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 چین ، ناامید از ترامپ، 
نگران از بایدن

شاید امروز هنوز وقت اظهار نظِر قاطع در خصوص اینکه جو 
بایدن چه روزی و در چه شرایطی به کاخ سفید راه می یابد، 
نباشد. اما آنچه که مسلم است فضای پذیرش قطعی شکست 
در تیــم ترامپ رفتــه رفته زمینه را برای عبور از تشــنج در 
واشــنگتن آماده تر می کند. در این شرایط چین که از رفتار 
غیر متعادل ترامپ فواید بســیاری کســب کرده بود مترصد 
نگاهی عمیق هوشــمندانه و ماندگار به شیوه همکاری با جو 
بایدن اســت. البته باید متذکر شوم که در ادوار گذشته غالباً 
تصور می شــد رهبران حزب کمونیست چین، روسای جمهور 
منتخب در حزب جمهوری  خــواه را برای هم نوایی و یا حتی 
پینگ پنگ سیاســی ترجیح می دهند، با این اســتدال که 
حزب جمهوری خواه کمتر به مسائل حقوق بشر توجه داشته 
و بیشــتر به حفظ دایره منافع اقتصادی و تجارت می پردازند؛ 
اما بدیهی اســت دونالد ترامپ یــک جمهوری خواه متعارفی 
برای دوره خود و در مســیر دلخواه چینی هــا نبوده وبدون 
هیچ شــبهه و شکی میتوان گفت پرچمداراعام نقض حقوق 
بشر در چین هم محسوب نمیشد. اینکه علی رغم راهبرد کاخ 
ســفید در دوره ترامپ جو بایدن بــدون هیچ نوع درنگی به 
اروپا نزدیک خواهد شد، محل نگرانی چین بوده و خواهد بود 
زیــرا هماهنگی نزدیک اتحادیه اروپا و ایاات  متحده در قبال 
سیاســت  های مرتبط با مهار چین ازجمله در حوزه فناوری، 
تغییرات اقلیمی، تجارت و حقوق بشر به نفع شی جین پینگ 
نیســت. باید توجه داشت که تاکنون کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در برابر درخواست دولت ترامپ برای حمایت اروپا از رویا 
رویی بیشتر آمریکا با چین مقاومت کرده اند. اما همسویی جو 
بایدن با اروپا شیوه و شکل و حتی عمق بیشتری از همکاری 
را در بر خواهد داشت. در دوره ترامپ زمینه هم سویی تا یک 
افتراق راهبردی با اروپا پیش رفت تا جایی که اروپا در تدارک 
تجهیز و تشکیل ارتشی مســتقل از ناتو به نگرانی از انتخاب 
مجدد ترامپ می نگریست. برای کشورهای اروپایی که طرفدار 
مقابله با اقتدارگرایی، پیشــبرد برنامه های پنج  ساله و حتی 
استراتژی های بلندمدت هستند، سیاست های ترامپ کابوسی 
رنج آفرین بوده اســت؛ اما انتظار می رود بایدن با بهره گیری 
از تجارب گذشــته، مواضع قاطعانه  تری در همسویی با اروپا و 
در قبــال پکن اتخاذ کند. چین بــا تقویت تدریجی موقعیت 
اســتراتژیک خود در منطقه شرق آسیا و تقویت قدرت حزب 
کمونیســت در داخل این کشور و اتخاذ سیاست های قاطعانه 
در ســین کیانگ و هنگ کنگ توانست منافع خود را به نحو 
احســن و حتی در قبــال واماندگی و بی برنامگی واشــنگتن 
دنبال کند. کلیدی ترین موضع آفندی چین در منطقه شرق 
آســیا نامطمئن بودن امریکا از هر نوع اقدام مقابله جویانه و 
نهایتا واگذاری راهبرد منجــر به  تضعیف اتحاد فراآتانتیک 
و کاهش نفوذ رهبری جهانــی آمریکا بوده که از آن به تمام 
و کمــال به نفع خود اســتفاده کرده اســت. آمریکا در دوره 
ترامپ سرگرم مشکات اقتصادی داخلی و شیوع خانمان سوز 
کرونــا و درگیری های حزبی بود فلذا به چین فرصتی طایی 
داد تا اینکه جریان زندگی طبیعی به رستوران ها و تئاترهای 
پکن بازگردد. از ســوی دیگر، رقابت قدرت بزرگ بین پکن و 
واشنگتن، فشار زیادی بر اقتصاد چین وارد کرده بود. مواضع 
غیر دیپلماتیک ترامپ تا حدی پیش رفت که احتمال مصادره 
ذخایر راهبردی چین در آمریکا و از این مهمتر جنگ فیزیکی 
را بین دو کشــور محتمل می نمود. رهبری حزب کمونیست 
احتمااً در مورد اینکه چه کســی در کاخ سفید رخت اقامت 
بگســتراند، بسیار حساس بوده اســت. همانگونه که توضیح 
دادم با توجه به تحوات سال های اخیر، تغییرات ناگهانی در 
سیاســت های آمریکا چندان مطلوب چین نبوده است. انتظار 
می رود در دوره بایدن، ســطح روابط دو کشــور برای مدتی 
سردتر و حتی در فضای دیپلماتیک کاهش یابد. درعین حال، 
پیروزی بایدن یک چرخش اساســی در مســیر بهبود روابط 
فعلــی فراآتانتیک فراهــم خواهد نمود. ایــن موضوع تأثیر 
زیادی در روابــط آمریکا با اروپا، خواهد داشــت. اروپایی ها 
همیشه بر این باور بوده اند که شاید در ظاهر پکن به انتخاب 
»ترامپ« به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا تمایل بیشتری 
داشته است و استدال خود را بر این محور متکی میدانند که 
در طول چهار ســال گذشته، چین توانسته بود از سردرگمی 
نسبت به حفظ کیان هژمونیک جهانِی آمریکا به اندازه کافی 
سود ببرد لذا  انتخاب ترامپ می توانست تائیدی بر ادعای پکن 
باشد که دموکراسی غربی از سطح اخاقی خود نزول کرده و 
توانایی مقابله با مشــکاتی زیست محیطی و بسترسازی های 
دیپلماتیــک و حتی در داخل آمریــکا همچون مدیریت یک 
بیماری همه  گیر را نداشــته باشــد. به هر ترتیب امروز چین 
با انتخــاب ترامپ از آرزوهای خود ناامید و نســبت به رفتار 
دولت آینده آمریکا نگران اســت و طبعا برای پیشــگیری از 
آنچه در آینده رخ خواهد داد سناریوهای مختلفی را طراحی 
خواهد نمود و اینکه ما بعنوان جمهوری اسامی ایران تمایل 
همکاری بیشتری را در راهبرد آینده کشور نشان میدهیم در 
مســیر حفظ و تقویت محور مقاومت و تضعیف غرب در غرِب 

آسیا خود راهبردی بدون اشتباه خواهد بود.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 اول آذر، »روز گرانی « در تقویم تنظیم بازار
۲۰ قلم کاا در یک روز گران شد

۱ آذر۹۹، رسانه ها شاهد اباغ مصوبه ای از کارگروه تنظیم بازار بودند که بر اساس آن 2۰قلم کاا 
رســماً گران شد تا این روز در تقویم تنظیم بازار به عنوان روز گرانی ثبت شود، امید به اینکه این 
ســتاد روزی هم تصمیمی برای مقابله با گرانفروشی بگیرد. تصمیمات یکصد و سیزدهمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار درحالی اول آذرماه در قالب بخشــنامه از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به دســتگاه های اجرایی اباغ شد که براساس آن مجوز گرانی حداقل 2۰ 
قلم کاا رسماً با امضای دولت به بازار داده شده است.با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، از اول آذرماه 
افزایش قیمت شــیر خام، ۱۰ نوع لبنیات، کره، 4 کاا در گروه روغن و 4 کاا در گروه نهاده های 
دامی کلید خورد و بعد از این باید شــاهد افزایش قیمت کااهایی باشــیم که حداقل در یکی دو 
هفته اخیر طی چند نوبت توسط تولیدکننده ها گران شده بودند.مجوز گرانی ها بخصوص در بخش 
کااهای اساســی درحالی از سوی دولت اباغ شــده که انتظار می رفت بجای رقابت برای افزایش 
قیمت ها، تدبیری برای جلوگیری از گران فروشــی ها خصوصاً در این شــرایط اقتصادی به منظور 
کاهش فشار بر اقشار ضعیف جامعه اتخاد شود نه آنکه مسئوان در رقابت با بازاری ها برای افزایش 
قیمت ها باشند.مشــاهدات میدانی از قیمت کااهای اساســی در هفته های اخیر نشــان می دهد 
که قبل از آنکه رســماً مجوز افزایش قیمت ها از ســوی دولت داده شود،  قیمت برخی از کااها از 
جمله شیر، روغن، کره، حبوبات و ... در چند نوبت افزایش یافته بود و با مجوز اول آذرماه کارگروه 
تنظیم بازار این کااها احتمااً یکبار دیگر با افزایش قیمت همراه خواهند بود.این درحالی اســت 
که انتظار می رفت، حداقل در کارگروه تنظیم بازار که نمایندگان دســتگاه های مختلف نیز در آن 
حضور دارند، به جای مجوز رســمی برای گرانی ها، با گران فروشــی ها برخورد و ضوابط انظباطی 
برای برخورد با محتکران و ... تعیین شــود.از آنجایی که قیمت این کااها قبًا به شــکل سرســام 
آوری بــاا رفته بود، مجوز گرانی ها از ســوی کارگروه تنظیم بازار نــه تنها کمکی برای پایان این 
افزایش قیمت ها نمی کند بلکه احتمااً منجر به بروز هیجانات کاذب در بازار و تکرار اتفاقاتی نظیر 
آنچه درخصوص روغن رخ داد، خواهد شــد. هنوز فراموش نکرده ایم که در نتیجه کوتاهی برخی 
دستگاه های مسئول تنظیم بازار، در هفته های گذشته روغن در بازار نایاب شد و روغن جامد 43 
هــزار تومانی بــرای فروش به مردم تا 2۰۰ هزار تومان هم قیمت خورد؛ البته همزمان مســئوان 
محتــرم به مردم امیدواری می دادند که نگرانی در این خصوص نداشــته باشــند چراکه روغن به 
وفور در بازار موجود اســت و بزودی در تمام فروشــگاه ها روغن جامد هم توزیع خواهد شــد ولی 
بعد از گذشــت دو هفته از این وعده، نه تنها مردم شــاهد توزیع روغن جامد نبودند بلکه برعکس 
با خبر افزایش ۱3 درصدی قیمت از ســوی دولت مواجه شدند.حتماً دولت و کارگروه تنظیم بازار 
می توانند با نظارت دقیق در بازار بخصوص بازار کااهای اساســی مانع از رشد نجومی قیمت ها و 
گران فروشــی ها شوند ولی فعًا ترجیح آقایان این بوده که مجوز گرانی ها را صادر کنند و درباره 
نظــارت بر قیمت ها ظاهراً وضعیت مانند قبل خواهد بود و نباید از افزایش های پی در پی قیمت 

ها در این بازار شوکه شویم.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه تفکر بسیجی محدودیت جغرافیایی ندارد، گفت: امروز قدرت فرسایشگر انقاب اسامی آمریکا را از قرارگاه راهبردی اش 
دور کرده است.سردار سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه محمد رسول اه )ص( تهران 
بزرگ که دیروز )یکشنبه( در ستاد فرماندهی سپاه حضرت محمد رسول اه برگزار شد، گفت: در اینگونه مراسم و مجالس معنوی که سرشار از روح و ریحان 
و رحمت الهی است؛ باید از نام مبارکه رهبر کبیر انقاب اسامی که همه عزت و سرافرازی و استقال و افتخار کشور عزیز ایران و ملت های مسلمان مدیون 
مجاهدت های بزرگ و تاثیرات شگفت انگیز شخصیت فکری او است، یاد کنیم.وی افزود: امام خمینی )ره( با معجزه ذهنی خود بسیج را بر روی زمین به یک 
حقیقت متعالی تبدیل کرد و به اراده الهی این شجره طیبه را در سرزمین ایمان و اعتقاد و باورهای همه مردم کاشت؛ بسیج شجره مبارکه است که ریشه آن 
در ایمان مردم و شاخسارهای آن در عالم معنا سیر می کند.فرمانده کل سپاه تاکید کرد: رهبر معظم انقاب اسامی که بعد از امام خمینی )ره( پرچم این 
پدیده مبارک را بر دست گرفت آن را به بلوغ و کفایت رساند به شکلی که امروز می توان گفت فرمول حل تمامی مسائل انقاب و نظام بسیج است، امروز بسیج 
یک حقیقت جاری بر روی زمین است و قرآن در فرازهای زیبایی رخساره دل انگیز بسیج را ترسیم کرده است.سرلشکر سامی با اشاره به رویکرد معنویت 
محور و خالصانه بســیج در خدمت به مردم، تصریح کرد: بســیجیانی که خدا را دوست دارند و خدا نیز آنها را دوست دارد در واقع مجاهدان راه خدا هستند 
که در مسیر الهی با آبروی خود معامله می کنند و این ها از مامت دیگران واهمه ندارند و تنها در راه خدا به بندگان خدمت می کنند.وی گفت: بسیجیان در 
برابر دشمن تسلیم ناپذیر، مستحکم و شکست ناپذیرند اما در برابر مومنان رئوف، رحیم، خدوم و متواضع و در سیمای نورانی شان آثار عبادت مشهود است.

فرمانده کل ســپاه ادامه داد: تاریخ در طول 4۱ ســال گذشته اثبات کرده است که بسیج همواره فرشته نجات ملت در هر سختی به ظاهر غیر قابل عبوری 
بوده است؛ تفکری است که بن بست ها را می شکند و برای جهاد در راه خدا راه ها را می گشاید، بسیج بر غیر ممکن ها غلبه می کند و معادله سیطره بر کفار را 
تنظیم می کند.سرلشکر سامی اظهار داشت: بسیج در همه مخاطرات در قلب خطر برای ملت همچون کوه آرامش است، بسیج موجب اعتماد به نفس ملت 
می باشد و بسیج بر اصل توکل پای بند است. بسیج دارای اندیشه جاری و سیال و پیش رونده است که محدود به جغرافیای خاصی نمی شود امروز گفتمان 
بسیج در یمن، لبنان، سوریه و عراق تکثیر شده است و تا آمریکای اتین و قسمت هایی از آفریقا پیشرفته است.وی با اشاره به قرار گرفتن در هفته بسیج، 
گفت: این روزها، روزهای تکریم مجاهدان خستگی ناپذیر بسیجی است که هر جا قدرت های بزرگ در برابر اسام صف آرایی کردند آنها در برابرشان ایستادند 
و شمشیر زدند و سر پنجه های آنان را قطع کردند و از شکوه ظاهری دشمنان و امپراطوری های به ظاهر بزرگ نترسیدند.فرمانده کل سپاه با اشاره به خدمات 
بی شائبه بسیج در مواقع بحرانی، خاطرنشان کرد: امروز بسیج نقطه اتکا، اعتماد و آرامش درونی مردم است چراکه در زمان های بحرانی همچون سیل زلزله 
بیماری و تنگدستی این بسیج است که در همه این بحران ها در میان مردم حضوری شایسته دارد و خدمت می کند و همین عامل شکست ناپذیری ما است.

سرلشکر سامی گفت: سپاه حضرت محمد رسول اه که به نام این پیامبر عظیم الشأن مزین است امروز به واسطه شهدایی که تقدیم انقاب اسامی کرده 
است در تراز این نام مبارک تجلی پیدا کرده و گرامی می داریم یاد شهدایی را که هیچگاه اجازه ندادند دشمن بر ما مسلط شود.وی افزود: متاسفانه در دنیا 
این قاعده ظالمانه حاکم است که هر ملت ضعیفی محکوم به ذلت است و هیچ ملتی نیست که دشمن در عمق سرزمینش نفوذ کند و این ملت ذلیل نشود، 
بنابراین برای عزیز بودن باید قوی بود چراکه ضعف نقطه تسلیم است و قدرت و قوت عامل اقتدار عزت و سربلندی است.فرمانده کل سپاه گفت: آنچه ما را 
در برابر دنیای استکباری به پیروزی رسانده تفکر بسیجی است که بیانگر شرف، مردانگی، جوانمردی، غیرت و تعصب مومنانه و دیندارانه بوده و سبب شده 
در برابر قدرت های به هم پیوسته بزرگ به پیروزی برسیم.سرلشکر سامی تصریح کرد: امروز ما برای اینکه بتوانیم در برابر این همه قدرت انباشته شده که 
برای تسلط بر جهان متراکم شده اند بایستیم باید خطی از یک مقاومت گسترده و پایان ناپذیر در برابرشان ترسیم می کردیم تا بدین واسطه قدرت استکباری 
آنان را فرسوده کنیم و استخوان هایشان را پوک و اندیشه شان را باطل و آرزوهایشان را از بین ببریم.وی افزود: این کار بزرگ به واسطه بسیج و اشاعه تفکر 
بسیجی انجام شد و اگر این توفیقات و پیروزی های مستمر به دست آمد به واسطه همین تفکر بود و این مسئله نیز به برکت چند عامل تحقق یافته است که 
مهمترین آن بهره گیری از رهبری حکیم با حکمت بالغه الهی، سنت شناس، خداشناس، وارسته و آراسته به فضایل، ژرف اندیش و دشمن شناس با روحی 
نافذ و کامی طیب و عملی صالح بوده که سکان انقاب اسامی را بعد از امام امت در دست گرفته است.فرمانده کل سپاه تاکید کرد: هر ملتی که از نعمت 
رهبری حکیم، شــجاع و مدبر برخوردار باشــد هرگز شکست نخواهد خورد چرا که شخصیت هر ملتی بازتاب هویت رهبرش است، چراکه رهبر روح تکثیر 
شــونده در میان ملت اســت. شخصیتی است که جامعه را در تراز تفکر و آرزو به اهداف واا می رساند.سرلشکر سامی گفت: عامل دیگر، مکتب اسام است 
که رهبری آن را تعلیم می دهد، مکتبی که معلم جهاد و مروج روح شهادت است و این دو عامل سبب شکست ناپذیری یک ملت هستند و تبیین کننده این 
پیام های که ملتی که شهادت دارد قطعاً اسارت ندارد، جهاد عامل نجات، رمز سرافرازی و شهادت عامل شکست ناپذیری است.وی گفت: امروز بسیج پیشانی 
و خط مقدم مقابله با مستکبران جهان است و هر جا که دشمن قد علم کرده، تفکر بسیجی بدون محدودیت جغرافیایی در برابر آن ایستادند و از حیثیت و 
ناموس مسلمانان جهان دفاع کرده اند و امروز به واقع همین تفکر بسیجی عامل فرسایش و زوال دشمن شده است.فرمانده کل سپاه تاکید کرد: امروز وقتی 
که جبهه مقابله با کفار می نگریم درمی یابیم که چقدر پیشانی این جبهه وسیع شده است هر کجا که مستکبران آمده اند یاوران ولی امر در مقابلشان حاضر 
شدند و از حیثیت و ناموس مسلمانان بدون توجه به محدودیت های جغرافیایی دفاع کردند و همین وسعت و عرصه نبرد امروز عامل فرسایش و زوال دشمن 
شده است.سرلشکر سامی با طرح این سوال که امروز چه چیزی در شخصیت آمریکا به عنوان قدرت درجه یک دهه های اخیر مشاهده می کنیم؟ گفت: آیا 
احساس نمی کنید این قدرت در حال فرسوده و پیر شدن است و رژیم اغری و پوکی استخوان گرفته است و از درون متاشی شده و بی صاحب است و در 
بیرون نیز کم خاصیت شده و میدان اثرگذاری اش کوچک و شعاع عملیاتی اش محدود شده است و دیگر قدرتش قاهر نیست؛ در سیاست تخلیه شده است 
و در برخی حوادث دیگر حضور ندارد.وی افزود: امروز آمریکا از نظر اقتصادی دچار مشکات بزرگی شده و قدرت نظامی اش نیز فرسوده شده است چرا که 
یک مقاومت فرسایش گر توانمند ظرف 4۰ سال او را از قرارگاه راهبردی اش خارج کرده است و در میدان نبرد از نزدیک با او دست به گریبان شده و بارها 
او را شکست داده است و امروز نیز این قدرت فرسایشگر در برابرش با اقتدار ایستاده است.فرمانده کل سپاه با اشاره به بصیرت و دشمن شناسی ملت بزرگ 
ایران در مواجهه با آمریکا و اذنابش، گفت: امروز ملت ایران در برابر همه فشارهای حداکثری اعمال شده با تاسی از قرآن کریم، صبر و شکیبایی و استقامت 
برگزیده است و این تازه ابتدای راه است برای ملتی که هیچگاه حتی یک لحظه بر دشمن ظالم تکیه نکرده اند.سرلشکر سامی افزود: امروز در حال تماشای 
این واقعیت شیرین هستیم که غرب در مغرب، غروب را تجربه می کند و آمریکا به عنوان نماد قدرت غرب در حال تجربه زوال خورشید عمرش است و این 
واقعیت انکارناپذیر است.وی با بیان اینکه امروز ایران اسامی در برابر همه فشارهای حداکثری ایستاده است و قدرت این ایستادگی فراتر از فشارهای اعمال 
شــده اســت، گفت: دشمن امروز سامت، امنیت، معیشت دین و فرهنگ، قلب و ذهن مردم را نشانه گرفته است و مردم دقیقاً این واقعیت را می دانند و در 

برابر او با قدرت ایستاده و جبهه گیری کرده اند.

وزیراقتصاد:

 جذب 3/8میلیارد دار سرمایه گذاری خارجی
در 9 ماه سال 2020

رشد 13 درصدی صادرات ایران 
به اتحادیه اروپا 

وام اجاره داده شد، اما چه دیر!
 اول آذر، »روز گرانی « در تقویم تنظیم بازار

۲۰ قلم کاا در یک روز گران شد

تجارت ایران با اتحادیه اروپا با کاهش ۱۱ درصدی در ۹ ماه ســال 2۰2۰ میادی نســبت به مدت مشابه سال 
قبل 3 میلیارد و 34۵ میلیون یورو را ثبت کرد؛ این در حالی است که در همین مدت صادرات در این مسیر ۱3 
درصد رشــد را تجربه کرده است.به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران آمار تجارت کاایی ایران و 
اتحادیه اروپا در ۹ ماه 2۰2۰ میادی را منتشــر کرد که بر اســاس آن از ژانویه تا سپتامبر 2۰2۰ ، ایران معادل 
۵۶3 میلیون یورو کاا به اتحادیه اروپا صادر کرده و در مقابل دو میلیارد و 7۸3 میلیون یورو کاا از این منطقه 

وارد کرده است. آمارها نشان می دهد....

 تجارت ۱۱ میلیارد داری ایران و چین
 شناسایی 13053 مبتای دیگر

۴۷۵ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۱3۰۵3 مورد جدید کووید-۱۹ در کشور طی 24 ساعت 
گذشته خبر داد.دکتر سیماســادات اری گفت: تا دیروز 2 آذر ۱3۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱3 هزار و ۵3 بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۱۶۰ 
نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۸۵4 هزار و 3۶۱ نفر رسید.

اری ادامه داد: متاســفانه در طول 24 ساعت گذشــته، 47۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 44 هزار و ۸۰2 نفر رســید.وی گفت: خوشــبختانه تا 
کنون ۶۰3 هزار و 44۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.به گفته وی، 
۵7۹۶ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری 
گفت: تا کنون پنج میلیون و 7۸۸ هزار و ۱۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی در توضیح استانهای در شرایط قرمز کرونا گفت: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، 
بوشــهر، زنجان، ایام، خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، همدان، یزد و کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند.اری ادامه 
داد: همچنین اســتانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی 

و زرد قرار دارند.

سرلشکر سامی:

قدرت انقاب اسامی آمریکا را از قرارگاه 
راهبردی اش دور کرده است
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سردار سلیمانی در جشنواره بسیج دانشجویی:گزیده خبر

مسئولین بدانند ظرفیت حل همه مسائل در داخل کشور وجود دارد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مسئولین باید این را بدانند 
که ظرفیت حل همه مســائل در داخل کشــور وجود دارد. سردار 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح دیروز )یکشنبه( 
در آئین اختتامیه دومین جشــنواره نجم بسیج دانشجویی )نهضت 
جوانان مسئله محور( که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار 
کرد: همانطور که رهبر معظم انقاب تبیین فرمودند ما در اغاز گام 
دوم انقاب قــرار داریم. در بیانیه گام دوم، رهبر انقاب ملت ایران 
بــه ویژه جوانان را به میدان فراخواندنــد تا با تکیه بر ظرفیت های 
داخلی، با امید به آینده و نترسیدن از دشمن، با روحیه جهادی و با 
جهش در پیشرفت بتوانند گام های بلند تحقق دولت اسامی، جامعه 
پردازی و تمدن نوین اسامی را بردارند و انشااه این هدف بزرگ و 
تاریخی را محقق کنند.وی ادامه داد: در این میان، حل سریع مسائل 
کشور که کشــوری بزرگ و در حال توسعه است و اساس تشکیل 
دولت اسامی یعنی پیشرفت و آبادانی ایران اسامی در همه ابعاد 
و تحقق مردم ســااری دینی و اســامی در همه موضوعات، است.

سردار ســلیمانی گفت: ما برای اینکه بتوانیم این مرحله را محقق 
کنیم نیاز داریم در شــناخت ظرفیت های مان، بــا تکیه بر انرژی 
داخلی و درونی ملت ایران و ظرفیت های گســترده میهن اسامی 
گام های بلندی را جهت پیشــرفت و عدالت برداریم.رئیس سازمان 
بســیج افزود: برداشتن گام های بلند مســتلزم شناخت و احصای 

مســائل گوناگون اســت و چون این مسائل به صورت ریز و درشت 
در جغرافیای جمعیتی در سطح ایران اسامی گسترده هستند ازم 
اســت به صورت گسترده یعنی نهضتی به حل آن ها پرداخت حل 
مسائل هم قطعاً با روشها و تکنیک های عالمانه خواهد بود.وی اضافه 
کرد: نهضت جوانان مسئله محور که منبعث از حرکت قابل ستایش 
بسیج دانشجویی در سالهای اخیر است و مورد تحصیل رهبر معظم 
انقاب نیز قرار گرفته اســت یک تجربه گرانسنگ برای نسل جوان 
است که انشاه با تکیه بر این تجربه ما بتوانیم به این حرکت مقدس 
را افزایش دهیم.سردار سلیمانی گفت: دومین جشنواره نجم فرصتی 
است تا ما بیشــتر با این ظرفیت آشنا شویم و مسئولینی که ازم 
است  از این حرکت از این ظرفیت قابل ستایش و انقابی و بسیجی 
پشــتیبانی کنند، مطلع شوند و بدانند ظرفیت حل همه مسائل در 
داخل کشــور وجود دارد و ظرفیت حل مسائل از روش های عالمانه 
با تکیه بر فناوری های روز و همینطور هزینه های کم و زمان کوتاه 
فرصتی اســت برای پیشرفت و دستیابی به عدالت و تحقق فرامین 
رهبر معظم انقاب حضور در ایــن حرکت یک توفیق بزرگ الهی 
است.وی با قدردانی از زحمات برگزارکنندگان جشنواره نجم یادآور 
شــد: زحماتی که برای این جشنواره کشیده شده قابل تقدیر است 
و ما نیز از همه کسانی که در این حرکت بزرگ سهم و نقش دارند 

سپاسگزاریم.

نیکزاد در صحن مجلس:
منابع پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی باید 

به تایید مجلس برسد
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: اعطای یارانه ۱۰۰ هزار تومانی 
به مردم منعی ندارد اما باید منابع پرداخت آن به تایید مجلس برســد. جبار 
کوچکی نژاد در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اســامی طی تذکری 
شــفاهی،گفت: مجلس قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساسی را 
تصویــب کرد در حالی که دولت چندین ماه در برابر این مصوبه مقاومت کرد 
و اعــام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد.وی بیان کرد: این 
در حالی اســت که دولت تصمیم جدیدی اتخاذ کرد و قرار بر این شــد یارانه 
۱۰۰ هــزار تومانی به مردم دهد و دولت با این اقدام به دنبال تضعیف مجلس 
اســت.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: مجلس در 
راس امور است و هر دستگاهی مصوبه مجلس مبنی بر اعطای کارت اعتباری 
برای تامین کااهای اساسی را عملیاتی نکند باید مجازات شود.علی نیکزاد که 
ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: اعطای یارانه ۱۰۰ 
هزار تومانی به مردم بیانگر ضعف مجلس نیست بلکه هنر مجلس است چرا که 
مجلس دولت را ملزم به اجرای قانون کرد.وی بیان کرد: اگر دولت می خواهد 
عاوه بر مصوبه مجلس، یارانــه ۱۰۰ هزار تومانی در چهار ماه به ۳۰ میلیون 
ایرانی پرداخت کند هیچ منعی ندارد اما منابع آن باید به تایید مجلس برسد.

نایب رئیس مجلس شــورای اسامی تصریح کرد: مجلس به دنبال ساماندهی 
اقتصاد و معیشت مردم است و این مساله نشان دهنده هنر مجلس است.

قاضی زاده هاشمی در مطلبی مطرح کرد:
 مجلس مجازات متخلفان بورس

 را پیگیری می کند
نایب رئیس مجلس شــورای اسامی نوشت: ضمن تشــکر از مسئوان بابت 
برخورد با متخلفان، باز هم تاکید می کنم مجلس همچنان مجازات متخلفان 
بورس را پیگیری می کند. ســید  امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس 
مجلس شــورای اسامی در حساب کاربری خود در توئیتر،  نوشت: برخورد با 
متخلفان بازار سرمایه می تواند به بازگشت بورس به جایگاه حقیقی خود کمک 
کند.وی تصریح کرد: ضمن تشکر از مسئوان بابت برخورد با متخلفان، باز هم 

تاکید می کنم مجلس همچنان مجازات متخلفان را پیگیری می کند.

مصباحی مقدم:
 رفتار دولت در مواجهه با طرح معیشتی 

مصداق ناسازگاری است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان آینکه مردم تقابل دولت و مجلس 
را تحمل نمی کنند، گفت: رفتار دولت در مواجهه با طرح معیشــتی مصداق 
ناســازگاری است.حجت ااسام والمســلمین غامرضا مصباحی مقدم عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره طرح معیشتی مجلس و مواجهه دولت 
با آن، گفت: متاسفانه در شــرایط پایان دولت آقای روحانی و ابتدای مجلس 
یازدهم شاهد اصطکاک بین مجلس  و دولت هستیم.وی یا بیان اینکه، همراهی 
و اتخاد مجلس   و دولت می تواند اثر تحریم ها را کمرنگ و وضعیت اقتصادی 
را بهبود ببخشد، تصریح کرد: اکنون که مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی 
خود در رنج هستند، برخی ناسازگاری ها موجب رنجش بیشتر مردم شده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اصطکاک بین قوه مجریه و مقننه به هیج عنوان 
برای مردم قابل تحمل نیست، گفت: نباید برخی با رفتارهای غیرمسئوانه به 
مشــکات مردم بیافرازند؛ اکنون وقت هم افرایی برای رفع مشکات است نه 
تسویه حساب های سیاسی.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
طرح معیشتی مجلس، گفت: وقتی مجلس در اقدامی دلسوزانه و به جا، برای 
رفع مشکات معیشتی بیکاران و کسانی که از کرونا لطمه دیده اند طرحی را 
برای کمک به مردم تهیه و بار مالی آن را نیز تامین می کند، دولت می گوید 
که منابع بــرای اجرای طرح مجلس ندارد اما بعد از چند روز دولت می گوید 
که یارانه ای را در نظر گرفته اســت که مشخص می شود دولت منابع دارد و 
می خواهد از طریق دولت پرداخت شــود نــه از طرح مجلس. وی گفت: این 
رفتار دولت در مواجهه با طرح معیشــتی مجلس، مصداق ناسازگاری است و 
موجب رنجش مردم می شود؛ مردم می گویند دولتی که می گفت منابع برای 
پرداخت یارانه مجلس ندارد چطور برای خودش دارد؟.مصباحی مقدم در پایان 
گفت: انتظار می رود دولت و مجلس تمام وقت و انرژی خود را صرف خدمت 
به مردم و مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنند و از هر اقدامی که منجر به سایش 

انرژی یکدیگر می شود پرهیز کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:
 بسیج سدی در برابر تهدیدات 

دشمنان است
رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع تأکید کرد: تا بسیج وجود دارد، 
نظام اسامی و جمهوری اسامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد و آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند.حجت ااســام ســید ضیاءالدین آقاجانپور رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با صدور پیامی پنجم آذرماه، سالروز صدور 
فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین را 

تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:
فرمان تاریخی امام )ره( برای تشــکیل ارتش ۲۰ میلیونی در زمانی صادر شد 
که کشور ایران از نیروی مســلح رسمی مانند ارتش، ژاندارمری و شهربانی و 
نهاد کمیته های انقاب اســامی برای دفاع از تمامیت ارضی در مقابل تهاجم 
بیگانگان و مقابله با اشــرار و اخالگران برای تأمین امنیت کشــور برخوردار 
بود.تفاوت بســیج مستضعفان با سایر ســازمان ها و تشکیات نظامی در این 
اســت که عرصه بســیج یک عرصه عمومی است و مختص یک قشر خاص و 
منطقه ی جغرافیایی خاصی نیست.بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان 
نقطه ای اســت که اسام و قرآن و امام زمان ارواحنا فداه و این انقاب مقدس 
به آن نیازمند است.تا بسیج هست، نظام اسامی و جمهوری اسامی از سوی 
دشمنان تهدید نخواهد شد و امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.در بسیج همه 
اقشــار و همه این چهره ها وجود دارد، از شــهید آیت اه دستغیب که عالم و 
مجتهد بودند، اما بسیجی بودند تا سردار شهید همت و مانند این ها که سپاهی 
بودند، اما بســیجی بودند و امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که ارتشی 
بودند، اما بسیجی بودند.پنجم آذرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام 
خمینی )ره( مبنی بر تشــکیل »بسیج مستضعفین« را به ملت شریف ایران و 

همه بسیجیان سلحشور تبریک و تهنیت می گویم.

پیام وزیر کشور به مناسبت هفته بسیج
کلمه ارزشمند بسیج بیانگر انسجام و اخاص در جامعه است

وزیر کشــور در پیامی فرا رســیدن هفته بسیج را محضر رهبر معظم انقاب اسامی، مردم شریف و رشید ایران، 
بســیجیان عزیز و خانواده های آنها در سراسر کشــور و به ویژه همکاران بسیجی در وزارت کشور، سازمان های 

وابسته، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها تبریک و تهنیت گفت.
متن کامل پیام عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج بدین شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم 
کلمه ارزشــمند بسیج به واقع بیانگر و تداعی کننده همبستگی ، اتحاد ، انسجام و اخاص در جامعه است که با 
ظهور و پیروزی انقاب اســامی و با ژرف اندیشــی امام بزرگوار )ره( عینیت یافت به نحوی که اکنون بسیج به 
عنوان ســمبل اثرگذاری و کارآمدی در عرصه های مختلف شناخته می شود. بدون تردید توجه به توانمندی ها 
و ظرفیت های وسیع و معتنابه مردم عزیزمان که در قالب بسیج تجلی نموده و کار آمدی آن به وضوح به اثبات 
رسیده است، رمز و ضامن عبور موفق از همه مسائل و مشکات می باشد.بسیج و بسیجیان که در ابتدا با لباس 
رزم و در قامت دفاع از کشور و صیانت از انقاب در دوران دفاع مقدس پا به عرصه ظهور گذاشتند و در ادامه در 
دوران پس از جنگ تحمیلی در بازسازی و سازندگی کشور به نیکویی ایفای نقش نمودند امروز در شرایط جنگ 
نرم، تحریم های ظالمانه اســتکبار و مبارزه با ویروس عالم گیر کرونا با همه اســتعدادها، توانایی ها  و ظرفیت 
های فرهنگی و علمی خود وارد میدان شده تا با استمرار حمایت ها و پشتیبانی های خویش و با خدمت افزونتر 
و کار و تاش مضاعف بار دیگر یاری رســان کشــور و انقاب باشند .اینجانب با اغتنام از فرصت و با گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدای گرانقدر انقاب اســامی و با تکریم خانواده های معظم شــهدا، ضمن قدردانی از زحمات 
و تاش های خالصانه و بی شــائبه همه بسیجیان جهادگر و پیشــگام در عرصه های مختلف، فرا رسیدن هفته 
بسیج را محضر رهبر معظم انقاب اسامی حضرت آیت اه العظمی خامنه ای )مد ظله العالی( ، مردم شریف و 
رشید ایران ، بسیجیان عزیز و خانواده های آنها در سراسر کشور و به ویژه همکاران بسیجی ام در وزارت کشور 
، ســازمان های وابسته، استانداری ها ، فرمانداری ها ، بخشــداریها، شهرداریها و دهیاری ها صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض نموده ،صحت و توفیق روز افزون همگان را در مســیر تعالی اسام و کشور و خدمت به مردم عزیز 

از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

سردار جالی:
 بسیج باید ماموریت  خود در عرصه های نوین را تقویت کند

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با صدور پیامی به مناسبت هفته بسیج، گفت: بسیج به عنوان ایه عمیق و مردمی دفاع باید 
ماموریت های خود در عرصه های نوین را تقویت کند. متن این پیام به شرح زیر است:بسیج، این ابتکار امام راحل و نماد تحقق ظرفیت های 
مردمی در چارچوب نظام مردمسااری دینی، طی چهار دهه گذشته همواره در امتحانات سخت یار و یاور مردم و نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران بوده است. این لشکر مخلص خدا، همیشه در صحنه های دفاع از کیان ایران اسامی آماده جانفشانی بوده و بسیجیان تمام 
داشته های خود را در طبق اخاص نثار راه حق و حقیقت کرده اند. بسیج یک تفکر عمیق دینی مبتنی بر بصیرت انقابی است که شکل 
نهادی آن در سازمان بسیج مستضعفین ظهور بروز یافته است، اما هر آنکه به تفکر بسیج معتقد باشد جزو جامعه بزرگ و میلیونی بسیج 
محسوب می شود.در شرایط فعلی نیز که کشور تحت فشار حداکثری و البته ناکام دشمن قرار دارد بسیج بیش از گذشته باید نقش و 
جایگاه خود را در راهبرد دفاعی کشور متناسب با اقتضائات جدید ارتقا دهد. عرصه های تهدید امروز متفاوت از دیروز است. امروز دشمن با 
ایران اسامی در عرصه های نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، سایبری و ... جنگ مدرنی را آغاز کرده است و بسیج به عنوان ایه عمیق 
و مردمی دفاع نیز باید ماموریت های خود در عرصه های نوین را تقویت کند.رهبر معظم انقاب اسامی در بیانیه بلند گام دوم انقاب 
اسامی و بیانات راهبردی و جامع شان تاکید ویژه ای بر راهبرد »ایران قوی« دارند. قوی  شدن به معنای ارتقای قدرت ملی در عرصه های 
دفاعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... است و یکی از مهمترین ظرفیت های ایران اسامی برای دست یابی به این قدرت ملی 
»بسیج« است. ما معتقدیم بسیج رکن ارتقای تاب آوری ملی و موتور محرکه کشور در دست یابی به راهبرد ایران قوی مطابق با چشم 
انداز گام دوم انقاب اسامی است.سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال جاری یک تفاهم نامه راهبردی با سازمان بسیج مستضعفین به 
امضا رسانده است که هدف اصلی آن، استفاده حداکثری از ظرفیت های بی بدیل بسیج در ارتقای آمادگی های عمومی و ارتقای تاب آوری 
ملی است. حوزه های آموزش و پژوهش، اطاع رسانی و آگاهی بخشی، تسهیل مدیریت بحران، فعال سازی ظرفیت های عملیاتی و ارتقای 
آمادگی در برابر تهدیدات نوین از جمله سرفصل های کلیدی این تفاهم نامه است. ما معتقدیم که در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( برای ارتقای آمادگی و مصونیت کشور در برابر تهدیدات باید »کار بسیجی« را سرلوحه قرار داد.

در پایان با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای مدافع سامت، 
فرارسیدن هفته بسیج را به فرمانده معظم کل قوا، فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین و همه 
بسیجیان غیور، دلیر و با بصیرت ایران اسامی تبریک گفته و با آرمان های امام و شهدا و رهبری عظیم الشان انقاب اسامی تجدید بیعت 

کرده و اعام می داریم تا آخرین قطره خون خود از تحقق این آرمان ها عقب نخواهیم نشست.

محسن رضایی:
 بسیج فرمول مردمی کردن امور است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود با تجلیل از 
بسیجیان و فرهنگ بسیج نوشت :بسیج فرمول مردمی کردن امور است.

 متن یادداشت  محسن رضایی به این شرح است:
بسیج شجره طیبه ای است که امام راحل)ره( در دل جوانان ما کاشتند.

بسیج یعنی دل به دریا زدن و خطر کردن.
یعنی تبلور ارزش های الهی و انسانی.

یعنــی ابهت شــکنی قدرت هــای بین المللی و به تمســخر گرفتن قدرت 
پوشالی شان.

بسیج یعنی بصیرت و آگاهی.
بســیج باید با بصیرت و آگاهی در صحنه باقی بماند تا ملت ما در تاریخ به 

حاشیه نرود و توطئه ها را دفع کند.
بسیج جز به ایثار و فداکاری و شهادت طلبی نمی اندیشد.

بسیج فرمول مردمی کردن امور اســت که اهمیت خود را در دفاع مقدس 
نشان داد.

این فرمول در اقتصاد و صنعت و کشاورزی هم به کار می آید و می تواند امور 
را متحول کند. اما تاکنون از آن استفاده شایانی نکرده ایم. اگر بتوانیم مردم 
را در اقتصاد دخالت بدهیم، می توانیم اقتصاد کشــور و منطقه را متحول و 

شکوفا کنیم.

ظریف در دیدار با پدرسون:
برای خاتمه بحران سوریه با تاش های 

خنثی کننده مواجهیم
وزیر امور خارجه گفت: طی ســال های گذشــته فرصت های مناسبی برای 
خاتمه دادن به بحران در ســوریه پیش آمد ولی هر بار با تاش های خنثی 
کننده و فرصت سوزی برخی کشورها مواجه شدیم.تحوات مربوط به بحران 
ســوری در دیدار گیر پدرسون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در 
امور ســوریه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان مورد گفتگو و 
تبادل نظر قرار گرفت.وزیر امور خارجه کشــورمان در این دیدار با اشاره به 
کارشکنی برخی کشورها در روند حل و فصل سیاسی مسائل سوریه اظهار 
داشت: طی سال های گذشته فرصت های مناسبی برای خاتمه دادن به بحران 
در ســوریه پیش آمد ولی هر بار با تاش های خنثی کننده و فرصت سوزی 
برخی کشــورها مواجه شدیم.ظریف همچنین بر لزوم برداشتن تحریم های 
ظالمانه و غیر عادانه علیه دولت و مردم ســوریه خصوصاً در شرایط کرونا 
تاکید کرد.پدرســون نیز در این دیدار گزارشــی از آخرین وضعیت کمیته 
بررسی قانون اساسی سوریه و تاش های خود برای برگزاری نشست بعدی 
آن را به اطاع وزیر امور خارجه کشورمان رساند و با اشاره به همکاری های 
جمهوری اسامی ایران با سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران ده ساله 

سوریه، بر اهمیت نقش کشورمان در این روند تأکید کرد.

رئیس مجلس گفت: امروز نظام بروکراسی و اداری در 
کشور حتی بیشتر از دشمن خارجی یعنی آمریکای 
جنایتکار مانع پیشرفت اهداف انقاب اسامی است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی 
صبح دیــروز )یکشــنبه ۲ آذر( در آیین اختتامیه 
دومین جشــنواره نجم بســیج دانشجویی )نهضت 
جوانان مسئله محور( که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد، اظهار کرد: آغاز هفته بسیج را به همه 
بســیجیان مخلص و خدمتگزاری که در چهل سال 
اخیر همواره برای فداکاری در راه آرمان های انقاب 
اسامی و برداشتن بار مشکات از دوش مردم آمده 
بودند را تبریک می گویم.قالیباف گفت: امروز بسیج 
مستضعفین مصداق واقعی شجره طیبه است و ریشه 
در فرهنــگ قرآنی و اهل بیت و همچنین ریشــه 
در آرمان های انقاب اســامی دارد و ثمرات آن از 
جمله محرومیت زدایی و دفع تهدیدات دشــمن در 
حوزه های گوناگون، چه در دوران دفاع مقدس و چه 
در عرصه علمی، بوده اســت.وی گفت: رهبر انقاب 
بسیج را مکتبی ترین و مردمی ترین نیروی مقاومت 
جهانی نامیدند چراکه آنها باور به خدا و باور به مردم 
را باور کردند. این اساس تشکیل دهنده بسیج است 
و منطق حاکم بر همه نیروهایی است که در انقاب 
پیش قراول هستند. این مساله در تمام پیروزی هایی 

که انقاب اسامی به دست آورده، حاکم است.
رئیس مجلس گفت: ما در تمام ســال های انقاب 
اســامی دیدیم که هرگاه مردم را در کارها دخالت 
دادیم، در هر عرصه ای موفق شدیم. در دفاع مقدس 
خدابــاوری در کنار باور واقعی امام )ره( به نیروهای 
مردمی بود. ایــن بود کــه در دوران دفاع مقدس، 
پیــروزی را برای مــا رقم زد. امــروز در عرصه های 
محرومیت زدایــی می بینید که تا مــردم پای کار 
نیایند، نیروهای رسمی و دولتی توان قدم برداشتن 
ندارند.وی تاکید کرد: رهبر انقاب در ابتدای بیانیه 
گام دوم تاکید کردند که انقاب اسامی آغازگر عصر 
جدیدی در عالم است. انقاب ما به رهبری امام )ره( 
نظام حاکم و تصمیم گیر جهان را به چالش کشید و 
یک مسیر جدیدی را آغاز کرد.قالیباف گفت: جوان 
ایرانی بویژه جوان بسیجی باید خود را در مرکز عالم 

بداند در این صورت است که مجاهدت های ما معنای 
دیگری را پیدا می کند. آن جوانی که در ســال های 
دفاع مقدس از خانه، خانواده و آرامش خود گذشت 
و در مقابل دشــمن ایستاد، تنها از یک شهر و چند 
کیلومتر خاک و سرزمین و وطنش دفاع نکرد بلکه 
با ایثاری که نشــان داد، در مدار مجاهدتی حرکت 
کرد که در نهایت به شــکل گیری تمدن اســامی 
منجر خواهد شــد.رئیس مجلس تصریح کرد: امروز 
نیز ایثار و فداکاری، هر یک از ما را به جریان جهانی 
وصل می کند و در مقابل انفعال، بی خیالی و وادادگی 
در مقابل دشــمنان، ما را در شما یاری رسانندگان 
به جریان باطــل قرار خواهــد داد.قالیباف تصریح 
کرد: امروز همان جوانی که در گوشــه ای از کشور، 
عضــوی از جریان مردمی، جریانــی از جریان های 
حرکت جهادی و بخشی از حرکت محرومیت زدایی 
محسوب می شود، مجاهدت هایی می کند که دقیقاً 
همتراز با آنچه مجاهدان فی ســبیل اه در دوران 
دفاع مقدس می کردند، اســت.وی افــزود: انقاب 
اسامی نه با جریان های گسترده مالی و نه پیوند با 
قدرت های استکباری که دقیقاً با پیروی از سنت های 
الهــی و با اتکا بر نیروهای مردمی، پیش رفته و کار 
را تا امروز به جلو برده اســت و این همان مســیری 
اســت که انبیا الهی در پیش گرفتند.رئیس مجلس 
تصریح کرد: امروز جوانان بسیجی که در تشکل های 
دانشجویی و در مسجد یا گروه های جهادی مشغول 
فعالیت هستند، در واقع به ساختمانی شکل می دهند 
که می توان از آن به عنوان مستحکم ترین دژ دفاع از 
آرمان های انقاب و بزرگترین سد در برابر نقشه های 
مستکبران نام برد.قالیباف گفت: ما تا نگاه تمدنی به 
فعالیت های خودمان نداشته باشیم، عاوه بر اینکه با 
کمترین تهدیدات رنگ می بازیم و تسلیم می شویم، 
انگیزه ای هم برای فعالیت نخواهیم داشت. با سستی 
و کوتاهــی ما بخصــوص جوانان حــزب اللهی که 
پیش قراوان این حرکت هستند و اساس حرکت را 
رو به جلو پیش می برند و با شدت گرفتن فعالیت های 
جوانان در ســطح جامعه و افزایش تاثیرگذاری آنها، 
این حرکت قوی تر و منســجم تر نخواهد شــد.وی 
افزود: هیچگاه خودتان را در حاشیه تحوات ندانید. 

خود را تاثیرپذیر از یک اتفاق ندانید. هرکدام از شما 
فردی بســیار موثر در تحقق اهــداف نهایی انقاب 
اســامی و رساندن هست ها به بایدها هستید. همه 
ما در هر جایگاهی که هستیم وظیفه داریم که نشان 
دهیم دین اســام و نظام اســامی به عنوان مظهر 
تحقق سیاسی دین اسام در اداره حکومت کارآمد 
اســت. وظیفه همه ما اثبات کارآمدی دین در اداره 
جامعه اســت.رئیس مجلس گفت: ســوءمدیریت و 
ناکارآمدی به اندازه بی اعتقادی و وادادگی و التقاط 
فکری آســیب زا است و می تواند در مسیر پیشرفت 
انقاب مانع ایجاد کند. ماموریت امروز همه جوانان 
ما در سراســر کشور شکستن حلقه های تو در توی 
سو مدیریت است. موتور تمامی حرکت های مردمی 
بی گمان جوانان ایران زمین هستند و در بسیج نیز 
جوانــان حزب اللهی در همه این ســال ها پای کار 
بودند و پیشرفت حقیقی را رقم زدند.قالیباف اظهار 
کرد: جوانان بسیجی سراسر کشور وظیفه ای بر عهده 
دارند و آن هم رفع مشکات مردم در راستای اهداف 
انقاب اسامی و تبدیل شدن به موتور پیشران است. 
بدون پرده پوشی باید گفت امروز نظام بروکراسی و 
اداری در کشور حتی بیشتر از دشمن خارجی یعنی 
آمریــکای جنایتکار مانع پیشــرفت اهداف انقاب 
اســامی اســت.وی افزود: جوانان حزب اللهی باید 
منطق خداباوری و مردم باوری را به تمام عرصه های 
اداره جامعه بیاورند و همانطور که ما توانستیم نشان 
دهیم چگونه این منطق بــه حفظ امنیت مردم در 
کشــور خودمان و سراســر منطقه کمک می کند، 
چگونه می توان در معیشــت مردم نیز موثر باشــد. 
اگــر همین منطــق وارد عرصــه محرومیت زدایی 
شــود کاری می کند که نظام های جهانی آن را باور 
نخواهنــد کرد.رئیس مجلس گفت: امروز جوانان ما 
همانگونه که در مقابل زیاده خواهان ها و ظلم و خوی 
اســتکباری آمریکا ایستادند، همانطور که در آرمان 
مقدس فلسطین قدمی عقب ننشستند و با تمام توان 
در مقابل رژیم صهیونیستی قد علم کردند باید برای 
تغییر نظام بروکراسی حاکم بر کشور نیز خود را در 
خط مقدم قرار دهند و باید برای احصاء نظام مسائل 

کشور نیز پیش قراول اول باشند.

قالیباف در جشنواره بسیج دانشجویی:
نظام بروکراسی کشور بیشتر از دشمن خارجی مانع پیشرفت انقاب است
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گزیده خبر وزیراقتصاد:

 جذب 3/8میلیارد دار سرمایه گذاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۷ ماهه نخست سال جاری ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دار از منابع خارجی برای ســرمایه گذاری در کشور جذب شده است.»فرهاد دژپسند« 
افزود: انتظار داریم که این سرمایه گذاری ها تا پایان امسال و تا پایان دو سال آینده بتواند 
در کشور به طور کامل استفاده شود.فرهاد دژپسند با حضور در برنامه »نگاه یک« با اشاره 
به اثرات سوء اقتصادی ناشــی از شیوع بیماری کرونا افزود: جامعه پزشکی و پرستاری، 
حدود 9 ماه مشــغول مراقبت از سامت مبتایان این بیماری هستند، کارکنان گمرک، 
بانک ها و سازمان امور مالیاتی هم در معرض ابتا به این بیماری هستند و بسیاری از این 
عزیزان را از دســت دادیم.وی با اشاره به لزوم رعایت محدودیت های ویژه کرونایی، ادامه 
داد: بایــد هر چه در تــوان داریم تاش کنیم تا زنجیره تکثیر این ویروس را قطع کنیم. 
دژپسند همچنین به اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: از 
ســال 1۳92 که این سیاست ها اباغ شد هر قدر زمان می گذرد بیشتر به کارساز بودن 
این سیاســت ها پی می بریم.او افزود: این سیاســت ها دامنه کاملی را پوشش می دهند و 
رویکرد هایی که در آن وجود دارد از جمله مردم بنیان شدن، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، 
برون گرایی و درون زایی، منظومه کاملی را شکل می دهند.دژپسند با اشاره به اینکه همه 
بند های سیاست های اقتصادی مقاومتی اجراء شده است، اضافه کرد: در شرایطی که در 
مصاف با جنگ تحمیلی اقتصادی هســتیم آن بنیان ها به گونه ای باید شــکل پیدا کند 
که آســیب پذیری، کم شود و تاب آوری افزایش یابد.وی با بیان اینکه در شرایط جنگ 
تحمیلی اقتصادی و کرونا هســتیم، گفت: کرونا به شدت دنیا را از نظر اقتصادی، متاثر 
کرده است، اما خوشبختانه توانستیم مانع از تحقق اهداف دشمنان شویم.دژپسند ادامه 
داد: دو سال پیش در 1۳ آبان سال 1۳9۷، رئیس جمهور آمریکا اعام کرد می خواهد در 
مدت ســه ماه، نظام ایران را تغییر دهد، اما 24 ماه از این اعام گذشته و اتفاقی نیفتاده 
است.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این جنگ تحمیلی اقتصادی، مشکاتی بر مردم 
تحمیل شد و تک تک آحاد جامعه ایران با این مشکات، دست و پنجه نرم کردند، واردات 
دارو با مشــکاتی مواجه شــد و سختی را بر مردم تحمیل کرد، اما به علت تلفیق مردم 
بنیانی و دانش بنیانی، دشمن نتوانست به اهداف خود برسد.وی افزود:اسفند پارسال به 
واردات ماسک و دیگر تجهیزات مبارزه با کرونا نیاز داشتیم، اما این نیاز برطرف شده است 
و می توانیم صادرات کنیم.دژپسند اضافه کرد: در ۷ ماه پارسال، 2۷ هزار میلیارد تومان از 
منابع تنخواه استفاده کرده بودیم، اما این رقم در مدت مشابه امسال به علت افزایش تاب 
آوری و مردم بنیانی با کاهش 15 هزار میلیارد تومانی به 12 هزار میلیارد تومان رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بسیاری از مودی های مالیاتی، احساس مسئولیت 
کردند بنابراین مالیات به خوبی محقق شد و هفت دوازدهم امسال صد در صد محقق شد.

درآمد 117 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اوراق در 7 ماهه امسال
دژپسند با بیان اینکه با اصاح روش هایی توانستیم هزینه ها را کنترل کنیم، گفت: روش 
تامین مالی از طریق مراجعه به مردم از جمله فروش اوراق، کمک زیادی به ما کرده است 
و در ۷ ماه امسال از محل اوراق, 11۷ هزار میلیارد تومان درآمد و تامین مالی داشتیم که 
از این رقم، 9۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بوده اســت.وی، واگذاری اموال 
دولتی را از دیگر روش های تامین مالی دولت، بیان و اضافه کرد: صندوق های ای تی اف 
)ETF( و فــروش دارایی های دولت به آحاد مردم با کارت ملی و به صورت برابر از جمله 
این روش ها بود که حدود 5 و نیم میلیون نفر در خرید این صندوق ها مشارکت کردند و 
مردم با این روش صاحب سهام و دارایی شدند و توزیع عادانه ثروت انجام شد.دژپسند 
گفت: اســتفاده از این روش ها موجب شد که تا کنون بودجه کشور به گونه ای مدیریت 

شود تا بسیاری از نگرانی هایی اقتصاددانان بر طرف شود.

 جلب 3 میلیارد و 800 میلیون دار سرمایه خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:در ۷ ماه امسال توانستیم حدود سه میلیارد و هشتصد 
میلیون دار ســرمایه گذاری خارجی را جلب کنیم که در مدت یک تا 2 ســال اجرایی 
می شــود.فرهاد دژپســند در ادامه برنامه »نگاه یک« با اشــاره به اینکه تورم در اقتصاد 
کشــورمان، علل مختلفی از جمله فشار تقاضا، جهش هزینه ها و انتظارات داشته است، 
افزود: در برخی موارد هر سه این موارد با هم بوده است، اما اکنون علت عمده تورم ناشی 
از افزایش هزینه هاست.وی با بیان اینکه حدود ۸۰ تا ۸۷ درصد واردات شامل کاا های 
واسطه ای، مواد اولیه و ماشین آات بوده است، ادامه داد: زمانی که این کاا ها متاثر از نرخ 
ارز، دچار افزایش و جهش قیمتی می شــوند این موضوع به فرآیند تولید منتقل می شود 
و هزینه های تمام شــده تولید را افزایش می دهد و در نهایت، قیمت تمام شده کاا باا 
می رود.دژپســند اضافه کرد: کوچ نقدینگی به بازار سکه و ارز هم موجب افزایش نرخ ها 
می شود.وی گفت: همه توان دشمن صرف شد تا نتوانیم صادرات نفتی و غیر نفتی را انجام 
دهیم و در صورت انجام صادرات نتوانیم منابع مالی آن را وارد کشور کنیم.دژپسند افزود: 

در کنار این موضوع، متاسفانه در برخی مواقع سوداگران به فضای نا اطمینانی دامن زدند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه صادرکنندگان کشورمان در جبهه اقتصادی خارجی ما خوب 
کار کردند و ارز بسیاری را وارد کشور کردند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه 
بخش های خصوصی در شرایط تحریم کنونی بازیکن اصلی ما هستند، گفت: برخی افراد 
از موقعیت کنونی سوء استفاده کردند که با آن ها برخورد شده است و با بقیه افراد متخلف 
هم برخورد ازم انجام می شود.دژپســند با اشاره به اینکه مردم در حال تحمل مشکات 
ناشــی از افزایش قیمت ها هســتند، اضافه کرد: باید کمک کنیم تا این شرایط مدیریت 
شود و کندکردن شتاب افزایش قیمت ها، دغدغه اصلی مسئوان است و تا حدی در این 
زمینه موفق بودیم، اما هنوز رضایت بخش نیست.وی با اشاره به اینکه بستن پیمان های 
دو جانبه و چند جانبه در دســت پیگیری است، گفت: فاصله گرفتن از داریزه شدن در 
گرو توسعه شرکت های دانش بنیان و ایفای نقش محوری توسط آن ها در اقتصاد است.

دژپسند افزود: درکنار آن ها باید از امکانات و دارایی ها، بهینه استفاده کنیم و مبنای رشد 
را به گونه ای سازمان دهیم که به استفاده بهینه از عوامل تولید داخل کشور منتهی شود.

او ادامه داد: البته این به معنای حصار کشیدن دور کشور نیست و باید از انتقال فناوری ها 
به داخل کشور استفاده کنیم.دژپسند با بیان اینکه برای جهش تولید و اتکا به داخل باید 
فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم، گفت: باید سرمایه گذاری را در تولید، تسهیل کنیم.

وی افزود: در گذشته، ثبت و تاسیس یک شرکت، ۷۳ روز طول می کشید، اما اکنون این 
زمان به ۷۳ ســاعت کاهش یافت و حتی موردی داشتیم که در مدت 2۰ دقیقه شرکت 
خود را تاسیس کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه چرا کاهش ارزش پول 
ملی اتفاق افتاده است؟ گفت: بانک مرکزی تاش بسیاری کرده است تا همه حفره های 
درز و نشت منابع را ببندد و مانع افزایش پایه پولی شود در عین حال الزامات مدیریتی و 
برخی از محدودیت ها وجود داشته است.دژپسند با تاکید بر اینکه از منابع صندوق برای 
تامین بودجه و پرداخت حقوق استفاده نشده است، افزود: امسال فقط 4 درصد از منابع 
این صندوق را برداشت کردیم.وی اضافه کرد: برای مبارزه با کرونا حدود یک میلیارد یورو 

از منابع این صندوق برداشت شده است.

تامین مالی 320 هزار میلیارد تومانی اقتصاد از بازار سرمایه در 6 ماه
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تاش کردیم بازار ســرمایه نقش محوری خود 
را در تامین مالی اقتصاد، ایفاء کند، گفت: در کل پارســال از بازار ســرمایه, 264 هزار 
میلیارد تومان تامین مالی کردیم، اما این رقم فقط در شش ماه نخست امسال, ۳2۰ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت.وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه ظرفیت بیش از این را دارد، 
ادامه داد: اگر اتفاقات 2 ماه اخیر در این بازار رخ نمی داد، حتما بیش از این تامین مالی 
می کردیم.دژپســند گفت: بسیاری، ابر تورم را پیش بینی می کردیم، اما این گونه نشد.او 
ادامه داد: از این رشــد نقدینگی راضی نیستیم و همه تاش دولت و بانک مرکزی برای 

کنترل نقدینگی است .

اصاح قانون مالیات مستقیم از دی ماه 97 شروع شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:در طرح اصاح قانون مالیات مســتقیم ؛ ســاماندهی 
معافیت ها، مالیات بر مجموع درآمد ، مالیات برعایدی سرمایه و هوشمند سازی مالیات 
دیده شــده است.فرهاد دژپسند در ادامه برنامه نگاه یک افزود: راه های فرار مالیاتی را با 
روش هــای گوناگون می بندیم ولی 4۰ درصد ارزش افزوده، معاف از مالیات اســت.وی 
تصریح کرد: بخشــی از فرار مالیاتی از سیستم های مالیاتی ما که بصورت حضوری می 
باشد صورت می گیرد.دژپسند گفت: اگر بتوانیم طرح های هوشمند سازی را در عرصه 
مالیات به سرانجام برسانیم بسیاری از فرارهای مالیاتی بصورت خود کار مسدود خواهد 
شــد. ولی هوشمندسازی نیازمند زمان اســت.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تامین 
کســری بودجه دولت افزود: وزارت اقتصاد در سال گذشته جزو اولین دستگاهی بود که 
پیشــنهاد ایجاد تســهیات در حوزه مالیات را بخاطر کرونا داده است که البته حداکثر 
تســهیات را در حد توان اعمال کرده است و طبق مصوبه در ستاد ملی مقابله با کرونا 
، پرداخت برخی از تســهیات در یک تا دو ماه آینده تمدید شــد.وی ادامه داد: درآمد 
مالیاتی که بصورت هفت دوازدهم بوده هم اکنون صد در صد آن محقق شده است چون 
مطالبات معوق را پیگیری کردیم که براساس آن از شورای هماهنگی اقتصادی مجوزی را 
اخذ کردیم تا بتوانیم با بخشودگی قسمتی از جرائم مالیاتی و با ایجاد انگیزه در پرداخت 
مالیات، مطالبات را دریافت کنیم.دژپســند افزود: در مرحله بعد به سراغ مودیان بزرگ 
رفتیــم که توان پرداخت مالیات حتی زودتر از موعد را دارند و به کســب و کار کوچک 
فشار وارد نکردیم.وی تصریح کرد: در تفاهم نامه امسال با اتاق اصناف تسهیات بیشتری 
را قائل شدیم و نرخ های مالیات را کمتر کردیم و همچنین از فناوری هم در این زمینه 
اســتفادکردیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرمایه گذاری هایی در سالهای اخیر 

درجهت مکانیزه کردن نظام مالیاتی انجام شده است و در حال حاضر بخش قابل توجهی 
از رشد مالیاتی ناشی از سامانه فناوری مالیاتی است.وزیر اقتصاد افزود: بخش دیگر تامین 
بودجه از طریق فروش اوراق و دارایی ها است.وی ادامه داد : ما نمی توانیم حتی یک ریال 
اوراق را بدون مجوز قانونی منتشــر کنیم.دژپسند ادامه داد: بخش قابل توجهی از هزینه 
های دولت آثار بلند مدت دارد.وی تصریح کرد: تاکنون باز پرداخت اوراق خزانه یک روز 
هم به تاخیر نیفتاده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری دارایی های دولت 
هم گفت: در ســال گذشته از محل خصوصی سازی 6 هزار میلیارد تومان درآمد داشته 
ایم ولی در 6 ماهه ابتدایی امســال ۳2۰ هزار میلیارد تومان در آمد از این بخش داشته 
ایم.وی افزود: درحال حاضر تمام خصوصی ســازی ها بصورت شفاف در بورس انجام می 
شود.دژپسند ادامه داد: در صندوق ETF ، بین همه مردم به نوعی توزیع ثروت می کنیم 
و همچنین تامین مالی دولت را هم انجام می دهیم.وی افزود: در شرایط اقتصادی ایران، 
توجه به بازار ســرمایه اجتناب ناپذیر است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه 
بانــک ها در مقام تامین کننده مالی کوتاه مدت برای ســرمایه های بنگاه های کوچک 
هستند گفت: در سال گذشــته، افرادی که تامین مالی داشتند به بانک ها مراجعه می 
کردند در صورتی که موضوعیت ندارد حتی بنگاه های بزرگ برای تامین مالی و سرمایه 
درگردش خود کم کم باید به بازار سرمایه هدایت شوند.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه 
داد: با مصوبه دولت میزان شــناوری را دستگاه ها باید به 25 درصد برسانند که این یک 

مصوبه طایی از دیدگاه فعاان بازار سرمایه است.

توبیخ، جریمه و سلب صاحیت مدیران متخلف شرکت های بورسی
دژپسند ادامه داد: بخاطر اینکه فضای بازار سرمایه دچار ناآرامی نشود خیلی از خبرها را 
رســانه ای نمی کنیم ولی در حال حاضر مدیرانی را توبیخ کردیم، برای مدیرانی جریمه 
های ســنگین در نظر گرفتیم و مدیرانی را یک دوره 6 ماهه سلب صاحیت کرده ایم و 
ما از همه ابزار خودمان استفاده می کنیم و در بعضی مواقع معامات را باطل کردیم.وی 
افزود: صیانت در بازار ســرمایه یعنی نهاد گذاری ها و ریل گذاری ها متناسب با شرایط 
صورت پذیرد و زمانی که بازار ســهام در حال ریزش بود ما اوراق تبعی را مطرح کردیم 
که یک نوع حمایت قاطع ازســهامداران اســت.وی تصریح کرد: یکی از کارهای مدرن 
که بازار ســرمایه نیاز داشــت وجود بازار گردان ها برای شرکت ها بود و در بورس ۳2۰ 
شــرکت داریم و تعداد بازار گردان ها در حال افزایش است.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: تعداد شــرکت های خصوصی که جایگاه بازار سرمایه رادرک کردند و برای تامین 
مالی از بازار سرمایه اعام آمادگی کردند افزایش پیدا کرده است که در صورت پایداری 
مســتمر، از جهش ها و ریزش های هیجانی جلوگیری می شود.وی افزود: شرکت هایی 
که به این واقعیت پی بردند که از طریق بازار ســرمایه تامین مالی بکنند در حال حاضر 
حدود 2۰۰ شــرکت است.دژپسند ادامه داد: افرادی که وارد بازار سرمایه می شوند باید 
آگاه باشند در محیطی که وارد شدند با محاسبه گری و عقانیت می توانند آینده خود 
را رقم بزنند و در هر شــرایطی که تصمیم گیری می کنند بخاطر صحبت های وزیر یا 
دیگران نباشــد و همچنین اگر دولت و شورایعالی بورس، ریل گذاری ها را انجام دهند 

حتماً به اهداف می رسیم.

عرضه دارا سوم در آینده نزدیک
وزیر اقتصاد افزود: دارا سوم، ادامه سهام دولت در سه بانک تجارت، ملت و صادرات است 
که در آینده نزیک عرضه خواهد شــد. دژپســند تصریح کرد: امسال موفق شدیم اولین 
شــرکت دانش بنیان را وارد بورس کنیم.وزیر اقتصــاد افزود: از زمانی که اظهار گمرکی 
صورت می گیرد در محدوده گمرک است و زمان ترخیص از سه ماه در سال 9۷ به سه 
روز کاهش پیدا کرده اســت.وی ادامه داد: نظارت های گمرکی را از نظارت های مزاحم 
به نظارت های غیر مزاحم تبدیل کرده ایم و در حال حاضر حدود 5۰ درصد از کااها از 
کانال سبز عبور می کنند .دژپسند ادامه داد: در حال حاضر بازدیدها را از افراد می گیریم 
چرا که اصل موضوع گمرک ، هوشــمند سازی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
در حال حاضر رئیس گمرک و رئیس اتاق بازرگانی تفاهم نامه انجام داده اند تا دستگاه 
ایکس ری توسط آنها خریداری و مستقر شود و خدمات را به گمرک بفروشند و همچنین 
یک شــرکت دانش بنیان در این زمینه با ما همــکاری دارد که در صورت موفقیت، این 
کار را افزایش می دهیم .وی درباره خصوصی ســازی هم افزود: اگر جایی به بیت المال 
تعدی شــده باشــد حتماً جلوی آن را خواهم گرفت.دژپسند با اشاره به اینکه اهلیت در 
قانون قبلی، فقط اهلیت مالی بوده است گفت: از سال گذشته اهلیت مدیریتی و فنی هم 
مطرح شــده است.وی افزود: مرحله بعدی در خصوص سازی ، روش قیمت گذاری است 
.وی ادامه داد:در حال حاضر بسیاری از مصوبات هیئت واگذاری لغو شده است و البته کار 

غیر قانونی انجام نشده است.

وام اجاره داده شد، اما چه دیر!
با وجود آنکه آمار نشــان می دهد ۷۸ درصد واجدان شــرایط وام اجاره مدارک 
خود را در سامانه اقدام ملی بارگذاری کرده اند، طول کشیدن روند پرداخت این 
تسهیات، بسیاری از مستاجران که مهلت قراردادشان به اتمام رسیده بود را با 
مشکاتی مواجه کرد. از ۳55 هزار نفری که واجد دریافت تسهیات کمک ودیعه 
مسکن شناخته شدند تا کنون 2۸۰ هزار نفر مدارک خود را در سامانه بارگذاری 
و به بانک معرفی شده اند. گذشته از اینکه هنوز ۷5 هزار نفر در صف دریافت وام 
به ســر می برند، پرداخت این تسهیات آنقدر کند پیش رفت که برای بسیاری 
از خانوارهای اجاره نشــین حکم نوشــدارو پس از مرگ سهراب را داشت؛ چرا 
که فصل جابه جایی به پایان رســیده و احتماا این تسهیات هم مثل بسیاری 
وامهای بانکی دیگــر برای هدف مورد نظر مصرف نخواهد شــد.روند پرداخت 
تســهیات مرابحه خرید کاا و خدمات یا همان کمک ودیعه اجاره مسکن که 
در ســتاد ملی مقابله با کرونا برای کمک به مستاجران به تصویب رسید از روز 
یکم شهریور ماه در حدود 1۳ هزار شعبه بانک سراسر کشور آغاز شد اما آنقدر 
روند آشنایی کارکنان بانک با کارتابل وزارت راه و شهرسازی طول کشید که با 
گذشــت سه ماه از آغاز این فرآیند هنوز بسیاری از مستاجران موفق به دریافت 
تســهیات و حتی بارگذاری مدارک خود نشده اند.البته ظاهرا سرعت پرداخت 
وام اجاره افزایش یافته است. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه 
کرده تا پایان آبان ماه 2۸۰ هزار نفر اطاعات خود را در سامانه اقدام ملی مسکن 
به نشــانی tem.mrud.ir بارگذاری کرده انــد ولی آمار تعداد افرادی که موفق به 
دریافت تسهیات شده اند ارایه نشده است. از سوی دیگر تعداد متقاضیان اولیه 
2.2 میلیون نفر بودند که پس از بررسی فقط ۳55 هزار نفرشان شرایط دریافت 
تسهیات را داشــتند. این در حالی است که طبق برآوردها ۷.2 میلیون خانوار 
مستاجر در کشــور وجود دارد. آمار گویای آن است که خانوارهای اجاره نشین 
یا از دریافت این وام خــودداری کرده یا به دلیل محدود بودن دایره افراد واجد 
شــرایط، مشمول دریافت آن نشده اند.گروهی از مستاجران در اولویت پرداخت 
کمک ودیعه مســکن هستند که شــامل افراد تازه ازدواج کرده، کسانی که سه 
فرزند و بیشتر دارند، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی می شوند. عاوه براین، مستاجران حتماً باید اجاره نامه دارای 
کدرهگیری و شــرایط وام ساماندهی را هم داشــته باشند یعنی وام یا امکانات 
یارانه ای از طرف دولت در بخش زمین یا مســکن نگرفته باشند و صاحب ملک 
نباشند و از سال ۸4 هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند. ضمن 
این که باید سرپرســت خانوار باشند و شــهری را که تقاضا می کنند در آن 5 
سال سابقه سکونت داشته باشــند و همه این مولفه ها باید مستند و در سایت 
قابل بارگذاری باشند.به گزارش ایسنا، تسهیات مرابحه خرید کاا و خدمات یا 
همــان وام کمک ودیعه اجاره به میــزان 5۰، ۳۰ و 15 میلیون تومان، از اوایل 
مردادماه در ســتاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. سود این تسهیات 1۳ 
درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، گیرندگان 
وام )مســتأجران( می توانند تسهیات را یک ساله دریافت کنند و صرفا سود آن 
را ماهانه بپردازند و در پایان ســال، اصــل آن را پرداخت کنند.  در روش دوم، 
متقاضیان می توانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳6 ماه اصل و فرع 
آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه 54۰ هزار تومان، کانشهرها 

۳2۰ هزار تومان و سایر شهرها 16۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

ارزش سهام عدالت افزایش یافت
ارزش واقعی ســهام عدالت که در ماههای گذشته تحت تاثیر روند نزولی بورس 
قرار گرفته و کاهش یافته بود، با صعودی شــدن حرکت شــاخص کل بورس، 
افزایش یافت.، ارزش واقعی ســهام عدالت بــا ارزش اولیه 492 هزار تومانی، در 
تاریخ 1۳ مردادماه، کمی بیشــتر از 1۷ میلیــون و 9۰۰ هزار تومان، در تاریخ 
چهارم شهریورماه کمی بیشتر از 14 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در تاریخ ۳1 
شــهریورماه، کمی بیشــتر از 16 میلیون و 4۰۰ هزار تومان بود. درواقع ارزش 
واقعی سهام عدالت چه با ارزش اولیه 492 هزار تومانی، چه با ارزش اولیه 5۰۰ 
هزار تومانی و چه با ارزش اولیه یک میلیون تومانی، بعد از مردادماه کاهشی بود.

این درحالی است که طی حدود 1۰ روز گذشته که شاخص بورس صعودی بود، 
ارزش واقعی سهام عدالت نیز افزایش یافت؛ به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه 5۰۰ هزار تومانی در چهارشنبه هفته گذشته بیش از 12 میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان بود که نســبت به دو هفته قبل بیش از یک میلیون تومان 
افزایش یافت.بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون، 
5۳2 هزار و 492 هزار تومان در روز شــنبه، به ترتیب 22 میلیون و 19۰، 11 
میلیون و ۷۸۰ و 1۰ میلیون و ۸9۰ هزار تومان است.البته این مباحث درحالی 
مطح می شود که فعا و تا اطاع ثانوی فروش سهام عدالت متوقف شده است.

سرپرست معاونت شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری مطرح کرد:
پویایی شهرسازی مناطق سه گانه اثر 
مستقیمی بر توسعه متوازن شهردارد

مرتضی بربســته سرپرست معاونت شهرســازی و امور مناطق شهرداری ساری 
گفت: تاش همکارانم در مجموعه شهرســازی مناطق سه گانه برآن است که 
شهروندان ساروی بیشترین منفعت را از فعالیت های شهرداری دریافت نمایند. 
معاونت های  شهرسازی و معماری شهرداری ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
بخش های مدیریتی این دســتگاه اجرایی، با هدف طراحی، هدایت و ســاخت 
شــهر ایجاد شده اند.مشــارکت و تاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی، 
مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندســی و تخصصی، شهرسازی و معماری 
به این معاونت واگذار شــده و تهیه و اجــرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی در 
کنار نظارت بر ســاخت و سازهای درون شــهری و همچنین تدوین ضوابط و 
مقــررات اجرائی مربوط در حد قوانین موضوعــه از ماموریت های این معاونت 
به شمار می رود.سرپرســت معاونت شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری 
گفت: تاش همکارانم در مجموعه شهرســازی مناطق سه گانه برآن است که 
شهروندان ساروی بیشترین منفعت را از فعالیت های شهرداری دریافت نمایند.

بربسته اظهار داشت: پیگیری در خصوص اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهر 
ســاری با استفاده از یک نظام جامع مبتنی بر ایده های کارشناسی شده انجام 
می پذیرد و می کوشــیم انشاه این سیاســت در حوزه شهرسازی با رویکردی 
قابل عمل اجرایی شود.وی با اشاره به اینکه شهروندان ساروی خواستار دریافت 
خدمات مطلوب از شــهرداری هستند، تصریح کرد: در کنار تعامات سازنده با 
شــهروندان علی الخصوص سازندگان، رعایت دقیق ضوابط شهرسازی سرلوحه 
کاری این معاونت قرار دارد.سرپرست معاونت شهرسازی و امور مناطق شهرداری 
ســاری تکریم ارباب رجوع و بروزرسانی مهندسی خدمات در این معاونت را از 
اهداف اولیه برشمرد و گفت: شهرسازی مهمترین قسمت درآمدی شهرداری ها 
محســوب می شود و پویایی این حوزه می تواند به توسعه عمران و آبادانی شهر 

ساری بیانجامد.

استانها  افزایش قیمت مرغ در بازار؛ 
هر کیلو ۳۳ هزارتومان!

قیمت مرغ گرم در خرده فروشــی های ســطح شهر تهران به حدود ۳۳ 
هزارتومان رسید.ر اساس مشــاهدات میدانی یکشنبه)2 آذر(  قیمت هر 
کیلوگرم مرغ گرم در خرده فروشــی های سطح شهر تهران به حدود ۳۳ 
هزارتومان رســیده اســت که البته در برخی مناطق با قیمت کمتر یعنی 
حــدود ۳۰ هزار تومــان هم به مصرف کنندگان عرضه می شــود.این در 
حالیســت که هفته گذشــته قیمت مرغ گرم در بازار حــدود 26 تا 2۷ 
هزارتومان بود. به عبارت دیگر این کاای پرمصرف در کمتر از یک هفته 

حدود 6۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است

منابع 15۰۰هزار میلیارد تومانی برای شرکت ها در نظر گرفته شد
 جزئیات اولیه ایحه بودجه۱۴۰۰ 

شرکت های دولتی
بر اســاس ایحه بودجه سال آتی شــرکتهای دولتی، منابع 15۰۰ هزار میلیارد تومانی 
برای شــرکتها در نظر گرفته شده است.  بر اســاس ایحه بودجه شرکتهای دولتی سال 
آتی، جمع کل منابع شــرکتها، بانکها و موسسات عمومی وابسته به دولت،  حدود154۰ 
هزار میلیارد لحاظ شده است.بر این اساس درآمدها، 1۰۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتبارات 
هزینه 42۰۰ میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی ســرمایه ای 6۰۰۰ میلیارد تومان و 
تسهیات بانکی 1۰۰۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است. بر این اساسا برای وامهای 
خارجی ۸۳ هزار میلیارد تومان و داراییهای جاری نیز 5۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده 
است.ســایر دریافتیها نیز 22۷ هزار میلیارد تومان بوده است.نکته جالب توجه اینکه در 
بودجه سال گذشته منابع شرکتهای دولتی 14۸۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بوده که 
بر این اساس منابع شرکتها نسبت به سال 1۳99 حدود 6۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده 
که معادل رشد 4 درصدی است.اما نکته مهم این است که چگونه بر خاف سنوات قبل 
بودجه شرکتها تنها 4 درصد رشد کرده است.برخی کارشناسان معتقدند، عدد154۰ هزار 
میلیارد تومان ثبت شده درایحه14۰۰به این دلیل است که تعهدات قانونی مانند سهم 
دولت،سهم صندوق توسعه ملی،سهم هدفمندی،سهم مناطق محروم و...بعنوان کسورات 

قانونی درقالب اصاح ساختار حذف شده است.

معاون سازمان امورمالیاتی خبر داد؛
تمدید فرصت ارسال اظهارنامه مالیاتی تا یک ماه

معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: فرصت ارسال اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده به 
مدت یک ماه تمدید شده است.»محمود علیزاده« در برنامه گفتگوی تلویزیونی افزود: این 
اظهارنامه قرار بود 15 دی ماه سال جاری به حوزه های مالیاتی ارائه شود که تا 15 بهمن 
ماه ســال جاری تمدید شده است.وی گفت: همچینن قرار بود این اظهارنامه در مرحله 
بعدی 15 فروردین ماه ســال 14۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارسال شود که آنهم تا 15 
اردیبهشت ماه سال 14۰۰ تمدید شده است.وی تاکید کرد: به علت شرایط خاص کسب 
و کار مهلت ارسال اظهار مالیاتی تا 1۰ بهمن ماه سال جاری برای مودیان تمدید شده و 

این فرصت باعث آرامش مودیانی مالیاتی شده است.

جزئیات پرداخت کمک هزینه ۱۰۰ 
هزار تومانی و وام یک میلیونی کرونا

- دولت در دور دوم حمایت های مالی کرونایی از اقشار آسیب پذیر 
پرداخت وام یک میلیون تومانی برای 1۰ میلیون خانواده و کمک 
هزینه 1۰۰ هزار تومانی برای ۳۰ میلیون خانوار را در نظر گرفته 
است. هفته گذشته دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از شیوع 
بیماری کرونا دور جدیدی از تعطیلی گسترده در سراسر کشور را 
اجرا کند. با  تعطیلی  کســب و کارها رییس جمهوری اعام کرد 
که مساعدت های مالی برای گروهی از مردم در نظر گرفته است. 
این حمایت مالی شامل پرداخت چهارماه کمک هزینه باعوض و 
امکان دریافت وام بانکی است. مبلغ کمک هزینه 1۰۰ هزارتومان 
اســت که به مدت چهارماه )از ماه جاری تا پایان سال( به حساب 
۳۰ میلیون نفر واجد شــرایط پرداخت خواهد شــد. طبق گفته 
رییس جمهوری بــرای  1۰ میلیون خانواده نیز وام یک میلیون 
تومانــی با بازپرداخــت ۳۰ ماهه پرداخت می شــود. البته دولت 
پیــش از این نیز وام یک میلیون تومانی بــه 2۳ میلیون خانوار 
یارانه بگیر در ۳۰ قســط پرداخت کرد و تا کنون پنج قســط آن 
از خانوار کسر شده اســت. تا کنون مشخصات دریافت کنندگان 
این کمک ها اعام نشــده است اما به طور معمول زنان سرپرست 
خانوار، کارگران روزمزد که درآمد ثابت ندارند و افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیســتی در لیست افراد تحت 
حمایت طرح های دولتی قــرار دارند. اگر برای ۳۰ میلیون نفری 
که برای پرداخت یکصد هزار تومانی گزینش شده اند یارانه نقدی 
و کمک معیشتی هم پرداخت شــود که احتماا اینگونه خواهد 
بــود پرداختی آنها از بابت یارانه نقدی دولت بین 2۰۰ تا بیش از 
9۰۰ هزار تومان است.بر این اساس، برای خانوار یک نفره که 45 
هزار و 5۰۰ تومان یارانه نقدی، 55 هزار تومان کمک معیشتی و 
1۰۰ هزار تومان کمک باعوض کرونا دریافت می کند در مجموع 
تا پایان ســال هر ماه حدود 2۰۰ هــزار و 5۰۰ تومان پرداخت 

خواهد شد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو وانت آتش نشانی 
مدل: 1364 به شماره شاسی: 025820 و شماره موتور: 
158052 و شــماره پــاک : 44 - 779 ی 16 به نام: 
شرکت مجتمع پترو رزین پارس مفقودگردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی خودرو آمبوانس مدل: 1364 
به شماره شاســی: 11132164000119 و شماره موتور: 
10295910000438 و شــماره پاک : 55 - 529 ط 91 
به نام: شرکت مجتمع پترو رزین پارس مفقودگردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
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با قرنطینه های دوباره در اروپا صورت می گیرد؛استانها

تعطیلی پاایشگاه های بیشتر در اروپا
انتظار می رود تقاضا برای بنزین در اروپا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوامبر و دســامبر، دو ماه پایانی ســال جاری میادی، نسبت به 
همین ماه ها در سال گذشته میادی کاهش داشته باشد بنابراین پاایشگاه های بیشتری در اروپا در خطر تعطیلی دائم قرار دارند. 
به گزارش اویل پرایس، پاایشگاه های بیشتری در اروپا در خطر تعطیلی دائم قرار دارند چون تقاضا برای سوخت در این قاره دوباره 
با وضع قرنطینه های جدید جهت مقابله با افزایش موارد ابتا به کرونا کاهش یافته است.  انتظار می رود تقاضا برای بنزین در اروپا 
بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوامبر و دسامبر، دو ماه پایانی سال جاری میادی، نسبت به همین ماه ها در سال گذشته میادی کاهش 
داشته باشد. قرنطینه های جدید و محدودیت های اعمال شده در اقتصادهای بزرگ اروپا از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و 
اسپانیا تقاضا برای نفت را دوباره پایین آورده است، آن هم در شرایطی که رکود دو رقمی در منطقه یورو و اروپا غیرقابل اجتناب 
به نظر می رسد. پاایشگاه ها از فصل بهار با سقوط تقاضا برای سوخت دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری از آنها مجبور شده اند 
پاایش نفت خام خود را به طور دائم متوقف کنند.  پترونیوس که به طور مشــترک توســط شرکت پاایش و پتروشیمی اینیوس 
سوئیس و پتروچاینا اداره می شود در همین ماه اعام کرد قصد دارد برخی از بخش های خود در پاایشگاه گرندماوث با ظرفیت 
۲۱۰ هزار بشکه در روز را تعطیل کند. به این ترتیب، ظرفیت پاایش این پاایشگاه که تنها پاایشگاه در اسکاتلند است تا ۱۵۰ 
هزار بشکه در روز کاهش می یابد. پاایشگاه های آمریکا هم ظرفیت پاایش خود را پایین آورده و نیروی کار خود را برای مقابله با 
سقوط تقاضای نفت اخراج می کنند. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود در مورد بازار نفت اعام کرد پاایشگاه های 
سراسر جهان ظرفیت پاایشی خودرو در سال جاری میادی پایین آورده اند. این آژانس مستقر در پاریس اعام کرد ۱.7 میلیون 

بشکه در روز از ظرفیت پاایش جهان کم شده است.

حفظ زیر ساخت ها  در راستای پایداری گاز 
طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل گفت: بهترین 
و کم هزینه ترین راه مقاوم ســازی ســازمان در مقابل 
تهدیــدات خارجی یا حوادث طبیعــی رعایت الزامات 
پدافند غیرعامل می باشد که این موضوع به عنوان یک 
ضرورت در دستور کار متولیان امر در شرکت گاز استان 
اردبیل قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار 
اســماعیلی مدیر عامل این شرکت یا اعام این خبر افزود: در صنعت گاز، حفظ 
زیر ســاخت ها اهمیت ویژه ای دارد بنابراین کار پدافند غیرعامل در این رابطه 
شناسایی و ســطح بندی دارایی ها و تهدیدشناســی و مصون سازی می باشد 
تا  از این طریق اثر این تهدیدات با تدابیر و تمهیدات ازم خنثی گردد.ســردار 
اسماعیلی در همین زمینه به اقدامات و برنامه های شرکت گاز استان اردبیل اشاره 
نمود و گفت: طی سال گذشــته در حوزه پدافند غیر عامل و براساس مطالعات 
RAMCAP در قدم اول تمامی اطاعات تاسیسات گازرسانی با دیدگاه پدافندی 

جمع آوری شــده و در گام بعدی کلیه تهدیدات ســخت افزاری و نرم افزاری و 
آسیب پذیری تاسیسات گازرسانی استخراج گردید که با استفاده از داده های در 
دسترس نسبت به ارزیابی ریسک فعالیتها اقدام شده و نهایتا ریسکهای شناسایی 
شــده بر مبنای سطح آســیب پذیری اولویت بندی گردید و در آخر راهکارهای 

پدافند غیر عامل جهت مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب پذیری ارایه شد. 

در جلسه GIS شرکت آبفامازندران:
برداشت اطاعات مکانی شبکه آب شرب 

شهرها و روستاها به تصویب رسید
 GIS در نشست بررســی برنامه ها و فعالیتهای گروه
آب و فاضــاب مازندران که با حضور مهندس محرابی 
مسئول GIS  شرکت مهندسی آبفا کشور، قائم مقام، 
معاونان و مدیران ســتادی شــرکت به صــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، برداشت اطاعات مکانی شبکه آب 
شــرب شهرها و روستاها بر اساس نقشــه راه GIS تصویب شد.در این نشست 
علیپور قائم مقام شرکت بر همکاری و تعامل تمامی بخشها در اجرای کامل طرح  
GIS در این شرکت تاکید کرد.معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفامازندران نیز 
به بیان اهمیت GIS پرداخت و گفت: با توجه به گســتردگی شــبکه های آب 
و فاضاب، اگر از تکنولوژی روز دنیا برای بهره برداری از آن ها اســتفاده نشــود 
عاوه بر تحمیل هزینه بهره برداری و نگهداری باا، مانع توســعه و پیشرفت در 
آینده می شود .سید احمداحمدی آزاد، به ضرورت اجرای دستورالعملهای اباغی 
شــرکت مهندسی آب و فاضاب کشــور در اجرای GIS تاکید کرد.نصب و راه 
اندازی ســامانه ردیاب خودرویی شرکت ، بررسی  راهکارهای عملی تهیه نقشه 
جانمایی مشــترکین و تعیین تکلیف پروژه های امانی اصاح و توسعه شبکه و... 
GIS   بخشی از مصوبات این جلســه بوده است.سامانه اطاعات جغرافیایی یا

یک ســامانه اطاعاتی اســت که به تولید، پردازش، تحلیل و مدیریت اطاعات 
جغرافیایی می پردازد.

در دومین جشنواره وزارت نیرو رقم خورد
 کسب رتبه برتر روابط عمومی آبفای قم 

در کشور
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان قم توانست 
در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی صنعت آب و 
برق کشور رتبه برتر رشته نوآوری و خاقیت را به خود 
اختصاص دهد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضاب استان قم، برترین های دومین جشنواره ارزیابی 
روابط عمومی های صنعت آب و برق کشــور با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو 
معرفی و تقدیر شــدند.در این جشنواره آثار ۱۳۲ شرکت از صنعت آب و برق در 
۱۴ محور مورد داوری قرار گرفت که روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان 
قم توانست در رشته نوآوری و خاقیت، رتبه سوم را به خود اختصاص دهد و لوح 
تقدیر و تندیس این جشنواره را دریافت کند.در این لوح تقدیر که توسط رئیس 
شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان قم به نیابت از دکتر اردکانیان وزیر 
نیرو تقدیم محمد کربایی مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان قم 
شد، آمده است: دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و 
برق، پژواک خدمات ارزشمند صنعتی است که در سال های اخیر، نور امید را به 

جان های ملت سرافراز میهنمان  تابانده است.

روابط عمومی آبفا استان اصفهان با 6 رتبه 
اول، برترین روابط عمومی صنعت آب و برق 

کشور شناخته شد
 شــرکت آبفا اســتان اصفهان موفق شــد با کسب 6 
رتبــه اول در دومین جشــنواره روابــط عمومی های 
صنعــت آب و بــرق کشــور، عنــوان برتریــن روابط 
عمومی را برای دومین ســال متوالی، در میان شرکت 
 هــای تابعــه وزارت نیــرو به خــود اختصــاص دهد. 
وزیــر نیــرو در آییــن پایانی دومیــن جشــنواره روابط عمومی هــای صنعت 
آب و بــرق، کــه از طریــق ویدئــو کنفرانس برگزار شــد، ضمــن تقدیر ویژه 
از روابــط عمومی آبفا اســتان اصفهــان، عنوان کــرد: حمایــت مدیران عامل 
 در موفقیــت روابــط عمومی هــای صنعــت آب و بــرق نقش محــوری دارد.

رضا اردکانیان همچنین با اشاره به کار مهم روابط عمومی ها، بر ارتباط با مردم، پاسخگو 
بودن و اهتمام بر توسعه این ارتباط تاکید کرد و گفت: روابط عمومی ها مهمترین 
ابزار ارتباطی با مردم در سازمان را در اختیار دارند و ازم است روش های خود را بهینه 
 کرده و در شکل گیری جامعه پرامید و تاب آور، سهم و نقش عمده ای داشته باشند.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان به نمایندگی از شرکت های برگزیده صنعت 
آب و برق، به نقش مدیران در موفقیت روابط عمومی ها اشاره و عنوان کرد: ارتباط 
اثر بخش برای مدیریت بحران ها، تدوین استراتژی ارتباطی، سنجش افکار عمومی 
و نظام مشــارکتی در فعالیت های روابط عمومی از جمله سیاست گذاری هایی 
 است که مدیران شرکت ها باید به منظور پیشبرد اهداف خود به آن توجه کنند. 
هاشــم امینی در ادامه افزود: مدیر کارآمــد، در انتخاب افراد متخصص در روابط 
عمومی ها اهتمام می ورزد و از این طریق است که می توان هدایت افکار عمومی را 
 به دست گرفت و تغییر نگرش و به دنبال آن، تغییر رفتار در میان مردم ایجاد کرد. 
وی با اشاره به اهمیت نظارت و پایش اثر بخشی فعالیت ها در روابط عمومی عنوان 
کرد: بررسی تحقق اهداف از پیش تعیین شده و پایش مداوم برنامه های اجرایی 
و عملیاتی از نکات بسیار مهمی است که روابط عمومی ها باید به آن توجه کنند. 

  قطر بودجه خود را بر اساس 
نفت ۴۰ داری تنظیم می کند

امیر قطر اعام کرد که این کشور بودجه خود را براساس نفت ۴۰ دار در هر بشکه 
یعنی کمتر از قیمتی که در بازارهای جهانی پیش بینی می شود، تنظیم می کند.

به گزارش بلومبرگ، امیر قطر اعام کرد که این کشور بودجه خود را براساس نفت 
۴۰ دار در هر بشــکه یعنی کمتر از قیمتی که در بازارهای جهانی پیش بینی می 
شود، تنظیم می کند چرا که بزرگترین صادر کننده گاز مایع در جهان به گفته حاکم 
خود، می خواهد تأثیر قیمت نفت را بر امور مالی کاهش دهد.شــیخ تمیم بن حمد 
آل ثانــی، امیر قطر، اوایل ماه جاری میادی خطاب به اعضای نهاد قانونگذاری این 
کشور یعنی مجلس شورا، گفت که این اقدام برای بودجه به قطر کمک خواهد کرد 
»از عواقب منفی اقتصادی به دلیل نوسانات قیمت نفت جلوگیری کند.«قیمت نفت 
با قیمت گاز طبیعی ارتباط تنگاتنگی دارد. با این وجود، در شرایط رکود قیمت حامل 
های انرژی به علت شیوع ویروس کرونا، گاز وضعیت بهتری پیدا کرده است و به قطر 
کمک می کند تا راحت تر از همســایگان وابسته به نفت مانند عربستان سعودی و 
کویت، این شرایط را تحمل کند.امیر قطر همچنین اظهار داشت: نتایج اولیه نشان 
می دهد کســری بودجه قطر در نیمه اول ســال جاری میادی ۱.۵ میلیارد ریال 
)۴۰6 میلیون دار( است، در حالی که انتظار می رود بسیار بیشتر از این رقم باشد.

در ابتدای ســال، دولت این کشور با فرض اینکه هر بشکه نفت به طور متوسط ۵۵ 
دار باشد، پیش بینی کرده بود که به مازاد تجاری اندکی دست یابد و صندوق بین 

المللی پول نیز چشم انداز بهتری را پیش بینی کرده بود.

  ظرفیت پاایش نفت در هند
 طی ۵ سال ۲ برابر می شود

نخســت وزیر هند در یک گردهمایی در دانشگاه نفت هند گفت:»کارهای ازم در 
حال انجام است تا ظرفیت پاایش کشور طی پنج سال آینده حدود دو برابر شود«.

 به گزارش رویترز، نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفت این کشور قصد دارد ظرفیت 
پاایش نفت خود را طی ۵ سال آینده دو برابر کند. این زمان بندی بسیار زودتر از 
آن چیزی است که قبا اعام شده بود و در شرایطی اعام می شود که اقتصاد ضربه 
ســختی از همه گیری ویروس کرونا خورده است. وزیر انرژی هند در ماه ژوئن اعام 
کرده بود ظرفیت پاایش نفت این کشور طی ده سال آینده ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تن 
نسبت به سطح ۲۵۰ میلیون تن فعلی افزایش می یابد. ولی مودی در یک گردهمایی 
در دانشــگاه نفت هند گفت:»کارهای ازم در حال انجام اســت تا ظرفیت پاایش 
کشور طی پنج سال آینده حدود دو برابر شود«. موکش انبانی، میلیاردر هندی هم 
به صورت مجازی در این گردهمایی شــرکت داشــت. شرکت ریاینس اینداستریز 
او بزرگترین پاایشــگاه نفت جهان را در ایالت گجــرات هند در اختیار دارد.مودی 
همچنین گفت هند قصد دارد ســهم گاز طبیعی را در ترکیب مصرف انرژی کشور 
۴ برابر افزایش دهد. این ســوخت پاک در حال حاضر شــش درصد انرژی مصرفی 
در این کشــور را تشــکیل می دهد. وی اضافه کرد هند تا ۲۰۲۲ به هدف خود در 
افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا ۱7۵ گیگاوات می رســد و این رقم را تا ۲۰۳۰ 
به ۴۵۰ گیگاوات می رســاند. ظرفیت انرژی تجدیدپذیر هند در پایان ۲۰۱8 برابر با 

7۵ گیگاوات بود.

 معاون وزیر نیرو:
 کدام استان ها در وضعیت قرمِز آبی 

هستند؟
معــاون وزیر نیــرو با ابراز امیــدواری از اینکــه بارندگی ها جبران 
عقب ماندگی بارشی سال گذشــته را کرده و ذخایر سدها به اندازه 
کافی تامین شــود، گفت: تا روز جمعه ورودی سدها نسبت به سال 
گذشــته ۲۳ درصد کاهش داشــته است.قاســم تقی زاده خامسی 
درباره وضعیت بارندگی ها و ذخایر آبی کشــور اظهار داشت: طبق 
پیش بینی هواشناســی بارندگی هایی که از جمعه شب آغاز شده تا 
دوشنبه )۳ آذر( ادامه دارد و از روز چهارشنبه نیز یک جبهه جدید 
بارشــی وارد کشور می شود.وی با ابراز امیدواری از اینکه بارندگی ها 
جبران عقب ماندگی بارشــی سال گذشته را کرده و ذخایر سدها به 
اندازه کافی تامین شــود، گفت: تا روز جمعه ورودی سدها نسبت 
به ســال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است.معاون وزیر نیرو در 
امور آب و آبفا با بیان اینکه حجم موجود مخازن ســدها نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته ۴ درصد کاهش را نشان می دهد، میزان 
ارتفاع ریزش های جوی را از ابتدای مهر تا پایان آبان ۲۳.7 میلی متر 
اعام کرد که نســبت به ســال آبی قبل در همین مدت ۴۱ درصد 
و میانگین درازمدت ۵۲ ســاله ۱8 درصد کاهش داشته است.وی 
خاطرنشان کرد: در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و 
اردبیل بیــن ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش بارندگــی و در بقیه نقاط 
کشور کاهش بارش را شــاهد هستیم.تقی زاده خامسی یادآور شد: 
بیشترین کاهش بارندگی مربوط به استان های کردستان، اصفهان 
و هرمزگان اســت.وی با بیان اینکه وضعیت بارندگی در استان های 
کم بارش مثل خراسان جنوبی و فارس خوب است، اظهار امیدواری 
کرد که جبهه های هفته پیش رو کمبود بارندگی مناطق کم بارش 

را پوشش دهد.

معاون وزیر نفت اعام کرد:
سه الزام برای صدور مجوز طرح های 

توسعه ای
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی گفت: صدور مجوزهای جدید 
برای طرح های توســعه ای صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه خود 
فقط با در نظر گرفتن ســه الزام توســعه متوازن، هوشمند و پایدار 
انجام می شــود.به گزارش شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد 
محمدی در آئین تکریم و معارفه مدیر سرمایه گذاری و رئیس کل 
امور بین الملل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی که با حضور اعضای 
هیئت مدیره این شرکت و نیز تعدادی از مدیران ارشد برگزار شد، 
گفت: قطار توسعه صنعت پتروشیمی ایران با شتاب در حال حرکت 
است و افزون بر بهره برداری از چند طرح پتروشیمی تا پایان سال، 
روند راه اندازی طرح ها در ســال های آینده تداوم می یابد.وی افزود: 
صدور مجوزهای جدید برای طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی 
در مسیر توسعه خود فقط با در نظر گرفتن سه الزام توسعه متوازن، 
هوشــمند و پایدار انجام می شود و طرح هایی مجوز خواهند گرفت 
که قابلیت اجرا داشــته باشــند. طرح هایی باید اجرایی شــوند که 
تاب آوری بیشــتری در صنعت دارند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ادامه داد: تعداد زیادی طرح که دارای مجوز هســتند 
متأسفانه هیچ گونه فعالیتی در ســاخت ندارند و در آینده مجوزها 
با در نظر گرفتن همه شــرایط صادر می شود.محمدی با بیان اینکه 
امور سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی پنجره امید برای 
ســرمایه گذاران است، گفت: این واحد و نیز امور بین الملل به دلیل 
نوع فعالیت خود نقشی بســیار مهم و تأثیرگذار در توسعه صنعت 
پتروشــیمی دارند و ســرمایه گذارانی که به شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی مراجعه می کنند باید پس از مراجعه به این شرکت با 

حمایت و انگیزه فعالیت خود را انجام دهند.

 بازار نفت افزایش تولید لیبی 
را جذب کرد

تاجران نفت می گویند نشــانه های اولیه حاکی از آن است که بازار 
توانسته تولید نفت لیبی را بدون ایجاد یک شوک بزرگ جذب کند. 
به گزارش میدل ایست مانیتور، تاجران بازار نفت عقیده دارند بازار 
جهانی رشــد ناگهانی تولید نفت لیبی را برخاف انتظار آژانس ها 
و متخصصــان انرژی جذب کرده اســت. تاجــران نفت می گویند 
نشانه های اولیه حاکی از آن است که بازار توانسته تولید نفت لیبی 
را بدون ایجاد یک شوک بزرگ جذب کند.لیبی طی دو ماه گذشته 
پس از اعام آتش بس در این کشــور به سرعت تولید نفت خود را 
افزایش داده و حاا بیش از یک میلیون بشــکه در روز تولید دارد. 
این کشــور در اوایل سپتامبر کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز تولید 

می کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: درصورت اصاح 
بند ۴ طرح احــکام کلی بودجــه ۱۴۰۰ درخصوص 
»تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی« 
می توان از ســرمایه مردمی در بازار ســرمایه استفاده 
کــرد.، در جریان بررســی »بند ۴ طــرح احکام کلی 
بودجه ۱۴۰۰« درخصــوص »تحویل خوراک ازجمله 
نفــت خام و میعانــات گازی به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی استفاده کننده با ســاز و کار ضمانت بانکی و 
اعتبار اسنادی و تســویه آن حداکثر ظرف یک ماه از 
زمان تحویل«، گفت: آنچــه که در بند ۴ احکام کلی 
بودجه ۱۴۰۰ تصویب شــد در رابطه با در نظر گرفتن 
مدت زمان ۳ ماه برای تســویه خــوراک تحویلی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی بود که تبدیل زمان یک ماه 
به ۳ ماه کمک خوبی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 

جهت تسویه حســاب اســت اما مغایر قانون مصوب 
مجلس دهم و سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی 
است.نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسامشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسامی دلیل این مغایرت را 
توضیح داد: در قانون قبلی مجلس و سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی بر اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی 
برای توسعه پاایشگاه ها و پرهیز از خام فروشی تاکید 
شده است لذا این مصوبه نیاز به اصاح دارد، به همین 
دلیل شــورای نگهبــان آن را رد خواهد کرد و اصاح 
آن پس از بازگشت از شــورای نگهبان در دستور کار 
قرار می گیرد.وی با اشاره به دایل ضرورت اصاح این 
مصوبه توضیح داد: به منظور جلوگیری از نقض »قانون 
حمایت از صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات 
گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« این مصوبه 

نیاز به اصــاح دارد چراکه در قانون حمایت از صنایع 
پایین دستی با اذن رهبر انقاب تنفس خوراک از محل 
سهم صندوق توســعه ملی پیش بینی شده است لذا 
سیاست های کلی رهبر انقاب را دچار خدشه می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی ادامه 
داد: در قانون حمایت از صنایع پایین دستی پیش بینی 
شده اســت که با استفاده از۳۰ درصد سرمایه مردمی 
جذب شده از طریق بورس، این قانون اجرا شود و اگر 
این مصوبه اصاح نشــده و قانــون قبلی در آن لحاظ 
نشــود عما ما فرصت بی نظیر برای استفاده از بورس 
و عمق بخشی به بازار سرمایه را از دست می دهیم اما 
درصورت اصاح، می توان از سرمایه مردمی در بورس با 
استفاده از قانون قبلی پتروپاایشگاه استفاده کنیم و به 

این بازار رونق دهیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس؛
نباید فرصت استفاده از پتروپاایشگاه  ها را در بورس از دست داد
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گزیده خبر در 9 ماه سال 2020

رشد ۱۳ درصدی صادرات ایران به اتحادیه اروپا 
تجارت ایران بــا اتحادیه اروپا با کاهــش ۱۱ درصدی در ۹ ماه 
سال ۲۰۲۰ میادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و 
۳۴۵ میلیون یورو را ثبت کرد؛ این در حالی اســت که در همین 
مدت صادرات در این مسیر ۱۳ درصد رشد را تجربه کرده است.

به گزارش معاونت بررســی های اقتصادی اتاق تهران آمار تجارت 
کاایی ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماه ۲۰۲۰ میادی را منتشــر 
کرد که بر اســاس آن از ژانویه تا ســپتامبر ۲۰۲۰ ، ایران معادل 
۵۶۳ میلیــون یورو کاا به اتحادیــه اروپا صادر کرده و در مقابل 
دو میلیــارد و ۷۸۳ میلیون یورو کاا از ایــن منطقه وارد کرده 
است. آمارها نشان می دهد که صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی 
۹ ماهه ۲۰۲۰ نســبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳ 
درصد رشد کرده و واردات آن از این منطقه اما افت نزدیک به ۱۵ 
درصدی را تجربه کرده اســت.طی این بازه زمانی تجارت ایران با 
اتحادیه اروپا یا مجموعه صادرات و واردات حدود ۳ میلیارد و ۳۴۵ 
میلیون یورو ثبت شــده که با افت ۱۱ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته همراه است.در سپتامبر ۲۰۲۰ ارزش صادرات 
کاایی ایران به اتحادیه اروپا بالغ بر ۸۱ میلیون یورو بوده اســت 
این رقم نسبت به ماه قبل ۹۴ درصد رشد داشته و نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته حدود ۲.۳ برابر شده است.در ماه ژوئیه و ماه 
مارس ۲۰۲۰ صادرات ایران به اتحادیه اروپا بیشینه را تجربه کرد 
کــه به ترتیب هرکدام معادل ۹۲.۳ میلیون یورو و ۸۹.۹ میلیون 
یورو اســت. طی ژانویه ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۰ کمترین ارزش 
صادرات ایران به اتحادیــه اروپا مربوط به آوریل ۲۰۲۰ و معادل 
۱۹.۹ میلیون یورو اســت.طی سپتامبر ۲۰۲۰ ایران معادل ۳۲۲ 
میلیون یورو کاا از اتحادیه اروپا وارد کرده است که نسبت به ماه 
قبل رشــد بیش از ۲۸ درصدی را تجربه کرد؛ این در حالی است 

که واردات ایران از اتحادیه اروپا در سپتامبر نسبت به ماه مشابه 
سال گذشــته با افت ۸ درصدی مواجه شده است واردات ایران 
در مــاه اوت ۲۰۲۰ در پایین ترین ســطح خود در ژانویه ۲۰۱۹ 
تا سپتامبر ۲۰۱۴ داشته است بیشــترین سطح واردات ایران از 
اتحادیه اروپا چه مدت مورد بررســی مربــوط به ژوئیه ۲۰۱۹ و 

حدود ۳۵۱ میلیون یورو اســت به طور کلی سطح واردات ایران 
از این منطقه در ســال ۲۰۲۰ نسبت به ســال ۲۰۱۹ در سطح 
پایین تری قرار دارد.طی ۹ ماهه ۲۰۲۰ ، بیشترین ارزش صادرات 
کاایــی ایران بــه اتحادیه اروپا به گروه کاایــی »مواد غذایی و 
حیوانات زنده« اختصاص داشــته که معــادل ۲۲۲ میلیون یورو 

ثبت شده اســت دومین گروه کاایی با بیشترین ارزش صادرات 
نیز »مواد شــیمیایی و محصوات مرتبط« بوده که صادرات آن 
حدود ۱۱۰ میلیون یورو رقم خورده اســت.ارزش صادرات مواد 
غذایــی و حیوانات زنده ایران به اتحادیه اروپا طی ۹ ماهه ۲۰۲۰ 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته میادی با رشد ۶۵ درصدی 
و ارزش صادرات مواد شــیمیایی و محصــوات مرتبط با افت ۷ 
درصدی مواجه شــده است. همچنین ســومین گروه کاایی که 
ایران بیشــترین صادرات را به اتحادیه اروپا داشته »سوخت های 
معدنی و روان کننده ها« هستند.بیشترین ارزش واردات کاایی 
ایران از اتحادیه اروپا طی ۹ ماهه سال ۲۰۲۰ مربوط به »ماشین 
آات و تجهیــزات حمل و نقل« و معادل ۸۸۷ میلیون یورو بوده 
اســت واردات ایران از اتحادیه اروپا در این گروه کاایی نسبت به 
مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ با افت ۲۳ درصدی مواجه بوده است.

بزرگترین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا آلمان اســت که 
طی ۹ ماهه ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۶ درصد ارزش صادرات ایران 
به اتحادیه اروپا به این کشــور انجام شده که سهم آن نسبت به 
مدت ســال ۲۰۱۹ با افزایش حدود ۷ درصدی همراه بوده است.

هلند در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ نهمین مقصد صادراتی ایران در اروپا 
بود اما در مدت مشابه ســال ۲۰۲۰ صادرات ایران به این کشور 
حدود ۸ برابر شده و در نتیجه این کشور به جایگاه دومین مقصد 
عمده صادراتی ایران در اتحادیه اروپا انتقال یافته است. سهم این 
کشــور از ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در ۹ ماهه ۲۰۲۰ 
حدود ۱۹ درصد بوده است.متقابًا ارزش صادرات ایران به ایتالیا 
و اسپانیا طی این مدت به ترتیب کاهش ۳۵ درصد و ۱۸ درصد 
را تجربه کرده است. همچنین آلمان و ایتالیا در صدر کشورهای 

صادرکننده کاا به ایران قرار دارند.

میلیون ها دار ارز واردات ممنوعه 
کااهای»بوش«از کجا آمده است؟!

۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند»بوش« به ارزش ده ها میلیون دار در زمان 
ممنوعیت وارد شده و در حالی گمانه هایی در رابطه با منشا تامین ارز این 
کااها اعم از ورود با ارز نیما، انتقال بدون ارز و البته ارز دولتی وجود دارد که 
هنوز بانک مرکزی در این باره مستنداتی ارائه نکرده و این موضوع بیشتر به 
شائبه و فضای غیر شفاف در این رابطه دامن زده است. ابتدای سال ۱۳۹۷ 
بود که دولت سیاســت ارزی خود را تغییر داد و با اعام نرخ ۴۲۰۰ تومان 
بــرای واردات کاا هرگونه نرخ و تامین ارز از بازار آزاد را جرم اعام کرد، از 
ایــن رو واردات با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دســتور کار قرار گرفت که در 
ادامه به دلیل رانت ها و مســائلی که در این رابطه وجود داشت به تدریج به 
کااهای اساسی محدود شد و با ممنوعیت واردات صدها اقام، چند ماه بعد 
با راه اندازی رسمی سامانه نیما تمامی تامین ارز واردات و عرضه ارز صادرات 
در این سامانه و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.در شرایطی حداقل دو 
سال از ممنوعیت واردات گروه)۴( از جمله لوازم خانگی به دلیل مسائل ارزی 
و به نوعی حمایت از تولیــد داخل می گذرد که این روزها ماجرای واردات 
۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش حاشیه ساز شده است؛ موضوعی که از 
ابتدای زمان ثبت ســفارش تا صدور رای دیوان عدالت اداری برای ترخیص 
در زمان ممنوعیت و قرار گرفتن در آستانه ترخیص کاا ابهامات زیادی به 
همراه دارد و اظهارات متفــاوت و گاها متناقض به ویژه در مورد تامین ارز 
این کاا، فضای غیر شفافی بر این ماجرا حاکم کرده است، زمانی که گمرک 
واردات صدهــا کانتینر لوازم خانگی بوش بــا ارز نیمایی را مطرح و طولی 
نکشــید که وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( واردات این کااها با ارز 
نیمایی را رد کرد.توضیح مسئوان وزارت صمت از این حکایت داشت که ارز 
مورد نیاز جهت واردات این کااها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم 
ارز نیمایی ایجاد نشــده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این 
محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیستم بانکی که همان 
ارز آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان بدون انتقال ارز نوشته 
شــده است.اما برخی موضوع تامین ارز بخشــی از این کااها با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان و به عبارتی ارز دولتی را هم مطرح کرده اند، این در حالی اســت که 
اگر ثبت سفارش این کاا قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته اعام نشده 
چه زمانی بوده است.باید یادآور شــد اعام تامین ارز کااها قبل از سامانه 
نیما صرفا به معنی عدم تامین ارز با نرخ دولتی و انجام از طریق ارز متقاضی 
نیست، چرا که قبل از راه اندازی رسمی سامانه نیما هم دولت واردات را با ارز 
۴۲۰۰ تومان انجام می داد که در ادامه آن را محدود به کااهای اساسی کرده 
اســت.در شرایط موجود و در حالی واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش 
پای مســئوان در سازمان های مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و گمرک را به میان می آورد که در موضوع ارزی، باید بانک 
مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و مسئول مدیریت جریان ارزی و به ویژه 
ارز واردات کااها پاسخگو باشد و اعام کند چه میزان تامین ارز برای میلیون 
ها دار کااهای ممنوعه بوش و در چه زمانی صورت گرفته است و اگر ارزی 
اختصاص داده شده بر چه اساسی برای کااهایی که واردات آن ممنوع بوده 
انجام شــده است، در عین حال با ارائه مستندات به گمانه زنی ها در رابطه 
با تامین ارز از محل ارز دولتی و نیمایی پایان دهد.به هر حال بانک مرکزی 
بارها بر کنترل و حساسیت خود برحفظ منابع ارزی و توزیع صحیح آن برای 
واردات تاکید داشته و حتی در جریان مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت برای ترخیص فوری میلیون ها تن کاای اساسی و مواد اولیه تولید به 
نوعی با نحوه ترخیص به دلیل مسایل ارز موافقت چندانی نداشت و از سویی 
در زمانی که جریان تعیین مهلت برای ترخیص کااهای گروه چهار مطرح 
بود بانک مرکزی بر تعیین منشأ ارز و ابعاد آن تاکید داشت و موانعی در این 
رابطه مطرح بود، در این حالت اینکه گفته شود برای ترخیص صدها کانتینر 

کااهای بوش تایید منشأ ارز صورت گرفته جای سوال دارد!

در راستای توسعۀ سبد محصوات فواد مبارکه صورت گرفت: 
طراحی و تولید گرید 19Mn6 ویژۀ ساخت 

بدنۀ بویلر 
علی رضــا مولــوی زاده رئیس تروپروســس فواد 
مبارکه از طراحــی و تولید گرید ۱۹Mn۶ به ابعاد 
۱۰mm*۱۸۰۰ ویــژۀ ســاخت بدنــۀ بویلر خبر 
داد و تولیــد این گرید جدیــد را اقدامی در جهت 
بومی سازی و قطع واردات و توسعۀ سبد محصوات 

فواد مبارکه برشــمرد. وی در ادامه  خاطرنشان کرد:  مدیریت متالورژی و 
روش های تولید بنا به درخواســت مشتریان شرکت، طراحی و تولید گرید 
۱۹Mn۶ را  طبق استاندارد مربوطه )DIN ۱۷۱۵۵( در دستور کار خود 
قرار داده بود .رئیس تروپروســس فواد مبارکه در ادامه گفت: گرید مذکور 
عمدتا در ساخت بویلرها و مخازن تحت فشار کاربرد دارد و از دستۀ فوادهای 
مقاوم به خزش اســت.در همین خصوص، صادق رحیمی، کارشناس واحد 
متالــورژی و روش های تولید فواد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فواد 
اظهار داشــت: بنابر استانداردهای مربوطه، گرید  فوادی  یادشده  نیاز به  
حداقل استحکام تسلیم  ۳۵۵ مگا پاسکال و حداقل استحکام  کششی ۵۱۰ 
مگا پاسکال در دمای محیط دارد. همچنین از ویژگی های خاص این گرید، 
الزام به برخورداری از حداقلی از استحکام تسلیم و کششی در دماهای بااتر 
از ۲۰۰ و حداکثر ۵۵۰ درجۀ ســانتی گراد است.کارشناس واحد متالورژی 
و روش هــای تولید فواد مبارکه در ادامه با اشــاره بــه این نکته که گرید 
۱۹Mn۶ پیش از این از طریق واردات تأمین می شــد افزود: پس از تعیین 
آنالیز مناســب، ســایر پارامترهای تولیدی، همچون دماهای نورد و الگوی 
خنک کاری ورق، برای دســتیابی به خواص مکانیکی موردنظر اســتاندارد 
DIN ۱۷۱۵۵ نیــز تعییــن گردید.وی  در ادامه خاطرنشــان کرد: گرید 
مذکور، با آنالیز و پارامترهای خاص طراحی شــد و در ابعاد مورد درخواست 
مشــتری )۱۰mm*۱۸۰۰( تولید گردید. همچنین برای اولین مرتبه در 
فواد مبارکه با هماهنگی آزمایشگاه محصول  جهت انجام تست کشش در 
دمای ۴۵۰ درجۀ ســانتی گراد ، تجهیزات موردنیاز بر روی دستگاه کشش، 
نصب و تســت شد.صادق رحیمی، کارشــناس واحد متالورژی و روش های 
تولید فواد مبارکه  همچنین گفت:  کلیۀ کاف های تولیدشده برای اولین 
بار در فواد مبارکه در دمای ۴۵۰ درجۀ سانتی گراد، مطابق با استانداردهای 
مربوطه تحت تست کشش گرم  قرار گرفته اند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
محصــول تولیدی پس از اخذ تأییدیۀ آزمایشــگاه محصول، در خط تولید 
مشتری نیز مورداســتفاده قرار گرفته و درنهایت  تأیید و رضایت مشتری 
دریافت کنندۀ محصول را نیز در برداشته است.رحیمی در پایان از همکاری 
مدیریت و کارشناسان دفاتر فنی تولیِد نواحی فوادسازی و نورد گرم، واحد 
برنامه ریزی و کنترل تولید، آزمایشگاه محصول، واحد فروش و  نیز مدیریت 

و همکاران واحد متالورژی و روش های تولید قدردانی کرد.

سخنگوی گمرک اعام کرد:
صادرات بیش از ۵.۷ میلیون داری 

خودرو
سخنگوی گمرک گفت: سال ۹۸ حدود یکهزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به 
ارزش پنج میلیون و ۷۲۲هزار و ۷ دار به ۹ کشور جهان صادر شده است.

به گزارش گمرک، ســید روح اله لطیفی افزود: ســال ۹۸، حدود یکهزار 
و ۳۰۰ دســتگاه خودرو به وزن یک هزار و ۵۷۳ تن به ۹ کشــور هنگ 
کنک، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شد.وی 
خاطرنشــان کرد: کشــور عراق با ســه میلیون و ۱۲۲هزار و ۹۰۰ دار، 
جمهــوری آذربایجان با یک میلیون و ۱۵۹هزار و ۴۰۰ دار، ســوریه با 
۹۸۱هزار و ۸۲۵ دار سه مقصد نخست خودروهای ایرانی بودند.لطیفی 
افــزود: هنگ کنگ با ۱۱۶ هزار و ۸۶۲ دار، اســپانیا با ۹۶ هزار و ۳۶۲ 
دار، تایــوان با ۷۹ هزار و ۵۲۱ دار، چین با ۳۶ هزار و ۶۰۰ دار، ترکیه 
با هفت هزار دار و امارات با چهار هزار و ۶۶۲ دار دیگر خریداران خودرو 
از ایران بودند.سخنگوی گمرک پیرامون خودروهای صادراتی تصریح کرد: 
خودروی ساینا بیش از ۹۰ درصد سبد صادرات خودرو در سال ۹۸ را به 
خود اختصاص داده بود و پراید، تیبا، کوئیک، سمند، پارس، ۲۰۷، هایما و 
دنا سهمی کمتر از ۱۰ درصد را در بر می گیرند.وی افزود: بیشترین تنوع 
خودرویی با خودرو های تیبا، ســاینا، کوئیک، وانت آریسان، پژو پارس، 
پراید ۱۳۱ و رهام به مقصد اســپانیا تعلق دارد.به گزارش ایرنا، پارســال 
باســتناد آمار تجارت خارجی ۱۶۹ میلیون و ۳۰۲ هزار تن کاا به ارزش 
بالغ بر ۸۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دار صادرات و واردات  داشــتیم که از 
این میزان بیش از ۴۱ میلیارد و۳۷۰ میلیون دار ســهم صادرات ایران و 
۴۳ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دار نیز واردات بود. سال ۹۸ ایران در مجموع 
به بیش از ۱۲۸ کشور جهان صادرات و از ۱۱۲ کشور واردات کاا داشت. 
به طوری که به ۴۰ کشور اروپایی، ۲۱کشور آسیایی، ۲۸ کشور آفریقایی 
و۱۲ کشور امریکایی صادرات وهمچنین از ۴۱ کشور اروپایی، ۳۱ کشور 
آســیایی ۱۲ کشور امریکایی و۱۱ کشور در آفریقا واردات کاا داشته ایم. 
ارقام کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه امسال به ۸۵ میلیون تن به 
ارزش ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دار رسید.در این مدت سهم صادرات 
از کل تجــارت خارجی ۶۵ میلیون و ۵۷۳ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد 
و ۲۳۸ میلیون دار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش 
۲۰ میلیــارد و ۴۰ میلیون دار بود که از کل واردات در این مدت ۱۳.۸ 

میلیون تن مربوط به کااهای اساسی است.

رشد ۴۵ درصدی صدور جواز تاسیس 
صنعتی تا پایان مهرماه

صدور پروانه های صنفی در ۷ ماهه امســال افزایش حدود ۵۴ درصدی 
و صدور جواز تاســیس صنعتی نیز افزایش بیش از ۴۵ درصدی داشته 
اســت.، بر اساس آمار ارائه شده از ســوی دفتر آمار و فراوری داده های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۷ ماهه امســال نزدیک به ۳۳۸ هزار 
فقره پروانه های صنفی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش حدود ۵۴ درصدی داشــته است.تعداد پروانه های صنفی صادر 
شــده در مدت مشابه سال گذشــته)۷ ماهه ۱۳۹۸( ۲۱۹ هزار و ۴۴۵ 
فقره بوده اســت.همچنین در ۷ ماهه امســال ۲۲ هزار و ۴۵ فقره جواز 
تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری دو میلیون و ۷۲۱ هزار میلیارد ریال 
و پیش بینی اشتغال ۴۸۴ هزار و ۳۸۵ نفر صادر شد.بر این اساس صدور 
جواز تاســیس صنعتی از لحاظ تعدادی افزایش بیش از ۴۵ درصدی، از 
لحاظ پیش بینی ســرمایه گذاری افزایش ۴۸ درصدی و از لحاظ پیش 
بینی اشتغال افزایش بیش از ۳۷ درصدی داشته است.دفتر آمار و فراوری 
داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود که در ۷ ماهه سال ۱۳۹۸ 
تعداد جواز تاســیس صادره صنعتی ۱۵ هزار و ۱۸۹ فقره با پیش بینی 
ســرمایه گذاری بیش از یک میلیون و ۸۴۰ میلیارد ریال و پیش بینی 
اشــتغال ۳۵۲ هزار و ۸۴۹ نفر بوده اســت.در زمینه صدور پروانه بهره 
برداری نیز در ۷ ماهه امســال ۳ هزار و ۶۶۵ فقره پروانه صادر شد که از 
لحاظ تعدادی افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته 
است.این پروانه های بهره برداری با ســرمایه گذاری ۵۱۲ هزار میلیارد 
ریال و اشــتغال ۶۲ هزار و ۸۲۰ نفر بوده که به ترتیب از لحاظ سرمایه 
گذاری افزایش بیش از ۱۰۵ درصدی و از لحاظ اشتغالزایی اشتغال بیش 

از ۱۴ درصدی داشته است.

گمرک چیــن در جدیدترین گزارش خود از تجارت ۱۱ 
میلیارد و ۱۹۰ میلیــون داری ایران و چین در ۹ ماهه 

نخست سال جاری میادی خبر داده است.
 جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان 
می دهد حجم مبادات تجاری ایران و این کشــور در ۹ 
ماهه نخســت سال جاری میادی با افت ۳۸.۵ درصدی 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل مواجه شده و به ۱۱ 
میلیارد و ۱۹۰ میلیون دار رسیده است. مبادات تجاری 
ایران و چین در ماه های ژانویه تا ســپتامبر سال ۲۰۱۹ 
بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دار اعام شــده بود.

هم صادرات چین و هم واردات این کشــور از ایران در ۹ 
ماهه ۲۰۲۰ با کاهش مواجه شــده است، اما میزان افت 
واردات چین از ایران بســیار بیشتر از صادرات چین به 

ایران بوده است.

تراز تجاری منفی 2 میلیارد داری ایران با چین
چین در ۹ ماهه ســال جاری میادی ۶ میلیارد و ۶۲۰ 
میلیون دار کاا به ایران صادر کرده اســت که این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۳ درصد کاهش داشته 
است. صادرات چین به ایران در ۹ ماهه ۲۰۱۹ بالغ بر ۷ 
میلیــارد و ۲۲۰ میلیون دار اعام شــده بود.اما واردات 
چین از ایران در ۹ ماهه امســال افــت قابل توجه ۵۸.۳ 
درصدی داشته و به ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دار رسیده 
است. چین در مدت مشابه سال قبل ۱۰ میلیارد و ۱۹۵ 
میلیون دار کاا از ایــران وارد کرده بود.تراز تجاری دو 
کشــور در این مدت به میــزان ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون 
دار به نفع چین بوده است.افت قیمت نفت، تحریم های 
آمریکا و کاهش مصرف سوخت در چین به دلیل شیوع 
کرونا از جمله عوامل افت ارزش واردات چین از ایران طی 

سال ۲۰۲۰ بوده است.

افت تک رقمی تجارت چین با دنیا، افت دورقمی 
تجارت با ایران

تجارت چین با ایران در ۹ ماهه نخســت ســال جاری 
میادی در حالی افــت ۳۸.۵ درصدی را تجربه کرد که 
تجارت این کشور با جهان در این زمان فقط ۱.۸ درصد 
کاهش داشــته است. چین در ماه های ژانویه تا سپتامبر 
ســال جاری میادی ۳،۲۹۶ میلیارد دار مبادله تجاری 

با جهان داشته است.

جایگاه نقطه ای ایران در تجارت خارجی چین
مقایســه آمار تجارت چین با ایران نسبت به کل تجارت 
این کشور نشــان می دهد ایران جایگاه مهمی در میان 
شــرکای تجاری چین ندارد. ســهم ایران از کل تجارت 
۳،۲۹۶ میلیــارد داری چین با دنیــا در ۹ ماهه ۲۰۲۰ 
فقط ۰.۳۴ درصد بوده اســت. این در حالی اســت که 
تجــارت چین با کشــورهایی مثل عــراق )۲۳ میلیارد 
دار(، عربســتان )۴۹.۲(، عمان )۱۳.۵۹ میلیارد دار(، 
رژیم صهیونیستی )۱۲.۶۶ میلیارد دار(، آنگوا )۱۲.۱۴ 
میلیارد دار(، نیجریه )۱۳.۶۶ میلیارد دار(، پرو )۱۵.۷۸ 
میلیارد دار( و نیوزیلند )۱۳.۴ میلیارد دار( بیشــتر از 
تجــارت با ایران بوده اســت.ایران از کل صادرات ۱۸۱۱ 
میلیارد داری چین سهم ۰.۳۶ درصدی و از کل واردات 
۱۴۸۵ میلیارد داری این کشــور نیز فقط ســهم ۰.۳ 

درصدی داشته است.

تجارت چین با آمریکا 35 برابر تجارت با ایران
حجم تجارت چین با آمریکا در ۹ ماهه امسال بیش از ۳۵ 
برابر تجارت این کشور با ایران بوده است. چین در ۹ ماهه 
امسال، ۴۰۱ میلیارد دار با آمریکا مراوده تجاری داشته 

است.با وجود شیوع کرونا و سیاست تقابلی دونالد ترامپ، 
تجارت چین و آمریکا در ۹ ماهه ۲۰۲۰ تنها ۰.۶ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

219 میلیارد داری که چین از بازار آمریکا به جیب 
زد

بررســی ارقام صادرات و واردات چین و آمریکا از متوازن 
نبودن روابط تجاری دو کشور به شکلی قابل توجه حکایت 
دارد. تراز تجاری دو کشور به میزان ۲۱۹ میلیارد دار به 
نفع چین بوده است. چین در ۹ ماهه سال جاری میادی 
۳۱۰ میلیــارد دار کاا به آمریکا صادر کرده و فقط ۹۱ 
میلیارد دار از این کشــور واردات داشــته است. یعنی 
صادرات چین به آمریکا تقریباً ســه برابر واردات چین از 
این کشــور بوده است که رقم قابل توجهی است و نشان 
می دهد سیاست »اول آمریکای« ترامپ در ایجاد تعادل 

میان روابط تجاری دو کشور شکست خورده است.

رتبه 49 ایران در میان شرکای تجاری چین
بر اســاس گزارش رادار اقتصاد، ایران در میان شــرکای 
تجاری چین در ۹ ماهه امسال رتبه ای بهتر از ۴۹ نداشته 
اســت. یعنی ۴۸ کشور بیشــتر از ایران با چین در این 
دوره مراوده تجاری داشته اند. آمریکا بزرگ ترین شریک 
تجاری چین در ۹ ماهه امســال بوده است.بیش از نصف 
)۵۱ درصــد( کل تجارت ۳،۲۹۶ میلیارد داری چین با 
دنیا در ۹ ماهه ۲۰۲۰ مربوط به قاره آســیا بوده اســت. 
تجارت چین با آسیا در این دوره بالغ بر ۱،۶۹۷ میلیارد 
دار گزارش شــده است. ۱۴ درصد تجارت چین معادل 
۴۶۱ میلیارد دار نیز با اتحادیه اروپا بوده اســت. سهم 
کشــور آمریکا از کل تجارت چین نیز ۱۲ درصد گزارش 

شده است.

 تجارت ۱۱ میلیارد داری ایران و چین در ۹ ماه

سخنگوی کمیسیون صنایع؛
محصوات فوادی عرضه نشده در 
بورس »قاچاق« محسوب می شود

ســخنگوی کمیســیون صنایع گفت: محصوات فوادی که در 
بورس عرضه نشــود، به عنوان کاای قاچاق محسوب می شود و 
مجازات دارد.حجت اه فیروزی، ســخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسامی   با بیان اینکه گزارش کمیسیون 
صنایع و معادن درباره قیمت فواد از کمیســیون بیرون آمده و 
در نوبت صحن علنی اســت تا پس از بررســی به قانون تبدیل 
شــود.او ادامــه داد: موضوع این طرح، عرضــه تمام محصوات 
فــوادی اعــم از باادســتی ها و پایین دســتی ها و همچنین 
شرکت های دولتی و خصوصی در بورس است که در نتیجه آن، 
کل زنجیره فواد باید در بورس عرضه شود.فیروزی اظهار کرد: 
تأمین تقاضای داخلی اولویت اول اســت؛ اگر این عرضه هفتگی 
در داخل کشــور متقاضی نداشــت و محصول به فروش نرفت،  
اجازه صادرات وجود خواهد داشت.سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن تصریح کرد: محصول مجموعه هایی که در بورس عرضه 
نشــود را به عنــوان کاای قاچاق محســوب می کنیم و در این 
زمینه جرم انگاری شــده است، مجازات دارد و به عنوان کاای 
قاچاق هم ضبط می شــود.او درباره پشت پرده هایی که موجب 
افزایش قیمت فواد شــدند، گفت: قطعــاً مجموعه هایی وجود 
دارند که شناســایی آن به طور خاص، وظیفه دســتگاه قضایی 
اســت. مجموعه هایی بازار را از تنظیــم خارج می کنند و عرضه 
و تقاضــا را به هم می ریزند. وقتی بازار فــواد تعادل ندارد، در 
حالیکه تولیدش ۲ برابر تقاضاست، نشان از وجود مجموعه های 

تأثیرگذار در پشت موضوع است.

همایش اقتصادی مشترک ایران و اروپا برگزار می شود
ســازمان توســعه تجارت از برگزاری همایش مشترک اقتصادی ایران و اروپا خبر داده است.

سازمان توسعه تجارت با همکاری مرکز بین المللی )ITC( و با حمایت اتحادیه اروپا، همایش 
تجــاری ایــران -اروپــا )Iran-Europe Business Forum( را باهدف ایجاد بســتر ازم برای 
همکاری های تجــاری، علمی و فن آوری در جهت افزایش صــادرات غیرنفتی ایران به اروپا 
برگزار می کند.در این همایش که در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آذرماه ســال ۱۳۹۹ به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار می شــود، شــرکت های ایرانی و اروپایی حضورداشته و نشست های تجاری 
دوجانبه برگزار خواهند کرد.  رویدادهای اصلی ســه روزه این همایش شــامل نشســت های 
تخصصــی درزمینــهٔ مباحث مرتبط با روابــط اقتصادی و تجاری ایــران و اروپا و همچنین 
پانل های اختصاصی در  خصوص استراتژی ملی صادرات در زمینه  بخش های صنعتی ازجمله 
قطعات خودرو، اقام پتروشــیمی، بخش های کشاورزی شامل گیاهان دارویی، میوه و سبزی 
و بخش های خدماتی گردشــگری و خدمات )ICT( است.این همایش در حالی برگزار خواهد 
شــد که هنوز سرنوشت روابط تجاری ایران و اروپا نامشخص است. در سال ۱۳۹۵ و پس از 
نهایی شــدن اجرای برجام، بسیاری از شــرکت های اروپایی به ایران آمدند و قراردادهایی به 
منظور ســرمایه گذاری و مشــارکت در طرح های اقتصادی ایران به امضا رساندند اما با این 
وجود پس از بازگشت تحریم های آمریکا، بخش مهمی از این شرکت ها ایران را ترک کردند.

هر چند اروپا در ســال های گذشته از لزوم اجرای برجام سخن گفته اما در عمل هیچ یک از 
دولت های اروپایی برای نتوانســتند گامی سازنده در مسیر احیای توافق هسته ای بردارند. با 
این وجود پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا این گمانه زنی را به وجود آورده که شاید رئیس 
جمهــوری جدید این کشــور حکم به کاهش تحریم ها علیه ایــران بدهد و با توجه به اینکه 
رئیس جمهوری ایران اعام کرده که کشــور از هر فرصتی برای کاهش تحریم ها اســتفاده 
می کند، احتماا بار دیگر شــرکت های اروپایی شــانس حضور در ایران بررسی خواهند کرد.

تجربه برجام و خروج ناگهانی شرکت های اروپایی که به زیان جدی اقتصاد کشور منجر شد، 
باعث شده یکی از نخســتین اولویت های شرکت های ایرانی، استفاده از تجارب گذشته و به 
نتیجه رساندن قراردادهایی باشد که در آن شرکت های اروپایی موظف به عمل به تعهداتشان 
خواهند بود.ســازمان توسعه تجارت اعام کرده که شرکت های ایرانی تا ۱۶ آذر زمان دارند، 

برای حضور در این همایش مشترک ثبت نام کنند.
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گزارش از بازار سرمایه؛نگـــاه

افت شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش 
۷۶۸۸ واحدی معادل ۰.۵۶ درصد، به رقم یک میلیون و ۳۵۸ 
هزار و ۸۴۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با 
افت ۱۶۱ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۴۷۹ واحد رســید. دیروز 
تاار شیشه ای در دومین روز کاری هفته )یکشنبه دوم آذرماه 
۹۹(، شاهد روند نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که 
شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۲۰۱۰ واحدی معادل 
۰.۵۶ درصد به رقم ۳۵۵ هزار و ۳۶۹ واحد رسید. شاخص کل 
هــم وزن نیز، با افت ۸۸۸ واحدی معــادل ۰.۲۳ درصد، عدد 
۳۸۲ هزار و ۶۸۴ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت 
)هم وزن( نیز با کاهش ۵۸۱ واحدی به رقم ۲۵۰ هزار و ۶۱۴ 
واحد رســید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۷۸۹۱ واحد 
کاهش را رقم زد و به ســطح یک میلیــون و ۸۳۹ هزار واحد 
رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۱۷۶۳ واحد افزایش به رقم 
۹۹۳ هزار و ۵۰۸ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۴۳۴۸۷ 
واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار واحد را به 
نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس 
تهران، نمادهای معاماتی فارس، فواد، شستا، تاپیکو، فخوز و 
حکشتی، با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در افت شاخص کل 
بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی فملی، کچاد، شپنا، 
کگل، شتران و رمپنا، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر 

کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در دومین روز 
کاری هفته، معامله گران بورس ۱۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون برگه 
بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و ۵۶۱ هزار نوبت معامله 

و به ارزش ۱۴۹ هزار و ۵۱۳  میلیارد ریال داد و ستد کردند.

در بــازار دیــروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلــق به نماد 
غمارگ)مارگاریــن( با ۹.۷۶ درصد رشــد بــود و پس از آن، 
نمادهای پتایر، قصفها، غبهنوش، زمگسا و غنوش بود. همچنین 
نمــاد معاماتی خکار)ایــرکا پارت صنعت( بــا ۸.۰۱ درصد، 

بیشــترین کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای 
غاذر، خوساز، کپارس، ثشاهد، ثشاهد و خموتور بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی شستا، خودرو، خســاپا، وتجارت، فملی و  فواد، به 

عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی شپنا، خبهمن، کچاد، 
شتران، وتوکا و دشــیمی با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در 
مقابل نیز نمادهای معاماتی وملی، خکمک، فنوال، کفپارس، 

تپمپی و لپارس بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار ســرمایه در دومین روز هفته، به غیر از شاخص 
صنعت فنی مهندسی، سایر شــاخص صنایع بازار دیروز، روند 
نزولی را به ثبت رســاندند. بر این اســاس شــاخص صنایعی 
همچون محصوات فلزی، انبوه ســازی، اطاعات و ارتباطات، 
محصوات چرمی، سایر معادن و حمل و نقل با کاهش همراه 

شدند.

نشانه هایی برای رشد بازار سهام در آذرماه
با وجود نزول چهارماهه، در شرایط فعلی به نظر می رسد که زمینه های رشد 
بازار سهام ایجاد شده و انتظار می رود که در آذرماه، بازار سهام رشد مثبت را 
ثبت کند.بازار سهام در سال ۱۳۹۹ شرایط بسیار کم سابقه ای را تجربه کرده 
به شکلی که در یک بازه هشت ماهه مواردی نظیر رشد ۱.۵ میلیون واحدی 
شاخص و ریزش ۸۰۰ هزار واحدی بعدی آن، رشد ۵ برابری ارزش معامات و 
ورود چند میلیون سهامدار جدید تجربه شده است. با وجود رشدهای قیمتی 
چشمگیر در ابتدای سال، طی ماه های اخیر شرایط بازار سهام چندان مناسب 
نبوده و در بازه چهارماهه مرداد تا آبان این بازار روند نزولی داشته است و زیان 
قابل ماحظه ای به سهامداران وارد شده است. با وجود این نزول چهارماهه، 
در شرایط فعلی به نظر می رســد که زمینه های رشد بازار سهام ایجاد شده 
است و بنا به موارد زیر، انتظار می رود که در آذرماه، بازار سهام رشد مثبت را 
ثبت کند.الف- ارزش داری بازار ســهام در چهار ماه اخیر نصف شده است؛ 
افت قابل ماحظه ارزش ریالی قیمت ســهام در ماه های اخیر که با افزایش 
پیوسته قیمت ارز همراه بوده، سبب شده تا ارزش داری بازار سهام در چهار 
مــاه اخیر حدود ۴۸ درصد کاهش یابد. به ایــن ترتیب معادل ارزی قیمت 
ســهام به کمترین سطح از فروردین ماه تاکنون رسیده است و انتظار کاهش 
بیشتر قیمت سهام چندان محتمل به نظر نمی رسد.ب- خروج سرمایه افراد 
حقیقی از بازار ســهام متوقف شده است؛ برخاف روند جاری ماه های اخیر، 
افراد حقیقی طی هفته پایانی آبان ماه به صورت خالص خریدار سهام بوده اند 
به شــکلی که خالص خرید )خرید منهای فروش( این گروه از سهامداران در 
چهار روز از هفته مذکور مثبت بوده است. این موضوع به معنای تغییر نگرش 
سهامداران خرد نســبت به روند آتی بازار سهام و تغییر فضای منفی ایجاد 
شــده نزد آنان است که می تواند شــرایط عرضه و تقاضای سهام را متفاوت 
کند. ازم به ذکر اســت که این گروه از ســهامداران، در سال جاری بیش از 
۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگــی وارد بازار کرده اند و در ریزش های اخیر 
میزان خروج سرمایه آنان کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.ج- نتایج 
انتخابات آمریکا جذابیت بازار ســهام را نســبت به سایر بازارها افزایش داده 
است؛ مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و ایجاد چشم انداز گشایش نسبی 
در اقتصاد ایران )و یا حداقل عدم وخیم تر شــدن شرایط( می تواند جذابیت 
نسبی سرمایه گذاری در بنگاه های مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد )از طریق 
خرید ســهام( را در مقابل گزینه هایی نظیر ارز که صرفا ریسک های سیاسی 
خارجی را پوشــش می دادند، افزایش دهــد. انتظار می رود که پس از تغییر 
دولت در آمریکا، شرایط تولید و فروش شرکت های صادرات محور بازار سرمایه 
به شکل نسبی بهبود یابد و هزینه های ناشی از تحریم برای آنان کاهش یابد. 
این موضوع می تواند محرک رشــدی برای قیمت ســهام شرکت های ارزنده 
باشــد.د- انتظار تداوم روند افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد؛ مجموع 
ارزش اوراق فروش رفته در حراج های هفتگی اوراق بانک مرکزی طی آبان ماه 
کمتر از هزار میلیارد تومان بوده اســت و فاصله قابــل ماحظه این رقم با 
هدف فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه نشان می دهد که دولت همچنان 
در تامین مالی کســری بودجه خود ناکام مانده است. رسیدن به فصل ارائه 
ایحه بودجه در آذرماه و مشخص شدن ابعاد کسری بودجه دولت برای سال 
آینده نیز مزید بر علت خواهد شــد و دور جدیدی از انتظارات تورمی و رشد 
احتمالی نقدینگی را رقم خواهد زد. این شرایط، می تواند زمینه ساز افزایش 
بیشــتر قیمت سهام )به عنوان دارایی مصون از تورم( شود.ه - دولت در حال 
پرداخت مرحله جدیدی از تسهیات کرونایی به خانوار است؛ آغاز دور جدید 
محدودیت های تردد و تجمع در شهرها از ابتدای آذرماه و تعطیلی گسترده 
فعالیت ها و کســب وکارها سبب شــده تا بسته حمایتی جدید توسط دولت 
طراحی شود. هر چند که ابعاد این بسته حمایتی هنوز به درستی مشخص 
نیست اما به نظر می رسد شبیه به مرحله قبلی حمایت ها، پرداخت تسهیات 
حمایتی ۱ میلیون تومانی به خانوارهای آسیب پذیر )در ابعاد احتمالی ۱۰ تا 
۱۵ هزار میلیارد تومان( بخشی از برنامه های دولت است. تجربه مرحله قبلی 
این پرداخت نشــان می دهد که با توجه به موقتی تلقی شدن این پرداخت 
از ســوی خانوار، میل نهایی به مصرف خانوار چندان باا نبوده و بخشــی از 
این تســهیات صرف پس انداز خانوار خواهد شــد که با توجه به رقم پایین 
سرانه تســهیات و عدم امکان خرید دارایی هایی نظیر طا، خرید سهام از 
محتمل ترین گزینه های سرمایه گذاری خانوار خواهد بود. ازم به ذکر است 
که طی مرحله قبلی پرداخت تسهیات در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، 
رشد محسوسی در ارزش معامات بازار سهام و ورود نقدینگی افراد حقیقی 
به بازار سرمایه مشاهده می شود.با عنایت به جمع موارد فوق به نظر می رسد 
که احتماا بازار سهام حداقل در آذرماه روند مثبتی را تجربه خواهد کرد که 
البته انتظار نمی رود رشــد چشمگیر )شبیه به شرایط ماه های ابتدایی سال( 
وجود داشــته باشــد بلکه تنها خروج از روند نزولی و رشد آرام قیمت سهام 

مورد انتظار خواهد بود.

در پایان مرداد ۹۹ صورت گرفت؛
رشد ۳۵.۵ درصدی تسهیات بانکی

آمارهای بانــک مرکزی از افزایش ۳۶.۷ درصدی مانده ســپرده ها و ۳۵.۵ 
درصدی مانده تسهیات بانکی در پایان مردادماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل حکایت دارد.گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیات ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه سال 
۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر ۳۰۹۴۴.۷ هزار میلیارد 
ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۳۱۳.۹ هزار میلیارد 
ریال )۳۶.۷ درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۷۸۱.۸ هزار میلیارد 
ریال )۱۳.۹ درصد( افزایش نشان می دهد.بیش ترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده ۱۶۷۷۱.۴ هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط 
به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۶.۶ هزار میلیارد ریال است.مانده 
کل تسهیات بالغ بر ۲۱۸۰۱.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل ۵۷۱۲.۵ هزار میلیارد ریال )۳۵.۵ درصد( و نسبت به پایان 
ســال قبل ۲۴۴۶.۱ هزار میلیارد ریال )۱۲.۶ درصد( افزایش داشته است. 
بیش ترین مبلغ تســهیات مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۹۴۱.۹ هزار 
میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 
۷۶.۳ هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر است نسبت تسهیات به سپرده ها 
بعد از کســر سپرده قانونی ۷۷.۷ درصد اســت که نسبت به مقطع مشابه 
ســال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۶ و ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان 
می دهد. نســبت مذکور در استان تهران ۹۰.۹ درصد و در استان کهگیلویه 
و بویراحمد ۱۱۱.۲ درصد اســت.بانک مرکزی اعام کرده است که یکی از 
علل مهم باا بودن رقم تسهیات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان 
تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات 

اعتباری استان تهران انجام می شود.

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛
تبعات سنگین اجرا نشدن قانون 

جدید چک
یک کارشــناس اقتصادی بــا انتقاد از مصوبه جدید ســتاد 
ملــی مقابله با کرونا برای تعلیق مجدد تنبیهات پیشــگیرانه 
قانــون جدید چک گفــت: این مصوبه عمــا باعث به وجود 
آمدن بی عدالتی برای افرادی اســت که به ضمانت قانون، از 
صادرکننــده چک، به جای وجه نقد، چــک را به عنوان ابزار 
مالی مدت دار پذیرفته اند. در یک ســال اخیر و به دلیل شیوع 
کرونــا، بارها اجرای برخی از بندهای مهم قانون جدید صدور 
چک به صورت موقت معلق شــده اســت. یکی از مهمترین 
بندهای مذکور که اجرای آن معلق شــده، تنبیهات ناشــی 
از برگشــت خــوردن چک بــرای صادرکننده آن اســت که 
خاصیتی پیشــگیرانه دارد.اخیــرا مجددا ســتاد ملی کرونا 
بــدون درنظرگرفتن حق قانونی دارنده چک، راه را برای عدم 
تســویه چک باز کرده و اجــرای این بند از قانون جدید چک 
را معلق کرده اســت. دیروز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمهور بــا اعام بی اثر شــدن محدودیت های تنبیهی 
برگشــت چک در زمان شیوع کرونا، گفت: »اگر خدای نکرده 
در فاصله آذرماه که تعطیات کســب و کار بوده مشــکات 
مالی طوری شــد که از این واحدها کســی با چک برگشتی 
مواجه شــود با مراجعه به بانک آثار مترتبه چک برگشتی که 
تنبیهاتی در سیســتم بانکی است آن آثار انجام نمی شود اما 
ازم است به بانک مراجعه کنند و شرایط خود را اعام کنند«.

تعلیق تنبیهات پیشــگیرانه قانون صدور چک سبب 
بروز بی عدالتی است

در همیــن رابطه، مجید معظمی کارشــناس اقتصادی گفت: 
تصمیمــات گرفته شــده در حوزه چــک در ایــام کرونا، با 
دیدی جامع، اشــتباهی راهبردی به حســاب می آید. اینکه 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، دارنده چــک نتواند در موعد 
تسویه چک، از تنبیهات پیشــگیرانه قانون صدور چک علیه 
صادرکننده چک بی محل اســتفاده کند، عما باعث به وجود 
آمدن بی عدالتی برای افرادی اســت که به ضمانت قانون، از 
صادرکننــده چک، به جای وجه نقد، چــک را به عنوان ابزار 
مالی مدت دار پذیرفته اند.وی افزود: اینکه در شــرایط بحرانی 
بخواهیم قانون را زیرپا بگذاریم تا شــاید اندکی از مشــکات 
جامعه کاسته شود، روش صحیحی نیست. هر قانون در بطن 
خود، پیوستگی جامعی از لحاظ حقوقی دارد و با تعلیق اجرا 
یا لغو یک یا چند بند از آن، تمام آن قانون دچار چالش شده 
و سبب ایجاد حفره هایی برای سودجویی و کاهبرداری افراد 

متخلف خواهد شد.

مسئولین باید حقوق دارندگان چک برگشتی را نیز در 
تصمیمات خود لحاظ کنند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت و ستاد ملی مبارزه با 
ویروس کرونا باید در وضع تصمیمات خود، راه حلی بیندیشند 
کــه حتی اامکان به روح قوانین، آســیبی وارد نشــده و اگر 
مجبور به ایجاد شــرایطی خاص برای گذر از بحران هســتند، 
حقــوق طرف های مختلف را در نظــر بگیرند. به طور مثال در 
همین بحث تعلیق محدودیت های تنبیهی چک برگشتی، باید 
در نظر داشت که دولت و ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، 
اگــر تصمیم بر اعمال این تعلیق دارد، تســهیاتی را نیز برای 
متضرر نشدن دارندگان چک های برگشتی در نظر بگیرند زیرا 
در هــر صورت، وجه این چک ها حق قانونی این افراد اســت و 
ممکن اســت دارندگان چک برگشتی، روی این وجوه، حسابی 
ویژه برای تجارت یا حتی گذران زندگی خود باز کرده باشــند.

معظمی در پایان افزود: در اتفاقی مشــابه نیز در ابتدای ورود 
کرونا به کشور، محدودیت های موجود در قانون صدور چک در 
رابطه با چک های برگشتی، برای چندماه تعلیق گردید و حتی 
دارندگان چک برگشتی با استفاده از این فرصت، اقدام به اخذ 
دسته چک جدید می نمودند، با توجه به اینکه حیثیت قوانین 
در صورت بروز چالش های مکرر ممکن اســت دچار خدشه و 
بی اعتباری گردد، ازم اســت تا مسئولین و نهادهای ذیربط، از 
اخته کردن قانون پرهیز کرده و برای رفع مشکات، چاره هایی 
کارشناسی و بهینه شده بدون دست بردن در قانون بیندیشند.

قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی شــده، دارای مزایای بســیاری برای فعاان 
اقتصادی است و موانع و خاءهای قوانین پیشین را از سر راه آنان بر می دارد.پیش از سال 
۱۳۹۷ قانون  صدور چک نه تنها معامات فعاان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب 
شد تا این قشر با مشکاتی دست وپنجه نرم کنند. چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که 
در مبادات تجاری امکان خرید نسیه و مدت دار را برای فعاان اقتصادی فراهم می کند، اما 
به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصاحات قانون 
مذکور تا پیش از ســال ۱۳۹۷، مشکات زیادی برای فعاان اقتصادی به وجود آمده بود.بر 
اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شاخص چک های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ 
ازنظر بنگاه های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کســب وکار بوده 
اســت؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب وکار 
تبدیل شــده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال ها بوده است و عدم 
ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار منجر 
به ایجاد مشــکات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع کسب وکار شده 
است. به طوری که این مسئله با افزایش ریسک معامات و ناامنی در فضای کسب وکار، مانع 
رونق تولید و اشــتغال زایی شده اســت.اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه 
باا به فعاان اقتصادی از جمله مشکات ایجاد شده برای فعاان اقتصادی در زمینه چک 
است؛ به طوری که رسیدگی به پرونده های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود یک تا 
دو سال زمان می برد و با احتساب هزینه های وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ 
چــک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنتــرل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به 
اشــه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می شود که خود منجر 
به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده 
و اطاعات مندرج در اشــه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به  طور متمرکز و نظام مند 
ثبت و پشتیبان گیری نمی شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن 
برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی وجود دارد که منجر به 

شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.

مزایای قانون جدید چک
ســرانجام با بررسی مشکات مذکور، بازنگری و اصاح قانون صدور چک در دستور کار قرار 
گرفت که خروج صدور دسته  چک از حیطه اختیار بانک های تجاری و تمرکز آن در سامانه 
صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن اســت که طبق آن بانک مکلف است برای 
ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک 
مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعام از 
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی )نهاب( و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت 
به دریافت گزارش اعتباری از ســامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ »قانون تسهیل 
اعطای تســهیات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش 
منابــع مالی و کارایی بانک ها« یا رتبه بندی اعتباری از شــرکت های موضوع بند ۲۱ ماده ۱ 
»قانون بازار اوراق بهادار« اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی 
را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می دهد.بدین ترتیب منوط کردن اعتبار صدور 
چک به ثبت اطاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید 
چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه 
چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه 
یکتای برگه چک توســط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال 
چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای 
همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان پذیر باشد.با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً 
متکی بر اشــه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطاعات مندرج در چک در 
سیســتم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش  یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن 
آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و 
سرقت چک به میزان قابل  توجهی کاهش خواهد یافت.از دیگر موارد مندرج در قانون جدید 
چک، برقراری تقارن اطاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان اســتعام آنی وضعیت 
اعتباری صادرکننده اســت که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف 
است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت های موجود تمهیداتی 
را فراهم نماید تا امکان استعام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار 
مجاز و ســابقه چک های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک های تسویه 
نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میسر گردد. به این ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی 
ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کاه بردار از چک 
به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک هایی که احتمال برگشت خوردن 
آن ها بااست نیز جلوگیری به عمل می آید.افزون بر آن امکان استعام چک های صیادی از 
طریق تارنمای بانک مرکزی به نشــانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان 
می توانند شناسه استعام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی را در بخش استعام چک 
صیادی ســایت بانک مرکزی وارد کرده و نســبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و 
نامحدود اقدام کنند.مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در 
خصوص اســتیفا مبلغ چک، در صورت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق 
شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی 
اســت و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ )مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک 
صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا 

جعل شده یا از طریق کاه برداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند 
کتباً دســتور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.( صادر نشده باشد. حسب مورد علیه 
صاحب حســاب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.طبق شــیوه جدید، دارنده چک 
برگشــتی ابتدا به بانک مراجعه می کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی نامه عدم  پرداخت، 
ثبت آنی اطاعات چک در ســامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج »کد رهگیری« 
روی گواهی نامه مذکور آن را می کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته 
و شکایت خود را در آنجا ثبت می کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، 
ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده  در ظاهر چک 
رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک 
برگشــتی مهلت داده می شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق 

قانون »نحوه اجرای محکومیت های مالی« با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می شود.

مهم ترین اصاحات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهم ترین تغییرات و اصاحات صورت گرفته در اصاحیه قانون چک، نشان دهنده 
این است که پیش بینی چک الکترونیکی و ازم ااجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد 
چک های مزبور، پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته 
و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی 
و ارســال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.عاوه بر این، 
در راســتای قانون جدید چک مواردی به شــبکه بانکی کشــور اباغ شد که طبق آن، هر 
گاه وجه چک به علتی پرداخت نشــود، بانک مکلف اســت بنا به درخواست دارنده چک، 
به ســرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با 
دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل 
صادرکننده در آن ذکر شــده باشــد، علــت و یا علل عدم پرداخت را صریــح قید و آن را 
امضاء و مهر و به متقاضی تســلیم کند.در این خصوص باید محدودیت ۱۰ روزه موجود در 
سامانه های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، اطاعات 
چک برگشتی به سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی 
بر ارسال اطاعات چک هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، لغو 
شده و عاوه بر علت فوق، اطاعات کلیه گواهی نامه های عدم پرداخت صادره باید در سامانه 
این بانک ثبت شــود.بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر 
روی گواهی نامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام کند و اطاعات چک های برگشتی 
اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری 
است همانند گذشته، اطاعات امضاکنندگان چک های برگشتی به صورت منظم در سامانه 
چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت شــود.همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک 
بانک مکلف اســت جهت رفع اثر از چک های برگشــتی و به درخواست صادرکننده چک، 
کســری مبلغ چک برگشــتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در 
حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ 
را به شــیوه ای قابل اســتناد به اطاع دارنده چک برساند.اگر موجودی حساب صادرکننده 
چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشــد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف اســت مبلغ 
موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری 
در صورت کافی نبودن موجودی حساب  جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه 
چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب های انفرادی ریالی وی 
در همان بانک است.همچنین تکلیف بانک ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و 
محرومیت هایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حســاب و صدور کارت بانکی جدید، مســدود 
کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر 
عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه 
تسهیات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا 
ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها 
و موسســات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت 
صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از ازم ااجراء شدن قانون و 
ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور 
فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه ها تنها 
با ارائه درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، 
اشــتراک و تبادل برخط اطاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم 
ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در 
سامانه های »صیاد« و »چکاوک« تحت نظارت بانک مرکزی، پیش بینی مرور زمان ۳ ساله به 
عنوان یکی از راه های رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی 
حقوقی و کیفری، تکلیف بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعام 
از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی )نهاب(، تکلیف بانک ها به تعیین سقف اعتبار 
برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی 
از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار )حداکثر سه سال( برای هر 
برگه چک، تعیین مجازات عاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن 
برای اشخاصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب 
با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند، متعاقب 
ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی از دیگر 

ویژگیهای قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.

جزییات و مزایای قانون جدید چک

گزیده خبر
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نگـــاه

هم زمان با خروج تدریجی نیروها،
 آمریکا بمب افکن های بی ۵۲ 

در خاورمیانه مستقر کرد
فرماندهی مرکزی آمریکا بمب افکن های بی-۵۲ را در خاورمیانه و با هدف 
تقویت حضور استراتژیک نیروی هوایی این کشور در منطقه مستقر کرده 
اســت.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این اقدام از سوی آمریکا تاشی 
برای بازدارندگی، تهاجم و تحت فشار شرکا و متحدان آمریکا صورت گرفته 
اســت.روز سه شنبه گذشته، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
کاهش نیروهای این کشــور در عراق و افغانســتان را تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ 
اعام کرد که در نتیجه توافق صلح واشــنگتن با طالبان در اوایل ســال 
جاری میادی و وعده کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ ریاســت جمهوری آمریکا 
در پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی در صحنه نبرد جهانی اســت.

این اقدام در اســتقرار بمب افکن های آمریکایی در نتیجه اخبار اخیر در 
تصمیم ترامپ برای خروج بخش دیگری از نیروهای این کشور از منطقه 
تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ اســت که شامل کاهش بیشتر حضور نیروها می شود.

در بیانیه وزارت دفاع آمریکا نیز آمده اســت: توانایی سرعت عمل حضور، 
اســتقرار و خروج نیروها مساله کلیدی در بازدارندگی یک اقدام تهاجمی 
احتمالی است.»کرگ گوئیلوت«، فرمانده نیروی هوایی آمریکا در بیانیه ای 
اعام کرد، این بمب افکن ها با هشدار سریع و به موقع وارد عمل می شوند.

این اقدام از سوی نیروی هوایی آمریکا با حضور مایک پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا در نشســت صلح قطر با حضور طالبان و نمایندگانی از دولت کابل 
همزمانی دارد.در حال حاضر، تعداد پرسنل نظامی آمریکا در عراق ۳۰۰۰ 
تن و در افغانســتان ۴۵۰۰ تن اســت و دولت آمریکا قصد دارد تا تعداد 
موجــود را به ۲۵۰۰ تن کاهش دهد. بر اســاس بیانیه پنتاگون، آخرین 
باری که بمب افکن های بی-۵۲ در خاورمیانه مســتقر شــدند مربوط به 

اوایل سال ۲۰۲۰ است.

خروج رسمی آمریکا از پیمان »آسمان های باز«
 آمریکا از دیروز رسما از پیمان »آسمان های باز« خارج می شود، پیمانی که دونالد 
ترامپ در خرداد ماه گذشته تصمیم به خروج از آن گرفت و اکنون جو بایدن رئیس 
جمهوری منتخب آمریکا به خارج شدن آمریکا از این پیمان به دولت در شرف رفتن 
ترامپ نســبت به  افزایش تنش ها در سطح بین الملل هشدار می دهد.به گزارش 
ایتارتاس با انتشار این خبر نوشت: ترامپ در یک خرداد ۱۳۹۹ بطور یکجانبه تصمیم 
به خروج آمریکا از پیمان آســمان باز کرد و مایک پمپئو وزیر خارجه دولت ترامپ 
نیز در یادداشتی اعام کرد خروج آمریکا از این پیمان در ۲۲ماه نوامبر)دوم آذرماه( 

عملی خواهد شد.

روسیه:
  ادغام موضوع هسته ای و برنامه موشکی 

ایران اشتباه است
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی ادغام موضوع هسته ای ایران با سایر 
موارد را غیرمعقول دانســت. میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در پایتخت اتریش، ادغام موضوع هسته ای ایران با سایر موارد 
را غیرمعقول دانســت.اولیانوف در توئیتی نوشت: بسیاری از تحلیلگران می گویند 
که عادی شــدن وضعیت پیرامون برجام نیازمنــد پرداختن به موضوعات برنامه 
موشــکی ایران و رفتار این کشور در منطقه است. این اشتباه است. ادغام موضوع 
هسته ای ایران و ســایر مواردی که این فرصت را دارند در زمینه های گسترده تر 
منطقه ای حل و فصل شــوند، کار معقولی نیست.نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی پیش ازنیز در توئیتی نوشــته بود: ایــاات متحده با افتخار )و حق به 
جانب( اظهار می دارد که مبارزات فشــار حداکثر تأثیــر مخربی بر اقتصاد ایران 
داشــته اســت. اما این یک روی سکه اســت. روی دیگر - رنجهای بشردوستانه، 
تضعیف رژیم منع گســترش ساح های هســته ای و شکست کامل اهداف اعام 

شده )۱۲ خواسته پمپئو( است.

وزیر خارجه عربستان:
 حامی عادی سازی کامل روابط با اسرائیل 

هستیم
وزیر خارجه عربستان در حاشیه »نشست G۲۰« اذعان کرد که کشورش همیشه 
از عادی ســازی کامل روابط با رژیم صهیونیســتی حمایت کرده است.فیصل بن 
فرحان ، وزیر امور خارجه عربستان در حاشیه »نشست G۲۰« گفت که کشورش 
»همیشه حامی عادی سازی کامل روابط با اسرائیل بوده است« و خاطرنشان کرد 
کــه »هیچ تهدیدی برای امنیت منطقه در دوره انتقــال قدرت در آمریکا« نمی 
بیند.فرحان در مصاحبه با رویترز در حاشیه اجاس سران G۲۰ اظهار داشت که 
عربستان سعودی »با یک توافق صلح دائمی و جامع که به تشکیل کشور مستقل 
فلسطین قبل از عادی ســازی  منجر شود موافق است.«در مورد نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا که منجر به پیروزی جو بایدن ، نامزد دموکرات ها شد 
، فرحان گفت که »اطمینان دارد دولت جدید ایاات متحده همان سیاســت ها 
را ادامه خواهد داد و سیاســت هایی را که به ثبات منطقه کمک می کند دنبال 
خواهد کرد«.وی خاطرنشان کرد که »هیچ تهدیدی برای امنیت منطقه در دوره 
انتقال قدرت در آمریکا« نمی بیند.  وزیر خارجه عربســتان همچنین مدعی شد 
تصمیم واشنگتن برای درج نام »انصاراه« یمن به عنوان یک سازمان تروریستی 
»کاما درســت« اســت.در مورد روابط با ترکیه نیز فرحان توضیح داد که ریاض 
»روابط خوب و دوستانه ای با آنکارا دارد« و گفت که »خبری از تحریم غیررسمی 
محصوات ترکیه نیست.«در مورد روابط با قطر و بحران در شورای همکاری خلیج 
فارس نیز وزیر امور خارجه عربستان گفت: »جستجوی راهی برای خاتمه اختاف 
با قطر ادامه دارد ، اما حل این مســئله به حل مشــکات امنیتی قانونی بستگی 
دارد.«شــبکه عبری »کان« اخیراً در مورد »یک رابطه عاشــقانه بین اسرائیل و 
عربستان سعودی« صحبت کرده و تأکید کرده بود که »مقامات ارشد اسرائیلی در 
ریاض حضور دارند«.یک منبع ارشد صهیونیستی به کان تأکید کرد که محمد بن 
سلمان ، ولیعهد عربستان » بیشترین حمایت را از اسرائیل در رژیم سعودی دارد .

دسترسی جهانی به واکسن کرونا؛ درخواست 
ژاپن از گروه ۲۰

»سوگا یوشیهیده« نخست وزیر ژاپن از گروه ۲۰ خواست است تا برای در دسترس 
بودن واکسن و درمان ویروس کرونا برای مردم سراسر جهان با یکدیگر همکاری 
کنند.به گزارش شــبکه خبری »ان. اچ. کی«، ســوگا روز یکشنبه در دومین روز 
اجاس آناین گروه ۲۰ که به میزبانی عربســتان سعودی در حال برگزاری است 
افزود: گروه ۲۰ باید به وضوح در پاســخگویی به همــه گیری کرونا، بازگرداندن 
رشــد اقتصادی، از سرگیری سفرهای بین المللی و ایجاد نظم بین المللی بعد از 
کووید ۱۹ پیشــگام باشد.اجاس سران گروه ۲۰ از روز گذشته به صورت مجازی 
آغاز شده اســت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس 
جمهــوری چین از جمله رهبرانی بودند که در روز نخســت این اجاس دو روزه 
شــرکت کردند.سوگا در ادامه ســخنانش به اهمیت ایجاد فضایی اشاره کرد که 
در آن همه در سراســر جهان می توانند به درمان ها، واکســن ها و تشخیص ها 
دسترسی پیدا کنند.وی گفت که این امر به تاش همه جانبه از جمله در تولید، 
توزیع و تحویل داروها نیاز دارد در این راســتا ژاپن قصد دارد به ایجاد پوشــش 
جهانی بهداشــت کمک کند که در آن مراقبت های بهداشتی با کیفیت باا برای 
همه ارائه می شود.نخست وزیر ژاپن تصریح کرد: برای دستیابی به بهبود اقتصاد 
جهانی و از سرگیری سفرهای بین المللی، در حالی که اقداماتی برای جلوگیری از 
شیوع عفونت ها انجام می شود، نباید از هیچ تاشی فروگذار کرد.در مورد المپیک 
و پارالمپیک توکیو که به سال آینده موکول شده اند سوگا گفت که مصمم است 
که آنها را برگزار کند تا غلبه بشر بر ویروس کرونا را نشان دهد.وی تاکید کرد که 

دولت وی تمام تاش خود را برای برگزاری امن و ایمن بازیها انجام خواهد داد.
نشست مجازی سران گروه ۲۰ به میزبانی عربستان روز شنبه با سخنرانی پادشاه 
این کشور آغاز به کار کرد.نشست سران گروه ۲۰ در تاریخ ۲۱ و ۲۲ نوامبر )۱ الی 
۲ آذر( به صورت ویدئو کنفرانس به میزبانی این کشــور برگزار می شود عربستان 

اولین کشور عربی است که این اجاس را میزبانی می کند.

چالش های ترکیه با ۴ سال آینده آمریکایی ها
 انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، برای بسیاری در منطقه غافلگیر کننده بود، ازسعودی 
هایی که برای انتخاب دومین دوره ترامپ دل دل زدند و اســرائیل و اماراتی که 
هنوز در شوک اعام نتایج بسر می برند، اما در این میان به نظر می رسد، کنار 
آمدن با واقعیت برای ترکیه ای ها کمی دشوارتر است.مهر ۱۳۹۳ و در بحبوحه 
جنــگ با داعــش در اطراف بغداد و اربیل، ظن و گمان های زیادی نســبت به 
برخی دولت های منطقه بویژه ترکیه ، عربســتان، امــارات و قطر مطرح بود و 
خبرهایی بود مبنی براینکه، این کشورها در حمایت از داعش و تسلیح و تامین 
مالــی آن نقش دارند و در این میان ترکیه بخاطر بــاز بودن دروازه های مرزی 
اش بر روی تروریســت ها در ســوریه، کمی بحث انگیز تر بود.در آن ایام، یک 
اعتراف بایدن، کشــورهایی که در بروز جنگ داخلی در سوریه نقش داشتند را 
افشا کرد؛ اینکه عمدا بوده یا سهوا، نکته دیگری است؛ بایدن گفته بود: »برخی 
از متحدان منطقه ای آمریکا همچون ترکیه، عربستان و امارات عامل پیدایش و 
رشد داعش هستند«.بایدن که در انستیتوی سیاست در دانشگاه هاروارد سخن 
مــی گفت، در تکمیل این اعتراف تاریخی، اضافه کرد: برخی از متحدان منطقه 
ای ما همچون ترکیه، عربستان، امارات در سوریه چنان به سرنگونی اسد تمایل 
داشتند که  با ارسال صدها میلیون دار و دهها هزار تن اسلحه برای هرکه حاضر 
بود علیه اســد بجنگد؛ یک جنگ شیعه - ســنی به پا کردند.این اظهارات ، نه 
فقط خشم دولت های خلیج فارسی را بر انگیخت، که اردوغان را چنان عصبانی 
کرد که به صراحت خواســتار عذرخواهی دولت آمریکا از وی شد.البته اردوغان، 
مطالب مطرح شــده از سوی بایدن را که پیشتر بسیاری از رسانه های منطقه و 
حتی در داخل ترکیه به آن پرداخته بودند، رد کرد و گفت که »هیچ جنگجوی 
خارجی ای از طریق مرزهای ترکیه وارد سوریه نشده است، شاید برخی با ویزای 
توریستی به این کشور رفته اند اما هیچ کسی با ساح از مرز ترکیه عبور نکرده 
اســت ».این  جنجال با رویدادهای پرشــتاب منطقه در آن سال، به سرعت به 
محاق رفت، اگرچه اثرات آن بر روابط دو کشــور باقی ماند و بعدها در ماجرای 
کودتا در ترکیه یک باردیگر ســر باز کرد.اما دور تــازه اختافات میان بایدن و 
اردوغان در اوایل سالجاری میادی در مصاحبه ای ازبایدن که در نیویورک تایمز 
به چاپ رسید، باا گرفت، درجایی که نامزد انتخابات ۲۰۲۰ با عصبانیت از رابطه 
ترکیه و روســیه، اردوغان را یک خودکامه خواند و خواستار تغییر حکومت در 
ترکیه البته از طریق دمکراتیک شد.این اظهارات بایدن چنان خشمی در ترکیه 
برانگیخت که حتی مخالفان اردوغان هم واکنش نشان دادند و بعضی ها گفتند 
که بایدن خواســتار براندازی در ترکیه است.حاا بعد از گذشته حدود ۷ سال از 
آن جنجال، جو بایدن خود را آماده کرده است تا از دروازه کاخ سفید عبور کند 
و این درحالی صورت می گیرد که بیشتر دولت ها و رژیم های منطقه، ازجمله 
ترکیه، نگاه مثبتی به آن ندارند.واکنش اکثر کشــورهای منطقه نشــان از این 
واقعیت دارد؛ در ترکیه فواد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه در اولین اظهار 
نظر پس از اعام پیروزی بایدن، با کمی تاخیر و به سردی گفت، آنکارا با دولت 
جدید آمریکا تعامل خواهد داشت.» معاون رئیس جمهور ترکیه ، حتی تبریک 
هم نگفت  وصرفا به این بسنده کرد که ترکیه به کار با دولت جدید آمریکا ادامه 
خواهد داد.اما نشــانه های اختافات دو طرف به همینجا ختم نشده و بایدن به 
بهانه های مختلف ، نیشی به ترکیه اردوغان می زند. به عنوان مثال در بحبوحه 
جنگ قره باغ از ترکیه و ایران خواست در این منازعه دخالت نکنند و در جایی 
هم بطور تلویحی به حمایت از ارمنستان پرداخت.ازدیگر موضوعاتی که احتماا 
در ماه های آینده روابط میان بایدن و اردوغان را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد 
داد، نگاه رئیس جمهوری جدید آمریکا به سوریه است که به اعتقاد کارشناسان 
نگرانی ها را در ترکیه افزایش خواهد داد و آن گرایش بیشتر بایدن به کردها در 
سوریه نســبت به ترامپ است. رابرت استن فورد سفیر اسبق ایاات متحده در 
سوریه، در ارتباط با نگاه بایدن به بحران سوریه گفته است، ترامپ و بایدن هر دو 
خواستار حفظ حضور نظامی زمینی محدود آمریکا در شرق سوریه هستند، با این 
تفاوت که ترامپ به علت اصرار وزارتخانه های دفاع و امور خارجه آمریکا با باقی 
ماندن نیروهای آمریکایی در ســوریه موافقت کرده است.در این خصوص برخی 
پژوهشگران آمریکایی نیز گفته اند که بایدن رویکرد بسیار مثبتی به نسبت به 
کردها در منطقه دارد و مانند ترامپ اجازه نخواهد داد ترکیه فضای مانور زیادی 
در سوریه داشته باشد.در عین حال موضوعات و پرونده های دیگری هم هست 
که احتماا بر روی میز تقابل بایدن با اردوغان قرار خواهد داشــت؛ از  جمله در 
خصوص بحران لیبی که هنوز از بایدن مطلب صریحی شــنیده نشده است؛ در 
منطقه ای که روسیه و ترکیه و مصر به صورت عمده و عربستان، امارات و قطر در 
سطح دوم درحال بازیگری هستند.همچنین، با توجه به رابطه بایدن با پایتخت 
های اروپایی که با دوران ترامپ تفاوت های اساســی خواهد داشت، قابل پیش 
بینی است که آنکارا با واشنگتن در خصوص تنش ها در مدیترانه با اتحادیه اروپا 
بویژه بخاطر اختافات با یونان و قبرس یونانی نشــین درگیر چالش های جدی 
خواهد شد.نگاه دولت آینده در آمریکا به روابط با ترکیه به عنوان متحد سنتی 
در منطقــه و تفاوت های آن بــا دوران ترامپ را حتی می توان از زبان نزدیکان 

جوبایدن هم دریافت کرد.

 خطیب زاده:

ایرانهرگزجنایتهایآمریکارافراموشنمیکند
سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری هفتگی 
با خبرنگاران شــرکت کرد. خطیب زاده در این نشست گفت: 
۲۷ آبان پیرو اقدامات سیاســی و مخرب کانادا در همراهی با 
تروریسم اقتصادی آمریکا و همچنینی همراهی با جریان ضد 
انقاب، ســفیر ایتالیا را به عنوان حافــظ منافع کانادا احضار 

کردیم.

دولت کانادا رویکرد مخربی داشته است
وی افــزود: انتظار داریم کانادا به تعهدات خود متعهد باشــد و 
دســت از رفتارهای دوگانه بردارد. رویکرد دولت کانادا طی این 

سالها رویکرد مخربی بوده است.

سیاست فشار حداکثری، شکست حداکثری خورده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بازگشت آمریکا به 
ایران و شــروط تهــران گفت: در خصوص بازگشــت آمریکا یا 
مباحثی که در این زمینه گفته می شود، من چند باری عرض 
کردم که هنوز دولتی مســتقر نشده اســت. آنچه برای ما مهم 
است رفتار است. با هوشیاری تمامی تحوات و گفته ها را رصد 
می کنیــم. وزیر امور خارجه هم اخیــرا مواضع را در گفتگو با 
روزنامه ایران اعام کردند. همه متوجه شــده اند که سیاســت 
فشار حداکثری به یک شکست حداکثری منجر شده است. هر 
کسی در کاخ سفید باشــد چاره ای جز احترام به حقوق ملت 
ایران ندارد. مواضع ما به روشنی اعام شده است.وی در خصوص 
اصابت راکت به ســفارت در کابل گفت: ما نگران همسایه خود 
افغانستان هستیم؛ نگران زخم جنگ و تجاز توسط آمریکا... آنچه 
دیروز اتفاق افتاد حمات راکتی به نقاط دیپلماتیک بود که به 
سفارت ایران هم اصابت کرد و به محوطه حیاط برخورد کرد و 
خوشبختانه خسارت جدی نداشت. مسئولیت را متوجه کسانی 
می دانیم که بدون توجه به خواست مردم افغانستان بر مواضع 
خود اصرار می کنند. تروریســم در هر رنگ و شــکلی محکوم 
اســت. تنها راه صلح و پیشرفت افغانستان از طریق گفتگوهای 
بین اافغانی می گذرد. این همان راهی اســت که ایران بر آن 
تاکید کرده اســت. امیدواریم که این راه طی شود.خطیب زاده 
درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه گفت: وزیر خارجه در 
حال تمام شــدن دوران مسئولیتش، سفرهایی که از این دست 
می کند بیشــتر به پیگیری سیاست های شکست خورده خود 
و آمریکاست. البته تحلیلگران باید نظر دارند. این پنجره فرصت 
نیست. این پنجره رو به بسته شدن هست... این سه چهار کشور 
بدنام و منزوی که در بین مردم خودشــان منزوی هستند بعید 
است از این نمد کاهی برای خودشان درست کنند.  متاسفانه 
برخــی از این حکام تمامــی آبرو و حیثیت خود را در ســبد 
کســانی گذاشــته اند که حتی مردم امریکا هم حکم به اخراج 
آنها داده اند. ســفر وزیر خارجه آمریکا به سرزمین های اشغالی 
تلخ اســت و اگر نبود خیانت برخی حکام، وزیر خارجه آمریکا 
اینگونه به ســرزمین های اشغالی سفر نمی کرد... این دو روی 
سکه از خیانت اســت و مطمئنا آنها باید پاسخگو باشند. ایران 
هم اظهارات و هم سفر وزیر خارجه آمریکا را محکوم می کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی واگذاری مدیریت بندر اذقیه به 
ایران که سال گذشته مطرح شــد، گفت: همکاری های ایران، 
عراق و سوریه در بخش های مختلف ادامه دارد. کمیته هایی به 
صورت سه جانبه و دوجانبه موضوعات را پیگیری می کنند. ما 
معتقدیم هر چه توســعه سوریه سرعت بیشتری پیدا کند، درد 
و رنج مردم سوریه کمتر خواهد شد.خطیب زاده درباره هشدار 
وزارت خارجه آلمان درباره ســفر دو تابعیتی ها به ایران گفت: 
قوانین مدنی ایران روشن است و تمامی اتباع ایران از مصوونیت 
ها و حقوق و مسئولیتهای یکسانی برخوردار هستند. اینکه دولت 
آلمان که در گروگانگیری برخی اتباع ایرانی نقش داشته و برخی 
ایرانی ها را از جمله در فرودگاه فرانکفورت دســتگیر کرده و به 
آمریکا مسترد کرده،  از اینگونه اظهارات کند، واقعا عجیب است. 

ازم نیست که کشوری در اروپا به فکر اتباع ما باشد. 

حزب اه یک جریان بومی اصیل در لبنان است
سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام تحریک کننده همسایگان 
در خصوص تروریســتی نامیدن حزب اه، گفت: شــما تعجب 
نکنید که حکام بحرین و امارات اقدام دیگری انجام دهند. آنها 
بســیار حقیرانه در حال تاش هایی هستند تا دل صهیونیست 
ها را به دســت بیاورند. اگر این اشتباه راهبردی به سومخاصمه 
بیانجامد، ایران درباره امنیت ملی خود شوخی ندارد. حزب اه 
یک جریان بومی اصیل لبنانی در لبنان اســت و هیچ کشوری 
نمی تواند بخشــی از جامعه لبنان را تحریم کند و هر چقدر در 
دامان صهیونیســت ها بیفتند مردم این کشورها بهتر می دانند 
چه کســانی در عزت مســلمانان و جهان عرب می کوشد و چه 
کسانی به خواری مسلمانان نشسته اند. به ارباب آنها کسی وقعی 
نگذاشته است چه برسد به اینها که دنبال این هستند که اثبات 
کنند با رژیم صهیونیستی دوست هستند. این دوران گذراست. 
حزب اه بوده و هست و خواهد بود چرا که حزب اه یک جریان 
بومی، واقعی و اصیل لبنانی است که جز اعتا و عزت مردم لبنان 
نمی اندیشد.خطیب زاده درباره همکاری دفاعی ایران با برخی از 
کشــورها از جمله ونزوئا گفت: با صراحت و جدیت عرض کنم 
که سیاست ایران سیاست صادرات ساح نبوده و نیست. البته با 
انقضای محدودیت ها سازمان ملل از این حق مسئوانه استفاده 
می کنیم و طبیعی است این اقدام در چارچوب قواعد از جمله 

قواعد داخلی جمهوری اسامی انجام می شود.

ایران با افتخار در کنار مردم یمن ایستاده است
وی در خصوص حمایت عربســتان از قرار گرفتن حوثی ها در 
لیســت تروریستی گفت: عربستان چندین سال است که مردم 
بیگناه یمن را می کشد و این کشور را در حالت قحطی سراسری 
قرار داده اســت. صدها گزارش بین المللی گفته اند که چگونه 
با بمب های خوشــه ای به مردم یمن حمله کرده است. امروز 
تمامی یمن را محاصره کــرده و از هرگونه طرحی برای حل و 
فصل یمن نه تنها استقبال نمی کند، بلکه سنگ اندازی هم می 
کند. طبیعی اســت هم هست چنین کاری کند... ایران در کنار 

مردم یمن با افتخار ایستاده است.

هنوز مشکل بدهی کره جنوبی به ایران حل نشده است
خطیــب زاده در ادامه در خصــوص بدهی کره جنوبی به ایران 
گفت: مشــکات هنوز مرتفع نشده اســت. مذاکرات هنوز در 
جریان است. متاسفانه برخی سنگ اندازی های و عدم شناخت 
باعث این شــرایط شــده اســت. وزارت خارجــه از دولت کره 
دعوت می کند که به این فرآیند ســرعت ببخشــد. آنچه تا به 

حال اتفاق افتاد اصا رضایت بخش نیست.ســخنگوی دستگاه 
دیپلماســی درباره اظهارات رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
گفت: سیاســت ایران یک سیاست اصولی و تدوام دار است، لذا 
خیلی با صراحت و بدون لکنت گفته شده است. ما درباره هیچ 
درگیری بی تفاوت نیســتیم و تاش مــی کنیم که به صورت 
صلح آمیز حل شود. ما به هیچ طرفی اجازه نداده ایم که ساح 
منتقل شود. منطقه دیگر تحمل تنش بیشتر را ندارد. فکر می 
کنیم که با توجه به آتش بسی که اتفاق افتاده، وقت آن رسیده 
که همه، با شــناخت واقعیت های روی زمین برای صلح فراگیر 
تاش کنند. خطیب زاده درباره زمان ســفر ظریف به روسیه و 
آذربایجان گفت: این ســفر با توجه به نشست فوق العاده هیات 
دولت، به تعویق افتاده و دوباره برنامه ریزی خواهد شــد. محور 
اصلی این ســفر طبیعتا قره باغ خواهد بود. موضوعات دیگر از 
جمله دوجانبه هم هست... سیاست ایران همواره یک سیاست 

شناخته شده است؛ سیاست حسن همسایگی است.

تاش برای ایجاد خلل در حضور مستشــاری ایران در 
سوریه، پاسخی کوبنده خواهد داشت 

ســخنگوی وزارت خارجه درباره حمله اسرائیل به خاک سوریه 
و گمانه زنی ها در این خصوص گفت: من شــهادت سربازان و 
ســپاهیان ایران در سوریه را نشنیده ام و این را نمی شود تایید 
کرد. رژیم صهیونیســتی می داند که عصر بزن در رو تمام شده 
اســت.وی ادامه داد: حضور ایران در سوریه مستشاری است و 
طبیعی اســت که هر کس بخواهد در این خصوص خللی ایجاد 
کند، پاســخی کوبنــده دریافت خواهد کرد و قبا هم پاســخ 

دریافت کرده اند.

خطیب زاده خطاب به رســانه ترکیه ای: دست از شایعه 
پردازی بردارید

در ادامه نشست خبری خبرنگار خبرگزاری آناتولی ترکیه سوالی 
را مطرح کــرد مبنی بر اینکه در حیــن بازدید رئیس جمهور 
آذربایجان از مناطق مرزی با ایران فیلم و عکسی گرفته شده و 
ادعا می شود که یک سرباز سپاه این کار را کرده است. خطیب 
زاده در پاسخ به این سوال خبرنگار آناتولی گفت: من اولین بار 
این شایعه را در آناتولی دیدم. شما از آناتولی هستید و شما باید 
بگویید که از چه منبعی این شــایعه را منتشر کرده اید. رئیس 
جمهــور آذربایجان مثل هر کدام از اتباع آذربایجان محترم و از 
دوستان نزدیک ما هستند. اینگونه سواات جهت دار و شایعات 
پراکنی ها نه جایی و نه خریداری دارد. من نمی دانم شما چطور 
ایــن را می گویید که یکی از نیروهای مســلح ایران این کار را 

کرده است. یا شما در داخل آن نیروهای مسلح بوده اید یا اینکه 
متاســفم که بگویم با ناراحتی این شایعات را می سازید. دست 
]از این کار[ بردارید. این کار خوبی نیست. روابط ترکیه با ایران 
و آذربایجــان مبتنی بر احترام متقابل بوده اســت. اجازه دهید 
که این مسیر ادامه پیدا کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در 
ادامه گفت: ایران دربــاره امنیت خودش هیچگاه اهل مصالحه 
نبوده اســت. برای ما مهم نیســت که چه کسی در کاخ سفید 
هســت یا خواهد بود. برای ما مردم و امنیت کشور مهم است.

خطیــب زاده در ادامه در خصوص اعزام چند رایزن بازرگانی به 
کشورهای دیگر گفت: ما رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف 
توســط وزارت صمت انتخاب و اعزام می شوند و وزارت خارجه 
تســهیل کننده هست. ما همواره تاش کرده ایم که در پاتخت 
ها و کشورهای مهم حضور آنها مهیا شود. هیچ بخش اقتصادی 
در هیچ ســفارتخانه ای تعطیل نشده است. این با بحث رایزنی 

بازرگانی تفاوت دارد.

فکر می کنم در سند همکاری ایران - چین به زودی به 
نقاط خوبی برسیم

وی درباره سند همکاری ایران و چین گفت: در سفر دکتر ظریف 
این موضوع پیگیری شد.گفت وگوهای جدی انجام می شود و به 
محض اینکه به متن مورد توافق برسد اطاع رسانی خواهد شد. 
با جدیتی که در طرف چینی و خودمان ســراغ داریم، فکر می 
کنم که به زودی به نقاط خوبی در این زمینه برســیم. خطیب 
زاده درباره بحث ها دربــاره مذاکره ایران با بایدن و موضوعات 
جاری گفت: سیاســت خارجی جناحی نیســت و ما سیاست 
خارجــی این جناح و آن جناح نداریم، بلکه سیاســت خارجی 
جمهوری اسامی هســت. صداهای متعددی در کشور است و 
شکوه و زیبایی جامعه ایران همین چند صدا بودن آن است. در 
سیاست خارجی تک صدایی و واحد عمل می کنیم. من مطمئن 
نیستم که دســته بندی هایی که گفتید دقیق باشد. سیاست 
خارجی امری حاکمیتی اســت و بر اساس منافع و اصول ایران 

سیاست ها تنظیم و اعام می شود.

 آینده روابط ایران و آمریکا آینده ساده ای نیست
وی افزود: آینده روابط ایران و آمریکا آینده ساده ای نیست چون 
آمریکا در ۴۰ ســال گذشته جنایات مکرری بر ضد ملت ایران 
مرتکب شــده و لیست جنایات آمریکا در طول جنگ تحمیلی 
و کمــک به رژیم صدام در شــیمیایی کردن فرزندان این ملت 
و تحریم ها و شهادت سردار ســلیمانی و ... موجود است و این 
لیســت نه کوچک و نه فراموش می شــود. رژیم فعلی آمریکا 
سیاست های شکست خورده خودش را بهتر از هر کسی می داند 
نمی توانــد ادامه دهد... ایران هیچ وقت این لیســت را فراموش 
نمی کند و مطالبات ما از آمریکا سر جای خودش است.وی ادامه 
داد: رژیم فعلی سیاست های شکست خورده خود را نمی تواند 
ادامــه دهد. وزیر خارجه در گفتگو با روزنامه ایران هم گفت که 
آمریکا اگر می خواهد از مسیر غلط برگردد، چاره ای ندارد که به 

عنوان عضو ملل متحد به تعهدات خود برگردد.

اروپا به اجرای کامل برجام برگردد
خطیب زاده در پاســخ به سوال تســنیم درباره مواضع اروپایی 
هــا در زمینه برجام و اینکه آیا ایران با آنهــا تعامل دارد یا نه، 
گفت:  اینکه نیت برخی طرف های برجامی چه باشد به خودشان 
برمی گردد. موضع ما کاما روشــن است. مهمترین اقدامی که 
آلمان و سه کشــور اروپایی انجام دهند این است که به اجرای 
کامل برجام برگردند. این ســه کشور ناقض برجام بودند و اول 
باید برادری خود را ثابت کنند و به اجرای برجام برگردند. ما با 
کشــورهای اروپایی روابط منظم و دیپلماتیک داریم و آنها و ما 
سفارتخانه داریم، و احتیاج به پیام رسانی های رسانه ای نبوده 
است. طبیعی است که ورای آن، اظهاراتی که صورت می گیرد، 

ارزشی ندارد.
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سرپرست ISC با ارائه آمارهای مربوط به پژوهشگران برتر دنیا در سال 
2020 از انتخاب 12 پژوهشــگر ایرانی در این لیســت خبر داد. دکتر 
محمدجواد دهقانی، سرپرست ISC گفت: موسسه کاریویت آنالتیکس 
 Highly( هر ســاله به معرفی پراســتنادترین پژوهشــگران دنیا)ISI(
Cited Researchers( می پردازد. این فهرســت شــامل گروهی از 
پژوهشــگران حوزه های موضوعی علمی مختلف بوده که در طول یک 
دهه گذشــته با انتشار مقااتشان توانسته اند بیشترین تعداد استنادها 
را دریافت کنند. این پژوهشــگران براساس فعالیتشــان در 21 رشته 
موضوعی انتخاب شده اند. همچنین پژوهشگرانی که در چند رشته به 
صورت همزمان )Cross-Field( فعالیت می کردند نیز تحت یک رشته 

جداگانه طبقه بندی شده اند.

یک مطالعه مدلی برای آزمایش اثربخشــی اقداماتی مانند رعایت 
فاصله فیزیکی، ماســک و حباب اجتماعی در شرایط مختلف ایجاد 
کردند. محققان دریافتند که فاصله فیزیکی از نظر جهانی موثر بوده 
است در حالی که حباب اجتماعی و زدن ماسک بیشتر به موقعیت 
وابســته بوده اســت. حباب اجتماعی به گروه کوچکی از افراد یک 
خانواده که تنها با یکدیگر معاشــرت می کننــد و با دیگر خانوارها 
ماقات نمی کنند، اطاق می شود. دانشمندان عواملی مانند شدت 
انتقال، مدت قرار گرفتن در معرض بیماری، نزدیکی افراد به یکدیگر 
و درجه شــلوغی محیط را بررسی کردند و سپس روش هایی را که 
برای جلوگیری از انتقال در شــرایط مختلف، موثرترین هستند را 

مورد بررسی قرار دادند. 

رئیس شــرکت بیوتکنولوژی ایاات متحــده در مصاحبه ای اعام کرده 
اســت که دولت ها مجبورند بین 2۵ تا ۳۷ دار به ازای هر دوز واکسن 
ویروس کرونا هزینه کنند. مدیرعامل شــرکت مدرنا گفت: "این قیمت 
با توجه به هزینه های سیســتم بهداشــتی، وقتی شــخص به بیماری 
کووید-1۹ مبتا می شود، عادانه است. " در حالی که قیمت نهایی هر 
دوز به اندازه سفارش بســتگی دارد، وی گفت که این شرکت عاقه ای 
به "سود حداکثری" ندارد و قیمت واکسن را با قیمت واکسن آنفلوآنزا 
مقایسه کرد. شــرکت مدرنا می خواهد تا پایان سال حدود 20 میلیون 
دوز واکســن تولید کند و برخی از آن ها قرار است امسال در اروپا توزیع 
شود.  بانسل اظهار کرد: "بنابراین هزینه واکسن ما تقریبا مشابه واکسن 

آنفلوآنزاست که بین 10 تا ۵0 دار است. " 

12 پژوهشگر ایرانی در بین 
پراستنادترین پژوهشگران دنیا

کدام روش ها در کاهش انتشار 
کووید-19 موثرتر هستند؟

 قیمت واکسن کرونا 
اعام شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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ترافیک مسافرکش های سه چرخه )ریکشا( در شهر داکا بنگادش

چرا سوبارو BRZ جدید از پیشرانه توربو استفاده نکرده است؟!
طرفداران خودروهای اسپرت همیشه از تویوتا و سوبارو درخواست نصب پیشرانه توربو روی نسل قبلی و جدید ۸۶ و BRZ را داشته اند 
اما همان گونه که در مطلب رونمایی BRZ 2022 خواندید این خودرو از پیشرانه ای تنفس طبیعی استفاده کرده است. نسل پیشین این 
 BRZ خودرو نیز دارای نیروگاه ۴ سیلندر 2 لیتری 20۵ اسبی بوده و از نظر قدرت و گشتاور خیلی درخشان عمل نکرده بود. نسل جدید
قوی تر از مدل پیشین شده اما هنوز هم فاقد توربو است. سوبارو در گفت وگو با مجله رود اند تراک به دلیل عدم نصب پیشرانه توربو روی 
این خودروی اســپرت اشاره کرده است. پیشرانه 2.۴ لیتری BRZ جدید قدرت 22۸ اسبی داشته که بهبود 2۳ اسبی را نسبت به قبل 
نشان می دهد. این پیشرانه که با کد FA2۴ شناخته می شود در سوبارو ایسنت هم بکار رفته و اگرچه فاقد توربو است اما دلیل خوبی برای 
تنفس طبیعی باقی ماندن BRZ وجود داشته است. یکی از دایلی که چرا سوبارو و تویوتا تصمیم گرفته اند که از پیشرانه بوکسوری در 
این دو خودرو استفاده کنند اجازه دادن به مهندسان برای نصب پیشرانه در ارتفاعی کمتر بوده است. مدیر روابط عمومی سوبارو می گوید 
اگر BRZ همانند ایسنت دارای پیشرانه توربو بود، این قطعه باید در کف پیشرانه نصب می شد و بنابراین مهندسان مجبور می شدند نقطه 

اتصال یا دسته موتور را بااتر ببرند. این امر می توانست روی مرکز ثقل و هندلینگ BRZ تأثیر منفی بگذارد.

بدترین بارسلونای قرن 21
شکست بارسلونا برابر اتلتیکومادرید موجب شد بدترین شروع 2۵ سال اخیر این تیم به ثبت برسد. بارسلونا پیش از فیفا دی به نظر 
می رسید بیدار شده است و دیگر قرار نیست خبری از نتایج ضعیف باشد. این تیم برابر رئال بتیس جشنواره گل به راه انداخت اما 
دو هفته بعد دوباره مغلوب شد. اتلتیکومادرید فوق العاده در همه زمینه ها می خواست تیم برتر مقابل آبی اناری ها باشد که به 
هدفش رسید و با یک گل پیروز شد. در حالی که تیم رونالد کومان سه امتیاز دیگری را از دست داد دیگو پابلو سیمئونه نخستین 
پیروزی اش را برابر بارسلونا در الیگا جشن گرفت. شکست آبی اناری ها در واندا پتروپولیتانو شرایط را بد کرد و موجب نگرانی 
هواداران شــد. آبی اناری ها اکنون پس از انجام هشــت بازی با یازده امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار دارند )سه پیروزی، دو 
تساوی و سه شکست(. بر این اساس تیم کاتاانی در دو ماه از فصل 1۳ امتیاز را از دست داده است. این نتایج موجب شده بدترین 
بارسای 2۵ سال اخیر دیده شود. از زمانی که برای هر پیروزی سه امتیاز در نظر گرفته شد آبی اناری ها این چنین فصل را بد 
شروع نکرده بودند. به عبارتی شروع فاجعه باری داشتند. پیش از این بدترین شروع ها به فصل های 0۳-2002 و 0۴-200۳ بر 

می گشت که بارسا در هر دو فصل پس از هشت بازی 12 امتیاز از دست داد.

هبا و هَْل شِمارَد سِکندری سد راه را خبر بود از سد جاه و حشمت اوچنانکه زینت و زیب از رضاست مَشْهد راز بُورضاست جهان را همیشه نور و نوا ه آسمان تو بینم سرر و مسند راایا ستارهٔ احسان و آفتاب سَخا همی نظام دهی عالم مُمَّهد راتو آن کسی ه چو مهد ملوک مهدی وار
ه جِّد و جهد أب و جَّد نیافتی جد راه  دین پاک تو جایی بلند یافته ای فزون از آن ه تو فخرست مر أب و جَّد راحروف ابجد اگر ا ابد کنی تضعیف
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چهره روز

قلعه مالویل
قلعه مالویل نوشــته روبر مرل نویسنده فرانسوی 
اســت. در قسمتی از متن پشــت جلد کتاب قلعه 
مالویل روح داستان به نمایش گذاشته شده است: 
ایــن با ما نیســت که بگوییم زنــده خواهیم ماند 
یــا خواهیم مرد. آدم برای این زنده اســت که به 
زندگی ادامه بدهد. زندگی مثل کار می ماند، پس 
بهتــر اینکه آن را به انجام رســاند، نــه اینکه که 
هرجا مشــکل شــد، نیمه کاره ولش کند. حوادث 
داســتان در مناطق روســتایی کشور فرانسه و در 
اواخر قرن بیســتم اتفاق می افتــد. در ۵0 صفحه 
نخســت کتاب با امانوئل، راوی داســتان و روند 
زندگی اش آشنا می شــویم، امانوئل در قلعه ای که 
از عمویــش به ارث برده زندگی می کند. در بخشــی از توصیفات قلعــه، چنین می خوانیم: 
گفتم که از آبادی محوطه اول به جز ســنگ چیزی باقی نمانده بود، اما از آن ســنگ ها که 
من هنوز مقدار زیادی از آن را در اختیار دارم، برایم بسیار مفید واقع شدند، زیرا به وسیله 
آن ها توانستم با تکیه به سمت جنوبی حصار که از یکی از قله های کوه سنگی دفاع می کرد 
و بدون آن هم قله خوب می توانســت از خود دفاع کند و نیز با تکیه به ســمت شمالی کوه 
ســنگی، قرارگاه هایی برای اسب هایم درست کنم. تقریبا در وسط محوطه اول و در دل کوه 
ســنگی، شکاف عظیم و عمیقی باز شده است که در آن، آثاری از سکونت انسان های ماقبل 
تاریخ یافت می شــود، لکــن نه چندان که بتوان آن را غاری تاریخی به حســاب آورد. ولی 
برای اثبات این اصل، همین بس که آدمیان، هزاران ســال قبل از ساختمان قلعه مالویل به 
عنوان پناهگاه اســتفاده می کرده اند. با این توصیفات از قلعه و روزمرگی های عادی زندگی، 
ذهن خواننده برای یک اتفاق بزرگ آماده می شــود. یک انفجار. انفجار یک بمب هســته ای 
که همه فرانسه و حتی اروپا را نابود می کند اما امانوئل به همراه چند تن از دوستان نزدیک 
دوران کودکی و خدمتکارانش که در ســردابی مشغول شراب گیری بود، از این حادثه جان 

سالم به در می برند.

مایکل کانلی
»مایــکل کانلی« نویســنده پرفــروش کتاب های 
کارآگاهی و جنایی با انتشــار اثری جدید بار دیگر 
به فهرســت آثار پرفروش هفتگی نیویورک تایمز راه 
یافت. »مایکل کانلی« نویسنده پرفروش آمریکایی 
که از نام های آشنا در حوزه کتاب های جنایی است 
این بار با رمان »قانون بی گناهی« در رتبه نخســت 
فهرســت هفتگی پرفروش ترین آثار داستانی جلد 
ســخت نیویورک تایمز قرار گرفت. رمــان »قانون 
بی گناهی« ششــمین جلد از ســری داستان های 
شــخصیت »میکی هالر« است. در این رمان پس از 
آن که پلیس جســد یک وکیل سابق را در صندوق 
ماشین »هالر« کشف می کند، او تاش می کند تا از 
خود دفاع کند. رتبه دوم این فهرســت به »اگر می توانستم، خودم را ترک می کردم« نخستین 
مجموعه شــعر »هالزی« خواننده و ترانه سرای آمریکایی نامزد جایزه »گرمی« اختصاص یافته 
است. رتبه بعدی این فهرست نیز به رمان »زمانی برای بخشیدن« نوشته »جان گریشام« تعلق 
دارد. این رمان که سومین جلد از داستان های شخصیت »جیک بریجنس« است داستان متهم 
شــدن یک پسر 1۶ ســاله به قتل یک مقام رسمی در سال 1۹۹0 را روایت می کند. همچنین 
رمان »بازگشت« اثر »نیکاس اســپارکس« و »نگهبان« نوشته »لی چایلد« و »اندرو چایلد« 

از دیگر آثار این فهرست هستند.

بخوانید در اینستاگرام


