
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای جزئیات حذف 
دفترچه درمانی از ابتدای اســفندماه امسال را به تمامی واحدهای 

اجرایی ستادی و استانی این سازمان ابالغ کرد.
 با توجه به فراهم شــدن امکان ارایه خدمات )ویزیت، تجویز دارو، 
پاراکلینیک شــامل آزمایشــگاه تشــخیص طبی، تصویربرداری، 
فیزیوتراپــی و ...(، در بســتر الکترونیک برای تمامی پزشــکان و 
ارایه کنندگان خدمات تشــخیصی و درمانی، با صدور این بخشنامه، 
چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال ۱۳۹۹ متوقف 
می شود.براساس این بخشنامه، از اول اسفندماه سال  ۱۳۹۹ صدور 
دفترچه درمانی در تمامی شــعب و کارگزاری های ســازمان تامین 
اجتماعی متوقف خواهد شد و تمامی افراد تحت پوشش این سازمان 
می تواننــد با ارایه کارت ملی، شناســنامه و یا جلد دفترچه درمانی 
در اختیار خود از خدمات تشــخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان 
برخوردار شوند و در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و 

درمانی الزامی به ارایه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.

در این بخشنامه مطرح شده است:
تمامی بیمه شــدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل 
دریافت خدمات درمانی می توانند با مراجعه به سایت این سازمان به 
نشــانی eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل 
مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه )موبایل( خود در درگاه 

مذکور اقدام کنند.
تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه 
به مراکز درمانی می توانند نســبت به اســتعالم استحقاق درمان از 
طریق یکــی از روش های زیر اقدام و از پوشــش بیمه درمان خود 

اطمینان حاصل کنند:
روش ۱: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده 

وضعیت پوشش بیمه درمان
روش ۲: شماره گیری #۱۴۲۰*۴* ، انتخاب گزینه ۱ )استعالم اعتبار 

درمانی(، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش ۳: شــماره گیری #۱*۱۴۲۰*۴* ، ورود کدملی و مشــاهده 

وضعیت پوشش بیمه درمان
 ،pwa.tamin.ir روش ۴: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت

ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش ۵: شماره گیری #۱۶۶۶* ، انتخاب گزینه ۱ )استحقاق سنجی(، 
ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

در مواردی که بیمه شده بر اساس نتایج دریافتی از روش های فوق یا 
اعالم مراکز درمانی، فاقد استحقاق درمان است، در صورت اعتراض 

می تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ پیگیری کند.
تمامــی بیمــه شــدگان در صــورت ایجــاد حســاب کاربــری 
 می تواننــد خالصه ســوابق درمانی خــود را با مراجعه به ســامانه

 eservices.tamin.ir در پنجــره )منــوی( مخصوص بیمه شــدگان 
مالحظــه کنند.تمامی پزشــکان اعم از طرف قــرارداد و غیرطرف 
قــرارداد، می توانند با ثبت نام در ســامانه نســخه الکترونیک این 
سازمان )ep.tamin.ir( و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی 
الکترونیک اقدام کنند.چنانچه پزشــکان و موسســات تشخیصی و 
درمانی اعــم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، راســا مبادرت به 
تهیه ســامانه های نسخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیک کرده 
ep.tamin.ir, darman.( اند و از ســامانه های تحت مالکیت ســازمان

tamin.ir( اســتفاده نمی کنند، می توانند با استفاده از سامانه های در 
اختیار و مورد نظر خود و از طریق پیاده ســازی نرم افزارهای واسط 
)API( توسط شــرکت های نرم افزاری طرف قرارداد خود، نسبت به 

نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام کنند.
پزشکان و موسســات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد )رویت 

کارت ملــی، شناســنامه و یا جلــد دفترچه درمانی( و اســتعالم 
برخورداری بیماران از اســتحقاق درمان )پوشش بیمه ی درمان( از 
روش های اعالمی سازمان، نســبت به نسخه نویسی و ارایه خدمات 
تشــخیصی و درمانی  در بســتر الکترونیک و در صورت قطع بودن 
سیســتم مکانیزه  با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب  پزشک و 
یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی 
بیمار اقدام کنند.روش های استعالم استحقاق درمان )پوشش بیمه 
درمان( برای »بیماران خاص« همانند ســایر بیمه شــدگان است با 
ایــن تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و اســتعالم برخورداری 
از خدمات درمانی با پسوند »خاص« مشخص می شوند.رایه خدمات 
درمانی در بخش بستری در مواردی که »نوزاد« فاقد کدملی باشد تا 
زمان صدور شناسنامه و اختصاص کدملی به نوزاد )حداکثر تا یکماه 
پس از تولد( از طریق کدملی مادر امکان پذیر اســت.تا اطالع ثانوی 
احراز هویت بیمه شــدگان اتباع بیگانه با استفاده از کد اختصاصی 
مندرج در جلد دفترچه درمانی )۱۰ رقم اول شماره سریال دفترچه( 
صــورت می گیرد. لذا ارایه »جلد دفترچه درمانی« برای برخورداری 
از خدمات تشــخیصی و درمانی توســط اتباع ضروری است. ضمنا 
آن دســته از بیمه شدگان اتباع خارجی که جدیدالورود می باشند، با 
ارایه شــماره اختصاصی فراگیر)فیــدا( می توانند از خدمات درمانی 
درتعهد سازمان بهره مند شوند.ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به 

بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نیست و در حین 
درمان این فرایند انجام می شود.

بر اساس این بخشنامه برای نسخه نویســی الکترونیک؛ در صورت 
مراجعه بیمار به پزشــک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت 
و ثبت شــماره تلفن همراه )موبایل( متعلق به بیمار و انجام معاینه 
نســبت به ثبت خدمات پزشکی )اعم از انجام ویزیت، تجویز دارو و 
سایر خدمات تشــخیصی و درمانی...( در سامانه نسخه الکترونیک 
اقدام می کند. در این صورت حق الزحمه پزشک معالج طرف قرارداد 
برابر ضوابط مربوطه و به صورت بر خط توسط این سازمان پرداخت 
خواهد شد. در نسخه نویســی غیرالکترونیک نیز در صورت مراجعه 
بیمار به پزشک طرف قرارداد، چنانچه امکان استفاده از سامانه های 
الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع ســامانه نسخه نویسی 
و...( میســر نباشد، پزشــک پس از احراز هویت بیمار با استفاده از 
کارت ملی /شناســنامه /دفترچه درمانی و استعالم برخورداری وی از 
استحقاق درمان )پوشــش بیمه درمان(، نسبت به معاینه و تجویز 
 )A۵ در سرنســخه مخصوص مطب  /مرکز درمانی )ترجیحا در قطع
اقدام  می کند. الزم به ذکر اســت تا زمان ابالغ استاندارد الزم برای 
سرنسخه از طرف سازمان، دستور پزشک می بایست به صورت خوانا 

در دو برگ تجویز شود. 
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شفافیت، ممیز بین منافع فرد و جمع
 مجلس یازدهم هنوز در مرز بین دو جریان تاثیرگذار که یکی را برگزیند، 
تلو تلو میخورد، اکثریتی نســبتا مورد اتکا راه خــود را بر حضور در یک 
مجلس تاریخ ســاز برای انقالب اسالمی کامال شــفاف انتخاب نموده اند و 
اقلیتی هنوز در مسیر انتخاب مردد هستند. طرح اصالح آیین نامه مجلس 
شورای اسالمی با عنوان ) طرح شفافیت آرای نمایندگان ( هفته گذشته 
در مجلس مطرح شــد و بعد از چکش کاری های معموله به رای گذاشته 
شد و رای نیاورد و بطوری ناپلئونی یعنی مرز به مرز با کسر چند نماینده 
انگشت شــمار رد  شد. وکالی ملت نهایتا پس از بررسی نظرات موافقان و 
مخالفان این طرح، با ۱۵۳ رای موافق و ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع 
از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلســه بــا کلیات آن مخالفات کردند. 
گفتنی است از آنجایی که این طرح نیاز به دو سوم آراء  نمایندگان حاضر 
در جلســه داشت، تنها با اختالف ۳ رای با کلیات این طرح مخالفت شد. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی پس از پایان رأی گیری 
کلیــات طرح اصالح آیین نامــه داخلی مجلس پیرامون شــفافیت آرای 
نمایندگان حسرت خوران گفت: با توجه به اینکه اصالح آیین نامه داخلی 
نیاز به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد، کلیات این طرح رأی مورد نیاز را 
کسب نکرد. البته موافقان و مخالفان کلیات طرح با اصل موضوع شفافیت 
موافق بودند، لذا کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تالش کند تا آیین نامه 
را بــه نوعی تنظیم و تدوین کند که شــفافیت و دغدغه همه نمایندگان 
دیده شود. عجیب این است که شفافیت آرای نمایندگان در رای گیری های 
مجلس مخالفانی دارد. تنها استداللی که از سوی مخالفان شفافیت تکرار 
شده، این است که اگر آرای نمایندگان شفاف باشد، روابطشان با مقامات 
اجرایی به هم می خورد و در نتیجه نمی توانند برای مناطقشــان، امتیاز و 
خدمات اجرایی جذب کنند. بسیاری معتقدند ظاهِر این استدالل، موجه 
بنظر میرسد و تا حدی مجاب  کننده. اما باطنش به شدت معیوب است و 
مایوس  کننده. وقتی از شفافیت در یک مجلس انقالبی سخن می کنیم از 
یک تحول اساســی در مناســبات قدرت حرف می زنیم و نه از یک تغییر 
مختصِر اداری در درون مجلس. بزرگترین فاجعه ای که نماینده مجلس را 
به وکیل الدوله تبدیل می کند که اوال خیانت به رای موکالن اوست و ثانیا 
منافع ملی را فدای منافع دولت و یا حتی خودش میکند همین است که 
معلوم نشــود کجا و چگونه به موضوعی رای منفی و یا مثبت داده است. 
آنچه فســاد می آفریند، نه صرفاً پنهان ماندن آرای نمایندگان به طرح  ها 
و لوایح، که روابط مبهم، مشــکوک و پیچیــده  ی نمایندگان با یکدیگر، 
دولتمردان، صاحب منصبان، وزرا، مدیران اجرایی، صاحبان سرمایه و حتی 
خدای ناکرده جریان سازان خارجی است عقل پاک نهاد و البته انقالبی در 
مطالبه ی شفافیِت عملکرد نمایندگان، بیشتر باید دنبال پرده برداری از این 
دسته روابط و بده  بســتان ها باشد. حتی اگر یک مسئول دولتی، به دلیِل 
ناهمســویی با فالن نماینده به تکلیف قانونی اش در قبال فالن شهر عمل 
نمی کند، نباید چنین گروکشی ای از دید مردم پنهان بماند. البیگری های 
دور از چشــم نمایندگان و مردم در گذشته موجب تایید برجام در بیست 
دقیقه مذاکره شــد. این ننگ را مجلس دهم تا ابد به دوش خواهد کشید 
که چرا دســت به چنین اقدام ضد ملی و به نفع سیاســتهای فراماسونی 
زده است. اساسا اگر امروز بخواهم به اهمیت شفافیت رای مردم از طریق 
نمایندگان به هر موضوعی بپردازم باید تاکید کنم که شفافیت آرا ممیزی 
برجســته و نموداری روشن مابین منافع فرد و منافع جمع که بهتر است 
بگویم منافع ملی اســت. وقتی این شبهه که نماینده ای خود را به دولت 
و یا به جریانهای حزبی و حتی به عوامل خارجی میفروشــد و در پنهان 
بــه ریل گذاری برای حفاظت از منافع مادی خــود در مقابل منافع ملت 
میپردازد، کشور را از استقالل محروم میکند. استقالل یک ملت گاهی برای 
اعمال قانونی به یک رای برای تصویب نیازمند میشود. همین طرح اصالح 
آیین نامه برای اعمال شــفافیت در رای نماینــدگان با ۳ رای در مجلس 
شورای اسالمی رد شده است. اما همه مجلس را رفوزه کرده است. چالش 
بین نمایندگان در اعمال نکردن شفافیت باید به امر لحظه ای تبدیل شود 
تا زمینه را برای ورود شــیطان و نفوذ مفسده مسدود نماید. یک کشوری 
با شــرایط ما که پنجه در پنجه اســتکبار در جنگ سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی و حتی احتماعی دارد و عوامل دشمن در داخل کشور نفوذ نموده 
و با ظاهر دگر اندیش تیشه به ریشه اعتقادات ملی و مذهبی مردم میزنند 
و از هر موضوع کوچکی پیراهن عثمان می آفرینند، تحمل وارونگی در نظر 
نماینده مجلس ولو با ظاهری آراسته غیر ممکن است. ملت غیور و بزرگ 
ایران به این مطالبه رســیده است که نماینده او باید پاک دست و پاک نظر 
بوده و توجیه کســب امتیاز برای منطقه ولو محروم را نپذیرد. اگر آن ۶۳ 
نفر که به طرح اصالح آیین نامه رای منفی و کبود داده  اند افشا نشوند فردا 
برجام هایی را تصویب و یا منافعی از ملت را رد خواهند نمود که آثار شوم 
آن بر پیشانی دیگران هم ســایه می افکند. لذاست که امر شفافیت تمام 

نشده و از مطالبات جدی مردم انقالبی ایران اسالمی است. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

اولین محموله واکســن کرونا از کشور روســیه وارد ایران شد و حاال شمارش معکوس برای آغاز واکسیناسیون در کشور شروع شده است.، با ورود اولین 
محموله واکسن کرونا از کشور روسیه، حاال همه منتظر شروع واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ هستند.حیدر محمدی مدیرکل دارویی سازمان غذا و 
دارو، با عنوان این مطلب که قرار است با ورود اولین محموله از واکسن روسی به تدریج و ظرف هفته های آینده ۲ میلیون دوز واکسن برای تزریق به یک 
میلیون نفر در کشور فراهم شود، گفت: اولویت های تزریقی طبق اعالم وزارت بهداشت، ابتدا کادر درمان و سپس سالمندان و بیماران خاص و صعب العالج 
تخصیص خواهد یافت.وی در خصوص واکسن روسی، افزود: حدود یک ماه قبل مستندات مجموعه واکسن سازی گامالیا در خصوص واکسن اسپوتنیک ۵ 
به وزارت خارجه ارسال شد. این مستندات در چندین فاز مورد مطالعه قرار گرفت و پس از انجام مطالعات پیش بالینی در فاز سوم بررسی ها، این واکسن 
بر روی ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر انجام شد که نتایج ارائه شده مجموعه گامالیا از مثبت بودن این آزمایش ها حکایت دارد و در نهایت پس از تائید نهایی این 
واکسن در کمیسیون مربوط، مجوز مصرف اضطراری این محصول صادر گردید.در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، معاون کل وزارت 
بهداشت گفت: تا کنون فقط ۱.۵ درصد از جمعیت جهان واکسن کرونا تزریق کرده اند.وی افزود: البته در این روند یک شکست اخالقی و انحطاط فرهنگی 
به نمایش گذاشته شد به طوری که طبق پیش بینی ها، در حال حاضر گروه های آسیب پذیر مانند افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای و کادر درمان 
کشور، در بیشتر کشورهای دنیا تا یک ماه آینده تحت واکسیناسیون کامل قرار خواهند گرفت و مابقی هم تا اردیبهشت ۱۴۰۰ واکسینه خواهند شد. این 
در حالی است که مردم کشورهای با درآمد متوسط در انتهای سال ۲۰۲۱ و اواسط ۲۰۲۲ و کشورهای فقیر هم در انتهای سال ۲۰۲۲ و اکسینه خواهند 
شــد.حریرچی از ممنوعیت خروج واکســن کرونا از اروپا خبر داد و گفت: با اینکه ادعای بسیاری در خصوص فعالیت های بشر دوستانه از اروپا به گوش 
می رسد اما ممنوعیت های جدی برای خروج واکسن کرونا گذاشته اند این در حالی است که کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا و استرالیا به 
ازای هر یک نفر حدوداً ۴ الی ۱۱ واکسن خریداری کرده اند و در حال احتکار آن هستند.معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر هیچکس 
نمی داند که واکسن های موجود ۶ ماه ایمنی ایجاد می کند یا کمتر و یا بیشتر پس به این خاطر اقدام به احتکار واکسن می کنند تا در پاییز و زمستان آینده 
مصرف نمایند و در صورتی هم که نیاز به واکسن نداشتند با قیمت آزاد وارد بازار خواهند کرد. ضمن اینکه هنوز خود کشورهای اروپایی و آمریکایی در 

زنجیره توزیع واکسن کرونا با مشکل مواجه هستند با اقدامی که به ظلم دو جانبه شبیه تر است در فکر ایجاد بازار آزاد در کشورهای آفریقایی و فقیرند.
حریرچی در خصوص نحوه عرضه واکسن کرونا در کشور، گفت: عرضه واکسن کرونا از هر نوعی در کشور رایگان خواهد بود و مشخصاً فقط از طریق شبکه 
بهداشت توزیع می گردد.وی افزود: از آنجا که نگهداری واکسن کرونا، شرایط خاص و در دمایی زیر ۲۰ درجه ممکن خواهد بود تزریق آن فقط در محل 
شبکه های بهداشتی انجام می شود.کیانوش حهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، در واکنش به اظهارات یک مقام ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز که از 
احتمال قاچاق واکسن کرونا از کشور خبر داده بود و خواستار رهگیری واکسن کرونا از طریق سامانه »تی تک« شده است، به خبرنگار مهر، گفت: بهتر 
است دوستان با آگاهی قبلی در مورد واکسن صحبت کنند. زیرا، سابقه طوالنی در انجام واکسیناسیون هستیم و توانسته ایم بیماری های زیادی را از طریق 
واکسیناسیون، کنترل و ریشه کن کنیم. بنابراین، دلیلی ندارد که نگرانی بابت واکسن کرونا داشته باشیم.وی با تاکید بر اینکه واکسن کرونا در کشور رایگان 
خواهد بود، تصریح کرد: برنامه ریزی وزارت بهداشت به گونه ای است که گروه های در اولویت دریافت واکسن از طریق خرید مستقیم، واکسینه خواهند شد 
و در ادامه سایر گروه ها با واکسن تولید داخل واکسینه خواهند شد.در همین حال، حسین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، در 
ارتباط با گروه های در اولویت برای دریافت واکسن کرونا، گفت: بر اساس آنچه به عنوان تقسیم بندی گروه های در اولویت مشخص شده است، نیروهای 
بخش ICU به نخستین گروه از کادر درمان، این واکسن را دریافت خواهند کرد.این در حالی است که سخنگوی سازمان غذا و دارو،  عنوان داشته است 

که ظرف روزهای آینده و به دنبال نمونه برداری از اولین محموله واکسن روسی، کار واکسیناسیون آغاز خواهد شد.

اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

نشانه هایی از خروج اقتصاد ایران از رکود کرونایی
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

حذف تدریجی استفاده از کارت

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

۲عنصر خطر آفرین بودجه ۱۴۰۰

رییس کل بانک مرکزی در خصوص رونمایی پروژه استفاده از موبایل برای تراکنش های  خرید در فروشگاه ها 
و حذف تدریجی کارت خرید توضیحاتی ارائه داد. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در اینستاگرام 
خود نوشت: بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت های الکترونیکی، بزودی از پروژه استفاده از 
موبایل برای انجام تراکنش های خرید در فروشگاه ها و لذا حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید را 
رونمایی می کند.این روش پرداخت، با استاندارد های معتبربین المللی سازگار می باشد و به صورتی کاماًل 
امن، این امکان را فراهم می ســازد که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود 
بــه درون موبایل، بدون تماس با کارتخوان، تراکنش های الزم را انجام دهند.انجام تراکنش های خرید، با 
استفاده از موبایل، عالوه بر سهولت کاربری می تواند در رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی 

مفید و مؤثر باشد.

مشکالت کارگران در تأمین معاش
بلومبرگ: 

 بایدن تحریم های اساسی علیه ایران 
را لغو نمی کند

بلومبرگ به نقل از منابع غیررسمی آمریکا نوشت: دولت جو بایدن به عنوان گامی در راستای احیای 
توافق هســته ای ۲۰۱۵ )برجام( در حال ســنجیدن راهی برای کاهش مشکالت مالی ایران بدون 
برداشــتن تحریم های اساسی اقتصادی از جمله تحریم های فروش نفت است.به گزارش بلومبرگ، 
منابع آگاه اعالم کردند که دولت بایدن به عنوان گامی در راستای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ در 
حال سنجیدن راهی برای کاهش مشکالت مالی ایران بدون برداشتن تحریم های اساسی اقتصادی 
از جمله تحریم های فروش نفت اســت.به گفته چهار منبع آگاه، برخی از گزینه هایی که مقامات 
آمریکایی در مورد آن بحث می کنند شامل حمایت از وام صندوق بین المللی پول به ایران برای مهار 
شیوع کرونا و کاهش تحریم هایی که از ورود کمک های کرونایی به ایران جلوگیری کرده اند، می 
شود.به گفته این منابع، بایدن همچنین می تواند یک دستور اجرایی را امضا کند که تصمیم ترامپ 
برای ترک توافق برجام را معکوس کند اما در حال حاضر صدور معافیت از تحریم های فروش نفت 
ایران در بازارهای بین المللی مورد بررســی جدی نیست.الی گرانمایه، یکی از اعضای ارشد شورای 
روابــط خارجی اتحادیه اروپا گفت: طی ماه های اخیــر، در اروپا و اردوگاه دموکرات ها )در آمریکا( 
درباره بســیاری از اقدامات فوری که ایاالت متحده می تواند واقع بینانه انجام دهد، بسیار فکر شده 
است.وی ایده های مورد بررسی را اقداماتی توصیف کرد که بنا به اصطالح وی »هنوز هم می تواند 
به ایران آرامش محسوسی بدهد«.احیای توافق ایران به عنوان یکی از مهمترین چالش های سیاست 
خارجی دولت بایدن محسوب می شود و بخشی از اقدامات انجام شده برای معکوس کردن ابتکارات 
مورد حمایت تیم امنیت ملی ترامپ است.این سیاست ها شامل متوقف کردن برنامه کاهش نیروهای 
نظامی در آلمان، کاهش حمایت از عربســتان ســعودی در جنگ یمن و بررسی ارتباط دولت قبلی 
با کره شــمالی است.روز جمعه شــورای امنیت ملی دولت بایدن جلسه ای درباره مسائل خاورمیانه 
برگزار کرد که گفته می شود ایران محور این نشست بوده است اما جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
در توییتر خود گفت که هیچ اطالعیه ای از تغییر سیاست ها قرار نبود در این نشست منتشر شود.

وی افزود: ما قبل از هرگونه تصمیم گیری به طور گسترده با کنگره و شرکای خود مشورت خواهیم 
کرد. این جلســه ثابت می کند که فرایند همگرایی پس از چهار ســال تصمیم گیری های شخص 
محور دوباره به دولت برگشــته اســت.دولت بایدن اصرار دارد که ایران قبل از هرگونه اقدام از سوی 
ایاالت متحده به برجام متعهد شــود و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشــور تاکید کرد که برای 
بازگشت کامل هنوز »راه طوالنی« در پیش است.این در حالی است که ایران می گوید ایاالت متحده 
باید اولین اقدام را انجام دهد و دولت حسن روحانی مجموعه ای از اقدامات را با هدف افزایش فشار 
بر ایاالت متحده برای یک معامله ســریع انجام می دهد.شرط اصلی ایران برای بازگشت به تعهدات 

برجام، رفع محدودیت هایی است که ایاالت متحده برای فروش نفت این کشور ایجاد کرده است.

شمارش معکوس برای آغاز واکسیناسیون کرونا
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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛

کارت ملی جایگزین 
دفترچه بیمه می شود
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روحانی: گزیده خبر

واکسیناسیوندراینهفتهآغازمیشود
رئیس جمهور گفت: شرایط امروز کشور ما به گونه ای است که می توانیم امیدوار باشیم 
که اگر همه با هم همکاری کنیم، می توانیم جلوی موج چهارم این پاندمی را بگیریم.

، صبح دیروز جلســه ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا به ریاســت حجت االسالم 
حســن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شــد.روحانی طی سخنانی در 
پنجاه و ششمین جلسه این ستاد اظهار داشت: شرایط امروز کشور ما به گونه ای است 
که می توانیم امیدوار باشیم که اگر همه با هم همکاری کنیم، می توانیم جلوی موج 
چهارم این پاندمی را بگیریم، مردم عزیز باید پروتکل های بهداشتی را مراعات کنند و 
می بینیم که این ویروس کم کم سن وسال هم نمی شناسد و قباًل سراغ افراد با سن های 
باالی 60 ســال می رفت.وی با اشاره به درگذشت مهرداد میناوند و علی انصاریان از 
فوتبالیست های محبوب کشورمان گفت: در این ایام دیدیم که دو نفر از ورزشکاران و 
فوتبالیست های معروف ما بر اثر این پاندمی به رحمت خدا رفتند و این هشداری برای 
مردم ماست که مراقبت بیشتری داشته باشند.رئیس جمهور به مناسبت نزدیک شدن 
به سالروز ورود این ویروس به کشورمان خاطرنشان کرد: ما آخر بهمن ماه سال گذشته 
با انجام آزمایش هایی متوجه ورود کرونا به کشور شدیم و ممکن است که یک هفته یا 
ده روز قبلش وارد شده باشد ولی ما آخر بهمن متوجه شدیم و این ویروس در کشور 
ما یک ساله می شود.روحانی درباره واکسیناسیون گفت: جای خوشحالی است و از وزیر 
بهداشت، بانک مرکزی، وزیر خارجه، ُسفرا و سازمان هواپیمایی، همه دست اندرکاران 
تشــکر می کنم و همه دست به دســت هم دادند و امروز به واکسیناسیون رسیدیم و 
این هفته یعنی در دهه مبارک فجر و جشــن ملی پیروزی انقالب، قبل از 22 بهمن 
و در روزهای آینده واکسیناسیون انجام می شود و طبق اولویت های وزارت بهداشت 
صورت خواهد گرفت.وی افزود: ابتدا واکســن به کادر درمان تزریق می شود و با این 

کار،  اطمینان باالیی حاصل می شــود چرا که آن ها بیشتر در معرض خطر هستند و 
بعد نیز برای سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای دارند، انجام خواهد گرفت.این 
بخش از سخنان رئیس جمهور به واردات واکسن اسپوتنیک از روسیه مربوط است که 
پنج شنبه گذشته )16 بهمن ماه( وارد کشور شد.رئیس جمهور گفت:  طبق آماری که 
هفته گذشــته رعایت پروتکل ها 81 درصد بوده و گزارش این هفته نشان داد رعایت 
پروتکل ها 75 درصد بود و به ســمت کاهش رعایــت پروتکل ها می رویم و با کاهش 
رعایت پروتکل ها به سمت افزایش ابتال به بیماری خواهیم رفت و این برای ما دردناک 
خواهد بود. خواهش می کنم در هفته های پیِش رو مراعات کنید تا ایام عید خوبی را 
پیِش رو داشته باشیم.روحانی خاطرنشان کرد: اگر همه مراعات ها را مدنظر قرار دهیم، 
هم کسب وکار رونق پیدا می کند و هم سفرهای مردم برقرار خواهد شد اما اگر مراعات 
نکنیم ممکن است شرایط خوبی پیِش رو نداشته باشیم.وی گفت: این بیماری تاکنون 
درمان قطعی مؤثر ندارد؛ در شــرایطی الزم است که بخش هایی از بدن را که آسیب 
می زند آن بخش ها را شاید ترمیم کنند برای اینکه داروی روشنی نداریم. البته ما در 
ایران دنبال ساخت همه داروهایی که معروف است، رفتیم و ساخته شده است و در 
اختیار همه بیمارستان های ما هست.رئیس جمهور گفت: یکی از راه های ایمن سازی 
واکسیناسیون است که ایمنی جمعی را ایجاد می کند، اگر این کار می خواست به شکل 
معمول باشــد، باید یکی، دو سال صبر می کردیم اما به خاطر آنکه این بیماری تلفات 
زیادی می گرفت و مشــکالت زیادی را برای کشورها ایجاد می کرد، سازمان جهانی 
بهداشــت مجوز اضطراری صادر کرد. برای واکسیناسیون تمام دنیا حدود 8 میلیارد 
واکســن نیاز است و حتی اگر در هرکشوری هم اگر 60 و یا 70 درصد واکسن بزنند 
تا ایمنِی جمعی درســت شــود، باز هم عدد بزرگی خواهد بود چرا که واکسن کرونا 

دومرحله ای اســت و طی چند هفته باید تزریق شود و مشکالت خاص خود را دارد. 
ما در ایــران جمعیت حدود 84میلیونی را داریم و این جا هــم نیاز داریم که تعداد 
قابل مالحظه ای واکســن تزریق شود؛ ما بر مبنای اولویت این کار را شروع می کنیم 
و اگر همه واکســن ها هم فراهم باشــد، امکانات تزریق واکسن به طوری نیست که 
طــی یک یا دو روز انجام بگیرد و این کار حدود 6 ماه زمان می برد.رئیس جمهور در 
بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: کار خوبی در کشور انجام گرفت و ضمن 
مشکالتی که داشتیم، واکســن های کرونا به دست ما رسید و بخش دیگری نیز در 
ماه آینده به دســت ما می رسد و  واکسیناسیون قبل از عید به طور قابل مالحظه ای 
در کشــور انجام می گیرد و همان طور که گفته شد، در مراحل ابتدایی، کادر درمان 
و افرادی که ُمســن هستند و بیماری زمینه ای دارند تا ماه فروردین انجام می گیرد.

روحانی گفت: امیدواریم ســال آینده نیز شرایطی فراهم شود که در فصل تابستان، 
واکســن های داخلی برسد و واکسن پاستور نیز احتماالً در فصل بهار به دست برسد 
و می توانیم با واکسن های رازی و برکت واکسیناسیون را انجام دهیم.وی یادآور شد: 
اگر همه واکسن ها هم آماده و تزریق شود، فرایند واکسیناسیون شش ماه زمان می برد 
و اثر واکســن ها 100 درصد نیســت و بیش از 90 درصد و دومرحله ای است؛ باید تا 
یک ســال آینده پروتکل های بهداشتی را مراعات کنیم.رئیس جمهور در پایان ضمن 
درخواست از وسایل ارتباط جمعی، رسانه ها و صدا و سیما برای ادامه اطالع رسانی و 
هشدار به مردم برای لزوم ادامه رعایت پروتکل های بهداشتی، تصریح کرد: وقتی این 
هفته اعالم می شــود که واکسیناسیون در کشور آغاز شد، با این کار نباید تبدیل به 
عادی سازی شود و بلکه باید بدانیم که برای مدت طوالنی دستورالعمل های بهداشتی 

را مراعات کنیم.

طحان نظیف:
 شورای نگهبان آینده کاندیداها 

را تضمین نمی کند
عضو شــورای نگهبان گفت: شــورای نگهبان موارد قانون را اجرا می کند و 
کســی که شرایط اولیه صالحیت را داشته باشــد می تواند وارد این عرصه 
شود؛ شورای نگهبان آینده کسی را تضمین و گارانتی نمی کند.هادی طحان 
نظیف عضو حقوقدان شــورای نگهبان در آخرین نشست از دوره زمستانه 
مجازی صراط که توسط موسسه مهراب دزفول برگزار شده بود، حاضر شد و 
پس از بیان مطالبی در خصوص اصالحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داد.وی در این گفتگوی زنده اینترنتی 
که با حضور جمعی از فعاالن و نخبگان فرهنگی شهرستان دزفول انجام شد، 
الزمه حل مشکالت جمهوری اسالمی ایران را قانونی شفاف، روشن و ناظر 
به مسائل مشخص کشور عنوان کرد.این عضو حقوقدان شورای نگهبان در 
پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان علت رد صالحیت کاندیداها را 
رسانه ای نمی کند، گفت: قانون چنین اجازه ای به شورای نگهبان نداده است 
که دالیل رد صالحیت و عدم احراز صالحیت افراد را بیان کند.طحان نظیف 
حفظ حرمت و آبروی افراد را یکی از مهمترین خط قرمزهای شورا برشمرد 
و افزود: بر اساس قانون انتخابات یکی از موارد رد صالحیت، محکومیت هایی 
است که در قانون ذکر شده است. اما محکومیت ها، تمام علت نیست و گاه 
عدم تایید صالحیت برخی از کاندیدها ناشــی از استعالم شورای نگهبان از 
دستگاه های امنیتی و انتظامی است.وی در واکنش به اینکه چرا پس از تایید 
صالحیت نیز افراد دچار خطاهایی می شــوند، اظهار داشت: شورای نگهبان 
موارد قانون را اجرا می کند و کسی که شرایط اولیه صالحیت را داشته باشد 
و موانع قانونی را نداشــته باشد، می تواند وارد این عرصه شود اما آن به این 
معنا نیست که شورای نگهبان آینده کسی را تضمین و گارانتی می کند.عضو 
شورای نگهبان ادامه داد: تالش ما برای رد و یا تایید صالحیت این است که 
حقوقی، شرعی و غیرسیاسی عمل کنیم. حقوقی عمل کردن یعنی بر مبنای 
اسنادی که در اختیار داریم عمل کنیم و نه مواردی که بعضاً توسط اشخاص 
یا رســانه ها بدون ارائه اســناد معتبر گفته می شــود.طحان نظیف در این 
خصوص که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آیا شورا در انتخابات 1400 
معیارهایی جدید را برای تایید صالحیت کاندیداها در نظر خواهد گرفت یا 
خیر، تاکید کرد: معیارها همان است که در قانون ذکر شده است لذا شورای 
نگهبان مالحظه ای بجز اجرای قانون ندارد. از شورای نگهبان نخواهید که به 
جای مردم تصمیم بگیرد.وی افزود: ما از میان خود مردم هستیم و از اوضاع 
و شــرایط اقتصادی کشور اطالع داریم و در انتخابات 1400 نیز مالحظات 

قانونی را در نظر داشته و بر مبنای آن عمل خواهیم کرد.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران اعالم کرد
مسیرهای حرکت موتوری و خودرویی 

مراسم ۲۲ بهمن در تهران
مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران گفت: مسیر اصلی 
از میدان امام حســین)ع( به سمت میدان آزادی ویژه موتور سواران خواهد 
بود و خیابان های شهید آیت اهلل سعیدی و محمدعلی جناح به سوی میدان 
آزادی ویژه حرکت خودرویی است.جلســه هماهنگی مســیرهای حرکت 
خودرویی و موتوری در مراســم 22 بهمن تهران صبح شنبه 18 بهمن ماه 
در سالن جلسات شــورای هماهنگی تبلیغات اسالستان تهران برگزار شد 
و حجت االســالم سیدمحسن محمودی طی ســخنانی بیان کرد: یوم اهلل 
22 بهمــن یکی از اعیاد حقیقی ملت ایران اســت که باید به نحوه ممکن 
مــورد توجه قرار گیرد.وی ادامه داد: امســال در حالی یوم اهلل 22 بهمن را 
گرامی می داریم که انقالب اسالمی قدرتمند تر از همیشه در حال پیشرفت 
بوده و بســیاری از شعارهای انقالب تحقق پیدا کرده است.مدیرکل شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی اســتان تهران خاطر نشان کرد: اگر چه مردم 
عزیز و صبــور ما از برخی نا مالیمات به ویــژه در حوزه اقتصادی رنج می 
برنند، اما از انقالب و دســتاورده های انقالب با تمام وجود پاســداری می 
کنند.محمودی یادآور شد: با توجه به شرایط کرونایی موجود و لزوم رعایت 
بهداشت طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، حرکت موتوری و خودرویی 
جایگزین راهپیمایی هر ســاله مردم تهران و شهرستانهای استان گردیده 
است.عضو شورای معاونین شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور یادآور 
شد: مسیر اصلی از میدان امام حسین)ع( به سمت میدان آزادی ویژه موتور 
سواران خواهد بود و خیابان های شهید آیت اهلل سعیدی و محمدعلی جناح 
به سوی میدان آزادی ویژه حرکت خودرویی است.حجت االسالم محمودی 
ضمن تشکر از تمامی دســتگاه ها و همکاران مراسم انقالب گفت: سپاه و 
بسیج هدایت حرکت موتوری به سمت مسیرهای اصلی را بر عهده خواهند 
داشت و نیروی انتظامی و راهور نیز جهت هدایت به مسیرهای اصلی اطالع 

رسانی و همراهی الزم را انجام می دهند.
میر حاتمی:

قدرت دفاعی ما در نبردهای نامتقارِن 
ارتفاع پست افزایش می یابد

قدرت دفاعی ما در نبردهای نامتقارِن ارتفاع پست افزایش می یابد
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح اعالم کرد: قطعاً قدرت 
دفاعــی نیروهای مســلح در نبردهــای نامتقارن ارتفاع پســت 
افزایش می یابد.، امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح در مراســم افتتاح خط تولید انبوه موشک های 
دوش پرتاب و افتتاح کارخانجات تولید ســوخت جامد مرکب که 
با حضور سرلشکر باقری انجام شد، با تبریک دهه مبارک فجر و 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، پیشرفت های چشمگیر صنعت 
دفاعی را مرهــون هدایت های پیامبرگونه بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا دانست 
و با تقدیر از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مجموعه 
وزارت دفاع، گفت: این سازمان در شرایط سخت تحریم توانسته 
اســت با برنامه ریزی، انسجام، مدیریت جهادی و تکیه بر دانش و 
فنــاوری کاماًل بومی و با بهره گیری از شــرکت های دانش بنیان 
و دانشــگاه های کشــور گام های ارزنده ای را در طراحی، ساخت 
و تولید انواع متنوع دســتاوردهای دفاعی و تسلیحاتی نیروهای 
مسلح بردارد.وی افزود: وزارت دفاع و متخصصین صنعت دفاعی با 
تکیه بر دانش و پیشرفت های خیره کننده که حاصل خودباوری و 
روح خود اتکایی مکتب اسالم عزیز است، ثابت کرده اند که تقریباً 
قادرند تمام نیازهای دفاعی نیروهای مسلح اعم از ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را در کوتاه ترین 
زمان ممکــن تولید و تأمین کنند.وزیر دفاع تأکید کرد: امروز به 
سبب آمادگی سرشــار نیروهای مسلح و اقتدار مثال زدنی ملت 
بزرگ ایران اســالمی، هیچ قدرتی در دنیا جرات تعدی و تجاوز 

به میهنمان را ندارد.

ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به رد کلیات الیحه بودجه 
1400 در صحــن علنی مجلس، گفت: ابهامی 
درمورد اعالم رای گیری کلیات بودجه ســال 
آینده وجود نداشــت.، محمد حسین فرهنگی 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
دیروز در نشســت خبری با اشاره به رد کلیات 
الیحه بودجــه 1400، گفــت:  درباره الیحه 
بودجه انتقاداتی در برخی رسانه ها مطرح شد 
که مشخص نشده اســت الیحه دولت به رأی 
گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق؛ این 
ایراد وارد نیست، چرا که هر طرح یا الیحه ای 
که از روز اول وارد مجلس می شود تا به قانون 
تبدیل شــود، در این فاصله اگر طرح باشد به 
آن طرح اطالق می شــود و اگر الیحه باشد به 
آن الیحه اطالق می شــود از این رو الیحه ای 
که به مجلس می آید و در کمیســیون بررسی 
می شود تا پایان بررسی عنوان آن الیحه است.

ابهامی در مــورد نحوه رأی گیری بودجه 
وجود نداشته است

وی بــا بیان اینکه رئیــس مجلس هنگام رأی 
گیــری به صراحت اعالم کــرد که اگر کلیات 
الیحــه بودجــه تصویب شــود، وارد جزئیات 
گزارش کمیسیون تلفیق می شویم، افزود: به 
همین جهت هیچ ابهامــی در ارتباط با اعالم 
رأی و نحوه رأی گیــری بودجه 1400 وجود 
رئیسه مجلس  است.سخنگوی هیئت  نداشته 
اظهار داشت: از ابتدای ورود الیحه به مجلس، 
ابهاماتی در اذهان نمایندگان وجود داشــت و 
دولــت هم در هیــچ مرحله ای بــا اصالحات 

کمیســیون تلفیق همراهی نکــرد، حتی در 
جلسه بررسی کلیات بودجه نیز نماینده دولت 
به صراحت اعالم کرد »ما این تغییرات را قبول 
نداریم.«فرهنگی گفت: باالخــره اجرا کننده، 
دولت اســت از این رو وقتی اعالم می کند ما 
همراهی نمی کنیم طبیعی است که نمایندگان 
هم نظر مساعد ندهند.وی درخصوص وضعیت 
الیحه بودجه 1400 بعد از رد شدن آن از سوی 
مجلس، توضیــح داد: در اصل اینکه دولت چه 
انجــام خواهد داد، بنده اطــالع دقیقی ندارم، 
چرا که مواضــع متناقضی از دولت مطرح می 
شود، اما آنچه مسلم است در آیین نامه داخلی 
مجلس در مواردی که کمیسیون تلفیق، کلیات 
بودجه را تایید کرده باشد و صحن علنی آن را 
رد کند، ما شاهد سکوت آیین نامه هستیم؛  اگر 
چنین اتفاقی بیفتد در تبصره ای از ماده 184 
آیین نامه داخلی مجلس آمده است که به سایر 
مواد آیین نامه مراجعه شود.سخنگوی هیئت 
رئیســه مجلس با بیان اینکه اگر دولت الیحه 
جدیدی ارائه کند، مسلماً مورد رسیدگی قرار 
خواهد گرفــت و اگر الیحه ارائه نکند، مجلس 
مجبور است رأســاً وارد این موضوع شده و تا 
ســه دوازدهم مصوب کند، افزود: یا اینکه اگر 
دولت بیشــتر از ســه دوازدهم بخواهد، باید 
الیحه بدهد.فرهنگی افــزود: در اصل تصویب 
کلیات یک الیحه بــه معنای ورود به جزئیات 
است، حال این الیحه تغییرات داشته یا نداشته 
باشــد، از این رو زمانی که کلیــات الیحه به 
رأی گذاشــته می شود بنا براین است که بعد 
از تصویــب کلیــات آن وارد جزئیات یا همان 
گزارش کمیســیون های تخصصی شویم که 

در اینجا کمیســیون تخصصی الیحه بودجه، 
کمیسیون تلفیق است.وی با بیان اینکه درباره 
»رد« کلیات الیحه بودجــه، اتفاق خاصی که 
خــارج از رویه مجلس باشــد، صورت نگرفت، 
اظهار داشــت: اما از یک جهت متفاوت عمل 
شــد که بعد از رد شــدن کلیات، آیا الیحه به 
کمیسیون مربوطه بازمی گردد و یا مانند سایر 
طرح ها و لوایح از مســیر رســیدگی مجلس 
خارج می شود؟ که باید گفت با توجه به اینکه 
الیحه بودجه، احکام خاصی دارد و در گذشته 
برداشت این بوده که باید به کمیسیون تلفیق 
بازگردد و حتی یکی دو مورد نیز اینگونه انجام 
شد.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در 
واقع مرجع تشخیص آن هیئت رئیسه مجلس 
است بنابراین در این خصوص هیئت رئیسه به 
طور مشــخص وارد موضوع شده و بحث های 
مختلفی صورت گرفت که دو برداشــت وجود 
داشت که این برداشت ها به رأی گذاشته شد 
و در نهایت اکثریت نظر به بازگشــت الیحه به 

دولت را داشتند.

طرح شفافیت آرای نمایندگان را به نتیجه 
می رسانیم

وی همچنین درخصــوص مخالفت مجلس با 
کلیات طرح »شفافیت آراء نمایندگان«، اظهار 
داشت: با سه رای، دو-سوم حاصل نشد. بعضی 
رســانه ها به این نکته اشــاره کرده بودند که 
چون مغایر آیین نامه بود رای نیاورد، خیر- در 
قانون اساســی برای هر موضوعی که به آیین 
نامه داخلی مجلس مربوط است ]چه کلیات و 
چه جزئیات[ نصاب دو-سوم تعیین شده است.

ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه 
کســر ســه نفر و عدم رأی آوری این طرح به 
معنی خارج شــدن آن از دستور کار نیست و 
آییــن نامه راهکارهایی پیــش بینی کرده که 
از آن استفاده می شــود، افزود: برخی نگرانی 
های نمایندگان هم در بررســی رفع می شود 
و تالش می کنیم که موضوع شــفافیت حتما 
به نتیجه برســد.فرهنگی درباره طرح اصالح 
قانون انتخابات ریاســت جمهــوری نیز گفت: 
در رســانه ها اعالم کردند که این طرح توسط 
شورای نگهبان رد شده است در حالی که این 
واقعیت ندارد و این طرح به طور کامل رد نشده 
بلکه ایراداتی در برخی مواد از ســوی شورای 
نگهبان مطرح شــده که همه قابل رفع است.

وی اضافــه کرد: امیدواریم در روزهای آینده با 
رفع ایراد شــاهد قانون معینی برای انتخابات 
ریاست جمهوری باشیم که این امر قطعا قبل 
از انتخابات به انجام می رسد.سخنگوی هئیت 
رئیســه مجلس همچنین درباره ســفر رئیس 
مجلس به کشــور روســیه، گفت: ما همواره 
دیپلماســی پارلمانی داشــته و بخشی از آن 
توســط رئیس مجلس انجام می شود و دعوت 
به این سفر نیز از مدت ها پیش توسط رئیس 

مجلس دومای روسیه انجام شده بود.

سفرهای  رود/  می  روســیه  به  قالیباف 
رئیس مجلس تابع پروتکل است

فرهنگی بــا بیان اینکه در حال حاضر فرصتی 
پیش آمده و هماهنگی های الزم برای این سفر 
صورت گرفت، افزود: اصل اینکه این ســفر در 
چه راســتایی صورت می گیرد باید گفت که 
در راســتای دیپلماسی پارلمانی است، چرا که 
ما با روســیه مواضع مشترک بسیاری داریم و 
روســیه همواره در جریانات اخیر بین المللی 
از حامیان ما بوده و طبیعی اســت که هر چه 
مراودات بیشتر باشد، برای رفع مشکالت کشور 

نیز مفید خواهد بود.
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه 
سفرهای رئیس مجلس تابع پروتکل هایی است 
که یکی از آنها دعوت است، گفت: بدین معنی 
که باید با دعوت طرف مقابل صورت گیرد که 
ما در تمام ادوار مجلس این دعوت ها و سفرها 
را داشته ایم که برخی مواقع گروه های دوستی 
پارلمانی و کمیسیون ها نیز رئیس مجلس را در 
این سفرها همراهی می کنند که به طور قطع 

می توان گفت آثار مثبتی دارد.

فرهنگی در نشست خبری:

ابهامی در اعالم رای گیری کلیات بودجه وجود نداشت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

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 بطور فوق العاده شرکت که رأس 
ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/12/3 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- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت 

در خصوص عملکرد مالی سال 1398
2- تصویــب ترازنامه 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 بطور فوق العاده است
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استانها نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

۲عنصر خطر آفرین بودجه ۱۴۰۰
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ دو عنصر خطر 
آفرین داشــت، گفت: اتکای بسیار کم به منابع پایدار درآمدی و 
بازگشــتن به اعتیاد نفتی و جهــش هزینه های دولت، دو عنصر 
خطرناک بودند. سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه سال 
۱۴۰۰ دو عنصر خطر آفرین در خود داشــت، گفت: نخســتین 
عنصــر خطرناک اتکای بســیار کم به منابع پایــدار درآمدی و 
بازگشت به اعتیاد نفتی سال های گذشته بود و دومین عنصر نیز 
هزینه های جهش گونه دولت بود؛ به طوری که در سال آینده 6۰ 

درصد به هزینه ها اضافه شــده است.این نماینده مجلس شورای 
اســامی تصریح کرد: برآیند منابع کم و مصارف خیلی زیاد در 
بودجه تبدیل به کسری تراز عملیاتی بسیار باال می شود و طبیعتا 
کســری بودجه نیز معنایی جز تورم و فشارهای اقتصادی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی بودجه 
در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی اظهار کرد: کمیسیون 
به خوبی طــرف منابع درآمدی را ترمیم کرد و درآمدهای پایدار 
مالیاتــی را تقویت کرد، اما در طرف مصارف همچنان هزینه های 

بســیار سرسام آوری را شاهد هســتیم. برخی پیشنهادات دیگر 
ممکن بود در صحن علنی مجلس ثبت شود که هزینه ها را باز هم 
افزایش می داد و طبیعتا کســری بودجه و خطرات آن ادامه پیدا 
می کرد.خاندوزی با تاکید بر اینکه مجلس شــورای اسامی باید 
همان اواخر آذر و دی کلیات بودجه را رد می کرد، گفت: واکنش 
نماینده دولت در صحن علنی مجلس که کاما غیر همدالنه و غیر 
همکارانه بود و تقریبا تمام مشــکات بودجه که در دولت تدوین 
شــده است و تنها بخشی از آن در کمیسیون تلفیق دچار تغییر 

شد را به مجلس نسبت داد و این مسئله مجلس را مطمئن کرد 
که بنای همکاری برای اصاحــات بودجه در دولت وجود ندارد.

وی از وجود رانت های گسترده در الیحه بودجه سال آینده خبر 
داد و اظهار کرد: بخش هایی بسیار زیادی در الیحه بودجه وجود 
داشت که رانت ایجاد می کرد اما مجلس آن ها را کاهش داده بود 
اما دولت به صورت نمادین در رسانه بازی ایجاد کردند اما امیدوار 
هســتم هوش و سواد رســانه ای مردم کمک کند واقعیت ها زیر 

بمباران رسانه دفن نشود.

رشد ۱۹۰ درصدی بودجه شهرداری شاهرود 
برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹

 حســین بابامحمدی: تدوین کلیــات بودجه ۱۴۰۰ 
شهرداری شاهرود بدون احتساب بودجه سازمانها چهار 
هزار میلیارد ریال تصویب شد.مهندس علیرضا حاجی 
محمد علی، شهردار شــاهرود، گفت: بودجه چهارصد 
میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود بر مبنای 

اهداف کان برنامه راهبردی شاهرود تدوین شد.  شهردار شاهرود بیان داشت: 
در ۱۰ماه گذشته شهرداری در تحقق بودجه به موفقیت های خوبی دست یافت 
و در رشد میزان بودجه و تحقق آن به نقطه مطلوب رسیده است. سال ۹۹ بودجه 
شــهرداری۲۱۰ میلیارد تومان و متمم بودجه شهرداری پس از اصاح، بالغ بر 
۲۵۰ میلیارد تومان تصویب شد که بر اساس متمم تاکنون ۸۰ درصد آن تحقق 
یافته؛ این در حالی است که امسال و اواخر سال گذشته شرایط خاصی در کشور 
حاکم شــد و کرونا همه مسائل را تحت الشعاع خود قرار داد و شهرداری از این 
زاویه آســیب های زیادی دید.وی افزود؛سال جاری اتفاقات ناگواری چون کرونا، 
تعطیلی های مکرر، دورکاری کارکنان و مشکات شدید اقتصادی، افزایش نرخ 
تورم در کشور و تحوالت جهانی شرایط بسیار سختی را به وجود آورد اما بودجه 
شــهرداری شــاهرود باهم افزایی و همکاری و تاش کارکنان در کل مجموعه 

مدیریت شهری تاکنون وضعیت خوبی نسبت به سایر شهرها داشته است.
 

شهردار گرگان :
۱۴ پروژه عمران شهری ویژه دهه فجر در 

گرگان افتتاح و کلنگ زنی می شود
شــهردار گرگان از افتتاح و کلنگ زنی ۱۴ پروژه عمرانی به مناســبت دهه فجر 
در شــهر گرگان خبر داد.عبدالرضا دادبود در نشســت خبری اظهار داشت: در 
دهه فجر امســال ۱۴ پروژه عمرانی در دهه فجر در گرگان افتتاح یا کلنگ زنی 
می شــود. عاوه براین دو برنامه فرهنگی نیز در این ایام اجرا خواهد شد.دادبود 
درباره برخی از پروژه های این ایام گفت: عملیات اجرایی احداث ســورتمه با ۴۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در دهه فجر امسال آغاز می شود و امیدواریم بتوانیم 
در بهار ســال ۱۴۰۰ این پروژه را به بهره برداری برسانیم. مجوزهای الزم در این 
باره گرفته شــده و تجهیزات موردنیاز آن از کشور چین وارد خواهد شد.شهردار 
گرگان افزود: در دهه مبارک فجر امسال عملیات اجرایی زیرگذر سواره رو بین 
افســران و انجیرآب نیز آغاز می شود. هرچند اصاح هندسی میدان بسیج طرح 
کامل و مصوب شــورای ترافیک بوده اما بــه علت موضوعاتی که به ویژه بعد از 
گرانی بنزین و به تبع آن افزایش هزینه تردد برای مردم ایجاد شــد، این پروژه 
را برای تسهیل دسترسی مردم اجرا می کنیم.وی خاطرنشان کرد: این پروژه در 
مدت 6 ماه و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان اجرایی می شود تا موضوعات اجتماعی 

به وجود آمده را برطرف کند.

در شرایط کرونا گره گشایی از نیازمندان 
هّمت مضاعف می طلبد

مدیرکل کمیته امداد استان قم در شرایط کرونا خواستار تاش بیشتر امدادگران 
برای رفع مشــکات محرومان شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی کمیته امداد، 
اکبر میرشــکار، مدیر کل کمیته امداد اســتان قم ضمن تبریک میاد حضرت 
فاطمه زهرا )ســام اهلل علیها( و روز زن و مادر به بانــوان امدادگر این نهاد در 
استان، از زحمات آنها قدردانی کرد و گفت: شما بانوان عاوه بر نقش های مهم 
همسرداری و تربیت فرزند در منزل بحمداهلل در نقش امدادگری و رسیدگی به 
نیازمندان نیز به خوبی ظاهر شده اید و من از شما قدردانی می کنم.وی با اشاره 
به اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم تصریح کرد: امسال با وجود شیوع بیماری 
کرونا مشــکاتی برای مردم ایجاد شد که باید در این روزها برای گره گشایی از 
مشکات افراد نیازمند بیشتر تاش کنیم.در این مراسم سرکار خانم رابودان از 
مبلغین حوزه علمیه جامعه الزهرا )س( خواهران قم نیز سبک زندگی فاطمی را 
بهترین الگوی زندگی برای زنان جامعه برشــمرد و گفت: اگر به تمام دستورات 

دین عمل کنیم مشکلی در زندگی نخواهیم داشت.

استاندار قم:
 ضرورت تسریع درشناسایی و تخصیص 

زمین های با کاربری آموزشی 
اســتاندار قم بر ضرورت تسریع درشناســایی و تخصیص زمین های با کاربری 
آموزشی در راســتای تامین فضای آموزشی استان تاکید کرد.به گزارش روابط 
عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در نهمین جلسه شورای 
آموزش و پرورش استان که با حضور دکتر امیرآبادی، حجت االسام ذوالنوری و 
دکتر زاکانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسامی و در سالن جلسات 
کرامت اســتانداری قم برگزار شد، با بیان لزوم توســعه فضای آموزشی استان 
متناسب با جمعیت و تراکم در مناطق مختلف، اظهار کرد: تسریع در حل مشکل 
اختصاص زمین برای ســاخت مدارس در اســتان از اولویت های مهم و اساسی 
است.استاندار قم بر توسعه متوازن فضاهای آموزشی در بین دانش آموزان استان، 
اضافه کرد: کمیته ای متشکل از دستگاه های مربوطه، جهت احصاء و نیازسنجی 
زمین مورد نیاز در مناطق مختلف قم و در نظر گرفتن تراکم جمعیتی موجود، 
زمین های با کاربری آموزشــی، مشخص شود تا با اســتفاده از منابع موجود و 

ظرفیت خیرین مدرسه ساز نیاز استان در این زمینه مرتفع گردد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛
کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه می شود

ادامه از صفحه اول
برگ اول سرنسخه برای مراجعه به داروخانه و سایر موسسات پاراکلینیک به بیمار و برگ دوم سرنسخه برای دریافت حق الزحمه به مدیریت درمان استان تحویل می شود. 
ارسال برگ دوم سرنسخه مخصوص پزشک به مدیریت درمان استان، کمافی السابق مشابه فرآیند ارسال برگ مخصوص پزشک در دفترچه درمانی است.ثبت مشخصات 
هویتی بیمار شامل نام و نام خانوادگی، شماره کدملی، تاریخ ویزیت بیمار و ثبت کد پیگیری استحقاق درمان )پوشش بیمه درمان( بر روی سرنسخه پزشک  /مرکز درمانی 
الزامی است )ثبت کد پیگیری استحقاق درمان توسط پزشکان تا اطاع ثانوی اجباری نیست(.چنانچه از تاریخ ۱  /۱۲  /۱۳۹۹ و بعد از آن، برخی از بیماران با دفترچه درمانی 
خود به پزشک مراجعه کنند، پزشک می تواند در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک، همانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات پزشکی 
استفاده کرده و برگ مخصوص پزشک را کمافی السابق به مدیریت درمان استان ارسال کند.پزشک طرف قرارداد، باید نسبت به ثبت عملکرد خود )اعم از انجام ویزیت و 
خدمات( که با استفاده از سرنسخه مطب یا برگ دفترچه درمانی بیماران انجام شده است در فرم ثبت نسخ کاغذی سامانه نسخه الکترونیک کمافی السابق اقدام و نسخ 
کاغذی را در پایان ماه به مدیریت  درمان استان ارسال کند.پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد می توانند با اتصال به سامانه های الکترونیک سازمان یا 
سامانه های مورد استفاده خود، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه 
نسخه نویسی و...(، پزشک می تواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب /موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.از آنجاییکه تجویز برخی داروها )از قبیل 
داروهای تحت وب، بیماران خاص، سرطانی، MS و... (، صرفاً از طریق نسخه الکترونیک، در دستور کار سازمان است ضروری است اطاع رسانی الزم به پزشکان و موسسات 
تشــخیصی و درمانی غیرطرف قرارداد برای استفاده از بستر الکترونیک برای نسخه نویســی و پذیرش نسخ الکترونیکی انجام پذیرد. تمهیدات الزم برای ایجاد دسترسی 
موسسات مذکور برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط مدیریت درمان استان فراهم می شود.داروخانه ها و موسسات پاراکلینیک برای ارایه خدمات بر بستر غیرالکترونیک )نسخ 
کاغذی( حتی االمکان باید نسبت به دریافت و ثبت کد پیگیری اقدام کنند. ثبت کد پیگیری پس از تکمیل مشخصات بیمه شدگان در سامانه eservices.tamin.ir الزامی خواهد 
بود.در صورت عدم نسخه نویسی الکترونیک، بیمار می تواند نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه ها و یا موسسات پاراکلینیک طرف قرارداد ارایه کرده و خدمات مورد 
نیاز خود را دریافت کند. موسسات مذکور موظف هستند با استفاده از کد ملی بیمار، نسبت به ثبت نسخ مندرج در سرنسخه مخصوص پزشک /موسسه در سامانه معاونت 
درمان )darman.tamin.ir( و یا سامانه ی تحت مالکیت مرکز )از طریق پیاده سازی API(، و ارایه خدمت اقدام نموده و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت  درمان استان 
ارسال کنند. فرایند ثبت نسخ کاغذی مندرج در دفترچه های درمانی تا اطاع ثانوی مطابق روال قبل خواهد بود.از آنجایی که نسخه نویسی و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک 
برای تکمیل پرونده سامت بیمه شدگان ضروری است، پرداخت مطالبات مرتبط با نسخ الکترونیک در اولویت سازمان قرار دارد. استفاده از نسخ کاغذی صرفاً در مواردی 
مجاز است که نسخه نویسی الکترونیک به دالیل نرم افزاری )قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه نویسی و...( و سخت افزاری و ... فراهم نباشد.هماهنگی الزم با بیمه مرکزی 
برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکت های ارایه دهنده بیمه تکمیلی درمان به عمل آمده و توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه تجاری اباغ شده است. در صورت 
تجویز دستور پزشک بر روی سرنسخه نیز، بیمه شده می تواند نسخه کاغذی پزشک را کمافی السابق به بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و اقدام کند.تمامی خدمات تشخیصی 

و درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک و یا کاغذی به استناد کدملی در پرونده سامت شخص بیمه شده ثبت می شود. 

الیحه اصالح مالیات های مستقیم از دستور کار 
دولت خارج شد

وزیر اقتصاد گفت: الیحه اصاح مالیات های مســتقیم به هیئــت دولت آمده اما به دلیل 
همزمانی با بودجه از دســتور کار دولت خارج شد.فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی درباره سرنوشت الیحه اصاح قانون مالیات های مستقیم گفت: این الیحه به هیئت 
دولت آمد اما به دلیل همزمانی با الیحه بودجه ۱۴۰۰ از دســتور کار دولت خارج شد.وی 
افزود: باید تاش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار بگیرد.وزیر اقتصاد 
همچنین درباره آئین نامه مالیات بر کاالهای لوکس که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی 
در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است، گفت: این آئین نامه به هیأت دولت 
آمده و در آینده نزدیک کار تصویب آن انجام می شــود.وی در پاسخ به این سوال که آئین 
نامه چه زمانی تصویب خواهد شد، گفت: پیگیر هستیم تا در هفته جاری کار بررسی آن 

در دولت انجام شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران مطرح کرد؛
مشکالت کارگران در تأمین معاش

حمیدرضا امام قلی تبار درباره مشــکات کارگــران در تأمین امرار معاش گفت: کارگران 
نباید تاوان کاستی های برنامه های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک 
شده  خود این نیاز ها را تامین نمایند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره 
مشــکات کارگران در تأمین امرار معاش گفت: نیروی کار در کنار ســرمایه و تکنولوژی، 
یکی از مولفه های اساسی یک فعالیت اقتصادیست که به عنوان یک مکمل توانمند، نقش 
پررنگی در تکمیل این چرخه بازی میکند. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، حمایت 
و ارزش گذاری نیروی کار حتی می تواند چالش های سرمایه و تکنولوژی را پوشش داده و 
در برخی موارد به توانمند ســازی آن ها منجر شود.وی ادامه داد: گواه این موضوع حمایت 
کشور ها از نیروی کارخود، در کنار تصویب و رعایت قوانین سخت گیرانه در جهت حمایت 
از این قشر و نظارت دولت ها بر روابط کارگر و کارفرما است که با وجود تشکل های مستقل 
کارگری تقویت میشود. اینکه موضوع فوق در کشورمان به چه شکلی برنامه ریزی، اجرا و 
نظارت می شود، قابل بررسی است.امام قلی تبار افزود: نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون 
دغدغه ی معیشــت و افزایش قدرت خرید خود را مطالبه کرده است، این موضوع نه تنها 
در هیچ مقطعی پوشش داده نشده است، بلکه طرف های گفتگو نیروی کار )دولت، برخی 
کارفرما( با کمک هم و با سرکوب این مطالبات به چالش های بیشتری همچون عدم امنیت 
شــغلی کارگران دامن زده اند. زیرا از نگاه دولت و برخی کارفرمایان در مواقعی که منافع 
آنان با وجود نیروی کار تأمین می گردد، از این قشــر بعنوان عامل تاثیر گذار یاد کرده و 
هنگام درخواست قانونی تأمین معیشت و حقوق منصفانه ی کارگران از آنان به عنوان یک 
مولفه ی کم اهمیت یاد میکنند و معموالً با راه اندازی ماراتن های خسته کننده پایان سال 
و عمدتاً مهندسی شده )کمیته مزد و شورای عالی کار( شعار حمایت از نیروی کار سرداده 
و در عمل با قانون گریزی و عدم رعایت ماده ۴۱ قانونکار این وضعیت را بوجود آورده اند.

وی اظهار داشــت: در حقیقت مثال حال حاضر نیروی کار کشورمان همانند مثال معروف 
قوچعلی و فرزندانش بوده که به وقت کاررو نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان 
اســتفاده کرده و به وقت مهمانی و تقسیم غنائم قوچعلی و فرزندان آن را به بهانه ی زیاد 
بودن جمعیت و هزینه بر بودن، آن ها را طرد میکردند. نگاه اینچنینی از ســوی دولت به 
جهت جبران شکست حمایت از کارفرمایان در عرصه های مختلف و از نظر کارفرمایان به 
بهانه تنها گذاشــتن آن ها توسط دولت ها میباشد. در این کار زار ناعادالنه نیروی کار آماج 
و مفعول سهم خواهی کسانی شــده است که میخواهند با امتیاز گیری از آن ضعف های 
خود را پوشش داده و جبران نمایند.این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به اتفاقات وجود 
آمده در جلسه کمیته ی مزد و اظهارنظر های احساسی و به دور از واقعیت های میدانی که 
از نمایندگان دولت و کارفرمایان مطرح گردیده اســت، نگاه جامعه ی کارگران کشورمان و 
نمایندگان این است که هم دولت و هم کارفرما در بوجود آمدن شرایط حال حاضر نقش 
اساسی داشــته اند، کارگران می دانند رها کردن اقتصاد توسط دولت و افزایش قیمت ارز 
و طا و مســکن و بورس ساختگی و افزایش تورم و افزایش مایحتاج ضروری حتی برنج و 
روغن و تخم مرغ ... جهت جبران کسری بودجه دولت در سال جاری کم کاری دولت بوده 
است و جوالن برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کاال و خدمات که با نبود هیچ نظارتی 
به هر نحو ممکن و بی هیچ محدودیتی با قیمت گذاری غیر منصفانه این چنین بازار را به 
هم ریخته اند و به منافعی رســیده اند، کم کاری برخی کارفرمایان بوده است. سوالی که 
مطرح میشود این است آیا درصدی از منافع این موضوع که به دولت و کارفرما رسیده است 
را برای کارگر اختصاص داده اند که نیمی از جمعیت کشــورمان را تشکیل داده و مصرف 
کننده نهایی کاال و خدمات هســتند در کشور هستند؟وی گفت:واقعیت این است که هم 
دولت و هم کارفرما در بررسی عملکرد خود در این سال ها به این نتیجه رسیده اند که برخی 
از برنامه های آنان محقق نشــده است، اگرچه که این شرائط قابل بررسی است. اما جبران 
عدم تحقق برنامه های آنان در چانه زنی بر سر حقوق بر علیه کارگران قابل درک نیست، 
زیرا کارگران نباید تاوان کاستی های برنامه های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از 
ســفره کوچک شده ی خود این نیاز ها را تامین نمایند، در صورتیکه هیچ نقشی در بوجود 
آمدن این شرائط نداشته و بلکه با تاش خود وظیفه ی خود را در قبال کارو تولید بدرستی 
ایفــا کرده اند. اینکه دولت برخاف تمــام ادعا های خود، در امر حمایت از تولید و کنترل 
تورم شکست خورده و جایگاه خود را نزد کارفرمایان و آحاد جامعه از دست داده است، اما 
متأسفانه برای جبران مافات به جای حفظ تعادل، نقش خود را به عنوان میانجی از دست 
داده و در چانه زنی ها با بهانه های واهی، توپ را در زمین کارگرانی انداخته است که در طی 
چند سال اخیر تمام امید به زندگی آنان را نابود ساخته و صرفاً زنده ماندنش تنها آرزوی 
این قشر شده است.امام قلی تبار افزود: در چنین شرایطی تحمیل کردن نقطه نظرات این 
چنینی به کارگران در کمیته ی مزد و شورای عالی کار و آنهم در برابر درخواست های بحق 
و قانونی آنان، بدعتی خطرناک و فرار به جلویی غیرحرفه ایست که در این جلسات با نگاهی 
غیر مسئوالنه به چشم آمده است.این فعال کارگری ادامه داد:همگان میدانند که دولت در 
انجام کار های ضروری و حداقلی خود به واسطه ضعف ساختار، برنامه ریزی، انتصابات غیر 
کارشناسی، مدیریت اجرایی در باتاق خود ساخته و نگاه به بیرون درمانده است، لذا در این 
شرایط بایستی کارفرمایان و کارگران در جهت تأمین منافع و بقاء خود مذاکره کرده گفتگو 
نمایند. زیرا همچنانکه قانون اساسی دولت را مکلف به تأمین مسکن و آموزش رایگان و ... 
کرده و کارفرما دولت را به شانه خالی کردن از این مسئولیت و قانون اساسی متهم میکند، 
از نگاه کارگران، قانون کار هم دولت و کارفرما را مکلف به رعایت ماده ۴۱ قانون کار می داند 

که براساس نرخ تورم و سطح معیشت اقدام نمایند.

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

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمــل می آید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده شــرکت که رأس 
 ســاعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/12/3 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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معاون اول رئیس جمهور:استانها

کاهش صادرات نفت باعث کاهش منابع درآمد ارزی شده است
 معــاون اول رئیس جمهور گفت: کاهش صــادرات نفت طی 
سه ســال اخیر باعث از دست رفتن بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
منابع درآمد ارزی شده اســت.، اسحاق جهانگیری ظهر دیروز 
در مراســم آغاز عملیات اجرایی پتروشــیمی چهارم اســتان، 
صنعت پتروشیمی کشور را از مهمترین پیشران ها برای توسعه 
اقتصادی کشور دانســت و اظهار کرد: هر کشوری برای توسعه 
احتیاج به صنایع پیشــران داشته که این صنایع می تواند نقش 
لوکوموتیو را برای صنعت آن کشــور ایفا کند.وی با بیان اینکه 
صنعت پتروشیمی کشور می تواند به تنهایی صنایع پایین دستی 
بســیاری را فعال کند، افزود: در دولت های گذشته و این دولت 
اقدامات وسیعی در این خصوص صورت گرفته است، به طوری 
که افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور به نقطه ای رسیده 
که در ســال ۱۴۰۰ این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن و به ارزش 
بیش از ۲۵ هزار میلیارد دالر خواهد رســید.معاون اول رئیس 
جمهوری با بیان اینکه در دوران جنگ اقتصادی که آمریکا علیه 
کشــور ما با هدف از برپایی درآوردن جمهوری اسالمی و از هم 
پاشیدن اقتصاد کشــور راه انداخته است، گفت: ما توانستیم با 
تکیه بر برخی رشــته های صنعت از جمله صنعت پتروشیمی 
با ســربلندی از تمام مشکالت عبور کنیم.جهانگیری ادامه داد: 
کشــورهای غربی و در رأس آنها آمریکا گمان می کردند نقطه 
حیاتی منابع کشــور، صنعت نفت است که با فروش نفت خام 
منابع ارزی وارد کشــور می شــود.وی گفت: آمریکایی ها گمان 

می کردند که شــاهرگ حیاتی ایران نفت است و با تحریم نفت 
قصد داشــتند که صادرات نفت کشــور را به صفر برسانند، اما 
هیچ وقت موفق به این کار نشدند.جهانگیری به کاهش صادرات 
نفت طی سال های اخیر اشــاره کرد و افزود: طی این سه سال 
بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر منابــع درآمدی ارزی از راه صادرات 

نفت را از دســت داده ایم که اگر این منابع را در اختیار داشتیم 
حتماً وضعیت امروز کشــور در شــرایط بهتری بود.وی تاکید 
کرد: صنعت پتروشــیمی با صادرات مواد پتروشیمی به خارج 
از کشور یکی از صنایعی بود که در زمان نیاز کشور به ارز برای 
فعال نگه داشــتن چرخ اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی در 

شــرایط تحریم به کمک کشور آمد.معاون اول رئیس جمهوری 
بــا بیان اینکه باید صنایع پتروشــیمی و مدیران این صنایع را 
قدر دانست، گفت: خوشــبختانه طرح های توسعه پتروشیمی 
کشــور یکی بعد از دیگری در حال اجرا است و مهمترین این 
طرح ها، افتتاح پتروشــیمی چهارم اسالم آباد غرب در ایام اهلل 
دهه مبارکه فجر اســت.جهانگیری به وابستگی کشور پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی به کشورهای خارجی اشاره و بیان کرد: 
امروز در مهمترین و پیچیده ترین صنایع مانند پتروشــیمی با 
افتخار اعالم می کنیم که دانش فنی این کار که تا پیش از این در 
انحصار تعداد کمی از کشورها بود، بومی است.جهانگیری گفت: 
پروژه پتروشیمی چهارم اسالم آباد غرب با سرمایه گذاری ۵۴۵ 
میلیون دالری از مرحله دانش و مدیریت پروژه تا مرحله تجهیز 
توسط فرزندان این کشور انجام خواهد شد و این نشان کارآمدی 
نظام مقدس جمهوری اســالمی است.وی با تاکید بر اینکه باید 
صنایع پایین دستی صنایع پتروشیمی نیز ساخته شود، افزود: 
کرمانشــاه از مهمترین استان های کشور است که استعدادهای 
طبیعی فراوانی داشــته و با تکیه بر این اســتعدادها می تواند 
دغدغه ای به نام بیکاری را رفع کند.معاون اول رئیس جمهوری 
با بیان اینکه آمار بیکاری در کرمانشــاه باال است، تصریح کرد: 
سرمایه گذاری بر روی پروژه پتروشیمی چهارم اسالم آباد غرب 
از منابع داخلــی وزارت نفت انجام و بخش خصوصی باید برای 

ایجاد صنایع دستی در استان وارد عمل شود.

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت انجام شد؛
اجرای پروژه اصالح ساختاری سیستم فیلتر 

 یونیت های ایمنی در پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمی نژاد

رئیس کمیته خودکفایی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از اجرای پروژه 
اصالح ساختاری سیستم فیلتر یونیت های ایمنی در این مجتمع گازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد، سید مهدی 
محمودی با اعالم این خبر افزود: با توجه به هزینه خرید بسیار باالی این تجهیز و 
حساسیت آن به دلیل استفاده همکاران در شرایط خاص و همچنین وضع تحریم 
های موجود، ساخت و داخلی سازی پروژه مذکور در دستور کار کمیته خودکفایی 
پاالیشگاه قرار گرفت.وی اظهار داشت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و 
توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در اقالم وارداتی، متخصصان صنعت 
گاز با تکیه بر توان، دانش فنی و مهندسی معکوس موفق به طراحی سیستم فیلتر 
یونیت های ایمنی شــدند که این پروژه که قابل کاربری در کلیه صنایع وابسته 
نفت، گاز و پتروشــیمی می باشد پس از ۱۲ ماه تالش با موفقیت کامل به پایان 
رســید.محمودی تصریح کرد: در این طرح ضمن ســاخت و باز طراحی قطعات 
حساس با رویکرد اصالحی، قطعات داخلی باالخص جاذب های مورد استفاده در 
آن بررســی و بهبود یافت.این مقام مسئول با بیان اینکه پروژه اصالح ساختاری 
سیســتم فیلتر یونیت در محیط های آلوده و ناشی از گازهای سمی کاربرد دارد 
تصریح کرد: این تجهیز قابلیت اتصال همزمان چهار عدد ماسک تنفسی را دارد 
که وظیفه فیلتراسیون هوای تامین شده توسط کمپرسور را برعهده دارد.وی خاطر 
نشان ساخت: تغییر ماهیت و نوع جاذب ها، جداسازی و حذف گازهای ناخالص و 
آالینده، قابلیت شارژ کارتریج در مقایسه با نمونه خارجی و استفاده از آن در موارد 

متعدد از دستاوردهای این پروژه است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان خبر داد:
مبادله تفاهم نامه دو پروژه بزرگ آبرسانی

با مبادله تفاهم نامه ای بین شــرکت آب و نیرو و قرارگاه خاتم االنبیاء دو پروژه 
بزرگ آبرســانی از سد قوچم به شهرســتان دهگالن و قروه در استان و آبرسانی 
از ســد سیازاخ به شهرهای بیجار و حســن آباد در استان کردستان توسط این 
قرارگاه انجام می شودبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 
صبح روز پنجشــنبه ۱6 بهمن ماه ۱399 یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی 
استان با حضور دکتر نوبخت، سردار علیرضا فخاری جانشین و معاون هماهنگ 
کننده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء، استاندار و مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای کردستان با محوریت دو پروژه  “آبرسانی از سد قوچم به شهرستان دهگالن 
و قروه” و “آبرســانی از سد سیازاخ به شــهرهای بیجار و حسن آباد” در استان 
کردستان، برگزار شد.مهندس آریانژاد ضمن ابراز خرسندی از مبادله این تفاهم 
نامه ها عنوان کرد: اســتفاده از آب شرب سالم و پایدار از حقوق مسلم مردم این 
استان است و در همین راستا این شرکت در سنوات گذشته برای رسیدن به این 
مهم نهایت تالش و جدیت خود را مبذول داشــته است.مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای کردســتان در ادامه به اهمیت تامین آب شرب شهرستانهای بیجار و 
حسن آباد اشاره کرد و عنوان کرد: تامین آب شرب شهرستانهای بیجار و حسن 
آباد یاســوکند از طریق سد سیازاخ دیواندره مرتفع خواهد شد.وی به مبادله سه 
تفاهم نامه مابین قرارگاه سازندگی و خاتم االنبیا و شرکت منابع آب و نیروی ایران 
برای آبرسانی از سد قوچم به شهرستان دهگالن و قروه و همچنین تفاهم نامه ای 
بین قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت آب منطقه ای استان برای آبرسانی از سد سیازاخ 

به شهرهای بیجار و حسن آباد اشاره نمود.

جعفری در جلسه پایش خط انتقال آب خلیج فارس خبر داد:
برنامه آغاز اجرای خط دوم و سوم طرح ملی خط 

انتقال آب خلیج فارس؛ اوایل اسفند
رئیــس هیات عامل ایمیدرو از کلنگ زنی و شــروع عملیات اجرایی خط دوم و 
ســوم طرح ملی انتقال آب خلیج فارس تا اوایل اسفند خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، مهندس وجیه اله جعفری در جلسه پایش طرح ملی انتقال آب 
از خلیج فارس به صنایع شرقی با بیان این مطلب گفت: این طرح جزو طرح های 
زیرساختی مهم و اولویت دار کشور برای دسترسی پایدار صنایع شرق به آب است 
با تکمیل آن، دغدغه صنایع مذکور به این نیاز اســتراتژیک، برای همیشــه رفع 
خواهد شد.وی ادامه داد: در حال حاضر، پیشرفت فیزیکی خط یک این طرح به 
حدود 9۵ درصد رســیده و به احتمال زیاد تا پایان امسال افتتاح می شود.رئیس 
هیات عامل ایمیدرو درباره جزئیات خط دوم انتقال آب خلیج فارس تا مشــهد 
مقــدس تصریح کرد: طول این خط۱۵۵۰ کیلومتر اســت که ۲3۰ میلیون متر 
مکعب آب خلیج فارس را انتقال خواهد داد. در طول مسیر این خط، ۲۲ ایستگاه 
پمپاژ احداث خواهد شد.وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری این طرح، ۴7۰ هزار 
میلیارد ریال اســت که 6۰ ماهه احداث می شــود و برای 3۰ هزار نفر در دوران 
ســاخت، اشتغال مستقیم ایجاد می کند.جعفری با بیان اینکه طرح ملی انتقال 
آب خلیج فارس، گامی بزرگ در راســتای توسعه متوازن فالت مرکزی و شرق 
کشور محسوب می شود، گفت: این طرح با هدف تامین منابع آبی پایدار صنایع 
و معادن، حفظ ذخایر آبهای زیر زمینی و محیط زیست برای استان های کرمان، 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی و صنایع معدنی خواف )سنگان( اجرا می شود.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛
رکورد صادرات غیر نفتی در غرب هرمزگان 

جابجا شد
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: بنادر غرب هرمزگان با تخلیه 
و بارگیری بیش از 33۵ هزار تن در دی ماه ســال جاری نسبت به ۱۸۵ هزار 
تن در دی ماه سال قبل با رشد ۸۰ درصدی رکورد جدیدی در عملکرد بنادر 
غــرب هرمزگان ثبت کرد.به گزارش روابط عمومــی اداره بنادر و دریانوردی 
غرب هرمزگان،«قاسم عسکری نســب« با اشاره به نگاه ویژه سازمان بنادر و 
دریانوردی و تدابیر اتخاذ شــده در خصوص توانمند نمودن اقتصاد محلی در 
بنادر متوسط و کوچک اظهار داشت: در راستای تجارت دریایی، توسعه و فعال 
نمودن بنادر غرب هرمزگان بســتر مناسبی برای صادرات غیر نفتی، واردات 
کاالی اساسی، کاپوتاژ و پشتیبانی لجستیکی برای جزایر هفت گانه و همچنین 
درگاه امن و سریع  با کمترین هزینه حمل دریایی در ضمینه ترانزیت خارجی 
برای صاحبان کاال و تجار بوجود آمده است.عســکری نسب با اشاره به میزان 
صادرات کاالهای غیرنفتی که کاالهایی نظیر میوه و تره بار، خشــکبار، مواد 
معدنی و مصالح ساختمانی را در بر می گیرد تصریح کرد: افزود: از مهمترین 
فاکتورهای تاثیر گذار در رکورد ثبت شده می توان به صادرات غیر نفتی ۱6۸ 
هزار تن با رشــد ۱۴۰ درصدی و کاپوتاژ )کران بری فرآورده های غیر نفتی( 

۱۴۴ هزار تن با رشد ۵۵ درصدی اشاره نمود.

مجوزهای جدید ساخت صنایع پتروشیمی در جزیره قشم صادر شد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از صدور مجوزهای جدید ساخت و اجرای طرح تکمیل زنجیره ارزش متان در قالب GTPP و GTPX برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
جزیره قشم خبر داد و اعالم کرد: با توجه به دسترسی خوراک، وجود سواحل و آب کافی، موقعیت جغرافیایی و نزدیک تر بودن به بازارهای صادراتی، این جزیره ظرفیت تبدیل به 
کانون جدید توسعه صنعت پتروشیمی را دارد.، بهزاد محمدی  با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های در حال اجرای توسعه صنعت پتروشیمی در قالب جهش سوم، طرح های 
راهبردی و پیشران، افزایش ظرفیت تولید پروپیلن و تکمیل زنجیره پروپیلن در کشور است، گفت: بر این اساس، تاکنون مجوزهای مختلفی با هدف تکمیل زنجیره ارزش متان 
به متانول، الفین ها و پروپیلن صادر شــده اســت.وی با اعالم اینکه در کنار افزایش ظرفیت تولید محصوالت زنجیره پروپیلن، نگاه به توسعه صنعت پتروشیمی کشور بر مبنای 
توسعه در سواحل و جزایر جنوب کشور است، تصریح کرد: سواحل جزایر و آب های خلیج فارس و دریای عمان ظرفیت باالیی برای توسعه صنعت پتروشیمی دارند و تاکنون 
مجوزهایی برای ساخت و توسعه صنایع پتروشیمی در قشم، منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، جاسک و مکران »چابهار« صادر شده است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشاره به موقعیت استثنایی جزیره قشم برای تبدیل به یکی از کانون های ساخت، توسعه، تولید و صادرات انواع محصوالت پتروشیمی، تأکید کرد: با توجه به موقعیت راهبردی 
جغرافیایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، دسترسی به آب های آزاد، معافیت های گمرکی، مالیاتی و… قشم توان و ظرفیت های جغرافیایی، اقتصادی و منطقه ای برای تبدیل به 
کانون جدید پتروشیمی کشور دارد.طبق اعالم وزارت نفت، محمدی با اشاره به برنامه وزارت نفت برای ساخت انشعابی از خط لوله هفتم سراسری گاز به جزیره قشم، تأکید کرد: 
با بهره برداری از این خط لوله و اتصال قشم به شبکه سراسری گاز، ظرفیت بالقوه ای برای تکمیل زنجیره ارزش متان در این جزیره به متانول، الفین ها، پلی الفین ها، پروپیلن، 

پلی پروپیلن و دیگر محصوالت پلیمری و پتروشیمی وجود دارد.

همزمان با ایام اهلل دهه فجر صورت گرفت؛
بهره برداری از پروژه هاي توزیع 

برق غرب مازندران در تنكابن 
مهنــدس کیوان فــرح زاد مدیر 
عامل شرکت در این مراسم اعالم 
کارگاه  جدید  داشت:ســاختمان 
بــا اعتباری بالغ بــر 7 میلیارد و 
7۰۰ میلیون ریال، برق رسانی  به 

روســتاهای بدون برق لیه و کاوه ملک  با اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و7۰۰ میلیــون ریال و اصالح  و تقویت ولتاژ 
شــبکه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال،  هوشمندسازي 
مراکز اتفاقات شــبکه  )هما(با اعتبــاری بالغ بر 6 میلیارد 
و 9۰۰ میلیــون از اهم پروژه هاي شــرکت توزیع نیروي 
برق غرب مازندران در شهرســتان تنکابن است.وي ضمن 
قدرداني از همراهي مردم در مدیریت مصرف برق و گاز در 
تامین سوخت نیروگاه هاي کشور، افزود: تمام تالش ما بر 
این است که در خدمت رساني به مردم توان خود را به کار 
گیریم.در ادامه امام جمعه شهرستان تنکابن ضمن تبریک 
والدت با ســعادت حضرت  فاطمه زهرا )س( و امام راحل 
)ره( و ایام اهلل دهه فجر گفت: تالش خدمتگزاران انقالب در 
این ایام به ثمر مي نشیند که قابل تقدیر است.دکترحسیني  
جو فرماندار ویژه تنکابن ضمــن قدردانی از اقدامات موثر 
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران،اظهار داشت: این 
شرکت در تمامی مواقع و به خصوص بحران ها همیشه پر 
تالش حضور داشته است که درخواست انقالب، امام راحل 
و رهبر انقالب و شهدا،از مسئولین توجه به این مهم است.

وي افزود:در حوزه  تامین و توزیع برق در غرب اســتان و 
به خصوص شهرستان تنکابن اقدامات ارزنده ای انجام شده 
است و هیچ درخواست مردمی در شرکت توزیع بی پاسخ 
نمانده است .مهندس رازجویان معاون عمراني استانداري 
مازندران نیز در ســخناني گفت:در شــرکت توزیع غرب 

مازندران همکاران علم را با عمل تلفیق کرده اند.

حضور مدیرعامل شرکت توزیع 
برق زنجان در خبرگزاري ایرنا

علیرضا علیزاده مدیرعامل شــرکت توزیــع برق زنجان با 
حضــور درخبرگزاري ایرنا به ســواالت حوزه صنعت برق 
و اقدامات شــرکت توزیع برق در چهل و دومین ســالگرد 
پیروزي انقالب اسالمي پاسخ داد.به گزارش روابط عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان، علیرضا علیزاده 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان با حضور در خبرگزاري جمهوري اسالمي به 
ســواالت در حوزه برق و اقدامات اخیر این شرکت با هدف 
روشــنایي و آباداني پاسخ داد.مدیرعامل توزیع برق زنجان 
ضمن تبریک دهه فجر و ســالروز پیروزي انقالب اسالمي 
از افتتاح ۱۱۸۸پروژه توزیع بــرق با اعتباري بالغ بر 7۰6 
میلیارد ریال همزمان با چهل و دومین ســالگرد پیروزي 
انقالب اسالمي در استان زنجان خبر داد و افزود: این پروژه 
هاي در بخش هاي برق رساني روستایي، اصالح وبهسازي 
شبکه هاي توزیع برق )اصالح ضعف ولتاژ، تبدیل سیم به 
کابل خودنگهدار(، توسعه واحداث شبکه هاي توزیع جهت 
تامین برق مشترکین جدید،توسعه واصالح روشنایي معابر 
و هوشمند سازي کنتور ها در قالب فهام و قرائت از راه دور، 
در نقاط مختلف استان به بهره  برداري رسیده است.علیزاده 
در پاســخ به کاهش روشنایي معابر درسطح شهر افزود: با 
توجه به به کاهش دما در فصل زمستان و افزایش مصرف 
ســوخت گازي در سراســر کشــور، نیروگاههاي حرارتي 
کشورکه سوخت اصلي آن ها سوخت طبیعي است، بیش 
از ۸۰ درصد در تامین برق کشور نقش دارند و این سهم در 
برخي از سالها حتي به بیش از 9۰ درصد نیز مي رسد.وي 
تاکید کرد: به دلیل افزایش مصارف بخش خانگي با برودت 
هوا در فصل زمستان، زماني که گاز طبیعي براي تخصیص 
به بخش نیروگاهي به اندازه کافي وجود نداشته باشد ،گاز 
موردنیاز نیروگاهها به حداقل رسیده و به ناچار از سوخت 

مایع استفاده مي کنند،

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد:
161 سامانه تولید برق 
خورشیدی فعال است

 مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان ،سارا صالحی 
در نشست خبری با اصحاب رسانهf با بیان این که در حال 
حاضر ۱6۱ ســامانه تولید برق خورشدی با ظرفیت بیش 
از ۲3۰۰ کیلــو وات به صورت قــرارداد خرید تضمینی در 
شهرستان اصفهان فعال است، دوره بازگشت سرمایه گذاری 
برای تولید انرژی برق را  3 ســاله اعــالم کرد و گفت: در 
حالی متوســط نرخ فروش انرژی برق به ازای هر کیلووات 
۱۱۰ تومان بوده که امسال متوسط نرخ خرید تضمینی از 
سامانه های برق خورشــیدی به ازای هر کیلووات بیش از 
۱۸۰۰ تومان است.صالحی، راه اندازی سامانه های متحرک 
تولید برق خورشیدی برای عشایر کوچرو، راه اندازی سامانه 
های ۱۰۰ کیلو واتی برای صنایع و شهرک های صنعتی و 
همچنین راه اندازی ســامانه ۵ کیلوواتی انرژی با پرداخت 
تســهیالت ۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۴ درصد سود 
برای ایجاد درآمدزایی اقشــار کم درآمد را 3 طرح توسعه 
تولید برق خورشــیدی در این اعالم کــرد و افزود: تا پایان 
امسال به ۱۰۰ خانوار عشایر کوچرو شهرستان سامانه های 
خورشیدی تحویل داده می شــود. با بیان این که سازمان 
بسیج سازندگی متولی شناسایی خانواده های متقاضی برای 
راه اندازی ســامانه انرژی خورشیدی و تخصیص تسهیالت 
۵۰ میلیون تومانی به آنها است ادامه داد: سود بازپرداخت 
این تسهیالت ۴ درصد بوده و دوره باز پرداخت آن ۵ ساله 
و 6 ماه تنفس برای پرداخت اقساط است.وی با بیان این که 
در حال حاضر قیمت تمام شده راه اندازی یک سامانه تولید 
برق خورشــیدی ۵ کیلوواتی 7۵ تا ۸۰ میلیون تومان بوده 
و از میزان سقف تخصیص تسهیالت پرداختی بیشتر است 
و مابه التفاوت آن را باید خانوار و یا از منابع دیگری تامین 
شود گفت: متقاضیان استفاده از این تسهیالت می توانند به 

پایگاه اطالع رسانی سازمان بسج سازندگی مراجعه کنند.

در ده ماه امسال محقق شد؛
رشد 6 درصدی تولید انرژی در 

نیروگاه شهیدسلیمی نكا  
مدیریت  شــرکت  مدیرعامــل 
تولیدبرق نکا بــا اعالم این خبر 
افــزود: در این مــدت حدود ۸ 
میلیــارد و ۵۵6 میلیون و ۴6۰ 
هزار کیلو وات ســاعت انرژی در 
واحدهای بخاری و ســیکل ترکیبی ایــن نیروگاه تولید 
شد.محسن نعمتی خاطرنشان ساخت: در ده ماه گذشته 
بیش از ۸ میلیــارد و ۲۱۱ میلیون و 76۴ هزار کیلووات 
ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل 
شــد که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل 6 درصد 
افزایش داشته اســت.وی با بیان اینکه در این مدت 79 
درصد انرژی تولیدی در واحدهــای بخاری و ۲۱ درصد 
در واحدهای بلوک ســیکل ترکیبی بدســت آمده است، 
گفت: در ده ماه گذشــته حدود ۸6 درصد انرژی تعهدی 
امسال نیروگاه طبق قرارداد محقق شد.نعمتی همچنین با 
اشاره به افزایش ۵ درصدی سهم نیروگاه سیکل ترکیبی 
در تولید انرژی کل ده ماهه افزود: در ســالهای گذشــته 
واحدهــای گازی نیروگاه نکا جزء واحدهای یگانه ســوز 
کشور بودند که در ایام سرد سال با چالش عدم تخصیص 
سهمیه سوخت گاز مواجه می شدند، لذا در راستای تداوم 
و پایداری تولیدبرق و افزایش اطمینان شــبکه در تمامی 
ایام سال، ضرورت دوگانه سوز کردن این واحدها احساس 
میشد که با پیگیری های صورت گرفته و با تکیه بر توان 
کارشناســان نیروگاه و متخصصان داخلی مراحل اجرایی 
این پروژه امســال با اعتباری بالغ بر 6۲ میلیارد ریال به 
اتمام رسید و امکان بهره برداری از این واحدها با سوخت 
گازوئیل فراهم شــده اســت و در حال حاضر به تناسب 
گازوییل تخصیص یافته در ایــن واحدها روزانه بیش از 

۲6۰ مگاوات تولید میشود .

قیمت هر بشــکه نفــت برنت دریای 
شمال در پایان معامالت روز جمعه با 
۵۰ ســنت معادل ۰.9 درصد رشد به 

۵9 دالر و 3۴ سنت رسید.
به گزارش رویترز، به دنبال امیدواری 
نســبت به احیای رشــد اقتصادی و 
کاهــش عرضه نفت توســط اوپک و 
متحدانــش، قیمت نفــت روز جمعه 
شاهد حدود یک درصد افزایش بود و 

در نزدیکی 6۰ دالر قرار گرفت.
 بر اســاس این گــزارش، قیمت هر 
بشــکه نفت برنت دریای شــمال در 
پایان معامالت روز جمعه با ۵۰ سنت 
معادل ۰.9 درصد رشد به ۵9 دالر و 
3۴ سنت رسید. قیمت نفت برنت در 
اواســط دیروز به رقم ۵9 دالر و 79 

ســنت رســید که باالترین رقم ثبت 
شــده از روی ۲۰ فوریه ســال قبل 
تاکنون بــود. قیمت نفت خام آمریکا 
نیز در پایان معامالت روز جمعه با 6۲ 
ســنت معادل ۱.۱ درصد رشد به ۵6 
دالر و ۸۵ ســنت رسید. قیمت نفت 
خام آمریــکا دیروز به باالترین رقم از 
روز ۲۲ ژانویه سال گذشته یعنی ۵7 
دالر و ۲9 ســنت رســید.عامل دیگر 

رشــد قیمت نفت رســیدن شاخص 
های بورس آمریکا بــه باالترین رقم 
های تاریخی به دنبال پیشــرفت در 
روند تصویب بســته محرک مالی این 
کشور بود. در عین حال گزارش بازار 
کار آمریکا نشان داد که وضعیت بازار 
کار در حال تثبیت است. قیمت نفت 
خام آمریکا در این هفته شاهد جهش 
حدودا 9 درصدی بود که بیشــترین 

میزان رشد از ماه اکتبر است. بخشی 
از این افزایش ناشــی از کاهش قابل 
توجــه ذخایــر نفت این کشــور در 
هفته گذشته بوده اســت.ادوارد مویا 
تحلیلگر بازار نفت در موسســه اوآندا 
در نیویــورک گفت: »اکنون که گروه 
اوپک پالس نگرانی ها در بخش عرضه 
را کاهش داده و خوش بینی نســبت 
به مهار ویروس کرونا در جهان تقویت 
شده اســت، نفت برنت در مسیر فتح 
قلــه 6۰ دالری قــرار دارد.«آخرین 
باری که هر بشکه نفت برنت 6۰ دالر 
معامله شــده بود، ویروس کرونا هنوز 
گسترش زیادی نیافته بود، اقتصادها 
باز بودند و میزان تقاضا برای مصرف 

بسیار بیش از این بود.

وزیر نفت:
 کرمانشاه سومین قطب پتروشیمی 

کشور می شود
وزیر نفت گفت: اســتان کرمانشــاه با اجــرای طرح 
پتروشیمی اسالم آباد غرب به سومین قطب پتروشیمی 
کشور بعد از بوشهر و خوزستان تبدیل خواهد شد.بیژن 
نامدار زنگنه در آیین آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی 
اســالم آبــاد غرب که دیــروز )۱۸ بهمــن( با حضور 
معاون اول رئیس جمهوردر منطقه ویژه اقتصادی زاگرس برگزار شــد، از پروژه 
GTPP پتروشــیمی اســالم آباد غرب به عنوان یک طرح مهم یاد کرد و افزود: 

ایــن پتروشــیمی از آرزوهای فنی و دیرینه ما بود که اگرچــه در روند اجرا در 
گذشته با مشکالتی مواجه شــد، اما  اکنون با دانش فنی ایرانی و با استفاده از 
ظرفیت های صنعتی و پیمانکاری داخل کشور اجرا خواهد شد.وی با بیان اینکه 
این پتروشیمی به عنوان یک طرح دانش بنیان عظیم، هدیه دولت به مردم آن 
هم در شرایط سخت تحریم و فشارهای اقتصادی است، عنوان کرد: در این طرح 
سرمایه گذاری عظیم نیم میلیارد دالری صورت گرفته که بسیار قابل توجه است.

به گفته زنگنه، تمام مصوبات الزم شورای اقتصاد و دولت برای اجرای پتروشیمی 
اســالم آباد غرب گرفته شده است.وزیر نفت تاکید کرد: سهام این پروژه بعد از 
سه سال و پس از اینکه به ســوددهی رسید، به مردم واگذار خواهد شد.وی بر 
لزوم استفاده از نیروهای بومی کرمانشاه و ظرفیت های داخل استان برای اجرای 
این طرح تأکید کرد و ادامه داد: البته این نیروها نیازمند آموزش و توانمند شدن 
هســتند.وزیر نفت با اشاره به تولید پروپیلن به عنوان یک محصول استراتژیک 
در این پتروشیمی، اظهار کرد: کرمانشاه در گذشته از نظر تولید اتیلن با ظرفیت 
3۰۰ هزار تن در ســال و همچنین تولید پلی اتیلن وضعیت مناســبی داشت 
و اکنون نیز با تولید پروپیلن به کمک کشــور می آیــد.وی ابراز امیدواری کرد، 
از ماه های اول ســال آینده کارهای تعیین پیمانکار تجهیزات این پتروشــیمی 
نیز انجام شــود.به گفته وزیر نفت، با اجرای این طرح کرمانشاه بعد از بوشهر و 
خوزستان سومین قطب پتروشیمی کشور خواهد شد.زنگنه به طرح های دیگری 
که در زمینه توســعه نفت و گاز و همچنین پتروشیمی برای کرمانشاه در نظر 
گرفته شده هم اشــاره کرد که زمینه پیشرفت صنعتی استان را بیش از پیش 

فراهم خواهد کرد.

قیمت نفت به 59 دالر و 34سنت رسید؛

طالی سیاه در مسیر فتح قله 
۶0دالری
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گزیده خبر اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

نشانه هایی از خروج اقتصاد ایران از رکود کرونایی
جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت اقتصادی کشــور نشــان می دهد 
کــه اقتصاد ایران می تواند در ماه های آینده به خروج از رکود امیدوار باشــد. مرکز 
 )PMI( پژوهش های اتاق ایران، گزارش دوره شــانزدهم طرح شاخص مدیران خرید
کل اقتصاد در دی ماه ۱۳۹۹ و گزارش دوره بیســت و هشتم طرح شاخص مدیران 
خرید بخش صنعت را منتشــر کرد. اطالعات این گزارش نشان می دهد در دی ماه، 
وضعیت شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در آذرماه نسبت به ماه قبل با اندکی بهبود 

مواجه شده اما همچنان زیر رقم ۵۰ واحد و در محدوده رکود و انقباض قرار دارد.
بر اســاس اطالعات ارائه شده، شامخ اقتصاد ایران در دی ماه به عدد ۴۸.۸۳ رسیده 
که نسبت به عدد ۴۷.۷۷ آذر ماه بهبودی نسبی را نشان می دهد، هرچند برای عبور 
از رکود و مثبت شدن اوضاع این عدد باید از عدد ۵۰ عبور کند.در این ماه شاخص 

میزان سفارشات جدید مشتریان )۴۳.۹۹( نسبت به آذر )۴۴.۱۱( نیز کاهش جزئی 
داشته و همچنان تقاضای مشتریان در کل اقتصاد به سطح مطلوب نرسیده است.

از سوی دیگر شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۴۹.۴۷( طی ۱۶ 
ماه از ابتدای شــروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده که بیشتر متأثر از 
میزان موجودی در بخش خدمات و کشــاورزی است.آنچه که بیشترین اهمیت را 
دارد افزایش قابل توجه خوشــبینی فعاالن اقتصادی به آینده اســت که خوشبینی 
به بهبود اوضاع در بهمن ماه به باالترین حد از زمان آغاز بررســی ها از ســوی اتاق 
بازرگانی رســیده است.در دی ماه امسال، رقم شاخص مدیران خرید صنعت ۴۹.۷۹ 
محاسبه شده است؛ اگرچه همچنان فعاالن اقتصادی در بخش صنعت برای سومین 
ماه پیاپی رقم کمتر از ۵۰ را گزارش کرده اند؛ اما این شاخص روند صعودی داشته و 

انتظارات اکثر صنایع برای بهبود فعالیت در بهمن ماه و خروج از رکود، مثبت ارزیابی 
شده است.در این ماه شــاخص مقدار تولید محصوالت )۴۸.۶۵( نسبت به ماه قبل 
)۵۰.۷۵( تا حدودی کاسته شده که به نظر می رسد همراه با کاهش تقاضا و کمبود 

نقدینگی، تولید برخی صنایع اثرگذار نیز کمتر شده است.
در این میان شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )۵۳.۹۴( نسبت به 
دی ماه )۵۱.۰( افزایش بیشتری داشته است و انتظار می رود فعالیت اقتصادی صنایع 
در ماه های پایانی ســال افزایش یابد.همچنین شاخص قیمت محصوالت تولیدشده 
)۵۰.۸۶( هرچند قیمت محصوالت در این ماه نیز افزایشی بوده اما به کمترین مقدار 
خود طی ۹ ماه گذشــته رسیده اســت. به نظر می رسد کاهش تقاضای مشتریان و 

کاهش قیمت ارز در بازار در این موضوع نقش داشته است.

 چادرملو، لوح تقدیر شرکت پیشرو در 
طرح های نوآورانه معدنی  دریافت کرد          

    در مراســم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن 
اســتان یزد، از اقدامات نوآورانه مهندس ناصر تقی 
زاده مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
تجلیل و لوح طرح نمونه برگزیده به سیستم کنترل 
هوشمند)دیسپچینگ( مجتمع معدنی چادرملو اهدا 

شد .گفتنی است، این سیستم برای نخستین بار در ایران در مجتمع معدنی  
چادرملو با هدف راهبری هوشــمند  فعالیت های معدنی طراحی و  و نصب 
گردید.این سیستم مدرن وهوشمند، توسط جوانان خالق   فارغ التحصیل 
دانشــگاه یزد پیاده ســازی و به بهره برداری رســید .    با راه اندازی این 
سیستم هوشمند، تمامی فعالیت های معدن چادرملو بصورت الکترونیکی و 
از طریق نرم افزارهای رایانه ای کنترل و به صورت شبانه روزی نظارت می 
گردد.افزایش کنترل و نظارت  عملیات استخراج سنگ آهن در معدن،کنترل 
فرآیند تولید، و فرماندهی هوشمند تجهیزات و ماشین آالت  سنگین معدنی 
و افزایــش ایمنــی و راندمان تولید و کاهش هزینه هــا از ویژگی های این 

تکنولوژی ساخت داخل است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
به زودی از »اطلس« سایپا رونمایی می شود

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: به زودی 
گروه خودروسازی سایپا از خودروی جدید خود به 
نام »اطلس« رونمایی می کند.به گزارش سایپانیوز، 
سیدجواد ســلیمانی درباره روند تولید خودروهای 
جدید در گروه خودروســازی ســایپا، اظهار کرد: 

تولید نمونه نهایی محصول جدید گروه خودروســازی سایپا که در کالس 
B طراحی شــده و به نام »اطلس« به بازار عرضه می شود، به پایان رسیده 
و این خودرو با ظاهری مدرن و زیبا و وجود امکانات و تکنولوژی های  روز 
به زودی رونمایی خواهد شــد.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
نهضت ساخت داخل و فرآیندی که سایپا در این حوزه طی می کند، تصریح 
کرد: در حدود یکســال و نیمی که از نهضت ساخت داخل صنعت خودرو 
با همت وزارت صمت، حمایت ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
و هماهنگی و تالش خودروســازان و قطعه سازان داخلی، می گذرد، بیش 
از ۱۴۹ پــروژه مهم را در حوزه ســاخت داخل تعریف کرده ایم.مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه نهضت ساخت داخل صنعت خودرو 
با همکاری و همراهی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران، نیروی هوایی ارتش و شرکت های دانش بنیان و 
مهندســان داخلی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: تمام همت و تالش 
ما بر این اســت که وابستگی به شرکت های خارجی را به حداقل برسانیم 
و در مســیر افزایش خودکفایی ملی گام برداریم.وی افزود: سالن سایپا در 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو نیز 
گویای آن بود که گروه خودروســازی ســایپا در تولید قطعات مورد نیاز 
صنعت خودرو و نهضت ســاخت داخل، فعالیت هــای خوبی انجام داده و 
توانسته در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند.سلیمانی با بیان اینکه یکی 
از اهداف ساخت داخل، کاهش ارزبری است که خوشبختانه از ابتدای سال 
جاری توانسته ایم ۱۰۵ میلیون دالر کاهش ارزبری داشته باشیم، گفت: در 
تولید محصوالت جدید که به تکنولوژی های روز نیاز داریم نیز باید نهضت 
ســاخت داخل ادامه پیدا کند و این روند تا داخلی سازی قطعات حساس 
و حیاتی تداوم دارد.مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا درباره خودروی 
شاهین و داخلی سازی که در آن صورت گرفته است، افزود: زمانی که تولید 
خودروی شاهین شروع شد، میزان داخلی سازی آن ۶۰ درصد بود ولیکن 
با فرآیند توســعه و توجه به داخلی سازی این میزان به بیش از ۷۵ درصد 
رسیده است و قطعا با ادامه نهضت ساخت داخل، میزان یاد شده افزایش 

قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

جزییات تهاتر کاالیی ایران و اندونزی
رییس کمیته مشترک ایران و اندونزی اظهار کرد: تجارت ما با اندونزی از سه سال پیش کاهش زیادی داشته است و از 2 میلیارد یورو به ۶۰۰ میلیون 
یورو رسیده است. یعنی طی این زمان تجارت ما حدود یک سوم شده و امیدواریم با گشایشی که ایجاد می شود هم موضوع حمل و نقل از این پیچیدگی 
خــارج و هم نقل و انتقال پول روان تر شــود.یداهلل طاهرنژاد در مورد مراودات تجاری ایران و اندونزی اظهار داشــت: اندونزی 2۷۰ میلیون نفر جمعیت 
مسلمان و یک اقتصاد بزرگ دارد بطوریکه یکی از 2۰ اقتصاد بزرگ جهان است و انتظار می رود که سال 2۰2۵ جزو ۱۰ کشور اول جهان از نظر حجم 
اقتصاد باشــد. ولی متاســفانه با وجود اینکه ظرفیت های خوبی برای همکاری بین دو کشــور در حوزه های تجاری و اقتصادی وجود دارد اما متناسب با 
این ظرفیت، مناســبات شــکل نگرفته است.وی ادامه داد: سال گذشته حجم مبادالت دو کشور از ۶۰۰ میلیون یورو فراتر نرفت. بخش عمده این موضوع 
مربوط تحریم و مشکالت نقل و انتقال پول است.وی افزود: بخش دیگر این مشکالت به مقررات مربوط به تهاتر مربوط می شود. سختگیری های گمرک، 
مشکل حمل و نقل، مقررات پیچیده بانک مرکزی در کنار عوامل پیشین دست به دست هم دادند تا تهاتر چندان موفق نشود. ظرفیت دو طرف و تمایل 
دوطرف برای انجام تهاتر وجود دارد که احتمال عملی شدن آن وجود دارد.رییس کمیته مشترک ایران و اندونزی تصریح کرد: عمده ترین موانع تهاتر نظام 
بوروکراسی حاکم بر کشور بوده که تحریم نیز آن را سخت تر کرده است. برای اینکه کاالی تهاتری ترخیص شود نیاز به مجوزهای گوناگون دارد که این 
مقررات بسیار دست وپاگیر و خسته کننده است. به دلیل شرایط تحریم  نیز باید کارهای پیچیده ای انجام شود تا فروشنده اطمینان پیدا کند که برای او 
مشکلی ایجاد نمی شود.طاهر نژاد خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که با غروب آفتاب تحریم روابط بین دو کشور افزایش پیدا کند. ما می توانیم با اندونزی 
در حد ترکیه مناســبات اقتصادی داشته باشــیم و بخش عمده آن نیز می تواند تهاتر باشد.وی  در مورد جزییات ایجاد تهاتر کاالیی بین دو کشور گفت: 
تهاتر با همه کشــورها دچار مشــکل است اما بستگی به اقالم مورد تهاتر دارد. یکی از عمده ترین اقالمی که می خواهیم با اندونزی تهاتر کنیم محصوالت 
ســلولوزی اســت که بیشتر دولت دست اندرکار تهیه آن دولت اســت. بخش خصوصی هم از همان مجاری که دولت حمایت می کند وارد می شود.رییس 
کمیته مشترک ایران و اندونزی افزود: روغن پالم که کاالی مهمی در مبادالت ما با اندونزی قرار دارد مورد حمایت شدید دولت است و باز جزو تهاترهای 
دولتی محسوب می شود. بخشی هم که به بخش خصوصی مربوط می شود درگیر مقررات دست و پا گیر شده است.وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر 
توقیف کشتی اندونزی بر مراودات کشور گفت: توقیف کشتی اندونزی در مبادالت دو کشور تاثیر خاصی نداشت، این اتفاق در سال جاری میالدی افتاده 
و هنوز خیلی زود اســت که در مورد تاثیر آن بر مبادالت ســال جاری بررســی شود اما امیدوار هستیم که امسال با فروکش کردن تحریم ها مبادالت دو 
کشور افزایش پیدا کند.طاهرنژاد با اشاره به کاهش حجم مبادالت دو کشور بیان کرد: تجارت ما با اندونزی از سه سال پیش کاهش زیادی داشته است 
و از 2 میلیارد یورو به ۶۰۰ میلیون یورو رســیده اســت. یعنی طی این زمان تجارت ما حدود یک ســوم شده و امیدواریم با گشایشی که ایجاد می شود 
هم موضوع حمل و نقل از این پیچیدگی خارج شود و هم نقل و انتقال پول روان تر شود.وی همچنین افزود: بیشتر واردات ما مربوط به انواع مواد اولیه 
کاغذ، روغن پالم، محصوالت مختلف غذایی و...است. صادرات ما به این کشور بیشتر میوه جات، خرما، قیر که سهم آن قابل توجه است، فوالد و ... است.

۹ ماهه ۹۹ ثبت شد؛
صادرات ۷۷۳ میلیون دالری چدن، آهن و فوالد 

ایران به چین
 ارزش صــادرات چــدن، آهن و فوالد ایران به چیــن در دوره ۹ ماهه ۹۹ به رقم ۷۷۳ 
میلیون دالر رسید که در واقع سومین گروه کاالیی بزرگ صادراتی جمهوری اسالمی به 
این کشــور بود.برپایه جداول آماری گمرک ایران، در مدت یاد شده سهم چدن، آهن و 

فوالد از کل صادرات به چین ۱۵ درصد ثبت شد.

صادرات 372 میلیون دالری مس و مصنوعات
بررســی های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گویای آن است که میزان 
صادرات مس و مصنوعات آن در دوره این گزارش به رقم ۳۷2 میلیون دالر رســید که 
ســهم هفت درصد از کل صادرات به این کشــور را به خود اختصاص داد.شرکت ملی 
صنایع مس ایران آمار داد: سال ۹۸ ارزش صادرات مس به رقم بیش از یک میلیارد دالر 

رسید که نسبت به سال ۹۷ رشد بیش از 2 برابری را ثبت کرد.

صدور 79 میلیون دالری اقالم معدنی 
برابر آمار اتاق تهران، ۹ ماهه امســال ارزش صادرات نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 
آهک و ســیمان به رقم ۷۹ میلیون دالر رسید.مجموع صادرات ایران در ۹ ماهه ۹۹ به 
چیــن ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بود و میــزان واردات هم هفت میلیارد دالر ثبت 
شــد.مبادالت تجاری تهــران- پکن در دوره این گزارش افزون بــر ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر ثبت شــد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افت نشان 
می دهد. به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد ۹ ماهه امسال ۱۱۰ میلیون تن کاال به 
ارزش ۵2 میلیارد دالر حجم و ارزش تجارت خارجی کشــور بود که سهم صادرات ۵۸ 

میلیون و 2۰۰ هزار تن به ارزش 2۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر ثبت شد.  

افتتاح خط تمام اتوماتیك تولید ماسك 
 پیشرفتۀ N95 با سرمایه گذاری

 فوالد مبارکه
هم زمان با مـــیالد پــر خیــروبرکت بانـــوی کوثـــر، حضرت 
فاطمــۀ زهرا )س( خــط تمام اتوماتیک تولید ماســک N۹۵  با 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، 
با حضــور مهندس عظیمیان مدیرعامل فــوالد مبارکه و اعضای 
هیئت رئیســۀ دانشگاه صنعتی اصفهان با ظرفیت ۶۰ هزار ماسک 
در 2۴ ساعت به بهره برداری رسید.مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، از این پروژه که روز پنج شنبه شانزدهم بهمن ماه در 
محل دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد، به عنوان اقدامی مبارک 
در ادامۀ همکاری های گســتردۀ علمی و فناورانۀ فوالد مبارکه با 
دانشگاه صنعتی اصفهان و مراکز علمی کشور یاد کرد.وی با اشاره 
به اهداف فوالد مبارکه از مشارکت در این پروژه اظهار داشت: فوالد 
مبارکه به  منظور عمل به مســئولیت های اجتماعی خود، حمایت 
از دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بنیان و همچنین پشتیبانی 
از اســتارت آپ ها را در دســتور کار خود قرار داده و معتقد است 
با تکیه بر دانش و تخصص کامال بومی می توان به دســتاوردهای 
ارزشمندی دســت یافت که بومی سازی و تولید ماسک پیشرفتۀ 
N۹۵  نمونۀ بارز این رویکرد موفقیت آمیز است. مدیرعامل فوالد 
مبارکــه اجرای این پروژه را نشــان از واقف بودن بخش صنعت و 
دانشــگاه به مســئولیت های اجتماعی ارزیابی و خاطرنشان کرد: 
خرسندیم که فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان در یک کار 
مشــترک موفق به اجرای پروژه ای شده اند که نتیجۀ آن تولید ۶۰ 
هزار ماسک در هر شبانه روز با کیفیت باال بوده است.مدیـــرعامل 
فــــوالد مبــــارکه در ادامـــه به حضـــور فرهیــــختگان و 
فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی اصفهان در بخش های مختلف 
شرکت فوالد مبارکه اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارتباط 
بســیار خوبی میان بخش های تحقیقاتی مجموعۀ فوالد مبارکه و 
دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برقرار است و 
به دســتاوردهای خوبی هم منتج شده است.وی در ادامه با اشاره 
به اهمیت استفادۀ حداکثری از ظرفیت های دانش روز در صنعت 
افزود: فوالد مبارکه برای حفظ ســهم ۵۰ درصدی خود در تولید 
فوالد کشــور و تولید محصول با تکنولوژی و علم روز دنیا، خود را 
ملزم به اســتفاده از نسل چهارم تکنولوژی می داند، چراکه صنایع 
بزرگ کشــور به ورق های فوالدی با ویژگی های متفاوتی همچون 
اســتحکام و انعطاف پذیری زیاد و وزن سبک نیاز دارد.مدیرعامل 
فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه کشــور ما، به ویژه فوالد مبارکه در 
تولید فوالد از دنیا عقب نیســت، امــا در تنوع محصوالت کمی از 
ســایر کشورها عقب مانده است، ادامه داد: برای اینکه بتوانیم این 
عقب افتادگــی را جبران کنیم، باید با مراکز علمی و دانشــگاهی 
کشــور ارتباط نزدیک و کاملی داشته باشیم.عظیمیان با اشاره به 
نقش آفرینی فوالد مبارکه در مبارزه با ویروس کرونا در ادامه افزود: 
مجموعۀ فعالیت های شرکت فوالد مبارکه برای مبارزه با بیماری 
کرونا در کشور بی نظیر است؛ شرکت تاکنون در زمینۀ مساعدت به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی برای خرید تجهیزات پزشکی بیش از 
۱۰۰ میلیارد تومان کمک کرده، درحالی که هیچ شرکتی در ایران 

به ۱۰ درصد از این مبلغ هم نرسیده است.

اراده مدیران فوالدی کشــور برای دفاع 
از حقوق میلیون ها سهامدار/ کنار رفتن 
قیمت گذاری دســتوری با تعامل وزارت 
صمتمحمدعلی دهقــان دهنوی رییس 
ســازمان بورس در نشســت با مدیران 
فوالدی کشور گفت: شما مدیران صنعت 
فوالد کشــور، وکیل میلیون ها سهامدار 
عدالت هستید و باید از حقوق آنها دفاع 
کنید که خوشبختانه این اراده و رویکرد 
برقرار شده اســت.رییس سازمان بورس 
تاکید کرد: تقریبــا ۹۰ درصد جمعیت 
کشــور به طور مستقیم و غیرمستقیم با 
ســهام عدالت در ارتباط هستند و قطعا 
باید از منافع آنها دفاع کرد.اوافزود: از شما 
تولیدکنندگان فوالد کشــور می خواهیم 
در راه توسعه بازار سرمایه و ایجاد رقابت 
در بــازار به ما کمــک کنید. چون قطعا 
شــفافیت و رقابت به توســعه شما نیز 

کمک می کند؛ از سوی دیگر شما وکیل 
میلیون ها ســهامدار هستید تا حق آنها 
اجحاف نشود که این مسوولیت سنگینی 
اســت.دهقان دهنوی اظهار داشــت: ما 
به عنوان متولیان بازار ســرمایه از شما 
تولیدکنندگان می خواهیم افق های پیش 
روی تولید و توسعه شرکت خود را برای 
سهامداران شفاف سازی کنید تا ارزندگی 
شــرکت های فوالدی برای ســهامداران 
نمایــان شــود.به گفته وی، بررســی ها 
بیانگر آن است که شکوفایی در صنعت 

فوالد حتمی بوده، چرا که ذخایر کشور 
و ســاختارها در این حوزه فراهم است.

دهقان دهنوی در ادامــه به بورس کاال 
اشــاره کرد و افزود: بورس کاالی ایران 
در ماهیــت خود یک پلتفــرم معامالت 
است و این بستر معامالت، تعیین کننده 
قیمــت نیســت. بلکه مکانــی را فراهم 
کرده اســت که قیمت ها براساس عرضه 
و تقاضا کشف شــود؛ بنابراین هر گونه 
اعمال دســتوری قیمت در بورس کاالی 
ایران یعنــی انحراف قیمت و ضربه زدن 

به اقتصاد کشــور.او تاکید کرد: هر گونه 
دخالت در قیمــت کاالها از جمله فوالد 
در بورس، شــفافیت را کاهش می دهد و 
عدالت را نقض می کند؛ از این رو سازمان 
بورس براساس قانون، اجازه قیمت گذاری 
دســتوری را نمی دهد که خوشــبختانه 
تعامل بســیار مطلوبی بــا وزارت صمت 
و شــخص وزیر صمت ایجاد شده است.

رییس سازمان بورس گفت: هفته گذشته 
با معاون جدیــد معدنی وزیر به مجلس 
رفتیم و خوشــبختانه مسیری روشن و 
اتفاق های مثبتی در حوزه فوالد در حال 
تحقق اســت.او افزود: چشــم انداز بازار 
فوالد در کشــور بســیار درخشان است. 
بنابراین به همــت تالش های زیادی که 
در دست اجراســت، تمام اقدامات انجام 
خواهد شد تا تمام زنجیره فوالد کشور در 

بورس کاالی ایران عرضه شود.

رییس سازمان بورس؛

 کنار رفتن قیمت گذاری دستوری
 با تعامل وزارت صمت
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رشد۳۰درصدیتسهیالتاعطاییبانکها
بررســی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشــور بیانگر این است که مبلغ کل 
تســهیالت اعطایی در آذر سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۳۰.۸ 
درصدی داشــته است.، طبق اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری تا پایان آذر امسال، معادل ۲۱۰۴ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان بوده که نســبت به اسفند سال گذشته با رشد ۳۰.۸ درصدی مواجه 
شده است.همچنین، تسهیالت قرض الحســنه ۸.۷ درصد از کل تسهیالت اعطایی 
بانک ها و موسســات اعتباری قرض الحسنه را تشــکیل داده و حجم عمده عملکرد 
تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۲۵.۶ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۴ درصد 
است.به لحاظ عددی در پایان آذر سال جاری ۱۸۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان 
نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۵۸.۵ درصد رشد را نشان می دهد.از سوی دیگر، 
بانک های تجاری در کل ۳۳۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند 
که با رشــد ۲۴.۶ درصدی مواجه شده و ســهم وام های قرض الحسنه از این میزان 
تسهیالت ۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک های 
تجاری در پایان سال گذشــته ۷۸.۴ درصد افزایش یافته است.گفتنی است؛ ۱۳.۴ 
درصد از وام های بانک های تجاری را قرض الحســنه تشکیل می دهد.  در بانک های 

تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری 
مربوط به فروش اقســاطی به میزان ۳۴.۶ درصد است که رقم آن ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان در پایان آذر ۱۳۹۹ بوده اســت. عالوه براین، ۹.۹ درصد تســهیالت 
بانک های تجاری به رقم ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان آذر ماه به تسهیالت 
جعاله اختصاص داشــته که این رقم در اسفند ســال قبل ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان بوده اســت. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری 
در پایان آذر ۱۳۹۹ به فروش اقساطی، جعاله و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانک های تخصصی چقدر تسهیالت قرض الحسنه دادند؟  
همچنین، بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت تا پایان آذر سال 
جاری نشان دهنده این است که تســهیالت اعطایی با ۱۴.۷ درصد افزایش از رقم 
۳۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به عدد ۳۶۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است 
که سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی 
معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۵۲.۴ درصدی در مقایســه 
با سال گذشته مواجه شده اســت.گفتنی است که پنج درصد از وام های بانک های 
تخصصی را قرض الحسنه تشکیل می دهد.  بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده 

در بانک های تخصصی کشــور مربوط به فروش اقســاطی می شود؛ به نحوی که در 
پایان آذر ســال جاری ۴۴.۷ درصد کل تسهیالت اعطایی این بانک ها به رقم ۱۶۴ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش فروش اقســاطی بوده و این رقم در اسفند ماه 
سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.بانک های تخصصی نیز در 
بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۱۴.۲ 
درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان آذر امسال به میزان ۵۲ هزار و ۱۰۰ 

میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

عملکرد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
طبق این گزارش، بررسی تسهیالت اعطایی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
در پایان آذر امســال نشان می دهد که تســهیالت این بانک با ۳۷.۴ درصد رشد به 
رقم ۱۳۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیالت قرض الحسنه از 
این میزان تسهیالت ۸.۵ درصد ) ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان( بوده که اعطای 
این نوع تســهیالت در این نوع بانک ها در آذر امســال ۵۳ درصد رشد داشته است.

همچنین، ۳۱.۵ درصد کل اعتبارات ارائه شــده به متقاضیان در بخش مرابحه این 
بانک به رقم ۴۴۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین:
هیچ سازمان و ارگانی بدون طرح و برنامه، 

نمی تواند در بلند مدت رشد کند
معاون طرح و برنامه و مدیر امور شــعب اســتان های بانک ایران زمین، ضمن 
بازدید از شعب استان البرز در جلسه ای با همکاران ستادی و شعب این استان 

بر لزوم برنامه ریزی و حرکت براساس اهداف بانک تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سوادکوهی، معاون طرح و برنامه این 
بانک ضمن اشــاره به اهمیت آماده سازی نقشه راه بانک در سال ۱۴۰۲ و لزوم 
برنامه ریزی بلند مدت به منظور کســب جایگاه برتر بین بانک های خصوصی 
گفت: هیچ ســازمان و ارگانی بدون طرح و اجرای برنامه های تدوین شده، نمی 
تواند در بلند مدت پایداری خود را حفظ کرده و رشد قابل توجهی داشته باشد.در 
ادامه محمد حسینی کناروئی مدیر امور شعب استان ها، پس از بررسی عملکرد 
مدیریت شــعب استان های البرز گفت: بی شک بدون برنامه ریزی و حرکت در 
حول برنامه های تدوین شده، هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد و تمامی پرسنل 
بانک ایران زمین نیز به درســتی درک صحیحی از این موضوع دارند و همواره 
بر اســاس برنامه ریزی دقیق و تکیه بر توانایی های خود، موفق به دستیابی به 

اهداف تعیین شده، می شوند.
در این جلســه ایرج رئیسی مدیرشعب منطقه البرز، قزوین و زنجان توضیحاتی 
در خصوص اهمیت برنامه ریزی و تالش همکاران منطقه به منظور پیشرفت و 

تحقق اهداف بانک بیان داشت.

خدمات اعتباری خود را از بانک تجارت 
دریافت کنید

بانک تجارت به عنوان با گســترش خدمات خود در این زمینه موفق به افزایش 
۳۱۹ درصدی ســپرده نقدی ضمانتنامه های ارزی در مقطع آذرماه سال جاری 
نسبت به اسفند ســال ۱۳۹۸ شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، بانک 
تجارت با کادر تخصصی خود در ســتاد و شــعب سراسر کشور آماده ارائه انواع 
خدمات اعتباری شامل گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و صدور انواع 
ضمانتنامه ارزی و ریالی است.بانک تجارت با توجه به سهم بالمنازع خود در این 
عرصه طبق آخرین آمار رسمی از افزایش نزدیک به ۲۵درصدی کل سپرده های 
ارزی در مقطع پایان آذرماه ســال جاری نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ 
خبر داده است.در همین مقطع زمانی و با تالش کارکنان این بانک، سپرده نقدی 
ضمانتنامه های ارزی با ۳۱۹ درصد، قرض الحسنه پس انداز ارزی با ۵۸ درصد و 
سپرده های ارزی مدت دار با ۱۹ درصد افزایش، بیشترین تغییرات مثبت را داشته 
است.بانک تجارت که همواره به عنوان بانکی متخصص و پیش رو در ارائه خدمات 
اعتباری شناخته می شود در مقطع ۹ ماهه امسال همچون گذشته پیشرفت های 
بسیاری را در گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ها داشته است؛ 
به این ترتیب که تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده با بیش از 
۱۰۵ درصد و تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرش های صادره به ریال 

با نزدیک به ۶۶ درصد بیشترین تغییرات مثبت را نشان می دهد.

پرداخت 1700 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به بانوان سرپرست خانوار 

مهدیان خبر داد:پرداخت ۱۷۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه به بانوان سرپرست 
خانوار از سوی بانک توسعه تعاونمدیر عامل بانک توسعه تعاون از پرداخت بیش 
از ۷۱۸ میلیاردریال تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی از سوی این بانک به 
بانوان سرپرســت خانوار طی ۱۰ ماهه نخست ســال جاری خبر داد.حجت اله 
مهدیان در تشریح فعالیت های حمایتی بانک توسعه تعاون با اشاره به اقدامات 
این بانک در راستای توانمندسازی و حمایت مالی و اعتباری از بانوان سرپرست 
خانوار گفت: بانک توســعه تعــاون به عنوان یک بانک توســعه ای و اجتماعی 
مســئولیت اجتماعی ویژهای برای خود قائل اســت و بر همین اساس در عمل 
به تکالیف توســعه ای و حمایتی اهتمام ویژه ای دارد.مدیر عامل بانک توسعه 
تعاون در ادامه افزود: در ادامه اقدامات حمایتی در راستای توانمندسازی بانوان 
سرپرست خانوار، امســال در بانک توسعه تعاون مقرر شد وام قرض الحسنه با 
معرفی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموع به مبلغ 
۴۰ میلیاردریال به ازای سرانه هر عضو به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال پرداخت گردد 
که تاکنون اعطای تســهیالت به مجموع ۱۶۰ تعاونی به مبلغ ۳۲.۱۱۰ میلیون 
ریال به مدیریت شعب استان های عامل ابالغ گردیده است.مهدیان با بیان این 
که توانمند سازی زنان سرپرســت خانوار از مهمترین برنامه های اشتغال زنان 
اســت، گفت: بانک توســعه تعاون به منظورحمایت از زنان کارآفرین به ۶۵ نفر 
از بانــوان کارآفرین برتر منتخب مردمی با معرفی از ســوی معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری تســهیالت قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون ریالی اعطا 

کرده است.

تأکید مدیرعامل بانک مهر ایران بر جلب 
رضایت مشتریان

دکتر مرتضی اکبری در بازدید از شعب استان کرمانشاه بر جلب رضایت مشتریان 
و تالش براي جذب مشتري بیشــتر تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک در سفر به 
استان کرمانشاه از ستاد و تعدادي از شعب بانک بازدید کرد. وي در این بازدیدها 
نکاتي را براي بهبود روند فعالیت کارکنان مورد تأکید قرار داد.اکبری با اشاره به 
اهمیت تالش برای جذب مشتری بیشتر از سوي کارکنان شعب، جلب رضایت 
مشــتریان را نیز از مهم ترین مواردي دانست که الزم است کارکنان بانک مورد 
توجه قرار دهند.وی همچنین بر آســان گیری ضمانت براي دریافت تسهیالت 
تأکید کرد و گفت: الزم است کارکنان در سریع ترین زمان ممکن کار مشتریان 
را انجام دهند.اکبری به کارکنان یادآوری کرد که پیگیر وصول مطالبات باشند و 
سعي کنند تا جاي ممکن شعبه اي که در آن کار مي کنند با مطالبات غیرجاري 
روبرو نشــود.گفتنی اســت اکبری عالوه بر ســاختمان مدیریت شعب استان 
کرمانشاه، از شعب میدان آزادي، فاطمي، شریعتي، مدرس، ولي عصر، بلوار طاق 

بستان، الله مسکن و آباداني مسکن نیز بازدید کرد

گزارش از بازار سرمایه؛
ریزش بیش از ۳7 هزار واحدی شاخص کل بورس

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۷ هزار و ۶۲۱ واحدی معادل ۳.۲۱ درصد به یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۸۸ واحد رســید. همچنین در فرابورس 
شاخص کل با افت ۲۹۴ واحدی به ۱۷ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.، دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت اولین روز هفته )شنبه هجدهم بهمن ماه ۹۹(، شاهد روند 
نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۹۸۱۷ واحدی معادل ۳.۲۱ درصد به رقم ۲۹۶ هزار و ۲۹۵ واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۷۰۱۴ واحدی معادل ۱.۶۶ درصد، عدد ۴۱۶ هزار و ۱۳۴ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 
۴۵۸۷ واحدی به رقم ۲۷۲ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۴۲۴۰۶ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۶۳۷ هزار 
واحد رسید. همچنین  شاخص بازار اول با ۳۱۵۸۰ واحد کاهش به رقم ۸۰۶ هزار و ۳۱ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۶۱۹۴۵ واحد کاهش همراه بود 
و عدد ۲ میلیون و ۳۸۲ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فارس، فوالد، فملی، شستا، 
کگل، کچاد و تاپیکو با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی کویر، شاراک، زپارس و خزر، بیشترین 
تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در اولین  روز کاری هفته، معامله گران بورس ۸ میلیارد و ۷۴۸ میلیون برگه بهادار 

و سهام را در قالب یک میلیون و ۸۱ هزار نوبت معامله و به ارزش ۸۵ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد ساروم)سیمان ارومیه( با ۴.۹۹ درصد رشد و پس از آن، نمادهای غنوش، حپترو، خکمک، زپارس و سیالم 
بود. همچنین نماد معامالتی شبریز)پاالیش نفت تبریز( با ۵ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای حکشتی، بفجر، کگاز، شبندر، 
وخارزم و ولیز قرار گرفتند.روند معامالت دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهد که نمادهای معامالتی غزر، فملی، خســاپا، فوالد، کلوند،  سیتا و شپنا به عنوان 
پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی کمند، پارند، ساروم، کویر، سبهان و پارند با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابل نیز نمادهای شستا، کدما، شپنا، حکشتی، قثابت، شتران و پرداخت بیشترین حجم عرضه را داشتند.در معامالت دیروز بازار سرمایه، شاخص صنایع 
مختلف قرمزپوش شدند. به گونه ای که شاخص صنایع ذغال سنگ، حمل و نقل، رادیویی، محصوالت چرمی، فراورده نفتی، فنی مهندسی و محصوالت چوبی 

با روند کاهشی مواجه شدند.

مدیرعامل بانک مسکن در همایش روسای منابع انسانی تاکید کرد
ضرورت توجه به امر شایسته ساالری

مدیر عامل بانک مســکن با تاکید بر امر شایسته ساالری در ارتقای شغلی، بر ضرورت 
چابک ســازی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی در این بانک تاکید کرد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، محمود شایان در همایش »روسای منابع انسانی و مدیریت 
شــعب سراسر کشور« با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک ایام دهه فجر انقالب اسالمی 
ایــران، با تاکید بر این که حوزه مدیریت منابع انســانی، یکی از مهمترین مباحث هر 
سازمان است، گفت: ارتباط گرفتن نزدیک با کارکنان، یکی از اولویت های بانک مسکن 
اســت و در این راه، اینجانب خود را عضوی از کارمندان بانک بزرگ مسکن می دانم و 
به طور هفته ای بازدید مستقیم از شعبات تهران و شهرستان ها را در دستور کار قرار 
داده ام.او با بیان این موضوع که یکی از چالش های کنونی، بحث بیماری کرونا است، 
اظهار کرد: سعی همه مدیران در بانک مسکن این بوده که کارمندانی که به این بیماری 
ابتال شدند، به شکل مستقیم از سوی بانک مورد حمایت قرار گرفته اند، تا دغدغه ای 
در درمان خود نداشــته باشــند.مدیر عامل بانک مسکن با تاکید بر این موضوع که در 
حال حاضر توجه به امر شایســته ساالری در ارتقای شغلی یک اصل در بانک مسکن 
محسوب می شود، تاکید کرد: در حال حاضر ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و از 
همه همکاران می خواهم، که با از خود گذشــتگی و همیاری در این جنگ اقتصادی، 
بانک بزرگ مســکن را در ایفای تعهدات خود یاری رسانند.مدیرعامل بانک مسکن با 
تاکید بر این که باید به سمت چابک سازی و افزایش کارایی نیروی انسانی حرکت کنیم 
گفت:  در بانک مسکن، کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته که تامین مالی مسکن مهر 
و سایر پروژه ها تنها بخشی از این امور است و به یاری همکاران، پروژه های جدید را با 

موفقیت به انجام خواهیم رسانید.

در راستای تحقق »جهش تولید« صورت گرفت؛
درج اولین نماد اوراق )گام( در بین بانک های 

خصوصی برای بانک پارسیان
اولین نماد اوراق گواهی اعتبار مولد)گام( در میان بانک های خصوصی به بانک پارسیان 
تعلق گرفت.در راستای همراهی با سیاست های بانک مرکزی ج.ا.ا و با هدف رفع موانع 
پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به بنگاه های مولد اقتصادی و تامین ســرمایه در 
گردش سالم و پایدار برای واحد های تولیدی، درخواست پذیرش و تخصیص نماد بانک 
پارســیان به عنوان اولین بانک خصوصی در سازمان بورس پذیرفته شد.اوراق گواهی 
اعتبار مولد)گام( محصول نوین اعتباری و تســهیالتی اســت که برای کمک به تامین 
اعتبار بنگاه های تولیدی ایجاد شده است. براساس نقش ضمانتی بانک ها، تولید کننده 
برای خرید مواد اولیه یا قطعات، از بانک عامل درخواســت صدور اوراق گام می نمایند 
و با توجه به ضمانت انجام شــده از ســوی بانک، فروشنده مواد و قطعات را به خریدار 
تحویل می دهد .این اوراق به عنوان پلی بین بازار پول و سرمایه، قابلیت انتقال در بازار 

پول و تنزیل در بازار سرمایه را دارد.

 گام های بلند پیاده سازی بانکداری دیجیتال 
در بانک ملی ایران

دیروزه استفاده از تکنولوژی در زندگی انسان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه اجبار است. 
تلویزیون، اتومبیل، هواپیما، تلفن همراه، رایانه و ... همه به اجزای جدایی ناپذیر زندگی 
تبدیل شــده اند و نبود هر کدام از آنها می توانــد اختالل جدی در امور روزمره ایجاد 
کند.این تکنولوژی ها هر روز پیشــرفته تر می شوند و در نتیجه امکانات تازه ای را در 
اختیار کاربران قرار می دهند. طبیعی است که این پیشرفت ها ناشی از نیاز کاربران به 
امکانات بیشتر است و در نتیجه با این احساس نیاز، سرعت، تنوع و ترکیب تکنولوژی 
های جدید نیز بیشتر و دقیق تر می شود.صنعت بانکداری هم از این تغییر و تحوالت 
بی نصیب نبوده اســت. سالها بود که مشتریان بانک ها برای انجام ساده ترین عملیات 
به شعب مراجعه می کردند و با انبوهی از اسکناس، کاغذهای اداری و صف های طویل 
مواجه می شــدند. ارائه امضاهای متعدد، مدارک شناسایی و مراجعات مکرر به بخش 
های مختلف بانک، یک امر عادی بود و اگر کسی »کار بانکی« داشت، مجبور بود یک 
یا چند روز  برای آن وقت صرف کند.این تصاویر کم کم به خاطرات می پیوندند، چرا 
که بیش از ۹۰ درصد تراکنش های بانکی تنها با چند کلیک یا فشــردن دکمه ها از 
طریق رایانه، تلفن همراه و یا سامانه های بانکی انجام می شود. این روزها کمتر کسی 
برای انجام فعالیت های بانکی معمول به شعب مراجعه می کند، چون هیچ کس حاضر 
نیست برای یک انتقال وجه، پرداخت قبض و یا پرداخت اقساط تسهیالت زحمت رفتن 
به شــعبه، نشستن در صف و یا خطر ابتال به بیماری های واگیر مانند کرونا را به جان 
بخرد.بــا این وجود هر روز امکانات تازه ای به خدمات غیرحضوری بانک ها افزوده می 
شود. تا چندی پیش کسی نمی توانست تصور کند بدون حضور در شعبه و مکالمه رو 

در رو با کارکنان بانک، امکان احراز هویت او وجود داشته باشد.

جلسه شورای اداری پست بانک استان بوشهر با حضور طهمورث الیاسی بختیاری عضو هیات مدیره، حمید افتخاری معاون اعتباری و بین الملل، محسن 
اخالقی مشــاور مدیرعامل و مدیر امور حراست، داود قزلباش سرپرست اداره کل امور شعب، سید رحمان حسین پور رئیس اداره  کل روابط عمومی، 
حیدر پوررهنما مدیر شعب استان، معاون وی و روسای شعب و دوایر ستادی و کارشناسان استان، شانزدهم بهمن ماه سال جاری برگزار شد.  تصویربه 
گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، الیاسی در این جلسه با قدردانی از عملکرد مطلوب استان اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بسیار باال 
برای سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی بوده و پست بانک ایران به عنوان گسترده ترین شبکه بانکی و برترین بانک دولتی می تواند با 
بهره برداری از ظرفیت های و امکانات موجود، به توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی، بیش از پیش کمک کند.وی با اشاره به عملکرد پست بانک 
ایران و جایگاه مناسب آن در نظام پولی و بانکی تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته در مجموعه بانک بر اساس راهبردها و سیاست های تعیین شده 

و همسویی واحدها با اهداف بانک زمینه سودآوری آن فراهم و بخش عمده ای از زیان انباشته سنوات قبل جبران شده است.

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تهیه ، اجرا و نصب 
ایستگاه اتوبوس بر اساس فهرست بهاء ابنیه )فهرست پایه سال 99( به شماره مناقصه 
2099005233000056 از طریق ســتاد تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* پایه و رشته مناقصه گران: پایه پنج و باالتر رشته ابنیه
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 99/11/18 می باشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 13 تاریخ 99/11/23
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 13 تاریخ 99/12/04

* زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/12/05
* اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت )الف(:
  083-37290001 مرکــز  شــهرداری  غدیــر  میــدان  کرمانشــاه  آدرس:   * 

083-37288162 
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 

41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 – 85193767

آگهـیمنـاقصهعمومییـکمرحـلهای
شهرداریکرمانشاه

سعیدطلوعی-شهردارکرمانشاه
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تد
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جلسه شورای اداری 
پست بانک استان 
بوشهر با حضور 
عضو هیأت مدیره 
و مدیران ستادی 
برگزار شد
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گزیده خبر

کرونا در جهان؛ بازگشت به شرایط عادی، 
شاید هفت سال دیگر

بلومبرگ با اشاره به روند واکسیناسیون صورت گرفته در کشورهای مختلف 
برای مقابله با کووید-۱۹، پایان همه گیری کرونا و بازگشت به شرایط عادی 
را هفت سال دیگر پیش بینی کرد.به گزارش بلومبرگ، اینکه چه زمان همه 
گیری کرونا پایان می پذیرد سوالی است که پاسخ آن تقریبا همه چیز را در 
سراســر دنیا تحت تاثیر قرار داده است. اما پاســخ این سوال را می توان در 
سرعت واکسیناسیون دریافت.بلومبرگ براساس اطالعاتی که از تزریق ۱۱۹ 
میلیون دوز واکســن تزریق شده در سراســر جهان بدست آورده، بزرگترین 
پایگاه داده های مربوط به کووید-۱۹ را فراهم کرده است. برخی چهره های 
علمی مانند »آنتونی فائوچی« رئیس موسســه ملــی آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکا هم بر این باور هســتند در صورتی که واکسیناســیون ۷۰ تا 
۸۵ درصد جمعیت انجام گیرد می توان انتظار داشت شرایط به حالت عادی 
بازگردد. ردیابی واکسیناسیون کشورهای مختلف توسط بلومبرگ نشان می 
دهد برخی کشورها با تزریق واکسن به ۷۵ درصد از جمعیت خود، پیشرفت 
بسیار سریع تری نسبت به سایر کشورها دارند.در این میان، با توجه به میزان 
جمعیتی که تاکنون درآمریکا واکســن دریافت کرده اند، این کشور در سال 
۲۰۲۲میالدی می تواند ۷۵ درصد جمعیت خود را واکســینه کند. لذا با در 
نظر گرفتن روند ســریعتر واکسیناسیون کشورهای ثروتمند غربی نسبت به 
سایر کشورهای جهان، با سرعت کنونی هفت سال طول می کشد تا زندگی 
به حالت عادی بازگردد.براســاس تخمین هایی کــه صورت گرفته، باید بی 
ثباتی ها در آغاز روند واکسیناســیون را هــم در نظر گرفت؛ به عنوان مثال 
تاریخ هدف در نیویورک این هفته به دلیل طوفان زمســتانی به تعویق افتاد. 
در کانادا هم روند واکسیناسیون در پی تاخیر در ارسال واکسن، با پیش بینی 
هایی که پیش از این صورت گرفته بود، جور در نیامده اســت.در این میان 
برخی کشــورهای قطب تولید واکسن مانند هند و مکزیک هنوز در آغاز راه 
هستند. این در حالی اســت که از زمان آغاز واکسیناسیون تاکنون بیش از 
هشــت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دوز از طریق بیش از یکصد قرارداد خریداری 
شده ضمن آنکه بررســی ها نشان می دهد تنها یک سوم کشورهای جهان 
واکسیناســیون را آغاز کرده اند.براساس آخرین آمار منتشر شده تا به دیروز 
بیش از ۱۰۵ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر در سراســر جهان به کووید-۱۹ مبتال 
شــده و از این میان بالغ بر دو میلیون و ۳۰۹ هزار نفر جان خود ار از دست 

داده اند.

تماس تلفنی مقام بلندپایه چین با وزیر 
خارجه آمریکا

»یانگ جیه چی« از اعضای ارشــد کمیته مرکزی حزب کمونیســت چین 
دیروز شــنبه در تماس تلفنی با »آنتونی بلینکــن« وزیر خارجه آمریکا، در 
مورد مسایل دوجانبه گفت و گو و رایزنی کرد.به گزارش »سی جی تی ان« 
تلویزیون انگلیسی زبان چین، دو طرف در این تماس تلفنی که جزییات آن 
منتشر نشده است در مورد ارتقاء روابط دو جانبه با یکدیگر مذاکره کرده اند.

»یانــگ جیه چی« چند روز پیش نیز در نشســت کمیته ملی روابط ایاالت 
متحده و چین اعالم کرده بود، کشــورش آماده همــکاری با ایاالت متحده 
آمریکا برای پیشبرد روابط در مســیر عدم درگیری، عدم رویارویی، احترام 
متقابل و همکاری برد - برد است.او گفته بود: وظیفه هر دو طرف این است 
که روابط را دوباره در یک مسیر قابل پیش بینی و سازنده قرار دهند.این مقام 
چینی در عین حال هشــدار داده بود که مداخله در امور داخلی چین خط 
قرمزی است که عبور از آن خطرناک خواهد بود.به گفته یانگ، هرگونه غفلت 
در این حوزه ضمن آنکه منافع آمریکا را به خطر می اندازد به تضعیف رابطه 
دوجانبه نیز منجر خواهد شــد.اگرچه تصور می شد با روی کار آمدن دولت 
جو بایدن در آمریکا، روابط پکن و واشنگتن بهبود یابد؛ اما به نظر می رسد نه 
تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه تنش ها به ویژه در مورد دریای جنوبی چین نیز 
افزایش یافته است.»جو بایدن« رییس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته طی 
سخنانی که به نوعی اولویت های سیاست خارجی خود را تعیین کرد، اظهار 
داشت: مقامات آمریکا باید با این لحظه جدید پیشرفت اقتدارگرایی، از جمله 
جاه طلبی های رو به رشــد چین برای رقابت با ایاالت متحده و عزم روسیه 
برای آسیب رساندن و بر هم زدن دموکراسی ما؛ مواجه شوند.وی گفت: ما با 
ســوء استفاده های اقتصادی چین، با اقدامات تهاجمی این کشور برای عقب 

راندن حقوق بشر، مالکیت معنوی و حاکمیت جهانی مقابله خواهیم کرد.

 گفت وگوی رهبران فرانسه و انگلیس
 درباره برجام

نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه درباره توافق هسته ای ایران با یکدیگر 
گفتگو کردند.به گزارش رویترز، ســخنگوی نخســت وزیر انگلیس گفت: بوریس 
جانسون روز جمعه در گفت و گوی تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 
موافقت کردند که اجرای برنامه موفقیت آمیز واکسیناسیون جهانی علیه ویروس 
کرونا نیازمند یک تالش مشــترک و هماهنگ بین دولت ها اســت.بر اساس این 
گزارش، مکالمه تلفنی جانسون و ماکرون پس از انتقاد مقام های فرانسوی نسبت 
به برنامه واکسیناســیون بریتانیا انجام شده است. اتحادیه اروپا نیز یک هفته قبل 
تهدید کرده بود که سختگیری های مرزی شدیدی را علیه ایرلند اعمال می کند تا 
از عرضه واکسن حفاظت کند. البته بروکسل بعدا این تهدید خود را بازپس گرفت.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس افزود: رهبران دو کشور درباره مقابله با ویروس کرونا 
مذاکره کردند. رهبران دو کشور توافق کردند که برنامه موفقیت آمیز واکسیناسیون 
جهانی نیازمند یک تالش هماهنگ بین دولت ها است.دفتر نخست  وزیری انگلیس 
همچنین اعالم کرد که جانســون در تماس با ماکرون درباره توافق هسته  ای ایران 

)برجام( نیز گفت وگو کرده اند.

  علت تنش های اخیر میان بحرین 
و قطر چیست؟

 پس از گذشــت چند هفته از امضای توافق نامه  »العال« توســط رهبران شورای 
همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به محاصره قطر، هنوز در مشــارکت کامل 
بحریــن در این توافق تردید وجود دارد.در کنار عربســتان، امارات متحده عربی و 
مصر، بحرین نیز در نشست العال برای از سر گیری کامل روابط دیپلماتیک و تجاری 
با قطر توافق کرد اما از زمان این توافق، منامه ســیگنال های متفاوتی مخابره کرده 
است و چه بســا عدم یقین درباره از سرگیری سفرها میان قطر و بحرین، نمودی 
برجســته از تداوم اختالفات میان دو کشــور است.پایگاه خبری میدل ایست نیوز 
در این باره به نقل از تارنمای ســوئیس اینفو نوشــت که منابع مسئول در صنعت 
گردشگری بحرین تصریح کردند هنوز روند مناسبات منامه و دوحه روشن نیست 
و نمی توان برنامه ریزی ســفر یا رزرو اتاق در منامه را انجام داد؛ این در حالی است 
پروازها و ســفرها از عربســتان و امارات به قطر و برعکس از سر گرفته شده است.

ســازمان هواپیمایی بحرین پیشــتر اعالم کرده بود ،منامه حریم هوایی خود را از 
۱۱ ژانویه به روی هواپیماهای قطری گشــوده اســت اما مناسبات دو کشور هفته 
گذشــته شــاهد اظهارنظرهای متفاوتی بود به طوری که رئیس کمیسیون روابط 
خارجــی مجلس بحرین تأکیــد کرد که قطر هیچ جدیتــی در اجرای تعهدهای 
خود برای حل اختالفات با کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس نشان نداده 
اســت.»محمد السیسی البوعینین«، رئیس کمیســیون روابط خارجی بحرین در 
دیدار با »عبداللطیف بن راشد الزیانی«، وزیر امور خارجه بحرین، از تالش های این 
وزارتخانه برای تقویت روابط دیپلماتیک بحرین با کشورهای جهان قدردانی و تشکر 
کرد.او گفت که بحرین همچنان با حسن نیت پایبندی خود را به اجرای توافق نامه 
»العال« نشــان داده و آن را گامی مهــم در حل اختالفات با قطر می داند اما قطر 
تاکنون هیچ جدیتی در عمل به تعهداتش نشــان نداده است.در این راستا، وزارت 
شهرسازی بحرین اقدام به مصادره ۱۳۰ ِملک متعلق به »خالد بن ناصر بن عبداهلل 
المسند« کرد که از عموزادگان امیر قطر است همچنین قطر، هواپیماهای بحرینی 
را به نقض حریم هوایی این کشور و بازداشت صیادان قطری متهم کرد که منامه 

این اتهامات را نادرست خواند.

ابهام عمدی
وزارت امور خارجه بحرین پیشتر با صدور بیانیه ای قطر را به برنداشتن هیچ گامی 
بعد از نشست العال برای حل مسائل مورد اختالف با این کشور متهم کرد همچنین 
در ایــن بیانیه، قطر به پاســخ ندادن به دعوت بحرین در اعزام هیات رســمی در 
زود ترین زمان ممکن برای آغاز مذاکرات دوجانبه درباره مســائل اختالفی متهم 
شده است.در همین پیوند، »کریستیان کوتز اولریخسن«، پژوهشگر مرکز بیکر در 
دانشــگاه رایس آمریکا تاکید کرد: چه  بسا اظهارنظرهای مبهم مسئوالن بحرینی 
عامدانه بوده و به مســاله ای مشخص اشــاره نکرده اما این امر نشانگر آن است که 
رهبران بحرین از تصمیم دیگر کشورها برای پایان دادن به اختالفات راضی نبوده 
اند و احتماال مجبور به تبعیت از عربســتان شــده اند.وی افزود: بحرین و قطر در 
گذشته اختالفات مرزی از جمله بر سر جزایر »حوار« با یکدیگر داشتند همچنین 
دو کشور در زمینه رابطه با ایران اختالف نظر جدی باهم دارند.»جاستن گینگلر«، 
تحلیلگر و کارشــناس مسائل بحرین در دانشگاه قطر هم تصریح کرد: در رابطه با 
مقاومت کنونی بحرین بعد از توافق العال برای عادی سازی واقعی مناسبات با قطر 
باید بــه تاثیرگذاری فزاینده امارات بر روند تصمیم گیری بحرین در مقابل کاهش 

تاثیرگذاری عربستان اشاره کرد.

نبرد بر سر تسلط بر شبه جزیره میان عربستان و امارات
بحرین بــه عنوان تولیدکننده کوچک نفت از دیرباز به همســایگان خود به ویژه 
عربستان در زمینه تامین انرژی مورد نیازش وابسته بوده است.در همین باره، »توبی 
ایلز«، تحلیلگر امور بحرین تصریح کرد:بحرین علیرغم اقدامات اصالحی، نیازمند 
حمایت های مالی بیشتر همسایگان خود است و وضعیت مالی دشوار آن می تواند 
در درک تبعیت متغیر این کشــور از عربستان به امارات کمک کند به طوری که 
امارات در یک دهه اخیر سرمایه گذاری بسیاری در بحرین انجام داده است.گینگلر 
هم اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که امارات با اکراه در نشست العال حضور 
یافــت و من معتقدم که لجاجت ادامه دار بحرین پیامی به دوحه و ریاض اســت و 
فراتر از آن، من بر این باور هســتم که بحرین به میدان نبرد جدیدی برای تسلط 
امارات و عربستان در شبه جزیره تبدیل شده است.تحلیلگران می گویند بحرین به 
میدان نبرد جدیدی میان امارات و عربســتان تبدیل شده است .در همین ارتباط، 
»لولوه خاطر«، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ضمن اعالم اینکه تالش ها برای 
حل اختالفات میان قطر و کشورهای همســایه نظیر بحرین و امارات ادامه دارد، 
در پاســخ به ســوالی کم  رغبتی این دو کشور در مقایســه با عربستان برای حل 
بحران گفت: ما خواهان تمرکز بر جنبه مثبت ماجرا هستیم، اقداماتی که تاکنون 
از عربستان مشــاهده کردیم، نشانه بسیار مثبتی اســت.وی اظهار داشت: برخی 
گزارش های رسانه ای از مشکالت قطر با برخی دیگر از کشورهای شورای همکاری 
سخن گفته اند اما ما بر این مسائل تمرکز نمی کنیم بلکه خواهان تمرکز بر وحدت 
کشــورهای شورای همکاری هستیم، آنچه که ما می دانیم این است که عربستان 
نماینده دیگر کشورهای شورای همکاری هم است لذا نگران این شایعات نیستیم.

عربســتان، بحرین، امارات و مصر در ماه گذشته میالدی در نشست سران شورای 
همکاری در شــهر العالی عربســتان توافق نامه ای برای حل اختالفاتشان با قطر 
امضا کردند.این کشورها از سال ۲۰۱۷ ضمن قطع کامل روابط دیپلماتیک با قطر 
این کشــور را تحریم کرده و آسمان خود را به روی تردد هواپیماهای قطری بسته 
بودند.اما از اواخر سال گذشته با وساطت کویت و ایاالت متحده این اختالفات رو به 
کاهش نهاد و این کشورها توافقی برای حل اختالفات و برقراری روابط امضا کردند.

محاکمه دوم ترامپ؛

سایه نگرانی بر سر امنیت آمریکا
در حالیکه پایتخت آمریکا همچنان در تب وتاب شورش هواداران 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا و احتمال تکــرار این بحران در 
روزهای آینده بســر می برد، در پیش بودن محاکمه دوم دونالد 
ترامپ در روزهای آینده باعث شده تا سایه نگرانی ها همچنان بر 
سر آمریکا و امنیت این کشور سنگینی کند. رسانه های آمریکایی 
با اعالم اینکه جلســه محاکمه ترامــپ روز ۲۱ بهمن ماه جاری 
تشــکیل خواهد شــد، اخیرا خبر داده اند که ترامپ دو وکیل را 
جایگزین تیم پیشــین کرده و آنها در محکمه سنا عهده دار دفاع 
از وی خواهند بود. ترامپ پیشــتر اعالم کرده که در سنا حضور 
نخواهد یافت و دفاعیه خود را ارســال خواهد کرد.دیوید شوئن، 
یکی از وکالی ترامپ،هفته گذشــته گفت کــه دموکرات ها در 
اقدامــی »غیر دموکراتیک و غیرقانونی« به دنبال آنند تا از حربه 
محاکمه ترامپ برای جلوگیری از نامزدی مجدد وی در انتخابات 
ریاست جمهوری استفاده کنند.منابع خبری گزارش دادنده اند که 
تیم پنج نفره وکالی ترامپ چند روز مانده به آغاز محکمه سنا 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 محکومیت رئیس جمهوری 
که دوره اش به پایان رسیده، عنوان کنند که در انتخابات ۲۰۲۰ 
تقلب گســترده رخ داده و آراء او به ســرقت رفته است.هواداران 
ترامپ ۱۷ دی و دو هفته مانده به پایان ریاســت جمهوری وی 
پس از یورش به ساختمان کنگره با پلیس درگیر شدند که در این 
میان خساراتی به اموال عمومی وارد شد و تعدادی از معترضان و 
مأموران پلیس در این میان مجروح شده و جان باختند. مجموعه 
این حوادث کم ســابقه موجب شد 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 

سنا است که در محکمه ۲۱ بهمن اتهام »تحریک برای شورش« 
ترامپ را بررســی کند.در صورتی که ۶۷ ســناتور به مجرمیت 
ترامپ رأی موافق بدهند، عماًل حیات سیاســی خود را از دست 
خواهد داد و هرگونه صالحیت دســتیابی به پست های سیاسی 
عالی در آمریکا از جمله شــانس دوباره رئیس جمهوری شدن را 
برای همیشــه از دست خواهد داد. از ۱۰۰ عضو سنا، ۵۰ سناتور 

جمهوری خواه و ۵۰ سناتور دموکرات است.

مخالفت جمهوری خواهان
هفتــه پیش ۴۵ ســناتور جمهوری خواه در حالی اســتیضاح 
ترامپ را غیرقانونی خواندند که پیشــتر میت رامنی ســناتور 
جمهوری خــواه ایالت یوتا با حمایــت از طرح محاکمه ترامپ 
گفته بود که این اقدام پس از خروج وی از کاخ ســفید قانونی 
است.»جیم جردن« و »مدیسون کاوتورن« سناتورهای ایاالت 
»اوهایو« و »کارولینای شمالی« استیضاح را غیرقانونی دانسته 

و دموکرات هــا را به دوری جســتن از اتحــاد در آمریکا متهم 
کردند.»مارکو روبیو« ســناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا نیز 
اســتیضاح مجدد ترامپ را »اقدامی جهان ســومی« خواند که 
رهبر جدید رهبر قبلی را بازداشت و زندانی می کند. وی هشدار 
داد که در آمریکا نیز باب خواهد شــد که هر رئیس جمهوری 
که دوره وی به پایان می رســد از سوی جانشین خود محاکمه 
خواهد شد.»رند پاول« ســناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی 
نیــز گفت: این اســتیضاح از همان بدو ورود به ســنا »مرده« 
است.»جان بولتون« مشاور معزول امنیت ملی دونالد ترامپ هم 
محاکمــه دوم او را مانند محاکمه بار اول، بیهوده و غیرمنطقی 
توصیــف کرد و پیش بینی کرد که این اقدام به نتیجه نرســد.

ترامپ نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که دو بار استیضاح 
می شود. ســال گذشته استیضاح وی در مجلس نمایندگان به 

تصویب رسید ولی سنا وی را از اتهامات تبرئه کرد.

تهدید اعضای کنگره و تداوم تدابیر امنیتی
دومین اســتیضاح ترامپ قرار است هفته آینده در فضایی از 
بیم و هراس تروریســت های داخلی هوادار ترامپ برگزار شود 
و نیروهــای امنیتی پس از وقایع کاپیتول و از بیم شــورش 
دوبــاره در پایتخت آمریــکا هزاران نیروی اضافی در شــهر 
مستقر کرده اند که با توجه به نزدیک شدن به محاکمه ترامپ 
این اســتقرار نیروها همچنان ادامه دارد.ســاختمان کنگره و 
مناطق اطراف آن با وجود پایان یافتن مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری در اول بهمن، همچنان تحت مراقبت ویژه حدود ۷ 
هزار نیروی گارد ملی آمریکا قرار دارد و با نزدیک شــدن به 
جلسه محاکمه سنا اعضای کنگره به حمله در خارج از کنگره 

و حتی به مرگ تهدید شده اند.

روزنامــه ایندیپندنت از فشــارها بر 
بوریس جانسون برای توقف حمایت از 
جنگ عربستان در یمن پرده برداشت.

بــه گزارش عربی ۲۱، جان اســتون، 
نویسنده این گزارش در ایندیپندنت 
تصریــح کرد، جــو بایــدن، رئیس 
جمهوری آمریکا در اولین ســخنرانی 
خود درمورد سیاست خارجه گفت که 
جنــگ در یمن منجر به »یک فاجعه 
انســانی و اســتراتژیک« شده است 
و باید پایان یابد. وی دســتور توقف 
قراردادهای مربوط به فروش سالح به 
عربستان را نیز داد.این روزنامه نوشت 
که انگلیس به همــراه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا حامی قوی 
عربســتان بود؛ عربستانی که از شش 
ســال قبل اقدام به حمالت هوایی به 
فنی  یمن می کند.انگلیــس حمایت 
را بــرای حمالت به یمــن ارائه داد و 
نیروهایی را برای حفاظت از تاسیسات 
نفتی عربستان مستقر کرد و حتی بعد 
از اینکه دادگاهی در انگلیس دستور به 
توقف فروش سالح به عربستان را بنا 
به دالیل انسانی داد، اما انگلیس فروش 
سالح به این کشور را از سر گرفت.لیزا 
ناندی، وزیر دولت در ســایه انگلیس 
در بیانیه ای خواهــان توقف حمایت 

انگلیس از عملیات عربستان در یمن 
شد، چراکه این اقدام باعث می شود که 
انگیس در عرصــه بین الملل در انزوا 
بماند.وی افــزود، تصمیم جو بایدن، 
رئیس جمهــوری آمریکا برای توقف 
حمایت آمریکا از عملیات ها در یمن 
نشانگر تحول در افکار عمومی جهانی 
اســت و باعث می شود که انگلیس از 
گام های همپیمانــان عقب بماند.وی 
ادامــه داد: وزیران در حال حاضر باید 
دست به تحرکی بزنند که انتظار برای 

آن طوالنی شــده است و قراردادهای 
تسلیحاتی با عربستان را متوقف کنند 
و به نقش انگلیس در این نزاع که منجر 
به بزرگ ترین فاجعه انسانی در جهان 
شده است، پایان دهند.دیوید میلیبند، 
وزیر خارجه پیشــین انگلیس و مدیر 
کمیته نجات بین المللی در مصاحبه با 
بی بی سی گفت: به صراحت، انگلیس 
نقش مهمی در توقف این جنگ دارد، 
اما انگلیس در حمایت از موضع بایدن 
جهــت رها کردن ائتــالف تحت امر 

عربستان تا به االن شتابی نشان نداده 
است.وی از آمریکا و انگلیس خواست 
تــا در درج نام انصاراهلل به عنوان یک 
گروه »تروریســتی« تجدیدنظر کرده 
و کمک هــای بســیاری را بــه یمن 
بفرستند و دست به تحرکات سیاسی 
و دیپلماتیک بزنند.ساره وولدرون، از 
کمپین علیه تجارت سالح نیز گفت: 
دولت آمریکا بزرگترین تاجر ســالح 
در جهان اســت و این تصمیم جدید 
اقدامی مهم در راســتای پایان دادن 
به ایــن جنگ هولنــاک خواهد بود. 
نیروهایی که تحت هدایت عربستان 
هســتند، جان هــزاران غیرنظامی را 
گرفته و مــدارس، بیمارســتان ها و 
منــازل را بمباران کردنــد، هرچقدر 
که وضعیت خطرناک باشــد، اما آنها 
بر حمایت سیاسی مطلق و پشتیبانی 
نظامی از جانب دولت انگلیس حساب 
باز کرده اند، باید این حمایت متوقف 
شود، همچنین قراردادهای تسلیحاتی 
که باعث ضرر بسیاری شده اند.فیلیپ 
ناصیف، از سازمان عفو بین الملل نیز 
گفت: باید هر گونه معامالت سالح با 
عربســتان و امارات متوقف شود تا از 
ارتکاب جنایت های بیشــتر در یمن 

جلوگیری شود.

ایندیپندنت فاش کرد
فشارها بر جانسون برای توقف 

حمایت از عربستان

بایدن: 
 ترامپ نباید گزارش های اطالعاتی 

را دریافت کند
رئیس جمهور آمریکا بر این باور است که دونالد 
ترامپ نباید به گزارش های اطالعاتی دسترسی 
داشته باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 
مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت: من معتقدم 
که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 
نباید به گزارش های اطالعاتی دسترسی داشته 
باشد آن هم به خاطر رفتار دم دمی مزاجش و این نگرانی که ممکن است 
اطالعات محرمانه را به اشتراک بگذارد.بر اساس این گزارش، بایدن در پاسخ 
به این سئوال که »آیا ترامپ باید به گزارش های اطالعاتی دسترسی داشته 
باشد؟« گفت: این طور فکر نمی کنم.رئیس جمهور آمریکا افزود: دیدگاه من 
در این خصوص که ترامپ نباید گزارش های اطالعاتی را دریافت کند، هیچ 
ارتباطی با یورش طرفدارانش به ساختمان کنگره ندارد. به دلیل رفتارهای 
دم دمی مزاجش، او نباید به گزارش های اطالعاتی دسترسی داشته باشد.

این در حالی است که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پیش از این در یک 
کنفرانس خبری گفت: کاخ ســفید در حال بررســی این موضوع است که 
آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین ایاالت متحده اجازه دسترسی به 
گزارش های اطالعاتی را داشته باشــد یا نه.گزارش وی افزود: تیم امنیت 
ملی جو بایدن در حال بررســی این مســاله است. این چیزی است که هم 
اکنون مورد بازنگری قرار گرفته است.روســای جمهور قبلی آمریکا معموال 
پس از ترک قدرت به گزارش های اطالعاتی دسترسی دارند ولی با این حال 
دموکرات ها و حتی برخی از مقام های جمهوریخواه دولت ترامپ، نســبت 
به غیرقابل اعتماد بودن ترامپ هشدار داده اند و بر این باورند که او ممکن 
است بخواهد از اطالعات محرمانه سوء استفاده کند.»سو گوردون« معاون 
سابق اطالعات ملی آمریکا در دولت ترامپ خواستار قطع دسترسی رئیس 
جمهور پیشین آمریکا به گزارش های اطالعاتی شده است.آدام شیف رئیس 
کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز پیش از ترک قدرت توسط 
ترامپ تالش هایی را برای قطع دسترســی وی به گزارش های اطالعاتی 

آغاز کرده بود.

ماس:
 تصمیم بعدی درباره روسیه را در سطح 

اتحادیه اروپا می گیریم
وزیــر امور خارجه آلمــان در واکنش به اخراج 
چند دیپلمات اروپایی از روســیه گفت تصمیم 
بعــدی در ایــن رابطه در ســطح اتحادیه اروپا 
گرفته  خواهد شد. اختالفات بین اتحادیه اروپا و 
روسیه در مورد زندانی شدن »الکسی ناوالنی« از 
مخالفان کرملین در روزهای اخیر شدت گرفته 

است. پس از اخراج روز گذشته سه دیپلمات اروپایی از سوی روسیه، »هایکو 
ماس« وزیر امور خارجه آلمان این کشــور را به رعایت تعهدات بین المللی 
خود فراخواند. وزارت امورخارجه روســیه دیپلمات های ســوئد، لهستان و 
آلمان را بخاطر شــرکت در اعتراضات غیرقانونی در روسیه عنصر نامطلوب 
خوانده که باید خاک این کشــور را ترک کننــد.در همین رابطه وزیر امور 
خارجه آلمان در گفت وگو با روزنامه های گروه رسانه ای فونکه آلمان گفت: 
این روسیه است که تصمیم می گیرد چه ارتباطی با باقی کشورهای اروپایی 
داشته باشد. وی در خصوص واکنش کشورش به این اقدام روسیه تاکید کرد 
که مراحل بعدی بین همکاران اتحادیه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ماس با بیان این که هماهنگی نزدیک بین شــرکا در این مورد مهم اســت 
افزود: اعالمیه رئیس جمهور بایدن مبنی بر اینکه رویکرد روسیه بار دیگر با 
متحدان هماهنگ خواهد شد، یک نشانه و پیام مهم است.وی در عین حال 
یادآورد شــد که این موضوع نباید موجب بسته شدن راه های گفت وگو با 
روسیه شود و علی رغم همه مشکالت باید رابطه خوب یا حداقل منطقی با 
این کشور حفظ شود. این امر نیز با انتظار اینکه روسیه به تعهدات بین المللی 
خود احترام بگذارد مرتبط است.پیشــتر نیز »سرگئی نچایف« سفیر مسکو 
در برلین به وزارت امورخارجه آلمان احضار شده است. به گزارش رسانه ها 
»میگل برگر« مدیر دفتر خارجی فدرال آلمان از سفیر روسیه خواسته است 
کــه برای گفت وگوی فوری در وزارت امورخارجه این کشــور حضور یابد تا 
مواضع برلین در این خصوص به وی اعالم شــود.روز جمعه وزارت خارجه 
روســیه در خصوص اخراج سه دیپلمات اروپایی اعالم کرد که این دیپلمات 
ها در اعتراضات غیرقانونی علیه بازداشت الکسی ناوالنی در ۲۳ ژانویه )چهارم 

بهمن( شرکت کرده اند و این مغایر با اصول دیپلماتیک است.

نگـــاه
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پژوهشگران بیوتکنولوژی، با انجام یک مطالعه عنوان کردند که نوعی 
از باکتری های رودوکوکوس می توانند ضایعات کشاورزی مثل ساقه 
گنــدم و ضایعات صنعتی مثل آب پنیــر را به روغن های میکروبی 
تبدیل کنند. چربی تولیدشــده توسط باکتری ها از نوع »تری آسیل 
گلیســرول )TAG(« و »واکس اســتر« اســت و از آن ها در تولید 
افزودنی های غذایی، محصوالت آرایشــی،  روان کننده ها، روغن های 
شیمیایی، شمع ها و سوخت های زیســتی استفاده می شود. مقدار 
و ســاختار چربی های باکتری ها به چندین عامل مثل نوع باکتری، 
ســاختار منبع کربنی، زمان کشت و مقدار کربن و نیتروژن موجود 
در محیط کشت بستگی دارد. یکی از گونه های باکتری که توانایی 

ذخیره چربی تری آسیل گلیسرول را دارند.

پژوهشــگران آمریکایــی در بررســی جدیــد خــود دریافتند که 
کروناویروس می تواند با حذف کردن بخشی از توالی ژنتیکی خود، از 
واکنش های سیستم ایمنی بدن فرار کند. پژوهشها نشان می دهد که 
کروناویروس به واسطه حذف قطعات کوچک از توالی ژنتیکی خود، 
از واکنش هــای ایمنی فرار می کند. از آنجا که حذف این قطعات در 
بخشی از توالی ژنتیکی رخ می دهد که برای شکل پروتئین خوشه ای 
رمزگذاری می کند، پادتن خنثی کننده پیشین نمی تواند ویروس را 
تحت کنترل درآورد. شما نمی توانید چیزی را که وجود ندارد، ترمیم 
کنید. بخشــی از ویروس که پادتن آن را می بیند، برای همیشه از 
بین رفته اســت. پژوهشگران، این الگو را در چندین نمونه متفاوت 

کروناویروس مشاهده کرده اند. 

برای افزایش ماندگاری و ایمنی غذاها و نوشــیدنی ها از بسته بندی 
ضد میکروبی استفاده می شــود. با این حال، نگرانی در مورد انتقال 
مــواد بالقوه مضــر مانند نانو ذرات نقره از این نــوع ظروف به مواد 
مصرفی وجود دارد. نتایج تحقیق جدید نشــان می دهد، نقره ای که 
در یک پالستیک ضد میکروبی جاسازی شــده است می تواند وارد 
مواد غذایی شده و نانو ذرات را در غذاها و نوشیدنی ها، خصوصا مواد 
شیرین مزه تشکیل دهد. برخی از پلیمرهای حاوی نانو ذرات یا نانو 
کامپوزیت ها می توانند رشد میکروارگانیسم های مسئول فساد مواد 
غذایی و آشامیدنی و بیماری های ناشی از غذا را کاهش دهند. اگرچه 
این پلیمرها در حال حاضر برای استفاده در بسته بندی مواد غذایی 

در ایاالت متحده هنوز تایید نشده اند.

 باکتری هایی که از ضایعات، 
روغن تولید می کنند

کروناویروس با فریب دادن سیستم 
ایمنی بدن، خود را نجات می دهد

بسته بندی هایی بهداشتی که موجب 
آلودگی مواد غذایی می شوند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نمایش تیم آکروباتیک هوایی هند در نمایشگاه هوایی 2021 هند در بنگلور

آیا فراری SF90 استراداله سریع ترین خودروی تولیدی دنیاست؟!
تحویل اولین نمونه های فراری SF90 استراداله به مشتریان شروع شده و این خودرو می تواند سریع ترین خودروی تولیدی دنیا در خط 
مستقیم لقب گیرد. بروکس که در کانال یوتیوب درگ تایمز فعالیت می کند بسیار مشتاق مشاهده شتاب گیری سوپرکار هیبریدی فراری 
بوده و با این خودرو ســری به پورتوریکو زده تا SF90 اســتراداله را تست کند. آنچه که بروکس کشف کرده خودرویی بوده که می تواند 
از مرگ هم سبقت گیرد! این سوپرکار 9۸۶ اسب بخاری توانسته در خیابان شتاب صفر تا 9۶ کیلومتر در ساعت ۲.۱ ثانیه ای بر جای 
 SF90 بگذارد و مسافت ۴00 متر را نیز تنها در 9.۶۲ ثانیه طی کند. باک خودرو در طول این تست ها پر از بنزین بوده است. اما عملکرد
اســتراداله در مقایســه با پادشاه کنونی سوپرکارها یعنی مک الرن ۷۶۵LT چگونه بوده است؟ بروکس در دسامبر ۲0۲0 اقدام به تست 
۷۶۵LT در خیابان های میامی کرد و شتاب صفر تا 9۶ کیلومتر در ساعت ۲.۶ ثانیه ای و مسافت ۴00 متر 9.۸۸ ثانیه را بر جای گذاشت 
و بنابراین فراری محصول سریع تری دارد. ماه پیش نیز شاهد حضور ۷۶۵LT در یک مسابقه درگ بودیم، جایی که این خودرو توانست 
شتاب صفر تا 9۶ کیلومتر در ساعت ۲.۱ ثانیه ای و مسافت ۴00 متر 9.۳۳ ثانیه ای داشته باشد و بنابراین این امر نشان می دهد که سطح 

مسیر مناسب در ثبت زمان های شتاب گیری سریع چقدر تأثیر دارد. 

چه خبر از فسخ قرارداد پرسپولیس و کارگزارش؟
باشگاه پرسپولیس که خواستار فسخ قرارداد با کارگزارش است این تصمیم را طی چهار جلسه با مدیران این شرکت در میان گذاشته 
و با ارائه دالیل و مستنداتی، بدعهدی کارگزار و مشکالت اجرایی این قرارداد را بررسی کرده است. در ماه های اخیر باشگاه پرسپولیس 
به واســطه مشــکالت مالی فراوران، مذاکراتی با کارگزار خود داشــت تا بتواند منابع مالی جدید را تامین کند اما با به بن بست خوردن 
مذاکرات، جعفر سمیعی ۸ بهمن طی نامه ای به معاون امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان، خواست تا مقدمات فسخ قرارداد پرسپولیس 
و کارگزارش فراهم شود. بر این اساس طی هفته اخیر چهار جلسه میان پرسپولیس و کارگزارش در سطح مدیران، اعضای هیات مدیره و 
مسئوالن حقوقی دو طرف برگزار شده است تا مشکالت اجرایی قرارداد حل و فصل شود اما این جلسه ها تا امروز نتیجه مشخصی نداشته 
است. باشگاه پرسپولیس مدعی است کارگزارش به تعهدات خود عمل نکرده و طرف مقابل هم مدعی است به تمام تعهدات خود عمل 
کرده اســت. در همین رابطه قرار است در روزهای آینده جلسه های دیگری برگزار شود تا موضوع فسخ قرارداد و ادامه همکاری تعیین 
تکلیف شود. به نظر می رسد با توجه به خواست پرسپولیس، قرارداد طرفین در روزهای آینده فسخ خواهد شد، مگر اینکه توافقات مدنظر 

باشگاه پرسپولیس انجام و اصالحات مجددی در این قرارداد برای دومین بار انجام شود.

ملک و عمرت را هچ باک ازکید و مکر دشمنان
کوه و ردیا را هچ باک از ساهیٔ رپ ذُباب

شیر رپ دل راکند فر جبین تو جبان
خصم مخطی راکند رای مصیب تو مصاب

رد محکمی رد التهابآهن پوالد با زعمت ندا آرذ خَّراد با خشمت ندا بهره از طبع تو گیرد، زان سبک باشد هوا
ماهی از حلم تو یابد زان گران باشد رتاب

چرخ اگر جانی نبودی شمس اگر گفتی سخن
شیر اگر سُخره نبودی بحر اگر بودی خوش آب

گر تورا مانند و همتا کردمی بودی صواباز عال و نور و از سهم و سخا با ره چهار

پیشنهاد

چهره روز

سفر دور و دراز به وطن 
چاپ تازه سه نمایش نامه تک پرده ای »سفر دور و دراز 
به وطن« نوشته یوجین اونیل با ترجمه صفدر تقی زاده 
و محمدعلی صفریان پس از سال ها منتشر شده است. 
این کتاب در ۱۴۸ صفحه و با قیمت ۳0 هزار تومان 
در انتشــارات نریمان راهی بازار کتاب شده است. در 
معرفی ناشــر از این کتاب آمده است: چاِپ نخسِت 
این کتاب به فروردین ســال ۱۳۳۷ بازمی گردد. این 
مجموعه نمایش نامه های یوجین اونیل ترجمه صفدر 
تقی زاده و محمدعلی صفریان، ۶۲ سال پیش توسط 
انتشارات نیل به چاپ رسید و چاپ دوم آن نیز امسال 
از سوی انتشــارات نریمان منتشر شد. این که چرا و 
چه شد که بیش از نیم قرن کتابی چنین ارزشمند و 
آموزنده نادیده گرفته شد و از انتشار مجدد بازماند، خود بحثی مفصل می طلبد که جای آن این جا 
نیست. این سه نمایش نامه همراه با متن سخنرانی پروفسور کوئین بی که در سال ۱۳۳۵ در باشگاه 
نفت آبادان ایراد کرد و در ابتدای کتاب آمده کتابی آموزنده برای دانشــجویان ادبیات نمایشی و 

عالقه مندان به تئاتر و تاریِخ آن است.

یوجین اونیل
یوجین ِگلَِدســتون اونیل نمایشــنامه نویس برجستهٔ 
آمریکایی بود که برندهٔ جایزهٔ ادبی نوبل در سال ۱9۳۶ 
میالدی شد. پدرش هنرپیشــه نمایشنامه های ساده و 
مردم پســند و در حد خود بازیگری سرشناس بود. وی 
در تروپ گروه نمایشــی و سیار خود، اجرایی نمایشی از 
داســتان کنت مونت کریستو به صحنه آورد که خود در 
آن نقش اصلی را بازی می کرد. این نمایش با اســتقبال 
فراوانی روبه رو شد و در بیشتر شهرهای آمریکا بر روی 
صحنه رفت و بدین ترتیب ســال های اولیه یوجین در 
ســفر و خانه به دوشی گذشــت. اونیل در همه مکاتب، 
سبک ها و گونه های ادبی-نمایشی، طبع آزمایی کرده و 
با موفقیت و استقبال و تحسین منتقدان روبرو شده است. 
به طوری که اســکار کارگیل و ژوزف وودکراچ او را بزرگترین نمایشنامه نویس آمریکایی و یکی از چند 
نمایشــنامه نویس بزرگ جهان، به شمار آوردند، و برخی نیز آثار او را با آثار سوفوکل و ویلیام شکسپیر 
مقایسه کرده اند، و چند تن نیز چون اریک بنتلی بر آثار او خرده گرفته اند. اما همگی به اهمیت و عظمت 
نمایشنامه گوریل پشمالو به عنوان یکی از چند تراژدی نوگرای بزرگ در ادبیات نمایشی جهان، اذعان 
داشــته و بیان عمیق و اسلوب اســتادانه تصنیف این تراژدی را بسیار ستوده اند. برای مطالعه بیشتر و 
بهتر زندگی اونیل می توان به یکی از آثارش به نام ســفر دراز روز در شب که نمایانگر زندگی شخصی 
و خانوادگی اوســت مراجعه کرد. اونیل ســه بار ازدواج کرده بود و هنگامی که یوجین دوم پسر و ثمره 
اولین ازدواج او، دست به خودکشی زد، وی نیز به نوشتن این نمایشنامه سرگذشت نگارانه، دست یازید 
و هنگام نوشتن آن، به قول همسر سومش؛ همیشه در حال گریستن بود. در سال ۱9۵۳، اونیل پس از 

نوشتن بیش از سی نمایشنامه، در زمستان سرد شهر بوستون در گذشت.

فرهنگ

تابلو نقاشی »مادر ویستلر« یکی از مشهورترین آثار به جا مانده از یک هنرمند آمریکایی ساکن خارج از 
کشور است. از این تابلو نقاشی به عنوان »مونالیزای دوره ویکتوریایی« هم نام برده می شود.به گزارش  
مجله دیلی آرت، »مادر ویســتلر« که با عناوین »مادر هنرمند« و »ترکیبی از خاکستری و سیاه شماره 
یک« هم شناخته می شــود، یکی از مشهورترین آثار »جیمز مک نیل ویســتلر« به شمار می رود.»آنا 
مک نیل ویستلر« سوژه این نقاشی، در زمانی که ساکن لندن بود در مقابل بوم نقاشی قرار گرفت. او زنی 
باسواد و جهان دیده بود که در سال ۱۸۳۱ ازدواج کرد. پس از آنکه همسرش در سال ۱۸۴9 بر اثر ابتالء 
به وبا درگذشــت، »آنا« در تمام زندگی اش سیاه پوش ماند.داستان های مختلفی درباره این تابلو نقاشی 
وجود دارد؛ گفته می شود »آنا ویستلر« جایگزین کسی بود که نتوانسته بود به قرار برای خلق این تابلو 
نقاشی برسد یا می گویند در ابتدا قرار بود سوژه این نقاشی ایستاده باشد اما به دلیل اینکه ایستادن برای 
مدت طوالنی برای مادر »ویســتلر« راحت نبود، قرار شد سوژه نقاشی بر روی صندلی بنشیند.نقاش از 
تکنیک های مختلفی برای خلق این تابلو نقاشی استفاده کرده است: پیراهن مادر این نقاش با استفاده از 
رنگ تیره، کم حجم کشیده شده است، درحالی که حالت دست ها و صورت او )با استفاده از رنگ صورتی 
و زرد( درخشان به تصویر کشیده شده اند که نشان گر اهمیت نشان دادن »ویستلر« به ترکیب رنگ ها 
برای درخشــان کردن و ایجاد پویایی در تابلوهای نقاشی اش است.این تابلو نقاشی از دوره ویکتوریایی 
تاکنــون، به ویژه در ایاالت متحــده آمریکا به عنوان نمادی از مادرانگی، محبت به والدین و ارزش های 
خانوادگی شــناخته می شود. برای مثال در سال ۱9۳۴ اداره پست ایاالت متحده تمبری با تصویر تابلو 

نقاشی »مادر ویستلر« چاپ کرد.

راز نقاشی زن سیاه پوش چیست؟
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