
نایب رئیس مجلس، گفت: بر اســاس قانون قرار نیست، 
حواله قیر رایگان میان دستگاه ها توزیع شود تا از این محل 
رانت و فساد رخ دهد، بلکه باید اعتبارات با تخصیص صد 
درصد در اختیار دستگاه ها قرار گیرد. نشست مشترک 
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با مسئوان دستگاه های 
اجرایی از جمله وزارت راه و شهرســازی، بنیاد مسکن، 
ســازمان برنامه و بودجه و ســازمان جنگل ها، مراتع و 
منابع طبیعی با دســتور کار بررســی روند اجرای قانون 
الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل 
کشور و تأمین قیر رایگان دیروز دوشنبه برگزار شد.علی 

نیکزاد نایب رئیس مجلس شــورای اسامی، در تشریح 
نشســت دیروز، گفت: هر کمیسیون در مجلس شورای 
اســامی چندین اولویت دارد، حال یکی از اولویت های 
کمیسیون عمران در مجلس یازدهم، بحث تأمین قیر بود 
که خوشبختانه با تاش های صورت گرفته، قانون مذکور 
تصویب و به تأیید شــورای نگهبان رسید.وی ادامه داد: 

بر اساس قانون الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه 
سال 1399 کل کشور، قرار نیست که حواله قیر رایگان 
میان دســتگاه ها توزیع شود تا از این محل رانت و فساد 
رخ دهد، بلکه قرار اســت اعتباری حدود 4 هزار میلیارد 
تومان با تخصیص صد درصد از طریق ســازمان برنامه و 
بودجه در اختیار دستگاه ها قرار گیرد.نایب رئیس مجلس 

افزود: بر اســاس قانون مذکور،50 درصد از این اعتبارات 
در اختیار وزارت راه و شهرســازی، 21 درصد در اختیار 
بنیاد مسکن، 17 درصد در اختیار سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها وزارت کشــور، 5 درصد در اختیار نوسازی 
مدارس، 4 درصد در اختیار ســازمان جنگل ها، مراتع و 
منابع طبیعی و 3 درصد در اختیار بسیج سازندگی قرار 
می گیرد. پس از آن این اعتبارات از ســوی دستگاه ها 
به صورت استانی در اختیار ســازمان های مربوطه قرار 
گرفته و آن ها از این محل اعتباری، صرفا اقدام به تأمین 

قیر می کنند.
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دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: ایران همچنان با قدرت از سوریه و امنیت این کشور مهم در منطقه دفاع می کند.»گیر پترسون« نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملل متحد در ســوریه با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل دیدار و گفتگو کرد.امیرعبداللهیان در این دیدار، 
گفت: جمهوری اسامی ایران از تاش های سازمان ملل و اقداماتی که به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و بازگشت امنیت پایدار به سوریه کمک نماید، استقبال 
می کند.وی افزود: آنچه که حلقه مفقوده در شرایط امروز سوریه می باشد وجود بی اعتمادی است زیرا مثًا فردی که تا چند وقت پیش رهبر جریانی تروریستی بوده، 

ساح حمل می کرده و اقدامات تروریستی انجام می داده است اکنون اصرار دارد....

www.sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:
ایران با قدرت از امنیت سوریه در منطقه دفاع می کند

info@sobh-eqtesad.ir

دکتر ملک زاده را متهم امنیتی بدانیم؟
دکتر رضا ملک زاده معاونت وزیر بهداشت در حوزه پژوهش و تحقیقات 
در این هفته از ســمت خود استعفا داد و همین استعفا معاونت دیگری 
در وزارت بهداشت با نام دکتر علی نوبخت را نیز به دنبال خود به استعفا 
کشید. زمینه این استعفا از زمانی آغاز میشود که دکتر نمکی در ارومیه 
از مواضــع تحقیقاتی این وزارتخانه و به عبارتی نحوه مواجهه مجموعه 
ارکان پژوهشی وزارت خانه خود با کرونا انتقاد کرده بود. او تلوحا گفته 
بود ما با هدایت های دکتر ملک زاده به کجراهه رفته و مســیر غلطی را 
دنبال کرده ایم. دکتر رضا ملک زاده خود از وزرای دوره ریاست جمهوری 
هاشمی رفسنجانی محسوب میشــود و طبعا وجود او در وزارت  خانه با 
اعتبار وزارت قبلی اش برای او اعتباری به همراه داشته که موجب شده 
از سال 13۶۶ با مشارکت دانشگاه  های علوم پزشکی و تخصیص صدها 
میلیارد تومان بودجه بر روی جمعیتی 200 هزار نفری از همه نژادهای 
ایرانی اطاعات پزشــکی جمع آوری نموده و این بودجه ها را  مصروف 
مطالعه ای تحت عنوان کوهورت پرشــین نموده باشد. طبق گزارشات 
و اطاعات واصله و بر این اســاس، مجموعه ای از 4 مطالعه در ســنین 
مختلف ایرانیان با اهداف متفاوت شــامل کوهورت نوزادان، نوجوانان، 
ســالمندان و بالغین انجام شــده و در هر یک، تأثیر عوامل مختلف بر 
بیماری های آن گروه ســنی اطاعات جمع آوری، طبقه بندی و آرشیو 
شــده اند که امروز رسانه ها مینویسند این اطاعات در اختیار بیگانگان 
قرار داده شــده است. ملک زاده از مخالفان جدی انواع درمان های طب 
سنتی و ایرانی از جمله حجامت بوده و تنّزل دهنده رتبه طب سنتی از 
معاونت به دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت هم بوده است، به حسب 
اطاعات منتشره در وب سایت ها ایشان مقاومت و اقدامات زیادی علیه 
روش های بومی و سنتی دلســوزان و فعالین طب ایرانی اسامی در ۸ 
ماه گذشته برای درمان کرونا انجام داده است. ملک زاده استعفای خود 
را به اختاف نظر در خصوص شیوه مدیریت کرونا در زیرمجموعه دکتر 
نمکی وزیر بهداشــت گره زده و دلیل کناره گیری اش را قبول نداشتن 
شــیوه مبارزه با شــیوع کرونا عنوان نموده است اما گویا او متهم شده 
اســت که اطاعات بیش از 3000 بیمار کرونایی را به کشورهایی داده 
که تجربه ثابت کرده اگر هم داروی درمان کرونا را کشــف کنند قطعاً 
داروی مورد نظر را در اختیار ایران قرار نخواهند داد. این احتمال از آن 
جهت عقانی به نظر می رســد زیرا که رضا ملک زاده اخیراً اعام کرده 
بود که بر اســاس یک تحقیق گسترده در سازمان جهانی بهداشت که 
30 کشور در آن مشارکت فعال داشته اند 11 هزار بیمار کرونایی مورد 
کارآزمایی قرار گرفته و بر روی آنها داروهایی مختلف ســایر بیماری ها 
مورد آزمایش قرار گرفته اســت و از تعــداد بیمارانی که مورد آزمایش 
بالینی قرار گرفته اند بیش از 3000 بیمار ایرانی بوده اند!!!! ملک زاده در 
متنی که مرتبط با اســتعفای خود منتشر کرده خطاب به وزیر اینطور 
نوشته اســت:  »در خصوص مطالعات اپیدمیولوژی کووید -19 نیز در 
حالی توان پژوهشــگران ایران در این حیطه را زیر ســوال برده اید که 
ایران ســابقه مطالعات کوهورت آینده  نگر وسیع را داشته و به مطالعات 
ملی اپیدمیولوژی آینده  نگر در جهان شناخته شده است و تاش های 
علمی ایــران در این نوع مطالعات به همکاری های علمی بی شــمار و 
دستاوردها و افتخارات ملی و بین المللی ماندگار انجامیده است. مطالعات 
اپیدمیولوژیک کووید -19 به پشــتوانه تجارب در چنین مطالعاتی در 
حال انجام است«. به عبارتی بسیار ساده و همه کس فهم دکتر ملک  زاده 
اطاعات بیش از 3000 بیمار کرونایی را به کشورهایی داده که تجربه 
ثابــت کرده که میتوانند طرحی اطاعاتی امنیتــی روی مردم ایران را 
بدســت عوامل ایرانی اجرا کرده باشند. عجیب  تر اینکه پس از این همه 
دســت و دل بازی ضد امنیتی، معاون محترم وزیر بهداشت اعام کرده 
داروهای گران  قیمتی که روی افراد کرونا گرفته در ایران آزمایش شده 
هیچ تاثیری در بهبود بیماری کرونا نداشــته اند! البته این اولین اعتراف 
امنیتی ملک  زاده نیست. بنابراین اگر در آمار شیوع ویروس کرونایی که 
در ایران مورد مبارزه واقع اســت شیوعی نامتعارف پیدا شود یا ایرانیان 
نسبت به این بیماری و دیگر بیماری ها آسیب  پذیرتر شده باشند، جای 
تعجب نیست، عجیب  تر اینکه ایشان در طول سالیان گذشته ثابت کرده 
است عمًا مخالف سرسخت اجرایی شــدن بندهای 12 و 14 اباغیه 
سیاست  های کلی نظام بهداشت و سامت از سوی مقام معظم رهبری 
بوده اند، یعنی بندهایی که مقام معظم رهبری خواســتار توجه به طب 
سنتی ایرانی اسامی و خروج از سلطه سازمان بهداشت جهانی شده اند 
در این وزارت خانه با مخالفت اجرایی روبرو بوده اند!!!. استعفای ملک زاده 
و علی نوبخت پشت سر هم نشان از اطاعی فاش نشده دارد که هر دو 
در آن دخیل بوده اند و وزارت بهداشــت اخیرا آن را دریافته اســت. اگر 
بر فرض یک درصد این اســتعفا محصول اقداماتی عملیاتی، اطاعاتی، 
امنیتی بوده باشــد که ظاهر آن اختاف نظر در شــیوه مدیریت جلوه 
میکند، باید دانست که در شیوه اداره کرونا در کشور چه میزان هدایت 
غلط و احیانا عمدی صورت پذیرفته اســت؟ باید پرسید این هدایت ها 
جان چند نفر را از شمول درمان واقعی و موثر محروم نموده است؟ نصب 
فوری و بدون وقفه جانشین دکتر ملک زاده  توسط وزیر بهداشت نشان 
میدهد وزارت بهداشت از قبل در جریان برداشتن و گذاشتن در چنین 

پست های مهمی بوده است و این از جهاتی امید وارکننده مینماید.
 والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 آخرین آمار کرونا در ایران
 عبور تعداد فوتی ها از مرز ۴۵۰۰۰ نفر 

با فوت ۴۵۳ بیمار جدید
ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن اعام آخرین آمار مربوط به بیماران و بهبودیافتگان کرونا در 
کشــور گفت: در 24 ساعت گذشــته 453 نفر بر اثر ابتا به بیماری کرونا جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 45هزار و 255 نفر رســید. دکتر سیماسادات اری 
اظهار کرد: تا دیروز سوم آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 12 هزار و 4۶0 بیمار 
جدید مبتا به کووید19 در کشور شناسایی شدند که 2744 نفر از آنها بستری شدند و مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به ۸۶۶ هزار و ۸21 نفر رسید.وی افزود: متأسفانه در طول 24 ساعت 
گذشته، 453 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
45 هزار و 255 نفر رسید البته خوشبختانه تاکنون ۶10 هزار و 40۶ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده  اند.به گفته اری 5۸12 نفر از بیماران مبتا به کووید19 در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند؛ تاکنون 5 میلیون و ۸2۸ هزار و 307 آزمایش 
تشــخیص کووید19 در کشــور انجام شده است.بر اساس اعام وی اســتانهای تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، ســمنان، 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 کردستان در 
وضعیت قرمز و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی 

و زرد قرار دارند.

رئیس قوه قضائیه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسئله 
عادی نیســت.به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، آیت اه سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شــورای اســامی اظهار داشت: مأموریت های کمیسیون کشــاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.رئیس قوه قضاییه موضوع محیط 
زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و 
سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست. رئیسی بر همین اساس به مسئوان اجرایی و همکاران 
خود در دســتگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و ســودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند. رئیس قوه 
قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم ترین محورهای استقال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور 
برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی 
و با فوریت رفع شوند.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه های توسعه، خاطر نشان کرد: برخی کوتاهی 
ها و ترک فعل ها، خسارت بارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام به موقع وظیفه، به مردم خسارت می زند.

رئیسی تأکید کرد که قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل هایی را به بخش های مختلف قضایی اباغ کرده است 
که بر اساس آنها، ترک فعل هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند.رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به اجرایی شدن 3۶ تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئوان اجرایی و قانونگذاران 
خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند. 
رئیســی با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی اســت، متذکر شد: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی شوند اما اگر 
قانونی ابهام داشت باید نسبت به آن رفع ابهام شود و هیچ کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.رئیس قوه قضاییه در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می 
دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود.رئیسی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی 
تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی 
دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کااهای استراتژیک 
کشاورزی اظهار داشت: استقال کشاورزی همچون استقال صنعتی از مهم ترین ابعاد استقال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، 
اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.رئیسی خاطر نشان کرد: مسئوان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیروهای سپاه 
به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت های ملی در دریا از بین برود.رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدام 
مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کااهای کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کااهای تولیدی به قیمت عادانه از کشاورزان 
خریداری نشود، باید همین کااها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم. رئیسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف 
خود در این زمینه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به تضمین محصوات و مردم نسبت به تأمین کااهای موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش 
کنند.رئیس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش 
پرونده های قضایی به سازمان ثبت اسناد و اماک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری نماید.رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت 
آب در کشور نیز گفت که »در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم« و تصریح کرد: توزیع عادانه آب موجب کاهش 
پرونده های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می شود.  رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده 
ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز 
می گرداند و دولت هم باید روش ها را اصاح کند اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصاح کند تا منافذ 
فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شوراهای حل اختاف در رسیدگی به 
دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با 
حفظ محیط زیست انجام شود.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط 
زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به این مساله را از مأموریت های محوری خود می داند.رئیسی با 
اشاره به درخواست رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اخیتارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، گفت که این موضوع را در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد کرد.رئیس قوه قضاییه نیز با تأکید بر تداوم این روند گفت: بر 

این باور بودیم که اگر قوه قضاییه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند.

آخرین تصمیمات برای بودجه سال آینده

اعام مهمترین اعداد بودجه سال ۱۴۰۰
 شرایط و زمان پرداخت یارانه 100 هزار تومانی اعام شد

  کدام خانوارها وام
 یک میلیونی می گیرند؟

نرخ تورم کااهای صادراتی 2.۶ درصد کاهش یافت

با اعام وزارت رفاه، تمامی افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می 
توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند، متقاضیان وام یک میلیونی از 4 آذر باید درخواست خود را 
پیامک کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطاعیه ای شرایط و زمان پرداخت تسهیات جدید کرونایی را 
اعام کرد.دولت قباً  اعام کرده بود بنا دارد به مدت 4 ماه به 30 میلیون ایرانی ماهانه 100 هزار تومان پرداخت 
کند؛ ضمن اینکه به 10 میلیون خانوار هم بار دیگر تسهیات قرض الحسنه یک میلیون تومانی پرداخت کند.طبق 
اطاعیه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،  در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از 

خانوارها در شرایط شیوع بیماری کرونا....

رئیس مرکز مطالعات انرژی وین :

هم داستانی امریکا، روسیه و ترکیه برای 
توقف صادرات گاز ایران

وضعیت آزادی اقتصادی ایران چگونه است؟
ایران در رتبه بندی موسسه فراسر نسبت به سال قبل پنج رتبه عقب رفت.شاخص آزادی اقتصادی 
که از ســال 199۶ میادی توسط موسسه فراسر منتشر می شود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی 
کشورها بر جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال 
مانند سال گذشته 1۶2 کشــور در این رده بندی لحاظ شده اند و اطاعات اقتصادی در بازه زمانی 
2000 تا 201۸ مورد مطالعه قرار گرفته اند.این شــاخص بر اســاس پنج زیرمجموعه اندازه دولت 
)مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد(، نظام قضائی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت 

پس انداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی 1۶ سال، کشورها را رتبه بندی کرده است.

آزادترین اقتصادهای جهان
مانند سال های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم را از آن خود کرده اند. نیوزلند، 
سوئیس، استرالیا، آمریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و دانمارک در رده های سوم تا یازدهم 
جای گرفته اند. شاخص اقتصادی عددی از 1 تا 10 بوده و هنگ کنگ با عدد ۸.94، بیشترین نمره 

را کسب کرده است.

بسته ترین اقتصادهای جهان
ونزوئا با نمره 2.۸۸، بسته ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگوا، ایران، 
الجزایر، کنگو، زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع 10 کشور با بسته ترین نظام های 

اقتصادی قرار دارند.

رتبه همسایگان ایران
گرجســتان با ایســتادن در رتبه هشــت جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین 
همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسیه 

هشتاد و نهم، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و پانزدهم ایستاده اند. 

رتبه سایر کشورها
 در این رتبه بندی انگلیس در رده ســیزدهم، ژاپن بیســتم، آلمان بیست و یکم، کره سی و هفتم، 
فرانسه پنجاه و هشتم، هند صد و پنجم و چین صد و بیست و پنجم قرار گرفته اند. متوسط درآمد 
ســرانه کشورهای باای جدول 40 هزار و 37۶ دار در سال و برای کشورهای فقیر 10 هزار و ۶۶0 
دار در ســال است. هم چنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر 79.5 سال و برای کشورهای 

انتهای جدول ۶4.4 سال است.

 رئیسی:

 تهدید امنیت غذایی مردم جنایت است
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 نیکزاد خبرداد:

اختصاص اعتبارات قیر رایگان تا پایان هفته
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امیرعبداللهیان:گزیده خبر

ایرانباقدرتازامنیتسوریهدرمنطقهدفاعمیکند
دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: ایران همچنان با قدرت از سوریه 
و امنیت این کشــور مهم در منطقه دفاع می کند.»گیر پترسون« نماینده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در سوریه با حســین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و 
مدیــرکل بین الملل دیدار و گفتگو کرد.امیرعبداللهیــان در این دیدار، گفت: جمهوری 
اسامی ایران از تاش های سازمان ملل و اقداماتی که به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت 
ملی و بازگشت امنیت پایدار به سوریه کمک نماید، استقبال می کند.وی افزود: آنچه که 
حلقه مفقوده در شرایط امروز ســوریه می باشد وجود بی اعتمادی است زیرا مثًا فردی 
که تا چند وقت پیش رهبر جریانی تروریســتی بوده، ســاح حمل می کرده و اقدامات 
تروریســتی انجام می داده اســت اکنون اصرار دارد که با پوشــیدن کت و شلوار و زدن 
کراوات به عنوان طرف مذاکره دعوت شود.دســتیار ویژه رئیس مجلس شورای اسامی 
در امور بین الملل گفت: متأسفانه برخی گروه های خطرناک تروریستی تاش می کنند با 
تغییر نام از لیست سیاه تروریستی سازمان ملل متحد خارج شوند به همین جهت اتخاذ 
رویکرد بی طرفانه ســازمان ملل متحد و عدم مشاهده استانداردهای دوگانه مورد توجه 

جدی جمهوری اسامی ایران است.امیرعبداللهیان افزود: ما معتقدیم در روند کار کمیته 
قانون اساسی همه طرف ها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و تکیه بر مقصر خواندن 
دولت ســوریه در تعارض با سیاست بی طرفی است.وی اعمال تحریم ها علیه سوریه به 
ویژه در حوزه دارو، تجهیزات پزشــکی و مواد غذایی را ظالمانه خواند و بر ضرورت اقدام 
برای رفع تحریم های انســانی تاکید کرد.دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسامی در 
امور بین الملل گفت: ایران همچنان با قدرت از سوریه و امنیت این کشور مهم در منطقه 
دفاع می کند. تهران همچنین از تاش های سازنده سازمان ملل متحد در کمک به سوریه 

حمایت و بر قضاوت بیطرفانه در قبال سوریه تاکید می نماید.

قدردانی از اقدامات سازنده ایران در مبارزه با تروریسم در سوریه
پترسون نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ۱۰ سال گذشته به منظور 
اســتقرار صلح و امنیت در سوریه اظهار داشت: روند سیاسی در مسیر نسبتاً خوبی قرار 
گرفته اســت اما همچنان وجود جو بی اعتمادی میان گروه های مختلف در سوریه مانع 

پیشرفت روند سیاسی است.  وی به شرایط حساس سوریه و وجود برخی اختاف دیدگاه ها 
در این کشور اشــاره کرد و گفت: ما به کمک همه احزاب، طرف ها، کشورهای همسایه 
و ســازمان های بین المللی برای خروج از این رکود و بن بســت نیاز داریم.  نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه با اشاره به وضعیت انسانی گفت: متأسفانه شرایط 
اقتصادی مردم ســوریه هر روز بدتر می شود.پترسون ضمن اشــاره به مذاکرات صورت 
گرفته در چند ســال گذشــته و موارد پیش رو، گفت: در حال حاضر ما نیاز به ارزیابی 
داریــم تا بدانیم که چه کارهایی صورت داده ایم و چه نقــاط ضعفی در روند مذاکرات 
بوده است.  نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه ضمن قدردانی از اقدامات 
ســازنده ایران در مبارزه با تروریسم در سوریه، با اشــاره به حمایت های بشردوستانه و 
حمایت جمهوری اســامی ایران از بازگشت مهاجرین و آوارگان سوری به خانه هایشان، 
گفت: ما باید در موضوع سوریه، وضعیت حقوق بشر و آوارگان را بسیار جدی بگیریم.وی 
تاکید کرد: ما به شرایط منطقه آگاه هستیم و به تاش های بی وقفه خود برای کمک به 

سوریه ادامه می دهیم.

در پیامی؛
رهبر انقاب اسامی درگذشت حجت ااسام 

جعفری را تسلیت گفتند
حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی درگذشت حجت ااسام سید یحیی جعفری 
را تســلیت گفتند. حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی درگذشت عالم پارسا و با 

اخاص حجةااسام حاج سید یحیی جعفری را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم پارسا و با اخاص جناب حجةااســام آقای حاج سیدیحیی 
جعفــری رحمة اه علیه را به عموم مردم عزیز کرمان و ارادتمندان آن مرحوم و 
به خاندان مکّرم و معّزز ایشان تسلیت عرض می کنم.سال ها خدمت به مردم در 
مسئولیتهای گوناگون و شئون متعدد روحانی، همراه با صفا و صدق در گفتار و 
رفتار، شاخصه ی این شخصیت عزیز و ُمعتَمد بود. رحمت و رضوان الهی را برای 

ایشان مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای

حاجی بابایی: 
به دنبال قاعده مند کردن قوانین 

»دانشجومعلمان« هستیم
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس مخالفت خود را با اینکه کســورات 
دانشــجومعلمان به زیرســاخت ها تعلق گیرد اعام کرد و گفــت: ما به دنبال 
قاعده مند کردن قوانین دانشجومعلمان هستیم.حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه تلویزیونی »به وقت ایران«، گفت: 
در ســند تحول بنیادین، نقشــه راه مهارتی کردن دانش آموزان و بردن آنها به 
ســمت فنی و حرفه ای تحول عظیمی در هنرســتان ها شکل گرفت.وی افزود: 
در برنامه ششــم پیش بینی شده اســت که باید میزان هنرجویان هنرستان به 
۵۰ درصد برســد، اگر جامعه به جایی برســد که هفتــاد درصد دانش آموزان، 
هنرستان را انتخاب کنند، آن روز را باید جشن گرفت و بهترین روز نظام تعلیم 
و تربیت کشور خواهد بود.رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در 
سند تحول بنیادین، پیش بینی شــده است که باید به هر دانش آموز، حداقل 
یک مهارت آموزش داده شود.حاجی بابایی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ 
بناداریم تا قسمت عمده ای از افزایش های خود را به تجهیز هنرستان ها، مهارتی 
کــردن دانش آموزان و کیفی کردن آمــوزش و پرورش اختصاص دهیم، درباره 
مهارت معلمان گفت: در این زمینه از دو معلمان شاغل و بازنشسته بهره بردیم، 
در برنامه ششــم تصمیم گرفته شــد تا معلمان بازنشسته از وضعیت متناسبی 
برخوردار باشــند و بر این باور هستم که یک معلم بازنشسته کمتر از یک معلم 
شــاغل در جامعه تأثیرگذار نیســت. به همین دلیل با کمک سازمان برنامه و 
بودجه موفق شدیم امسال با هماهنگی میان دولت و مجلس، حدود ۵۰ درصد 
از حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.وی درخصوص نظام رتبه بندی معلمان 
اظهار داشــت: نظام رتبه بندی معلمان، مهارتی کردن معلمان است. تا زمانیکه 
معلم مهارتی نباشــد نمی توان دانش آموز مهارتی تعریف کرد و باید روز به روز 
تخصصی به این موضوع نگاه شود، در این خصوص برنامه مهارتی در نظام تعلیم 
و تربیت برای این موضوع وجود دارد که مانند دو روی ســکه است و یک روی 
آن نظام رتبه بندی معلمان است و روی دیگر آن مهندسی نیروی انسانی است 

و تا به امروز به اندازه یک سر سوزن نظام رتبه بندی معلمان اجرا نشده است.
نماینــده مردم همدان در مجلس اظهار داشــت: نظام رتبه بندی معلمان بدان 
معناســت که باید نظام معلمان را همانند اساتید دانشــگاه جدا کرد و باید به 
شکلی حرکت کرد که معلم احساس کند جایگاه هیئت علمی دارد.حاجی بابایی 
درباره اقدامات مجلس در خصوص بودجه مدرســه تلویزیونی، توضیح داد: قبل 
از شــیوع ویروس کرونا نیز در سند تحول بنیادین، نقش تلویزیون و رسانه ملی 
را نقشــی اساسی و کلیدی در این سند می دانستیم و بدون شک هم تلویزیون 
به عنوان رســالت اصلی خود باید نقش آفرینــی کند و هم آموزش و پرورش و 
دولت باید به کمک صدا و ســیما گام بردارند. در گذشــته آموزش و پرورش و 
دولت اقبالی به صدا و ســیما نشان نمی داد و صدا و سیما نیز کمتر به مباحث 
آموزشــی می پرداخت. بی شک اقدامات صدا و سیما جای تقدیر دارد، می توان 
گفت که صدا و ســیما مردانه وارد میدان شــد و به کمک مردم شتافتند.وی با 
بیان اینکه مجلس قطعاً در این مسیر کمک خواهد کرد، افزود: باید آموزش های 
مجازی با آموزش های مدرســه ای را مکمل کاس ها قرار داد و در شرایط عادی 
این روند ادامه خواهد داشت.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه 
با دانشجو معلمان نیز گفت: دانشجویان معلم باید جزو صندوق رفاه دانشجویان 
قرار بگیرند، در گذشته برای دانشجو معلمان حقوقی در نظر نگرفته شده بود اما 
اکنون حداقل حقوق را دریافت می کنند، به همین جهت ۴۵ درصد آن برای غذا 
کسر می شود، که این مبلغ زیاد است، در بودجه امسال با هماهنگی میان دولت 
و مجلس و آموزش و پرورش باید اقدامی صورت بگیرد و آن را قاعده مند کرد.

حاجی بابایی مخالفت خود را با اینکه کسورات دانشجومعلمان به زیرساخت ها 
تعلق گیرد، اعام کرد و گفت: این امر قانونی نیســت و دانشگاه حق ندارد این 

کار را بکند.

رئیس مرکز حفاظت و اطاعات قوه قضاییه خبر داد
بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان قوه قضاییه به 

اتهام گرفتن رشوه
رئیس مرکز حفاظت و اطاعات قوه قضاییه خبر داد که در ماه های اخیر ۱۲ نفر 
از کارکنان دستگاه قضا در بخش های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر و همچنین 
۱۸ نفر از وکایی که در بخش های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده ها 
با پرداخت رشوه تاش می کردند بازداشت شدند.به گزارش قوه قضائیه، حجت 
ااسام عبداللهی در نشست شورای عالی قضایی از اقدامات صورت گرفته برای 
مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دســتگاه قضا از جمله وکای رســمی 
دادگســتری گزارشــی ارائه کرد و گفت: در ماه های اخیــر ۱۲ نفر از کارکنان 
دســتگاه قضا در بخش های مختلف به اتهام ارتشــاء دستگیر شده اند.وی ادامه 
داد: همچنیــن ۱۸ نفر از وکایی که در بخش های مختلف قضایی برای اعمال 
نفوذ در پرونده ها با پرداخت رشوه تاش می کردند بازداشت شدند و در همین 
زمینــه یک کارچاق کن حرفه ای که به صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه 
های قضایی فعالیت داشت، دســتگیر شد.رئیس قوه قضاییه در واکنش به این 
گزارش با تأکید بر لزوم برخورد با افراد فاســد در مجموعه مرتبطین با دستگاه 
قضا، تصریح کرد: مفسدین باید بدانند که وضعیت برای هر گونه فعالیت ناسالم 
در قوه قضاییه قرمز است. ما اجازه نمی دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات 
آن بعضاً به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره نشینی 
و سختی زندگی خود را می گذرانند، با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری 
نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا 

فسادی در این مجموعه رخ ندهد.

دیدار و گفت وگوی عراقچی با سفیر 
ارمنستان در ایران

سفارت ارمنستان در ایران به محورهای گفت وگوی عباس عراقچی، با 
سفیر ارمنستان در ایران اشاره کرد. سفارت ارمنستان در ایران در پیامی 
توییتری از دیدار عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشور با سفیر 
ارمنســتان در ایران خبر داد و نوشت: سفیر تومانیان و عباس عراقچی 
درباره حل و فصل مناقشــه قره باغ،  مسائل مربوط به روندهای پس از 
جنگ،  مشــارکت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و نقش محتمل 
آتی آن ها تبادل نظر کردندهمچنین به نقل از کانال اطاع رسانی اخبار 
معاون سیاسی وزیر خارجه، سفارت ارمنستان در اطاعیه ای درخصوص 
موضوعات مورد رایزنی در این دیدار تصریح کرد: تومانیان در این دیدار 
اطاعاتی در مورد شرایط ایجاد شده در ارمنستان و قره باغ کوهستانی 
پس از پذیرش بیانیه سه جانبه سران کشورهای ارمنستان، آذربایجان 
و روســیه و آخرین تحوات مربوطه، به آگاهی طرف گفت وگوی خود 
رساند. در این اطاعیه خاطرنشان شده است: طرفین در ارتباط با حل 
مناقشــه قرهباغ و روندهای مربوط به آن در دوران پساجنگ، شرکت 
نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای و نقش آفزینی احتمالی آنان در آینده 
به تبادل نظر پرداختند.سفارت ارمنستان با بیان اینکه جهت ها، امکانات 
و ظرفیت های همکاری های توافق شــده و در راســتای منافع متقابل 
ارمنستان - ایران در شرایط سخت ایجاد شده، در این دیدار مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت، یادآور شــد: طرفین بر ضرورت حفظ و تحکیم 
ارتباط دائم و برگزاری نشست های مشورتی بین نهادهای دولتی و اقشار 
جامعه و نیز در راســتای فعال کردن بیش از پیش امور مشــترک در 

زمینه های همکاری جاری فیمابین ابراز اطمینان کردند.

حضور ظریف در کنفرانس مجازی 
افغانستان ۲۰۲۰ در ژنو

ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امورخارجه از حضور وزیر امور 
خارجه کشــورمان در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰ در ژنو خبر 
داد. خطیب زاده افزود: کنفرانســهای ژنو برای افغانستان هر چهارسال 
یکبار تشکیل می شــود و محور اصلی مباحث آن تعهد کشورها برای 
برقراری صلح و ثبات و توسعه در افغانستان است.خاطر نشان می سازد 
کنفرانس ســالجاری با حضور ۶۶ کشــور و ۳۲ سازمان بین المللی به 
جهت محدودیتهای ناشی از کرونا به صورت مجازی تشکیل می گردد.

ستاد کل نیروهای مسلح:
بسیج سرمایه ای عظیم برای گره گشایی از مشکات 

مردم است
ســتاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای آورده اســت: امروز بسیج فراتر از یک 
نیروی دفاعی برای مقابله با تهدیدهای سخت، با معرفی قابلیت ها و توانمندی های 
همه جانبه و چندمنظوره و … محسوب می شود. ستاد کل نیروهای مسلح با صدور 
بیانیه ای ضمن گرامیداشت هفته بسیج، آورده است: حافظه تاریخی انقاب اسامی 
گواه آن است که فرمان تأسیس بسیج مستضعفین در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ توسط 
رهبر حکیم و دوراندیش انقاب اســامی، در شــرایطی که استکبار جهانی تمامی 
ظرفیت هــای خود را برای نابودی نظام نوپا و نهضت اســامی به کار گرفته بود، از 
بی نظیرتریــن و بی بدیل ترین پدیده ها بود که گذر زمــان و رویارویی پیروزمندانه و 
ســرافرازانه کشــور در عرصه مقابله با تهدیدها و بحران های فراروی نظام و میهن 
اســامی، عظمت و عمق راهبردی و تاریخ ساز آن را هویدا ساخت.در بخشی از این 
بیانیه آمده اســت: امروز بسیج فراتر از یک نیروی دفاعی برای مقابله با تهدیدهای 
سخت، با معرفی قابلیت ها و توانمندی های همه جانبه و چندمنظوره، به عنوان سرمایه 
عظیم انقاب اسامی برای خنثی سازی توطئه های سخت، نیمه سخت و جنگ نرم 
دشــمنان، گره گشایی از مشکات و چالش های گوناگون و همچنین همت جهادی 
در حوزه سازندگی محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، حل مشکات ناشی از بایای 
طبیعی، دفاع از ســامت و آحاد جامعه و … محسوب می شود.این بیانیه فرهنگ و 
تفکر بســیجی را نیاز همیشگی جامعه انقابی و اسامی ایران توصیف و با اشاره به 
شــاخص های روحیه بســیجی و انقابی، حضور فعال و تأثیرگذار در وقایع حساس 
و صحنه های مختلف نیاز کشــور و جامعه را نشانه عقانیت، درایت و زمان شناسی 
بســیج قلمداد و تصریح کرده است: این نهاد مقدس و مردمی به عنوان مهمترین و 
شاخص ترین سرمایه اجتماعی نظام نماد آمادگی و اقتدار همه جانبه ایران اسامی و 
خط مقدم نقش آفرینی های ملی برای خلق حماسه های بزرگ پیشرفت در گام دوم 
انقاب اسامی و تاش در نیل به قله های رفیع عزت و عظمت جهانی و تمدن سازی 
بوده و نسخه ای موفق در سطح برخی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه 
که موجب اقتدار و ایستادگی جبهه مقاومت در برابر سلطه گران و تروریسم و تغییر 
شــرایط به نفع امت اسامی گردیده است.این بیانیه در پایان با گرامیداشت سالروز 
شکل گرفتن شجره طیبه بسیج و تعظیم و تکریم مقام شامخ شهیدان و رزمندگان 
و سلحشوران بســیجی آورده است: بسیج برنده ترین ساح راهبردی و رمز پیروزی 
ملت ایران در برابر جبهه گسترده نظام استکباری دشمن به ویژه در شرایط خطیر، 
حساس و پیچیده کنونی است و به فضل الهی تحت هدایت حکیمانه ولی امر مسلمین 
فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اه العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( همچنان 
پشــتوانه موفقیت و غرور ملی و اسامی ایرانیان مؤمن و انقابی در روند تکاملی و 

آرمانی ارزش های پایدار انقاب اسامی خواهد بود.

 فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
۲۰شناور  خارجی صید »ترال« را توقیف 

کردیم
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: پس از صدور مجوز 
برای مقابله با صید غیرمجاز »ترال«، ۲۰فروند شناور خارجی توقیف و صید آنها 

بین مردم که دچار مشکات اقتصادی بودند تقسیم شد.
، سردار علیرضا تنگسیری ظهر دیروز در حاشیه آیین آغاز ساخت باغ موزه دفاع 
مقدس بوشهر با بیان اینکه »به مناسبت هفته بسیج دیروز ساخت باغ موزه دفاع 
مقدس در استان دارالحماسه بوشهر آغاز شد« اظهار داشت: استان بوشهر بیش از 
۲هزار شهید تقدیم انقاب اسامی کرده است که دیروز عملیات ساخت باغ موزه 
دفاع مقدس آغاز شد و ان شاءاه با همت مسئوان و مجریان این باغ موزه ساخته 
می شــود.وی متذکر شد: در استانی که در ۳جبهه مبارزه با استعمار، استکبار و 
رژیم بعث دارای کارنامه درخشــان است و شهدایی تقدیم کرده و حماسه هایی 
آفریده اســت ازم بود باغ موزه ای در شأن شهدای عزیز آن ساخته شود.فرمانده 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی با ابراز اینکه »ساخت باغ موزه دفاع 
مقدس اســتان بوشهر فقط مربوط به رزمندگان نیســت« گفت: عزیزان ما در 
شرکت نفت، نیروهای مردمی که لنج ها و شناورهای خود را در عملیات خیبر و 
والفجر۸ به کارگیری کردند، هم اثرگذار هستند و نیروهای شرکت نفت که تاش 
کردند اقتصاد ایران در ۸ سال دفاع مقدس تعطیل نشود، واقعاً ایثار کردند چراکه 
عزیزان در جزیره خارگ مردانه در برابر حمات دشــمن ایستادند که در اسکله 
آذرپاد خارگ به چشــم دیدم هنگام حمله دشــمن به کشتی، نیروهای شرکت 

نفت در خارگ و مستقر در سکوهای نفتی نگذاشتند صادرات نفت قطع شود.
ســردار تنگســیری با اعام اینکه »به تعداد روزهای دفاع مقدس جزیره خارگ 
بمباران شد« خاطرنشــان کرد: مردم و نیروهای شرکت نفت در جزیره خارگ 
در این دوران در برابر دشــمن ایستادند و ازم بود یک باغ موزه ای در شأن مردم 
وایت مدار استان بوشهر ایجاد شود که با تاش این عزیزان ساخته می شود.وی 
با یادآوری نقش نیروی دریایی سپاه برای مقابله با قاچاق سوخت و صید ممنوعه 
ترال افزود: باید در جاهایی که تور به کف بســتر دریا اصابت نکند و مرجان های 
دریایی را تخریب نکند و خطری برای دیگر صیدهای صنعتی نداشــته باشــد 

به طوری که تعطیل نشود از صید ترال استفاده کرد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه اظهار کرد: ما شــرایطی برای این کار دیدیم؛ اواً 
از محیط ما بیگانگان نباید اســتفاده کنند و اگر قرار است صید ترال انجام شود 
تصمیم نهایی را مجلس اتخاذ می کند.وی تأکید کرد: اگر قرار اســت صید ترال 
انجام شود در جایی صورت بگیرد که خطراتی متوجه محیط زیست نباشد یعنی 
انتهای تور ترال مرجان های کف دریا را تخریب نکند چراکه نابودی مرجان های 
دریایــی صدماتی جبران ناپذیر به محیط زیســت دریایــی وارد می کند چون 
درختچه هایی کف دریا هســتند که مواد غذایی آبزیان را تأمین می کنند.سردار 
تنگسیری، با بیان اینکه »صید صنعتی سبب می شود صید سنتی از بین برود و 
بسیاری از مردم بیکار می شوند« گفت: این نوع صید»ترال« در خلیج فارس نباید 
انجام شــود چراکه صید ترال در خلیج فارس معنا و مفهوم ندارد و کشــورهای 

دیگر این کار را نمی کنند.
وی مکان مناســب برای صید ترال را در شــمال اقیانوس هند دانست و تأکید 
کرد: صید ترال باید در جاهایی که تور آن به کف و بستر دریا اصابت نکند انجام 
شود.فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر مقابله با صید ترال گفت: آن چیزی 
که در مجلس تصمیم گیری می کند و قانون می گوید نیروی دریایی سپاه آن را 
عملی می کند و آن چیزی که ماهیگیران و صیادان به صورت ســنتی و انتظاری 
انجام می دهند باید حق و حقوقشان در خلیج فارس و دریای عمان حفظ شود.

سردار تنگســیری، از توقیف ۲۰ فروند شناورهای خارجی در صید ترال توسط 
نیروی دریایی ســپاه خبر داد و اضافه کرد: پــس از  اطاع و صدور مجوز برای 
مقابله بــا صید غیرمجاز ترال ۲۰ فروند شــناورهای صیادی خارجی را توقیف 
کردیم و صید آنها بین مردمی که دچار مشکات اقتصادی بودند تقسیم شد.وی 
با ابراز اینکه »سیاســت این نیرو بر اساس تصمیم گیری مجلس انجام می شود« 
خاطرنشان کرد: از صاحبان شناورهای صنعتی تقاضا می شود با توجه به بزرگی 
شــناورها و این که می توانند در اعماق بزرگ و دریاهایی بروند که تورشان بستر 
دریا را تخریب نکند، در آنجا به صید بپردازند تا نان دیگران آجر نشود و جوانان 
بیکار نشــوند.فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به قاچاق سوخت و نقش مهم 
این نیرو در مقابله با قاچاقچیان تصریح کرد: لطماتی که قاچاق سوخت به کشور 
وارد می کند قابل تحمل نیست و به شدت با قاچاقچیان برخورد می شود چنان که 
تاکنون هم برخورد شــده است و ادامه دارد.سردار تنگسیری با تأکید بر برخورد 
با سرمنشأ قاچاق ســوخت اعام کرد: تاکنون ۲۵ فروند کشتی قاچاق سوخت 
توسط نیروی دریایی سپاه توقیف و بافاصله تحویل قوه قضائیه شده است.وی 
با بیان اینکه »حدود ۲۵ میلیون لیتر ســوخت قاچاق تاکنون کشــف و تحویل 
مراجع شــده است« گفت: با تاش های انجام شــده در قاچاق سوخت داریم به 
صفر نزدیک می شویم و آخرین کشفیات سوخت قاچاق مربوط به کشتی هایی با 
پرچم پاناما است.فرمانده نیروی دریایی سپاه با اظهار اینکه »اینها می خواهند به 
ما ضربه بزنند« خاطرنشان کرد: وقتی فرآورده ما به دست یک راننده و کشاورز 
به زحمت می رســد و به راحتی به یک خارجی فروخته شود اینها می خواهند به 
ما ضربه بزنند.ســردار تنگسیری با اعام اینکه »در قاچاق سوخت محکم مقابل 
کســانی که قانون را رعایت نکنند و لطمه به کشور بزنند ایستاده ایم« افزود: در  
مقابله با قاچاقچیان ســوخت، کاای قاچاق و مواد مخدر ایستاده ایم و سرمنشأ 
آنها را می گیریم.وی با تأکید به مبارزه مستمر با قاچاقچیان سوخت، کاا و مواد 
مخدر اضافه کرد: توصیه می شود به اقتصاد کشور ضربه وارد نکنند و کمک کنند 
اما ســعی کرده ایم درگیر نشویم ولی قطعاً کوتاه نمی آییم و نیروی انتظامی هم 

کوتاه نمی آید.

سخنگوی  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
گفت: در جلسه دیروز این کمیسیون مواد طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها مورد بررسی قرار گرفت.

ابوالفضل عمویی سخنگوی  کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی در تشریح جلســه دیروز این 
کمیسیون، گفت: با وجود محدودیت های کرونایی، 
دوســوم اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس در جلسه دیروز حضور داشتند.
وی بیان کرد: در این جلســه طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها مورد رســیدگی قرار گرفت و ما 

همچنان در حال بررسی مواد این طرح هستیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس تصریح کرد: تاکنون ۳ مــاده از طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نظرات نمایندگان 
اتخاذ شــده و اصاحاتی روی مواد این طرح اعمال 
شده اســت.عمویی اظهار داشــت: در جلسه دیروز 
کمیســیون امنیت ملی مجلس مسئوانی از وزارت 
امور خارجــه، بانک مرکزی و مرکــز پژوهش های 
مجلس حضور یافتنــد و نقطه نظرات خود را درباره 
طرح مذکــور مطرح کردند.وی گفت: کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس فردا هم 
تشکیل جلســه می دهد و ادامه بررسی طرح اقدام 
راهبــردی برای لغــو تحریم ها در دســتور کار این 

کمیسیون است.ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس با اشاره به مفاد موادی 
که به تصویب رســیده است، اظهار داشت: ماده اول 
طرح اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها مربوط به 
الزام دولت جمهوری اسامی ایران برای غنی سازی، 
۲۰ درصد می شــود.عمویی اضافه کــرد: ماده دوم 
درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده سطح پایین 
جمهوری اســامی ایــران اســت.وی تصریح کرد: 
همچنین ماده ســوم طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها درباره بهره گیری دولت جمهوری اسامی 
و سازمان انرژی اتمی از نسل جدید سانتریفیوژهای 

IR۲M و IR۶ است که جزییات آن بررسی شد.

بررسیجزئیاتطرحاقدامراهبردیبرایلغوتحریمها

رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرمانــده کل قوا در 
پیامی به مناسبت هفته بســیج عنوان کرد: حضور 
لشکریان مخلص خدا در جبهه های مختلف بیانگر 
نهادینه شــدن فرهنگ و تفکر بسیجی، نه تنها در 
جغرافیای ایران اســامی، بلکه در گســتره جبهه 
مقاومت است.حجت ااســام علی سعیدی رئیس 
دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با صدور پیامی 

هفته بسیج را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

تا بسیج هســت، نظام اسامی و جمهوری اسامی 
از ســوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن 
اساسی است. حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 
بی شک پنجم آذر ماه ۱۳۵۸ نقطه عطفی در تاریخ 
ایران و جهــان و آغاز ظهور تفکری نو و قدرتمند و 
برگرفته از ایمان و اخاص بوده و به راســتی بیانگر 
قدرت درایت، هوشیاری و ژرفنگری  امام خمینی)ره( 

می باشد.باقدرت نیروهای مسلح پرتوان ما و از جمله 
بســیج مستضعفین  است  که کشتی بزرگ انقاب 
اســامی در این دریای پر  تاطم فتنه و دشــمنی 
در برابر طوفان های ســهمگین مقاومت کرده و هر 
بار با غلبه بر هر طوفــان قوی تر از قبل و با تجربه 
بیشتر آماده مقابله با دسیسه های بدخواهان انقاب 
اسامی شده است.حضور لشکریان مخلص خدا در 
جبهه های مختلف بدون محدودیت زمانی و مکانی 
در نسل های مختلف بیانگر نهادینه شدن فرهنگ و 
تفکر بســیجی، نه تنها در جغرافیای ایران اسامی، 
بلکه در گســتره جبهه مقاومت و در برابر نظام ظلم 
و ستم می باشد.اصل وایت پذیری و اطاعت تمام 
قد از فرامین ولی فقیه، چراغ راه  بسیجیان پر افتخار 
ایران اســامی گردیده که همــواره در طول عمر با 
برکــت انقاب، گوش جان بــه بیانات ولی امر خود 
داشــته و مخلصانه در جبهه های گوناگون خدمت، 

چه مســلح در برابر دشمن متجاوز و چه با مساوات 
و همدلی در کمک به هموطنان آسیب دیده پیش 
قدم می شوند و ان شاء اّه این مسیر تا تمدن سازی 
اســامی و تا ظهور حضرت مهدی)عجل اّه تعالی 
فرجه الشــریف(  بدون توقف و درنگ ادامه خواهد 
داشت.اینجانب ضمن  تبریک فرارسیدن هفته بسیج 
و گرامی داشــت یاد و خاطره شــهدای بسیجی در 
جبهه های گوناگون انقاب اسامی و تأ کید بر لزوم 
گســترش فرهنگ ناب بسیجی در تمام عرصه ها و 
زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
برای برون رفت از تمام مشکات؛ توفیقات روزافزون 
آن شجره طیبه را تحت   توجهات حضرت ولی عصر 
}عجــل اّه تعالی فرجه الشــریف{  و رهبری های 
حکیمانــه مقام معظم رهبری و   فرماندهی کل قوا 
حضرت امام خامنــه ای )مدظله العالی(  را  از درگاه 

خداوند متعال خواهانم.

 حجت ااسام سعیدی:
فرهنگبسیجیدرگسترهجبههمقاومتنهادینهشدهاست
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استانها آخرین تصمیمات برای بودجه سال آینده

اعام مهمترین اعداد بودجه سال ۱۴۰۰
بودجه سال آینده در حالی آخرین مراحل بررسی را پشت سر می گذارد که گزارش های 
رسیده نشان می دهد بخش مهمی از اعداد و ارقام با اهمیت بودجه مشخص شده است.

بر اساس اعام رسمی رییس سازمان برنامه و بودجه قیمت دار یا به عبارتی نرخ تسعیر 
ارز در بودجه سال آینده بین یازده تا یازده هزار و پانصد تومان تعیین شده است. درعین 
حال بودجه سال آینده بر مبنای فروش نفت ۴۰  داری تدوین شده است.دولت ایران 
با ســیگنالی مهم به بازار جهانی نفت، میزان فروش نفت خود را در محدود ۷۰۰ هزار 
بشــکه در روز تعیین کرده اســت. این بدان معناســت که ایران خود را آماده بازگشت 
بــه بازار جهانی نفت می کند. پیش از این نیز همتــی، رییس کل بانک مرکزی تاکید 
کرده است که روند فروش نفت ایران با گشایش هایی روبرو شده است. ایران به واسطه 
تشــدید تحریم های آمریکا و اعمال تحریم نفتی،دوره سختی را از سال ۱۳۹۷ تا کنون 
پشــت سرگذاشته است. این ســه عدد مهم یعنی نرخ تسعیر یازده تا یازده هزار و۵۰۰ 
تومانی، نفت چهل داری و صادرات ۷۰۰ هزار بشــکه ای شاکله اصلی بودجه را روشن 
می کند.   به این ترتیب روشــن است که سیاست جدایی از نفت در سال آینده نیز قرار 

است پیگیری گردد.

محل تامین منابع مالی
 در سالهای گذشته و درشرایط عادی غالبا نفت مهمترین محل تامین درآمدهای دولتی 
محسوب می شد اما درشرایط کنونی سه محل برای تامین درآمدهای مورد نیاز مشخص 
شده است.براساس اعام رییس سازمان برنامه و بودجه سه محل نفت، مالیات و انتشار 

اوراق مالی را به عنوان سه محل تامین درآمدهای مورد نیاز دولت اعام کرده است.

ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی
هر چند گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که تصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد 
یافت اما برآوردها نشان می دهد میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی برای واردات کااهای 
اساسی ادامه می یابد.براساس این گزارش، در حالی که در سال های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کااهای اساســی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات 
گازی و خالص گاز اختصاص می یافت، براساس پیش نویس ایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت 

قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشــی از 
صادرات نفت خام تامین نماید.در جزء ۱ بند »ب« تبصره ۱ پیش نویس این ایحه آمده 
اســت: »ســقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول 
شــماره )۵( این قانون معادل... ریال تعیین و معــادل ارزی آن صرف واردات کااهای 

اساسی، نهاده های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود«.

درآمد نفتی قابل تحقق است؟
هر چند برخی به واسطه تحریم های آمریکا علیه ایران درآمدهای نفتی را چندان قابل 
تحقق نمی بینند اما پاســخ نوبخت به این ســئوال که آیا درآمدهای نفتی قابل تحقق 
است؟ مثبت است. استناد وی البته به میزان صادرات کنونی نفت ایران است. وی در این 
خصوص گفته است: با توجه به میزان صادرات امسال، تا مقداری که در شرایط مطلوب 

قادر به صادرات خواهیم بود، حجم صادرات برنامه ریزی شده است.
به گفته وی هرچه دراین زمینه مازاد داشــته باشیم، صرف هزینه های جاری نمی شود 
بلکــه برای طرح های بزرگ، حمل ونقل شــهری، توســعه دولــت الکترونیک، تقویت 
شــرکت های دانش بنیان، طرح های عمرانی که می توانند منشا اثر باشند و حتی تقویت 
طرح تحول ســامت، استفاده خواهد شــد.در این میان البته هر چند مقامات دولتی 
معتقدند ظرفیت های مالیاتی کشــور این اجــازه را می دهد که به جای اتکا به نفت در 
بودجه، به سمت مالیات برویم اما گزینه رکود ناشی از کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی 
مد نظر سیاســتگذاران قرار گرفته است.بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال 
۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه  قانون 
برنامه ششــم توسعه خواهد بود اما واکنش هایی منفی به این موضوع البته در روزهای 

اخیر صورت گرفته است.

مالیات بر اماک و خودروهای لوکس
در ایحه بودجه ســال آینده درآمد مالیاتــی از محل اماک و خودروهای گران قیمت 
مفروض شــده است. این موضوع در قانون بودجه امسال نیز لحاظ شده است.دولت در 
ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده که اماک مســکونی و تجاری که مجموع 

ارزش آنها باای ۲۰ میلیارد تومان اســت و نیز خودروهای سواری، وانت که ارزش آن 
۲ میلیارد تومان به باا باشــد مشمول مالیات بر دارایی ساانه می شود. این مالیات به 
صورت پلکانی بر اساس ارزش اموال و اماک مذکور تا نیم درصد محاسبه و حداکثر تا 
بهمن ۱۴۰۰ پرداخت می شود. موارد استثنا از این حکم در آیین نامه اجرایی مشخص 

خواهد شد.

معافیت مالیاتی
 سقف معافیت مالیاتی حقوق اما بر اساس پیش نویس اعامی ۴۸ میلیون تومان در سال 
یا به عبارتی ۴ میلیون تومان در ماه خواهد بود. این در حالی است که دولت برای سال 
جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون 
تومان و در ماه ســه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف 

۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

افزایش حقوق 25 درصد
 طبــق پیش بینی های صورت گرفته میزان افزایش حقوق و دســتمزد برای کارکنان و 
بازنشستگان در محدوده ۲۵ درصد خواهد بود. البته در این راستا نیز پیش بینی می شود 
میزان افزایش پلکانی انجام شود و متوسط افزایش در محدود ۲۵ درصد باشد.همچنین 
در پیش نویس ایحه بودجه ۱۴۰۰، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آتی، 
۳.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شــده اســت.در تبصره ۱۲ پیش نویس ایحه بودجه 
۱۴۰۰ آمده اســت، پس از اعمــال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف 
حقوق بگیر موضوع جز )۱( این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق 
بازنشســتگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان 
رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( 
به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، 
از سی و پنج میلیون ریال کمتر نباشد.بنابراین کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و 
بازنشســتگان و وظیفه بگیران در سال ۱۴۰۰، ۳.۵ میلیون تومان در ماه است. این رقم 

در بودجه سال ۹۹، ۲.۸ میلیون تومان بود.

 شفافیت عملکرد مهمترین اولویت
 شهرداری است

از  یکــی  را  عملکــرد  شــفافیت  کــرج  شــهردار 
مهمتریــن اولویــت هــای شــهرداری دانســت و 
 گفــت: بــرای تحقــق این مهــم تاش مــی کنیم.

علی کمالی زاده در دویســت و بیست و دومین جلسه 
شورای شهر کرج با اشــاره به اینکه شفافیت عملکرد 

یکی از مهمترین اولویت های شــهرداری اســت، اظهار کرد: شهرداری موظف 
است به ســواات و ابهامات اعضای شورای شهر پاســخ مستند و کارشناسانه 
ارائه دهد و طی دو ســال گذشــته نیز در همین راســتا گام برداشــته است.

وی بــا بیان اینکه قطعا تذکرات اعضای شــورای شــهر نقش به ســزایی در 
پیشــبرد اهداف مدیریت شــهری دارد، افزود: بدیهی اســت بازتاب مســائل 
و مشــکات شــهری از زبان منتخبین شــهروندان در پارلمان شــهری تاثیر 
 به ســزایی در رفع نواقص موجود و تبدیل کرج به شــهری توسعه یافته دارد.
اســت مواجــه  مشــکل  بــا  ای  قولنامــه  امــاک  اطاعــات   ثبــت 

شهردار کرج در ادامه به مشــکل عدم ثبت اطاعات جامع در خصوص اماک 
قولنامه ای شــهر اشــاره کرد و گفت: از عمر برخی از این واحدهای قولنامه ای 
بیش از پنج دهه می گذرد.کمالــی زاده توضیح داد: اغلب این واحدها چندین 
بار به صورت دســت به دســت خرید و فروش شده و اصا جواز و پرونده ای در 
شهرداری ندارند که همین امر جمع آوری اطاعات جامع در خصوص آنها را با 

مشکل مواجه کرده است.

صنایع دستی اصفهان باید به کل جهان 
معرفی شود

بهزاد رضایی، رئیس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان ضمن تبریک روز اصفهان،  
در نشست خبری گفت: اصفهان در جهان هویت زیبایی دارد و همه افرادی که 
در حوزه هنر فعال هســتند اصفهان را به خوبی می شناسند و تولیدات فرهنگی 
این شــهر را به خوبی می دانند. با توجه به آمایش اســتانی که انجام شده نشان 
می دهد صنایع و گردشگری نقش زیادی در شهر ما دارد.وی ادامه داد: به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا دیگر شاهد حضور گردشگران در سطح شهر نیستیم، این 
درحالی است که سال گذشته در چنین زمانی در اماکن تاریخی و دیدنی شهر 
گردشگران بســیاری حضور داشــتند. اگر این روند ادامه پیدا می کرد صنعت 
گردشــگری و صنایع دســتی به درجات باایی می رسید.رئیس دانشگاه علمی 
کاربردی اصفهان افزود: بحران کرونا مانع رشد گردشگری اصفهان شد و همین 
باعث شد نتوانیم در این دو بخش پیشرفت چشمگیری شاهد باشیم. امیدوارم با 
ریشه کن شدن این بیماری آرامش به جهان و مردم ایران بازگردد، یک هویتی 
در جهان داریم که این موضوع بســیار ارزشمند اســت و ما نتوانسته ایم از این 
هویت به خوبی مراقبت کنیم.رضایی با اشاره به اینکه تمامی کشورها میراث خود 
را حفظ کرده اند، اضافه کرد: اصفهان با توجه به میراثی که در اختیار دارد باید از 
آنها استفاده کند و به کل جهان معرفی شود. امیدوارم روزی شاهد رونق صنایع 
دستی اصفهان باشــیم و بتوانیم فرهنگ و هنر شهرمان را در دیگر کشورها به 
نمایش بگذاریم که این کار تمدن ایران را نیز نشان بدهد. معاون علمی دانشگاه 
علمی کاربردی اصفهان افزود: میناکاری اکنون یک کاای تجماتی است و همه 
افراد نمی توانند آن را تهیه کنند و دلیل گرانی آن نیز کاهش تولید است. نزدیک 
۴۵ ایده به دســت ما رسید و از بین آنها ۱۱ طرح انتخاب شد که در این برنامه 

ایده های خود را عنوان می کنند سپس روی ایده آنها داوری می شود. 

رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری:
طرح های ترافیکی محدودیت های کرونایی در 

ساری با جدیت اجرا می شود
احمد گوران رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه 
حمل و نقل شــهرداری ســاری با اشاره به محدودیت 
های تردد در ســطح شهر به دلیل شیوع ویروس کرونا 
گفت: اجرای طرح های ترافیکی در شــهر ساری را با 
همکاری پلیس راهور با جدیت عملیاتی می کنیم.احمد 

گوران رییس ســازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری مرکز 
مازندران ضمن تاکید بر لزوم رعایت دستورالعمل های ستاد کرونای شهرستان 
ســاری گفت: با نصب عائم و بنرهای اطاع رسانی، ساعات تردد و محدودهای 
مجاز عبور و مرور خودرورا برای شــهروندان ساروی مشخص کردیم.وی افزود:با 
توجه به اینکه مرکز اســتان در وضعیت قرمز کرونا قــراردارد ، تردد خودروها 
از ســاعت ۲۱ الی ۴ بامداد در سطح شــهر ممنوع بوده و پلیس راهور  نسبت 
به خودروهای خاطی اعمال قانون خواهد کرد.این مســئول تصریح کرد: از اول 
آذرمــاه، با همکاری پلیس راهور از ورود خودروها با پاک غیر بومی در ورودی 
های شــهر جلوگیری می شــود.گوران ادامه داد: در این راستا جهت شناسایی 
متخلفین ، دوربین های ثبت تخلف فعال بوده و با پلیس راهور همکاری مستمر 
خواهیم داشت.وی اظهار داشت: خودروهای امدادی و درمانی، انتظامی و پسماند 
در ساعات مذکور از این قانون مجزا هستند.رییس سازمان مدیریت و مهندسی 
شبکه حمل و نقل شهرداری ساری خاطر نشان کرد: از توانمندی و ظرفیت های 
درون ســازمانی جهت اجرای طرح های مصوب ستاد کرونای شهرستان ساری  

استفاده می کنیم.

درخشش بانوان قمی در چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
 کسب دو رتبه برتر توسط نمایندگان قم

رئیــس اداره امور قرآنی اوقاف اســتان قم از کســب دو رتبه برتر توســط 
نمایندگان اســتان قم در بخش خواهران چهل و ســومین دوره مسابقات 
سراســری قرآن کریم خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان قم، سید محمد صالح نژاد با اشــاره به برگزاری مرحله 
نهایی چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار کرد: امسال 
و به خاطر شــیوع کرونا، این مسابقات که قرار بود به میزبانی تهران برگزار 
 شود، در دو بخش خواهران و برادران به صورت غیر حضوری به انجام رسید.

وی افــزود: در بخــش بــرادران، طی هماهنگی ســازمان اوقــاف و امور 
خیریه با مراکز اســتانی صدا و ســیما، مقرر شــد نمایندگان هر اســتان 
در صــدا و ســیمای هــر مرکز حضــور یابند و در رشــته خود بــه اجرا 
بپردازنــد، فیلــم ایــن اجراها نیمــه دوم آذرماه ســال جاری از شــبکه 
 قرآن ســیما پخــش می شــود و داوران نیز بــه ارزیابی آنهــا می پردازند.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان قم با بیان اینکه بخش 
خواهران هم به صورت ویدئوکنفرانس تدارک دیده شد خاطرنشان کرد: پنج 
نفر از خواهران قمی در این مرحله حضور داشتند که پس از ارزیابی داوران، 
رأی نهایی در بخش خواهران اعام شده و شاهد درخشش دو نماینده استان 

قم و کسب رتبه های برتر توسط آنها بودیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
اصاح ساختار بودجه راهی برای 

رسیدن به درآمد پایدار بدون نفت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اصاح ساختار بودجه راهی برای 
رسیدن کشــور به درآمد پایدار بدون نفت عنوان کرد و گفت: عدم 
اصاح ســاختار بودجه باعث تداوم مشکاتی همچون استقراض از 
بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و شوک 
های ارزی خواهد شد.»محمدرضا پورابراهیمی« افزود: شرایطی که به 
واسطه تحریم ها، بیماری کرونا و همچنین محدودیت های ارزی بر 
اقتصاد کشور تحمیل شد، نشان داد که باید  برای تامین درامدهای 
پایدار بدون وابســتگی به نفت راهکارهای ازم را اتخاذ کنیم.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای رسیدن به درآمدهای 
پایدار باید ســاختار بودجه اصاح شــود، عنوان کرد: اگر ســاختار 
بودجه اصاح نشود، شاهد تداوم مشکاتی همچون کسری بودجه، 
استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول 
ملی و شــوک های ارزی خواهیــم بود.پورابراهیمی یکی از راه های 
حل این چالش را مهندســی دارایی های دولت عنوان کرد و افزود: 
حجم دارایی های دولتی از جمله بانک ها و شرکت ها دولتی دوبرابر 
و نیم بودجه کل کشــور است در حالی که ۶۰ درصد از این شرکت 
ها و بانک ها زیانده بوده و ازم اســت برای آنها تصمیم گیری شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با تاکید بر لزوم ساماندهی 
نظام مالیاتی کشور گفت: این اصاح از طریق وضع مالیات عایدی بر 
سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمد است که دهک های پایین کشور را 
دربرنمی گیرد و به افراد با درآمد باا اختصاص می یابد.نماینده مردم 
کرمان ساماندهی بازار سرمایه را از دیگر اولویت های مجلس یازدهم 
و کمیســیون اقتصادی برشمرد و یادآورشد: بسیاری از مردم بخش 
مهمی از ســرمایه خود از جمله خودرو شخصی و منزل مسکونی را 
فروخته و در بورس ســرمایه گذاری کردند و باید از آنها در این بازار 
حمایت شود.وی ادامه داد: در این زمینه عاوه بر ضرورت حمایت از 
مردم به عنوان اعضای تشکیل دهنده بازار سرمایه، موضوع مهم دیگر 
اقتصاد کشور است. در واقع اگر بازار دچار مشکل شود جریان توسعه 
کشور نابسامان خواهد شد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه 
داد: بر همین اساس کمیســیون اقتصادی در ماده ۴۵ طرح اصاح 
ساختار بودجه، موضوع بهبود بازار سرمایه را در دستور کار قرار داده 
اســت.پورابراهیمی با بیان اینکه در صورت اجرایی شــدن این روند 
شورای ثبات مالی تشکیل می شود، افزود: در حال حاضر شاهد نوعی 
بخشی نگری در فعالیتهای اقتصادی هستیم و یا شاهد هستیم که در 

بازار ارز یا بازار سرمایه تصمیمی گرفته می شود .

با اعام وزارت رفاه، تمامی افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای 
معیشــتی دریافت کرده اند و درآمد ثابــت ندارند، می توانند 
متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند، متقاضیان وام 
یــک میلیونی از ۴ آذر باید درخواســت خود را پیامک کنند. 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در اطاعیه ای شــرایط و 
زمان پرداخت تســهیات جدید کرونایــی را اعام کرد.دولت 
قباً  اعام کــرده بود بنا دارد به مدت ۴ مــاه به ۳۰ میلیون 
ایرانی ماهانه ۱۰۰ هــزار تومان پرداخت کند؛ ضمن اینکه به 
۱۰ میلیون خانوار هم بار دیگر تســهیات قرض الحسنه یک 
میلیون تومانی پرداخت کند.طبق اطاعیه وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی،  در راســتای عمل به بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص حمایت از خانوارها در شرایط شیوع بیماری کرونا 
و  بند ۱۲ مصوبه چهل و یکمین نشســت ستاد ملی مدیریت 
کرونا، سازوکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها  به شرح زیر 

اعام می شود:

الف( پرداخت کمک باعوض یک میلیون ریال ماهانه 
به اعضای خانوار

۱.کمک باعــوض ) ماهانه مبلغ  یک میلیون ریال به ازاء هر 
یک از اعضای خانوار( از آذرماه تا پایان ســال جاری به مدت 

چهار ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می شود. تعداد اعضای 
خانواده نیز با توجه بــه زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین 

سال ۱۳۹۹ درنظر گرفته  می شود.
۲.خانوارهــای مشــمول دریافت یارانه کمک معیشــتی که 
منبــع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی 
تســهیات کرونایی خانوارها بوده اند، حدود ۲۹.۷ میلیون نفر 
)۱۱ میلیون خانوار(، تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می 

گیرند.

ب( پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوار
افراد مشمول:

تمامی افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای معیشــتی دریافت 
کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت وام 
یک میلیون تومانی باشــند، افراد دارای درآمد ثابت از جمله 
کارمندان دولت، شــرکت های دولتی یــا نهادها عمومی غیر 

دولتی، بازنشستگان، بیمه پرداز ســازمان تامین اجتماعی یا 
سایر صندوق های بازنشستگی شامل این طرح نمی شوند.

روش درخواست:
متقاضیــان صرفا« کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شــده 
به نام سرپرســت خانوار به سرشــماره ۶۳۶۹ ارسال نمایند، 
شــهروندان عزیز تنها یک بار پیامک ارسال کنند.مرحله اول 
:پیامک سرپرست خانوارها از روز سه شنبه ۴ آذر تا سه شنبه 

۱۱ آذر  به مدت یک هفته دریافت می شود.
مرحله دوم : پس از پایان مهلت ارسال پیامک توسط سرپرست 
خانوارهــا ، یک هفته از ۱۲ آذر تا ۱۹ آذر، داده های اطاعاتی 

پایش خواهد شد.
مرحله سوم : در هفته ســوم از ۲۰ آذر الی ۲۷ آذر به پیامک 
های دریافتی مشمول با سرشمارهv.refah  پاسخ داده می شود .

شرایط بازپرداخت وام یک میلیون تومانی:
۱. بازپرداخت تســهیات قرض الحسنه یک میلیون تومانی با 

نرخ کارمزد ۴ درصد از محل باقی مانده منابع بســته جبرانی 
مصوب جلســه دوازدهم مــورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۹  ســتاد ملی 
مدیریت کرونا، با اقســاط ۳۰ ماهه و از منابع یارانه معیشتی 

ماهانه خانوار خواهد بود.
۲.تضمین و تعهد یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیات مورد 
پرداخت تا نرخ تسهیات قرض الحسنه توسط سازمان برنامه و 
بودجه کشور، مطابق دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه 
به خانوارهــا مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا، موضوع 
اباغیه شــماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹  و اصاحیه 
هــای مربوطه خواهد بود، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
مسئول اجرای این بند و سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعــات، بانک مرکزی، بانک های عامل 
و سازمان هدفمندســازی یارانه ها دستگاه های همکار اجرای 

مصوبه خواهند بود .
به اطاع هموطنان عزیز می رساند هرگونه اطاع رسانی در این 
خصوص از طریق مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت 
متبوع انجام می شود، با توجه به شرایط خاص، محدودیت های 
اعمال شده و ضرورت رعایت دستورالعمل های ستاد مقابله با 
کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، سایر وزارتخانه ها، 

سازمانها و ادارات کل استانی خودداری کنید.

 شرایط و زمان پرداخت یارانه 100 هزار تومانی اعام شد
 کدام خانوارها وام یک میلیونی می گیرند؟
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رئیس مرکز مطالعات انرژی وین :گزیده خبر

هم داستانی امریکا، روسیه و ترکیه برای توقف صادرات گاز ایران
رئیس مرکز مطالعات انرژی وین گفت: روسیه حتی عامل موثری در سوق دادن و زنده 
نگاه داشتن، پروژه خط لوله آسیایی برای تهران بود و پیشنهاد حمایت مالی و فنی هم 
به ایران ارائه داد تا اروپا را فراموش کند.فریدون برکشــلیدرباره اســتراتژی صدور گاز و 
بخصوص صادرات به اروپا اظهار داشت: براساس آخرین برآوردهای مربوط به نیمه دوم 
۲۰۱۹، میزان ذخایر گازطبیعی ایران بالغ بر ۷/۳۴ تریلیون متر مکعب است. بر پایه این 
گزارش که توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر شده و مورد تایید BP، آژانس بین المللی 
انرژی و وزارت انرژی امریکاست، ایران ۸/۱۷ درصد ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. 
که ۳۳ درصد آن، گازهای همراه است. با توجه به این آمار، جمهوری اسامی ایران دارای 

دومین ذخایر و سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است.

۷3 درصد از گاز تولیدی در کشور می سوزد
وی افزود: برپایه آمار ســال ۱۳۹۸، معادل ۷۳ درصد از گاز تولیدی در کشــور صرف 
مصارف ســوخت می شود. ســهم صادرات تزریق به میادین نفتی که اینک جملگی در 
نیمه دوم عمر خود قرار دارند، ناچیز است. البته واحدهای پتروشیمی سهم نسبتا خوبی 
دارند. در مقام مقایسه، امریکا ۳۱ درصد از گاز خود را صرف سوخت می کند. کشورهای 
آلمــان ۲۴ درصد و نروژ ۱۵ درصــد از انرژی حرارتی مورد نیاز خــود را از گاز تامین 
می کنند. روســیه هم که بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد ۴۰ در 
صد از ســوخت مورد نیاز خود را از گاز تامین می کند.رئیس مرکز مطالعات انرژی وین 
تصریح کرد: تا پیش از پیروزی انقاب ســهم گاز در ســبد انرژی مصرفی کشور ناچیز 
بود. در حقیقت بخش گاز در اولویت های شــرکت ملی نفت نبود. از اواسط دهه۱۳۵۰ 
که پتروشــیمی در ایران رونق گرفت، توجه به توســعه منابع گازی، اهمیت پیدا کرد. 
اما تنها در ســال های پس از پیروزی انقاب بود که گاز اهمیت ویژه ای پیدا کرد و در 

اولویت قرار گرفت.

30 درصد از گاز تولیدی باید صادر شود
وی با بیان اینکه در بخش نفت، علیرغم تحریم ها و مسایل گوناگون عملکرد متفاوت و 
معقولی را شــاهد هستیم، گفت: در حقیقت، امروز ایران یک کشور گازی یا گاز-محور 

اســت اما در مقام مقایسه، گاز در حاشیه نفت قرار دارد. بر اساس طرح جامعی که طی 
دهه ۱۳۷۰ در وزارت نفت تهیه شــد، این وزارتخانه موظف شد که تحت هر شرایطی 
حداقل ۳۰ درصد از گاز تولیدی در کشور را صادر کند، اما این طرح عملی نشد، در واقع 

دوسوم گاز تولیدی مصرف تامین سوخت داخلی شد. 

خط لوله گاز آسیایی را فراموش کنیم
برکشلی خاطرنشان کرد: البته بحث تحریم صادرات گاز ایران، کشور را از بازار اروپا، از 
طریق ترکیه و پیش از آن بازار گاز آســیایی، ایران-پاکستان-هندوستان محروم کرد. 
دیپلماسی گازی ایران هم ناتوان و بی برنامه بود. درک درستی از اهمیت صادرات گاز از 
طریق خط لوله یا دیپلماسی خط لوله و تامین امنیت ملی مترتب بر آن شکل نگرفت. 
ایران هم تجربه چندانی در زمینه گاز نداشــت.وی یادآور شد: اینک حتی پس از چهار 
دهه، ما هنوز هم به دنبال خط لوله گاز آسیایی است. در حالی که هندوستان و پاکستان 

در این چندین دهه راهکارهای تامین انرژی خود را یافته اند.

دلشغولی های گازی روس ها برای ایران
رئیس مرکز مطالعات انرژی وین در ادامه به نقش روسیه در باز داشتن ایران از بازارهای 
اروپایی پرداخت و گفت: روســیه با تمام توان تاش کرده اســت تــا ایران را به عنوان 
یــک رقیب جدی و خطرناک از بازار گاز اروپا دور نگاه دارد. اروپا تمایل زیادی به تنوع 
بخشیدن منابع تامین گاز خود غیر از روسیه را دارد. گاز روسیه برای رسیدن به آخرین 
بازار مصرف در اروپا، باید از شش مرز اروپایی، عبور کند. این بدان معناست که امنیت 
روسیه، دل مشغولی و نگرانی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی است. البته نیاز به امنیت 

مرزها در دیپلماسی خط لوله دوجانبه و چندجانبه است. 

ایستادگی تمام قوای روسیه در برابر لوله های گاز ایران
وی ادامه داد: هنگامی که روسیه بر سر اختافات مالی و مباحث قیمت، عبور گاز خود را 
به اوکراین متوقف کرد، تمام اروپا، نگران و در حال آماده باش کسری انرژی قرار گرفت. 
بنابراین روسیه با تمام قوا، از حضور گاز ایران در خطوط لوله اروپایی نگران است. روسیه 

حتی عامل موثری در سوق دادن و زنده نگاه داشتن، پروژه خط لوله آسیایی برای تهران 
بود و پیشنهاد حمایت مالی و فنی هم به ایران ارائه داد تا اروپا را فراموش کند.

ترکیه؛ از شگفت زدگی گازی تا کریدوری برای خاور نزدیک
برکشــلی خاطرنشان کرد: البته روسیه تنها مانع انتقال گاز ایران به اروپا نیست. ترکیه 
هم عامل باز دارنده، بسیار جدی است.تا دهه ۱۳۸۰، ترکیه حامی ایفای نقش ترانزیت 
برای عبور گاز ایران به اتحادیه اروپا بود. قیمت پیشــنهادی ترکیه برای حق ترانزیت، 
چنان جذاب بود که شــرکت صادرات گاز را با شگفتی روبرو کرد. با افتتاح و آغاز اولین 
محوله هــای گاز صادراتی ایران به ترکیه، آنکارا تغییر رویــه داد. ترکیه موکدا از ایفای 
نقش ترانزیت، خودداری کرد و درخواســت کرد که راســا تمام گاز ایران را خریداری و 
خود به اروپا، صادر کند. در همین حال ترکیه با افزایش واردات گاز خود از سایر منابع، 
سبد واردات گاز خود را متنوع کرد. این کشور با جدیت به دنبال طرح تبدیل ترکیه به 
مهم ترین کریدور انتقال گاز خاور نزدیک و مدیترانه اســت. وی در ادامه گفت: در کل 
استراتژی خطوله لوله گاز، کاما با صادرات نفت، متفاوت است. ایران تجربه  چندانی در 
زمینه صادرات گاز از طریق خطوط لوله و دیپلماســی گازی ندارد.استراتژی خط لوله، 

بحث امنیتی مهمی است که سازوکارهای خود را می طلبد.

تحریم های گاز از نفت سختگیرانه تر است
رئیس مرکــز مطالعات انرژی وین تاکیــد کرد: تحریم های حساب شــده امریکا علیه 
جمهوری اسامی ایران، تا قبل از ۲۰۱۶ و روی کار آمدن ترامپ، متوجه صادرات نفت 
ایران نبود. کشور با فراغت نسبی نفت تولیدی خود را به بازارهای جهانی صادر می کرد. 
اما تحریم های گازی برای جلوگیری از ورود گاز ایران به اروپا، مطلقا امکان ناپذیر و غیر 
قابل مذاکره بود. امریکا هرگز اجازه نداد که گاز ایران به هیچ یک از هاب های منطقه ای 
متصل شود. در واقع امریکا، ترکیه و روسیه در توقف نفوذ گاز ایران، هم داستان بوده اند.

وی خاطرنشــان کرد: در واقع هیچ یک از تحریم های امریکا علیه ایران، در حد تحریم 
گازی، با جدیت دنبال نشد. ایران هم بناچار بخش اعظم گاز پرارزش خود را به نازل ترین 

و کم بازده ترین فعالیت های اقتصادی هدر داده است.

 صنعت پتروشیمی در مسیر 
دور زدن خام فروشی

طبق برآوردهای صورت گرفته درآمد ارزی پتروشیمی ایران تا سال آینده به رقم 
بی سابقه  ۲۵ میلیارد دار می رسد که این مقدار درآمدزایی از صنعت پتروشیمی 
مصداق دوری از خام فروشــی است، عاوه بر این تولیدات صنعت پتروشیمی با 
هدف ممانعت از آینده فروشــی و خام فروشــی، طی جهش های دوم و ســوم به 
مقدار ۱۰۰ میلیون تن می رســد، رقم ۲۵ میلیارد دار یادشده نیز در پنج سال 
آینده، به ۳۴ میلیارد دار خواهد رسید.در سال ۱۳۹۸ حجم معامات محصوات 
پتروشــیمی بورس کاا در حدود ۴.۶ میلیون و با ارزش تقریباً ۴۳ هزار میلیارد 
تومان بود. طبق گزارش های موجود ارزش این تاار در مقایســه با سال ۱۳۹۷ با 
رشدی ۳۸ درصدی همراه شد. این رشد در سال جاری نیز ادامه داشت.بر اساس 
سخنان بهزاد محمدی - مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی، در اردیبهشت 
سال ۱۳۹۹ محصوات پتروشــیمی در بورس کاا نسبت به مدت مشابه با ۱۱ 
درصد افزایش معامات همراه بوده اســت. عمــوم این ارقام را باید دال بر فاصله 
گرفتن از خام فروشــی دانست، زیرا به گفته محمدی، با افزایش طرح ها در سال 
۱۴۰۰ میــزان مصرف منابع نفت و گاز به ۱.۵ میلیون بشــکه نفت خام در روز 
می رسد و به این ترتیب فرآیند گذار از خام فروشی به شکل واقعی در حال انجام 
اســت.هرچند مدیریت صنعت بزرگ پتروشیمی از همان ابتدای دولت روحانی 
به سمت و ســویی بود که از خام فروشی جلوگیری شود، اما باید اذعان کرد که 
تحریم ها نیز در این زمینه و سوق دادن اقتصاد ایران برای جدایی از خام فروشی 
بی تأثیر نبود، با این وجود رئیس جمهوری بارها تاکید کرده که هم در پتروشیمی و 
هم در فواد، ما از خام فروشی جدا شدیم و وارد مرحله ارزش افزوده و زنجیره های 
بعدی شده ایم.نگاهی به آمار رسمی کشور نیز مؤید همین موضوع است، زیرا پایان 
امســال نسبت به سال ۱۳۹۲، مقدار تولید محصوات پتروشیمی سراسر کشور 
افزایشی دو برابری خواهد داشت، البته در بعضی از استان ها که دارای واحدهای 
پتروشیمی هستند، این مقدار بیشتر است. برای نمونه در استان آذربایجان غربی، 
تولید محصوات پتروشیمی تا اوایل شهریور امسال رشدی ۳.۵ برابری را تجربه 
کرده است.اجرای طرح های جدید پتروشیمی که تولید ۵۰ میلیون تنی ایران را 
به ترتیب به ۱۰۰ و سپس به ۱۳۰ میلیون تن می رساند، به عنوان جهش های دوم 
و سوم صنعت پتروشیمی، آن قدر اهمیت داشت که حتی رهبر انقاب نیز چندی 
پیش در سخنانشان به این موضوع پرداختند و آن را رویدادی مهم توصیف کردند. 
چنین موضوعی نشانه اهمیت شتاب توسعه صنعت پتروشیمی در ایران است که 
نه تنها نقش صنعت پتروشیمی ایران را در جامه عمل پوشاندن به هدف تقویت 
فروش فرآورده و محصول در کنار فروش نفت خام نشان می دهد، بلکه آینده ای 
امیدبخش تر برای تقویت درآمدهای ارزی کشور از طریق مهم ترین محور جذب 

درآمدهای ارزی یعنی پتروشیمی نوید می دهد.

ادعای وزارت امور خارجه ایاات متحده؛
آمریکا ۷۰میلیارد دار به درآمد نفتی ایران 

خسارت زد
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشــی درباره ایران مدعی شــد که این کشور با 
پیشــبرد کارزار فشــار حداکثری علیه ایران به میزان ۷۰ میلیارد دار به درآمد 
نفتی ایران خســارت زده است.در حالی که مقامات ایران معتقدند سیاست فشار 
حداکثری آمریکا به شکست حداکثری تبدیل شده و دیگر کاری از دست آن ها 
برنمی آید، پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی درباره سیاست 
های آمریکا در قبال ایران نوشت:  کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان به 
طرز خارق العاده ای موثر است.  امروز،  اقتصاد ایران با بحران پول رایج،  افزایش 
بدهی های عمومی و تورم مواجه است. پیش از کارزار فشار حداکثری، ایران تقریبا 
۲.۵ میلیون بشــکه نفت در هر روز صادر می کرد. اکنون حتی برای ارسال یک 
چهارم آن نیز با چالش هایی دســت و پنجه نرم می کند. از ماه مه سال ۲۰۱۸، 
مانع دست یابی ایران به بیش از ۷۰ میلیارد دار درآمد نفت شده ایم و به ممانعت 
از دست یابی آن به تقریبا ۵۰ میلیارد دار به طور ساانه خواهیم شد. ارزش ریال 
ایران از ابتدای شروع کارزار فشار حداکثری به یک پنجم ارزش قبلی اش در برابر 
دار کاهش پیدا کرده است، در حالی که میزان تولیدات ناخالص داخلی آن برای 

سه سال متوالی به حدود ۶ درصد تنزل پیدا کرده است.

پیش بینی نفت ۵۳ داری در سال آینده
بانک بارکلیز با اشــاره به انتظارات بــرای محدودیت عرضه اوپک و متحدانش و 
توزیع واکســن کووید ۱۹ که تقاضا در نیمه دوم سال را تقویت می کند، پیش 
بینی قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ را بدون تغییر حفظ کرد.، این بانک در یادداشتی 
اعام کرد احتمال عرضه واکســنهای کارآمــد در کوتاه مدت نقطه عطفی برای 
تقاضا برای نفت خواهد بود و ممکن است به احیای اقتصادی پایدارتر منتهی شود.

بارکلیز پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت به ۵۳ دار و وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۵۰ دار در سال ۲۰۲۱ می رسد.منابع آگاه به رویترز 
اظهار کردند که اوپک و متحدانش شــامل روسیه که در قالب گروه اوپک پاس 
سرگرم اجرای محدودیت عرضه هستند، در نظر دارند افزایش برنامه ریزی شده 
تولیدشان را حداقل به مدت سه ماه به تاخیر بیاندازند.اوپک پاس طبق توافقی 
که در آوریل تصویب شد، قرار بود تولیدش را در ژانویه به میزان دو میلیون بشکه 
در روز افزایش دهد اما افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا و  ضعیف شدن تقاضا، 
مانع بزرگی برای برنامه این گروه ایجاد کرده است.بانک بارکلیز در این یادداشت 
اعام کرد ما انتظار داریم گروه اوپک پاس افزایش تولید نفت را به مدت سه ماه 
به تاخیر بیاندازد. بانک آمریکایی گلدمن ساکس هم ماه جاری پیش بینی مشابهی 

از احتمال به تاخیر افتادن افزایش تولید اوپک پاس داشت.

 روزهای طایی بازار نفت
 با خبر واکسن کرونا

قیمت نفــت در معامات دیروز دوشــنبه بازار جهانــی به دنبال 
آزمایشهای موفق واکسنهای کووید ۱۹ و احیای تقاضا روند افزایشی 
داشــته و در این بین بسیاری از کارشناســان نیز بر این باورند که 
روزهای طایی در انتظار بازار نفت است.خوش بینی ها برای افزایش 
قیمت نفت تا آنجا پیش رفته که بانک بارکلیز با اشاره به انتظارات 
برای محدودیت عرضه اوپک و متحدانش و توزیع واکسن کووید ۱۹ 
که تقاضا در نیمه دوم ســال را تقویت می کند، پیش بینی قیمت 
نفت در سال ۲۰۲۱ را بدون تغییر حفظ کرد.این بانک در یادداشتی 
اعام کرد احتمال عرضه واکســنهای کارآمد در کوتاه مدت نقطه 
عطفی برای تقاضا برای نفت خواهد بود و ممکن اســت به احیای 
اقتصادی پایدارتر منتهی شــود. بارکلیــز پیش بینی کرد میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت برنت به ۵۳ دار و وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا به ۵۰ دار در ســال ۲۰۲۱ می رسد.در این رابطه مرتضی 
بهروزی فر  - کارشــناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: اگر یک 
واکسن موثر یافت شود که بتوان در کل دنیا آن را توزیع کرد و راه 
حلی برای واکسن کرونا باشد، مسلما به راحتی بازار نفت به شرایط 
ســابق بازمیگردد به طوری که می توان انتظار داشــت در کمتر از 
شش ماه بازار نفت به شرایط عادی بازگردد.وی با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر میزان مصرف فراورده های نفتی در بخش حمل و نفل 
در کل دنیا کاهش محسوســی یافته است، تصریح کرد: حتی می 
توان تصور کرد که به دلیل تقاضای انباشته شده شاید شاهد جهش 
مصرف نیز باشیم و می توان امیدوار بود که در کوتاه مدت وضعیت 
بازار نرمال شد.این کار شناس حوزه انرژی اظهار کرد: در این بین اما 
مساله این است که واکسن چه زمانی به دست کل دنیا می رسد و 
می تواند درمانی بر شرایط فعلی شود. با این وجود صرف خبر کشف 
واکســن اتفاقات مثبتی را در بازار نفت رقم زده است و به نظر می 

رسد که شرایط پیش رو مطلوب باشد.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
آمادگی کامل شرکت گاز مازندران 
جهت خدمت رسانی در فصل سرد

سرپرست شــرکت گاز استان مازندران از 
آمادگی کامل این شــرکت جهت خدمت 
رسانی در فصل زمستان به مشترکین گاز 
طبیعی استان خبر داد.حمزه امیرتیموری 
در جلسه مدیریت بحران شرکت گاز استان 

که با موضوع آمادگی زمستانی ادارات گازرسانی و واحدهای ستادی 
برگزار شــد، اظهار کرد: شناسایی نقاط آسیب پذیر، تسریع در اجرا 
و اتمام پروژه های مقاوم سازی، بررسی و کنترل تجهیزات امدادی 
و تأمین کســری اقام مورد نیاز بحران، از اولویت های این شرکت 
در فصل زمســتان است.وی در ادامه ســخنان خود بر سرویس و 
انجام تعمیرات اساسی ایســتگاه ها و میترینگ های سطح استان 
در اســرع وقت، آموزش کامل نیروها بــرای تصمیم گیری و اقدام 
به موقع در بحران، بعنوان نفرات خط مقدم شــرکت گاز در فصل 
ســرما و بحران تأکید کرد.امیرتیموری همچنین مدیریت مصرف 
گاز از ســوی مشترکین را خواستار شــد و افزود: مدیریت مصرف 
گاز یکی از مهمترین موضوعاتی اســت که در صورت رعایت آن از 
سوی مشــترکین، عاوه بر صرفه اقتصادی برای مشترکین از بروز 
مشکات در پیک مصرف جلوگیری می کند.سرپرست شرکت گاز 
مازندران با اشــاره به اینکه ۹۹.۹ درصد خانوارهای شهری و ۹۴.۹ 
درصد خانوارهای روستایی اســتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
هستند، گفت: هم اکنون بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار مشترک 
گاز طبیعی در اســتان وجود دارد .وی در پایان از تمامی مشترکین 
محترم خواست تا با مدیریت صحیح و استفاده ایمن از گاز طبیعی 
و پرداخت بموقع قبوض مصرفی خادمان خویش را در ارائه هر چه 

بیشتر و بهتر در خدمات رسانی یاری نمایند.

 سرمایه گذاری ۱۲۲ میلیارد داری امارات برای 
افزایش تولید نفت تا ۵ سال آینده

ابوظبــی با وجود محدودیت تولید اوپک، ۴۴۸ میلیــارد درهم )۱۲۲ میلیارد دار( 
در بخش نفت و گاز طبیعی طی ۵ ســال آینده هزینه می کند تا ظرفیت تولید خود 
را افزایــش دهد. به گزارش بلومبرگ، ابوظبی با وجود محدودیت تولید اوپک، ۴۴۸ 
میلیارد درهم )۱۲۲ میلیارد دار( در بخش نفت و گاز طبیعی طی ۵ ســال آینده 
هزینــه می کند تا ظرفیت تولیــد خود را افزایش دهد. شــورای عالی نفت امارات، 
بزرگترین نهاد این کشــور در سیاســت انرژی، بودجه ازم برای شرکت نفت ملی 
ابوظبی را تصویب کرده است. طرح سرمایه گذاری تصویب شده شامل رشد و توسعه 
تمام بخش ها از جمله تولید، پاایش و تجارت می شــود. ابوظبی که بیشترین منابع 
نفت خام امارات را در اختیار دارد، ۲ میلیارد بشکه ذخایر نفتی در میادین متعارف 
خود کشــف کرده اســت. به این ترتیب، کل ذخایر نفتی این کشور به ۱۰۷ میلیارد 
بشــکه می رسد. این امارت نشــین همچنین ۲۲ میلیارد بشــکه نفت غیر متعارف 
اکتشاف کرده که استخراج آن سخت تر اســت. بزرگترین تولید کننده نفت امارات 
قصد دارد از هر بشــکه نفت تولید شده، پاایش شده و فروخته شده حداکثر ارزش 
ممکن را بدســت آورد.این شــرکت دولتی قصد دارد ظرفیت تولید روزانه خود را تا 
۲۰۳۰ به ۵ میلیون بشکه برساند. این شرکت در حال حاضر ۴ میلیون بشکه تولید 
دارد. اوپک تولید نفت امارات را تا پایان سال جاری میادی تا ۲.۶ میلیون بشکه در 
روز محدود کرده اســت. این محدودیت بخشی از قرارداد اوپک پاس جهت تقویت 
قیمت نفت طی همه گیری ویروس کرونا اســت. مقامــات ابوظبی، پایتخت امارات، 
هفته گذشــته اعام کردند این احتمال وجود دارد که امــارات اوپک را ترک کند. 
این اقدام بازارهای نفت را بی ثبات خواهد کرد. ســهیل المزروعی، وزیر نفت امارات 
گفت این کشــور همواره به قرارداد کاهش تولید پایبند بوده ولی هیچ اشــاره ای به 
آینده امارات در اوپک نکرد. شــورای عالی نفت امارات بودجه ادنوک طی ۵ ســال 
آینده را افزایش داده است. ادنوک در ۲۰۱۸ اعام کرده بود این شورا ۴۸۶ میلیارد 
درهم برای ســرمایه گذاری طی سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در نظر گرفته است.اوپک 
و متحدانش از جمله روســیه قرار اســت طی اجاس هفته آینده در مورد افزایش 
تولیــد یا تمدید کاهش تولید تا ماه مه تصمیم گیری کنند. با ادامه کاهش تقاضا به 
خاطر اوج دوباره همه گیری ویــروس کرونا، احتمال به تعویق افتادن افزایش تولید 

وجود دارد.

 رقابت عربستان و روسیه برای تبدیل به 
عرضه کننده برتر نفت به چین

به نظر می رسد روسیه در سال جاری میادی جای عربستان را به عنوان بزرگترین 
عرضه کننده نفت به چین گرفته باشــد. رقابت تنگاتنگی بین این دو کشور وجود 
دارد و برنده نهایی هنوز مشخص نیست. به گزارش هلنیک شیپینگ نیوز، عربستان 
و روســیه در رقابتی آشکار برای تبدیل شدن به عرضه کننده برتر نفت به چین در 
۲۰۲۰ قرار دارند و حتی در شرایط همه گیری ویروس کرونا و ضربه خوردن تقاضای 
جهانی نفت، صادرات نفت خام خود به این کشــور را افزایش داده اند. عربستان که 
سال گذشــته برترین عرضه کننده نفت به چین بود، از ژانویه تا نوامبر سال جاری 
میادی بین ۱.۶ و ۱.۷ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده است. روسیه از ابتدای 
ســال جاری میادی تا حاا ۱.۷ میلیون بشــکه در روز نفت به چین صادر کرده 
اســت، بنابراین عربستان فاصله زیادی در رسیدن به روســیه ندارد. عراق سومین 
عرضه کننده بزرگ نفت به چین در ۲۰۲۰ بوده و حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز 
صادرات داشته است. چین بزرگترین وارد کننده نفت خام در جهان است و از معدود 
کشــورهایی است که توانسته در سال جاری خرید نفت خود را افزایش دهد. تقاضا 
برای ســوخت از سه ماهه دوم سال جاری میادی و همگام با بهبود اقتصاد جهان 
افزایش یافته است.سرنا هوانگ، یکی از تحلیلگران شرکت ورتکسا می گوید:»به نظر 
می رســد روسیه در سال جاری میادی جای عربستان را به عنوان بزرگترین عرضه 
کننده نفت به چین گرفته باشــد. رقابت تنگاتنگی بین این دو کشور وجود دارد و 
برنده نهایی هنوز مشخص نیســت«. انتظار می رود صادرات نفت خام عربستان به 
چیــن در ماه نوامبر بین ۲.۱۳ تا ۲.۲۴ میلیون بشــکه در روز باشــد. اوج صادرات 
نفت این کشور به چین در ماه مه برابر با ۲.۱ تا ۲.۴ میلیون بشکه در روز بود. این 
افزایش صادرات نتیجه کاهش قیمت نفت خام عربســتان برای مشــتریان آسیایی 
توسط شرکت آرامکو ماه اکتبر بوده است. طبقه گزارش شرکت ورتکسا، انتظار می 
رود ۱.۴۹ میلیون بشــکه در روز از نفت روسیه در این ماه وارد چین شود که کمتر 
از ۱.۵ میلیون بشــکه در روز وارد شــده در اکتبر است. در حالی که هر سه عرضه 
کننده برتر نفت به چین در سال جاری میادی صادرات خود را به این کشور افزایش 
داده اند، عراق بیشترین افزایش صادرات را به چین داشته است. صادرات نفت عراق 
به چین ۱۹۰ هزار بشــکه در روز در ۱۱ ماه اول سال جاری میادی نسبت به سال 

گذشته افزایش داشته است.
استانها
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گزیده خبر وزیر صنعت معدن و تجارت؛

مجوزهایغیرفعالمعادنراباطلمیکنیم
وزیر صمت گفت: دارندگان پروانه بهره برداری از معادن فقط یک ماه فرصت دارند تا برای 
بهره برداری از معادن اقدام کنند در غیر این صورت باطل یا به مزایده گذاشته می شود. 
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز پس از حضور در مجلس اظهار 
داشت: در هفته های اول حضورم اتفاقات خوبی در معادن صورت گرفته و اباغیه خاصی 
را در این باره صادر کردم.وی در توضیح بیشتر افزود: معادنی که فعالیت نداشته و راکد 
بوده انــد، وزارت صمت اباغ کرد که باید هر چه ســریع تر در زمینه بهره برداری از آنها 
فعالیت های را انجام دهند.وزیر صمت تصریح کرد: دو ماه از صدور این اباغیه گذشــته 
اســت این در حالی است که حداکثر ســه ماه فرصت داشتند و همه کسانی که پروانه 
بهره برداری از معادن گرفته اند و یا مجوز اکتشــاف داشــته و اقدامی انجام نداده اند و یا 
اینکه پروانه بهره برداری گرفته و فعالیتی را نداشــته اند، باید بدانند که فقط یک ماه از 
فرصت درنظر گرفته شده باقی مانده است و اگر اقدام خاصی را انجام ندهند، طبق قانون 
موظف هستیم مجوزهای آنها را باطل کرده و مجدداً توسط ادارات کل صنعت، معدن و 

تجارت استان ها به مزایده بگذاریم و به افرادی که اهلیت ازم را دارند مجوز را بدهیم.

وزارت جهاد کشاورزی مطالبه افزایش قیمت برخی کاا ها را داشت
رزم حســینی همچنین در خصوص افزایش قیمت گوشــت مرغ و تخم مرغ با اشاره به 
تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ 
مسئولیت بر عهده وزارت جهاد کشــاورزی است.وزیر صمت با بیان اینکه ما به عنوان 
تامین کننده نهاده های دامی تاکنون ۴/۱ میلیون تن کاا را از گمرکات ترخیص کرده 
ایم، افزود: در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاا در بندر عباس و بندر امام خمینی 
)ره( وجود داشت که با توجه به دستور رئیس جمهور و بازدید بنده به سرعت در حال 
ترخیص اســت.کاا های ترخیص شــده تحویل وزارت جهاد کشاورزی می شود که این 
وزارتخانه باید از طریق ســامانه بازارگاه توزیع کند.وی افزود: وزارت جهاد کشــاورزی 
مطالبه افزایش قیمت برخی کاا ها را داشت که ستاد تنظیم بازار به در برابر آن مقاومت 

کرد.رزم حســینی با تاکید بر لــزوم توجه به تولیدکننــدگان و جلوگیری از تعطیلی 
واحد های تولیدی دام و طیور تصریح کرد: ما باید اقداماتمان را طوری تنظیم کنیم که 
هم تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشــته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل 
باشد.وزیر صنعت معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز را مسئول حوزه قاچاق 
ســیگار دانست و گفت: ما برای افزایش تولید داخل سیگار اقدام کرده ایم، ستاد مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز مســئول کنترل قاچاق در کشور است و وزارت صمت تنها یک عضو 
این ســتاد اســت.وی افزود: آنچه ما می توانیم انجام دهیم در حوزه تولید داخل است 
که خوشــبختانه برای افزایش تولید داخل اقدام کرده ایم، دو مولفه ایجاد محدودیت و 
همچنین نرخ ارز عامل اصلی قاچاق کاا در کشور است، وقتی محدودیت ایجاد می کنیم، 
متاسفانه در آن سو، قاچاق کاا انجام می گیرد.رزم حسینی همچنین درخصوص فعالیت 
شرکت های خارجی تولید دخانیات در کشور گفت: شرکت هایی که مجوز تولید دارند، 

کارشان را انجام می دهند.

 نرخ تورم کااهای صادراتی ۲.۶ درصد
 کاهش یافت

نرخ تورم کااهای صادراتی در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری در مقایسه 
با نرخ تورم ســاانه در زمستان سال ۹۸ به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافت.مرکز 
آمار ایران اعام کرد: تغییرات شــاخص قیمت کااهای صادراتی مبتنی بر داده 
 های ریالی در فصل بهار ۱۳۹۹ نســبت به فصل قبل، ۲۸,۰ درصد است که در 
مقایسه با تورم فصلی زمستان ۱۳۹۸)برابر با ۲۴.٧ درصد( حدود ۳.۳ واحد درصد 

افزایش داشته است.

تورم فصلی
تغییرات شــاخص قیمت کااهای صادراتی مبتنی بــر داده  های ریالی در فصل 
بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل، ۲۸,۰ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی 
زمســتان ۱۳۹۸ )برابر با ۲۴.٧ درصد( حدود ۳.۳ واحد درصد افزایش داشــته 
اســت. همچنین تغییرات شاخص قیمت کااهای صادراتی مبتنی بر داده  های 
داری نیز در فصل بهار ۱۳۹۹ نســبت به فصل قبل، ۱.۲ درصد کاهش داشته 
که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ۱۳۹۸ )برابر با ۴.۳ درصد( حدود ٥.٥ واحد 
درصد کاهش داشته است. در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم 
فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه »حیوانات زنده و محصوات حیوانی« )۹,۰ 
درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه » اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه« 

)۱٧۶.۳درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت کااهای صادراتی مبتنی بر داده  های ریالی در فصل بهار 
۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۸,۸ درصد است که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه زمســتان ۱۳۹۸ )برابر با ۶۹.۳ درصد( ۱۹.٥ واحد درصد افزایش 
داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کااهای صادراتی مبتنی بر داده 
 های داری در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۴- درصد است 
که در مقایســه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ۱۳۹۸ )برابر با ۳.۰ - درصد( 
۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه » مواد پاستیکی و اشیاء 
ساخته شــده از این مواد و ...« )۲۴,۱ درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه 
»ماشین آات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و ...« )۳.۴۶٧ 

درصد( است.

تورم ساانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت کااهای صادراتی مبتنی بر داده  های ریالی در 
چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ برابر با ۸۴,۹ درصد بوده که در مقایسه با 
تورم ساانه  زمستان ۱۳۹۸ )برابر با ۸٧.٥ درصد( ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته 
است. تغییرات میانگین شــاخص قیمت کااهای صادراتی مبتنی بر داده  های 
داری در چهــار فصل منتهی به فصل بهــار ۱۳۹۹ برابر با ٧.۸- درصد بوده که 
در مقایســه با تورم ساانه  زمستان ۱۳۹۸ )برابر با ۶.۴- درصد( ۱.۴ واحد درصد 
کاهش داشته است. در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم ساانه 
در بخش ریالی مربوط به گروه » مواد پاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد 
و ...« )۳٧,۸ درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه » آات و دستگاه های اپتیک، 

عکاسی  و ... « )۴۴۳.۰ درصد( است.

ایرادات ۶ گانه تولیدکنندگان به طرح مجلس 
برای بازار فواد

انجمن تولیدکنندگان فواد در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ضمن اشاره به ایرادات ۶ گانه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فواد، برای اصاح 
هر یک از آنها پیشــنهاداتی ارائه کرد. انجمن تولیدکنندگان فواد در نامه ای به 
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشــاره به ایرادات ۶ گانه طرح 
توسعه و تولید پایدار زنجیره فواد، برای اصاح هر یک از آنها پیشنهاداتی را به 

شرح زیر ارائه کرد:
بند اول: طی سال های گذشته تاکنون در هیچ مقطعی مشکل تنظیم بازار آهن و 
فواد در بخش تولید تا فواد میانی )بیلت و اسلب( وجود نداشته و آن چه موجب 
شــد مجلس به این موضوع ورود کند وجود مشــکل در شیوه توزیع و فروش از 
مرحله شمش به بعد بوده و صدور دستورالعمل برای کل زنجیره از سنگ آهن تا 
محصول نهایی نه فقط ضرورت نداشته بلکه تبعات آن می تواند به هم ریختگی 
در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی مربوط 

به این صنعت را باعث شود.
بند دوم: در شرایطی که کشور به تامین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز مبرم 
دارد و صادرات فواد با ظرفیت بیش از ۶ میلیارد دار ارز آوری ســاانه پس از 
نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز بشمار می رود، طرح مواردی همچون 
حــذف معافیت مالیاتی صادرات فواد ) تبصــره ۲  ماده ۳ طرح مذکور( و وضع 
عوارض صادراتی بر این زنجیره ) تبصره۳ ماده ۳ طرح( بسیار عجیب و فاقد توجیه 
بوده و مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری ) مدظله 

العالی( بر جهش تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.
بند ســوم: عرضه همه محصــوات زنجیره فواد در بورس کاا باعث خدشــه 
دار شــدن روند تولید در صنایع مصرف کننــده فواد از جمله پروژه های نفت و 
گاز، صنایع خودرو و لوازم خانگی ارزیابی شــده که باتوجه به عدم امکان عرضه 
محصوات خارج از استاندارد در بورس کاا پیشنهاد می شود محصوات صنعتی 
خاص )سفارشــی( و خارج از درجه بندی کیفی استاندارد از شمول ماده ۲ طرح 
مذکور خارج شود و بر مبنای قیمت های مکشوفه در بورس صرفا به کارخانجات 

تولیدی بصورت عرضه اختصاصی فروخته شود.
بند چهارم: ســهمیه های غیر واقعی و نادرست سامانه بهین یاب یکی از عوامل 
التهاب آفرین بازار فواد در ماه های اخیر است. بر این اساس انجمن فواد پیشنهاد 
داده یک بازه زمانی ۶ ماهه برای اصاح و به روز رســانی سهمیه های مندرج در 
سامانه بهین یاب در نظر گرفته شود و در این زمان بر اساس تجربه ۲٥ ساله فواد 
مبارکه تخصیص سهمیه ها بصورت ظرفیت سنجی تولید واقعی تولیدکنندگان 
انجام پذیرد. با توجه به لزوم تمرکز تنظیم بازار بر محصوات نهایی که به دست 

مردم می رسد، پیشنهاد می شود لوله و پروفیل نیز در بورس کاا عرضه شود.
بند پنجم: مشروط کردن صادرات به مازاد عرضه هفتگی در بورس کاا در تضاد با 
فرآیند صادرات آن هم در شرایط تحریم است. صادرات فواد نیازمند برنامه ریزی 
قبلی و هماهنگی های متعدد با مشــتریان و ســایر ذینفعان به منظور دور زدن 
تحریم ها اســت. پیشنهاد می شود در راستای تحقق هم زمان تامین نیاز داخلی 
و توسعه صادرات فواد بر رعایت کف عرضه هفتگی در بورس کاا تمرکز شده و 
صادرات کلیه محصوات زنجیره فواد به میزان مازاد کف عرضه )اعم از این که 

فروش رفته یا نرفته باشد( مجاز شناخته شود.
بند ششم: انجمن با تاکید بر لزوم بهره گیری حداکثری از نظرات تشکل ها و بخش 
خصوصی برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اجرایی، درخواست دارد هر ٧ عضو 

تعیین شده برای این کمیته دارای حق رای باشند.

 صادرات ۶۹۲ میلیون داری 
به آسیای میانه

مقام مسئول در سازمان توســعه تجارت گفت: در ۶ ماهه نخست 
امســال صادرات ایران به ۱۳ میلیارد و ٥۶۶ میلیون دار رســید 
که از این میزان، ۶۹۲ میلیون دار به کشــورهای مشترک المنافع 
صادر شده است.به گزارش ســازمان توسعه تجارت، بهروز الفت با 
بیان این خبر افزود: از میان ۱۲ کشــور مشترک المنافع، صادرات 
ایران به ترتیب به کشــورهای باروس، اوکراین، قزاقستان، روسیه، 
تاجیکســتان و مولداوی نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش 
داشته و به کشورهای گرجستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، 
قرقیزســتان و آذربایجان با کاهش روبرو بوده اســت.وی ادامه داد: 
شیوع ویروس کرونا و ســختگیری های شدید بهداشتی و مسدود 
شــدن مرزها در برخی کشــورها و اختافات مرزی کشــورهای 
آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ و تحریم های ظالمانه غرب، 
در کاهش صادرات کشــورمان به کشورهای مشترک المنافع مؤثر 
بوده که امید اســت با رفع این مشــکات صادرات به این منطقه 
همانند سال های گذشــته رونق گیرد.مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا 
یادآور شد: واردات ایران از کشورهای مشترک المنافع در شش ماه 
نخست امســال حدود ۸۱۱ میلیون دار برآورد شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است و تنها واردات 
از روسیه و اکراین به دلیل وارد کردن اقام اساسی کشاورزی اندکی 

افزایش داشته است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو گفت: اگرچه نمایشگاه 
های خودرو از شــنبه به مدت دو هفته تعطیل هســتند اما 
آگهی های منتشــر شــده در فضای مجازی نشان می دهد 
که قیمت ها همچنان کاهشــی است.سعید موتمنی، اظهار 
داشت: نمایشــگاه های خودرو از روز شنبه تعطیل شده اند و 

این تعطیلی تا ۱٥ آذر ماه ادامه خواهد داشت اما آگهی هایی 
که در فضای مجازی منتشر می شود، نشان می دهد که روند 
کاهشی قیمت ها ادامه دارد و خریدار زیادی وجود ندارد؛ باید 
در نظر داشت که هر چه نرخ ارز کاهش بیشتری را تجربه کند، 
به همان میزان قیمت خودرو هم پایین می آید.رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: آخرین به روزرسانی 
قیمت ها از سوی نمایشگاه داران خودرو مربوط به پنج شنبه 
۲۹ آبان می شود که نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی، 

مونتاژ و خارجی نســبت به ۲٥ تــا ۳۰ روز قبل، ۳۰ درصد 
کاهش یافته است.وی ادامه داد: بر اساس آخرین قیمت های 
بازار خودرو که مربوط به ۲۹ آبان ماه می شود، خودروی ۲۰۶ 
تیپ ۲ با قیمت ۱۸۹ میلیون تومان، پژو ۴۰٥ با قیمت ۱۸٥ 
میلیون تومان، ســمند با قیمت ۱۶۱ تا ۱۶۲ میلیون تومان، 
ســایپا ۱۳۱ با قیمت پایه ۱۰۰ میلیون تومان، تیبا صندوق 
دار با قیمت ۱۱٧ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱۲۸ میلیون 
تومان و ساینا با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان معامله شده است.

در راستای حفظ و ارتقای مزیت رقابتی فواد مبارکه صورت 
می پذیرد؛ 

توسعۀ شبكه های دانشی در گروه 
فواد مبارکه 

در تقویــم فــواد مبارکه یکــم آذرماه 
ســالروز کســب جایگاه یازدهم توسط 
شرکت فواد مبارکه در بین شرکت های 
دانشی برتر آســیا در سال ۱۳۹۶ است. 
به همیــن مناســبت محمــد ناظمی 
هرنــدی مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی فواد مبارکه 
در گفت وگو با خبرنگار فواد اظهار داشــت: در فضای پرتاطم 
کسب وکار امروزی، سازمان ها همواره در پی کسب مزیت رقابتی 
و ارتقای قابلیت های خود در مقایســه با سایر رقبایشان هستند. 
دانش به عنوان سرمایۀ ارزشمندی که می تواند منبعی برای خلق 
ارزش باشــد، امــروزه بیش از پیش موردتوجه قــرار گرفته و از 
عوامل اصلی پیش برندۀ هر ســازمان در فضای رقابتی به شمار 
می آید، تا آنجا که از آن به عنــوان یکی از مهم ترین دارایی های 
نامشــهود سازمان یاد می شــود. ناظمی در ادامه ضمن اشاره به 
ابداع مفهوم مدیریت دانش در ســال های اخیر خاطرنشان کرد: 
تعاریف گوناگونی توسط افراد مختلف برای مفهوم مدیریت دانش 
ارائه شده اســت که یکی از معروف ترین آن ها به فرایندی اشاره 
دارد که شناسایی، کسب، ایجاد و نگهداری و به کارگیری دانش را 
برای افراد سازمان در زمان مناسب فراهم می کند. مدیر تضمین 
کیفیت و تعالی ســازمانی شــرکت فواد مبارکه در ادامه گفت: 
فواد مبارکه پس از عبور از دوران ســاخت و بهره برداری و ورود 
به دوران رشــد و توســعه، نگاه دانش محور در سازمان را دنبال 
کرده است. در واقع دانش و تجربۀ کسب شده در آن دوران موتور 
محرک اصلی در دوران توســعه بوده است. وی تأسیس شرکت 
مهندسی فواد، راه اندازی موفق شرکت فواد هرمزگان، شرکت 
فواد سفیددشــت و فواد ســنگان را در کنار دیگر توسعه های 
شکل گرفته در سال های گذشته، گواهی بر اثبات این ادعا دانست 
و گفــت: در حوزۀ کارکنان نیز با تمرکز بر توســعۀ کار تیمی و 
مشــارکتی و ایجاد زیرســاخت های اطاعاتی و دانشی، زمینۀ 
ایجاد فرهنگ تسهیم و اشــتراک گذاری دانش و تجارب فراهم 
شده است.محمد ناظمی هرندی در ادامه خاطرنشان کرد: فواد 
مبارکه در زمینۀ پیاده سازی و اجرای مفاهیم مدیریتی در سازمان 
همواره کوشــیده با بهره گیری از الگوهای معتبر جهانی، بهترین 
 MAKE: رویکردها را طراحی و اجرا کنــد. وی در ادامه مدل
Mot Admired Knowledge enterprise را یکــی از 
معتبرترین الگوها در زمینۀ مدیریت دانش  دانست و افزود: با ارائۀ 
یک الگوی جهانی برای سازمان های دانش محور، به صورت ساانه 
جایزه ای در سطوح ملی، قاره ای و جهانی تعریف شده است. فواد 
مبارکه از سال ۱۳۹۰ وارد فرایند ارزیابی این جایزه شد که توسط 
دانشگاه صنعتی شــریف به عنوان نمایندگی MAKE در ایران 
برگزار می گردید. این شــرکت در ســال های ۹۰ تا ۹۳ به عنوان 
ســازمان دانشی برتر ایران معرفی شد و در سال ۹۴ برای اولین 
مرتبه در جمع ۲٥ شــرکت برتر آسیا قرار گرفت. نهایتا در ادامۀ 
این مســیر در سال ۹۶ موفق شد با کسب رتبۀ یازدهم آسیا در 

کنار شرکت هایی همچون سامسونگ و تویوتا قرار گیرد.

 رییس کل سازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به بسته 
بودن مرزهای تجاری در ماه های نخســت امسال، گفت: با 
افزایش ارتباط با جهان میزان افت صادرات کاهش یافته و 
سبب بهبود آن می شود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، حمید زادبوم افزود: با توجه به بسته بودن مرزها در 
دو ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات 
و واردات با افت شــدیدی روبرو شد، اما در مهرماه ۹۹ این 
افت به میزان قابل توجهی جبران شده است.وی اضافه کرد: 
افزایش ارتباط با جهان و همســایگان، میزان افت صادرات 
کمتر شــد و از منفی ٥۰ درصد که در ماه اول و دوم سال 
اتفاق افتاد، در هفت ماهه امســال به ۲۳ درصد ارزشــی و 
۱٧.٥ درصد وزنی نســبت به ســال گذشته شاهد کاهش 
صادرات هستیم.وی ضمن تاکید بر اینکه در مهر ماه امسال 
نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم، 
تصریح کرد: پیش بینی می شود در نیمه دوم سال نسبت به 
۶ ماه اول امســال رشد ۱٥ تا ۲۰ درصدی در صادرات رقم 
بخورد که نسبت به سال گذشته کاهشی است.به گفته وی، 
این روند کاهشی فقط مربوط به ایران نبوده و همه کشورها 
کم و بیش این افت را تجربه کرده اند، اما به مرور همزیستی 

تجار با کرونا باعث شــده که این روند تعدیل شود، بنابراین 
وضع تجارت جهان در سال ۲۰۲۱ بهتر خواهد شد.زادبوم 
گفت: ســازمان توسعه تجارت قصد دارد نسبت به برقراری 
و ایجــاد اتاق تهاتر واردکننده و صادرکننده و اتصال آنها به 
یکدیگر اقدام کند و قرار اســت پــس از اتاق تهاتر داخلی 
برای تجار، اتاق تهاتر بین کشــوری نیز راه اندازی شود و در 
این ارتباط با برخی از کشــورها مذاکرات اولیه انجام شده و 
اکنون دســتورالعملی برای آن در دست تهیه است.معاون 
وزیر صنعت خاطرنشــان کرد: در اتاق تهاتر کشوری بدون 
رد و بدل شدن پول در مقابل صادرات به طرف مقابل، کاا 
به کشور وارد می شــود تا این دو یکدیگر را پوشش دهند.

وی تصریح کرد: استفاده از ارز متقاضی مربوط به کااهایی 
است که در گمرکات تا تاریخ ۱۰ آبان ماه وارد شده و برای 
مواد اولیه کارخانه ها اســت، زیرا ایــن افراد کاای خود را 
آورده بودند و نیازی به فشار آوردن به بازار داخلی ارز ندارند.

وی افزود:اکنون با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
یا خود صادرکننده هــا واردات انجام می دهند یا کوتاژهای 
صادراتی شــان را در اختیار واردکنندگان قرار می دهند که 
بوســیله ســامانه جامع تجارت این کار انجام می شود، زیرا 

بســیاری از صادرکنندگان و واردکننــدگان یکدیگر را در 
فضای تجاری پیدا می کنند.رییس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایران گفت: چنانچه افرادی که ارز دارند و واردکننده 
را پیدا نکردنــد و یا واردکنندگانی که ارزی را برای واردات  
نیافتند، سازمان توســعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت می توانند با ایجاد یک اتاق تهاتر به آنها کمک کنند.

وی افــزود: اتاق تهاتر فهرســتی از صادرکنندگانی که ارز 
دارند و لیســتی از واردکنندگانی که ارز نیاز دارند دراختیار 
دارد و  بــه آنها کمک خواهد کرد.به گزارش ایرنا، شــیوع 
گسترده کرونا، تولید ناخالص داخلی تمام کشورها را تحت 
تاثیــر قرار داده و آمارهای جهانی نشــان می دهد تجارت 
بین المللی به طور کلی حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.

این آمارها نشــان دهنده ۸۰ و حتــی ۱۰۰ درصد کاهش 
تجارت خارجی تحت تاثیرکرونا در برخی کشورهاست که 
در ایران تا پایان مردادماه در صادرات ۳۸ درصد و در واردات 
۲۳ درصد کاهش دیده می شود که شیوع کرونا، مشکات 
ارزی، محدودیت های تجاری و اقتصاد بازارهای همسایه و 
مشــتری محصوات ایرانی از دایل اصلی این تغییرات در 

تجارت خارجی محسوب می شوند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران:
افزایش ارتباط با کشورهای جهان صادرات را بهبود می بخشد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:

تداوم روند کاهشی قیمت
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

تقویت ۱۶۶۹۰ واحدی شاخص کل بورس
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش 
۱۶۶۹۰ واحــدی معادل ۱.۲۳ درصد به رقم یک میلیون و ۳۷۵ 
هزار و ۵۳۸ واحد رسید.همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 

۲۰۷ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۶۸۲ واحد رسید.
 دیروز تاار شیشه ای در سومین روز کاری هفته دیروز )دوشنبه 
سوم آذرماه ۹۹(، شاهد ادامه روند صعودی شاخص های منتخب 
بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش 
۴۳۶۴ واحدی معــادل ۱.۲۳ درصد به رقــم ۳۵۹ هزار و ۷۳۲ 
واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۴۹۲۳ واحدی 
معــادل ۱.۲۹ درصد، عدد ۳۸۷ هــزار و ۶۱۴ واحد را به نمایش 
گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۳۲۲۴ واحدی به 
رقم ۲۵۳ هزار و ۸۲۹ واحد رســید. همچنین شاخص سهام آزاد 
شــناور، ۲۴۳۷۰ واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون 
و ۸۶۴ هزار واحد رســید. همچنین شاخص بازار اول با ۱۷۷۳۷ 
واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۱ هزار واحد رسید و شاخص 
بازار دوم نیز، با ۱۲۸۷۷ واحد افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون 
و ۷۶۴ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اســاس این گزارش، 
در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی شپنا، کگل، 
کچاد، شتران، وبملت، وتجارت و وپاسار، با بیشترین افزایش، تاثیر 
مثبت در رشد شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معاماتی شستا، فواد، تاپیکو، حکشتی، فخوز و ومعادن، بیشترین 

تاثیر منفی در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار 
سرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۱۱ میلیارد 
و ۸۱۷ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و ۴۵۰ 
هــزار نوبت معامله و به ارزش ۱۱۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال داد 

و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به 
نماد غشان)شیرپاستوریزه پگاه خراسان( با ۱۴.۷۸ درصد رشد بود 
و پس از آن، نمادهای غپاک، قلرســت، غبهنوش، ساروم، دیران 
و قثابت بود. همچنین نمــاد معاماتی قثابت)آلومراد( با ۳۱.۴۴ 

درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای 
قمرو، حپترو، وملی، امید، خوساز و خزامیا بود.

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

پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتی شپنا، خبهمن، وتوکا، 
خساپا، وصندوق، وپارس و وتجارت با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابل نیز نمادهای معاماتی وملی، خکمک، انرژی۱، تپمپی، 
کفپارس، فنوال و پدرخش بیشــترین حجم عرضه را داشــتند.

بیشــترین بازدهی نیز متعلق به گروه زراعت و خدمات وابسته و 
کمترین بازدهی متعلق به گروه استخراج زغال سنگ بود.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار ســرمایه در ســومین روز هفته شاخص صنایعی 
همچون بانکها، فراورده نفتی، محصوات چوبی، زراعت و ماشین 
آات، سبزپشــو بودند و در مقابل شاخص صنایع حمل و نقل و 

محصوات چرمی با روند کاهش همراه شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
اخذ مالیات از تراکنش های بانکی برای طرح 

معشیتی عملیاتی نیست
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس اخذ مالیات از تراکنش های بانکی برای 
تامین منابع مالی طرح معیشــتی را غیر قابل انجام دانست.جعفر قادری با بیان 
اینکه وصول مالیات از تراکنش های بانکی برای تامین منابع مالی طرح معیشتی 
عملیاتی نیســت، گفت: این پیشنهاد باعث می شود مردم دو بار مالیات پرداخت 
کنند.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه هر اقدامی 
که حضور مردم در شبکه بانکی را کاهش دهد مورد تایید بوده و باید حمایت شود، 
افزود: با پیشــنهاد مذکور مردم ترجیح می دهند اقدامات بانکی خود را با حضور 
در شعبه انجام دهند که این مغایر بانکداری الکترونیک بوده و در شرایط فعلی به 
صاح نیست.وی با بیان اینکه باید تراکنش های بانکی که در بستر اینترنت انجام 
می شــود رایگان باشد تا مردم به سمت اســتفاده از فناوری های الکترونیک در 
بخش بانکی حرکت کنند، تصریح کرد: باید این نوع مالیات ها در مسیر مراجعه 
حضوری افراد به شعب وضع شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر 
اینکه باید زمینه توسعه بانکداری الکترونیک هر چه بیشتر فراهم شود، گفت: بانک 
مرکزی باید مشوق های را برای مردم در مسیر جلوگیری از خروج منابع از شبکه 
بانکی در نظر بگیرد.قادری افزود: هر اقدامی در مسیر تغییر در شیوه بانکداری باید 
منوط به این مهم باشــد که بانکداری الکترونیک همپای دیگر کشورها در ایران 
نیز توسعه یابد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی 
یادآور شد: اخذ مالیات از تراکنش های بانکی طبق پیشنهاد مذکور به صاح نبوده 

و پیگیری نیز نمی شود.

۱۹.۵ تریلیون دار کمک مالی جهانی برای 
مبارزه با بحران کرونا

مجموع کمک های وعده داده شــده توســط دولت هــا و بانک های مرکزی به 
منظور نجات اقتصاد جهان از عواقب شــیوع ویروس کرونا و بیماری کووید_۱۹ 
به ۱۹.۵ تریلیون دار می رســد.به گزارش هفته نامه اسپانیایی »یورو ویکلی«، 
مجموع کمک های وعده داده شده توسط دولت ها و بانک های مرکزی به منظور 
نجات اقتصاد جهان از عواقب شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید_۱۹ به ۱۹.۵ 
تریلیون دار می رسد.صندوق بین المللی پول در گزارش ساانه خود اعام کرد 
که این مبلغ کان از سقوط بیشتر اقتصاد جهان جلوگیری خواهد کرد.کریستالینا 
جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، گفت: اکنون کشورها با یک سرباایی 
طوانی روبرو هســتند که دشوار، ناهموار، نامطمئن و مستعد پس رفت خواهد 
بود.باوجود مقیاس و ســرعت تاش های صورت گرفتــه برای بهبود اقتصادی، 
کارشناسان هشدار می دهند که جهان در حال حرکت به سمت بدترین رکود از 
زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میادی است.در ایاات متحده و اروپا، سطح اشتغال 
و فعالیت اقتصادی بســیار پایین تر از دوره قبل از شیوع کرونا است. ده میلیون 
آمریکایی امسال شغل خود را از دست داده اند در حالی که چندین اقتصاد اروپا از 
جمله اسپانیا و ایتالیا شاهد خرد شدن اقتصاد خود توسط این ویروس بوده اند.بر 
اساس این گزارش، یک بسته محرک اقتصادی اتحادیه اروپا به ارزش ۸۰۰ میلیارد 
یورو، که مذاکره برای توافق درباره آن ماه ها به طول انجامید، اکنون با مخالفت 
لهستان و مجارستان در خطر است.دولت های راست گرای این کشورها مخالف 
شرطی هستند که بر اساس آن کشورهای گیرنده این کمک مالی باید از استاندارد 
»احترام به قانون« اتحادیه اروپا پیروی کنند.اندیشکده »کپیتال اکونومیکس« که 
در لندن مستقر است، هشدار داد که لغو حمایت مالی بزرگترین اقدام خطرناکی 
اســت که دولتها می توانند در کوتاه مدت انجام دهند.از مجموع سرمایه گذاری 
عظیــم ۱۹.۵ تریلیون داری، ۱۲ تریلیون دار از دولت ها و مابقی از بانک های 

مرکزی تأمین می شود.

بورس، پیشتاز بازارهای موازی برای جذب 
نقدینگی

: یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: بازار سهام به طور قطع نسبت به بازارهای 
موازی مانند ارز، خودرو، طا و ســکه پیشــتاز خواهد بود مگر آنکه نرخ سود و 
بهره بانکــی افزایش پیدا کند و نقدینگی ها روانه بانک شــوند.»علی صادقین« 
اظهار داشت: در صورت نوسان قیمت دار در کانال ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان، انتشار 
گزارش های مثبت آبان ماه شــرکت ها در ادامه گزارش های تابستان و مهر ماه به 
خصوص در سهام کامودیتی محور و خوش بینی نسبت به گروه بانکی و خودرویی 
به دلیل انتخاب بایدن، روند معامات بورس در آذر ماه با حجم باایی همراه است.

وی ادامه داد: به نظر می رســد در ماه جاری حجم معامات خرد و کان بازار به 
صورت روزانه حدود ۱۵ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان باشد و با توجه به وضع حاکم 
در کشور از نظر حجم معامات وضعیت مناسبی را در بازار شاهد باشیم.صادقین 
به ریســک های تهدیدکننده معامات بورس اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین 
خطری که در وضعیت فعلی معامات این بازار را تهدید می کند رایزنی های ایجاد 
شده برای بازار فواد است که مربوط به مصوبه جدید دولت مبنی بر قیمت گذاری 
دستوری در بازار فواد و مشتقات آن در بازار داخل است، این موضوع می تواند به 
عنوان یک عامل منفی در معامات بورس تلقی شود.این کارشناس بازار سرمایه 
با بیان اینکه در صورت فشــار عرضه از سوی حقوقی ها دوباره بازار وارد فاز ترس 
می شود، گفت: در صورتی که این دو تهدید را در بازار کنار بگذاریم از نظر قیمت 
ارز، قیمــت جهانی و وجود تعادل در معامــات بورس نگرانی چندانی وضعیت 
بــازار را در آذر ماه تهدید نمی کند.به گفتــه وی، این دو موضوع به عنوان تنها 
عامل تهدیدکننده بازار تلقی می شــوند و می توانند باعث ایجاد هیجان و نوسان  
در معامات بازار شوند.صادقین به اقدام هایی که می توانند زمینه ساز بهبود روند 
معامات بازار شــوند تاکید کرد و گفت: بهترین اقدامــی که می توان انجام داد 
شناسایی و معرفی ســهام خوب در بازار است، انتشار شایعات و اخبار غیرموثق 
در بازار از ســوی حقیقی ها و حقوقی ها که زمینه ساز ترس دسته جمعی در بازار 
هستند منجر به ایجاد روند منفی در معامات بازار می شوند.این کارشناس بازار 
سرمایه گفت: این موضوع مهمترین عاملی است که می تواند با برچیده شدن آن از 
بازار شاهد بهبود وضعیت بازار و کاهش تصمیم های هیجانی از سوی سهامداران 
باشــیم.وی اظهار داشــت: عامل دیگری که می تواند باعث تاثیر مثبت بر روند 
معامات بازار شــود تزریق منابع یا هدایت نقدینگی به سمت صندوق تثبیت و 
توسعه بازار است تا از این لحاظ آرامشی در بازار حاکم شود زیرا موقعیت جدیدی 
برای بازار ایجاد شده اســت.صادقین به جهت دهی دوباره در بازار سرمایه اشاره 
کرد و گفت: در شرایط حاضر با انتخاب بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا 
بهترین محل برای سرمایه گذاری با دید میان مدت می تواند بازار سرمایه باشد.این 
کارشــناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: باید به طور جدی از سیاست ها و اتخاذ 
دستورالعمل ها، مصوبات و قوانین خلق الساعه ای که می توانند باعث ایجاد حجم 
فروش گســترده و دسته جمعی به خصوص در گروه لیدر بازار شوند، خودداری 
کرد در این صورت می توان به مرور شــاهد ورود نقدینگی از سوی حقیقی ها در 
بازار باشیم. وی به افت شاخص بورس در بازار روز گذشته اشاره کرد و افزود: روند 

معامات در بازار روز گذشته به صورت دو مرحله برگزار شد.

واکنش بانک مرکزی به حواشی ترخیص لوازم خانگی آلمانی؛
تعیین پرداخت ارز به اشخاص و شرکت ها وظیفه بانک مرکزی نیست

بانک مرکزی اعام کرد: تعیین این که برای واردات کاا، ارز به چه شــخص و شــرکتی داده شــود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و 
وزارتخانه های تخصصی در این مورد تصمیم گیری می کنند. ترخیص حاشیه ساز ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی از گمرک در روزهای اخیر واکنش های مختلفی را به همراه داشته است؛ بر اساس 
خبری که اواخر هفته گذشته منتشر شد، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار )دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است( در آستانه ترخیص از یکی از 
گمرکات کشور قرار گرفته بود.ازم به ذکر است، واردات این دسته از کااها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و نیز مدت زمان ترخیص کااهای گروه چهار که پیش از اعام ممنوعیت 
به کشور رسیده بودند پایان یافته است؛ طبق اعام مسئوان این محموله شامل ۴۲۰ کانیتنر انواع لوازم خانگی از یک برند آلمانی است. براساس بررسی های انجام شده، این کااها هم دارای 
ثبت سفارش معتبر )تمدیدشده( است و هم تأیید منشأ ارز شده است، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می گیرد، همچنین  تمدید ثبت سفارش محموله 
۴۲۰کانتینری مذکور با رأی دیوان عدالت اداری انجام شده بود.در همین ارتباط نیز روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطاعیه ای اعام کرد: همه اقشار جامعه و نهادهای ذیربط می توانند 
با مراجعه به پایگاه اطاع رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت کنندگان ارز مطلع شوند. شایان ذکر است تعیین این که برای واردات کاا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند 
تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه های تخصصی در این مورد تصمیم گیری می کنند.همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در 
تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاما سامانه محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته 

شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت گذاری وزارتخانه های ذیربط انجام می شود.

 هشدار بانک مرکزی به نهادهای پولی 
غیرمجاز

بانک مرکزی اعام کرد: اســتفاده از عناوین نهادهای پولی و بانکی 
تحت نظــارت بانک مرکزی، بدون اخذ مجوز ممنوع اســت.  روابط 
عمومی بانک مرکزی اعام کرد: هرگونه اســتفاده از عنوان موسسه 
اعتباری، تعاونی اعتباری، شرکت واسپاری )لیزینگ(، شرکت صرافی 
و صندوق قرض الحسنه در تابلو، سربرگ، مکاتبات و ... یا اشتغال به 
این امور بدون داشــتن مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.فهرست 
نهادهای پولی مجاز در زیرمنوی نظارت بانکی ســایت بانک مرکزی 
قرار دارد. این فهرســت به صورت مرتب در حال به روزرسانی است 
و هموطنان عزیز برای اطاع از نام و مشــخصات بانک ها و نهادهای 
پولی مجاز و آخرین تغییرات در این حوزه، صرفا به وب سایت بانک 

مرکزی مراجعه کنند.

طی ۲۴مرحله؛
 فروش اوراق دولتی در آبان ماه

 ۴.۵برابر شد
دولت طی ۲۴ مرحله حراج اوراق بدهی از خرداد تا آبان ماه امســال، 
۷۵هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی را جذب کرده و در آبان ماه، 
فروش اوراق ۴.۵ برابر شده است. عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی 
چند ماهی است که پایش به ادبیات تأمین مالی و مدیریت نرخ سود 
باز شــده و شرایطی را فراهم کرده تا دولت بتواند از محل آن، تأمین 
مالی ازم را صورت دهد.نگاهی به آمار منتشــر شده از سوی دولت 
درباره حجم معامات در عملیات بازار باز نشان می دهد که دولت از 
ابتدای خرداد تا ۲۰ آبان ماه امســال توانسته فضای مناسبی را برای 
تأمین مالی از طریق فروش اوراق تجربه کند که بر این اســاس، در 
مجموع طی ۲۴ مرحله حــراج اوراق دولتی در عملیات بازار باز، ۷۵ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای دولت تأمین شده است.

نکته حائز اهمیت آن اســت که فــروش اوراق در آبان ماه که اتفاقاً 
بیشترین فراز و نشیب های بورسی هم تجربه شده و به نوعی تأمین 
مالی را با وقفه همراه کرده اســت، نسبت به مهرماه رشد ۴.۵ برابری 
داشته اســت.بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت در خردادماه 
۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، تیرماه ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، 
در مردادماه ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۰ هزار و 
۳۴۰ میلیارد تومان، در مهرماه ۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان و در آبان 
ماه ۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق دولتی، منابع 
مالی جذب کرده است.براین اساس، دولت در مهرماه کمترین میزان 
تأمین مالی ماهانه از محل فروش اوراق بدهی را درمهرماه با فروش ۱ 
هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان و بیشترین تأمین مالی ماهانه را در تیرماه 
با فروش ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی انجام داده است.

به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز صورت گرفت؛
به روز رسانی اسامی دریافت کنندگان 

ارز ۴۲۰۰تومانی
همه قشرهای جامعه و نهادهای ذیربط می توانند با مراجعه به پایگاه 
اطاع رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت کنندگان ارز مطلع شوند. 
به گزارش بانک مرکزی با اجرای سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور 
مســتمر و شفاف اســامی دریافت کنندگان این نوع ارز را در پایگاه 
اطاع رســانی خود اعام کرده و به این سیاست خود ادامه می دهد.

شــایان ذکر است تعیین اینکه برای واردات کاا، ارز به چه شخص و 
شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب 
وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه های تخصصی در این 
مورد تصمیم گیری می کنند.همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت 
بیشــتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انســانی و 
مداخات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاماً ســامانه محور کرده 
است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده 
و تخصیص و تأمین ارز بر اساس سهمیه و اولویت گذاری وزارتخانه های 
ذیربط انجام می شود.در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه 
رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت کنندگان ارز را رصد 
می کند و در صورت تخلف، بانک های عامل مکلف به برخورد قانونی 
هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود 
پایبند نباشند، در فهرست ســیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص 

دوباره ارز به آن ها جلوگیری می شود.
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گزیده خبر

حمله انصاراه یمن به تاسیسات 
نفتی آرامکو

ارتش یمــن بامداد دیــروز دوشــنبه از هدفگیری دقیق 
تاسیســات نفتی آرامکو در جده عربستان با موشک بالدار 
قدس۲ خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از المسیره، یحیی 
سریع، سخنگوی ارتش یمن وابســته به انصاراه گفت: با 
کمک و پشــتیبانی خداوند ، نیروهای موشــکی توانستند 
ایســتگاه توزیع آرامکو در جده را با موشــک بالدار ، قدس 
۲ هدف قرار دهند.وی افزود: موشک قدس ۲ اخیراً پس از 
آزمایشهای عملیاتی موفقیت آمیز در عمق خاک عربستان 
که تاکنون اعام نشده بود، مورد استفاده قرارگرفت.سریع 
ادامــه داد: : به لطــف خدا هدفگیری بســیار دقیق بود و 
آمبوانس ها و خودروهای اطفاء حریق به محل مورد نظر 
شــتافتند.وی گفت: این عملیات منحصر به فرد در پاسخ 
به ادامه محاصره و تجاوزات ســعودی ها علیه یمن صورت 
گرفت و در چارچوب آنچه نیروهای مسلح چند روز قبل از 
اجرای عملیات گســترده در اعماق خاک عربستان متعهد 
شــدند انجام شد.ســخنگوی ارتش یمن همچنین خاطر 
نشــان کرد: ما به شــهروندان و شرکت های خارجی فعال 
در عربستان توصیه می کنیم این حمات ادامه دارد و آنها 
باید از تأسیسات حیاتی که مهم هستند دور شوند زیرا این 

تاسیسات در بانک اهداف ارتش یمن قرار دارند.

پمپئو در ریاض؛ آخرین نفس های 
فشار حداکثری ترامپ علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه بعد از سفر به عربستان و 
ماقات با مقامات این کشور، در توییتی ضمن بیان محورها 
و اهداف این سفر، بررسی همکاری واشنگتن- ریاض را به 
عنوان بخشی از ادامه رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ 
در برابر ایران دانســت. مایک پمپئو وزیــر خارجه آمریکا 
دیــروز )دوشــنبه( در صفحه توئیترش نوشــت:«از دیدار 
با محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان خوشحال هستم. 
شــراکت و همکاری امنیتی و اقتصادی ما قوی است و ما 
آن را برای پیشــبرد اقدامات در مسیر مقابله با نفوذ ایران 
در خلیج)فــارس(، اهداف اقتصادی تحــت طرح ۲۰۳۰ و 
اصاحات حقوق بشری به کار خواهیم بست.«وزیر خارجه 
آمریکا همچنین در توییت دیگری ضمن اشــاره به سابقه 
روابط واشــنگتن- ریاض، دیدارش با ولیعهد عربســتان را 
ســازنده خواند.پمپئو در دومین سفر خاورمیانه ای خود که 
با هدف ایران هراســی و نیز تکاپو برای عادی سازی روابط 
میان عربستان و اسرائیل صورت گرفته است، روز یکشنبه 
وارد عربستان شده و با »محمد بن سلمان« ولیعهد و وزیر 
دفاع این کشور دیدار کرد.خبرگزاری واس عربستان در این 
زمینه گزارش داد، دو طرف در این دیدار روابط دوســتانه 
و زمینه های همکاری دوجانبه میان واشــنگتن و ریاض و 
راه های گسترش آن را بررســی کردند.آخرین تحوات در 
منطقه خاورمیانه و تاش ها در این باره از دیگر محورهای 

گفت وگوی بن سلمان و پمپئو بود.

شمارش معکوس برای اجرای طرح 
واکسیناسیون کرونا در آمریکا

رسانه های غربی از آغاز اقدام گســترده واکسیناسون کرونا پیش از اواسط ماه 
دسامبر )آذر/دی( در ایاات متحده آمریکا برای مقابله با بیماری همه گیر کووید 
۱۹ و باهدف دســتیابی به ایمنی جمعی در ماه مه )اردیبهشــت/خرداد( خبر 
دادند.به گزارش فرانســه نیز از موفقیت آمیز بودن 7۰ درصدی واکســن کرونا 
تولید شده در آزمایشگاه بریتانیایی آسترازنکا/ AstraZeneca و دانشگاه آکسفورد/ 
Oxford خبر داد.تارنمای فرانس ۲۴ نوشــت: ایاات متحده در نظر دارد پس از 

تایید مقامات بهداشتی، برنامه واکسیناسیون کرونا را در سطح گسترده ای پیش 
از اواســط ماه دسامبر  )آذر/دی( آغاز کند تا طبق پیش بینی های انجام شده، 
۲۰ میلیون نفر تا پایان ســال جاری میادی به ایمنی دست یابند.شرکت ها و 
مراکز علمی تحقیقاتی نظیر فایزر و مادرنا مدت کوتاهی بعد از شکست ترامپ 
در انتخابات، خبرهای خوشــی را درباره تولید واکســن موثر برای پیشگیری از 
کووید-۱۹ منتشــر کردند و حاا قرار اســت در آستانه تشکیل دولت بایدن در 
آمریکا، طرح گسترده واکسیناسیون در این کشور آغاز شود؛ طرحی که می تواند 
تبلیغی برای دولت بایدن در همین آغاز راه باشد.بر اساس آخرین آمار رسمی ُورد 
میترز، ایاات متحده با ثبت بیش از ۱۲ میلیون ابتا به کووید ۱۹ و بیش از ۲۶۲ 
هزار مرگ و میر ناشی از آن رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داده است.

فرانس ۲۴ افزود: با انتشار نتایج موفقیت آمیز کارآزمایی بالینی واکسن کرونای 
 BioNTech و شریک آلمانی آن بیون تک Pizer شــرکت دارویی آمریکایی فایزر
بر ۴۴ هزار داوطلب در کشــورهای متعدد که بر اساس آن بدون عوارض جانبی 
مهم، ۹۵ درصد در پیشگیری از بیماری همه گیر کووید ۱۹ موثر واقع شده؛ این 
دو شرکت دارویی روز جمعه ۲۰ نوامبر/ ۳۰ آبان از آژانس دارویی ایاات متحده 
)FDA( برای واکسن خود درخواست مجوز کردند.پس از شرکت های بایون تک 
آلمان و فایزر آمریکا، اکنون شرکت مادرنا نیز اعام کرده که بزودی واکسن های 
تولیدی خود را وارد بازار خواهد کرد. »اســتفان بنسل« مدیرعامل این شرکت 
می گوید گفتگوها با اتحادیه اروپا در آســتانه پایان یافتن است. به گزارش این 
رسانه فرانسوی؛ آژانس دارویی ایاات متحده )FDA( اعام کرد که جلسه عمومی 
کمیته مشورتی در تاریخ ۱۰ دسامبر برای بررسی درخواست مجوز واکسن کرونا 
برگزار می شود؛ شایان ذکر است که نظر این کمیته جنبه مشورتی دارد و الزامی 
نیست؛ در واقع روند تصمیم گیری برای واکسن کرونا به عهده دانشمندان این 
نهاد است که ممکن است در اوایل نیمه اول ماه دسامبر انجام شود.مدیر علمی 
برنامه Warp Speed اظهار امیدواری کرد که با آغاز کمپین واکسیناسیون گسترده 
در ایاات متحده انتظار می رود که در ماه مه )اردیبهشــت/خرداد( »مصونیت 
جمعی« بدست آید.شرکت های دارویی و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان در 
حال تولید واکسن کووید-۱۹ هستند و آزمایش های نهایی واکسن های مختلف 
در حــال حاضر روی ده های هزار داوطلب انجام می شــود. ایتالیا با بیش از یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار مبتا به کرونا و بیش از ۴۹ هزار جان باخته ناشی از آن که 
در رتبه پنجم قاره اروپا قرار دارد؛ »روبرتو اسپرانزا« وزیر بهداشت ایتالیا روز شنبه 
اعام کرد که »کمپین واکسیناسیون بی سابقه ای« را در پایان ماه ژانویه )دی/ 
بهمن( با الویت گروه های پرخطر آغاز می کند.بر اساس آخرین آمار رسمی ورد 
میترز، از زمانی که سازمان جهانی بهداشت در چین از شروع بیماری همه گیر 
کووید ۱۹ در پایان دسامبر گزارش داده، این بیماری همه گیر منجر به ابتای 
بیش از ۵۹ میلیون نفر و مرگ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ نفر در سراسر جهان 
شــده که از این میان، بیشاز ۴۰ میلیون نفر تاکنون بهبود یافته اند.فرانس ۲۴ 
در ادامه نوشت: در اروپا قرنطینه و سایر محدودیت های اعمال شده کرونایی در 
بســیاری از کشورها برای مقابله با موج دوم شیوع این ویروس، به تدریج نشانه 
هایی از بهبود اوضاع در حال پدیدار شــدن اســت.به گزارش از خبرگزاری افه، 
»پدرو سانچز« نخســت وزیر اسپانیا پس از شرکت در نشست آناین گروه ۲۰ 
از طرح ملی خدمات رســانی ۱۳ هزار مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ از ژانویه 
۲۰۲۱ میادی )دی ماه ۹۹( به منظور سهولت دسترسی شهروندان این کشور 
خبر داد.وی افزود: در اســپانیا ۴۰۰ مورد ابتا به ازای صد هزار نفر طی ۱۴ روز 
ثبت شده اســت؛ در حالی که در اوایل ماه جاری ۵۴۰ مورد ابتا گزارش شده 
است.سانچز پیشتر با اشــاره به قراردادهای اتحادیه اروپا با شرکت های دارویی 
آسترازنکا و فایزر گفت این قراردادها برای دستیابی به یک میلیارد دوز واکسن  
کرونا صورت گرفته که درمجموع، ۱۰ درصد میزان قراردادی واکسن به اسپانیا 
تعلق خواهد گرفت.در فرانســه که تعداد موارد جدید ابتا به کرونا و همچنین 
مرگ و میرهای ناشی از آن و همچنین بستری شدن بیماران در بخش مراقبت 
های ویژه رو به کاهش است؛ مقامات این کشور بر این باورند که که بدون شک 
از پیک موج دوم همه گیری کویید ۱۹ عبور کرده اند.دولت انگلیس روز شنبه 
تأیید کرد کــه قرنطینه چهار هفته ای در انگلیس تا ۲ دســامبر ادامه خواهد 
داشــت و تمدید نخواهد شد.شبکه  تلویزیون آلمانی نیز روز دوشنبه ۲۳ نوامبر 
)ســوم آذر( به نقل از »ینس اشپان« وزیر بهداشت و درمان آلمان خبر از توزیع 
ســریع واکسن کرونا از ماه دســامبر )آذر / دی( در آلمان داده است.وی افزود: 
آلمان ۳۰۰ میلیون دوز از واکســن های مختلف کرونا را ســفارش داده است.به 
نوشته ال پائیس، روســیه در ادمه تاش ها برای ارتقای جایگاه خود در عرصه 
جهانی از مسیر یافتن و تولید واکسن قطعی کرونا، در تازه ترین تاش ها برای 
کسب بازار جهانی فروش واکسن اسپوتنیک پنج از قیمت پایین تر این واکسن 
نسبت به شرکت های رقیب فایزر و مودرنا خبر داده است.شرکت مدرنا نیز هفته 
پیش اعام کرد که داده های اولیه از واکســن این شرکت نیز اثر بخشی حدود 
۹۵ درصد را تایید می کند.رهبران کشــورهای عضو »گروه ۲۰« در پیش نویس 
بیانیه پایانی نشست مجازی خود وعده داده اند که از هیچ تاشی برای تضمین 
دسترسی منصفانه به واکسن ویروس کرونا در سطح جهان فروگذاری نخواهند 
کرد.یورونیوز؛ صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( روز دوشنبه ۲۳ نوامبر /۳ 
آذر اعام کرد که  حدود دو میلیارد دوز از واکسن کووید-۱۹ را در سال ۲۰۲۱ 

به کشورهای در حال توسعه از جمله یمن و افغانستان ارسال می کند.

رسانه های رژیم صهیونیستی فاش کردند؛
دیدار مخفیانه نتانیاهو با محمد بن سلمان

رسانه های رژیم صهیونیستی فاش کردند نخست وزیر این رژیم روز یکشنبه 
به طور مخفیانه به عربستان رفته و با ولیعهد این کشور دیدار کرده است.

به گزارش شــبکه الجزیره، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته به 
همراهی رئیس موساد به عربســتان سعودی سفر و در حضور وزیر خارجه 
آمریکا با محمد بن سلمان دیدار کرده است.به گزارش  روزنامه صهیونیستی 
یدیعوت آحارانوت دیروز دوشنبه اعام کرد بنیامین نتانیاهو روز گذشته در 
حضور یوســی کوهن با ولیعهد عربستان دیدار کرده است. شبکه المیادین 
نیز اعام کرد در جلسه ای که روز یکشنبه میان نتانیاهو، بن سلمان و یوسی 

کوهن در عربستان برگزار شد وزیر خارجه آمریکا نیز حضور داشته است.
در ابتدا رســانه های صهیونیســتی اعام کردند یک فروند هواپیمای رژیم 
صهیونیســتی روز یکشنبه فرودگاه بن گورین تل آویو را به مقصد عربستان 
ترک کرده اســت. شــبکه المســیره هم گزارش داد که در این پرواز که ۵ 
ساعت به طول انجامید، رئیس موساد و نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز 

حضور داشته اند.

پایان اجاس گروه ۲۰ زیر سایه نقض حقوق بشر در عربستان 
 پانزدهمین اجاس رهبران کشــورهای عضو »گروه ۲۰ « که 
از ثروتمندترین کشــورهای جهان ) شامل ۱۹ کشور به عاوه 
اتحادیه اروپا ( به شــمار می آیند زیر سایه نقض حقوق بشر در 
عربســتان به کار خود پایان داد. در این اجاس که در روزهای 
شــنبه و یکشنبه گذشته بصورت مجازی به میزبانی عربستان 
برگزار شــد، مقامات بلندپایه کشورهای عضو حضور داشتند و 
دیدگاههای خود را از طریق ویدئو کنفرانس ارائه و در خصوص 
مهمترین مسائل اقتصادی و مالی روز دنیا تبادل نظر کردند تا 
برنامه هایشان را برای این مسائل جهت دست یابی به آینده ای 
بهتر با هم هماهنگ کنند. چهاردهمین دوره این اجاس سال 
گذشته به ریاست ژاپن در شهر »ناگویا« برگزار شده بود و پس 
از واگذاری ریاست اجاس به عربستان، بسیاری از کارشناسان 
در آن زمان پیش بینی می کردند که با توجه به وجود تنش های 
اقتصادی بین کشورهای قدرتمند، تغییر سیاست برخی از آن ها 
در خصوص تغییرات اقلیمی و خارج شــدن آن ها از معاهدات 
بین المللی مرتبط و خروج آمریکا از »برجام« موجب شــود تا 
با دیدارهای رهبران کشــورهای عضو در حاشیه این اجاس، 
تجارت، تغییرات اقلیمی و بحران رابطه آمریکا با ایران مهمترین 
موضوعات نشست امسال باشد، اما همه گیری »ویروس کرونا« 
باعث شد تا اجاس بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و این 
مسائل را تحت الشــعاع قرار داد.  شیوع بیماری همه گیر کرونا 
و تاثیر آن بــر اقتصاد جهانی همچنین مقابلــه با آن و اتخاذ 
تدابیــر ازم برای تقویت اقتصاد جهانی در دوره پســا کرونا از 
مهمترین موضوعاتی بود که در اجــاس ریاض رهبران گروه 
۲۰ درباره آن ســخن گفتند و تبــادل نظر کردند.  در اجاس 
یاد شده کشورهای عضو از ابتدای شیوع ویروس کرونا متعهد 
به پرداخت ۲۱ میلیارد دار برای مقابله با این ویروس شــدند 
و این اعتبــار برای تأمین مالی فوری و به ویژه برای توســعه 
داروهای تشــخیص، واکســن ها و درمان های تأثیرگذار کرونا 
اختصاص یافت.  رهبران کشــورهای عضو در صورت ســاخت 
موفقیت آمیز واکســن کرونا، خواســتار توزیع عادانه واکسن 
این ویروس و تســهیل راه های دستیابی افراد مورد نیاز به آن 
شدند و وعده دادند که از هیچ تاشی برای تضمین دسترسی 
منصفانه به واکســن کرونا در سطح جهان فروگذاری نخواهند 
کرد.       در این اجاس همچنین کشــورهای عضو گروه ۲۰ 
متعهد شــدند که برای محافظت از کره زمین، انتشار گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهند و به همین منظور به تاش های خود 
برای بازنگری در طرح ها و توسعه  پروژه های متناسب با شرایط 
و اوضــاع طبیعی دنیا ادامه دهند.  تمدید و به تعویق انداختن 
بازپرداخت بدهی فقیرترین کشــورها از دیگر موضوعاتی بود 

که مورد بررســی رهبران عضو گروه ۲۰ قرار گرفت.  »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد چند روز قبل از برگزاری 
اجــاس گروه ۲۰ در پیامی به رهبران ایــن گروه، آن ها را به 
اقدامات جســورانه تر فراخواند و تأکید کرد کــه به اقدام های 
بیشتری برای کاهش بدهی های کشورهای توسعه نیافته نیاز 
است.  »کریستینا گئورگیوا« مدیرکل صندوق بین المللی پول 
نیز پنجشــنبه گذشته با اشــاره به اینکه یک راه حل و درمان 
پزشــکی برای بحران کرونا  نزدیک است، هشدار داد که بهبود 
و رشــد اقتصادی همچنان در برابر عقب ماندگی ها آسیب پذیر 
خواهد بود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در نشست 
ســاانه خود که مهر ماه امسال برگزار شــده بود، از گروه ۲۰ 
خواستند که تاخیر پرداخت بدهی فقیرترین کشورهای جهان 
را که قرار است در پایان سال منقضی شود، تمدید کنند. گروه  
۲۰ در ماه آوریل گذشــته موافقت کرد کــه از میلیاردها دار 
بازپرداخت های کشورهای فقیر تا پایان سال تحت عنوان »طرح 
تعلیق خدمات بدهی« چشم پوشی کند، اما بانک جهانی این را 
کافی ندانسته بود و برای جلوگیری از عواقب بیشتر خواستار آن 
شده بود که سود وام ها کاهش یابد. در همین حال کشورهای 
عضو گروه ۲۰ در بیانیــه پایانی خود که در چهار بخش و ۳۸ 

بند صادر شــد، آورده اند که این گروه تــاش خواهند کرد تا 
بدهی فقیرترین کشورها را به منظور حمایت از آنها برای غلبه 
بر ویروس همه گیر کرونا به تعویق بیندازد. این گروه در بیانیه 
پایانی اجاس ریاض تاکید کردند که هدف آن ها هدایت تاش 
جهانــی برای ایجاد آیندهای مطمئن، پایدار، متعادل و فراگیر 
پس از بیماری همه گیر کرونا است. آن ها افزودند که ما بر این 
عقیده اجماع داریم که اقدامات هماهنگ جهانی، همبستگی و 
همکاری چنــد جانبه به ویژه برای غلبه بر چالش های فعلی و 
تحقق فرصت های یکســان قرن ۲۱ برای همه و تقویت نیروی 
انســانی، حفظ کره زمین و رســیدن به افق های جدید، بسیار 

مهم است. 

بی تاثیری اجاس  
کارشناسان اقتصادی و سیاسی انتقادات زیادی را به این گروه 
وارد می کند، از جمله معتقدند که این نشســت ها برای برون 
رفت جهان از چالش های اقتصادی و زیســت محیطی تاکنون 
موثر نبوده و در واقعیت تاثیر کمی داشــته اســت.  به اعتقاد 
آن ها در نشســت  رهبران گروه ۲۰، هیچگونه رای  گیری انجام 
نمی شــود و تصمیمات و توافقات اجــاس این گروه نیز برای 

کشورها الزام آور نیست. کارشناسان اقتصاد بین الملل و ناظران 
سیاسی می گویند که شاید حضور اندک رهبران کشورها موجب 
شده تا این تصمیم ها نتایج  سریع و موثری در بر نداشته باشد و 

خواستار پیوستن دیگر کشورها به این گروه هستند.  

برگزاری اجاس گروه 20 زیر ســایه مشکات حقوق 
بشری عربستان

پانزدهمین دوره اجاس سران گروه ۲۰ به میزبانی عربستان در 
حالی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد که این کشور به خاطر 
نقض حقوق بشر و زندانی کردن فعاان سیاسی و حقوقی، قتل 
»جمال خاشقجی« و جنگ یمن با انتقادات شدید سازمان های 
بین المللی حقوق بشری و جامعه جهانی مواجه است.  در آستانه 
برگزاری این اجاس بسیاری از گروه های حقوق بشری از سران 
گروه ۲۰ خواســته بودند که از این فرصت برای تحریم مقامات 
عربستان استفاده و آن ها را در رابطه با نقض حقوق بشر پاسخگو 
کنند. کشــته شدن وحشتناک خاشــقجی روزنامه نگار منتقد 
دولت عربستان در سال ۲۰۱۸ در داخل کنسولگری این کشور 
در استانبول ترکیه به دستور مقامات سعودی و پاسخگو نبودن 
دستگاه قضایی این کشور برای محاکمه این متهمان، باعث شد 
تا فعاان حقوق بشری از رهبران گروه ۲۰ درخواست تحت فشار 
دادن ریاض برای برقــراری عدالت در این پرونده کنند.  حمله 
عربستان به یمن و جنگ حدود ۶ ساله با مردم این کشور فقیر 
غرب آسیا نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که سبب شد اعطای 
میزبانی و ریاست اجاس گروه ۲۰ به ریاض زیر سوال برود، زیرا 
ســازمان ملل متحد، وضعیت یمن را بدترین بحران انسانی در 
جهان دانسته و به اعتقاد ناظران سیاسی عربستان با ادامه آن به 
جرایم جنگی متهم شده است. پیش از شروع اجاس دیده بان 
حقوق بشر از کشــورهای گروه ۲۰  خواسته بود تا از عربستان 
بخواهند که این کشور اجازه دسترسی تیم های سازمان ملل به 
یمــن یا مقر پایگاه های ائتاف ریاض را بدهد. » خاویر ژوبرت« 
مدیر موسســه بین المللی » کودکان را نجات دهید« در یمن 
در ایــن باره گفت: رهبران جهان در اجاس گروه ۲۰ در حالی 
پای ســخنان شاه عربستان نشستند که کودکان یمنی با ترس 
در خانه زندگی می کنند و حمله هواپیماهای عربســتان باعث 
مرگ پدران، مادران، خواهران و برادران آن ها می شود. موسسه 
بین المللی و امدادرســانی »اکسفام« نیز از فروش تسلیحات از 
سوی برخی کشورهای عضو گروه ۲۰ به عربستان انتقاد کرد و 
گفت: بر اساس محاسبات انجام شده پس از حمله عربستان به 
یمن، برخی کشورهای گروه ۲۰ فروش تسلیحات این کشورها 

به عربستان سه برابر شده است. 

»مساله اســتفاده مخفیانه روسیه از ساح  الکترومغناطیسی     
علیه جاســوس های آمریکایی در حالی از سوی کارشناسان 
ســیا مورد بررسی است که جهان اخیرا با ادعای مطرح شده 
از سوی نیروهای هندی که زنده زنده توسط یک ساح پالس 
الکترومغناطیســی کباب شدند، روبرو شــده است.«روزنامه 
دیلی میل در گزارشــی می نویسد: »نیروهای هندی مستقر 
در تپه های کوه  هیمالیا با آمادگی کامل و هوشیاری در مقابل 
هرگونه تهاجم از سوی دشمن حضور داشتند اما ظرف کمتر 
از یک دقیقه به همگی آنها احســاس تهوع دســت داد و از 
شدت درد شکم به خود می پیچیدند. این رویداد را می توان به 
نوعی استفاده چین از ساح الکترومغناطیسی علیه نیروهای 
متخاصم توصیف کرد که بدون شلیک حتی یک گلوله کنترل 
اوضاع را به دســت گرفته و نیروهای دشمن را از منطقه دور 
کرده است.«بدن های آنها به قدری ضعیف شده بود که حتی 
نمی توانستند روی پاهایشان بایستند، پس مجبور شدند فرار 
کنند و تپه ها را برای یگان های سربازانی چینی و اشغال آنها 
توســط این نیروها خالی کردند، بدون آنکه حتی یک گلوله 
شلیک شــود.این رویداد در اوت سال جاری میادی به طور 
کامل ناشــناخته ماند تا اینکه اخیرا یک پروفسور چینی به 
نام »جین کانرونگ« از دانشــگاه رنمین در پکن نه تنها این 
واقعه بلکه ساح مخفی که از آن در این رویداد استفاده شده 
بود را فاش کرد.به گفته این پرفســور، چینی ها از یک ساح 
الکترومغناطیسی علیه هندی ها استفاده کرده و آنها را با امواج 
و پالس های قوی و با فرکانس باای الکترومغناطیسی هدف 
قرار داده که باعث گرم شــدن و پخته شــدن اعضا و جوارح 
آنها و در نهایت درد و تحریک اندام ها شــده است. چینی ها 
این تپه ها را به یک ساح مایکروویوی علیه هندی ها تبدیل 
کردند تا دشمنان را زنده زنده کباب کنند.این استاد دانشگاه 
همچنیــن گفت: ما این مشــکل را به زیبایــی حل کردیم. 
هندی ها اصا این مساله را علنی نکردند، چون می ترسیدند 
خودشان را بدبخت و مفلوک نشان دهند.وجود چنین ساحی 
به نام »تســلیحات انرژی مستقیم« مدت هاست که در میان 
جوامع شــناخته شــده اما این نخســتین بار بود که چنین 
ساحی به صورت مستقیم و علنی استفاده شده است.ارتش 
آمریکا ســاح انرژی مستقیم خود را که سیستم غیرکشنده 
انکار فعال است، در ســال ۲۰۱۰ در افغانستان مستقر کرد 
اما بدون آنکه از آن استفاده کند، ساح را از این کشور خارج 
کرد.ارتش هند ادعای این پروفسور چینی را درباره رویداد رخ 
داده در هیمالیا رد کرده و آن را اخبار جعلی خوانده است اما 
در این میان، تنها فــردی که این ادعا را باور کرده یک عضو 
پارلمان انگلیس به نام »توبیاس الوود« و رئیس کمیته تفحص 
دفاعی است.او به میل روز یکشنبه گفت:  ما می دانیم که چین 
به چنین تسلیحاتی دست پیدا کرده و در حال توسعه آن بوده 
است. البته مســاله نگران کننده تر این است که شاید چنین 
تســلیحاتی در گذشــته و به صورت مخفیانه در جایی مورد 
استفاده قرار گرفته باشد.برای این منظور می توان به یکی از 
کارمندان سرویس خارجی آمریکا اشاره کرد که »اودری لی« 
نام دارد البته این نام واقعی وی نیست. او از شغلی که در هاوانا 

داشــت، لذت و بهره کافی می برد و در سفارت تازه باز شده 
آمریکا در کوبا کار می کرد.لی با همسر و دو فرزندش در هاوانا 
زندگی می کرد و تا عصر روز ۱7 مارس ۲۰۱7 وقتی که داشت 
ظرف های ناهار را می شست، همه چیز خوب به نظر می رسید.

اما ناگهان، او احساس درد عجیبی در سرش کرد، دردی که 
واقعا غیرقابل تحمل بــود و او را برای چندین هفته بیخواب 
کرد. این زن از خستگی، فراموشی و عملکرد بد شکایت داشت 
و وقتی همه اینها را در کنار هم قرار داد، متوجه شد که یک 
جای قضیه درســت نیست، با این حال نمی توانست به کسی 
اطاع دهد چون ممکن بود کارش را از دست بدهد. همسرش 
به مجله نیویورکر گفت:  زن من شبیه به زامبی ها شده بود. از 
نظر فیزیکی و جسمانی دیگر کارایی نداشت.البته این زن تنها 
کارمند سفارت آمریکا در هاوانا نبود که از چنین مساله ای رنج 
می برد. آزمایش های پزشکی از ده ها تن از کارمندان سفارت 
که به این وضعیت دچار شده بودند، انجام شد و تنها موردی 
کــه همگی آنها شــکایت می کردند یک نوع ســردرگمی و 
گیجــی از »یک چیز« بود. بعدا، آن را »ســندروم هاوانا« نام 
گذاری کردند اما هنوز پزشــکان علت آن را نفهمیدند.سال 
بعد و درســت ۹۰۰۰ مایل آنطرف تر در گوآنگژو، چین یک 
آمریکایی دیگر بیمار شــد. نامش مارک لنزی بود و کارمند 
وزارت خارجــه آمریکا. او هم ماننــد اودری لی از بی خوابی، 
ضعف حافظه و سردردهای زیاد شکایت داشت. بدتر از همه 
این بود که همســر و فرزندانش هم به این مشــکات دچار 
شــده بودند.آقای لنزی که افسر ارشــد دیپلماتیک امنیت 
بود شــنیده بود که در کوبا چه اتفاقــی افتاده و بابت همان 
»چیز« عجیب نگران بود که بســیاری از مقام های آمریکایی 
در چین نیز دچارش شوند. بعدا آمریکایی ها و کانادایی ها در 
شهرهای سراسر جهان مدعی شدند که به شدت تحت تاثیر 
این »چیز« قرار گرفته اند.در میان آنها، مارک پولیمروپولوس، 
جاسوس سیا بود که در اتاق هتلی در مسکو در اوایل دسامبر 
۲۰۱7 ســاکن بود و در آن زمان گفت: احساس معلق بودن 
داشتم.اگرچه چنین حالتی متوقف شد و این مرد توانست به 
زندگی عادی خود برگردد، اما نشانه ها دو روز بعد وقتی که در 
رستورانی حضور داشت و حتی وقتی به آمریکا مراجعت کرد، 
برگشتند. اســکن های زیادی که از مغزش انجام شد، چیزی 
نشــان نداد اما حالت تهوع و ســرگیجه واقعی بودند و حتی 

گوش هایش هم زنگ می زد.

خب، چه چیزی باعث این ســندروم اسرارآمیز شده 
بود؟

آقای الوود در میان افرادی اســت که به این مســاله مظنون 
هستند ســربازان هندی و دیگر قربانیان، هدف ساح انرژی 
مستقیم قرار گرفته اند.او در این باره می گوید: این به یک رقیب 
متخاصم نظیر چین بر می گردد که چنین سیستم تسلیحاتی 
را با یک روش پنهانی آزمایش می کند. اینها نشانه ای از تغییر 
ماهیت درگیری هاست. شــواهد به قدر کافی وجود دارد که 
نشان دهد چنین مساله ای باید مورد بررسی قرار گیرد.برخی 
از دانشمندان می گویند، آفت کش ها را می توان مقصر چنین 

رویدادهایی دانست یا برخی از بیماری های روانی را. دیگران 
اما ترس و هیستریای گســترده را عامل این موارد می دانند. 
دست کم دو فاکتور نشان می دهد که یک قدرت خارجی به 
طور اخص روسیه در سندروم هاوانا دست دارد. نخست اینکه 
مقام های آمریکایی خواســتند این مساله را اپوشانی کنند 
چون این مساله را مطرح می کنند که یک دولت خارجی شاید 
در آن دســت داشته باشد.اوایل سال جاری میادی، آکادمی 
علوم ملی آمریکا مطالعه ای را به وزارت امور خارجه ارائه کرد 
که نگاهی به تمامی علت های احتمالی داشت. وزارت خارجه 
از انتشــار آن امتناع کرد. سیا تحقیقات خود را انجام داده و 
گفته که به این نتیجه رســیده جاســوس های روسی از نظر 
فیزیکی به جاســوس های سیا که از این »چیز« در لهستان، 
استرالیا، تایوان و گرجســتان آسیب دیدند، نزدیک شده اند.

در دو مورد، عملیات ســرویس اطاعات روســیه در همان 
هتل هایی کــه این ماموران در همان زمان اقامت داشــتند، 
ســاکن شده بودند. اگرچه جینا هاسپل، رئیس سیا در انجام 
اقدامی مناســب در این باره تاخیر به خرج داده اســت.دلیل 
دوم برای مظنون کردن روسیه خیلی صریح تر است؛ آنها این 
کار را قبــا هم انجام داده بودند. بیش از ۵۰ ســال قبل، از 
۱۹۵۳ تا اواخر ۱۹7۹، شوروی، سفارت آمریکا در مسکو را با 
تابش ماکروویویی بمباران کرد که باعث شد تا تعداد زیادی 
از کارمندان با افزایش غیرعادی گلبولهای سفید روبرو شوند 
و مشــکات متعدد برای سامت آنها ایجاد شود.سه سفیر از 
سرطان درگذشتند. آنچه که »سیگنال مسکو« نام گرفت از 
سوی آمریکایی ها اپوشانی شد که تصمیم گرفتند تا ۱۹7۲ 
درباره آن به اعضای ســفارت چیزی نگویند. این حمات تا 
۱۹7۶ به صورت علنی اعام نشد.در ۱۹7۹ به جیمز شوماخر، 
یکی از افسران سیاسی سفارت گفته شد که تعداد گلبولهای 
ســفید خونش بیــش از حد مجاز اســت و در ۱۹۸۵ وی با 
سرطان پیشرفته خون روبرو شــد. تعداد گلبول های سفید 
در ســال ۱۹۹۹ بهبــود یافت.او در این بــاره می گوید: اصا 
نمی دانم چطور به این سرطان مبتا شدم یا اینکه چطور به 
صورت تدریجی از بین رفت. اما آنچه به یاد دارم، این اســت 
که تابش مایکروویوی در مســکو مظنون اولیه است.شوماخر 
خوش شانس بود. تحقیقات جدید از سوسی خوزه مارتینز از 
اسپانیا مشخص کرد که دست کم سه سفیر دیگر آمریکا در 
مسکو از ســرطان در مراحل اولیه ابتا درگذشتند.خب حاا 
سوال اینجاست که شوروی چه می کرد؟ یک تئوری این است 
کــه از مایکروویو به عنوان ابزاری برای شــنود که به صورت 
مخفیانه در سفارت کار گذاشته بود، استفاده می کرد. تئوری 
دیگر این است که تابش مایکروویوی تاشی از سوی شوروی 
برای ایجاد اختال در ابزارهای آمریکایی بود که از مقام های 
شوروی در خودروهایشان شنود کند.اگر روسیه دیپلمات های 
خارجی و جاســوس های اطاعاتی را با این تابش ها بمباران 
کرده باشــد، چرا این کار را کرده؟ با چــه ابزاری؟ اگر دلیل 
ســندروم هاوانا یک تاش الکترونیکی باشد آیا هدفش هک 
یا فعال کردن سرویس های ارتباطی بوده است؟ یا اینکه تنها 

یک اقدام تهاجمی است؟

 آیا روسیه و چین ساح الکترومغناطیسی دارند؟
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نتایج یک مطالعه نشــان داد که با بررسی اندازه مردمک چشم افراد در 
شرایط تصمیم گیری،  می توان زمان رسیدن آن ها به قطعیت را تخمین 
زد. تصمیم گیری؛ فرآیند انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه موجود 
است. این فرآیند یکی از بااترین سطوح فعالیت های شناختی مغز است 
و از دیرباز مورد توجه دانشمندان حوزه علوم اعصاب شناختی قرار گرفته، 
با وجود بررسی ها و پیشرفت های گسترده در حوزه تصمیم گیری ادراکی، 
همچنان دانش کافی در مورد نحوه عملکرد و راهبرد انسان در تصمیمات 
پیچیده و سطح باای دنیای واقعی مثل تصمیمات چند مرحله ای وجود 
ندارد. یکــی از موضوعات چالش برانگیزی کــه در مطالعه تصمیم های 
پیچیده نقش دارد، »قطعیت« است. قطعیت انتخاب درست؛ درجه ای از 

اطمینان تصمیم گیرنده نسبت به درستی انتخاب مورد نظر است. 

به اعتقاد پزشکان و محققان، از دست رفتن حس چشایی و بویایی می تواند 
از عائم اولیه ابتا به کرونا باشد که نشان دهنده ابتا به نوع ضعیف این 
بیماری است که نیازی به بستری شدن در بیمارستان یا استفاده از دستگاه 
اکسیژن ندارد. ویروس کرونا ممکن است سلول های اطراف اعصاب مسئول 
حس بویای و چشایی را آلوده کند بنابراین، حتی اگر فردی به ویروس کرونا 
آلوده و دچار از دست دادن بویایی شود، قابل برگشت بوده و ممکن است 
ظرف یک هفته بهبود یابد. همچنان هیچ درمان یا واکسنی برای پیشگیری 
از این بیماری به دست نیامده است و بهترین راه برای مقابله با آن رعایت 
اقدامات احتیاطی مناسب همچون فاصله گیری فیزیکی، استفاده از ماسک 
و شستن دست ها بوده و دیگر اینکه با مشاهده عائم کووید ۱۹ و تشخیص 

زود هنگام بیماری به جلوگیری از گسترش آن کمک کرد.

طبــق یافته های یــک مطالعه جدید قطرات عطســه افرادی که 
بینــی آنهــا گرفته اســت)در صورتیکه هیچ یــک از دندان های 
خود را از دســت نداده باشــند و همه را داشته باشند( حدود ۶۰ 
درصد دورتر از افرادی که این مشــکل را ندارند، پخش می شود. 
 Airborne(انتقال ویروســی هوابرد/ انتقال ویروس از طریق هوا
virus transmission( از راه قطرات تشکیل شده طی اعمال 

تنفســی مرتبط با جریان هوا از طریق شبکه ای از مجاری بینی و 
باکال)عضوی که در سمت گونه قرار دارد( انجام می شود. جریان 
هوا در اثر برخورد با ساختار بزاق / مخاط که در آنجا قطرات شکل 
می گیرند و پخش می شــوند مسیری را برای انتقال کروناویروس 

سندرم حاد تنفسی ۲ ایجاد می کند.

تغییر مردمک چشم ها در زمان 
تصمیم گیری

از بین رفتن حس چشایی و بویایی 
در کرونا نشانه خوبی است؟

گرفتگی بینی ویروس را بیشتر 
پخش می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

محدودیت تردد در تهران

نیسان تایتان الکتریکی، ورود به بازی غول های بارکش برقی
دیوانگی در بازی تراک های الکتریکی به تازگی آغاز شده و ظاهراً تمامی ندارد. زیرا گزارش های جدید حاکی از پیوستن نیسان تایتان 
 Hercules Electric( به این جرگه دارد. به گفته منابعی که با بلومبرگ گفتگو کرده اند، نیســان در حال مذاکره با شــرکت هرکولز
Vehicles( برای امکان خرید پیشــرانه های برقی مناســب برای تایتان الکتریکی است. ظاهراً تراک هرکول آلفا در قطعات بیشتری با 
نیسان تایتان الکتریکی نیز مشترک خواهد بود. این خودرو بر مبنای تایتان معمولی طراحی شده است. جزئیات این شراکت فعًا مبهم 
است اما آلفا قرار است چهار موتور الکتریکی داشته باشد که خروجی ترکیبی آن ها به ۱۰۰۰ اسب بخار )۷۴۵ کیلووات( می رسد و طبق 
پیش بینی ها قادر خواهد بود در چهار ثانیه به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت برسد و در عین حال نهایت سرعت آن هم ۱۹۳ کیلومتر بر 
ساعت می باشد. آلفا همچنین قول داده از یک سیستم گشتاور برداری و همچنین چرخش با شعاع صفر همانند ریویان بهره ببرد. برد 
یا شــعاع حرکتی این خودرو با هر بار شــارژ کامل ۴۸۳ کیلومتر اعام شده و همچنین قرار ست از پوشش سلول های خورشیدی برای 
کمک به شارژ خودرو در زمانی که در زیر آفتاب پارک شده استفاده نماید. فروش تایتان در بازار رقابتی امریکا کاهش یافته و در حالی 
که در سال ۲۰۱۹ توانسته به گاراژ ۳۱۵۱۴ آمریکایی راه یابد، در سال ۲۰۲۰ تاکنون تنها ۱۹۴۰۳ دستگاه از آن به فروش رسیده است.

حضور سلیمی با یک تیم جدید در لیگ برتر وزنه برداری
قهرمان وزنه برداری المپیک لندن به همراه تیم گوهر زمین ســیرجان وارد لیگ برتر وزنه برداری شــد. بهداد سلیمی درباره حضور در 
لیگ وزنه برداری با یک تیم جدید بیان کرد: من در فصل جدید لیگ برتر وزنه برداری با باشگاه گوهر زمین سیرجان همکاری دارم و 
۱۸ وزنه بردار را جذب کرده ایم و از نفرات ملی پوش کیا قدمی، محمد زارعی  و کیانوش رستمی در این تیم حضور دارند. او ادامه داد: 
تیم را برای قهرمانی بستیم اما چون این کار دیر انجام شد، بهترین وزنه برداران بین سه تیم گوهرزمین سیرجان، فواد خوزستان و ملی 
حفاری تقسیم شدند. از این رو رقابت  سنگینی خواهیم داشت و هر تیمی اشتباهات کمتری داشته باشد و وزنه های کمتری را بیندازد 
می تواند قهرمان شود. سلیمی در پاسخ به این پرسش که فکر می کند با وجود نقص هایی که لیگ برتر وزنه برداری دارد، آیا تیم جدید 
او برای سال آینده هم مجاب به تیمداری می شود، تصریح کرد: من در مورد شرایط لیگ با آنها صحبت کردم و  امیدوارم شرایط لیگ 
هم بهتر شود. اگر کرونا نبود، با برگزاری مسابقات در شهرستان ها قطعا می توانستیم حضور تماشاگران را داشته باشیم. در حال حاضر 
هم بحث پوشش رسانه ای مهم است و فدراسیون این  قول را داد که شاهد پخش زنده مسابقات باشیم. قهرمان وزنه برداری المپیک 

لندن در مورد اینکه چقدر تاش شده تا قرارداد وزن برداران نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

ال دولت عالی بقای سرمد راتو آن کسی ه ز ام تو یافت استحقاق خجل  کنند عبید تو نصرِ احمد راه روزگار تو گر نصرِ احمد آید باز
ه جود خویش وجود نهایت و حد راچو از عدم ه وجود آمدی، عدم کردی از آنکه دست تو چون خاک  کرد عَسجَد راه زر پای تو خاک زمین شود عَسْجُد ه قدر باشد مر لؤلؤ و زَبَجَد راکجا بود شَبَه خاهٔ تو چون شب قدر زماه لعبت دو دیده کرد آن مد راچو مَّد کلک ه روز و ه شب مسلسل کرد

پیشنهاد

چهره روز

ادگار آلن پو هرگز نخندید
کتابی دربــاره زندگی و سرگذشــت ادگار آلن پو 
نویسنده شهیر امریکایی، با ترجمه شهاب ُشکروی 
وارد بازار کتاب شــد. کتاب »پو؛ مردی که هرگز 
نخندیــد« کتابــی از »پیتر آکروید« بــا ترجمه 
»شهاب ُشــکروی« از سوی نشر آفتابکاران منتشر 
شد. این کتاب نگاهی متفاوت به زندگی »ادگار آلن 
پو« نویسنده نابغه آمریکایی دارد. »ادگار آلن پو«، 
نابغه پیشــرو و مبتکر در زمینه داستان های مدرن 
که نوآوری هایش در داســتان های علمی تخیلی، 
جنایی و داستان هایی که جنبه روانشناختی دارند 
به او اعتبار بخشیده، خود همچون آثارش زندگی 
تراژیک و عجیبی داشــت. زندگی پو با مرگ زنان 
گره خورده بود. وقتی فقط دوســال داشــت، مادرش از بیماری ســل درگذشت و در بیست 
ســالگی مادر ناتنی اش را از دست داد. تقدیر همسرش ویرجینیا نیز همچون مادرش بود، با 
همان بیماری و در همان ســن از دنیا رفت. همان طور که پیتر آکروید به شکلی هوشمندانه 
نشــان می دهد، مرگ این زنان و همچنین کودکی اســفبار پو چیزهایی بودند که منجر به 
خلق داســتان هایی ســیاه و عجیب همچون دو کتاب ســقوط خاندان آشر و برنیس شدند. 
اگرچــه در نهایت با خلق کاغ توانســت به رؤیای شــهرت خود جامه عمل بپوشــاند، این 
موفقیت نتوانســت او را از اســارت خودش نجات بدهد و بااخره در چهل سالگی، درحالیکه 
روزهای پایانی زندگی اش همچون داســتان هایش اســرارآمیز بود، از دنیا رفت. ادگار آلن پو 
نویســنده فوق العاده ای بود که پیترا آکروید به بهترین شکل ممکن زوایای پنهان زندگی او 

را به نمایش گذاشته است.

ادگار آلن پو
ادگار آلن پو نویسنده، شاعر، ویراستار و منتقد ادبی اهل 
آمریکا بود که از او به عنوان پایه گذاران جنبش رمانتیک 
آمریکا یاد می شــود. داســتان های پو به خاطر رازآلود و 
ترسناک بودن مشهور شــده اند. پو از اولین نویسندگان 
داستان کوتاه آمریکایی به حساب می آید و از او به عنوان 
مبدع داستان های کارآگاهی نیز یاد می شود. همچنین از 
نخستین افرادی بود که از ژانر علمی تخیلی استفاده کرد. 
او اولین نویسنده مشهور آمریکایی بود که سعی کرد تنها 
از راه نویسندگی مخارج زندگی اش را تأمین کند، که به 
همین خاطر دچار مشــکات مالی در کار و زندگی اش 
شــد. یکی از آثار زیبای او تیمارســتان استون هیرست 
اســت که فیلمی از ان ســاخته شده اســت. ار پو تأثیر 
زیادی بر ادبیات ایاات متحده و جهان داشت از جمله استفاده کردن از کیهان شناسی و رمزنگاری در 
داستان هایش. از بسیاری از آثار او در فرهنگ عامه، ادبیات، موسیقی، فیلم و تلویزیون استفاده می شود. 
شماری از خانه های وی امروز تبدیل به موزه شده اند. نویسندگان رازآلود آمریکا هر ساله جایزه ای به نام 
جایزه ادگار به بهترین اثر در گونهٔ رازآلود اعطا می کند. وی استاد نوشتن داستان کوتاه بود. از ادگار آلن 
پو به عنوان بنیان گذار داستان کوتاه امروزی یاد می کنند. داستان های کوتاه وی، نوعی از قصه های کهن 
بود که در زمینه های وحشت، انتقام و حوادث مهیب و هولناک بازآفرینی شده و گسترش یافته بود. ادگار 
آلن پو تأثیر چشمگیری بر ادبیات پس از خود گذاشت و از بنیانگذاران داستان کوتاه به مثابه یک فرم 
ادبی و همین طور از بنیانگذاران گونه های پلیسی، علمی تخیلی و وحشت شمرده می شود. نویسندگان 
و شاعرانی نظیر والت ویتمن، ویلیام فاکنر، هرمان ملویل و ری بردبری، و در فرانسه شارل بودلر، شاعر 

بزرگ فرانسوی که آثار او را به فرانسه ترجمه کرد.

بخوانید در اینستاگرام


