
شناسایی ۱۳۷۲۱ بیمار جدید کرونایی

 ۴۸۳ نفر فوت کردند
ســخنگوی وزارت بهداشــت، ضمن ارائه آمار کرونا در شــبانه روز 
گذشــته، از شناســایی ۱۳۷۲۱ بیمار جدید خبر داد. سیما سادات 
اری، بعد از ظهر  دیرروز ســه شنبه چهارم آذر ۹۹، به تشریح تازه 
ترین آمار کرونا در کشــور پرداخت.وی از شناسایی ۱۳ هزار و ۷۲۱ 
بیمار جدید خبر داد و گفت: تا کنون ۸۸۰ هزار و ۵۴۲ نفر در کشور 
به کرونا مبتا شــده اند.اری از فوت ۴۸۳ بیمار کرونایی خبر داد و 
افزود: تعداد کل فوتی ها به ۴۵ هزار و ۷۳۸ نفر رسید.وی ادامه داد: 
تاکنون ۶۱۷ هــزار و ۷۱۵ هزار نفر بهبود یافته اند و ۵ هزار و ۸۲۴ 
نفر نیز در شرایط بد بیماری قرار دارند.اری گفت: تا کنون ۵ میلیون 

و ۸۷۱ هزار و ۹۸ مورد تست تشخیصی در کشور انجام شده است.
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی از آمادگی ازم این سازمان در صورت تصمیم نظام جمهوری اسامی برای تولید ماشین های پیشرفته در حد صنعتی، افزایش 
ظرفیت تولید و درصد غنا برای نیازهای که داریم خبر داد.به گزارش خانه ملت، بهروز کمالوندی ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در خصوص طرح اقدام 
راهبردی لغو تحریم ها که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح است، گفت: طرح اقدام راهبردی در مجلس در حال بررسی است و کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی از ما خواسته تا نظر خود را درباره جنبه های فنی این طرح عنوان کنیم. بر همین اساس چند جلسه مشترک داشتیم و در نشست دیروز 

)چهارم آذرماه( نیز حضور پیدا کردیم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود:....
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کمالوندی:
سازمان انرژی اتمی امکان افزایش غنی سازی و طراحی راکتور را دارد
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ورود آمریکا به برجام !
روزی کــه دونالد نرامپ از برجام خارج و کاخ ســفید در این ماجرا 
چهره حق بــه جانب گرفت و بیانیه کمال اندیشــی صــادر کرد، 
واکنش ها به این اقدام در ایران متفاوت بود. برخی نسبت به ترامپ 
و دولــت آمریکا ابــراز انزجار کردند و برخی دیگــر، این تصمیم را 
کامًا بیهوده و بی تاثیر خواندند. این اقدام از ســوی محافظه  کاران 
آمریکایــی در ایاات متحده، که توافقنامه را ضعیف می دانســتند، 
ستایش شــد. دیگر شخصیت های آمریکایی از جمله رئیس جمهور 
ســابق آمریکا باراک اوباما و جو بایــدن، معاون وی، تصمیم دولت 
ترامــپ را مورد انتقاد قرار دادند، در حالی که کشــورهای اروپایی 
شــامل انگلیس، فرانسه و آلمان که این توافق را امضا کرده بودند از 
این اقدام ابراز تاسف کردند. همچنین نظرسنجی نشان داد که مردم 
آمریکا با رئیس جمهور ترامپ موافق نیستند و ترجیح می دهند که 
حداقل بخشــی از این معامله را حفــظ کنند. برجام یا طرح جامع 
اقدام مشترک که به  طور غیررسمی با عناوین معاهده ایران یا توافق 
هســته ای ایران شناخته می شــد، توافقنامه  ای بین المللی در مورد 
برنامه هســته ای ایران بود که در ژوئیه ۲۰۱۵ بیــن ایران و گروه 
۵+۱ )پنج عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل متحد - چین، 
فرانســه، روســیه، بریتانیا، ایاات متحده- + آلمان( و اتحادیه اروپا 
به تصویب رســیده بود و خروج از آن یک اقدام قانونی محســوب 
نمیشــد. دونالد ترامپ بارها دربارهٔ اصاح برجام تا ۲۵ اردیبهشت 
۱۳۹۷ )۱۲ مه ۲۰۱۸( سخن گفته بود و تأکید داشت که اگر سایر 
کشورهای عضو پیمان برجام )شامل فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین 
و آلمان( کاری برای اصاح این توافق با توجه به خط مشی آمریکا 
که البته ) اســرائیل( نکنند، آمریکا تحریم های هسته ای علیه ایران 
را دوبــاره اعمال می کند. وی اعام می کرد که دولت ایاات متحده 
فقط در صورت بازبینی و اصاح در برجام و لحاظ کردن چهار شرط 
در توافق هســته ای باقی می  ماند. ترامپ در کنفرانسی مطبوعاتی و 
مشترک با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه رسما اعام کرد 
که: »هیچ کس نمی داند که تصمیم من برای دوازدهم ماه مه )موعد 
تمدیــد تأیید پایبندی ایران به برجام( چــه خواهد بود.« بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، با اظهارنظری دو پهلو 
»احتمال بسیار قوی« می دهد که آمریکا به زودی از توافق هسته ای 
خارج شــود او آمریکا را در مرز خروج از برجام می دانســت. وندی 
شــرمن، معاون سیاسی ســابق وزارت خارجه آمریکا، دربارهٔ ایزوله 
شدن آمریکا پس از خروج از توافق هسته ای ابراز نگرانی کرده بود. 
حتی شرمن در مقاله خود در نیویورک تایمز تأکید کرد که: » خروج 
از توافق هسته ای دست ایران را برای غنی سازی اورانیوم باز می کند 
و همان قدر که آمریکا به این توافق متعهد نمی ماند، ایران هم خود 
را ملزم به تعهد به توافق هســته ای نخواهد دید. او اصرار داشت به 
دوســتانش که کاخ سفید را در اختیار گرفته بودند بباوراند که اگر 
آمریکا هم  پیمان قابل اعتمادی نباشد، کشورهای اروپایی آمریکا را 
در معادات بین المللی بازی نخواهند داد. بسیاری دیگر از منتقدان 
سیاست  های کاخ سفید هم اعتقاد داشتند، خروج از توافق برجام به 
روابط آمریکا با متحدان اروپایی آن آسیب جدی وارد می آورد. آنها 
عقیده داشتند این اقدام عاوه بر تهدیدی که علیه منافع امنیت ملی 
آمریکا ایجاد می کند توانایی بین المللی برای نظارت بر فعالیت های 
ایران را کاهش می دهد و بســیاربدیهی خواهد بود که خروج ایاات 
متحده از توافق هسته ای بقیه کشورهای متخاصم با ایاات متحده 
)مانند کره شمالی که تهدید هسته ای خطرناکی برای آمریکا است( 
را از مذاکره با این کشــور دلســرد خواهد کرد و بیش از اینکه این 
خروج به ضرر ایران باشد به نفع ایران خواهد بود«. حاا حدودا ۲۲ 
ماه از آن زمان میگذرد و دونالد ترامپ در سراشیبی سقوط از قدرت 
و تحویل قانونی کاخ ســفید به اعضا و نماینده حزب دموکرات قرار 
دارد و باید باور کند که آنچه رقبای غیر هم حزبی او به عنوان انتقاد 
به او گفته بودند محقق شده و اگر دست به عصا رفتن دولت روحانی 
در ایــران در واکنش به عمل آمریکا نبود امروز ایران ســیصد پله 
جلوتر از این شــرایطی بود که امروز هست. ترامپ باید باور کند که 
تحریم های کشنده حتی با ناکارامدی دولت ایران در بدل کردن آنها 
نیز کار زیادی از پیش نبردند. باید باور کند که همه اقدامات گذشته 
او ممکن است در تقابل با او به هیچ و پوچ تبدیل شوند و جو بایدن 
رئیس جمهور قانونِی بیــش از ۵۱ درصد مردم آمریکا در انتخابات 
۲۰۲۰ بخواهد بی چون و بی چرا به برجام همان )طرح جامع اقدام 
مشترک( بازگشته و ثابت کند که آمریکا یک کشور بی تمدن نیست 
کــه دولتی امضا بدهد و دولت دیگری به بهانه ای آن را پس بگیرد. 
حاا البته بایدن باید به این بیاندیشد که برای راضی کردن ایران به 
بازگشت آمریکا به برجام چه امتیازی باید بدهد و یا خسارت تاخیر 

در عملکرد چند ساله را چگونه به مردم ایران خواهد پرداخت؟ 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

طا به پایین ترین قیمت خود در چند ماه اخیر رسید
 پیش بینی کاهش قیمت ها تا پایان هفته

دبیر هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر تهران گفت: طا به پایین ترین قیمت خود طی چند ماه گذشته رسیده 
و احتمال می رود این روند تا پایان هفته ادامه دار باشد.نادر بذر افشان درباره عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت 
طا و سکه در روز های تعطیلی بازار طا توضیح داد: بهای اونس جهانی نسبت به دیروز حدود ۴۴دار افت 
کرده و از طرفی نرخ ارز هم اندکی ارزان شــده، همچنین انتشــار خبر کشف واکسن کرونا توسط انگلیس از 
عوامل موثر بر کاهش قیمت طا و سکه است.او اضافه کرد: این عوامل باعث شده قیمت طا به پایین ترین حد 
خود طی چند ماه گذشته برسد؛ با این روند پیش بینی ما این است که در صورت افت مجدد بهای اونس و دار، 
احتمال کاهش بیشتر قیمت طا و سکه وجود دارد.به گفته بذرافشان، تا پایان محدودیت های کرونایی هیچ 
معامله فیزیکی برای طا و سکه انجام نمی شود و قیمت های فعلی مطابق با نرخ دار و اونس محاسبه شده، بر 
این اساس حباب سکه همچنان ۸۰۰هزار تومان است.این فعال بازار طا با تشریح قیمت های دیروز گفت: در 
جریان معامات بازار آزاد تهران، در ساعت )۱۴:۰۰( دیروز قیمت سکه طرح جدید به ۱۱میلیون و ۴۵۰هزار 
و ســکه طرح قدیم به ۱۱میلیون تومان کاهش یافت.او افزود: همچنین قیمت نیم ســکه به شش میلیون و 
۱۵۰هزار، ربع سکه چهار میلیون و ۲۰۰هزار و سکه یک گرمی به دو میلیون و ۴۵۰هزار تومان رسید؛ قیمت 

طای ۱۸عیار هم در بازار دیروز گرمی یک میلیون و ۷۱هزار تومان است.

حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر اینکه برای عاج تحریم ها دو مسیر »خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آنها« و »رفع تحریم« وجود دارد، افزودند: البته 
ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید. جلسه ویژه شورای عالی هماهنگی سران قوا، صبح دیروز )سه شنبه 
۴ آذر( با حضور حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معّظم انقاب در حسینیه امام خمینی)ره( تشکیل شد.رهبر معظم انقاب در این جلسه، با اشاره به چهار 
محور ازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با 
همت جدی و تاش پیگیر مسئوان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.حضرت آیت اه خامنه ای، اقتصاد را موضوع اصلی کشور 
خواندند و افزودند: اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی 
شده و در ماههای اخیر نیز کرونا، مشکات را بیشتر کرده است.ایشان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه، بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت 
نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته ازمه اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها، همت جدی و تاش پیگیر رؤسای 
قوا و مســئوان مرتبط با ســه قوه در تشکیات و سازمانهای آنها است.رهبر انقاب اسامی قبل از بیان راهکارها، دو نکته مهم را بیان کردند و افزودند: 
کارشناسان برای مشکات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و 
اهتمام جدی و پیگیری هستیم.ایشان نکته دوم خود را به موضوع تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت امریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران 
اختصاص دادند و افزودند: این جنایت سالها است که بر ضد ملت ایران انجام می شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.حضرت آیت اه خامنه ای با 
تأکید بر اینکه برای عاج تحریم ها دو مسیر »خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آنها« و »رفع تحریم« وجود دارد، افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک 

بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید.

بی اثر کردن تحریم ها ممکن است مشکاتی داشته باشد اما خوش عاقبت است
رهبر انقاب اسامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی ها و مشکاتی داشته باشد 

اما خوش عاقبت است.

اگر طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت
حضرت آیت اه خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر با تاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکات بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل 

بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.

ظرفیت های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها داریم، به شرط اینکه همت کنیم
ایشان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع بندی کردند: ما ظرفیت ها و توانایی های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و 
همت کنیم و به دل مشکات برویم.حضرت آیت اه خامنه ای سپس با بیان بعضی از راه حل های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل 
»کسری بودجه«، »افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی«، »جهش تولید« و »حمایت از قشرهای ضعیف« ابراز امیدواری کردند که با اجرای 
این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشــور و زندگی مردم پدید آید.حضرت آیت اه خامنه ای با اشــاره به اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد 
انتظار تحقق نیافته، افزودند: کارشناساِن بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده اند از جمله: 
»افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعه سازان داخلی«، »افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی« و »افزایش تولید 
خوراک دام و دانه های روغنی«.رهبر انقاب همچنین بر »ضرورت حمایت از قشــرهای ضعیف« تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده ها به علت رکود 
تورمی در چند ســال اخیر به شــدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکات افزوده و دشواری های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم 
به وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.ایشان »ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم« و »ایجاد پایگاه ملی ایرانیان 

با اتصاِل پایگاههای مختلف اطاعاتی به یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکات مردم برشمردند.

باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد
حضرت آیت اه خامنه ای در ادامه با تأکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد، افزودند: کسانی که برخی چشم امید 
به آنها دارند با ما دشمنی می کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های اخیر، امکان صحبت و موضع گیری در مسائل 

بین المللی را به آنها نمی دهد و نمی توان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد.

اروپایی ها به ما می گویند در منطقه دخالت نکنید و موشک نداشته باشید؛ به شما چه ربطی دارد؟
ایشان همچنین به یاوه گویی های اخیر سه کشور اروپایی نیز اشاره کردند و گفتند: وضع امریکا که مشخص نیست و اروپایی ها هم دائماً در حال موضع 
گیری بر ضد ایران هستند. آنها در حالی که خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند، به ما می گویند در منطقه دخالت نکنید و 
در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به ما می گویند موشک نداشته باشید.رهبر انقاب 

اسامی گفتند: به شما چه ربطی دارد، شما اول خودتان را اصاح کنید و بعد اظهار نظر کنید.

به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود
حضرت آیت اه خامنه ای تأکید کردند: به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید گشــایش آنها بود.رهبر انقاب اسامی در پایان خاطرنشان کردند: 
اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که می تواند به نفع مردم باشد، انجام شود، یقیناً دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.پیش 
از سخنان رهبر انقاب اسامی آقای روحانی رئیس جمهور به برگزاری ۵۰ جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و 
افزود: در این جلسات ۲۲۶ طرح در بخش های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، سرمایه گذاری، 

فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کااهای اساسی مصوب شد.

در نامه ای به رئیس جمهور مطرح شد؛

هشدارهمتی در مورد شکل گیری پرونده های تخلفات ارزی
رئیس کل سازمان مالیاتی خبر داد

بسته جدید مالیاتی برای حمایت 
از مشاغل آسیب دیده کرونایی

آغاز ثبت نام وام یک میلیون تومانی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی الزامی برخی کسب وکارها 
در برخی شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز، از تصویب و اجرای بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل به 
شدت آسیب دیده از کرونا خبر داد.امید علی پارسا خاطرنشان کرد: به سبب اوج گیری مجدد شیوع بیماری کووید 
۱۹ و اعمال محدودیتهای شــدید و تعطیلیالزامی برخی کسب وکارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز 
)بنا به اعام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(، مشاغل و کسب وکارها و فعالیت های شدیدا آسیب دیده از 
کرونا )بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که در شهرهای مذکور قرار می گیرند، 

از حمایت های دولت بهره مند می شوند....

مرکز آمار اعام کرد؛

 تورم آبان، دهک های پایین درآمدی 
را نشانه گرفت

7 دلیل اصلی کاهش قیمت ارز
همزمان با آغاز محدودیت های کرونایی، آرامشی نسبی در بازار طا و ارز حاکم شده و قیمت های ارز 
و ســکه با شیب مایم در حال طی مسیر کاهشی هســتند؛ اما دایل واقعی کاهش قیمت ها در این 
بخش چیســت؟نمودار قیمتی در بازار طا و ارز طی روزهای اخیر بیانگر ثبات نسبی بوده و برخاف 
هفته های قبل دیگر شــاهد نوسانات شــدید و لحظه ای در قیمت ها نیستیم.از دو سه روز اخیر و با 
شروع محدودیت های کرونایی البته قیمت ها در هر دو بازار طا و ارز وارد سیر نزولی شده اند و همین 
امر باعث شده تا دارندگان طا و ارز نگران ریزش بیشتر قیمت ها باشند و به فروشنده های بازار طی 
روزهای جاری تبدیل شــوند.این درحالی اســت که بازار طا و جواهر به مدت ۱۵ روز تعطیل است و 
معامات در این بازار به حداقل ممکن رســیده اســت، اما در بازار ارز با مجوز بانک مرکزی صرافی ها 
اجازه فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت انسانی را دارند و معامات در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی مشابه 
روزهای قبل ادامه دارد.با این حال اما نیمه تعطیل بودن بازار ارز موجب شده تا دیگر شاهد رفتارهای 
هیجانی در این بازار نباشیم ضمن اینکه به گفته فعاان بازار ارز آنچه باعث ثبات نسبی قیمت ها در 
این بخش شــده، آرامش فضای روانی در بین معامله گران است.قیمت دار در روزهای اخیر با شیب 
مایم در حال کاهش قیمت اســت و همین موجب شده تا دار از  کانال ۲۶ هزار تومان به مرز کانال 
۲۴ هزار تومان نزدیک شــود؛ اخبار سیاسی از انتخابات امریکا و قطعی شدن ریاست جمهوری بایدن 
هم باعث شــده تا فضای بازار ارز نسبت به قبل مثبت شود.این درحالی است که درهمین ایام برخی 
از دارندگان ارز سعی دارند با ایجاد تنش در بازار و پخش شایعات، نوسان قیمتی ایجاد کرده و نسبت 
به فروش ارزهای خود در قیمت های بااتر اقدام کنند ولی تجربه دو ســه روز اخیر نشان میدهد که 
اینبار تیر سوداگران ارزی به سنگ خورده است.این گروه سعی داشتند با پخش شایعاتی فضای بازار را 
ناآرام کنند ولی اینبار بازار بی توجه به شایعات به مسیر خود ادامه داد و همین امر هم باعث کاهش 
بیشــتر قیمت ارز در روزهای اخیر شد.این مساله نشان می دهد که بازار دیگر به اندازه قبل به اخبار 
سیاســی حساس نیست و برای نوسانات خود بیشتر به خبرهای واقعی و مسائل بنیادی دقت خواهد 
کرد. در این میان، عده ای هم عنوان می کردند بارها چنین اخباری به بازار رسیده است و اتفاقی رخ 
نداده اســت ، در نتیجه معامله گران توجه چندانی به آن ها نکردند.به اعتقاد فعاان بازار آنچه باعث 
آرامش نسبی در بازار ارز و کاهش قیمت دار شده عبارت است از تعطیلی بازار های مختلف و کاهش 
تقاضا برای خرید ارز، باز بودن صرافی های مجاز و عرضه کافی ارز در بازار، قطعی شدن پیروزی بایدن 
در انتخابات امریکا، جلســات کشورهای اروپایی برای زنده نگهداشتن برجام، جو روانی مثبت در بازار 
و آرامش قیمت ها، ارامش و کاهش قیمت در بازار های دیگر از جمله خودرو و مســکن، مثبت شدن 
شــاخص بورس و  امیدواری مجدد سرمایه گذاران به بورس و شکسته شدن مقاومت صادر کنندگان 
در عرضه ارزهای حاصل از صادرات بعد از نامید شــدن از افزایــش نرخ و  آغاز فروش ارز صادراتی در 
نیما با نرخ های متعادل.افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان درحالی این روزها به آرامش بازار ارز 
کمک کرده که پیش از این شاهد مقاومت صادرکننده ها برای فروش ارز در سامانه نیما بودیم؛ برخی 
از صادراتی ها سعی داشتند نرخ ارز پیشنهادی برای فروش ارز را بااتر از قیمت بازار اعام کنند ولی 
با ادامه فرایند نزولی در بازار ارز مقاومت این گروه هم شکسته شد.هر گاه تصمیم جمعی معامله گران 
به سمت خرید و فروش تغییر کند، دار می تواند به مرزهای جدید وارد شود. باتوجه به جو فعلی بازار 
ارز اگر هم خرد جمعی معامله گران به سمت فروش باشد، نرخ ارز وارد سطوح پایین تری خواهد شد.

رهبر انقاب: 

 موشک و منطقه ما به اروپایی ها ربطی ندارد
 مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان کردیم

 اما به نتیجه ای نرسید
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کمالوندی:گزیده خبر

سازمان انرژی اتمی امکان افزایش غنی سازی و طراحی راکتور را دارد
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی از آمادگی ازم این ســازمان در صورت تصمیم نظام جمهوری اسامی برای تولید ماشین های 
پیشرفته در حد صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و درصد غنا برای نیازهای که داریم خبر داد.به گزارش خانه ملت، بهروز کمالوندی 
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص طرح اقدام راهبردی لغو تحریم ها که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح است، 
گفت: طرح اقدام راهبردی در مجلس در حال بررسی است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ما خواسته تا نظر خود را 
درباره جنبه های فنی این طرح عنوان کنیم. بر همین اساس چند جلسه مشترک داشتیم و در نشست دیروز )چهارم آذرماه( نیز 
حضور پیدا کردیم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: صرف نظر از جنبه های سیاسی این طرح و اینکه تصمیم نظام جمهوری 
اسامی چه خواهد بود، ما در مورد ماحظات فنی طرح اظهار نظر می کنیم. موارد مطرح در حوزه های مختلف غنی سازی، طراحی 
راکتور و تحقیق و توسعه است که بخش مهمی از آنها برای سازمان انرژی اتمی قابل اجرا است به خصوص  با توجه به پیشرفت 
هایی که در چند سال اخیر در حوزه توسعه ماشین های پیشرفته داشته ایم.وی تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی در صورت تصمیم 
نظام جمهوری اسامی برای تولید ماشین های پیشرفته در حد صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و درصد غنا برای نیازهای که داریم، 
امکان اجرا دارد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآور شد: ما در تاشیم تا ماحظات فنی سازمان در طرح دیده شود تا در صورت 

تصویب سازمان در اجرای آن مشکلی نداشته باشد.

روحانی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی:
شورای  عالی هماهنگی اقتصادی تاکنون ۲۲۶ 

طرح را مصوب کرده است
رئیس جمهــور گفت: شــورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا از زمان تشــکیل 
تاکنون، ۲۲۶ طرح را در حوزه های کلیدی اقتصاد کشور بررسی و تصویب کرده 
اســت.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در دیدار 
اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر معظم انقاب اسامی اعام 
کرد که این شــورا از زمان تشکیل تاکنون، ۲۲۶ طرح را در حوزه های کلیدی 
اقتصاد کشور، بررسی و تصویب کرده است.حجت ااسام حسن روحانی روز سه 
شنبه در این دیدار که رؤسای قوای قضائیه و مقننه و دیگر اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی حضور داشــتند، گفت: این طرح ها در بخش های مختلف 
از جمله مســائل ناظر به اشــتغال، اصاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام 
پرداخت، ســرمایه گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کااهای اساســی 
مصوب شده اند.روحانی همچنین اظهار داشت: این طرح ها در جریان ۵۰ جلسه 

این شورا از زمان تشکیل آن، مصوب شده اند.

عمویی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:
سازمان انرژی اتمی ملزم به طراحی راکتور 

آب سنگین می شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: بر اساس 
مصوبه این کمیســیون، ســازمان انرژی اتمی موظف خواهد بود که نسبت به 
طراحی رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین در مکانی مناسب اقدام کند.ابوالفضل 
عمویی در تشریح جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسامی، گفت: در این جلسه طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها را مورد بحث و بررســی قرار دادیم.وی با اشاره به اینکه کلیات طرح 
و همچنین ســه ماده از آن در جلسات قبل تصویب شده بود، گفت: در جلسه 
دیروز دو ماده دیگر طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به تصویب رســید.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: بر اساس ماده ۴ این طرح که دیروز در جلسه کمیسیون به تصویب 
رسید، سازمان انرژی اتمی ملزم به ایجاد کارخانه ای برای تولید اورانیوم فلزی 
خواهد شد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی بیان کرد: همچنین 
بر اســاس ماده ۵ این طرح که با اصاحاتی تصویب شــد، سازمان انرژی اتمی 
موظف خواهد بود که نســبت به طراحی رآکتور ۴۰ مگاواتی آب ســنگین در 

مکانی مناسب اقدام کند.

 »روحانی« از نماینده تهران در مجلس
 شکایت کرد

نماینــده تهــران در مجلس اعام کرد که رئیس جمهور از وی شــکایت کرده 
است.سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی در توئیتی 
اعام کرد که حجت ااســام حسن روحانی رئیس جمهور از وی شکایت کرده 
اســت.دهنوی در این باره نوشت: »در مراسم تحلیف »از این که دهان مخالفان 
و منتقــدان را« ببندد به خدا پناه برد اما دیروز از من شــکایت کرد. بی صبرانه 
مشتاق حضور در دادگاه هستم تا اثبات کنم صنعت هسته ای و صنعت فضایی به 
دست این دولت به تعطیلی کشانده شده است. از پیشرفت ایران کوتاه نمی آیم.«

سردار سلیمانی:
هزار زندانی در هفته بسیج آزاد می شوند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دیروز ۸۳۷ زندانی آزاد شده و طی دو 
روز آینده این رقم به ۱۰۰۰ نفر از عزیزان و هموطنان خواهد رســید. ســردار 
غامرضا سلیمانی در آغاز اجرای طرح آزادی زندانیان غیر عمد، طی سخنانی، 
گفت: خدا را شکر که در هفته بسیج توانستیم این کار خدا پسندانه و کریمانه 
را انجام دهیم. اکنون آزادی ۸۳۷ زندانی انجام می شود و طی ۲ روز آینده این 
رقم به ۱۰۰۰ نفر از عزیزان و هموطنان خواهد رســید.وی گفت: این کار خیر 
توسط خیرین و با پیگیری و کمک بسیج حقوقدانان و سازمان زندان های کشور 
و مســئولین قوه قضائیه و دادگستری ها انجام خواهد شد.رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین اضافه کرد: برای ما مسائل مالی و رقم ها و اعداد مهم نیست، مهم 
توجه به کرامت انسان است. وقتی یک عزیزی از هم وطنان به دلیل عدم تمکن 
مالی دچار مشــکاتی شده باید به او کمک کرد.ســردار سلیمانی تاکید کرد: 
این کار از گذشــته در دستور نیروهای مردمی و بســیج بوده است. بسیج در 
عرض هیچ دستگاهی نیســت ولی در طول و امتداد تمام دستگاه ها است.وی 
افزود: البته ما باید به محاکم و قوه قضاییه کمک کنیم که ورودی زندان ها کم 
بشــود و آگاه سازی مردم و پیشگیری از جرم انجام شود.رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین در توضیح پیامدهای مثبت این کار، گفــت: با این کار نیرو وارد 
چرخه اشــتغال می شود و مسیر زندگی با امید به جلو می رود و کانون زندگی 

گرم می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
باید با توان داخلی به جلو حرکت کنیم

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام  گفت:  مشکات اقتصادی کشور جز 
با نگاه انقابی حل نمی شــود و تنها راه برون رفت از مشــکات را نگاه به 
داخل کشور است. محســن رضایی در نشست مجازی با هیئت اندیشه ورز 
بسیج مهندسین خوزســتان اظهار داشت:  مشکات اقتصادی کشور جز با 
نگاه انقابی حل نمی شود و تنها راه برون رفت از مشکات را نگاه به داخل 
کشور اســت.وی افزود: باید نگاه اول انقاب و زمان دفاع مقدس دوباره در 
مســئوان و مردم احیا شــود تا با یاری خداوند بزرگ و عنایت ولی عصر 
)عج ( در پیشگاه ملت ســرافراز شویم.محمد خانچی ضمن مسئول بسیج 
مهندســین خوزســتان گفت: در ســال جدید محور اصلی برنامه های این 
سازمان، کمک به رفع  مشکات صنایع نیمه فعال و راکد در جهت جهش 
تولید  اســت .وی افزود: یکی از مأموریت هــای محوله عارضه یابی ۱۲۰۰ 
واحد صنعتی اســت که توسط بسیجیان با تجربه آموزش دیده و متخصص 
در قالب گروه های جهادی دو نفره در دو مرحله ســطحی و عمیق در حال 
انجام می باشد.مسئول بسیج مهندسین خوزستان گفت: یکی از چالش های 
بزرگ تولیدکنندگان استان کارخانه ها و کارگاه های وابسته به صنایع نفت 
و گاز مانند پتروشیمی ها هستند.وی اظهار داشت: مهمترین مشکات بین 
تولیدکنندگان و قطعه ســازان در صنعت نفت گاز ، نبود ارتباط تخصصی و 
سیســتماتیک است. این مشکل باعث شده که نیاز سنجی در داخل استان 
صورت نگیرد و از ظرفیت ها و توان استان استفاده بهینه نشود.خانچی بیان 
کرد: تمام تاش سازمان این است که پس از عارضه یابی های دقیق حداقل 

۱۰۰ واحد صنعتی را به چرخه تولید بازگردانیم.

اعام کاندیداتوری سردار دهقان برای 
انتخابات ۱۴۰۰

مشــاور فرمانده کل قــوا در صنایــع دفاعی کاندیداتــوری خود برای 
انتخابات ۱۴۰۰ را اعام کرد.ســردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل 
قوا در صنایع دفاعی در گفت وگویی با اعام کاندیداتوری برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: خــودم را یک عنصر کاما ملی و 
انقابــی و فردی می دانم که آنچه تا به امروز برایم مهم بوده، در اختیار 
گذاشــتن ظرفیت فکری، اجرایی و ذهنی خودم برای پیشــبرد اهداف 
و منافــع نظام و انقاب بوده اســت.وی توانمند کــردن جامعه، تقویت 
زیرســاخت های قدرت و باا بردن شــأن و منزلت کشور ملت و کشورم 
در صحنــه جهانی را از جمله موضوعاتی اعام کــرد که تا به امروز به 
دنبال آن بوده است.مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی خاطر نشان 
کرد: من به گرایشات سیاسی به این معنا که بگویم از جریانات سیاسی 
متعارف امروز جامعه و اصاح طلب یا اصولگرا هســتم، حتما وابســتگی 
نــدارم، بلکه به اصل اصیل و اصالت انقاب معتقدم چون برخواســته از 
ناب خواســته ی مردم است؛ به این باور دارم و سعی میکنم این تفکر را 
نمایندگی کنم و فکر میکنم که قادرم یک فضا اجماع، تفاهم و گفت وگو 
در ســطح ملی و یک فضای گفت وگوی از موضع قدرت و عزت با خارج 
فراهم کنم و از آن طرف هم بســتر حضور همه کســانی که در موضع 
و عزم و اراده خدمت به جامعه و کشــور هســتند را فراهم کنم.سردار 
دهقــان اظهار کرد: باید از فضای ســنتی حاکم بر اداره و تصمیم گیری 
مــان فاصله جدی بگیریم و به فضایی جدید وارد شــویم و نظام اداری 
ســالم و کارآمدی را که در خدمت توسعه کشور باشد فراهم کنیم و ان 
شاءاه بسیج تمام امکانات در قالب یک سازمان و ترتیبات صحیح  برای 
پاســخ به نیازهای فوری، میان مدت و بلند مدت کشــور و به عبارتی 
قرارگرفتن در یک مســیر رشد و توســعه با کمترین هزینه و کمترین 
پیامدهای غیر قابل قبول یا نا مطلوب را دنبال خواهم کرد.وی با تاکید 
بر اینکه فصل مناقشــات و جدال سیاسی در این کشور تمام شده است، 
گفت: فکر می کنم جریانات سیاسی امروز به این عقانیت رسیده اند که 
آنچه که مهم است پیگیری خواسته های مردم قبل از پیگیری خواسته 
های حزبی و گروهی اســت؛ اگر این عقانیت شــکل بگیرد، به اعتقاد 
من می توانیم وارد دوران جدید در عرصه اداره و سیاســت و حکمرانی 
شــویم که آن چیزی است که من دلم می خواهد اگر ملت اقبال کردند 
آن را اجرایی کنم و فکر می کنم این همان خواسته ی مرکزی مردمی 
اســت که انقاب کردند و پای آن ایستاده اند و عاقه مند  هستند که 
نظامشــان قوی و عزیز باشد و خودشان در درون نظام احساس عزت و 
افتخار کنند؛ این مظلوم ملت ماســت و باید به این فضا دامن زده شود.

سردار دهقان متولد ۱۲ اسفند ۱۳۳۵ در روستای پوده، استان اصفهان 
و دارای مدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد در رشته مهندسی 
متالورژی از دانشــگاه تهران و دانش آموخته دکتری مدیریت از دانشگاه 
تهران اســت. وی در سال ۱۳۵۸ با عضویت در سپاه پاسداران در آمد و 
از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ جانشــینی فرمانده نیروی هوایی سپاه و از ۱۳۶۹ تا 
۱۳۷۰ نیز فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران را برعهده داشت.وی 
همچنین او از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه 
پاســداران بود. قائم مقامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
دولت هفتم، معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در دولت های هشتم و نهم از سوابق اجرایی سردار حسین دهقان است.

وی همچنین در دولت یازدهم وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
بود. دهقان از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ طی حکمی از سوی رهبر معظم انقاب 
اســامی و فرمانده کل قوا به عنوان مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه 

صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح منصوب شد.

حاجی بابایی:
مجلس به دنبال اصاح شبکه های بودجه 

کشور است
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلــس گفت:مجلس به 
دنبال اصاح ســاختار بودجه و شبکه های آن اســت.حمیدرضا حاجی 
بابابی رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس در گفت و 
گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی طرح اصاح 
ســاختار بودجه در صحــن علنی پارلمان، گفت: ایــن طرح که حدود ۳ 
ماه بر روی آن در کمیســیون کار شده است به دنبال ایجاد شفافیت در 
عرصه بودجه نویسی کشور است.وی با بیان اینکه مجلس به دنبال اصاح 
ســاختار بودجه و شبکه های آن است، ادامه داد: در چند سال گذشته و 
در ادوار گذشته  نمایندگان مجلس تاش کرده اند که درآمدها و مصارف  
بودجه کشور را در ســندی که تنظیم می شود شفاف کنند که تا حدود 
زیادی محقق نشــده بود اما نمایندگان مجلس یازدهم برای این موضوع 
گام بلندی را برداشــته اند.نماینده مردم همدان در مجلس با  بیان اینکه 
در آمد های مالیاتی و معافیت های آن باید در بودجه شفاف شود و تعادلی 
در نظام مالیاتی کشــور ایجاد شود، افزود:از سوی دیگر مجلس به دنبال 
شفاف کردن رابطه دولت با نفت است، باید درآمد های نفتی در بودجه به 
عدد و رقم تبدیل شود و از حالت تهاتر بیرون آید.رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه راهی که مجلس برای اصاح 
ساختار بودجه آغاز کرده است برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و مردم 
است، عنوان کرد: دولت نیز باید نهایت همکاری را با مجلس برای اصاح 

ساختار بودجه داشته باشد.

وزیر امور خارجه گفت: ســازمان ملل 
متحد باید در تســهیل گفت وگوهای 
بین ااافغانی نقشــی محوری داشــته 
باشــد و ایران برای همکاری آمادگی 
دارد.، محمــد جواد ظریــف وزیر امور 
خارجه کشــورمان دیروز )سه شــنبه( 
در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰ 
در ژنو ســخنرانی کرد و با حمایت از 
مذاکرات صلح افغانســتان تاکید کرد: 
ایران همواره از گفتگوهای بین ااافغانی 
که تحت اختیار و رهبری خود افغان ها 
انجام شــود، حمایت کرده است. این 
گفت وگوها باید طالبان را نیز شــامل 
شــده و ضمنــاً دســتاوردهای پس 
از ۲۰۰۱ را حفــظ کند.متــن کامل 
ســخنرانی محمدجواد ظریف به شرح 

زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
دوستان گرانقدر،

این تراژدی عظیمی اســت که بیست 

ســال بعــد از کنفرانس بــن ما هنوز 
در حــال صحبت در مــورد جنگ در 
افغانســتان هســتیم. بــرای بیش از 
۴۰ ســال، مردم افغانســتان متحمل 
خونریزی هایــی بوده اند کــه عمدتاً از 
خارج نشأت گرفته است.رویکرد نظامی 
برای ایجاد صلح شکست خورده است 
و حضــور نیروهای خارجی به معضلی 
دیرپا بدل شده است. خروج مسئوانه 
نیروهای خارجی از افغانستان -همراه 
با انتقــال روان و مؤثر وظایف آن ها به 
– گامی  افغانســتان  امنیتی  نیروهای 
در جهت صلح پایدار خواهد بود.ایران 
همواره از گفت وگوهــای بین ااافغانی 
که تحت اختیار و رهبری خود افغان ها 
انجام شــود، حمایت کرده است. این 
گفت وگوها باید طالبان را نیز شــامل 
شــده و ضمناً دســتاوردهای پس از 
۲۰۰۱ را حفــظ کند: قانون اساســی 
دموکراتیک، حق مــردم برای تعیین 
اقلیت های  سرنوشــت خود، حقــوق 

قومــی و مذهبی، حقوق زنان و مبارزه 
با تروریسم. ســازمان ملل متحد باید 
بین ااافغانی  گفت وگوهای  تسهیل  در 
نقشی محوری داشته باشد و ایران برای 

همکاری آمادگی دارد.

دوستان گرانقدر،
همه مــا می دانیم که فقــر و بیکاری 
افراط گرایی،  بــرای  حاصلخیز  زمینی 
تروریســم و قاچاق مــواد مخدر مهیا 
کرده اســت. مادامی که افغان ها برای 
ادامه حیــات خود با دشــواری روبرو 

باشند، صلح پایدار نخواهد ماند.

ما به نوبه خود،
بــا وجود جنــگ اقتصادی ســبوعانه 
ایاات متحده علیه مردم مان، از بیش 
از ســه میلیون افغان میزبانی کرده ایم 
و آن هــا از اقام غذایــی، حمل و نقل 
و خدمات درمانی یارانــه ای برخوردار 
در  افغان  دانش آموز  هستند،۴۷۰۰۰۰ 

مدارس ما درس می خوانند،
افغان در  دانشــجوی  ۲۲۰۰۰ هــزار 
دانشــگاه های مــا مشــغول تحصیل 
هســتند،ما از طریق چابهار افغانستان 
را بــه جهان خارج متصــل می کنیم. 
خط آهن خاف-هرات در روزهای آتی 
برای  ما  می شــود،نیروگاه های  افتتاح 
مردم افغانســتان برق تأمین می کنند 
و ما قادریم در زمینــه انرژی اقدامات 
بسیار بیشتری انجام دهیم. اما ایاات 
متحده، به جای تســهیل ایــن امر، با 
ایرانی ها  اقتصادی ای که هم  تروریسم 
و هم افغان ها را هدف قرار داده اســت، 
مانع تراشی  برای چنین همکاری هایی 
کمک هــای  می کند.اهداکننــدگان 
بین المللی هــم رویکردی جدا معیوب 
دارند – که بازخورد ساده آن در ترتیب 
سخنرانان این جلسه نمایان است، که 
همســایگان را در نوبت آخر قرار داده 
اســت.جهان باید مردم افغانســتان را 

بااتر از ماحظات دیگر قرار دهد.

ظریف در کنفرانس مجازی افغانستان:
ایران از مذاکرات صلح افغانستان حمایت می کند

  قدرت بازدارندگی ایران، برای ایجاد امنیت
 در منطقه و جهان است 

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقاب فرهنگی،  سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقاب 
فرهنگی، در دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران  طی ســخنانی با بیان اینکه موضوع صلح و حل منازعه موضوعی مهم و تاریخی است، 
تأکید کرد: تاش برای صلح، به خصوص در حوزه دانشــگاهی، تاشی ارزشمند است.وی ابراز 
امیدواری کرد: تاش دانشــگاه تهران و دانشــکده مطالعات جهان بتواند سازوکارهایی را برای 
توســعه صلح در جهان ایجاد کند. عاملی با اشــاره به ابتای بیش از ۵۹ میلیون نفر به کووید 
۱۹ در جهان، و مرگ بیش از ۱ میلیون ۴۰۰ هزار نفر، هراس و اضطراب در ســطح جهانی و 
شرایط سخت و ناگوار مردم جهان را یادآور شد و افزود: یکی از عرصه های نگرانی و عدم امنیت 
مخاطرات مرتبط با ســامت است و یکی از جنبه های مهم صلح تأمین سامت و امنیت برای 
جامعه بشــری مهم است، هم نسبت به جنگ و هم نســبت به فقر و هم نسبت به اموری که 
منشأ بیماری های فراگیر و به مخاطره انداختن سامت جامعه انسانی است.استاد گروه ارتباطات 
دانشگاه تهران با اشاره به اینکه صلح مبتنی بر پایه علم و دانش و آگاهی است و جنگ پدیده ای 
است مبتنی بر نفرت و نیرنگ، تأکید کرد: در واقع، دانش و حقیقت علم هرگز جامعه را به سمت 
جنگ، فقر، نابرابری و ظلم حرکت نمی دهد.وی ادامه داد: آنچه جامعه انسانی را به سمت ناامنی، 
جنگ، نابرابری و ظلم می کشاند پدیده نیرنگ، عصبیت و جهل است. انسان به جای استفاده از 
اندیشــه در مسیر خلق نوآوری ها برای حل مسائل جهان و کاهش دردها و آام جامعه بشری، 
دچار خودخواهی می شــود که منشأ نیرنگ ها بر علیه جامعه بشری است.به گفته  عاملی همه 
بر این معنا واقف اند که امروز جامعه به معنای کلیت جامعه یک کل به هم پیوســته اســت که 
شامل ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون جمعیت جهان است و بشر از وضعیت حاکم بر جهان و جهل 
و عصبیت های قومی، نژادی، دینی، فردی و گروهی با منشــأ خودخواهی و تکبرهای درونی و 
بروز جنگ، در رنج اســت.دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی با یادآوری اینکه قرن بیستم یکی 
از قرن های خونبار جنگ بود، کشــتگان جنگ در این قرن را ۲۲ برابر کشتگان جنگ در قرن 
هجدهم و ۱۲ برابر کشــتگان جنگ در قرن نوزدهم عنوان کرد و افزود: عصبیت و جاهلیت با 
مدرن شدن و پیشرفت جهان کاهش نیافته است، بلکه افزایش داشته و ممکن است این مسیر 
همچنان ادامه بیابد.وی افزود: جهان ظرفیت جنگ بزرگ را بیش از قبل یافته و شمار ساح های 
کشــتار جمعی و شیمیایی افزایش یافته است. تنها در فاصله سه روز، انفجاز دو بمب اتمی بر 
سر هیروشیما و ناکازاکی نزدیک به ۲۲۰ هزار تا ۳۰۰ هزار کشته برجای گذاشت. جهان امروز 
ظرفیت ۱۲ هزار بمب هسته ای را داراست که ۶ هزار بار بدتر از بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی 
است.«عاملی با اشاره به اینکه در این شرایط با »تئوری زمستان خاکستری« مواجه می شویم، 
گفت: اگر این بمب ها زیر ماشه عصبیتی قرارگیرد که به فکر جهان نباشد، همه جهان را دچار 
سرمای شدیدی خواهد کرد و دمای کره زمین را به منفی ۵۰ درجه سانتی گراد خواهد رساند و 
همه در این غبار عصبیت و جاهلیت کشته می شوند.دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی با اشاره 
به رنج جهان از فقر اظهار داشــت: امروز آمار فقر مطلق در جهان بیش از ۸۰۰ میلیون نفر و 
درآمد این افراد در روز تنها ۱ دار و ۹۰ سنت است.استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: 
جهان آبســتن فقر مطلق است. حتی پیش بینی می شــود علی رغم رشد و پیشرفت ها، تا سال 
۲۰۳۰، تعداد مبتایان به فقر مطلق، به نیم میلیارد جمعیت جهان برسد.وی فقر را رنجی بزرگ 
در جهان دانســت و گفت: آن هم در شــرایطی که ثروت های چندین میلیارد داری در جهان 
وجود دارد؛ میلیاردهایی که ظرفیت بزرگی از ثروت دنیا را به خود اختصاص داده اند. یک درصد 
جامعه جهانی بیش از ۹۰ درصد سرمایه جهان را به خود اختصاص داده  اند و این ها ظرفیت های 
ســازمان یافته تبعیض، بی عدالتی، فاصله اجتماعی و سلطه بر جهان است.عاملی تأکید کرد: 
جهان عاری از جنگ، نفرت و فقر مستلزم آن است که نهادهای ظرفیت ساز برای جنگ، فقر و 
بایای عمومی در جهان بجای حرکت به سمت نابرابری و ظلم و ظرفیت سازی برای جنگ به 
سمت عدالت و جهان عاری از ظلم و تبعیض حرکت کنند.وی افزود: با وجود نهادهای بین المللِی 
منشأ جنگ و نفرت، نمی توان انتظار داشت با برگزاری نشست و همایش ها، مسئله جنگ حل 
شود و به حل منازعه ای اساسی دست نخواهیم یافت.دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی تصریح 
کرد: ریشه حل منازعه، مواجهه سازمان یافته با عوامل جنگ و فقر، با و ناامنی در جهان است.

امیرحاتمی:
ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده 

نزدیک رونمایی می شود
وزیــر دفاع از رونمایی و تحویل ناوشــکن تمام ایرانــی دنا در آینده 
نزدیک به نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت: این ناوشکن به لحاظ 
امکانات و تجهیزات و عملکرد، متفاوت از ناوشکن های هم نسل خود 
اســت.به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی در 
مراسم بزرگداشت هفته بسیج که به صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط 
تصویری با حدود ۸۰ مرکز وزارت دفاع در سراســر کشور برگزار شد، 
گفت: ما پیرو فرماندهی هستیم که در مناسبت های مختلف از جمله 
عزاداری سید و ساار شــهیدان حضرت ابا عبدالحسین )ع(، ضمن 
بکارگیری تمامی اصول بهداشتی و رعایت پروتکل ها، برنامه های خود 
را بصورت دقیق پیش می بردند.وی با درود به ارواح طیبه شهدا، امام 
شهدا و بسیجیان شهیدی که در سنگرهای مختلف جمهوری اسامی 
از دفاع مقدس تا امداد رسانی و خدمات رسانی به آحاد جامعه نقش 
آفرینی کرده اند، گفت: تشکیل بسیج مستضعفین یک ابتکار بی بدیل 
از جانب امام راحل عظیم الشــأن بود که مبتنی بر اندیشه انقاب و 
اسام شکل گرفت.وزیر دفاع ادامه داد: امام )ره( زمانی دستور بسیج 
مســتضعفین را صادر کرد که ماجرای انه جاسوســی در سیزدهم 
آبان ماه ســال ۱۳۵۸ رخ داد و پس از آن بود که امام عظیم الشــان 
در پنجم آذر ســال ۱۳۵۸ با دستور تشکیل بسیج مستضعفین یک 
قدرت نمایی بزرگ را در مقابل آمریکایی ها طراحی کردند و با دستور 
تشکیل بسیج عمًا تهدیدات آمریکایی ها را به فرصت تبدیل کرد به 
گونه ای که شیطان بزرگ آمریکا با این تصمیم تاریخی به قدرت نرم 
جمهوری اسامی ایران پی برد.امیر حاتمی با بیان نقش آفرینی های 
گسترده بســیج در تمامی آوردگاه های جمهوری اسامی با اشاره به 
تعریف فرمانده معظم کل قوا از بســیج و بسیجی گفت: بسیج صرفاً 
عضویت در ســازمانی با این عنوان نیســت؛ و هر یک از آحاد جامعه 
چنانچه با احســاس مسئولیت و ایمان راســخ اقدامی را در راستای 
ارزشــهای اســام و انقاب انجام دهند بسیجی هستند و به معنای 
واقعی کلمه بســیج یعنی آمادگی و حضور در ســنگری که اسام و 
قرآن به آن نیاز دارد.وی با بیان اینکه پس از گذشت ۴ دهه از پیروزی 
شکوهمند انقاب اســامی، شجره طیبه بسیج به درخت تنومندی 
تبدیل شده است، گفت: امروز در عرصه های مختلف مجاهدت، ایثار، 
از خود گذشتگی، امداد رسانی به محرومان، کمک به حوزه درمان و 
مقابله با ویروس کرونا شاهد اقدامات بسیج هستیم و ثمره این تفکر 
و اندیشه مقدس روز به روز پربارتر خواهد شد.وزیر دفاع با بیان اینکه 
در حوزه دفاع با سخت ترین و خصمانه ترین تحریم ها علیه جمهوری 
اسامی مواجه بودیم گفت: در همین دوران، مؤثرترین و کارآمدترین 
تجهیزات دفاعی را طراحی، تولید و تحویل نیروهای مســلح دادیم و 
این دستاوردها یادآور فرمایش نورانی امام راحل است که می فرماید 
اگر تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شود دشمن نخواهد توانست به 
اهداف شوم خود دست یابد.وی با بیان اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح یک وزارتخانه انقابی با تفکرات و اندیشه های ناب 
بسیجی است، افزود: این ســازمان با تمام توان به پیشرفت و تعالی 
خود ادامه می دهد و بی شــک این پیشرفتهای خیره کننده در چند 
دهه اخیر مرهون این تفکر و نگرش انقابی اســت و با همین جهت 
گیری در آینده نزدیک ناوشکن تمام ایرانی دنا را که به لحاظ امکانات 

و تجهیزات و عملکرد متفاوت از ناوشکنهای هم نسل خود است.
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گزیده خبر مرکز آمار اعام کرد؛

تورم آبان، دهک های پایین درآمدی را نشانه گرفت
گزارش مرکز آمار نشــان می دهد تورم ســاانه آبان ماه برای دهک اول و دهم درآمدی به ترتیب ٢٦.٣ و ٣٥.٢درصد بوده است. 
جهش ۸.۸ درصدی تورم نقطه  به نقطه پایین ترین دهک درآمدی حاکی از تشدید فشار بر روی خانوارهای با سطح درآمدی پایین 
است. مرکز آمار در گزارشی جزییات تورم دهک های مختلف هزینه ای را اعام کرد.بر این اساس نرخ تورم ساانه آبان ماه ١٣٩٩ 
برابر ٢٩ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٢٦.٣ درصد برای دهک اول تا ٣٥.٢ درصد برای دهک دهم نوسان 
دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ٢٣.١ درصد برای دهک دهم تا 
٢٦.٦ درصد برای دهک اول است. پایین ترین دهک درآمدی در این ماه با جهش ١۷.۴ درصد تورم نقطه ای در این گروه کاایی 
مواجه شدند.همچنین محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در مورد گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« بین ٢٥.٩ درصد 
برای دهک اول تا ٣۸.٣ درصد برای دهک دهم اســت.با این وجود تورم ماهانه پایین ترین دهک درآمدی  برابر با ۸.۴ درصد بود 
که این رقم برای بااترین دهک درآمدی ٢.٣ درصد ثبت شده اســت.از ســوی دیگر، تورم نقطه ای پایین ترین دهک درآمدی در 
آبان با جهش ۸.۸ درصدی همراه بود. در نقطه مقابل افزایش تورم نقطه ای برای بااترین دهک درآمدی تنها ۰.٩ درصد گزارش 
شده است. این موضوع حاکی از فشار هزینه بر روی خانوارهای دهک های پایین درآمدی است.بر اساس اعداد مربوط به تورم در 
میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۸,٩ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۸.١ درصد( ۰.۸ 
واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد 

درصد و در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ٢.۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

آغاز ثبت نام وام یک میلیون تومانی
ثبت نام دریافت وام باعوض یک میلیون تومانی معیشتی برای سرپرست خانوار 
از دیروز آغاز شــد و تا سه شنبه ١١ آذر ماه ادامه خواهد داشت. با تصویب ستاد 
ملی کرونا مقرر شــده که در کنار حمایت از کسب وکارها، نزدیک به ٣۰ میلیون 
نفر یعنی حدود ١١ میلیون خانوار نیز از حمایت های معیشــتی دولت برخوردار 
شــوند. بر اساس این مصوبه، این ١١ میلیون خانوار مشمول پرداخت تسهیات 
قرض  الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت اقساط ٣۰ 
ماهه از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار می شوند.بر این اساس، تمامی افرادی 
که در نوبت قبل، وام کرونای معیشــتی دریافت کرده انــد و درآمد ثابت ندارند، 
می توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشــند اما افراد دارای درآمد 
ثابت از جمله کارمندان دولت، شــرکت های دولتی یا نهادها عمومی غیر دولتی، 
بازنشستگان، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی 

شامل این طرح نمی شوند.

روش درخواست
متقاضیان صرفا کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به 
سرشماره ٦٣٦٩ ارسال کنند. )شهروندان عزیز تنها یک بار پیامک ارسال کنند.(

مرحله اول : پیامک سرپرست خانوارها از  دیروز سه شنبه ۴ آذر تا سه شنبه ١١ 
آذر  به مدت یک هفته دریافت می شود.

مرحله دوم : پس از پایان مهلت ارســال پیامک توسط سرپرست خانوارها، یک 
هفته از ١٢ آذر تا ١٩ آذر، داده های اطاعاتی پایش خواهد شد.

مرحله سوم : در هفته سوم از ٢۰ آذر الی ٢۷ آذر به پیامک های دریافتی مشمول 
با سرشماره v.refah پاسخ داده می شود.

رئیس کل سازمان مالیاتی خبر داد
بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل 

آسیب دیده کرونایی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اعمال محدودیت های شدید و 
تعطیلی الزامی برخی کســب وکارها در برخی شهرهای دارای وضعیت نارنجی و 
قرمز، از تصویب و اجرای بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل به شدت آسیب 
دیده از کرونا خبر داد.امید علی پارسا خاطرنشان کرد: به سبب اوج گیری مجدد 
شیوع بیماری کووید ١٩ و اعمال محدودیتهای شدید و تعطیلیالزامی برخی کسب 
وکارها در شــهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز )بنا به اعام وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی(، مشاغل و کسب وکارها و فعالیت های شدیدا آسیب دیده 
از کرونا )بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که 
در شهرهای مذکور قرار می گیرند، از حمایت های دولت بهره مند می شوند.وی در 
خصوص مفاد این بسته حمایتی گفت: براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون 
مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به 
اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم آذرماه ١٣٩٩ لغایت یکم بهمن 
ماه ١٣٩٩ باشــد، و نیز احکام اجرای ماده ٢٣۸ قانون مالیات های مســتقیم و 
مــاده ٢٩ قانون ارزش افزوده برای مــدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید 
می شود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین با اشاره به تمدید یک ماهه 
مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال ١٣٩٩ و 
سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی براساس این مصوبه، اظهار 
کرد: بخشــودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به 
تجمیع عوارض مصوب٢٢/١۰/١٣۸١ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا 
پایان ســال ١٣٩٩ تمدید می شود.طبق اعام سازمان امور مالیاتی، پارسا افزود: 
صدور یا تجدید پروانه کســب یا کار اشــخاص حقیقی موضوع ماده ١۸٦ قانون 
مالیات های مســتقیم تا پایان ســال ١٣٩٩ نیز براساس این مصوبه، نیاز به اخذ 
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشــت.وی همچنین 
تاکید کرد: کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های 
مســتقیم )وصول مالیات( تا ١۰ بهمن ماه ١٣٩٩ برای اشخاص حقیقی متوقف 
می شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دیگر مصوبات این بسته 
حمایتی نیز گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی 
موضوع ماده ١١۰ قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی یکم آذرماه ١٣٩٩ 
لغایت یکم بهمن ماه ١٣٩٩ باشــد نیز با توجه به این مصوبه، تا تاریخ ١٥ بهمن 

ماه ١٣٩٩ تمدید میشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
مازندران وارد پیک سوم نشده است

دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در نشســت خبری با محوریــت تاثیر اعمال 
محدودیت ها و اجرای طرح محله محور ســردار شهید 
ســلیمانی در کنترل بیماری کرونا، گفت : طرح شهید 
ســلیمانی دو بخش دارد که هال احمر متولی یکی از 

بخش ها می باشد که درآن میزان شناسایی افراد بیمار گسترش و مبتایان غیر از 
بیماران سرپایی و بستری شناسایی می شوند.وی افزود: در این طرح شناسایی و 
تست از افرادی که با فرد مبتا در ارتباط بودند افزایش پیدا می کند که از انتقال 
این بیماری جلوگیری می شود.دکتر موسوی به منع ورود و خروج در شهرهای 
قرمزاشــاره کرد و افزود: یکی از طرح ها منع تردد شبانه بود که از اهداف آن کم 
کردن مهمانی های شــبانه است که بتوان دورهمی ها را کم کرد که باید پس از 
اجرای طرح نتایج آن باید مورد تحلیل قرار گیرد.سخنگوی ستاد مدیریت بیماری 
کرونا اســتان با بیان اینکه مازندران در اجرای بسیاری از طرح ها پیشگام بوده و 
پیشنهادات خود را برای اجرا در کشور مطرح کردیم، ادامه داد: در استان مازندران 
با کم کردن از تجمعاتی که می توانست ریسک ایجاد کند سبب شده وارد پیک 

سوم بیماری نشویم.

طی ٩ ماه گذشته:
44 پروژه عمرانی با هدف توزیع متوازن 

خدمات در محات شهر ساری اجرا شد
شــهرداری ساری، در راستای توزیع متوازن خدمات طی ماه های اخیر به همت 
مناطق سه گانه شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری ۴۴ پروژه 
عمرانی را در محات کم برخوردار شهر ساری اجرا کرد.شهرداری مرکز مازندران 
از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای توزیع متوازن خدمات به شهروندان، ۴۴ 
پروژه عمرانی را در بافت های فرسوده و محات کم برخوردار اجرا کرده است.بر 
این اساس، طی مدت مذکور،  ١۰ پروژه عمرانی در محات الحاقی به ، ٢٣ پروژه 
در محات کم برخوردار و ١١ پروژه در بافت های فرسوده و تاریخی شهر ساری 

مانند آسفالت محله آب انبارنو عملیاتی شد.

معاون بانک مرکزی:
 تورم نقطه به نقطه مبنای هدفگذاری

 تورم نیست
معاون بانک مرکزی گفت: این بانک تمام تاش خود را در ماه های پیش رو 
به کار می بندد تا با مدیریت ریســک های تحت کنترل خود و با استفاده از 

ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
به گزارش بانک مرکزی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان 
اینکه اصواً هدف گذاری تورم برای شــاخص تورم ساانه انجام می شود و 
تورم نقطه به نقطه بدلیل نوســانات زیاد آن نمی تواند مبنای مناسبی برای 
هدفگذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف تورمی که از سوی رئیس کل بانک 
مرکزی اعام شده است، برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعام 

آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از فاصله داریم.
وی افزود: در ادبیات هدفگذاری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابی ها 
از رونــد متغیرهای تأثیرگذار برتــورم در زمان انجام پیش بینی ها و تعیین 
هدف، صورت می پذیرد و البته ممکن است به دلیل وقایع پیش بینی نشده 
و خارج از کنترل سیاســتگذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد 
و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دایل توسط سیاستگذار 
تشریح و توضیح داده می شود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل 
امری محتمل اســت.قربانی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال 
جاری، ســطح تورم هدف ٢٢ درصدی با یک بازه ٢ ± درصدی تعیین شده 
اســت، افزود: در ادبیات هدف گذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به دلیل 
شــوک های برون زا و یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به طور 
خاص، در ماه های گذشــته به دلیل تشدید تحریم ها و انتظارات و التهابات 
روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر اقتصاد 
و تجارت خارجی کشــور، شاهد بروز نوســانات در بازار ارز بودیم و قیمت 
کااها و خدمات و بالتبع نرخ تورم تحت تأثیر قرار گرفت.وی ادامه داد: بانک 
مرکزی همواره فعالیت خود را در خصوص رصد و پایش متغیرهای اقتصادی 
ادامه می دهد و در این زمینه، تحوات اقتصاد کان را به اطاع عموم رسانده 
و عوامل و ریســک هایی را که باعث می شوند روند تورم دستخوش تغییر و 
انحراف از مسیر مورد نظر شود را بیان و تشریح می کند.این عضو هیأت عامل 
بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علیرغم 
انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تاش خود را در ماه های 
پیــش رو به کار می بندد تا با مدیریت ریســک های تحت کنترل خود و با 
استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
راه اندازی مجدد خط تولید لوکوموتیو پس 

از ۱۰ سال توقف
وزیر راه و شهرسازی از بازگشــت به تولید کارخانه لوکوموتیو سازی واگن 
پارس پس از ١۰ ســال توقف خبر داد.به گزارش وزارت راه و شهرســازی، 
محمد اسامی دیروز سه شنبه چهارم آذرماه در هشتمین آئین بهره برداری 
از ناوگان جدید ریلی، با ابراز خرســندی از بازآفرینی و در مدار قرار گرفتن 
کارخانه لوکوموتیوسازی »واگن پارس« گفت: در مدار قرار گرفتن این کارخانه 
با تفکری که سعی در نادیده گرفتن ظرفیت تولید داخل دارد، مقابله جدی 
خواهد کرد.وی ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی مجدد خط تولید لوکوموتیو 
پس از ١۰ سال در کشور گفت، این موضوع اثبات می کند که کشور ما دارای 
ظرفیت و استعداد قابل اعتمادی اســت و می تواند بیش از این، مورد توجه 
قرار گیرد.اســامی با اشــاره به رونمایی از اولین لوکوموتیو ساخت شرکت 
واگن پارس با نام »پارس ٣٣« گفت: این لوکوموتیو از شــرکت واگن پارس 
به شــرکت های حمل و نقل ریلی تحویل می شود و وزارت راه و شهرسازی، 
شرکت راه آهن و همه دستگاه های مسئول نیز کمک خواهیم کرد تا این خط 
تولید، با ظرفیت باا فعالیت کند و ناوگان موردنیاز شرکت های ریلی را از این 
طریق تأمین کنیم.وی با اشــاره به اینکه توجه به ساخت داخل همواره باید 
به عنوان یک نگاه مومنانه به بحث خودباوری و پذیرفتن محصوات داخلی 
که می تواند با محصوات خارجی رقابت کند، دنبال شود و این موضوع برای 
وزارت راه و شهرسازی یک اصل است، ادامه داد: تکرار این روزها، بیانگر این 
اســت که باید به امیدواری بیشتر و بیشــتر توجه و از فرصت های به وجود 
آمده استفاده کنیم. امسال علی رغم شرایط اقتصادی موجود و اگرچه برخی 
مسائل ناشی از محدودیت های کرونایی ما را کمی کند کرد، اما این نتیجه 
را داد که توانســتیم، تنوع منابع را به وجود آوریم. تولید لوکوموتیو در درون 
کشــور، نوع جدیدی از تأمین منابع و بیانگر این است که این ظرفیت ها و 
پشتیبانی های همه جانبه به صورت یک ظرفیت بالقوه در کشور وجود دارد و 
در این میان نگاه مهم است که بتواند این ظرفیت را از بالقوه به بالفعل تبدیل 
و از آن بهره برداری کند. ما امروز شاهد اثربخشی این نگاه و حرکت بودیم و 
خدا را شاکریم که مرحله هشتم تولید ناوگان ریلی در سال جهش تولید را 
با تنوع جدیدی برگزار کردیم.وزیر راه و شهرسازی با یادآوری شعار شرکت 
راه آهن جمهوری اسامی ایران »ایران روی ریل پیشرفت به سوی آینده« به 
تشریح رویکردهای توسعه ناوگان در این شرکت پرداخت و گفت: بهسازی و 
نوسازی در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، شایسته سااری و مبنای توسعه 
دانش و تکنولوژی با اصاح فرآیندها در راه آهن پایه گذاری شده است و این 
شعار به عنوان نگاهی ماندگار و اثربخش برای پیشرفت کشور، می تواند برای 

سایر بخش ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ســخنگوی دولت گفت:مــرغ به قیمــت مصوب 
بازخواهد گشــت و ٣٢۰ تن مرغ وارد بازار شــده 
اســت.علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت 
هفتگــی خود با خبرنگاران با اشــاره به تشــکیل 
جلســات هیئت دولت با موضــوع بودجه گفت: به 
نحوی بودجه ریزی انجام شدکه در سال های ٩۷، 
٩۸ و ٩٩ دچار عدم تعادل نشــدیم و فشــاری به 
بانک مرکزی نیاورده شــود.در واقع پول پرفشار به 
بازار وارد نکردیــم.وی افزود: در این دولت نه تنها 
از حــدود ١١۰ میلیارد دار درآمد ارزی ســالهای 
گذشــته خبری نبود بلکه از سال ١٣٩۷ با وجود 
فشارهای اقتصادی و تحریم های آمریکا و کاهش 
درآمدهــای ارزی در ایــن دولت و حتــی انتقال 
پول اندک صادرات نیز بســیار محدود و با مشکل 
انجام می شــود.ربیعی خاطر نشان کرد: دولت به 
نحــوی بودجه ریــزی کرد که در ســال های ٩۷، 
٩۸ و ٩٩ دچار عدم تعادل نشــدیم و فشــاری به 
بانک مرکزی نیاورده شــد.وی ادامه داد: تاکنون ما 
١٢ تبصــره همراه با اهداف بودجــه را به تصویب 
رســاندیم. از جمله مهمترین اهداف بودجه ١۴۰۰ 
کاســتن از بودجه جاری به نفت، درون زا شــدن 
درآمدهای اداره کشــور، تقویــت بخش غیردولتی 
در اقتصــاد، توجه خاص به مقابله بــا فقر مطلق، 
دنبال کردن حمایتهای معیشتی، گسترش اشغال 
های خرد، کوچک و متوســط، دنبال کردن طرح 
تامین مســکن ارزان قیمت، مولد کــردن دارایی 
های دولت و توجه بــه بهره وری، توجه به محیط 
زیســت، گســترش صادرات غیرنفتــی، توجه به 
فناوری های نو و شــرکتهای دانــش بنیان، و نیز 
توسعه برنامه ای جهت حفظ سامت مردم، ایجاد 
عدالت هــای منطقه ای واتمام پــروژه های نیمه 
تمام است. ســخنگوی دولت تاکید کرد: مهمترین 
اهــداف بودجه ١۴۰۰، کاســتن از بودجه جاری و 
هزینه های دولت و کاســتن از رابطه بودجه جاری 
بــا نفت اســت.وی اضافه کرد: در بررســی ایحه 
بودجــه ١۴۰۰، اختصاص ١٥ هزار میلیارد ریال از 
منابع شــرکت دولتی تابعه وزارت نفت برای اتمام 
طرح)پروژه( های نیمه تمام گازرســانی به روستاها 
و افزایش سهم ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشــور از محل عوارض مــاده )٦٥( قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالــی دولــت )٢(  از ٢۰ درصد بــه ۴۰ درصد و 
اختصاص کل حدود ٥۰ درصد برای برای تأمین و 
استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کاس 
درس مدارس در نظر گرفته شــده اســت.ربیعی 
خاطر نشان کرد: اســتمرار جریان فروش سهام و 
دارایی های دولتی مطابق روشــهای قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون 
اساسی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس )ETF( و تعیین ســقف تسهیات 
تأمین مالی خارجی )فاینانس( معادل ٣۰ میلیارد 
دار کــه یک میلیارد دار آن صرفــا برای تجهیز 
آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای 
علوم پزشکی، مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی 
و فناوری، مراکــز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.

وی گفت: امکان اســتفاده سرمایه گذاران بخشهای 
خصوصــی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از 
تسهیات بانکی برای طرحهای توسعه ای باادستی 
نفت و پیشــگیری از خــام فروشــی گاز، صنایع 
تکمیلی و تبدیلی کشــاورزی، برای توسعه حمل 
و نقل درون و برون شــهری، امکان انتشــار اوراق 
مالی اسامی برای شــهرداری ها برای طرح های 
قطار شهری و حمل ونقل شهری و استمرار جریان 
عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاســت پولی و 
مدیریت نرخهای ســود و مهار )کنترل( بلندمدت 
نقدینگــی، مهار )کنترل( تــورم در بودجه در نظر 
گرفته شــده است. ربیعی تصریح کرد: اجازه  برای 
تامین اعتبار عملیات طرح های بازآفرینی شــهری 
و احیای بافت های فرســوده و تاریخی و همچنین 

طرح اقدام ملی تامین مسکن از محل منابع داخلی 
شــرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی و مکلف 
شــدن وزارت راه و شهرســازی برای تامین زمین 
رایگان مورد نیاز برای احداث مدرســه، پاســگاه و 
مراکز بهداشتی در طرح های مسکن مورد تصویب 
و در اختیار قراردادن آن به دســتگاه های دولتی 
ذی ربط از دیگر موارد بودجــه ریزی خواهد بود.

ربیعی با اشــاره به نتیجه انتخابــات آمریکا گفت:  
همچنین فــارغ از نتیجه انتخابــات آمریکا، آنچه 
مردم را خوشــحال کرده اســت شکست سیاست 
فشــار حداکثری و طراح و حامیان این سیاســت 
اســت. امروز تحریم های غیرقانونــی علیه ملت ما 
در شــکننده ترین و ناکارآمدترین وضعیت خود در 
ســه سال اخیر قرار گرفته اســت و مردم و بازارها 
به روشــنی ای پیام را دریافت کرده اند.ســخنگوی 
دولت اضافه کرد: صدای خرد شــدن دیوار تحریم 
و سیاســت فشــار حداکثری در سراســر دنیا هم 
به خوبی شــنیده شــده اســت. علت فروریختن 
دیوار تحریــم، مقاومت و ایســتادگی مردم ما در 
برابر قلــدری و همینطور بخاطــر منطق ضعیف، 
غیرانسانی و زورگویانه آن برای جامعه بین المللی 
بود نه جابه جایی دولت ها در آمریکا. ما عمیقاً باور 
داریم که حتی اگر ترامــپ پیروز انتخابات آمریکا 
می شــد، سیاست تحریم نتیجه ای از جز شکست 
نداشــت.بیعی افزود: امروز دولت مانند سال های 
گذشته، با توان و با تمام تجارت و توان خود پیگیر 
تضمین منافع مردم خواهد بود. ازم است در اینجا 
توضیــح بدهم که تاش دولت در ماه ها و ســال 
های گذشــته، چهار مرحله داشت: اول، دور زدن 
تحریم ها برای تقویت خط مقدم مبارزه با کرونا و 
حمایت از اقتصاد ملی، دوم، بی اعتبار کردن فلسفه 
وجودی فشــار حداکثری از راه اعتبار بخشیدن به 
تاب آوری ملــی و تاثیرناپذیر کــردن اراده دولت 
در تأمیــن معیشــت و تضمیــن ســامت مردم. 
ســوم، تضعیف رژیم تحریم های یکجانبه با کمک 
دیپلماسی چندجانبه. چهارم، برگشت ناپذیر کردن 
یا حداقل پرهزینه کردن اعمال تحریم ها در آینده.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ما دو مرحله را پشت 
سر گذاشــته ایم و در آســتانه مرحله سوم یعنی 
تاش برای تضعیف تحریم ها با کمک دیپلماســی 
چندجانبه قرار داریم. این مرحله حساسی در تاریخ 
ایران اســت که مســتلزم هم صدایی، هم سویی و 
انســجام ملی و حمایــت از وزارت امور خارجه به 

عنوان سکاندار سیاست خارجی است.

 مرغ به قیمت مصوب بازخواهد گشت
ربیعی همچنین با اشــاره بــه افزایش قیمت مرغ 
در بازار گفت:  در کنار مباحث بودجه مســاله علت 
گرانی بی منطق مرغ هم در جلســه مطرح شد. تا 
چند روز آینده قیمت مرغ بنابر گزارش وزیر جهاد 
کشاورزی این قیمت با برنامه ریزی صورت گرفته 
به قیمت مصوب خواهد رسید.وی افزود: در جلسه 
ویژه هیات دولت برای بودجه ریزی عنوان شــد که 
بــرای تنظیم بازار عمده فروشــی ها وزارت جهاد 
کشــاورزی ورود پیدا کرده است و در روز یکشنبه 
٣٢۰ تن مرغ )١٦۰ تن مرغ گرم به قیمت ١۸٥۰۰ 
تومان و ١٦۰ تن مــرغ منجمد به قیمت ١٥۰۰۰ 
هزار تومان( وارد بازار کرده است تا قیمت را پایین 
بیاورد.ســخنگوی دولت گفت: توزیــع در میادین 
میوه و تره بار انجام می شــود که مستقیما به دست 
مردم برســد و اضافه بارها به فروشگاههای زنجیره 
ای و ... داده می شــود. قیمت در میدان بهمن به 
عنوان شاخص روز یکشــنبه ٣۴ هزار تومان بوده 
است.وی خاطرنشــان کرد: دیروز دوشنبه، حداقل 
٦٥۰ تن مرغ )٣۰۰ تن مرغ گرم به قیمت ١۸٥۰۰ 
و ٣٥۰ تن مــرغ منجمد با قیمت ١٥۰۰۰ تومان( 
وارد بازار شده است. قیمت در میدان بهمن ساعت 
١٣ روز دوشنبه، به ٢۸۰۰۰ رسید.ربیعی گفت: در 
ســطح خرده فروش ها هنوز بعضی از فروشگاهها 
مرغ روزهای گذشــته را دارند و مقاومت می کنند. 

از دیــروز ایــن توزیع افرایش پیــدا خواهد کرد و 
قیمت ها پایین خواهد آمد. قیمت مصوب ســتاد 

تنظیم بازار، ٢۰۴۰۰ تومان می باشد.
وی تصریــح کرد: تعزیــزات ورود جدی پیدا کرده 
و با تشــدید بیشــتری وارد خواهد شد. توزیع هم 
از جنوب شــهر، میادین خزانه، نواب، پیروزی و ... 

شروع شده است.

کاهش ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان
ســخنگوی دولت بــا موفقیت امیــز خواندن طرح 
اعمــال محدودیت های جدید کرونایی در ســطح 
کشــور گفت:  بر اساس اطاعاتی که به دست آمده 
ورودی ها به بیمارســتان ها کاهش یافته است. در 
تهران حدود ٣۰۰ هزار مســافر در مترو و اتوبوس 
کاهش داشــته ایم. در کل کشور در روز اول طرح 
متوسط تردد ساعتی وسایل نقلیه ٣/٣۸ نسبت به 
هفته قبل از آغاز طرح کاهش داشــته است.ربیعی 
در پاسخ به این سوال که درآمدهای نفتی در بودجه 
ســال آینده چه وضعیتی خواهد داشــت:  امسال 
بودجه را بعد از فرمایشــات مقام معظم رهبری که 
بر اصاح ساختار بودجه تاکید کردند دنبال کردیم 
و ســعی کردیم این دیدگاه در بودجه متبلور شود. 
دولت تجربه شــدیدترین تحریم ها را دارد و همین 
دوســتان این تجربه عظیم را دارند و اتکا به نفت 
بیشتر از سال گذشته نخواهد بود.وی گفت:  اتکا به 
درآمد نفت در بودجه جاری بیش از ســال گذشته 
نخواهد بود. این یک اصاح ســاختار اساسی است. 
هــر گونه افزیش درامد از حاصل فروش نفت صرفا 
صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت های اجتماعی 
خواهد شد. کم کردن اتکا بودجه کشور به نفت یک 
آرزوی تاریخی و دیرینه ایرانیان اســت که دولت با 
تجربه مقاومــت در برابر تحریم آن را برآورد کرده 
اســت.ربیعی با بیان اینکه تصمیم بر این است که 
در سال ١۴۰۰ حتی کمتر از سال ١٣٩٩ از درآمد 
نفت برای بودجه امور جاری اســتفاده شود، اظهار 
داشت: ما ســهم مالیاتها را بدون اینکه به مالیات 
دهنــدگان ثابت فشــار جدید وارد شــود افزایش 
داده ایــم. دولت از فرار مالیاتــی جلوگیری کرد. و 
منابع جدیدی در بخش مالیات اضافه شــد و نقش 
مالیات شفاف شده اســت. بنا به گفته رییس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور در ۷ ماهه سال ١٣٩٩، 
١۰۰ درصد درآمدهای پیش بینی شــده مالیاتی 
تحقق یافته اســت .به گفته سخنگوی دولت عاوه 
بر مالیات، مولد کــردن دارایی های دولت یکی از 
راهکارهای مهم جایگزین نفت بوده اســت. کاهش 
هزینه های غیر ضروری صورت گرفته است.وی در 
پاســخ به سوالی درباره حضور شرکت های خارجی 
در ایــران پس از انتخابات آمریــکا و اینکه تکلیف 
شــرکت هایی که گذاشــتند رفتند چه می شود؟ 
گفت:  ایران برای سرمایه گذاری دارای ظرفیت های 
مهمی است و شــرکت های خارجی از این فرصت 

غافل نخواهند بود.

به  بازگشت  برخی شرکت های خارجی قصد   
ایران را دارند

سخنگوی دولت اضافه کرد: اخیرا تماس هایی برای 
آمدن و مذاکره کردن شرکت ها با برخی وزارتخانه ها 
داشــتیم که گزارش آن در ســتاد اقتصادی دولت 
داده شــد. تماس برای حضور شرکت های صورت 
گرفته و روز به روز هم بیشــتر شــده است.برخی 
اجازه برای بازگشــایی دفاتر را دنبال می کنند که 
البته برخی شــرکت ها حضور داشــتند و تعطیل 
نکرده بودند و قطعا این شــرکت امکان بیشــتری 
برای حضور خواهند داشــت.وی تصریح کرد: بازار 
٦۰۰ میلیون همســایگان، ٦۷ نوع ماده معدنی که 
این نوع تنوع در دنیا بی نظیر است، دومین کشور 
به لحاظ همســایگان، موقعیت خــاص اجتماعی  
دارای نیروی انسانی متخصص و منابع انرژی ارزان، 
بی شک این زمینه های جذابی هست برای سرمایه 

گذاری شرکتها خارجی در ایران.

سخنگوی دولت:
تماس شرکت های خارجی برای حضور در ایران

استانها
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وزیر نیرو خبر داداستانها

اجرای ۱۱۹ طرح آبرسانی و ۱۹۵ طرح فاضاب در سال جاری
وزیــر نیرو گفت: صنعت آب و فاضاب در پایان ســال ۱۳۹۸، در گســتره  شــهرها و 
روستاهای کشور، وظیفه  آب رسانی را با ایجاد حداکثر ظرفیت تولید آب، به میزان ۱۱.۲ 
میلیارد مترمکعب و وظیفه  خدمات مدرن فاضاب را با جمع آوری و تصفیه  ۲.۱ میلیارد 
مترمکعب فاضاب به انجام رسانده است و در سال جاری ۱۱۹ طرح آب رسانی در فصل 
منابع آب و ۱۹۵ طرح فاضاب را در حال اجرا دارد.رضا اردکانیان دیروز در آئین گشایش 
ســومین کنگره  علوم و مهندسی آب و فاضاب ایران که به صورت ویدئوکنفرانسی و با 
محوریت توسعه و آینده نگری در صنعت آب و فاضاب ایران به میزبانی شیراز برگزار شد، 
اظهار کرد: تاکنون الگوهای گوناگونی برای نحوه  تعامل صنعت و دانشــگاه مطرح شده 
و در معرض آزمون و نقد قرار گرفته اســت. یکی از جدیدترین مدل های ارتباط موثر و 
کارآمد دانشگاه و صنعت که به نظر می رسد در کشور، برای تعامل هم افزای این دو نهاد 
تاثیرگذار در پیشرفت کشور، مناسب باشد، الگوی »تعامل سه جانبه دانشگاه، صنعت و 
دولت« اســت.وی افزود: در این مدل، دانشگاه، عاوه بر آموزش و تحقیق، کارآفرینی نیز 
می کنــد. در مقابل، صنعت به فعالیت های تولید و توزیع دانش می پردازد و دولت نیز در 
تولید دانش، نوآوری و تولید کاا و خدمات سرمایه گذاری می کند.اردکانیان خاطرنشان 
کرد: سند فرا بخشی مدیریت آب کشــور )مصوب آبان ۱۳۸۳  هیات وزیران( که درآن 
بــه چهار اصل افزایش بهره وری آب، حفاظت و پایداری کمی و کیفی منابع آب، اصاح 
ســاختار اقتصادی آب و گسترش آگاهی های عمومی و توسعه فناوری و تحقیقات اشاره 
شده اســت، می تواند دستمایه ای برای اجرای این الگو  قرار گیرد.وی گفت: با این نگاه 
در چارچوب اسناد باادستی و با شناخت واقعیت های میدانی، در همه  سطوح مرتبط با 
حوزه آب و فاضاب، اعم از دانشگاه ها، شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار، ذی نفعان 
اجتماعی و ...، تاش برای اعمال راه کارهای فنی و اجتماعی بهره وری حداکثری از آب، از 
طریق کاهش حداکثری هدررفت آن در انتقال، توزیع و مصرف، بازچرخانی آب و تقلیل 
تولید فاضاب و بومی ســازی فناوری های ارزان قیمت تصفیه و حذف آاینده های آب 
زیرزمینی، تاش برای بومی ســازی تاسیسات نمک زدایی و تاش در جهت خودکفایی 

نسبی در این تاسیسات باید مورد توجه قرار گیرد.
اردکانیان از دیگر محورهایی که باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد به آگاه سازی 
جامعه از واقعیت های اقلیمی کشور و انطباق و سازگاری با آن و هم چنین محدودیت ها 
و اقدام های انجام شده و جلب مشارکت عمومی در همراهی و تسریع در اجرای طرح ها 
و نیــز ایده پــردازی و ارایه  راه کار بــرای بهبود گردش مالی صنعــت آب و فاضاب و 
پایــداری، خودکفایــی و خودگردانی خدمات آن اشــاره کرد.وزیر نیرو همچنین گفت: 
بیش از ســه دهه است که موضوع آب و مباحث پیرامون آن، از گردونه  فنی و خدماتی 
فراتر رفته و به عنوان کاایی با ماهیت راهبردی و قدرت اثرگذاری بر تحوات سیاسی، 
اقتصادی، زیست محیطی تبدیل شده است. این حساسیت مضاعف و کم نظیر که ثمره  
افزونی تقاضا و کمیابی منابع آب با کمیت و کیفیت مناسب است سبب شده تا مدیریت 
کان و چاره اندیشی برای دشواری های پیش روی آن، در سطوح گوناگون محلی، ملی و 

بین المللی مطرح شود.اردکانیان ادامه داد: به این واقعیت نیز باید توجه داشت که در هزاره  
سوم میادی، فرایند مدیریت خدمات آب و فاضاب، در حال تغییر است. این تغییر که 
از آن به »پارادایم جدید مدیریت آب« تعبیر می شود، از چهار مولفه  اصلی تامین نیازهای 
پایه، گنجاندن ارزش های اکولوژیک در سیاســتگذاری ها، دور شــدن تدریجی از اتکای 
صرف به منابع آبی جدید و قطع آگاهانه و تدریجی رشد اقتصادی با مصرف آب، تشکیل 
شــده است.وی افزود: بر اســاس این رویکرد، در دهه های پیش رو، تامین و پاسخگویی 
بــه تقاضاها برای خدمات آب و فاضاب، تنها متکی و منحصر به رویکردهای ســازه ای 
و توســعه ای نیست و به راه حل های غیرســازه ای و رویکردهای جدید در برنامه ریزی و 

مدیریت نیازمند است.

مدیریــت کان کارآمد و خوب آب، باید ماحظــات کیفیت و کمیت آب های 
سطحی و زیرزمینی را یکپارچه کند

اردکانیــان تاکید کرد: مدیریت کان کارآمد و خوب آب، باید بتواند هم زمان ماحظات 
کیفیت و کمیت آب های ســطحی و زیرزمینی را یکپارچــه کند، اقدام های بخش های 
گوناگون مصرف و پیامدهای آن را هماهنگ کند و حوضه  آبریز را واحد مدیریت قرار دهد 
تا بتواند مسایل باا و پایین دست را حل کرده و سیاست های ملی توسعه را محقق سازد. 
وزیر نیرو در عین حال اظهار داشــت: صنعت فراگیر آب و فاضاب کشور، گستره ای به 
جامعه  ۶۳.۷  میلیون نفر جمعیت شهری )پوشش ۹۹.۸۳ درصد( در قالب ۱۷.۱  میلیون 
فقره مشترک و نیز ۱۶.۹  میلیون نفر جمعیت روستایی )پوشش  ۸۱.۸۹ درصد( در قالب 

۵.۷۴  میلیون فقره مشترک را در بر دارد.

هدف گذاری آبرسانی به 10.9 میلیون نفر روستایی
وی اضافه کرد: در بخش روستایی نیز آبرسانی به ۲۰ هزار ۷۷۴ روستا با جمعیت ۱۰.۹  
میلیون نفر هدفگذاری شده است. در عین حال برای نگهداری تاسیسات موجود ساانه 
افزون بر ۱۵۰۰۰ کیلومتر توســعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه  توزیع آب و ۳۵۰۰ 

کیلومتر توسعه  و بازسازی شبکه های فاضاب انجام می شود.
وزیر نیرو گفت: در افق آرمانی، نظام مدیریت آب و فاضاب، خدمات پایدار آب و فاضاب 
را بر پایه  اســتفاده  معقول از منابع طبیعی، با لحاظ داشتن همزمان و متوازن ماحظات 
مهندسی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و با رعایت سه اصل به حداقل رساندن 
پیامدهای زیست محیطی، مشــارکت حداکثری ذی نفعان و سرمایه گذاران و بهره وری 
حداکثری از منابع آبی استحصال شده، باید به عینیت مبدل  سازد.وی افزود: در مسیر نیل 
به این آرمان و تحقق هدف های اقتصاد مقاومتی، سیاست هایی همچون همگرایی درون 
و برون سازمانی، پایندگی و تقویت اقتصاد، اصاح و به روزآوری نظام اداری و حکمرانی، 
آگاهی رسانی مستمر و جلب مشارکت عمومی، و سرانجام توانمندسازی و ارتقای کیفیت 

نیروی انسانی و تاسیسات باید اعمال شود.

حذف موازی کاری ها در یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب
اردکانیان گفت: در این راستا و پس از سه دهه کارکرد موفق شرکت های آب و فاضاب، 
ماموریت این شرکت ها، متناسب با شــرایط و نیازهای پیش روی بازنگری شده است. 
حذف موازی کاری ها، بهینه ســازی و یکپارچه سازی فعالیت ها و خدمات، و متمرکز و 
توانمند ساختن مدیریت آنها که نیل به بهبود بهره وری را ممکن می سازد، در یکپارچه 
سازی شرکت های آب و فاضاب دنبال می شود. در این فرآیند نقش نظارتی بیش تر در 
طرح های اجرایی، تمرکز زدایی و بارگذاری بیش تر فعالیت ها بر استان ها مد نظر قرار 
بوده است.وی در عین حال گفت: اجماع جهانی بر این است که پنج عامل جمعیت و 
تحوات آن، تقاضا برای منابع و خدمات طبیعی، تغییرات اقلیمی، فناوری و تمایل به 
جهانی شدن و ایجاد جهانی مسطح، تحوات ملی، منطقه ای و جهانی را تا سال ۲۰۵۰ 
رقم خواهند زد. با نگاهی اجمالی به ســرفصل های پنج گانه اثرگذار بر تحوات جهانی، 
به راحتی می توان دریافت که دســتکم چهار عامل آن، مســتقیم بر مدیریت خدمات 
آب و فاضاب تاثیر دارد و عامل پنجم نیز در مبادات برون مرزی آب و بازار کااها و 

تجهیزات آن بی تاثیر نیست.

بخش آب و فاضاب توانسته نمونه  موفقی از فعالیت ها را به نمایش درآورد
اردکانیان اظهار کرد: نگاهی به پیشــینه  ۳۰  ساله بخش آب و فاضاب کشورمان، به 
خوبی می نمایاند که این بخش توانســته است نمونه  به نسبت موفقی از فعالیت های 
خدماتی، اجرایی و حتی مالی و حسابداری را به نمایش درآورد و در این مدت، چهار 
شــاخص کارآمدی و بهره روی، شفافیت در هزینه ها، ارایه ی خدمات با کیفیت بهتر، 
جلب نظر و رضایت مشتریان و احترام به گیرندگان خدمات را تا حدود زیادی برآورده 

کرده است.

تکرار گذشته، در جا زدن و باز ماندن از کاروان توسعه و پیشرفت است
وی افزود: در ادامه این مسیر و در جهت پویایی و استمرار خدمات آب و فاضاب، ضروری 
است تا متناسب با شرایط جدید با تکیه بر تجربه های حاصل از فراز و فرودهای سه دهه  
گذشته، افق های نوین و برتری گشوده شود. چرا که تکرار گذشته، اگر هم به درستی و 
بدون کاســتی انجام شود، در جا زدن و باز ماندن از کاروان توسعه و پیشرفت است.وزیر 
نیرو تاکید کرد: توسعه  پایدار در حقیقت نقطه  تاقی و مشترک توسعه  اقتصادی، توسعه  
اجتماعی و توسعه  زیست محیطی است. در این میان دانشگاه و صنعت بر حسب میزان 
و دامنه  تاثیرگذاری خود، دو محور اساسی برای توسعه و موتور محرکه  تحول در جامعه 
به شمار می آیند.وی در پایان با مغتنم برشمردن حضور جمعی از خبرگان و متخصصان 
صنعت آب و فاضاب کشــور در این کنگره گفت: انتظار می رود مباحث مطرح شده در 
آن، بتواند با تبادل تجربه ها و طرح ایده ها، زمینه  گره گشایی از مشکات و نیازهای این 

صنعت و نیل به هدف های آرمانی آن را فراهم آورد.

تفاهم نامه همکاری مشترک علمی پژوهشی 
شرکت آبفا استان و دانشگاه آزاد اصفهان 

پیشــبرد وتقویــت پژوهش های مرتبط بــا صنعت آب و فاضاب در ســطح 
ملــی، منطقــه ای و بیــن المللی، توســعه ارتباطــات علمی، پژوهشــی و 
آموزشــی و تبــادل اطاعات علمی، فنی و پژوهشــی مرتبط بــا صنعت آب 
وفاضــاب همواره مد نظر شــرکت بــوده اســت.به منظور توســعه و تداوم 
مشــارکت صنعــت و مراکز علمــی پژوهشــی ، تفاهم نامه همــکاری میان 
 شــرکت آبفا اســتان اصفهان و دانشگاه آزاد اســامی واحد اصفهان امضا شد. 
این تفاهم نامه به منظور اســتفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های موجود 
در دو مجموعه، در جلســه ای با حضور مسئولین و نمایندگان مرتبط دو طرف 
برگزار گردید ، مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان هدف اصلی تبادل این 
تفاهم نامــه را بهره گیری مطلــوب از توانمندی ها، تجــارب و ظرفیت های 
پژوهشــی و علمی طرفین عنوان کرد و گفت: پیشــبرد وتقویت پژوهش های 
مرتبــط با صنعــت آب و فاضاب در ســطح ملی، منطقــه ای و بین المللی، 
توســعه ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشــی و تبادل اطاعات علمی، فنی و 
 پژوهشــی مرتبط با صنعت آب وفاضاب همواره مد نظر شــرکت بوده است. 
هاشم امینی اظهار امیدواری کرد با اجرای صحیح این تفاهم نامه و انسجام بیشتر 
ارتباط علمی و پژوهشی شــرکت آب و فاضاب استان و دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اصفهان، شــاهد موفقیت های روزافزون هر دو مجموعه باشیم و گام های 

موثرتری در جهت شکوفایی و بالندگی میهن اسامی برداریم.

بازدید استاندار و مدیرعامل توزیع نیروی 
برق از نصب پیلون بر روی رودخانه اترک

علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در حاشیه بازدید 
و افتتاح پروزه های شهرستان مراوه تپه در معیت استاندار گلستان از پروژه های 
درحال اجرای و به اتمام رسیده مدیریت توزیع برق مراوه تپه بازدید و از نزدیک از 
روند پشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.وی در این سفر یک روزه به شهرستان 
مراوه تپه که با حضور اســتاندار گلســتان و برخی مدیران دستگاههای اجرایی 
صورت گرفت افزود : در سیل ابتدای سال ۹۸ خسارتهای فراوانی به شبکه های 
برق این شهرستان وارد شد که جهت جبران این خسارت ها، اصاح شبکه فشار 
متوسط بطول  ۲۲۰۰ متر و نصب دو دستگاه سکسیونرگازی  واقع در روستای 
فرقسر انجام گردید. نصیری گفت : پروزه پیلون بسطام دره ) از پروژه های آسیب 
دیده از حوادث غیر مترقبه سیل ( که برروی رودخانه اترک با طول اسپن ۶۷۰ 
متر با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در نوع خود دراســتان 
گلستان بی سابقه است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد : 
در این سفر یکروزه به شرق استان از پروژه برقدار شده روستای قوشه تپه یکی از 
پروژه های برق رسانی به روستاهای بی برق ، بازدید شد که خوشبختانه پیشرفت 
خوبی دارد و از نزدیک با اهالی روستا  در خصوص رضایت از عملکرد همکاران 

شرکت توزیع و مدیریت برق مراوه تپه گفتگو انجام شد.

دیدار مدیر عامل توزیع نیروي برق استان 
گلستان با مدیرکل صدا و سیمای استان

مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان و هیئت همراه با مدیرکل 
صدا و سیمای استان دیدار و گفتگو کرد.علی اکبر نصیری عصر روز چهارشنبه 
بیست و یکم آبانماه در این دیدار در رابطه با برق امید گفت : در طرح برق امید 
مشترکان برق به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم شده و 
از این میان بهای برق مصرفی گروه کم مصرف با ۱۰۰ درصد تخفیف محاسبه 
می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: اجرای طرح برق امید 
سبب می شود قشر پرمصرف برای استفاده از مزایا و تخفیف های مورد نظر برای 
اضافه شدن به جمع مشترکان خوش مصرف تشویق شوند و قشر کم مصرف ها 
جهت تداوم همین سطح مصرفی انگیزه بیشتری داشته باشند.نصیری اضافه کرد 
: استعام وضعیت دسته بندی در طرح برق امید به راحتی از طریق نرم افزار برق 
من انجام می گیرد. وی ادامه داد: راحت ترین راه برای اطاع مشــترکان خانگی 
از دســته بندی مصرف خود در طرح برق امید استفاده از نرم افزار خدمات غیر 
حضوری برق ایران است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: این 
نرم افزار از سایت شرکت برق و سامانه  بازار قابل دانلود و نصب است. وی اضافه 
کرد: طرح اصاح مصرف و حمایت از مشــترکان خانگی شامل مساکن خالی از 
سکنه و برخی از مشترکان مانند خانه باغ ها، ویا باغ ها و خانه های خالی نمی شود.

نصیری بیان کرد: این مشترکان در سیستم شرکت توزیع نیروی برق شناسایی 
شده و مشمول طرح نمی شوند. وی اضافه کرد: برای اطاع تمامی مشترکان از 
جزئیات طرح برق امید توسط شرکت توزیع نیروی برق استان پیامک هایی ارسال 
شــده که مردم می توانند برای اطاع از وضعیت دسته بندی خود در طرح برق 
امید از لینک های موجود در پیامک استفاده کنند.وی اضافه کرد : مشترکان پر 
مصرف در طرح برق امید ۶ ماه فرصت دارند که خود را در گروه مشترکان خوش 
مصرف قرار دهند و اگر توانســتند در مدت نیم سال میزان مصرف برق خود را 
اصاح کنند، مشمول تخفیف قیمت برق خواهند شد. نصیری اضافه کرد : اطاع 
رسانی مردم شریف استان از طریق صدا و سیمای استان انتظار می رود تا مردم 
هماننــد قبل در مصرف انرژی بــرق مدیریت را انجام دهند و از این طرح بیش 
از پیش بهره مند گردند.در ادامه مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت : صدا و 
سیمای مرکز استان همانند قبل همکاری خود را با توزیع برق انجام خواهد داد و 
بخصوص در بحث برق امید که یک طرح ملی است بیش از پیش و بصورت ویژه 

همکاری خود را ادامه خواهد داد. 

صعود نفت برنت رکورد زد
قیمت نفت برنت روز ســه شــنبه تحت تاثیر خبر نتایج موفق سومین واکسن 
کووید ۱۹ که امیدها به احیای تقاضا برای نفت را تقویت کرد و موافقت رسمی با 
آغاز فرآیند انتقال قدرت به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به بااترین 
سطح از مارس صعود کرد. بهای معامات نفت برنت ۳۴ سنت معادل ۰.۷ درصد 
افزایش یافت و به ۴۶ دار و ۴۰ ســنت رســید. بهای معامات وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۳۸ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۴۳ دار و ۴۳ سنت 
در هر بشکه رسید.برنت اوایل معامات تا مرز ۴۶ دار و ۵۶ سنت پیش رفته بود 
که بااترین قیمت از اوایل مارس و پیش از آغاز جنگ قیمت عربستان سعودی با 
روسیه بود که سقوط قیمتهای نفت را رقم زد. هر دو شاخص قیمت روز دوشنبه 
حدود دو درصد صعود کرده بودند.اســتفن اینس، استراتژیست بازارهای جهانی 
شرکت مالی اکسی کورپ در این باره گفت: پیشرفت در ساخت و توزیع واکسن 
کووید ۱۹، مسیر بازگشت به وضعیت عادی برای بازارهای نفت را هموار می کند.

شرکت داروسازی اســترازنکا روز دوشنبه اعام کرد که واکسن کووید ۱۹ این 
شرکت در آزمایشهای اساسی ۷۰ درصد موثر بوده و می تواند تا ۹۰ درصد نتیجه 
بخش باشد. این سومین واکسنی است که نتایج موفقیت آمیزی داشته است و 
می تواند ارزانتر ساخته و راحتتر از رقیبانش توزیع شود. پیش از این شرکتهای 
فایزر و بایو ان تک و ُمدرنا از ساخت واکسنهای موفق خبر داده بودند.همچنین 
موضوعی که ابهامات بازارهــای مالی را تا حدودی برطرف کرد، موافقت دونالد 
ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با آغاز فرآیند انتقال قدرت به جو بایدن، رئیسجمهور 
منتخب بود.در آستانه انتشار آمار هفتگی توسط موسسه امریکن پترولیوم و اداره 
اطاعات انرژی آمریکا، نظرســنجی رویترز نشان داد ذخایر نفت آمریکا احتماا 
هفته گذشــته کاهش داشته و ذخایر سوختهای تقطیری احتماا برای دهمین 

هفته متوالی کاهش پیدا کرده است.

ریزش ۳۹ درصدی صادرات انرژی قطر
ارزش صادرات انرژی قطر در ســه ماهه سوم امســال تحت تاثیر کاهش ۳۸.۵ 
درصدی صادرات محصــوات و کااهای انرژی، ۳۵.۵ درصد کاهش داشــت.، 
ســازمان آمار و برنامه ریزی قطر در بیانیه ای اعام کرد ارزش صادرات قطر در 
سه ماهه ســوم به ۱۱.۳ میلیارد دار)۴۱.۱ میلیارد ریال قطر( رسید که ۳۵.۵ 
درصد در مقایســه با مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ کاهش داشت.دلیل اصلی این 
کاهش، افت صادرات سوختهای معدنی، روغنها و مواد معدنی مربوط بوده است. 
صادرات مذکور بر مبنای ســاانه در سه ماهه سوم به میزان ۵.۸ میلیارد دار) 
۲۱ میلیارد ریال قطر( معادل ۳۸.۵ درصد کاهش پیدا کرد.همه صادرکنندگان 
بزرگ نفت و گاز خاورمیانه امســال در پی شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا 
برای نفت و گاز و افت شــدید قیمتها، با کاهش درآمدهای صادرات انرژی روبرو 
شــده اند. به عنوان مثال محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی اوایل ماه 
جاری اعام کرد کشورش امسال ۲۷.۵ میلیارد دار درآمد نفتی از دست داده و 
درآمد نفتی فعلی برای پوشــش هزینه های بودجه کافی نیست.قطر که یکی از 
بزرگترین صادرکنندگان LNG جهان به شمار می رود، یکی از کشورهایی بوده 
که در منطقه خاورمیانه در موقعیت بهتری برای تحمل شوکهای قیمت امسال 
قرار داشــته است.موسسه اعتبارسنجی مودیز در سپتامبر با تایید رتبه اعتباری 
Aa۳ برای قطر، اعام کرد قطر در برابر شوکها از جمله شوک فعلی که ناشی از 
شیوع همه گیری ویروس کرونا و قیمتهای پایین نفت بوده، منعطف بوده است. 
نقاط قوت قطر شامل سطح باای سرانه درآمد، ذخایر هیدروکربن بسیار وسیع 
با هزینه استخراج اندک، پوزیشین دارایی بسیار قوی دولت و کارآمدی سیاست 
اقتصاد کان هســتند.بر اساس گزارش اویل پرایس، موسسه اعتبارسنجی فیچ 
در ژوئــن رتبه اعتباری قطــر را تایید و اعام کرد عمده صادرات گاز قطر تحت 
قراردادهای بلندمدت فروخته می شوند و حدود نیمی از درآمد نفت و گاز امسال 
این کشــور مربوط به سال ۲۰۱۹ بوده و کاهش درآمدهای هیدروکربن در سال 
۲۰۲۰ را به ۲۷ درصد محدود کرده است و کاهش ۹ درصدی را در سال ۲۰۲۱ 
خواهد داشت. فیچ برآورد کرده که نقطه سر به سری قیمت نفت قطر در فاصله 

سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به ۴۸ دار می رسد.

یک مقام آمریکایی اظهار کرد دولت 
فدرال عراق با بهره بردن از تولید گاز 
منطقه نیمه خودمختار کردستان می 
تواند وابستگی به واردات انرژی ایران 
را کمتر کند.مارک مندز، معاون وزیر 
آمریــکا در کنفرانس مجازی  انرژی 
کردستان که از سوی شورای کسب و 
کار آمریکا-عراق سازماندهی شده بود، 
ضمن تکرار ادعاهای واهی علیه ایران 
اظهار کرد: هر چه کردســتان منابع 
گازی خود را بیشتر توسعه داده و به 
تبدیل شدن به یک هاب انرژی منطقه 
ای نزدیکتر شــود، دولت فدرال عراق 
وابستگی کمتری به واردات گاز ایران 
خواهد داشت.ثامر غضبان، وزیر نفت 
سابق عراق و مقامات منطقه کردستان 
که در زمینه تولید گاز خودکفاســت، 
در آوریل درباره اســتفاده و سرمایه 
گذاری دولت فدرال در گاز کردستان 
گفت و گو کرده بودنــد. با این حال 
تشکیل دولت جدید در ماه مه باعث 
شــد این مذاکرات به نتیجه نرسد و 
دولت منطقه ای کردستان همچنان 
بر سر فروش نفت و دریافت سهم خود 

از درآمدهای دولت فدرال اختافاتی 
با بغداد دارد.عراق به دلیل قطعیهای 
مکرر برق و مشعل سوزی در میادین 
نفتی، به واردات نیاز دارد اما این کشور 
از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته 
تا وابستگی به واردات برق و گاز ایران 
را قطع کند. از ســوی دیگر پایبندی 
این کشور به توافق کاهش تولید اوپک 
پاس هم تولیــد گاز را محدود کرده 
است.وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 
یک معافیت ۴۵ روزه برای عراق صادر 
کرد که به این کشــور اجازه می دهد 

به واردات برق از ایران ادامه دهد. این 
کشور از زمان وضع مجدد تحریمهای 
آمریــکا علیه ایران در ســال ۲۰۱۸، 
معافیتهای واشنگتن برای واردات گاز 
و برق از ایران را دریافت کرده اســت.

وزارت خارجه آمریکا تمدید معافیتها 
را نشــانه موفقیت دیپلماتیک میان 
واشــنگتن و بغداد توصیف کرد. این 
دو کشــور در جریان ســفر مصطفی 
الکاظمــی، نخســت وزیر عــراق به 
واشنگتن در ماه اوت، توافقهای انرژی 
متعــددی را امضا کردند. در ســفر 

الکاظمــی به واشــنگتن، وزارت برق 
عراق قراردادهایی با چندین شــرکت 
آمریکایــی به ارزش حداکثر هشــت 
میلیارد دار امضا کــرد. دن برویت، 
وزیر انــرژی آمریکا در آن زمان گفته 
بود این توافقها برای خودکفایی انرژی 
عراق کلیــدی خواهند بود.مســعود 
بارزانی، نخســت وزیر دولت منطقه 
ای کردستان در این کنفرانس مجازی 
گفت: کردستان آماده صادرات گاز به 
عراق است. ما امیدواریم به یک هاب 
منطقه ای تولید و نگهداری گاز تبدیل 
شویم و قصد داریم به سایر نقاط عراق 
و فراتر از آن صادرات داشــته باشیم. 
ایــن منطقه اکنون در حال بررســی 
صــادرات برق به بخشــهایی از عراق 
است.بر اساس گزارش پاتس، وی در 
ادامه افــزود: اربیل به مذاکره با بغداد 
برای حل مسائل باقی مانده از جمله 
سهمش از درآمدهای فدرال ادامه می 
دهد. ما به ســختی تاش می کنیم 
تا اطمینان حاصل کنیم روابطمان با 
دولت فدرال در بغداد منصفانه بوده و 

نتایج واقعی را به همراه دارد.

تاش آمریکا برای کاهش وابستگی عراق به واردات انرژی ایران

شناسه آگهی: 1050711
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مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  22/ 1399/09
گشایش پاکتهای الف-ب-ج ، ساعت 9 روز  یک شنبه مورخ   23/ 1399/09

نشانی:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد تلفن:  6681068 3- 031

اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد پــروژه های زیر را از طریق مناقصــه عمومي واگذار 
نماید ، بدینوســیله از شــرکتهاي داراي صاحیت و رتبه بندي بــا رعایت ظرفیــت کاري دعوت مي گردد 
 برای دریافت اســناد مناقصه تا روز دوشــنبه مــورخ 1399/09/10 به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت

 به نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ) ریال (موضوع پروژهشماره مناقصهردیف
در مناقصه )ریال(

صاحیت و یا رتبه 
مورد نیاز

تکمیل عملیات راهســازی باند 199/14
5 راه و ترابری82.872.130.7244.144.000.000دوم محور اصفهان - چادگان

اداره ارتباطات و اطاع رسانی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان محترم شرکت 
پارس پروتئین آرین ) سهامی خاص ( به  شماره ثبت 748 
و شناســه ملی 10100095886 دعوت بعمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ 
1399/09/15 ســاعت 9 صبح با دستور جلسه ، انتخاب و 
تعیین سمت مدیران ، انتخاب بازرس ، تعیین وضعیت حق 
امضاء ، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز مجمع 
عمومی فوق العاده که در تاریخ 1399/09/15 ســاعت 10 
صبح با دستور جلسه تغییر آدرس ، در محل قانونی شرکت 

برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
مقام دعوت : هیئت مدیره 
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گزیده خبر  تراز تجاری همچنان منفی باقی ماند

 کاهش ۱۸ درصدی تجارت ایران در ۸ ماهه نخست سال
رئیس کل گمرک گفت:  آمار تجارت خارجی جمهوری اســامی 
ایران در هشت ماهه سال جاری حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن کاا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دار است.  مهدی 
میراشــرفی رئیس کل گمرک ایران گفت: میــزان واردات کاا در  
مدت 8 ماهه ابتدایی ســال 21 میلیــون و 8۰۰ هزار تن بودکه از 
این رقم 15 میلیون و 2۰۰ هزار تن آن را کااهای اساسی تشکیل 
می دهد.وی افزود: ارزش کل واردات کاا در این مدت 23 میلیارد و 
1۰۰ میلیون دار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزن و ارزش به ترتیب یک درصد و 18 درصد کاهش نشان می دهد.

رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: در بخش صادرات نیز بیش از 
۷5 میلیون تن کاا به ارزش 21 میلیارد و 5۰۰ میلیون دار - بالغ 
بر سه برابر میزان وزنی واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی 
1۴ درصد و از حیث ارزش 1۹ درصد در مقایســه با مدت مشــابه 
سال قبل کاهش داشته است.میراشــرفی گفت: همان طور که در 
ماه های قبل نیز اعام کردیم، خوشبختانه روند کاهندگی صادرات 
کشــورمان ماه به ماه به شرایط عادی  نزدیک می شود و امیدواریم 
که تا پایان ســال شــرایط بهتری در بحث صادرات داشته باشیم.

وی در مورد کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران گفت: عراق با 
5 میلیــارد و 3۰۰ میلیون دار در رتبه اول، چین با همین میزان 
در مقام دوم، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دار 
سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دار چهارم و افغانستان 

با یک میلیــارد و 5۰۰ میلیون دار در جایــگاه بعدی قرار دارند.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: نکته  ای که در مورد صادرات آبان ماه 
امسال حائز اهمیت است این است که محصول پسته مقام چهارم 
کااهای صادراتی ایران را کسب کرده و با توجه به اینکه میانگین 
ارزش کااهای صادراتی کشورمان هر کیلو حدود 3۰ سنت است، 
پسته هر کیلو ۶ دار و بااتر صادر شده و این نشان می دهد که در 
اقام عمده صادراتی، محصوات کشاورزی و در رأس آن پسته سهم 
خوبــی دارند.رئیس کل گمرک ایران با اشــاره به ترکیب کااهای 
وارداتی کشورمان اظهارداشت: کشورهای مبدأ واردات شامل: چین 
با ۶ میلیارد دار، امارات با 5 میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار، ترکیه با 
2 میلیــارد و ۶۰۰ میلیون دار، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
دار و آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دار بوده اند.میراشرفی 
همچنیــن درباره اقام عمده وارداتی کشــورمان گفت: از 1۰ قلم 
عمــده کااهای وارداتی غیر از دو قلم کاای ضروری، هشــت قلم 
دیگر شــامل کااهای اساسی است و در این مورد هم موضوع حائز 
اهمیت این است که واردات کشور به سمت تأمین کااهای ضروری 
و اساســی و اقام مورد نیاز تولید پیش می رود.رئیس کل گمرک 
ایران در مورد آمار ترانزیت کاا از کشــورمان افزود: در هشت ماهه 
ســال جاری ۴ میلیون و ۴۷1 هزار تن کاا از قلمرو کشــورمان به 
سایر کشورهای همســایه ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر صمت اعام کرد
 تشکیل هزار پرونده تخلف 

صنفی در مهر ماه
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: یک هزار و 
35 مورد پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاا 
درســطح عرضه، در مهر ماه امسال تشکیل شده است.به گزارش سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش گزارشــی از اهم 
فعالیت ها و عملکرد ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و ســازمانهای صمت اســتان ها در راســتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
کاا درســطح عرضه در مهر ماه امســال ارائه کرد و گفت: یک هزار و 35 
مورد پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است.

معاون وزیر صمت افزود: در این بازه زمانی کارشناســان این ســازمان و 
بازرســان سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان ها با بهره گیری از تمام 
امکانات و ظرفیت موجود در امر بازرســی، ضمن بازرســی از ۴1 هزار و 
۶2 مورد از مراکز خرد و کان درســطح عرضه، بــرای بیش از یک هزار 
واحد صنفی متخلف از این ناحیه تشکیل پرونده داده و جهت سیر مراحل 
قانونی، پرونده های متشــکله در اختیار شعب تعزیرات حکومتی استان ها 
قرار گرفتند.این مقام مســئول میانگین ارزش هر پرونده را 58۹ میلیون 
ریال برآورد کرد و گفت: طرح مبارزه با کاای قاچاق در ســطح عرضه به 
وســیله بازرسان، هدفمند، مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در 
این بازه زمانی مورد اشــاره، استان تهران با بیش از ۷ هزار مورد بازرسی و 
اســتان سیستان و بلوچستان با 355 مورد تشکیل پرونده و 18۶ میلیارد 
ریال ارزش کاای قاچاق مکشــوفه، بااترین عملکرد را در بین استان ها 
داشــته اند.معاون وزیر صمت درباره آخرین آمار کااهای قاچاق مکشوفه، 
خاطرنشان کرد: طی این مدت، بیشــترین ارزش ریالی را به ترتیب مواد 
خوراکی و محصوات صنایع غذایی با 5.2۰۷ میلیارد ریال، کاای قاچاق 
موضوع تبصره )۴( الحاقی مــاده )18( قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز با 
۴.1۷۰ میلیارد ریال و سوخت ها و روغن های معدنی با 2.1۰5 میلیارد ریال 
به خود اختصاص داده اند این در حالیست که لوازم یدکی با ۹.28 میلیارد 
ریال و غات با 2۷ میلیارد ریال در رتبه های بعدی قرار دارند.وی همچنین 
به ثبت کلیه موجودی کااها در ســامانه جامع انبارها اشاره و اعام کرد: 
همه اشــخاص حقیقی و حقوقی مکلّف و موظف به ثبت موجودی کاای 
خود در این سامانه هستند، در غیر این صورت، در صورت هر گونه گزارش 
و یا بازرســی، به عنوان کاای قاچاق و احتکار محســوب شده و حسب 
قانون با متخلفین برخورد می شــود.معاون وزیر صنعت از تلفن 12۴ این 
سازمان نیز به عنوان مجموعه ای منسجم برای دریافت لحظه ای و یکپارچه 
شــکایات، انتقادات و پیشنهادهای مردمی نام برد و از هموطنان خواست، 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کاا، 

مراتب را سریعاً به این شماره اطاع رسانی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شــهر تهران جریمه عدم تعطیلی 
اصناف در دو هفته تعیین شــده از سوی ستاد مقابله با کرونا 
3۰۰ تا یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان به عاوه دو هفته پلمب 
را اعام کرد.»محمدعلی اسفنانی« مدیرکل تعزیرات حکومتی 
شهر تهران درباره اقدام برخی فروشگاه ها در خصوص فروش 
روغن به شرط خرید گفت: این اقدام برخی فروشگاه ها تخلفی 
تحت عنوان فروش اجباری است که در قانون تعزیرات و قانون 

نظام صنفی برای آن مجازات تعیین شده است.وی ادامه داد: 
براســاس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی چنین اقدامی از سوی 
فروشــگاه ها به عنوان تخلف محسوب شــده است و چنانچه 
فردی مرتکب چنین تخلفی شود، مستوجب برخورد تعزیراتی 
است.مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنین درباره 
افزایش قیمت برخی اقام لبنیاتی نیز گفت: در حوزه  لبنیات 
حدود ۴8 قلم کاا تولید می شود، که 1۰ قلم از جمله ماست، 
شیر، پنیر و... مشــمول قیمت گذاری اجباری است و قیمت 
این اقام تغییری نکرده است و همان قیمتی است که تعیین 
شده است.اسفانی تصریح کرد: دیگر اقام لبنی به دلیل اینکه 
مشــمول قیمت گذاری اجباری نیســت به نوعی تابع عرضه 
و تقاضا اســت و معموا در برخی مــوارد با توجه به وضعیت 
بــازار و رقابتی که بین این شــرکت ها وجــود دارد، افزایش 
قیمت داده می شــود. مواردی نیز از این افزایش قیمت ها به 

ما گزارش شــده اســت. اگر این اقام افزایش قیمت بی رویه 
داشته باشند، با شرکت های مربوطه برخورد می شود. سازمان 
حمایــت از مصرف  کنندگان نیز چنانچه قیمت نامتعارفی در 
خصوص این اقام مشــاهده کنــد، می تواند به ما اعام کرده 
و ما به این موارد رســیدگی می کنیم.وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود درباره نظارت بر تعطیلی اصناف در تعطیات 
دو هفته ای پایتخت تاکید کرد: براساس ماده 1۷ قانون نظام 
صنفی اگر مقرراتی وضع شود و صنوف آن را رعایت نکنند از 
3۰۰ هــزار تومان تا یک میلیــون و 5۰۰ هزار تومان جریمه 
می شــوند.مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان 
کرد: براساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا تمام صنوف 
در گروه های دو، ســه و چهار بایــد به مدت دو هفته تعطیل 
باشــند و چنانچه این مشــاغل تخلف کنند، حداقل به مدت 
دو هفته پلمــب خواهند شــد. همچنین اصنــاف متخلف 

عــاوه بر پلمپ جریمه هم خواهند شــد و هر دو طرح برای 
اصناف متخلف اجرایی خواهد شد.اســفنانی درباره مشکات 
پرونده های خودرویی گفت: ممکن است مشتری زمان ثبت نام، 
یک مدل ماشین را نام نویســی کرده، که اکنون دیگر امکان 
تولید آن مدل وجود ندارد و آن شــرکتی که تهیه قطعات را 
انجام می داد، اکنون نمی تواند قطعات و تجهیزات مورد نیاز را 
تامین کند، بنابراین تنها راه حل مشکل، جایگزینی خودروهای 
دیگر است، اما شــاید خودروهای جایگزین مطلوب مشتری 
نباشــد یا مشتری توان خرید ازم را نداشته باشد و همه این 
موارد موجب  بروز مشکات در روند رسیدگی به پرونده های 
خودرویی شــده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران 
افــزود: پرونده های خودرویی پیچیدگی های خــود را دارد و 
امیدواریم در فضای به وجــود آمده به گونه ای عمل کنیم تا 

شرمنده مردم نشویم.

اعطــای عنــوان بنیانگــذار و پدر علم نویــن مدیریت 
گردشگری جهان او را در زمره برترین های علمی جهان 
 MFT قــرار داد. این عنوان پس از تاییــد علمی نظریه
توسط اساتید دانشگاه های معتبر جهان و مقامات سازمان 
جهانی جهانگردی )UNWTO( طی نامه ای رســمی به 
تاریخ پانزدهم اکتبر 2۰2۰ توســط اتحادیه بین المللی 
روسای دانشــگاه های جهان )IAUP( به وی اباغ شد. 
بدنبال کسب این افتخار مراسم رسمی  بین المللی آیین 
تجلیل از »پروفســور محمدشــریف ملک زاده« توسط 
 )IAUP( اتحادیه  بین المللی روسای دانشگاه های جهان
و جمعی از دانشگاه های بزرگ جهان در روز دوشنبه 2۶ 
آبان ماه باحضور آناین رئیس اتحادیه  بین المللی روسای 
دانشــگاه های جهان و اعضای بلند پایه سازمان جهانی 
جهانگردی ملل متحد و دانشــگاه های مطرح جهان از 
جمله دانشــگاه جرج واشــنگتن آمریــکا، کیوتو ژاپن، 
دانشگاه سیاس چین، دانشــگاه هولوا اسپانیا و جمعی 

از دانشــمندان در مجموعه فرهنگی آوای خلیج فارس 
جزیره کیش برگزار شد. در جمع پرشمار روسا و اساتید 
دانشــگاه ها، صاحب نظران و مقامات بلندپایه ســازمان 
جهانی جهانگردی حاضر در این وبینار دکتر کاخا شنگلیا 
رئیــسIAUP ، دکتر جانی هاریانتو دانشــگاه پرزیدنت 
اندونزی، دکتر تاکشــی ماتســودا رئیس دانشگاه کیوتو 
ژاپــن، خانم کارول مارینو مدیرکل گردشــگری بوگوتا 
کلمبیا، دکتر الهام مددوف رئیس دانشــگاه گردشگری 
و مدیریت آذربایجان، دکتر شــان چن، رئیس دانشگاه 
 بین المللــی SIAS چین، خانم تاماز کانداکی مدیرعامل 
Gold ایتالیا، پروفســور ویلســون ســیلونگ وه مدیر 
انستیتو گردشــگری و هتلداری زامبیا، دکتر مصطفی 
بابانلی رئیس دانشگاه صنعت آذربایجان، پروفسور دونالد  
هاوکینز استاد تمام دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، دکتر 
صبورخان رئیس دانشــگاه دافردیــل بنگادش و دکتر 
کرنی دیج مان، مدیر پژوهش و نوآوری دانشــگاه علوم 
کاربردی هلند حضور داشــتند و با قرائت و ارسال بیانیه 
الکترونیکی خود مهر تایید دیگری بر نظریه MFT زده و 
از مقام علمی و جایگاه درخشان »پروفسور محمدشریف 
ملک زاده« معاون رئیس جمهور ســابق، استاد دانشگاه و 
مولف سرشناس ایرانی تجلیل به عمل آوردند. گردشگری 
در پسا MFT  گردشگری آرامش روح و روان است. این 
مدل رژیم جدیدی را برای تامین این رویکرد به تعاریف 
و مبانی گردشگری اضافه می کند. MFT جوامع کوچک 
محلی را به جوامع کارآفرین، اقتصادی و پیشرفته تبدیل 

می کند.پروفســور ملک زاده در شروع این مراسم ضمن 
تشــکر از پیام های محبت آمیــز هموطنان به ویژه نامه 
جمعــی از ایرانیان مقیم آمریکا و کانــادا و ابراز محبت 
پروفسور توفیق موسیوند نخستین مخترع بای پس قلبی 
ریــوی جهان صمیمانه قدردانی کرد و گفت: توریســم 
سنتی بر ســه عنصر زمان، مکان و انسان بود. در عصر 
کنونی توریسم سنتی نتوانست ماهیت نیاز ما را در سطح 
جهانی برآورده کند. بنده با تحقیقاتم مدل جدیدی ارائه 
کــردم و هرم نیاز را به ماهیت نیــاز تغییر دادم و ضلع 
چهارم یعنی ماهیت نیاز به آن اضافه شد.پدر علم نوین 
گردشــگری جهان، ماهیت نیــاز را روح و روان معرفی 
کرد که سبب تشکیل ضلع چهارم نیاز می شود که قابل 
مشاهده نیست ولی اصل ماهیت گردشگری است. مدل 
MFT تعریف گردشگری در جهان را عوض خواهد کرد. 

گردشگری در پسا  MFTگردشگری آرامش روح و روان 
است. این مدل رژیم جدیدی را برای تامین این رویکرد 
به تعاریف و مبانی گردشــگری اضافــه می کند. با این 
تعریف جدید ما باید به ماهیت درخواست انسانی که به 
سفر می رود توجه کنیم و باید به نیازهای جدید توریسم 
احترام بگذاریم.در ادامه ملک زاده با دعوت از غام عباس 
برزگر مدیر خانه گردشــگری بوانات شیراز، زهرا برزگر 
جوانترین راهنمای گردشــگری ایران بــه جایگاه، این 
خانــواده را نمونه ای موفق برای حرکت در مســیر مدل 
MFT معرفی کرد که با اضافه کردن بعد چهارم به مثلث 

نیاز گردشگری سنتی یعنی ماهیت نیاز و ایجاد خاطره 
برای گردشــگر در محیط، توانستند در کوتاه ترین زمان 
ممکن ضمن اشتغالزایی برای ده ها نفر، عنوان کارآفرین 
نمونه کشــورو جایگاه چهارم نقاط شگفت انگیز ایران را 
نیــز از آن خود کنند، همچنیــن جوامع محلی خود را 
به ســمت جوامع اقتصادی و پیشــرفته حرکت دهند و 
برزگر را تبدیل به اولین میلیاردر روســتایی ایران کنند.

استقبال دانشــگاه جرج واشنگتن آمریکا برای همکاری 
علمی و آموزشــی براســاس تئوری MFT پروفســور 
ملک زاده، پروفسور دونالد  هاوکینر، استاد تمام دانشگاه 
جرج واشــنگتن، ضمن تبریک بخاطــر این موفقیت و 
قرائت پیام رسمی دانشگاه، آمادگی کامل دانشگاه جرج 
واشنگتن را برای همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمان 

 بین المللی ســیتی وان اعام کرد.نایــب رئیس اعضای 
وابسته سازمان جهانی جهانگردی )UNWTO(  گفت: 
 UNWTO اعضای وابســته و وزرای گردشــگری عضو
در جســتجوی راهکارها و ابتــکارات نوآورانه در صنعت 
گردشگری هســتند که بتواند تبعات منفی همه گیری 
کرونا را برطــرف و تجدید حیات این صنعت را تضمین 
نماید. بدون شــک، تئــوری MFT می تواند یکی از این 
ابتکارات باشد.وی گفت: گسترش کرونا در سراسر جهان 
این نکته را به اثبات رساند که روش های سنتی مدیریت 
گردشگری نیاز به بازنگری و ســازگاری با واقعیت های 
جدید دارد. براســاس تئوریMFT، توجه به جنبه های 
انســانی و معنوی باید در دستور کار صنعت گردشگری 
قرار گیرد.ایشــان در بخش پایانی پیام خود بر این نکته 
تاکید کرد که ازم است نیازهای گردشگران با خدمات 
و محصواتی که دریافت می کنند سازگار باشد تا آرامش 
روح و روان را به ارمغان آورد و یک تجربه معنی دار خلق 
و به باارفتن کیفیت زندگی کمک نماید. این موارد جزو 
اهداف جهانی هستند که آینده ای پایدار، جامع و انعطاف 
پذیر را برای گردشــگری رقم خواهد زد.دعوت انستیتو 
گردشگری بوگوتا در کلمبیا از پروفسور ملک زاده جهت 
تدریس تئوری MFT برای دوره های فوق لیسانس خانم 
کارول مارینو مدیرکل انستیتو گردشگری بوگوتا، ضمن 
عرض تبریک بخاطر این موفقیت که توســط ســازمان 
جهانی جهانگردی )UNWTO( و فعاان گردشــگری 
به رسمیت شــناخته شده است، از آقای دکتر ملک زاده 

دعــوت کرد تا تئوری MFT را برای دانشــجویان فوق 
لیسانس گردشگری بوگوتا تدریس نماید؛ تا آنها بتوانند 
راه های جدیدی را براســاس این تئوری جالب بدست 
آورند و با درک بهتری در این پروژه فوق العاده مشارکت 
داشته باشند.مدیرکل انستیتو گردشگری بوگوتا گفت: 
ما در کلمبیا بر این باوریم که صنعت گردشــگری باید 
محتوای وســیعی از نوآوری و خاقیت داشــته باشد تا 
گردشــگران و مردم نه تنها مقاصــد وخدمات متنوع 
را تجربــه نمایند بلکه حس فرهنگــی، جوامع محلی، 
احساســات و خاطراتی را لمــس و در یک محیط لذت 
بخش در طول ســفر زندگــی کنند.خانم مارینو گفت: 
فرصت جدیدی فراهم شده اســت تا ضمن هم افزایی 
و تبادل دانش براســاس مطالعات در زمینه گردشگری 
و لحاظ کردن ســناریوهای جدید که در نتیجه شیوع 
کرونا ایجاد شــده اســت، بتوانیم نگرش ها و ابزارهای 
متفاوتی را در پیش بگیریم تا کشــورهای ما به عنوان 
مقاصد گردشگری پاسخگوی نیازهای خاص و ویژه هر 
گردشگر باشد. این نگرش باعث خواهد شد تا گردشگر 
ضمن تجربه یک زندگی در جوامع محلی، بتواند روح و 
روان خود را به آرامش برساند.در پایان این مراسم شال 
عیاری، که نمادی کهن از فرهنگ ارزشمند ایران است 
و جایگاه ویژه ای نزد مردم سیســتان و بلوچستان دارد 
به پاس تاش های »پروفســور محمدشریف ملک زاده« 
در اعتای فرهنگ و نام ایران زمین توســط جمعی از 

هنرمندان این استان به ایشان اهدا شد.

موج تقدیر و تشکر دانشگاه های جهان از محقق ایرانی پروفسور ملک زاده
پروفسور ملک زاده مخترع نظریه جهان شمول MFT است

دیرکل تعزیرات حکومتی تهران:

جریمه 300 تا یک میلیون 
و 500 هزار تومان به عاوه 
دو هفته پلمب
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در نامه ای به رئیس جمهور مطرح شد؛گزیده خبر

هشدارهمتی در مورد شکل گیری پرونده های تخلفات ارزی
رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور با هشــدار نســبت به شکل گیری 
پرونده های تخلفات ارزی، این امر را منجر به نارضایتی دستگاههای نظارتی دانست و 
عنوان کرد: صورتجلســه بدون نظر ما تدوین شد.، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور با اشــاره به مشــکاتی که آزادسازی واردات با ارز 
اشــخاص برای نظام ارزی کشور و سیاست های بانک مرکزی ایجاد کرده، اعام نموده 
است: تامین ارز منوط به تحقق درآمدهای است و رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات 
کااهای اساسی قابل تغییر نیســت.در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که متن آن از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور به وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی اباغ شــده بود، درخواســت 
ترخیص کااهای مانده در گمرکات که با ارز اشخاص وارد شده بود، اقدام به هماهنگی 
با گمرکات جهت ترخیص کااها نمود که این امر به زعم بانک مرکزی، اختااتی را در 

سیستم ارزی کشور به وجود آورده است.

متن نامه همتی به شرح زیر است:
به استحضار می رساند در تاریخ ۱۱ آبان ماه جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور 
نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که ۳ بند 
آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته اســت، این در حالی است که تکالیف 
مزبور به دایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خاف قوانین و مقررات 

جاری می باشد.
۱- در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین 
ارز کااهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال آنکه اواً رقم بودجه و تسهیم 
آن برای واردات کاای اساســی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر 

نمی باشد،

ثانیاً، تامین ارز منوط به تحقق درآمدها می باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده 
این بانک است. اولویت تأمین ارز برای کااها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت 
ســفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کاایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعامی توسط 
وزارتخانه مربوطه و بودجه بندی اســت و صرف وجود کاا در گمرک نمی تواند ماک 
عمــل قرار گیرد.در نظر گرفتن وجود کاا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز 
موجب خواهد شــد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون 
توجه به رویه های جاری اقدام به ارســال کاا به گمــرک نمایند و واردکنندگانی که 
رویه های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال 
قانونی ثبت نموده اند متضرر شــوند. عاوه بــر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه 

بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کااها خواهد شد.
۲_ صــدور اعامیه تامین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت های موجود قابل 
انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت های موجود 
و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا 
نمیباشــد.ا ز ایــن رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی کــه باید کامًا مبتنی بر 
ظرفیت های ارزی کشــور و اطاع از منابع و امکانات موجود باشــد نظر موافقت بانک 

مرکزی اخذ می شد.
ازم به ذکر اســت که طی ۷ ماهه ســال جاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به صورت 
اعتباری کاای اساســی )ذرت روغن خام و دانه های روغنی( تامین و کاا وارد کشور 

شده است.
۳_ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دایل 

مختلف غیر عملیاتی است و راهگشا نمی باشد.

حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معامات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه 
کد رهگیری

نخســت اینکه بانک مرکزی بر اســاس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر 
معامات ارزی اســت. الزام به ارائه کد رهگیری بــرای ترخیص کاا از گمرک یکی از 
ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکات 

متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.
دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی شود بلکه توسط بانک های عامل 
صادر می گــردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساســاً قابلیت 

اجرایی ندارد.

هشدار در خصوص ایجاد پرونده های کان اقتصادی
ســوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد 
حمل، ارائه تعهد واردات کاا و مســتندات منشــاء تامین ارز است و الزام نمودن عدم 
نیــاز به کد رهگیری می تواند منجر به ایجاد پرونده های کان عدم رفع تعهد وارداتی 
در آینده نزدیک شــود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه های نظارتی 
واقع شــده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد.چهارم اینکه بررسی های به 
عمل آمده در این بانک نشــان می دهد که صدور کــد رهگیری به خودی خود باعث 
ترخیص کاا از گمرک نمی شــود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری 
صادر شــده اســت ولیکن کااهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.در خاتمه 
مجدداً تاکید می گردد که مدیریت بازار ارز و کاا در شــرایط حســاس فعلی نیازمند 
هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه ها و نهادهای مسئول است و این امر بارها 
از سوی حضرتعالی مورد اشاره قرار گرفته است.متاسفانه تنظیم صورتجلسه فوق الذکر 
بــدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خاف تأکیدات حضرت عالی بوده و طرح این 
صورتجلسه در رســانه ها موجب بروز ابهامات و سواات متعدد در خصوص هماهنگی 
تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناســی و جایگاه بانک مرکزی 

شده است.«

در ۳ ماهه نخست امسال
بدهی های خارجی ایران کاهش یافت

میزان کل بدهی های خارجی در ۳ ماهه نخست امسال ۸۶۵۵ میلیون دار و در 
مدت مشابه سال گذشته، ۸۶۷۸ میلیون دار ثبت شد. اداره آمار و تعهدات ارزی 
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در گزارش شاخص های عمده اقتصادی 
سه ماهه اول ۱۳۹۹، میزان کل بدهی های خارجی را ۸۶۵۵ میلیون دار اعام 
کرد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۸۶۷۸ میلیون دار بود.همچنین 
میزان بدهی های خارجی کوتاه مدت در ۳ ماهه نخســت امسال، ۱۴۹۲ میلیون 
دار و در میان مدت و بلند مدت ۷۱۶۳ میلیون دار ثبت شــد که در مجموع 
به رقم ۸۶۵۵ میلیون دار رســید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
یافت.براساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی کوتاه مدت ۳ ماهه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۰۸ میلیون دار بود با کاهش 
مواجه شد؛ اما در بخش میان مدت و بلند مدت شاهد افزایش میزان بدهی های 
خارجی بودیم به نحوی که این رقم در بازه زمانی فروردین تا خرداد سال ۹۸ رقم 
۶۹۶۹ میلیون داری و در سه ماهه امسال رقم ۷۱۶۳ میلیون داری را ثبت کرد.

سلف به چه معاماتی گفته می شود؟
منظور از معامله سلف، پیش خرید نقدی محصوات تولیدی صنعتی، کشاورزی 
و معدنی به قیمت معین است. زمانی که تولید کننده ای در جریان تولید کاا یا 
فرآورده، دچار کمبود سرمایه در گردش می شود می تواند از طریق پیش فروش 
قسمتی از تولید خود به بانک نیاز مالی بنگاه را تامین نماید.متقاضی معامله سلف 
با بانک عاوه بر اطاعات شخصی بایستی اطاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی 
میزان تولید و فروش، نوع و اوصاف کاای مورد معامله، قیمت کاا هنگام انعقاد 
قرارداد، قیمت پیش بینی در زمانی که محصول به دست می آید، زمان و مکان 
تحویل کاا و نوع وثیقه ای که به بانک می سپارد، را به بانک ارایه کند و بانک بعد 

از بررسی موافقت خود را اعام می کند.

بانــک مرکزی تا آخر آبان ماه موظف بــه احراز هویت ۳.۸ میلیون 
کارتخوان بوده اســت؛ این کارتخوان ها مسیری برای فرار مالیاتی، 

پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.
آبان ماه سال گذشته قانونی به نام »پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان« تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف 
مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی 

دســتگاه های کارتخوان بانکی و درگاه هــای پرداخت الکترونیکی 
مبادرت کند.بر این اســاس بانک مرکزی تا انتهای آبان ماه امسال 
موظف بوده اســت تا دســتگاه های کارتخوان )POS( و درگاه های 
پرداختی که فاقــد اطاعات هویتی و پرونده مالیاتی هســتند را 
شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد 

انجام نداده است.

رد پای 3 میلیون و 800 هزار کارتخوان بی هویت در نوسانات 
بازارها

در همین ارتباط، عبدالرضا ارســطو، کارشناس مرکز پژوهش های 
مجلــس در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اســاس آمار 
بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده 

مالیاتی و ُکد اقتصادی در کشــور موجود اســت، گفت: متأسفانه 
تاکنون اطاع رســانی عمومی مناســبی در جهت آگاهی بخشــی 
به فعاان اقتصادی برای تشــکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و 
همسان ســازی بین دســتگاه های کارتخوان با ُکد یکتا اقتصادی 
اشخاص، انجام نشــده است.وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت 
درگاه های اینترنتی و پوزها می تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی 
و حتی نوســانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، 
افزود: علت این قضیه آن اســت که از یک سو کارتخوان های فاقد 
هویت به راحتی می توانند وسیله ای برای داان و سفته بازان برای 
پولشویی قرار بگیرند و از ســوی دیگر قاعدتاً پول های انبوهی که 
مصروف دالی و اخالگری در بازار می شــود از کانال تراکنش های 

بانکی جا به جا و واریز می شود.

200 هزار کارت خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی 
پاسخگو باشد

بر اساس اطاعات ارائه شــده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ 
هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دســتان 
اتباع خارجی مــورد بهره برداری قرار گرفته اند؛ ارســطو می گوید 
کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک 
با معاونین بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره 
شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم کاری مسئوان 
بانک مرکزی موظف است تخلف آن ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای 
این قانون با مقاومت هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد 

شد اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یکساله به بانک مرکزی داده 
است تا با طراحی ســازوکار جدید و اولویت بندی، این قانون را به 
سرانجام برساند اما بر اساس اذعان مسئوان بانک مرکزی تاکنون 

پیشرفت محسوسی نداشته است.

مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان 
گام بســیار بزرگی درجهت اصاح نظام مالیاتی کشــور به حساب 
می آیــد. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد ســامانه محور و دخالت 
حداقلی عوامل انســانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش 
قابــل توجه هزینه های ســازمان امور مالیاتــی و افزایش دقت در 

محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. 

مهر گزارش می دهد؛

3میلیون و800هزار 
کارتخوان بی هویت
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نگـــاه

انتقاد سفیر ایران ازتحریم های یکجانبه در 
مقابله با  همه گیری کرونا

ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد ســازمان های بین المللی مستقر در وین 
از تحریم هــای یکجانبه غیرقانونی و پیامدهای آن بر اقدامات کشــورهای در 
حال توسعه در مقابله با همه گیری کرونا انتقاد کرد.کاظم غریب آبادی با ایراد 
سخنانی در چهل و هشتمین اجاس شورای توسعه صنعتی یونیدو و سازمان 
توســعه صنعتی ملل متحد که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به نقش 
اساسی و محوری این سازمان در فعالیت ها و برنامه های توسعه ای کشورهای 
در حال توســعه و همکاری های جاری میان ایــران و یونیدو از طریق اجرای 
چندین پروژه اشاره کرد و گفت: اجرای تعهدات بین المللی کشورها در حصول 
به توسعه جامعه صنعتی و ایجاد محیطی توانمند برای بهره مندی و رفاه مردم 
از طریق تاش مشترک، تقسیم وظایف مبتنی بر چندجانبه گرایی و همکاری 
بین المللی و حفظ و تقویت اهداف متحد برای چندجانبه گرایی تسهیل می 
شــود.  وی در همین راســتا تأکید کرد: ما باید از چند جانبه گرایی به عنوان 
یک ارزش برای صنعتی ســازی محافظت کنیم و معتقدیم که راه طوانی تا 
رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد جهانی با رفاه بیشتر و سالم تر برای مردم در 
پیش است.   نماینده دائم کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره 
بــه موضوع کرونا، مقابله با این بیماری همه گیر را نیازمند واکنش چندجانبه 
جامع، هماهنگ، و گسترده برای حمایت از کشورهای نیازمند و قادر ساختن 
آنها برای تدابیر جبران کننده بهتر دانســت و افزود: ما نگرانی عمیق خود را 
درخصوص پیامدهای جدی کرونا بر بســیاری از کشورهای در حال توسعه از 
جمله کشــورهای آســیب پذیر و آنهایی که با چالش های جدی که خارج از 
کنترل آنها هست، اعام می داریم و این بیماری عمیقا بر توانایی این کشورها 
برای مقابله با کرونا و همچنین ســرمایه گذاری در اجرای توســعه پایدار اثر 
می گذارد.ســفیر کشورمان در این چارچوب با تصریح به اینکه پاسخ به کرونا 
نیازمند همکاری و همبســتگی جهانی است، افزود: ما کماکان شاهد استفاده 
از تحریم های یکجانبه علیه کشــورها هستیم که در تناقض آشکار با اهداف و 
اصول منشور ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بشر بین المللی و همچنین 
اصول چندجانبه گرایی و هنجارهای دیپلماسی و روابط بین الملل می باشد. 
ما قویا معتقدیم اکنون زمانی حیاتی برای همکاری و ارتباط نه تنها بر اساس 
مسئولیت مشترک، بلکه همچنین بواسطه اتخاذ اقدام قاطع مشترک به عنوان 

یک جامعه بین المللی می باشد. 

 اتحادیه اروپا خواستار آتش بس فوری 
در افغانستان شد

 خبرگزاری رویترز خبر داد که مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز 
در سخنانی خواهان آتش بس فوری در افغانستان و جلوگیری از تشکیل امارت 
اســامی در این کشور شد. جوســپ بورل دیروز)سه شنبه( در آخرین روز از 
اجاس دو روزه افغانستان که در ژنو سوییس برگزار شد، گفت: آتش بس نباید 
نتیجه فرآیند )صلح( باشــد بلکه باید از دیروز آن را همراهی کند. هر تاشی 
برای برقراری امارت اســامی به مراودات سیاسی و مالی )افغانستان و اتحادیه 
اروپا( ضربه خواهد زد.اجاس دو روزه افغانستان ۲۰۲۰ صبح دیروز )۳ آذر( با 
حضور نمایندگان ارشد ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین المللی و به منظور تبیین 
راهکارهای برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان در شهر ژنو آغاز به کار 
کرد.این اجاس از ســوی دو دولت افغانســتان و فناند و سازمان ملل متحد 
برنامه ریزی شده است. نشست امسال همچون بیشتر اجاس های بین المللی در 
یک سال گذشته به دلیل بحران کرونا به صورت مجازی تشکیل شده اما کاخ 

ملل متحد در ژنو به عنوان مقر اصلی برگزاری این اجاس فعال خواهد بود.

جنجال تازه در روابط ترکیه-آلمان
ممانعت ترکیه با بازرسی کشتی باری خود در نزدیکی لیبی توسط کشتی 
آلمانــی تحت عملیات اتحادیه اروپا برای ممانعت از قاچاق اســلحه به این 
کشور موســوم به »ایرینی« جنجالی تازه در مناسبات بین آلمان و ترکیه 
ایجاد کرده است.به گزارش هفته نامه »اشپیگل«، مخالفت ترکیه با بازرسی 
یک کشــتی مشکوک این کشــور در ۲۰۰ کیلومتری شمال شهر بنغازی 
جنجالی تازه در مناســبات بین آلمان و ترکیه ایجاد کرده اســت.بر اساس 
اطاعات منتشــر شده در اشپیگل سربازان نیروی دریایی ارتش آلمان، روز 
یکشــنبه به کشتی »روزالین ای« ترکیه که در مسیر لیبی در حرکت بوده 
مشکوک می شوند.فرماندهان عملیات نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری 
از قاچاق اسلحه به لیبی در دریای مدیترانه موسوم به »ایرینی«، اطاعاتی 
درباره مشــکوک بودن محموله این کشتی به دست آورده بودند.در همین 
ارتباط سربازان ناوچه »هامبورگ« غروب یکشنبه به کشتی »روزالین ای« 
وارد شــدند و قصد بازرسی محموله آن کشتی را داشتند. ترکیه نسبت به 
این موضوع اعتراض کرده و مانع از بازرسی محموله این کشتی شده است.

به علت مخالفت ترکیه، ســربازان نیروی دریایی آلمان ناگزیر شدند بامداد 
دوشنبه کشتی را ترک کرده و به ناوچه خود باز گردند.مانع شدن ترکیه از 
بازرســی محموله کشتی یاد شده حکایت از دشواری عملیات اتحادیه اروپا 
برای مقابله با قاچاق جنگ افزار به لیبی دارد.به نوشــته هفته نامه اشپیگل، 
ترکیــه از آلمان عذرخواهی بابت اقدام به کنترل این کشــتی ترکیه ای در 
مسیر لیبی را درخواســت کرده است.وزارت امور خارجه ترکیه در این باره 
گفته است: ما به این اقدام که بدون مجوز و با اقدام به زور انجام شده است 
معترضیم.وزارت خارجه ترکیه اعام کرده که ارتش آلمان غیر قانونی عمل 
کرده، خدمه کشتی باری ترکیه ای را با ساح تهدید کرده است و آن ها را 
با تفتیش بدنی تحقیر کرده است. در همین راستا وزارت امور خارجه ترکیه 
عصر دیروز سفرای آلمان ، ایتالیا و اتحادیه اروپا در آنکارا را احضار و مراتب 
اعتراض خود به بازرســی یک کشتی باری ترکیه ای توسط ناو آلمانی را به 
آنها اباغ کرده است.ارتش آلمان البته این ادعاها را رد کرده و اعام کرده که 
خدمه کشتی آلمانی در اقدام به کنترل، رفتار هماهنگی داشته اند.مناقشات 
بین آلمان و ترکیه تازه چند ســاعت بعد از این اتفاق آغاز شــده و ترکیه 
اعام کرده که کشتی اش هیچ ساحی نداشته بلکه حاوی کااهای کمکی 
برای مردم لیبی بوده اســت.روز دوشنبه رسانه های وابسته به دولت ترکیه 
تصاویری را منتشــرکردند که نیروهای کاما مسلح ارتش آلمان در تصاویر 
تاری با خدمه کشتی ترکیه ای در حال بحث بودند. رسانه های ترکیه ای هم 
از نقض قانون از طرف ارتش آلمان صحبت کرده بودند.به نوشته هفته نامه 

اشپیگل ترکیه حتی خواستار درخواست غرامت از دولت آلمان شده است.
از طرف برلین هم اظهار نظرهای تندی علیه ترکیه شــکل گرفته و درباره 
این رویکرد آنکارا ابراز نگرانی شــده است.یک سخنگوی وزارت امور خارجه 
آلمان اعام کرده که این رخداد در نشســت آینــده اتحادیه اروپا در اوایل 
دسامبر مورد بحث قرار خواهد گرفت. دیپلمات های اتحادیه اروپا همچنین 
اعام کرده اند که در این نشست درباره اقدامات تنبیهی علیه ترکیه صحبت 
خواهد شــد.اتحادیه اروپا این انتقاد را به ترکیــه وارد می کند که با وجود 
شرکت در نشست صلح لیبی در برلین و وعده عدم دخالت در جریانات لیبی 
اما همچنان ساح و مزدور به این کشور صادر می کند.در مارس سال جاری، 
اتحادیه اروپا تصمیم به انجام یک مأموریت جدید دریایی برای اجرای تحریم 
تســلیحاتی لیبی گرفت. در عملیات نظامی موسوم به ایرینی از کشتی ها و 
هواپیماها برای رصد مسیر دریایی به لیبی استفاده می شود.در جنگ داخلی 
لیبی، ترکیه از »دولت وحدت ملی« که از ســوی سازمان ملل به رسمیت 
شناخته شده، حمایت می کند. در حال حاضر دولت وحدت ملی رو در روی 
ژنرال »خلیفه حفتر« قرار گرفته که نیروهایش مناطقی را در شرق و جنوب 
این کشور کنترل می کنند. در این میان تعدادی از کشورها نیز از جمله مصر 
از حفتر پشتیبانی نظامی می کنند.طرفین درگیری لیبی اواخر ماه گذشته 
میادی یک توافق آتش بس را امضا کرده اند و گفتوگوهای داخلی لیبی برای 
دســتیابی به یک راه حل سیاسی از ابتدای ماه نوامبر تحت نظارت سازمان 

ملل در حال انجام است.ش

آلمان: 
موضع دولت آینده آمریکا درباره برجام 

می تواند به بن بست کنونی پایان دهد
ســخنگوی وزارت امور خارجه آلمان پس از نشســت سه جانبه وزرای امور 
خارجه آلمان، انگلیس و فرانســه در برلین ابــراز امیدواری کرد که مواضع 
دولت آینده آمریکا در قبال برجام بتواند چرخه منفی که پیرامون این توافق 
ایجاد شده است را بشــکند.، »آندره ساسه« سخنگوی وزارت امور خارجه 
آلمان در یک نشست خبری اعام کرد که اتخاذ مواضع مثبت از سوی دولت 
جدید آمریکا در قبال توافق هســته ای وین )برجام( می تواند به بن بســتی 
کنونی پیرامون این توافق پایان دهد.ســخنگوی وزارت امور خارجه آلمان 
که پس از پایان نشســت وزرای امور خارجه آلمان، انگلیس و فرانســه در 
برلین پاسخگوی خبرنگاران بود، با اشاره به اینکه نقش دولت آینده آمریکا 
در برجام یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در نشست وزرای خارجه سه 
کشــور اروپایی عضو برجام بوده است، در رابطه با آینده برجام پس از روی 
کار آمدن دولت جدید آمریکا گفت: »ما اطمینان داریم که اتخاذ یک موضع 
سازنده از ســوی آمریکا در قبا توافق هسته ای وین می توان کمک مهمی 
به شکســته شدن چرخه منفی کنونی که ما اکنون شاهدش هستیم، کرده 
و چشــم اندازهای جدیدی را برای حفظ برجام بگشاید.«این دیپلمات ارشد 
آلمانی که کشــورش در کنار دیگر طرف های اروپایی برجام با کوتاهی های 
مکــرر در عمل به وعده های خود مبنی بر تضمین منافع اقتصادی ایران از 
برجام پس از خروج آمریکا از این توافق در سال ۲۰18 در نهایت باعث شدند 
که ایران تصمیم به کاهش تعهدات هسته ای خود بگیرد، در ادامه گفت: »از 
نظر ما ایران به طور سیســتماتیک در حال نقض توافق ]برجام[ است. ما در 
کنار شرکای اروپایی خود از ایران می خواهیم که نقض برجام را متوقف کند 
و به تمامی تعهدات هسته ای خود پایبند باشد.«یک دیپلمات ارشد آلمانی 
نیز پس از نشســت دیروز وزرای خارجه طرف های اروپایی برجام در گفتگو 
با رویترز اعام کرد: »با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا در اوایل ســال 
آینده ]میادی[ ما این شــانس را خواهیم داشــت که بار دیگر از برجام در 
راســتای هدف اصلی آن یعنی محدود کردن برنامه هسته ای ایران استفاده 
کنیم.«این دیپلمات آلمانی که رویترز نامش را فاش نکرده، در ادامه گفت: 
»با توجه به اینکه ایران هرروز بیش از پیش تعهدات هسته ای خود را نقض 
می کند، این مسئله ]محدودســازی برنامه هسته ای ایران از طریق برجام[ 
به شــدت ضروری است. سه کشور اروپایی می دانند که مذاکرات سختی را 
در پیش خواهند داشــت و به همین دلیل دارند خود را برای این مذاکرات 

فشرده آماده می کنند.«

دکترین نظامی اروپا

 تداوم شکاف فراآتانتیکی در دوره پساترامپ
ترامپ موجب شد شکل رابطه فراآتانتیکی برای همیشه تغییر 
کند تا آنجا که راه بایدن برای بازتعریف رابطه با متحدان اروپایی 
که سودای استقال نظامی-سیاسی دارند، چندان هموار نیست.

ادعــای جو بایدن دموکرات مبنی بر پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ 
آمریکا و تعجیل ســران اروپا برای عرض تبریک؛ موضوع تجدید 
اتحاد فراآتانتیکی را که در دوره زمامداری دونالد ترامپ به شدت 
تضعیف شده بود؛ مجدداً سر زبان ها انداخت.حتی پیش از اعام 
نتایج اولیه انتخابات، »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانســه در 
اظهارنظری معنادار که حاکی از اشــتیاق او برای شکست ترامپ 
بود؛ از لزوم ایجاد رابطه »جدید« فراآتانتیکی میان اروپا و آمریکا 
سخن گفت.اروپایی ها از چهار سال ریاست جمهوری ترامپ درس 
گرفته اند و دیگر، تابعیت محض از واشنگتن را برنمی تابند.سخن 
گفتــن از رابطه »جدید« و نه صرفاً »احیای« رابطه قبلی؛ پیامی 
آشــکار در خود گنجانده است مبنی بر آنکه به رغم هیاهوی به 
راه افتاده پیرامون خرسندی اروپا از روی کار آمدن بایدن؛ شکل 
اتحاد آنها دیگر شــبیه گذشــته نخواهد بود.به بیان دیگر، شاید 
دوره ترامپ به ســر آمده باشد؛ اما تأثیر آن بر روابط ساکنین دو 
سوی اقیانوس اطلس، دوامی طوانی دارد.اروپایی ها می گویند از 
چهار سال ریاســت جمهوری ترامپ که توأم با تهدیدهای گاه و 
بیگاه علیه ادامه شــراکت آمریکا در ناتــو، تضعیف اقتصاد از راه 
اعمال تعرفه های گمرکی ســنگین و یک جانبه گرایی در اتخاذ 
تصمیم های مهم بین المللی بود؛ درس گرفته اند. از ســوی دیگر، 
هنوز نیمی از مردم آمریکا گرایش پوپولیستی دارند و بعید نیست 
که در ادوار آتی، باز هم فردی با ویژگی های ترامپ سکان هدایت 
کاخ سفید را به عهده بگیرد. به همین دلیل است که سران قاره 
ســبز باید از هم اکنون به دنبال بازتعریف رابطه فراآتانتیکی در 

راستای استقال از آمریکا باشند.

دکترین نظامی اتحادیه اروپا در سایه استقال از آمریکا
در هفته ای که گذشت، وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا، به این 
امید که تا سال ۲۰۲۲، دکترین نظامی جدیدی را تدوین کنند؛ 
نخستین گزارش ساانه با موضوع توانمندی های نظامی-دفاعی 
اتحادیه را مورد نقد و بررســی قرار دادند.حتی حضور بایدن در 
رأس دولت آمریکا و وعده او برای به دســت آوردن دل متحدان 
هم نمی تواند آتش جاه طلبی اروپا برای سهم خواهی از جهانی که 
دیگر تک قطبی بودن را برنمی تابد؛ فرو بنشاند.هدف از این جلسه 
مجازی، ارزیابی دورنمای اســتقال نظامــی از آمریکا به موازات 
حفــظ همکاری با ناتو بود.در واقع، از ســال 1۹۴۹ بود که اروپا 

با شــعار حفظ امنیت جمعی و برای پرهیز از تکرار تجربه جنگ 
جهانــی دوم، زیر پرچم ناتو رفت- نهادی که بخش اعظم بودجه 
آن را آمریکا پرداخت می کند. این به آن معنا اســت که طی ۷1 
سال گذشته، کشورهای عضو قاره سبز نتوانستند به دور از سایه 
واشنگتن، هویت سیاسی-نظامی مستقلی برای خود تعریف کنند. 
اما از ۲۰1۷ به این سو، با اشراف به اینکه در رقابت با قدرت های 
نوظهور به ویژه چین، هژمونی آمریکا رو به افول خواهد گذاشت؛ 
اروپا با امضای »پســکو« یا همان پیمان مشــترک دفاعی، گام 
بلندی برای تشکیل یک ائتاف دائم نظامی-سیاسی برداشت تا به 
تدریج از زیر یوغ واشنگتن خارج شود.اکنون، حتی حضور بایدن 
در رأس دولت آمریکا و وعده او برای به دست آوردن دل متحدان 
هم نمی تواند آتش جاه طلبی اروپا برای ســهم خواهی از جهانی 
که دیگــر تک قطبی بودن را برنمی تابد؛ فرو بنشــاند.یا به قول 
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان، آمریکا دیگر پلیس دنیا نیست و 
توافق جدید فراآتانتیکی باید پاسخ گوی چالش های بین المللی با 
راه حل های بین المللی باشد نه با سیاست اول آمریکا یا اول اروپا. 
از این پس، قرار نیســت که تصمیم ها در کاخ سفید گرفته و بعد 
به ما اباغ شود!این دکترین نظامی حکم »قطب نمای راهبردی« 
اتحادیه اروپا را دارد که چشم اندازی مشترک از تهدیدها و نحوه 
مقابله جمعی با آنها را ارائه می کنداکنون، اتحادیه اروپا قصد دارد 
تا در این دکترین جدید که ۲ سال دیگر از آن رونمایی می شود؛ 
یک ســند راهبردی ارائه کند که توصیفی از تهدیدها، اهداف و 
جاه طلبی هــای نظامی آنها را در بر می گیــرد. این دکترین بر ۶ 

حوزه جدید تســلیحاتی متمرکز است که به طور مشترک تولید 
می شود و شامل تانک، شناورهای گشت دریایی، پهپاد و فناوری 
جنگ الکترونیک اســت.این دکترین نظامی حکم »قطب نمای 
راهبــردی« اتحادیه اروپا را دارد که در مقابل »مفهوم راهبردی« 
ناتو قرار می گیرد و چشم اندازی مشترک از تهدیدها و نحوه مقابله 
جمعی با آنها را پیش روی ســاکنان قاره سبز می گذارد.اما سوال 
این است که آیا این چشم انداز آنگونه که اروپایی ها انتظار دارند؛ 

رویایی است؟

دشواری های اروپا برای خودکفایی نظامی
ســران قاره سبز زمانی سودای تشــکیل ارتش اروپایی داشتند- 
تشکلی نظامی که به تضعیف ناتو منجر می شود. اوایل، اروپایی ها 
ابایی نداشتند که اســتقال نظامی خود را به منزله بی نیازی از 
ناتو نشان دهند. حتی سال گذشته، امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانســه از »مرگ مغزی ناتو« سخن گفت که زلزله ای در میان 
اعضای پیمان آتانتیک شــمالی ایجاد کرد.امــا، نباید فراموش 
کرد که هرگونه تاش در راستای زیر سوال بردن اولویت ناتو در 
تأمین مسائل امنیتی اروپا، به منزله نادیده گرفتن منافع راهبردی 
آمریکا اســت. در واقع، پرخاشــگری های ترامپ برای واداشتن 
اعضای اروپایی ناتو به تقبل ســهم بیشتری از هزینه ها و تهدید 
آنهــا به اینکه در صورت عدم مشــارکت، باید قید کمک گرفتن 
از آمریکا را بزنند؛ به این معنا نیســت که اجازه دارند برای تأمین 
منافع امنیتی، روی کمک خودشان حساب باز کنند.اختاف نظر 

در میزان وابستگی به ناتو همچنان یکی از دشواری های اتحادیه 
اروپا در تنظیم دکترین نظامی جدید است.با آگاهی از این واقعیت 
اســت که اکنون اروپایی ها موضع خــود را تعدیل کرده و مدعی 
هستند که هدفشــان از خودکفایی نظامی این است که شریک 

بهتری برای ناتو و متحد کارآمدتری برای آمریکا باشند.
به ویژه، این نرمــش در اظهارات هفته پیش ماکرون خودنمایی 
می کند. او که زمانی از مرگ ناتو ســخن گفته بود؛ اکنون مدعی 
اســت: آمریکا تنها هنگامی به چشــم یک متحد بــه ما احترام 
می گذارد که موضع قاطعانه ای داشــته باشیم و در زمینه دفاعی 
مستقل عمل کنیم.اما این اختاف نظر در میزان وابستگی به ناتو 
همچنان یکی از دشــواری های اتحادیه اروپا در تنظیم دکترین 
نظامی جدید است. برای مثال، آلمان در مقایسه با فرانسه، رفتار 
محتاطانه تری در قبال ناتو دارد. در اروپای شرقی و حوزه بالتیک 
نیز، روسیه هراســی به ابزاری برای وابستگی هرچه بیشتر به ناتو 
تبدیل شده اســت.در گزارشی که همین هفته به وزرای خارجه 
و دفاع اتحادیه اروپا ارائه شــد؛ مشــخص شد که همچنان برای 
اغلب کشورهای اتحادیه، اولویت های اروپایی در جایگاه سوم بعد 
از ملی گرایی و ناتو قرار می گیرد!کاستی دیگری که جوزف بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به آن اشاره کرد، این است 
که قوای نظامی اروپا از تفرقه، دوباره کاری و عدم همکاری عملیاتی 
رنج می برد.ترامپ موجب شد که شکل رابطه فراآتانتیکی برای 
همیشــه تغییر کند تا آنجا که راه بایدن برای بازتعریف رابطه با 
متحدان اروپایی، چندان هموار نیســت.برای مثال، در حالی که 
فرانسه، آلمان، ایتالیا و فرانسه به اختصاص بودجه مشترک برای 
پرهیز از تولید ادوات نظامی مشابه امیدوارند؛ کشورهای کوچک تر 
اتحادیه نظیر یونان، لهستان و سوئد، به اسم دفاع از صنایع داخلی، 
همچنان بر تولید ملی تسلیحات پافشاری می کنند.نتیجه آنکه به 
قول بورل، آمریکا به عنــوان دارنده بزرگترین ارتش جهان، تنها 
چهار نوع ناو جنگی دارد اما اروپا ۳۰ نوع و این یعنی اســراف در 
بودجه ای که می تواند با مدیریت بهتر، صرف دفاع جمعی اتحادیه 
شود.جالب آنکه در این میان، دانمارک کًا خود را از مشارکت در 
ابتکارات نظامی اتحادیه اروپا معاف کرده است.نتیجه آنکه اگرچه 
آتش اشــتیاق اتحادیه اروپا برای خودکفایی نظامی-سیاسی از 
آمریکا شعله ور تر شده اما آنها هنوز گرفتار از هم گسیختگی های 
زیادی برای اثبات اســتقال هستند حال آنکه ۴ سال زمامداری 
ترامپ موجب شد که شکل رابطه فراآتانتیکی هم برای همیشه 
تغییــر کند تا آنجا که راه بایدن برای بازتعریف رابطه با متحدان 

اروپایی، چندان هموار نیست.

گزیده خبر
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درست پس از غروب آفتاب در شامگاه ۲۱ دسامبر سال ۲۰۲۰)اول دی 
۱۳۹۹(، سیاره های مشتری و زحل در آسمان شب برای اولین بار پس 
از ۸۰۰ سال، نزدیک تر از همیشه به یکدیگر ظاهر می شوند. حدودا یک 
ماه دیگر سیاره های مشتری و زحل در پدیده ای که آخرین بار در حدود 
۸۰۰ ســال قبل رخ داده اســت، از دید ناظران زمینی در فاصله بسیار 
نزدیک به یکدیگر قرار خواهند گرفت و در واقع یک مقارنه ســیاره ای 
شکل خواهد گرفت. مقارنه یا همدمی در ستاره شناسی به هم راستا قرار 
گرفتن دو یا چند جرم سماوی با همدیگر از منظر زمین می گویند، به 
گونه ای که در آسمان در کنار هم دیده شوند. مقارنه یک موقعیت است 
که در ستاره شناسی آماتوری و ستاره بینی استفاده می شود و به نزدیکی 

ظاهری چند سیاره و ماه یا با هم اشاره دارد.

شرکت "رباتیکس آی ای ام")IAM Roboics( اخیرا در حال توسعه 
ربات هایی است که می توانند لوازم پزشکی مورد نظر را از جعبه ها پیدا 
کرده و آنها را برای ارســال به بیمارستان بسته بندی کنند. این شرکت 
مستقر در ارنسویل اخیراً با شــرکت آمریکایی و چندملیتی فعال در 
زمینه ارائه تجهیزات پزشکی، داروسازی "جانسون و جانسون" همکاری 
کرده اســت و در حال کار برای تولید دســتگاهی است که می تواند به 
راحتی همانند انســان ها یک لیســت داشته باشــد و تک تک کاای 
مورد نظر خود را از جعبه ها برداشــته و بسته بندی کند. به گفته "تام 
گالوزو")Tom Galluzzo( مدیر عامل و موســس این شرکت، ارتقای 
نــرم افزار ربات ها به منظور بهبود کارایی آنها در انبارها اســت که این 

موضوع سبب می شود یک بار دیگر از دوش انسان ها برداشته شود. 

چین قصد دارد این هفته یک فضاپیمای بدون سرنشــین را به کره ماه 
بفرســتد تا ســنگ های ماه را به زمین بازگرداند. این اولین تاش یک 
کشور برای آوردن نمونه از ماهواره طبیعی زمین از دهه ۱۹۷۰ تاکنون 
است. کاوشگر "چانگ ای Chang’e("۵-۵( که به نام الهه ماه در چین 
باستان نامگذاری شده است، در صدد جمع آوری نمونه هایی از کره ماه 
اســت که می تواند به دانشــمندان در درک بیشتر ریشه و شکل گیری 
ماه کمک کند. این ماموریت، توانایی چین برای دســتیابی از راه دور به 
نمونه های فضایی را قبل از انجام ماموریت های پیچیده تر می آزماید. این 
ماموریت در صورت موفقیت باعث خواهد شــد چین تبدیل به سومین 
کشــوری شــود که نمونه های قمری را پس از چند دهه بعد از ایاات 

متحده و اتحاد جماهیر شوروی به زمین می آورد.

مقارنه مشتری و زحل برای 
اولین بار از قرون وسطی تاکنون

استفاده از ربات ها برای 
بسته بندی لوازم پزشکی 

 جمع آوری سنگ های ماه پس
از 40 سال توسط چین

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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ایران زیباست؛ ییاق »سی دشت« گیان

آرتورا، نام رسمی سوپراسپرت هیبریدی جدید مک ارن
مک ارن اعام کرده است که سوپراسپرت هیبریدی جدید این شرکت که قرار است در نیمهٔ اول سال آینده برای فروش عرضه 
شود، رســماً »آرتورا« )Artura( نام خواهد داشت. این سوپراسپرت جدید بریتانیایی به یک پیشرانهٔ V6 توربوشارژ جمع وجور 
جدید به همراه یک موتور الکتریکی مجهز خواهد بود. گفته شده این قوای محرکهٔ هیبریدی سبک وزن، ویژگی های پرفورمنسی 
پیشــرانه های حجیم تر V۸ مک ارن را به همراه خواهد داشت. همچنین آرتورا از قابلیت پیمایش تمام الکتریکی هم برخوردار 
خواهد بود با بُردی که گفته می شود برای ترددهای روزمرهٔ شهری کافی است. مدیرعامل مک ارن »مایک فلویت« در مورد آرتورا 
می گویــد: همهٔ عناصر آرتورا از معمــاری پلت فرم و قوای محرکهٔ هیبریدی پرفورمنس باا گرفته تا بدنهٔ بیرونی و کابین و رابط 
کاربری پیشرفته، کامًا جدید است. این سوپراسپرت از دهه ها تجربهٔ مک ارن در زمینهٔ تکنولوژی های پیشگامانه در مسابقات 
اتومبیل رانی فوق سبک وزن و تکنولوزی های خودروهای جاده ای استفاده می کند تا تمام تخصص ما در زمینهٔ الکتریکی سازی را 
به کاس سوپراســپرت ها برساند. آرتورا اولین خودرویی خواهد بود که بر اساس پلت فرم کامًا جدید مک ارن ساخته می شود. 
این پلت فرم در مرکز فناوری های کامپوزیتی این شرکت در بریتانیا طراحی و تولید شده و برای الکتریکی سازی بهینه شده است.

اسطوره در یک قدمی قهرمانی آسیا
در فوتبال خیلی چیزها در طول زمان تغییر می کنند ولی برخی هم مثل گذشته باقی می مانند؛ درست مثل سید جال حسینی 
در آســتانه ورود به ۳۹ ســالگی. سید جال حســینی رکورددار خیلی از ترین های ایران است؛ مدافعی که در اواخر ۳۸ سالگی 
کاپیتان و مدافع ثابت قهرمان ایران و فینالیست آسیا است و کارنامه پرباری از خود در تیم ملی به جای گذاشته است؛ مدافعی که 
مانند راموس، پنالتی زدن را از بر است و در آستانه ورود به چهل سالگی، مهاجمان حریف را در بازی های رودررو عاصی می کند. 
گواهی بر آمادگی باای او در تمرینات و بازی ها، دیدار پرســپولیس و صنعت نفت آبادان و ســایپا بود که او به مهاجمان جوان و 
پرانرژی نفت مجال تکان خوردن نداد و هر بار بااتر از آن ها، ضربات سر را زد. اگر چه این فقط عملکرد فنی او در زمین مسابقه 
است. نقش و تاثیر جال حسینی را باید در عملکرد و وضعیت تیمی پرسپولیس هم مرور کرد. او را نمادی برای یک عمر ورزش 
حرفه ای در فوتبال ایران می دانند. مدافعی که همچنان بازیکنان جوان تر از خود را در ترکیب پرســپولیس به چالش می کشــد. 
حضور او در تمرینات این تیم و نشان دادن آمادگی باای خود در امور فنی، همان محرکی است که تیم یحیی را به جلو سوق 
می دهد؛ محرکی که باعث شده بازیکنان جوان تر از او تاش بیشتری از خود نشان دهند و پشت سر یک بازیکن ۳۹ ساله نمانند. 

مر آن  ه هست سزاوار کوس و مِطرَد راه مد کلک تو ر شرق و رب محتاج است ی خواست ه اقبال و سروری مدا ه ر تو وقف  کند سروری و سَؤدد راخدا مجّربست سخا آن دل مجّرد رامجّردست دل تو ز رنج مخلوات د و سؤدَد خویش دان در ببوسد بنان آن ید رار آن یدی  ه نویسد ه مدح تو یک حرفر ان کسی ه شناسد ز ابیض ، اَ سوَد راز خدمت تو شناسد سدا ه از زیارت بخت تو رکشد قد راهمشه غاشیه ی بخت آن  کشد فرقد

پیشنهاد

چهره روز

خیابان کاتالین
خیابان کاتالین اثر دیگری از نویسنده مجارستانی، ماگدا 
ســابو است که می توان گفت با »رمان در« به محبوبیت 
رســید. کتاب حاضر برنده جایزه سه وِن – بهترین رمان 
اروپایی در سال ۲۰۰۷ – شد و برای درک بهتر داستان 
آن، نیاز است خواننده پیش زمینه ای از تاریخ مجارستان 
در قرن بیســتم داشته باشد. خوشبخناته مترجم کتاب 
در مقدمه خود این کار مهم را انجام داده اســت. خیابان 
کاتالین، داستان زندگی سه خانواده را روایت می کند که 
در همسایگی هم، در بوداپست قبل از جنگ جهانی دوم 
زندگــی می کنند و روابط نزدیــک و صمیمانه ای با هم 
دارند. بعد از شــروع جنگ، زندگی این ســه خانواده از 
هم فرو می پاشد، مجارستان توسط نازی ها اشغال و تمام 
اعضای یکی از این سه خانواده که یهودی هستند، کشته می شوند.پس از جنگ هم رژیم کمونیستی، 
آن هــا را مجبور به ترک خانه هایشــان در خیابان کاتالین و زندگی در یــک آپارتمان کوچک و محقر 
می کند. از همین رو خیابان کاتالین تبدیل به بهشت گمشده شخصیت ها و نمادی از کودکی و زندگی 
از دست رفته آن ها می شود. دیگر هیچ چیز درباره زندگی آن ها مثل گذشته نیست، و تضاد بین زندگی ای 
که باید وجود می داشــت با زندگی ای که وجود دارد، غیرقابل است.شروع کتاب خیابان کاتالین چنین 
اســت: فرایند پیرشدن آدم ها به چیزی که رمان ها یا کتاب های پزشکی دربارهٔ پیرشدن می گویند ربط 
چندانی ندارد. نه هیچ اثر ادبی نه هیچ دکتری آن نور روشنایی بخش را به ساکنان سابق خیابان کاتالین 
نبخشــیده بود که بنا بود در سنین پیری بر گذشته شــان بتابد، نوری که دهلیز تار و محوی را که در 
دهه های گذشتهٔ زندگی شان از آن گذر کرده بودند روشن می کرد، نوری که به خاطره ها و ترس هایشان 

شکلی تازه می بخشید و به این ترتیب داوری های اخاقی و نظام ارزشی شان را زیر و رو می ساخت.

ماگدا سابو
  ماگــدا ســابو در ســال ۱۹۱۷ در خانواده ای 
پروتستان و در شــهر دبرسن مجارستان )ملقب 
به رم کالونیست( متولد شد. سابو که در کودکی 
پدرش با او به زبان های اتین، آلمانی، انگلیســی 
و فرانسوی حرف می زد در دانشگاه دبرسن زبان و 
ادبیات اتین و مجاری خواند. در ۱۹44 و ۱۹4۵ 
در مناطق تحت اشــغال آلمان و شوروی به کار 
معلمی پرداخت. در ســال ۱۹4۷ نخستین آثار 
خود را در قالب شــعر منتشر ســاخت؛ دو دفتر 
شــعر با عنوان های بره و بازگشــت به انسان که 
در ۱۹4۹ جایــزۀ باومگارتن را برای او به ارمغان 
آورد، اما در دوران حاکمیت رژیم کمونیســتی، 
ســابو را دشمن حزب کمونیســت خواندند و این جایزه را بافاصله از او پس گرفته شد. 
ســابو اولین رمان خود را با نام فرســکو به ســا ۱۹۵۸ منتشر ســاخت. در ۱۹۵۹ رمان 
دیگری منتشــر کرد با عنوان آهوبره. در همین ســال جایزۀ یوژف آتیا به او رسید. پس 
از این بود که بیش از پیش به نوشــتن رمان پرداخت؛ از جمله خیابان کاتالین )۱۹6۹(، 
داستانی قدیمی )۱۹۷۱(، در )۱۹۸۷(. سابو درعین حال در زمینه های دیگری مثل ادبیات 
کودکان، نمایشنامه، داستان کوتاه و متون غیرداستانی قلم زده است. یکی از همین متون 
غیرداســتانی نوشته ای است در رثای همسرش تیبور سوبوتکا که نویسنده و مترجم بود و 
در سال ۱۹۸۲ درگذشت. سابو یکی از اعضای آکادمی علوم اروپا بود و همچنین سرپرست 
ســمینار الهیات کالونیستی. او سرانجام در همان شــهر زادگاهش در حالی که کتابی به 

دست  داشت در سال ۲۰۰۷ از دنیا رفت.

فرهنگ

کامبوزیــا پرتوی )زاده ۱۸ اســفند ۱۳۳4 در رشــت –
درگذشته 4 آذر ۱۳۹۹ در تهران( بازیگر، فیلم نامه نویس 
و کارگــردان اهل ایران بــود.وی 4 بار موفق به دریافت 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه بــرای من ترانه ۱۵ 
ســال دارم، کافه ترانزیت، فراری و کامیون از جشنواره 
فیلم فجر شــده  بود و از این نظر رکورددار است.فرشته 
صدرعرفایی بازیگر، همسر اول کامبوزیا پرتوی و نسرین 
مرادی همسر دوم پرتوی بود. صدرعرفایی بازیگر اصلی 
“کافه ترانزیت” بود و نسرین مرادی هم در آخرین فیلم 
پرتوی “کامیون” ایفای نقش کرده بود. او برای ســاخت 
فیلم ماهی جایزه بهترین فیلم جشــنواره فیلم جیفونی 
ایتالیا و جایزه یونیســف از جشنواره فیلم برلین و جایزه 
بهترین فیلم جشنواره فیلم آداید استرالیا را به دست آورد.پرتوی برای کارگردانی کافه ترانزیت جایزه 
جشنواره بین المللی فیلم مار دل پاتا و جایزه فیپرشی جشنواره بین المللی فیلم داکا و همچنین سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمنامه را از جشــنواره فیلم فجر و تندیس زرین جشــن خانه سینما را کسب کرد و 
نامزد هوگو طایی جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو، نامزد جایزه بالن طایی جشنواره سه قاره در سال 
۲۰۰۵ شــد. وی همچنین برای کارگردانی این فیلم در بخش بهترین کارگردان کاندیدا شد.او پیشتر 
جایزه بهترین فیلمنامه را برای فیلم من ترانه ۱۵ ســال دارم )رســول صدر عاملی( در سال ۱۳۸۰ از 
بیســتمین جشنواره فیلم فجر دریافت نموده بود وی دیروز سه شنبه 4 آذر ۱۳۹۹ در بیمارستان دی 
تهران درگذشت. او از دو هفته پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان بستری شده بود.خبر ابتای 
وی به ویروس کرونا از یک هفته قبل از درگذشت اعام شده بود،و علت اصلی فوت سکته مغزی و عدم 

تاب آوری اندام ها در اثر عمل جراحی و ابتای همزمان به ویروس کرونا اعام شد.

کامبوزیا پرتوی درگذشت


