهد تراکم فراوان تقاضا و انتظار از شبکه بانکی هستیم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
شعب اگزیم بانک از اوایل 1400 آماده ارائه 

بانکداری باز به مشتریان
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: خدمت 
بانکداری باز از اوایل ســال آینده در ســطح شعب به 
صورت گسترده آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، دکتــر علی صالح آبادی 
درهشــتمین اتاق فکر شــعب این بانک ضمن تاکید 
بر اهمیت بانکداری بازبرای بانک توســعه صادرات ایران ، گفت: خوشبختانه با 
پیگیری های مســتمر توانسته ایم بســتر الزم برای استفاده شرکت های تابعه 
از خدمت بانکداری باز را فراهم کنیم.وی اظهار داشــت: بر اساس سیاست های 
بانک توســعه صادرات، مقرر شــد تا در گام اول شرکت های تابعه این بانک از 
سازو کار بانکداری باز استفاده کنند تا موانع و چالش های احتمالی آن کشف و 
رفع شــود.عضو هیات مدیره اگزیم بانک با اعالم اینکه »صندوق سرمایه گذاری 
اندوخته توســعه صادرات آرمانی« عمده فعالیت های خود را بر بستر بانکداری 
باز انجام می دهد، گفت: در حال حاضر این صندوق توانسته با موفقیت تقسیم 
سود خود را از طریق بانکداری باز انجام دهد.صالح آبادی همچنین اظهار داشت: 
صندوق گنجینه زرین شهر با بیش از ۵۰۰ هزار مشتری نیز در بستر بانکداری 

باز خدمات ارائه می دهد.

در بانک مسکن صورت گرفت:
 برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره 

پاییزه پرنا
مراسم قرعه کشی جشنواره پاییزه پرنا در محل بانک 
مسکن برگزار شد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مســکن- هیبنا ، در این مراســم حمیدرضا 
احمدیان مشــاور مدیرعامل بانک در امور فناوری، 
ساسان شــیردل معاون مدیرعامل در امور فناوری 
اطالعات و ارتباطات، مسعود ایزدی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، 
مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی، مهدی کاووسی فررییس اداره 
کل فناوری اطالعات، نیکوفرصفــری رییس اداره کل بانکداری الکترونیک 
و همچنین حمید ضیا ظریفی مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات ناواکو 
حضور داشتند.در این مراسم، مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی 
بانک مسکن، در سخنانی گفت: نرم افزار پرنا به عنوان یک نرم افزار کاربردی 
در حوزه پرداخت همراه، سرویس های متنوعی را برای کاربران فراهم کرده 
اســت.وی در ادامه افزود: برخی از این سرویس ها برپایه خدماتی است که 
بانک مسکن به مشتریان خود ارایه می کند. از جمله این خدمات می توان به 
پرداخت اقساط تسهیالت بانک مسکن و خرید و شارژ برچسب الکترونیکی 
عوارض بزرگراهی اشاره کرد. همچنین در حوزه پرداخت اقساط تسهیالت 
هم قابلیت استعالم وضعیت اقســاط، پرداخت از طریق تمامی کارت های 
شــتابی و پیگیری اقساط پرداخت شده در این نرم افزار وجود دارد.احمدی 
اظهار داشت: پیاده سازی سرویس کیف پول الکترونیکی در بستر پرنا نیز به 

عنوان یکی دیگر از اقدامات شاخص بانک مسکن است. 

تداوم روند ریزشی شاخص کل بورس در کانال یک 1.۲ میلیون واحد
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۸ هزار و ۲۴۱ واحدی معــادل ۲.۲9 درصد به یک میلیون و ۲۰۵ هزار 
و ۴۲6 واحد رســید. همچنین در فرابورس شــاخص کل با افت ۱6۷ واحدی به ۱۷ هزار و 669 واحد رسید.، دیروز 
تاالر شیشــه ای، در معامالت چهارمین روز هفته )سه شنبه چهاردهم بهمن ماه 99(، شاهد روند نزولی شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۷369 واحدی معادل ۲.۲9 درصد به رقم 3۱۴ 
هزار و ۵۷۵ واحد رسید.شــاخص کل هم وزن نیز، با افت ۲۰۸3 واحدی معادل ۰.۴۸ درصد، عدد ۴۲۷ هزار و ۵۴۵ 
واحــد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۱36۲ واحدی بــه رقم ۲۷9 هزار و 6۲۵ واحد 
رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 3۵۱69 واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۷۱۵ هزار واحد 
رسید. همچنین  شاخص بازار اول با ۲۵۵۷۵ واحد کاهش به رقم ۸6۴ هزار و ۷۸۴ واحد رسید و شاخص بازار دوم 
نیز، با 399۷۱ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۴9۸ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، 
در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فارس، فوالد، فملی، شســتا، شــپنا، وپاسار و تاپیکو با بیشترین 
کاهش، تاثیر منفی در روند شــاخص کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معامالتی تاصیکو، حکشتی، پاکشو و 
برکت، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در چهارمین روز کاری 
هفته، معامله گران بورس ۱۲ میلیارد و 6 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و ۱9۱ هزار نوبت معامله 
و به ارزش ۱۰۷ هزار و ۵69 میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
فنورد)نوردوقطعات  فوالدی( با ۵ درصد رشد و پس از آن، نمادهای زپارس، غدام، قثابت، سنیر و رتاپ بود. همچنین 
نماد معامالتی حفارس)حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ( با ۴.9۸ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس 

از آن نیز، نمادهای ثاباد، بترانس، وبهمن، وبهمن، خلنت و وتوکا قرار گرفتند.

طبق اعالم بانک مرکزی
تعداد و مبلغ چک های برگشتی بیشتر شد

تازه ترین آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در آذر ماه نشان می دهد که در این ماه بالغ بر ۸93 هزار فقره چک برگشت 
خورده که این تعداد 3۱.۱ درصد نسبت به آبان ماه افزایش دارد و ارزش چک های برگشتی نیز به ۲3 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان 
رسیده که ۵.6 درصد افزایش داشته است.، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان 
می دهد که در آذر ماه 9.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۵ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد 
۱۸ درصد افزایش و مبلغ تا ۲.۲ درصد نسبت به آبان ماه کاهش دارد.از سوی دیگر، بیش از ۸.6 میلیون فقره با ارزشی بالغ بر 
۱6۲ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد ۱6.۷  درصد افزایش و مبلغ 3.۲ درصد 
کاهش دارد. در کنار چک های وصولی بالغ بر ۸93 هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد 3۱.۱ درصد نسبت به آبان ماه 
افزایش دارد و ارزش چک های برگشــتی به ۲3 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان می رســد که معادل ۵.6 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در اســتان تهران حدود ۲.9 میلیون فقره چک با ارزشــی بیش از ۸9 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.چک های وصول شده در تهران ۲.6 میلیون فقره 
به ارزشی بالغ بر  ۷9 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشتی تا ۲6۱ هزار فقره به ارزش 9 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
گزارش شده است.عالوه براین، در آذر ماه امسال در کل کشور بـالغ بـر ۸6۴ هـزارفقـره چـک بـه ارزش ۲۲ هـزار میلیـارد و 
۴۰۰ تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد 96.۸ درصـد و از نظر ارزش 
96.۲ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.   از سوی دیگر، در استان تهران ۲۵۰ هزار 
فقره چک به ارزشــی حدود 9 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به دالیل کســری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان 
تهران از نظر تعداد 9۵.۸ درصد و از نظر مبلغ 9۵ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. 

 معرفی سرپرست جدید روابط عمومی 
بانک پارسیان

با صدورحکمی از ســوی مدیرعامل بانک پارسیان ، 
ناصر قاســم خانی مدیرامور هماهنگی بانک، با حفظ 
ســمت به عنوان سرپرســت روابــط عمومی بانک 
پارسیان منصوب شــد.در متن حکم دکتر پرویزیان 

آمده است:
نظر به تجــارب و توانمندی های جناب عالی، به موجب این حکم، به عنوان 
سرپرســت مدیریت روابط عمومی منصوب می شــوید. انتظار دارد با برنامه 
ریزی مناسب و بهره گیری ازظرفیت های موجود در تحقق اهـــداف تعیین 
شـده بانک، موفق و مؤید باشید.گفتنی است؛ همچنین مدیرعامل بانک ضمن 
قدردانی از زحمات مریم وحیدنیا مدیر پیشین روابط عمومی، وی را به سمت 

مدیر آموزش و توسعه دانش بانک منصوب کردند.

تسهیالت طرح پایانه های گردشگری در 
دستگاه های کارت خوان

تســهیالت طرح پایانه های گردشــگری در دستگاه 
های کارت خوانصاحبان کســب و کارهای کوچک و 
متوسط دارای دستگاه کارتخوان )POS( می توانند از 
تسهیالت و مزایای بانک گردشگری بهره مند شوند.

صاحبان کســب و کارهای کوچک و متوسط دارای 
دســتگاه کارتخوان )POS( می توانند از تسهیالت و مزایای بانک گردشگری 
بهره مند شــوند.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، اعطای تسهیالت 
و خدمات تخفیفی بر اساس ماندگاری سپرده متصل به دستگاه کارتخوان از 
مزیت های طرح پایانه گردشگری است.هدف از اجرای طرح پایانه گردشگری، 
جذب سپرده ارزان قیمت، افزایش تراکنش ها و موجودی حساب های متصل 
به دســتگاه »پوز« است.طبق طرح مذکور به ازای میانگین ۱۰ میلیون ریال 
مانده در ســپرده حســاب جاری ۲ امتیاز و بــه ازای ۱۰ میلیون ریال مانده 
مشتری در ســپرده حســاب کوتاه مدت یک امتیاز به دارنده حساب تعلق 
می گیرد.بر اســاس این گزارش، مشتری می تواند متناسب با امتیازات کسب 
شده، از خدمات تسهیالتی و تخفیفات ویژه مراکز طرف قرارداد استفاده نماید.

کارآفرین به کادر درمان بیمارستان شفای 
کرمان تسهیالت می دهد

بانک کارآفرین با امضاء تفاهم نامه ای با بیمارســتان 
شفا کرمان، به کادر درمان این بیمارستان تسهیالت 
پرداخت مــی کند.به گزارش روابــط عمومی بانک 
کارآفریــن، بر اســاس ایــن تفاهم نامــه کارکنان 
بیمارستان شفا کرمان می توانند با افتتاح حساب در 
بانک کارآفرین اســتان خود از طرح های جاری بانک برای دریافت تسهیالت 
اســتفاده کنند. مدت این تفاهم نامه یک ســال اما قابل تمدید است.اعطای 
تســهیالت به متقاضیان با معرفی بیمارستان شفا، و پس از احراز صالحیت 
اعتباری اشــخاص و عدم وجود موانع بر اساس دســتورالعمل های اعتباری 
داخلی بانک و بانک مرکزی ظرف مدت ۱۵ روز انجام خواهد شد.مشــتریان 
محترم جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد طرح های تسهیالتی می توانند به 

شعبه بلوار نصرکرمان مراجعه و اطالعات الزم را دریافت کنند.

نســل جدید ایران چــک ۱۰۰ هزار 
تومانی با هدف افزایش امنیت و تسهیل 
مبادالت منتشــر و بــه زودی توزیع 
خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، انتشــار ایران چک ۱۰۰ 
هــزار تومانی جدید بــا تصویر میدان 
گازی پارس جنوبی در پشت اسکناس 
و با بهره گیــری از فناوری های نوین و 
پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته 
است که امکان جعل را به میزان بسیار 
توجهی کاهش می دهد. طراحی  قابل 
خطــی، چــاپ برجســته، واترمارک، 
نخ امنیتی با قابلیــت تغییر رنگ و ... 
مختصات و ویژگی های منحصر به فرد 
ایران چک جدید است.کاغذ ایران چک 
یــک میلیون ریالی بازتــاب نور ماوراء 
بنفش را منعکس نمی کند و در سطح 
کاغذ از الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده 
شده که زیر نور ماوراء بنفش در چهار 
رنگ قابل مشــاهده است. بخش هایی 
از طرح و شماره سریال ها با استفاده از 
مرکب فلورسنتی چاپ شده که زیر نور 
ماوراء بنفش به رنگ های سبز و طالیی 

مایل به زرد قابل مشاهده است.

نسل  های  ویژگی  و  مشــخصات 
جدید ایران چک 100 هزار تومانی 

به شرح زیر است:

تمــام  طراحــی  خطــی:  طراحــی 
ایران چک هــا بــه صورت خطــی و با 
اســتفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام 
گرفته است و هر خط، حامل اطالعات 
مربــوط به رنــگ خود می باشــد. در 
صورتــی کــه در نمونه هــای جعلی، 
خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشــکیل 
شــده اند و به راحتی به وسیله ذره بین 

قابل تشخیص هستند.
طراحی خطی ســه بعــدی )متالین(: 
طراحی ویژه ای که در آن نقشــه ها به 

صورت برجسته به نظر می آیند.
طــرح مکمل: این طــرح در بعضی از 
ایران چک ها به صورت تصویری با عدد 
ارزشــی ایران چک به صورت ناقص در 
دو روی ایران چک چاپ می شــود که 
در مقابل نور همدیگر را تکمیل و طرح 

واحدی تشکیل می دهند.
چاپ برجســته: این چاپ به آسانی با 

انگشتان دست، قابل لمس و شناسایی 
است.

چاپ با مرکب متغیر رنگی: در پشــت 
ایران چــک عدد ۱۰۰ با اســتفاده از 
مرکب پیشــرفته ای که قابلیت تغییر 
رنگ دارد چاپ شده است و در صورت 
حرکت و تغییر زاویه ایران چک، تغییر 
رنــگ عدد ۱۰۰ از طالیی به ســبز به 
راحتی قابل مشاهده و رویت می باشد.

ریزنوشــته )میکروپرینت(: نوشته های 
بســیار ریز که بــا ابــزار بزرگنمایی 
قابل مشــاهده اســت و تنها به وسیله 
امنیتــی چاپ  دســتگاه های چــاپ 

می شوند.
واترمارک: تصویر ســه بعدی بخشی از 
کاخ تچر )تخت جمشید( و عدد ۱۰۰ 
به صورت روشن )الکتروتایپ( در خمیر 
کاغذ قرار گرفتــه و در مقابل نور قابل 

رویت است.

نخ امنیتی پنجره ای با رنگ متغیر: این 
نخ به شــکلی درون کاغذ قرار گرفته 
است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی 
دیگر در بطن کاغذ مخفی می باشد و با 
قرار دادن ایران چک در مقابل نور تمام 
نخ دیده می شود. این نخ امنیتی دارای 
پوشش رنگی ویژه ای است که با تغییر 
زاویــه ایران چک، رنگ آن از طالیی به 
ســبز تغییر می کند. همچنین بر روی 
نرخ عبارت التیــن IRAN IR و تصویر 

نقشه ایران درج شده است.
چاپ با مرکــب درخشــان: در چاپ 
قسمتی از طرح پشــت ایران چک از 
مرکبی درخشان اســتفاده شده است 
کــه در حالت عادی بــه راحتی قابل 
رویت نیســت اما با حرکــت و تغییر 
زاویه ایران چک، تأللو و درخشــندگی 
این مرکب به وضوح نمایان خواهد شد.

مرکب فلورســنت: نوعی مرکب که در 
چاپ افست بخش هایی از زمینه به کار 
گرفته اســت. این مرکب با تابش نور 
ماوراء بنفش، بازتاب نور شدید دارد و به 
رنگ طالیی مایل به زرد تغییر می کند.

شماره سریال: چاپ شماره سریال ها با 
استفاده از مرکب قرمز و آبی فلورسنت 
انجام شــده که تحت تابش نور ماوراء 
بنفش، به رنگ های طالیی مایل به زرد 

و سبز تغییر رنگ می دهند.

ویژگی های امنیتی ایران چک های 100 هزار تومانی جدید

500 میلیون تومان جایزه برای تراکنش با موبایلت
مشتریان بانک سامان می توانند با انجام تراکنش از طریق همراه بانک سامان در قرعه کشی ۵۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی شرکت کنند.به گزارش 
سامان رسانه، هم زمان با برگزاری جشنواره زمستانه موبایلت، مشتریان بانک سامان می توانند با انجام حداقل ۵ تراکنش از طریق همراه بانک سامان 
)موبایلت( در قرعه کشی ۵۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی شرکت کنند.در این جشنواره که از ۵ بهمن ماه آغاز و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد، ۵ جایزه 
۵۰ میلیون تومانی و ۵۰ جایزه ۵ میلیون تومانی برای کاربران خوش شــانس موبایلت در نظر گرفته شده است.مشتریان بانک سامان می توانند با 
افزایش تعداد تراکنش های خود در اپلیکیشن موبایلت )ir/e-services/e-banking/mobillet.https://sb۲۴(، شانس خود را برای برنده شدن این جوایز افزایش دهند.

همچنین افرادی که مشتری بانک سامان نیستند، می توانند ضمن دانلود موبایلت )ir/e-services/e-banking/mobillet.https://sb۲۴( تا ۱۵ اسفندماه، با مراجعه به 
یکی از شعب این بانک در سراسر کشور ضمن افتتاح حساب و فعال سازی اپلیکیشن، در قرعه کشی ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، شرکت کنند.

حجم نقدینگی به ۳1۳0 هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی در پایان آذرماه با ۲6.6 درصد رشد به 3 هزار و ۱3۰ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی با رشد ۲9.۷ درصدی به ۴۰۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان 
رســید.  برای اولین بار حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امســال وارد دامنه 3۰۰۰ هزار میلیارد تومان شد. براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال حجم 
نقدینگی با ۲6.6 درصد افزایش به 3 هزار و ۱3۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.از این رقم سهم شبه پول ۲۵۱۲ هزار و 99۰ میلیارد تومان شبه پول و سهم پول 
6۱۷ هزار و 3۰ میلیارد تومان است. در یک سال منتهی به آذر ماه رشد شبه پول ۲۲.9 درصد و رشد پول ۴۴.۴ درصد بوده است.حجم پایه پولی ۴۰۷ هزار و ۵۴۰ 
میلیارد تومان شده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲9.۷ درصد و در مقایسه با ابتدای سال جاری ۱۵.۵ درصد رشد داشته است.ضریب فزاینده در پایان آذر ماه 99 

به عدد ۷.6۸ رسیده که نسبت به ابتدای سال 9.6 درصد رشد داشته است. اسفند 9۸ ضریب فزاینده ۷.۰۰6 بوده است.
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گزیده خبر

با ناقص خواندن برجام؛
سناتور جمهوریخواه برای هرگونه توافق با ایران ۴ شرط گذاشت

عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا، مدعی شد کنگره به دولت بایدن اجازه بازگشت به برجام را نمی دهد مگر 
اینکه پای توافق جدیدی در میان باشد که بر مبنای ۴ شرط اصلی تنظیم خواهد شد. »جیم آینهوف« سناتور جمهوریخواه 
ایالت »اوکالهاما« و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا، در یادداشتی با عنوان »کنگره مسئله ایران را برای 
بایدن دشوارمی کند« که در »فارین پالیسی« منتشر شد؛ این ادعا را مطرح کرد که این کشور هرگز نباید به توافق هسته ای 
با ایران که به زعم وی ناقص است؛ بازگردد.این سناتور آمریکایی در ادامه مدعی شد که اگرچه از تالش دیپلماتیک برای 
پایــان دادن به تقابل ایــران و آمریکا حمایت می کند؛ اما این فقط در صورت مذاکره در باب یک توافق جدید امکان پذیر 
خواهد بود.آینهوف در ادامه ادعاهای خود افزود: هر توافق جدیدی با ایران باید از چهار اصل اساسی پیروی کند. اول آنکه 
این توافق جدید باید جامع باشــد و تامین مالی تروریست های نیابتی و مهار برنامه موشک های بالستیک را پوشش دهد 
حال آنکه باید هرگونه مسیر دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را نیز سد کند.دوم آنکه، توافق باید فراگیر باشد. هرگونه 
مذاکره ای باید دیدگاه ها و دغدغه های اسرائیل و شرکای عرب را در بر بگیرد و امضای آمریکا پای آن، مشروط به حمایت 
آنها باشد. آنها نباید مانند دوره اوباما نادیده گرفته شوند و نباید تن به توافقی بدهیم که متحدان منطقه ای را بیش از این 
به مخاطره بیندازد.سوم آنکه راهکار باید دائمی باشد. بندهای غروب آفتاب که در نهایت دسترسی ایران به روند برخورداری 
از تسلیحات هسته ای را فراهم می کند؛ قابل پذیرش نیست.چهارم آنکه اجرای هر توافقی باید شفاف باشد و به بازرسی های 
منظم و بدون پیش شرط از برنامه هسته ای ایران منجر شود. ضمناً باید ایران را به افشای فعالیت های هسته ای سابق، ملزم 
کند.آینهوف در نهایت مدعی شد که دولت بایدن فرصتی برای ایجاد حمایت فراحزبی برای یافتن راهکار دیپلماتیک دائم، 
جامع و فراگیر با ایران دارد و اینکه او می تواند از تکرار اشتباهاتی که پیشتر به عنوان معاون اوباما انجام داد، اجتناب کند.

یادداشت این سناتور جمهوریخواه در حالی در فارین پالیسی منتشر شد که پیشتر نیز، وبگاه »پولیتیکو« به نقل از یک مقام 
وابسته به جمهوریخواهان سنا، از بسته بودن دست بایدن برای لغو اغلب تحریم های ضد ایرانی، نوشت.به ادعای این منبع 
آگاه، اعضای کنگره اگر با همه اقدامات دولت بایدن برای کاهش تحریم های ضدایرانی مخالفت نکنند؛ با اغلب آنها مخالفت 

خواهند کرد. آنها همچنین به دقت اجرای تحریم هایی را که از سوی دولت واشنگتن حفظ خواهد شد؛ رصد می کنند.

با تاکید بر لزوم بهبود روابط؛
چین خطاب به بایدن: از خط قرمز  عبور نکن!

یکی از عالیرتبه ترین مقامات چین خواستار بازگشت رابطه پکن-آمریکا به مسیر درست شد اما هشدار داد که دولت بایدن 
باید از مداخله در امور چین پرهیز کند.به گزارش رویترز، »یانگ جیه چی« عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر امور خارجی 
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، دیروز سه شنبه، خواستار بازگشت روابط پکن-واشنگتن به مسیری قابل پیش بینی 
و ســازنده شد.با این حال، وی در بخشی از اظهاراتش که از سوی خبرگزاری »بلومبرگ« بازتاب داده شد؛ هشدار داد که 
مداخله در امور داخلی چین خط قرمزی است که عبور از آن جایز نخواهد بود و هرگونه غفلت به تضعیف رابطه دوجانبه 
منجر خواهد شــد حال آنکه منافع واشنگتن نیز به مخاطره می افتد.از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن دموکرات در 
آمریکا، یانگ عالیرتبه ترین مقام چینی اســت که به اظهار نظر درباره رابطه دو کشور پرداخته است.تنش آفرینی با چین 
اگرچه در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به اوج خود رسید؛ اما ظاهراً جزئی از راهبرد بلند مدت مهار پکن 
در ایندوپاسیفک است.اعزام ناوهای آمریکایی به دریای چین جنوبی و حمایت از جدایی طلبان هنگ کنگی و تایوانی نیز 

در همین راستا قابل ارزیابی است.

سایه ماندگار ترامپ بر سر جمهوری خواهان
 کمتر از دو هفته از پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می گذرد و در این مدت 
رقبای دموکرات و جمهوری خواهان هم حزبی اش در تکاپو بوده اند تا برنامه های 
سیاســی خود را با محوریت همراهی یا تقابل بــا وی پیش برند.دموکرات های 
کنگره پس از آنکه هواداران ترامپ به ساختمان قوه مقننه آمریکا یورش بردند، 
عزم خــود را جزم کردند و روند محاکمه ترامپ را دوبــاره کلید زدند. با وجود 
تصویب اســتیضاح در مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات ها بعید به نظر 
می رسد نتیجه مورد نظر دموکرات ها در محکمه سنا حاصل شده و راه بر نامزدی 
مجدد ترامپ بسته شود.اختالف های داخلی جمهوری خواهان نیز پس از وقایع 
کنگره عیان تر شد و تعدادی از آنان وعده همکاری با دولت حزب رقیب را داده و 
برخی حتی به محاکمه هم حزبی خود رأی آری دادند. با این حال به نظر می آید 
که اختالف های داخلی جمهوری خواهان آنچنان نباشد که واقعیت وابستگی این 
حزب به آراء هواداران ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۱ کنگره را پنهان کند.ترامپ 
نیز که در روز آخر ریاســت جمهوری وعده مبهم بازگشت به کاخ سفید را داده 
بود، اکنون و در کنار شایعات تأسیس یک حزب مستقل، یک گروه اقدام سیاسی 
تشــکیل داده و مشغول جمع آوری ده ها میلیون ها دالر کمک نقدی هوادارانش 
است. رئیس جمهوری پیشین آمریکا نشــان داده که با آگاهی از مخالفت مؤثر 
ســناتورهای جمهوری خواه دغدغه ای از محکمه ســنا ندارد و با تأسیس دفتر 
فلوریدا به دنبال پیگیری امور سیاسی آتی است. با این حال به احتمال فراوان و 
پس از تبرئه احتمالی در سنا، مخالفانش اتهام های دیگری را علیه او مطرح و در 

دادگاه های ایالتی و فدرال اقامه دعوا خواهند کرد.

فرآیند استیضاح
هــواداران ترامپ ۱۷ دی و دو هفته مانده به پایان ریاســت جمهوری وی پس 
از یورش به ســاختمان کنگره با پلیس درگیر شدند که در این میان خساراتی 
به اموال عمومی وارد شــد و تعدادی از معترضان و مأموران پلیس در این میان 
مجروح شــده و جان باختند. مجموعه این حوادث کم ســابقه موجب شــد تا 
دموکرات ها با بهره برداری از انزجار عمومی، برای دومین بار فرآیند اســتیضاح 
ترامپ را آغاز کنند. پس از تصویب استیضاح در مجلس نمایندگان، اینک نوبت 
ســنا اســت که در محکمه ۲۱ بهمن اتهام »تحریک برای شــورش« ترامپ را 
بررسی کند.در صورتی که ۶۷ سناتور به مجرمیت ترامپ رأی موافق بدهند، او 
از مزایای رئیس جمهوری محروم خواهد شد و سناتورها می توانند مانع از حضور 
او در تمام رقابت های انتخاباتی این کشــور شوند. از ۱۰۰ عضو سنا، ۵۰ سناتور 
جمهوری خواه و ۵۰ سناتور دموکرات اســت.منابع خبری دیروز گزارش دادند 
که تیم پنج نفره وکالی ترامپ چند روز مانده به آغاز محکمه ســنا بر سر نحوه 
دفاع اختالف نظر پیدا کرده و از همکاری با او صرف نظر کردند. رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا از وکالیش خواسته بود تا به جای زیر سؤال بردن مبنای قانونی 
محکومیــت رئیس جمهوری که دوره اش به پایان رســیده، عنوان کنند که در 
انتخابات ۲۰۲۰ تقلب گسترده رخ داده و آراء او به سرقت رفته است. رسانه های 
آمریکایی دیروز خبر دادند که ترامپ دو وکیل را جایگزین تیم پیشــین کرده و 
آنها در محکمه ســنا عهده دار دفاع از وی خواهند بود. ترامپ پیشتر اعالم کرده 

بود که در سنا حضور نخواهد یافت و دفاعیه خود را ارسال خواهد کرد.

اختالف های داخلی حزب جمهوری خواه
دودستگی در اردوگاه جمهوری خواهان گر چه از پنج سال پیش و اعالم نامزدی 
ترامپ آغاز شــد ولی پس از وقایع کنگره و محاکمه مجدد ترامپ به اوج خود 
رسیده است. نگاهی به اخبار اردوگاه جمهوری خواهان به آسانی این تشتت آراء 
را نشان می دهد.ساعاتی پیش از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن، هفده تن از 
اعضای جمهوری خواه مجلــس نمایندگان آمریکا در نامه ای به رئیس جمهوری 
جدید این کشــور اعالم کردند که مشتاقانه منتظر همکاری با دولت او هستند. 
پیش از پایان دوره ریاســت جمهوری ترامپ نیز ۱۰ نماینده جمهوری خواه به 
طرح اســتیضاح او رأی مثبت داده بودند. با این وجود از آغاز ریاست جمهوری 
بایدن ۲۴ ســاعت نگذشته بود که تد کروز سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس 
در رشــته توییتی به دولــت جدید آمریکا حمله کرد.چنــد روز بعد مارجوری 
تیلور گرین عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان طرح اســتیضاح بایدن را به 
اتهام »اقدامات مفســدانه در اوکراین و سوءاســتفاده از قدرت برای اجازه دادن 
به فرزندش در اخذ وجه نقد از روســیه و چین« ارائــه داد.هفته پیش نیز ۴۵ 
سناتور جمهوری خواه در حالی استیضاح ترامپ را غیرقانونی خواندند که پیشتر 
میت رامنی ســناتور جمهوری خواه ایالت یوتا با حمایت از طرح محاکمه ترامپ 
گفته بود ک این اقدام پس از خروج وی از کاخ ســفید قانونی اســت.از ســوی 
دیگر دیروز اعالم شد که ۱۰ تن از سناتورهای جمهوری خواه برای تغییر الیحه 
کمک های کرونایی با بایدن رایزنی خواهند کرد. در میان این ده سناتور تعدادی 
از مخالفان جمهوری خواه ترامپ نیز دیده می شــوند.به نظر می رسد که اکثریت 
جمهوری خواهان قصد دارند تا در انتخابات میان دوره ای ســال ۲۰۲۱ ســهمی 
از ســبد حامیــان ترامپ را به خود اختصاص دهند و بــا برخی موضع گیری ها 

سیگنال هایی را به ۷۴ میلیون رأی دهنده ترامپ ارسال می کنند.

آینده سیاسی ترامپ
در حالی که پیش از این شــایعاتی در مورد تصمیم ترامپ برای جدایی از حزب 
جمهوری خواه و تأســیس حزب »میهن پرستان« منتشــر شده بود، رسانه های 
آمریکایی دیشب خبر دادند که رئیس جمهوری پیشین آمریکا یک کمیته اقدام 
سیاسی تشکیل داده و تاکنون بیش از ۳۱ میلیون دالر کمک مالی جذب کرده 
است. گر چه ترامپ قانوناً نمی تواند از این منابع برای کارزار انتخاباتی احتمالی 
خود هزینه کند ولی قادر است تا با استفاده از این اهرم بر انتخابات میان دوره ای 
کنگره تأثیرگذار باشــد.هفته پیش نیز اعالم شــد که ترامپ »دفتر ریاســت 
جمهوری پیشین« را در شهر پالم بیچ ایالت فلوریدا افتتاح کرده و متعاقباً کوین 
مــک کارتی رهبر اقلیت مجلس به دیدار وی رفت. به اعتقاد صاحب نظران این 

دیدار نشان داد که حزب جمهوری خواه کماکان خود را وامدار ترامپ می داند.

بایدن میانمار را تهدید به تحریم کرد
 جــو بایدن رییس جمهوری آمریکا پس از وقــوع کودتای نظامی در میانمار و 
دســتگیری مقاما های ارشد دولت از جمله آنگ سان سوچی نخست وزیر این 
کشــور، میانمار را تهدید به تحریم کرد.به گزارش تارنمای کاخ ســفید، بایدن 
با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که جامعــه جهانی باید به صورت متحد به ارتش 
میانمار فشــار وارد کند تا سریعا قدرت را تحویل دهند.رئیس جمهوری آمریکا 
در ادامه خواستار فشــار جامعه جهانی برای آزادی فعاالن و مقامات بازداشتی، 
لغو محدودیت های ارتباطی و خودداری از خشونت علیه غیرنظامیان شد.بایدن 
اضافه کرد که تســخیر قدرت توسط ارتش در میانمار، بازداشت سوچی و دیگر 
مقامات غیر نظامی و اعالم وضعیت اضطراری ملی یک حمله مستقیم به انتقال 
دموکراسی و حاکمیت قانون است.همچنین در بیانیه منتشر شده توسط بایدن 
آمده است: ایاالت متحده تحریم ها علیه میانمار را در دهه گذشته بر اساس روند 
رو به دموکراسی در این کشور لغو کرد. عقب گرد در این مسیر مستلزم بازبینی 

سریع تحریم ها و به دنبال آن اقدامات مقتضی می باشد.

ظریف در گفتگو با سی ان ان:

 مصوبه مجلس نقض برجام نیست
ظریف تأکید کــرد که مصوبه اخیر مجلس بــرای محدودتر 
کردن نظارت بازرسان خارجی بر تأسیسات هسته ای ایران تنها 
بخشــی از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات هسته ای 
خود ذیل بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام است.حمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه مصوبه مجلس شورای 
اســالمی به معنای اخراج بازرسان از تأسیسات هسته ای ایران 
نیست و در واقع »محدود کردن« نظارت  بر تأسیسات هسته ای 
ایران را به دنبال خواهد داشت، تأکید کرد که این مصوبه نقض 
برجام به شمار نمی رود. ظریف در گفتگو با سی ان ان خاطرنشان 
کرد کــه مصوبه اخیر مجلس بــرای محدودتر کردن نظارت 
بازرسان خارجی بر تأسیسات هســته ای ایران تنها بخشی از 
اقدامات ایران در راســتای کاهش تعهدات هسته ای خود ذیل 
بندهــای ۲۶ و ۳۶ برجام اســت.وی در خصوص اظهارات جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا به برجام باز 
خواهد گشــت تا با همکاری متحدانش ایــن توافق را تقویت 
کند، گفت: »قبل از هر چیز ایاالت متحده باید با بازگشــت به 
برجام حســن نیت خود را نشان دهد. ایاالت متحده اکنون در 
توافق هسته ای نیست و علت نبودنش در توافق هسته ای هم 
تصمیم خودش برای خروج از برجام بدون استفاده از راه های 
پیش بینی شده در چارچوب توافق بود.«وزیر خارجه ایران افزود: 
»از طرف دیگر ایران از سازوکارهای پیش بینی شده در برجام 
استفاده کرده است تا همکاری های خود را در چارچوب برجام 
محدودتر کند. اگــر بند ۳۶ برجام را بخوانید، می بینید که ما 
دقیقاً طبق برجام عمل کرده ایم.«ظریف در ادامه گفت: اکنون 
آمریکا باید به اجرای برجام بازگردد و ایران آماده است که فوراً 

واکنش نشان دهد، بحث زمان بندی اصاًل مطرح نیست، مسئله 
اصلی این است که آیا ایاالت متحده و دولت جدید این کشور 
می خواهند سیاست های شکست خورده دولت ترامپ را دنبال 
کنند یا نه.وی افزود: حاال به ســایر مسائلی که رئیس جمهور 
بایدن مطرح کرده اســت، بپردازیم؛ مذاکرات هسته ای هم بر 
مبنای مسائلی بود که ما می توانستیم بر سر آنها توافق کنیم 

و هم بر مبنای مســائلی که نمی توانســتیم بر سر آنها توافق 
کنیم، این توافقی بود که انجام شــد ایاالت متحده باید آنچه 
را بر ســرش توافق کردیم، بپذیرد.وزیر امور خارجه کشورمان 
همچنین گفت: ما تصمیم گرفتیم که بر سر برخی موارد خاص 
توافق نکنیم؛ نه به خاطر اینکه ما این مسائل را نادیده گرفتیم، 
بلکــه به خاطر اینکه ایاالت متحده و متحدانش این آمادگی را 

نداشــتند که کاری را که الزم بود انجام دهند.ظریف با طرح 
این سؤال که »آیا ایاالت متحده این آمادگی را دارد که فروش 
سالح به کشورهای منطقه ما را متوقف کند؟«، تأکید کرد: اگر 
این کشور می خواهد درباره مسائل دفاعی ما صحبت کند، باید 
بداند که ما یک هفتم عربستان سعودی هزینه دفاعی داشته ایم، 
در حالــی که جمعیت ما ۲.۵ برابر آنهاســت.وی در مصاحبه 
با ســی ان ان این ســؤال را نیز مطرح کرد: آیا ایاالت متحده 
آمادگی دارد که کشتار کودکان در یمن را متوقف کند؟رئیس 
دستگاه دیپلماسی ایران افزود: وقتی ما بر سر توافق هسته ای 
مذاکره می کردیم، آمریکا آمادگی نداشت که درباره این مسائل 
صحبت کند، به همین دلیل بود که ما توافق کردیم که توافق 
هســته ای را محدود کنیم.ظریف در ادامه گفت: ما هزینه این 
را پرداختیم. همان طور که می دانید محدودیت های تسلیحاتی 
ایران برای پنج سال تمدید شد و همین اکتبر گذشته )مهرماه 
99( برداشته شد، دلیل تمدید تحریم های تسلیحاتی این بود 
که ما بر سر مسائل منطقه ای و مسائل موشکی توافق نکردیم.

وی تأکید کرد: ما قباًل این هزینه را پرداخته ایم، توافق هسته ای 
در این زمینه با صراحت می گوید که در اکتبر ۲۰۲۰ مســئله 
محدودیت های تســلیحاتی ایران پایان یافته اســت؛ در سال 
۲۰۲۳ مسئله موشکی ایران پایان خواهد یافت زیرا بر اساس 
قطعنامه های قبلی موشــک های ایران در صورتی مشکل ساز 
خواهند بود که ایران توانمندی تولید کالهک های هســته ای 
را داشته باشــد.وزیر خارجه کشورمان همچنین گفت: اکنون 
توافق هسته ای صراحتاً ما را از تولید کالهک های هسته ای منع 

می کند، بنابراین این مسئله اساساً موضوعیت ندارد.

نیویورک تایمز:
 ناو هواپیمابر نیمیتز به آمریکا بازمی گردد

 روزنامــه نیویورک تایمز گــزارش داد: وزارت دفاع آمریــکا )پنتاگون( به ناو 
هواپیمابــر نیمیتز و ۵ هزار خدمه آن دســتور داده به بندر میزبان این ناو در 
برمرتون واشــنگتن باز گردد.  نیروی دریایی ارتش آمریکا پیشتر در بیانیه ای 
ادعا کرد که اســتقرار ناو هواپیمابر نیمیتز در خلیج فارس، »تهدید خاصی« 
برای هیچ طرفی در این منطقه محسوب نمی شود. مقامات عالی وزارت دفاع 
آمریکا اعالم کردند که روز یکشــنبه گذشته به ناو نیمیتز فرمان داده شد تا 
بعد از انجام یک ماموریــت ۱۰ ماهه، منطقه را ترک کند و به خانه بازگردد.

دستیاران بایدن بالفاصله بعد از آغاز دولت جدید آمریکا گفته اند ارزیابی آنها 
این است که وقت بازگرداندن ناو هواپیمابر نیمیتز فرا رسیده است.ژنرال مک 
کنزی از مقامات ارشــد نظامی امریکا گفته اســت که اکنون زمان تحریک و 
به راه انداختن جنگ نیســت.نیویورک تایمز نوشت: پنتاگون ماموریت اعزام 
نیمیتز به خاورمیانه را به دنبال تهدیدهای )ادعایی( ایران علیه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور سابق آمریکا و سربازان آمریکایی در منطقه اعزام کرد.اه گذشته 
پنتاگون از این ناو خواســت به حضور خود در خاورمیانه ادامه دهد.نیویورک 
تایمز افزود: پنتاگون ماه گذشــته بدون ارائه شاهدی مدعی شد که اطالعات 
جدیدی کسب کرده که نشان می دهد ایران ترامپ را چند هفته قبل از مراسم 
تحلیف رئیس جمهوری جدید آمریکا هدف قرار داده اســت و به همین بهانه  
به نیمیتز و هواپیمای ضربتی آن دستور داد تا فقط محض احتیاط در نزدیکی 
خلیج فارس مستقر بماند. این رسانه افزود: هفته پیش رابرت مالی کارشناس 
کارکشته خاورمیانه و مقام دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
به عنوان نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران انتخاب شــد. وی مسئولیت 
خواهد داشت تالش کند تهران را متقاعد به پذیرش مذاکرات جدید قبل از لغو 

تحریم های آمریکا علیه ایران کند. 

پاریس که همراه سایر اعضای برجام، در دوران دونالد ترامپ ولو 
در ظاهر تالش زیادی برای حفظ این توافق بین المللی از خود 
نشان داد، با پیروزی بایدن گویا تغییر جهت داده و به نظر می 
رسد به مانعی برای بازگشت بایدن به برجام تبدیل شده است.

ماجرا از آنجا شروع شد که عربستان مایوس از پیروزی ترامپ 
و عصبانی از  ورود بایدن به کاخ ســفید، شروع به مانع تراشی 
و شــرط گذاری برای همکاری با آمریــکای جدید در منطقه 
کــرد و از جمله اینکه »باید در مذاکرات و توافقات با ایران، در 
ارتباط با برجام حضور داشته باشد« و در راهبرد جدید خود ،  
البی گسترده ای را در سطح کشورهای اروپایی و روسیه شروع 
کرد و گویا این البی گــری ها در پاریس به هدف خورد.نکته 
عجیب ماجرا اما این بود که مکرون و وزیرخارجه اش لودریان 
از روزی که بایدن از صندوق های رای آمریکا بیرون کشــیده 
شــد و بخصوص بعد از اعالم قطعی پیروزی او، سراســیمه به 
مانع تراشی و باال بردن هزینه های توافق و بازگشت به ساعت 
صفر برجام پرداختند. پاریس در همین چارچوب، به ســرعت 
خود را با ســران دولت های ســه گانه منطقه که دراین سال 
ها عامل اصلی تنــش و جنگ و یک مانع اصلی تحقق برجام 
بوده اند، هماهنگ کرد.بعد از شــروع رایزنی های تازه از سوی 
سعودی ها با پایتخت های اروپایی و حتی مسکو و تماس های 
سران ریاض با مکرون، فرانســوی ها بدون هماهنگی با سایر 
متحدان خود بخصوص آلمان و انگلیس، برای بازگشت آمریکا 
به ساعت صفر برجام، شرط گذاری کردند و خواسته سعودی 
ها مبنی بر حضور در هر توافقی با ایران را تکرار کردند.چرخش 
و تحرکات شــتابزده هفته های اخیر دولت فرانسه در نزدیک 
شــدن به عربستان ، امارات و اســرائیل ، این گمانه را تقویت 
کرده است که پاریس دنبال ســهمی بیشتر از سایرین حتی 
آمریکایی ها از منافع منطقه ای برجام است.حاال با درخواست 
پاریس برای مشارکت دادن ریاض در موضوع برجام، درحالی 
روبه رو شــده ایم که این کشور به چند دلیل صالحیت های 
الزم را ندارد.اول اینکه عربستان، از کشورهای منطقه است که 
اساســا دغدغه صلح ندارد و طی ۶ سال گذشته در یک نقض 
مســتمر حقوق بشــری، جنگی را به ملت یمن تحمیل کرده 

کــه دمکرات ها و حتی گروهی از جمهــوری خواهان آمریکا 
هم نتوانســته اند چشم بر آن بربندند و ریاض اکنون به عنوان 
یک دولت متجاوز در جهان شــناخته می شود.این کشور هم 
اکنون با خرید صدها میلیارد دالر تســلیحات در ســال های 
اخیر به بزرگترین زرادخانه جهان تبدیل شــده است و عنصر 
تهدید کننده صلح و ثبات منطقه محســوب می شود و دارای 
پیشرفته ترین جنگنده های ساخت آمریکا و اروپاست.عربستان 
همچنین فعالیت های غیر شفاف اتمی دارد که ابتدا باید این 
فعالیت ها را شفاف ســازی کند. ضمن آنکه این کشور دارای 
موشــک هایی با برد ۴ هزار کیلومتر است.عالوه بر همه اینها 
این کشور نقش مثبتی در منطقه ایفا نمی کند، نه در سوریه 
و نــه در عراق و ضمن آنکه دعوت ها و پیام های متعدد برای 
گفت وگو و کاهش تنش ها را در ســال های اخیر بی پاســخ 
گذاشته است.با این شرایط معلوم نیست فرانسه چرا باید دنبال 
مشارکت دادن چنین بازیگری باشد؟!؛ بازیگری که طی سال ها 
پمپاژ کننده خشونت از طریق فتاوای قتل و خونریزی بوده و از 
گروه های مخوف تروریستی و تکفیری مانند القاعده و داعش 
حمایت کرده است و رد پای آن در حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
در آمریکا و همچنین حمالت تروریستی در شهرهای اروپایی 
و از جمله پاریس قابل پاک شدن نیست.چه اتفاقی افتاده که 
نظر پاریس نسبت به عناصر مانع بازگشت آمریکا به برجام طی 
این سال ها، بخصوص عربستان، امارات و اسرائیل تغییر کرده 
است؟آیا ماهیت این رژیم ها که در هماهنگی کامل با ترامپ 
علیه برجام تالش کردند و مــورد انتقاد دولت های اروپایی و 
از جمله فرانســه هم بوده اند، تغییر کرده اســت؟ آیا ماهیت 
مداخله امارات در لیبی، عربســتان در جنگ علیه ملت یمن و 
همچنین رفتارهای ضد بشری تل آویو در قبال ملت فلسطین 
فرقی کرده است؟قطعا چنین تغییراتی در یک دوره زمانی دو 
ماهه رخ نداده است، از همین رو این سوال مطرح می شود که 
آیا پاریس دوباره به نقش بازیگر بد در برجام بازگشته است؟ یا 
سهم بیشتری نسبت به سایرین برای خود قائل است؟ شاید بن 
ســلمان به مکرون قول داده است که مخالفانش را از این پس 
مانند خاشقچی سالخی نکند و آنان را متمدانه تر حذف کند!

طلب سهم بیشتر فرانسه از تغییرات منطقه 

تجديد مرتبه دوم مناقصه شماره 9840242 

روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد شماره مجوز: 1399.6664

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

نوبت اول 1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي 
2- نوع فراخوان : عمومی .

3 - نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش 
گاز شهيد هاشمی نژاد- دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

* تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
* تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 411.770.000 ريال ) چهار صد و يازده ميليون 
و هفتصد و هفتاد هزار ريال ( .  )الزم به ذكر است در اين مرحله نيازی به اخذ و ارايه تضمين نمی باشد.(

5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 16 مورخ 99/12/09 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000075 در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق 

سامانه مذكور انجام خواهد شد.
 6- آخريــن مهلــت تحويــل اســتعالم ارزيابــي كيفــي تكميــل شــده: متقاضيــان بعــد از دريافــت اســناد مناقصــه از ســامانه مذكــور 
مي بايست حداكثر تا ساعت 16 مورخ 99/12/23  ، اسناد مناقصه تکميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الکترونيکی دولت بارگزاری و ثبت نمايند. 
الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه 

ستاد(   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشــايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها )ارزيابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 1400/02/08  ، در محل 
اتاق كنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد 
تاييد شــده گشــايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امکان تغيير وجود 

خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تکميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. 
بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق سامانه تداركات الکترونيکی 

دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

) خريد مواد نسوز كوره هاي واحد بازيافت گوگرد ) توليد داخل كشور(
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نتایج تحقیق جدید نشــان می دهد که در بین زنان باالی ۵۰ سال کار 
در خارج از منزل به مدت ۲۰ ســال یا بیشتر با ۱۷ درصد کاهش خطر 
ابتال به سرطان سینه در ارتباط است. دانشمندان مرکز تحقیقات انجمن 
ســرطان دانمارک )DCRC( بیش از ۳۸ هزار زن زیر ۷۰ سال را که به 
ســرطان سینه مبتال شده بودند را تجزیه وتحلیل کردند. هر یک از این 
زنان با پنج زن ســالم که به طــور تصادفی از یک مرکز ثبت نام عمومی 
انتخاب شده بودند، مقایسه شدند؛ نتایج نشان می دهد که در بین زنان 
باالی ۵۰ ســال کار در خارج از منزل به مدت ۲۰ سال یا بیشتر با ۱۷ 
درصد کاهش خطر ابتال به سرطان پستان در ارتباط است. اگرچه علت 
نامشخص است اما دانشــمندان حدس می زنند قرار گرفتن در معرض 

ویتامین دی )D( ناشی از اشعه خورشید می تواند.

انجام روش لقاح مصنوعی)IVF( کار ساده ای نیست و بنابراین تنها 
افرادی که به شدت تمایل به بچه دار شدن دارند از این روش استفاده 
می کنند. با این حال این دســته از افراد هم همیشــه به آرزویشان 
نمی رســند چرا که میزان موفقیت این عمل بین ۲۲ تا ۳۰ درصد 
است. برای درک اینکه این شــرکت چه کاری انجام می دهد، ابتدا 
بایــد مراحل لقاح در خارج از بدن یا آی وی اف)IVF( را بدانید. لقاح 
در خارج از بدن یا آی وی اف شامل بارور کردن تخمک زن با اسپرم 
و ایجاد رویان در آزمایشگاه است. سپس این رویان در رحم زن قرار 
داده /کاشته می شود. پس از این کار، روزانه باید به آن زن هورمون 
تزریق شــود که این امر با عوارض جانبی ناخوشــایند همراه است. 
حتی بعد از همه این مشکالت خیلی اوقات بارداری اتفاق نمی افتد.

جنسیت انســان ها تا حد زیادی توسط کروموزم های X و Y شکل 
می گیرد. با این حال در بســیاری از خزندگان و ماهی ها جنســیت 
تحت تاثیر دمایی است که تخم حیوان در آن قرار دارد. اما اگر این 
موضوع بر روی جنسیت انسان ها نیز تاثیر می گذاشت چه می شد؟ 
این موضوع که می توان جنســیت حیوانات را با اســتفاده از دمای 
محیط تغییر داد برای اولین بار با بررســی مارمولک رنگین کمانی 
آگاما)rainbow agama( در ســال ۱۹۶۶ توســط جانورشناس 
فرانســوی مادلین چارنیر)Madeline Charnier( از دانشــگاه 
داکار)Dakar( در سنگال مشخص شد. او دریافت که مارمولک های 
تخم هایی که در محیط سردتر قرار داشتند ماده شدند، درحالی که 

آن دسته که در دمای باالتر بودند نر شدند.

 نور خورشید و کاهش خطر 
ابتال به سرطان سینه

استفاده از هوش مصنوعی برای 
IVF باال بردن موفقیت بارداری

 تعیین جنسیت جنین
 با تنظیم دما!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازگشایی مهدکودک های تهران

اولین تصاویر جاسوسی از پورشه کاین فیس لیفت
پورشــه کاین نیز تغییر خواهد کرد. این شاســی بلند محبوب اشتوتگارتی البته کاماًل به چشم ما آشنا خواهد بود اما نسل فعلی 
آن قرار است فیس لیفت شود و برای اولین بار نیز تصاویر جاسوسی این خودرو در اتاق عمل منتشر شده است. پروتوتایپی که 
مشاهده می کنید فاقد پوشش های استتاری بوده هرچند پورشه از برخی پوشش ها برای پنهان کردن جزئیات کاین استفاده کرده 
است. همانند اکثر فیس لیفت های انجام شده در صنعت خودرو، تغییرات بدنه کاین نیز به نمای جلو و عقب مربوط می شوند. 
این خودرو از چراغ های جلوی نازک تر استفاده خواهد کرد اما پورشه از نوارهای روشن در روی بدنه ای تیره استفاده کرده است. 
چراغ های جلو با گلگیرها و کاپوت متمایزی همراه خواهند شد و به نظر می رسد کاپوت خودرو عضالنی تر بوده و خیزهای تیزتری 
دارد. به این موارد باید جلوپنجره بزرگ تر را نیز اضافه کنیم که این مورد نیز در بین خودروسازان به یک رویه تبدیل شده است. از 
اینجا به بعد متوجه تغییرات در عقب می شویم جایی که چراغ های جدیدی نصب شده اند. البته تشخیص طراحی دقیق چراغ های 
عقب ممکن نیســت اما به نظر می رسد چراغ های اصلی در پانل های ســه چهارم عقب و درست در نقطه مقابل درب پشتی جا 
خوش کرده اند. در واقع درب پشتی و بخش پایینی کاین کاماًل متفاوت بوده و جا پالک نیز به بخش پایین تر منتقل شده است.

اتفاق خاصی در انتخابات فوتبال نخواهد افتاد
یک پیشکسوت فوتبال می گوید به علت فضای حاکم بر انتخابات فدراسیون فوتبال و وجود افرادی در پشت پرده ، اتفاق خاصی در این 
انتخابات رخ نخواهد داد. محمد پنجعلی درباره نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال و همینطور ورود علی کریمی به گود رقابت با مدیران 
شناخته شده ورزش گفت: آقای کریمی پا پیش گذاشته و امیدوارم موفق شود اما کار را سخت می بینم. همه می دانیم که انتخابات چگونه 
است. به نظرم بیشتر انتصابات است تا انتخابات. تا االن هم این موضوع ثابت شده است. قطعا علی کریمی هم با اشراف بر این موضوع 
وارد رقابت شده است. وی ادامه داد: خیلی ها دلشان نمی خواهد علی کریمی رئیس فدراسیون فوتبال شود اما اگر اگر کریمی از این موانع 
بگذرد و رئیس شود، نفراتی را می آورد که کار کنند. او انسان باتجربه و شناخته شده ای است. موفقیت فوتبال کشور مستلزم این است 
که واقعا حق به حق دار برسد. این پیشکسوت فوتبال کشور و بازیکن سابق تیم ملی با اشاره به سهم باالی فدراسیون در انتخابات اعم از 
آرای هیات های فوتبال و مربیان و کاپیتان های تیم ملی گفت: استدالل و برداشت من از گذشته تاکنون همین بوده است. از قدیم همه 
می دانیم انتخابات به چه شکلی پیش می رود. چشمم آب نمی خورد در این انتخابات اتفاق خاصی بیفتد. پنجعلی با بیان اینکه اعضای 

مجمع به جای منافع گروهی، منافع شخصی را در نظر دارند اظهار کرد: علی کریمی و بقیه هم از این موضوع باخبر هستند.

کعبهٔ محمودیان و قبلهٔ مسعودیان
فخر سلطاانن عالء دین و دنیا بوشهاب

بت رپستان کشتن و بتخاهن اه کردن خرابرسم او چون رسم محمودست جد جد اووانکه او را هست مسعو دبن ارباهیم بابآنکه او را هست ارباهیم بن مسعود جدآنکه از انمش زبرگی یافت القاب و خطاببادشاه اتجور بهرامشاه انمور
ربرت آمد دولت او از دعای مستجابآن هک اندر دولت او مستجاب آمد دعا چون ز گرد رزم رب روی هوا بندد نقابشیپ تیغ او نقاب از روی بگشاید ظفر

پیشنهاد

چهره روز

به راحتی چشم بر تو خواهم بست
کتاب »به راحتی چشــم بر تو خواهم بست« نوشته 
ماری وارِی با ترجمه آریا نوری منتشر شد. این رمان 
در ۲۶۹ صفحه با شــمارگان ۵۵۰ نســخه و قیمت 
۵۵هــزار تومان توســط بنگاه ترجمه و نشــر کتاب 
پارسه منتشر شده است. در نوشته پشت  جلد کتاب 
»به راحتی چشــم بر تو خواهم بســت« آمده است: 
کلوئه، بیست وهشت ساله و یک پاریسی واقعی، هیچ 
موفقیتــی در زندگی عاطفی خود به دســت نیاورده 
است. او با دوســت صمیمی اش، کنستانس، عهدی 
می بنــدد؛ این که کلوئه باید پاریــس را ترک کند و 
شــش ماه برای زندگی به روستا برود و رویای خود، 
نویســندگی، را دنبال کند. کنستانس هم در عوض 
متعهد می شــود در زندگی خود، چه عاطفی و چه کاری، تحول ایجاد کند... این رمان شــما را از 
پاریس به بوردو و لندن خواهد برد. پیمانی که در ابتدا بیشتر به بازی ای دوستانه شبیه بود، این دو 

دوست را وارد دنیایی جدید می کند.

سیروس برزو
سیروس برزو، استاد دانشگاه، روزنامه نگار، نویسنده، 
پژوهشــگر و مروج علوم فضایی بود که در ۳۱ خرداد 
۱۳۳۲ هجری شمســی در شهر ســرخس خراسان 
رضوی به دنیا آمد. وی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۹ در اثر 
ابتال به کووید ۱۹ درگذشــت. او یکی از قدیمی ترین 
روزنامه نــگاران علــم در ایران بود کــه فعالیت های 
مطبوعاتی خود را از ســال ۱۳۵۹ هجری شمســی 
در ماهنامه دانشــمند آغاز کرد. برزو در دهه ۱۳۶۰ 
ســردبیر نشــریه کیهان علمی بود و سپس ماهنامه 
»مرزهــای بیکران فضا« در ســال ۱۳۶۹ )۱۳۶۹ تا 
۱۳۷۲( بنیــان گذاشــت؛ که این نشــریه به عنوان 
اولین نشــریه های ایران بود کــه تمامی کارهای آن 
اعم از حروف چینی، صفحه آرایی، اســکن توسط رایانه انجام می شد. سیروس برزو بیش از ۱۷۰۰ 
مقاله در نشریه های دانشــمند، دانستنیها، آسمان شب، اطالعات علمی، نوآور، هوافضا، فضانورد، 
فناوری فضایی نوشــته است. از دیگر فعالیت های ســیروس برزو می توان به تدریس زبان فارسی 
در دانشــگاه های روسیه، تأسیس مرکز فرهنگی فردوسی در مسکو، تأسیس و سردبیری ماهنامه 
»پیوند« به زبان های فارسی و روسی اشاره کرد. در سال ۱۳۹۲ جایزه انجمن ترویج علم ایران به 
او اهداء شــد که در اعتراض به »بی توجهی ای مسئوالن سازمان فضایی ایران به امر ترویج دانش 
فضایی و وضعیت نابســامان مروجان فضانوردی در ایران« از پذیرش آن خودداری کرد. سیروس 
برزو در طول دوســتی با فضانوردان مختلف جهان علی الخصوص روسیه و آمریکا، مجموعه ای از 
یادمان های فضایی را در مدت زیادی جمع کرده است که در قالب نمایشگاه در سال های مختلف 

در تهران، اصفهان و دامغان به نمایش عموم درآمده است.

فرهنگ

مدیر عامل بنیاد ســینمایی فارابی معتقد اســت: از 
جشنواره فیلم فجر باید فرصتی ساخت برای حفظ و 
تقویت اتحاد میان هنرمندان برای گذار از این تنگناها 
و نه تشدید اختالفات یا خدای نکرده تعمیق گسست 
هــای اجتماعی. علیرضا تابش  دربــاره ویژگی های 
جشنواره امسال فیلم فجر  گفت: امسال سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر، در دشوارترین شرایط اجتماعی 
در حال برگزاری است. جامعه سوگوار و زخم خورده از 
آسیب های همه  گیری جهانی و مصیبت های ناگزیر 
برآمده از آن، چشــم  انداز دشوار اقتصادی پیش روی 
کشور، و مسایل معیشتی هنرمندان، چنان در هم گره 
خورده  اند که به نظر می  آید این سال، تا مدت ها به 
عنوان سال سخت و تلخ در ذهن ها بماند و نشانه  ای از دشواری روزگار باشد. حاال و در این شرایط 
از جشنواره فجر چه کاری ساخته است و چگونه می تواند این شرایط را تلطیف کند یا تغییر دهد؟ 
وی خاطرنشــان کرد: برگزاری این جشنواره سینمایی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالی 
چنین دشــوار در یادها خواهد ماند. در تاریخ خواهند نوشــت که هنرمندان، حتی در این سخت  
ترین شرایط هم دست از کار نکشیدند و برای خلق امید، چشم  انداز روشن، انعکاس تیرگی ها و 
مشکالت، تالش کردند. فهرست طوالنی فیلم های تولید شده و متقاضی حضور در جشنواره نشان 
داد اگر اصحاب بهداشت و پرسنل خدمات درمانی در تمام این سال کوشیده  اند در تامین سالمت 
شهروندان ، ایثارگرانه تالش کنند. اهالی فرهنگ، به ویژه سینما، نیز دست از کار نکشیده  اند، و 
تالش کرده  اند بهداشــت روانی و امید و انســجام در جامعه زنده بماند. این مقاومت و ماندگاری، 
شایسته تحسین است و در تاریخ ماندگار خواهد شد. مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی خاطرنشان 
کرد: هنوز مشخص نیست در ادامه این مسیر، چه تنگناهایی پیش رویمان قرار دارد و چه دست 
 اندازها و مخاطراتی چشم انتظارمان هستند، از جشنواره فیلم فجر باید فرصتی ساخت برای حفظ 
و تقویت اتحاد میان هنرمندان برای گذار از این تنگناها، و نه تشــدید اختالفات یا خدای نکرده 
تعمیق گسست های اجتماعی. باید امیدوار بود این جشنواره و دستاوردهای آن بتواند نه تنها اتحاد 
میان جامعه سینماگران را افزایش دهد، بلکه یادگاری باشد از روحیه مقاومت و صبر مردم در این 

سال سخت کرونا و نیز نشانی از آنچه بر سر مردم آمد و تلخی هایی که تحمل کردند.

جشنواره فیلم فجر محل تشدید 
اختالفات نیست


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

