
وزیر بهداشــت از اقدامات انجام شده جهت خرید واکسن 
کرونا خبــر داد و گفت: نهایتا بین ۴۱ تا ۴۲ میلیون دوز 
واکســن را بــرای ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفــر از جمعیت مان 
داریم تدارک می بینم؛ واکســن کووید-۱۹ دو دوزه است 
و باید در دو مرتبه تزریق کرد. دکتر ســعید نمکی درباره 
وضعیت خرید واکسن کرونا، گفت: تامین واکسن را از سه 
طریق داریم دنبال می کنیم؛ یکی از طریق خرید واکسن 
از مجموعه کووکس ســازمان بهداشت جهانی است که 
قرار شــده ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا را از 
طریق کووکس وارد می کنیم که این میزان حدود هشت 
میلیون و ۴۰۰ نفر را پوشش می دهد که حدود ۱۰ درصد 
از جمعیت ما اســت که از مراکز خاص داریم آن را تهیه 
می کنیــم. همچنین حدود ۵.۵ میلیــون دوز را در قالب 
قرارداد مشــترک تولید با یکی از کمپانی های صاحب نام 
دنبال می کنیم.حدود ۲۰ میلیون دوز را از کمپانی دیگری 
در دنیــا داریم می خریم و نهایتا ما بین ۴۱ تا ۴۲ میلیون 
دوز واکســن را برای ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر از جمعیت مان 
داریم تدارک می بینم. البته واکســن کووید-۱۹ دو دوزه 
است و باید در دو مرتبه تزریق کرد.وی ادامه داد: واکسن 
کرونای داخلی هم خوشبختانه به خوبی دارد پیش می رود 
و علی رغم ذهنیت برخی افراد که به تولید داخلی ایمان و 

باور ندارند و شرکت های دانش بنیان و جوانان خوش فکر 
و خوش اندیشــه و دانشمند کشور را قبول ندارند، در این 
راستا هم به خوبی پیش رفتیم و از بین ۱۲ شرکت، چهار 
شــرکت جلوتر از بقیه هستند و سازمان جهانی بهداشت 
مراحل پیشــرفت کار را قبول کرده است.وی افزود: یکی 
از واکســن های ایران اجازه تست روی انسان را گرفت و از 
هفته آینده کار روی انســان را بعد از گذراندن تست های 
حیوانی آغاز خواهیم کرد و امیدوارم مژده ساخت واکسن 
کرونا را در کشــور تــا چند ماه دیگر به عنــوان یکی از 
پیشتازان واکس سازی جهان به استحضار مردم برسانیم.

نمکی در ادامه با اشاره به طرح شهید قاسم سلیمانی برای 
مقابله با کرونا، ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: ما در رابطه 
با طرح شهید قاسم ســلیمانی، حرکت گسترده ای را در 
کشور در زمینه آموزش، بیماریابی و افزایش تست، درمان 
زودهنگام و سرپایی و مدیریت بیماری قبل از رسیدن به 
بیمارستان آغاز کردیم. این طرح همانطور که مقام معظم 

رهبری فرمودند، طرحی محله محور و خانواده محور است 
که با کمک سفیران ســامت در سراسر کشور آغاز شده 
اســت.وی افزود: امیــدوارم که مــردم عزیزمان همراهی 
کامل و کافی در این طرح با ما داشــته باشــند. در پایان 
این طرح دســتاورد بزرگی را به جهان در رابطه با کاهش 
بیماری، کاهش بســتری و در نهایت کاهش مرگ و میر 
ارائه می کنیم. اگر هنوز مــردم عزیز ما آمار نگران کننده 
 ای از میزان مرگ و میر ناشــی از کرونا دریافت می کنند، 
نشان از تلنبار موارد گذشته ای است که در  بیمارستان های 
ما به دلیل ورود بــی رویه بیماران به مراکز درمانی اتفاق 
افتاده اســت و ما گرفتار هســتیم، اما در آینده نزدیک با 
کاهش موارد بستری، ان شااه کاهش موارد مرگ و میر 
را هم در پی خواهیم داشــت.وزیر بهداشت ضمن تشکر 
از مردم به دلیل رعایت محدودیت ها، گفت: شــاهد موارد 
بسیار بسیار دلگرم کننده ای هستیم. به طوری که رعایت 
پروتکل ها در بسیاری جاها باای ۹۰ درصد است که نشان 

از همراهی گسترده مردم با خدمتگزاران خودشان در نظام 
سامت است.نمکی ادامه داد: البته سه مورد باعث نگرانی 
بود که خدمــت رییس جمهور اعام کردم؛ یکی ترافیک 
صبحگاهی بود که به دلیل حضور شرکت های خصوصی از 
یک سو و ادارات دولتی، که بیش از آنچه فکر می کردیم در 
ترافیک صبحگاهی در مترو و اتوبوس موثر بود که دیروز 
آقای رییس جمهور دستور دادند که باز هم از شنبه ادارات 
را به حداقل برسانند و در حد تعطیلی باشند. مگر در موارد 
مورد نیاز.وی افزود: همچنین از شرکت های خصوصی هم 
تقاضــا داریم که به نحو مقتضــی همراهی کنند. زیرا در 
مصوبه ستاد ملی هم شرکت های خصوصی را مشمول این 
طرح کرده ایم. در غیر این صورت همکاران من در وزارت 
بهداشــت و چه در قرارگاه کرونا در وزارت کشور، مجبور 
به برخورد و تعطیلی شــرکت های خصوصی خواهند بود 
که در رفت و آمد شهری اثرات نامطلوب می گذارند.نمکی 
گفت: نکته سومی که مورد اعتراض ما بود، توزیع مرغ در 
بازارهای روز و تره بار و گوشت بود که انبوهی از مردم آنجا 
جمع شده بودند و تمام ریتم ما بهم ریخت که آقای رییس 
جمهور به دو وزیر جهاد کشــاورزی و صمت دستور اکید 
دادند که این مورد را هم در اسرع وقت ساماندهی کنند تا 

دیگر شاهد چنین تراکمی نباشیم.
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فرمانده کل ارتش گفت: امروز ملت بزرگ ایران خرسندند که اگر دشمن به خیال توان دریایی اش مستی کند و راهش کج شود، ضربتی توفانی از عزیزان نیروی دریایی 
راهبردی ارتش دریافت خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران بمناسبت روز 
نیروی دریایی ارتش، پیامی صادر کرد.این روزها در آستانه روز نیروی دریایی و سالروز عملیات پرافتخار مروارید هستیم و باید از قهرمانان پرافتخاری سخن بگوییم 
که تکلیف مداری را خوب می شناختند و با وجود کمی تعدادشان، به مصاف دشمن رفتند و فتحی ماندگار در دریا آفریدند.پیروزی در عملیات مروارید و انهدام و 

اخراج همیشگی نیروی دریایی دشمن از دریا که طی این عملیات و با محوریت قهرمانان جاویدااثر ناو پیکان....
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امیر سرلشکر موسوی:
دشمن اگر مستی کند و راهش کج شود، ضربتی توفانی دریافت می کند

info@sobh-eqtesad.ir

ارزشها در مقابل کرنش ها 
از زمانی که جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا به پیروزی رسیده 
در ایران جریاناتی براه افتاده که اگر قرار باشد تفسیر خواسته ها و 
حتی آرزوهای این جریانات را تحلیل کنیم چیزی بیشــتر از یک 
کرنش همراه با التماس پنهانی نصیبمان نمیشــود. نمیدانم این 
اعجوبه های فرنگ مدار از کجا در این چهل ســال تغذیه شده اند 
که ذره ای منش انقابی در وجود شرف کمدارشان پیدا نمیکنیم. 
فی الواقع گویی منتظر نشسته اند که یک کلمه از دهان جو بایدن 
بشــنوند و آن را علم و کتل کنند که ما پیشــگام حل مشــکل 
مردمیــم ولی رهبری مخالفند. اینها پیام جو بایدن را در انتصاب 
وزیر خارجه ای صهیونیست به نام » آنتونی بلینکن « را یا شنیده 
و بــه روی خود نیاورده اند و یا اصا بنای بر شــنیدن ندارند. اگر 
بخواهیم بدانیم این وزیر خارجه کیســت باید گفته شود او متولد 
شهر نیویورک و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و دانشکده حقوق 
کلمبیا اســت. وی مدت کوتاهی وکالت می کرده و در اواخر دهه 
۱۹۸۰ وارد سیاســت شــده و حضوری طوانی مــدت در حوزه 
سیاســت خارجی حزب دموکرات آمریکا دارد. وی با بسیاری از 
مقام های سابق امنیت ملی که خواستار سرمایه  گذاری مجدد در 
دیپلماسی آمریکا و تعامل جهانی هستند هماهنگ است. بلینکن، 
با عنــوان وزیر امور خارجه در دولت بعــدی آمریکا یقینا متولی  
یکی از مهمترین موضوعاتی که روی میز کار وی  بعنوان مواجهه 
بــا برجام قــرار دارد، خواهد بود. اینکه او نحــوه برخورد با ایران 
را چگونه طراحی کرده اســت. بســیار حائز اهمیت است. برخی 
رسانه های آمریکایی از وی به عنوان یکی از شخصیت های پرنفوذ 
پشت پرده مذاکرات هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران نام می برند. در 
همین اثنا در مقابل این کرنش هــا بیانات مقام معظم رهبری را 
بعنوان ارزش ها بر میشــماریم. معظم له در همین دوشنبه ۳ آذر 
۹۹ در نشست با شورای اقتصادی دولت فرمودند: »اقتصاد موضوع 
اصلی کشــور اســت«. و افزودند: »اینکه در سال های اخیر شعار 
هر ســال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. 
ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه  های اخیر 
نیز کرونا، مشکات را بیشتر کرده است.« ایشان افزودند: »هدف 
از برگزاری این جلســه، بیان راهکار های عملی است که در کوتاه 
مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشــخص شود که 
البته ازمه اجرای این راهکار های عملی و تأثیرگذاری آنها، همت 
جدی و تاش پیگیر رؤســای قوا و مسئوان مرتبط با سه قوه در 
تشکیات و ســازمان های آن ها است«. حضرت آیت اه خامنه ای 
در ادامه با تأکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشــی 
از خارج انجام نخواهد شــد، افزودند: » کســانی که برخی چشم 
امید به آن ها دارند با ما دشــمنی می کنند، ضمن آنکه شــرایط 
داخلی آن ها به هیچ  وجه روشــن نیســت و گرفتاری  های اخیر، 
امــکان صحبت و موضع  گیری در مســائل بین المللی را به آن ها 
نمی دهد و نمی توان روی حرف آن ها حساب و برنامه ریزی کرد«. 
ایشان همچنین به یاوه گویی های اخیر سه کشور اروپایی نیز اشاره 
کردند و گفتند: وضع امریکا که مشــخص نیست و اروپایی ها هم 
دائماً در حال موضع گیری بر ضد ایران هســتند. آن ها درحالی که 
خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند، 
به ما می گوینــد در منطقه دخالت نکنید و درحالی که انگلیس و 
فرانســه دارای موشــک های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در 
این مســیر قرار دارد، به ما می گویند موشک نداشته باشید. رهبر 
انقاب اسامی  خطاب به اروپایی ها فرمودند: » به شما چه ربطی 
دارد، شــما اول خودتان را اصاح کنیــد و بعد اظهار نظر کنید« 
معظم له تأکید کردند: » به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به 
امید گشایش آن ها بود. و در پایان خاطرنشان کردند: اگر حرکت 
و عمل در دســتور کار قرار گیــرد و کار هایی که می تواند به نفع 
مردم باشــد، انجام شود، یقیناً دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد 
داشــت«. حال خدا وکیلی و دور از هر تعصبی این دو نگاه را که 
یکی بی نهایت ارزشــی و یکی بی نهایت کرنشــی هستند را در 
کشــور داشته باشیم و دنبال مشــتی منورالفکر غرب اندیش راه 
بیافتیم؟؟ حاشــا و کا که بتوان به ایــن عناصر اعتماد کرد کما 
اینکه نتیجه اعتماد آنها که اعتماد کردند را در ۷ ســال گذشته 

تجربه کرده ایم.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

همه باهم! اتحاد رمز پیروزیست..
نرگس اخگری 

کرونا حادثه ای غیر منتظره بود که از بدو ورود رفتار های مختلفی از خود نشان داد. نوروزی متفاوت ساخت، 
شکل مراسمات و دید و بازدید ها را عوض کرد، کشورمان را به دو هفته تعطیلی کشاند و تا به امروز تغییرات 
زیادی را به جهان تحمیل کرد.همانطور که پر واضح است، معضل کرونا همچنان دست و پا گیر است. آمارها 
روند صعودی دارند و در زندگی مردم اخال ایجاد کرده است. فشار جسمی و روحی بر کادر درمان بااست، 
وضعیت امرار معاش کاسبانی که کسب و کارشان تعطیل شده با مشکل مواجه شده و تمام این مسائل دغدغه 
ای برای هر ایرانی اســت. اما سوال اینجاســت که هریک از ما به عنوان هموطن میتوانیم حرکتی بزرگ و 
موثر در راستای کنترل این بیماری در کشور انجام دهیم؟ به جز استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده، 
رعایت فاصله گذاری و موارد مشابه جهت پیشگیری، آیا راهی برای ریشه کن کردن این بیماری وجود دارد؟

پروفسور کمالیان، پدر علم آسیب شناسی کشور حل این موضوع را چنین توصیه میکند:
} راه حل موثر برای کنترل این وضعیت نیازمند یک حرکت همگانی ملی- دولتی است. نظیر این حرکت 
ضیافتی را در مراسمات تاسوعا و عاشورا میتوان دید. یک عزم همگانی ملی با حمایت دولت در راستای بهبود 
اوضاع کشــور در زمینه ی کنترل و ســپس رفع این ویروس، برگرداندن سامتی و اوضاع عادی به زندگی 
مردم  و حتی ابعاد گســترده تر. در مراســمات ماه محرم شاهد وحدت مردم در تمام نقاط کشور، در جهت 
پذیرایی اسامی، مواسات و همدلی هستیم. عمل کردن به مرام اسام همیشه کار را را درست میکند. مرام 
اســام تداعی گر عدل حضرت علی)ع( است. پیامبر اسام نیز فرموده اند که آن که سیر بخوابد و همسایه 

اش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است.
بر طبق روایات متعدد و نگاه به سیره ی اهل بیت، ما مردم میتوانیم با کمک به یکدیگر کمی از بار سنگین 
زندگی را از دوش افراد ضعیف کشور برداریم. در این زمان مانند زمان جنگ تحمیلی با ساح ایمان و اتحاد 
بین مردم میتوان بر دشمن )ویروس کرونا( غلبه کرد و بار دیگر طعم پیروزی حاصل شده از اتحاد و کمک 

خالصانه را چشید. 
وی همچنین به »نرخ پایاپای« چنین اشاره کرد:

} برای رفع این کابوس، نیاز به ایجاد شــرایطی برای کمتر شــدن تردد در سطح شهر و تماس فرد به فرد 
است. شرایطی که در ان کسی نگران امرار معاش خود نباشد و با خیالی اسوده در قرنطینه ی خانگی به سر 
ببرد. نرخ پایاپای گزینه ی مناسبی برای رسیدن به این هدف است. نرخ پایاپای در مفهومی ساده اداره ی 
زندگی در حد معاش است. اگر هر صاحب منصبی در زمینه ی شغلی خود، سود دریافتی خود را به حداقل 
)یعنی به حد ضرورت های معاش( برساند، رفع نیازهای مادی زندگی برای اقشار ضعیف و متوسط آسان تر 
شده و آن گاه همه میتوانند در جهت بازگرداندن سامت به کشورمان، بدون دغدغه ی معاش، تاش کنند.

برای رسیدن به چنین هدفی در کشور، با توسل جستن به سیره ی اهل بیت و زنده کردن عدل و مرام علوی، 
میتوان از خواسته های خود گذشت و برای بازگرداندن سامت به جامعه، ایجاد لبخند بر لب کادر درمان و 

حفظ جان عزیزانمان، با از خودگذشتگی و ایثار تاش کرد..

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه بسیج خاتمه دهنده مشکات و مخاطراتی است که برای ملت ایران ایجاد می شود، تصریح کرد: کار بسیج نجات بخشی است. 
سرلشــکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی دیروز )چهارشنبه( در آئین رونمایی از طرح های خدمات رسانی بسیج در جمع خبرنگاران، 
گفت: بسیج یک نیروی قدرتمند تمام کننده و پایان ناپذیر است.وی با اشاره به نقش تعیین کننده سازمان بسیج مستضعفین در حل مشکات مردم، افزود: بسیج 
امروز به صحنه آمده است تا با پیامدهای معیشتی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا مقابله کند و امیدواریم با اجرای این گونه طرح ها و برنامه ها فشارهای اقتصادی 
بر روی بخشی از طبقات جامعه ما کاهش پیدا کند.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه بسیج خاتمه دهنده مشکات و مخاطراتی است که برای ملت ایران ایجاد 
می شود، تصریح کرد: کار بسیج نجات بخشی است. ما از یک نیروی قدرتمندی برخورداریم که هرکجا با مشکلی مواجه شویم از آن برای حل مشکات استفاده 
می کنیم و بســیج واقعاً مرتفع کننده مشــکات جامعه است.سرلشکر سامی با اشاره به پیشینه بسیج از بدو پیروزی انقاب اسامی تاکنون، گفت: همانطور که 
مشاهده کردیم در دوران دفاع مقدس نیز بسیج نقطه مرکزی خاتمه جنگ به نفع ملت ایران بود.وی افزود: بسیج بعد از دوران دفاع مقدس نیز در همه بحران های 
سخت از جمله حوادث طبیعی و یا فشارهایی که توسط دشمنان بر ملت ایران تحمیل می شود همچنان با نشاط و بالنده کار خود را در خدمت رسانی به مردم 
انجام می دهد.فرمانده کل سپاه تصریح کرد: فعالیتی که امروز بسیجیان انجام می دهند در امتداد فعالیت هایی است که از گذشته تاکنون انجام داده اند و در واقع 
فعالیت آنان حرکت در یک مســیر طوانی و بدون انتهاســت که آن هم ارائه خدمت به مردم است.سرلشکر سامی تاکید کرد: امروز هزاران گروه از بسیجیان به 
همراه عزیزانمان در وزارت بهداشت و درمان، طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را که همان غربالگری خانه به خانه است جهت مقابله با بیماری کرونا انجام می دهند.

وی افزود: در این مراســم به شــکل نمادین بخشی از این تیم ها را در تهران مســتقر کردیم، این تیم ها به شکل محله محور پایگاه های سامت را در پایگاه های 
مقاومت بسیج ایجاد می کند و این نهضت تا انتها و تا زمانی که ویروس کرونا از بین برود ادامه دارد.فرمانده کل سپاه اظهار داشت: همچنین در بخش دیگری از 
این برنامه، کمک های مومنانه ای که در مقاطع مختلف بسیج به کمک نهادهای حمایتی و مردم خّیر که از روح انفاق بهره می برند جمع آوری و آماده کرده است 
را در میان مردم و هم میهنانمان تقسیم می کند.سرلشکر سامی گفت: در این برنامه صدها هزار بسته حمایتی آماده و به مردم عزیزمان تقدیم می شود و این راه 

نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

گزینه نظامی علیه ایران از دستور کار دشمن خارج شده است
فرمانده کل سپاه گفت: دشمن از ضربه به فیزیک نظام جمهوری اسامی ایران ناامید و مأیوس و جنگ نظامی از برنامه هایش خارج شده است. سردار سرلشکر 
حســین ســامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه خدمت ما به مردم بدون منت است و رسم و مرام بسیجی ها شرف، جوانمردی و غیرت 
است، گفت: آن ها ]بسیجی ها[ از هیچ دشمنی نمی ترسند و در عین حال جمال رحمت و محبت هستند. زینت یافته به پاکی و طهارت و اهل ایثار هستند و این 
رخساره معنوی بسیج ما است؛ دشمن از اینکه به فیزیک نظام ما ضربه بزند، ناامید و مأیوس است.وی با بیان اینکه جنگ نظامی از گزینه های دشمن خارج شده 
اســت، افزود: اما در جریان دشــمنی با نظام، دین، فرهنگ، معیشت و سامت مردم را هدف قرار داده است.فرمانده کل سپاه تاکید کرد: بسیج در عرصه ایستاده 
است تا از این ارزش های واای ملت تحت فرمان رهبر معظم انقاب دفاع کند و این دفاع امروز برجسته ترین فراز تاریخ مقاومت ماست که در جریان است.سرلشکر 
سامی تصریح کرد: ما تا انتها ایستاده ایم و انتهای این ایستادگی زوال کامل دشمنی است که امروز می بینیم غروب را تجربه می کند و خورشید درخشان انقاب 
ما در مرکز آسمان افتخار این ملت ایستاده است و نورافشانی می کند.وی با بیان اینکه لباس جهاد از تن ما بیرون نخواهد آمد، اظهار داشت: جهاد بر اندام جوانان 
ما زینت یافته است. جوانان بسیجی ما مروجان سعادت جامعه و مجاهدانی هستند که از حیثیت این ملت دفاع می کنند و ما تا آخر این ماجرا که غروب مطلق 

دشمنان ماست، ایستاده ایم و به پیروزی ایمان داریم و آن را تعقیب خواهیم کرد.

جزییات دخل و خرج ۷ماهه دولت

 آثار منفی کسری بودجه
رهبر معظم انقاب اســامی در پیامی به مناســبت سالروز  در معیشت خانوارها

تشکیل بسیج مســتضعفان گفتند: بســیج، ثروت بزرگ و 
ذخیره ی خداداد ملت ایران اســت. دشمنان این ملت، اکنون 
و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود 
یا بی اثر کنند.در ســالروز تشکیل بسیج مستضعفان، حضرت 
آیت اه خامنه ای در پیامی بســیج را ثــروت بزرگ و ذخیره 
خداداد ملت ایران خواندند.متن پیام رهبر انقاب اسامی که 
سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی 
معظم کل  قوا آن را در ارتباط ویدئوکنفرانســی با بسیج مراکز استان ها و اقشار بسیج قرائت کرد، به 

این شرح است:
بسم اه الّرحمن الّرحیم

بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و مظهر اقتدار ملی، و نمایشگاه صفا و اخاص و بصیرت و 
مجاهدت است.در دفاع از کشور و استقال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره ی کشوری، 
در فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا 
نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان، و عزم، و احساس مسئولیت، و اعتماد به 
نفس، پایه های اصلی این توانایی ها و گره گشایی هاست و این ها خود نعمت ها و موهبت های خداوند 
اســت که باید با شــکر الهی و مراقبت دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.بســیج، ثروت بزرگ و 
ذخیره ی خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند 
بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئوان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال 

کید دشمن بدانند و با توکل و اخاص و برنامه ریزی به پیش روند، موفق باشید ان شاءاه.

سرلشکر سامی:جدیدترین آمار واردات نفت چین از ایران

بسیج خاتمه دهنده مشکات مردم است
گزینه نظامی علیه ایران از دستورکار دشمن خارج شده است
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پیام رهبر انقاب به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان:

 بسیج ثروت بزرگ و ذخیره ی 
خداداد ملت ایران است

۴۶۹ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۳۸۴۳ بیمار مبتا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر 
داد.دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۵ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ 
هزار و ۸۴۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شد که دو هزار و ۳۷۰ نفر از آنها 
بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۸۹۴ هزار و ۳۸۵ نفر رسید.وی ادامه 
داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۶۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۴۶ هزار و ۲۰۷ نفر رسید.اری افزود: خوشبختانه تا کنون ۶۲۵ هزار 
و ۶۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: ۵۸۳۲ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی ادامه داد: تا کنون پنج میلیون و ۹۱۳ هزار و ۲۲۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شــده است.اری گفت: اســتانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرســتان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، 
خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 

شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

وزیر بهداشت خبر داد
تدارک خرید 42 میلیون دوز واکسن کرونا

گزارش از بازار سرمایه؛

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
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امیر سرلشکر موسوی:گزیده خبر

دشمن اگر مستی کند و راهش کج شود، ضربتی توفانی دریافت می کند
فرمانده کل ارتش گفت: امروز ملت بزرگ ایران خرســندند 
که اگر دشمن به خیال توان دریایی اش مستی کند و راهش 
کج شــود، ضربتی توفانی از عزیزان نیروی دریایی راهبردی 
ارتش دریافت خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر 
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسامی ایران بمناسبت روز نیروی دریایی ارتش، پیامی صادر 

کرد.

متن پیام سرلشکر موسوی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

این روزها در آســتانه روز نیروی دریایی و ســالروز عملیات 
پرافتخار مروارید هستیم و باید از قهرمانان پرافتخاری سخن 
بگوییم که تکلیف مداری را خوب می شناختند و با وجود کمی 
تعدادشــان، به مصاف دشمن رفتند و فتحی ماندگار در دریا 
آفریدند.پیروزی در عملیات مروارید و انهدام و اخراج همیشگی 
نیروی دریایی دشمن از دریا که طی این عملیات و با محوریت 
قهرمانان جاویدااثر ناو پیکان و پیشتازی تکاوران دریایی رخ 
داد، تمام راهبرد دشمن را در هم شکست و اصلی ترین اهداف 
راهبردی ارتش بعث عراق را که خروج از خفگی ژئوپلتیک بود 
از دشــمن گرفت.نیروی دریایی ارتش، در هفتم آذر توانست 
هم قلب تپنده صادرات نفت عراق در سکوهای نفتی البکر و 
اامیــه را از کار بیاندازد و اقتصاد جنگی عراق را مختل کند، 
هم توانســت نیروی دریایی دشمن را منهدم و از دریا اخراج 
کند. به تبع آن شــریان حیاتی تجارت دریایی دشمن را هم 
قطع کرد و اقتصاد جنگی دشمن را که شکل ممتاز آن فقط 
در دریا محقق می شــود از او گرفــت.داوران نیروی دریایی 
راهبردی ارتش در طول جنگ حماسه بزرگتری را هم در دریا 
ثبت کردند و توانســتند بیش از ده هزار کشتی تجاری را زیر 
بمباران و حمات هوایی مستمر دشمن اسکورت کنند، چنان 
که هرگز در طول جنگ نه تجارت نفت کشورمان قطع شد و 
نه کمبود مؤثری از ناحیه تأمین ارزاق حیاتی کشور به چشم 

آمد. گواه این موفقیت بزرگ، تــداوم صادرات نفت از جزیره 
خارک با وجود هزاران حمله هوایی دشــمن در طول جنگ 
بود. گواه دیگرش رویارویی عزتمندانه با نیروهای فرامنطقه ای 
و نبرد شهادت طلبانه مجاهدان جوشن و سهند و سبان بود.

امروز چهل ســال از حماســه ناو پیــکان و عملیات مروارید 
می گذرد. نیروی دریایی در این مدت، به اوج بلوغ و بالندگی 
راهبردی رســیده و در دریا حضوری مؤثر و چشــم گیر دارد. 
حضور موفق ناوهای ایرانی از دریای چین تا اقیانوس اطلس، از 
خلیج عدن و باب المندب و مدیترانه گرفته تا آفریقای جنوبی 
همه جا ثبت شــده و تحسین همگان را برانگیخته است. این 

حضور نه صرفاً دریانوردی که حضور عملیاتی متکی به توان 
دانش بنیان داخلی و با قابلیت پشــتیبانی رزمی و به صورت 
خودکافی در دریا بوده اســت. اقتدارآفرینی یگان های شناور 
و تــکاوران نیروی دریایی در این مدت، در عملیات  دریایی و 
حفظ و حراست خطوط تجارت دریایی کشور دربرابر دیدگان 
دشمنان صورت گرفته و ماندگاری مؤثر و حداکثری این نیرو 
در دریا موضوعی نیســت که کســی بتواند انکارش کند. اما 
ستون این ماندگاری و تاب آوری نیروی دریایی، همه بر دوش 
متخصصان و دانشمندان داخلی و کارکنان ایثارگر این نیروی 
راهبردی بوده اســت.نیروی دریایی ارتش، امروز بر اســاس 

تدابیر فرمانده معظم کل قوا، از ناو و تجهیزات شناور پیشرفته 
تا زیردریایی های سبک، متوسط و سنگین مدرن را با تکیه بر 
توان داخلی و در تعامل با متخصصان صنعت دفاعی می سازد. 
ســامانه های ارتباطی و موشکی و پدافندی اش داخلی است. 
تاکتیک های نبرد دریایی را خودش، براساس تجربه نبردهای 
دریایی نوشــته و بومی ســازی کرده و به نقطه اتکای نظام 
در دریا تبدیل کرده اســت. در عرصه سازندگی و آبادسازی 
در ســواحل مکران و همه بنادری که با پایگاه های این نیرو 
مجاورت دارند، بسیار موفق بوده و عملکرد و نوع مأموریتش 
مورد عنایت و توجه فرمانده کل قوا و ملت قدرشــناس بوده 

است.
دریا، جایی اســت که دشمن اوج قدرت و راهبرد نظامی اش 
را در آن تدویــن کــرده و بــه کار گرفته و نیــروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران، در جایی که دشــمن سعی 
در قدرتنمایی دارد، مقتدرانه و پرافتخار ظاهر شــده اســت. 
امــروز ناوها و زیردریایی هــای ایرانی، مرکــب اراده و توان 
عزیزان مؤمن و متخصصی شده اند که ستون قدرت دریایی و 
ســیادت دریایی نظام مقدس جمهوری اسامی را بر دوش و 
اندیشه شان بناکرده اند. موشک های نقطه زن و دوربرد نیروی 
دریایی قادرنــد اهدافی تا صدها کیلومتر جلوتر از یگان های 
شــناوری که دورترین دریاها را پیمــوده، منهدم کنند و هر 
دشمنی در هر سطح از فناوری و توان دریایی را به هماوردی 
می طلبند.امروز ملت بزرگ ایران خرسندند که اگر دشمن به 
خیال توان دریایی اش مستی کند و راهش کج شود، ضربتی 
توفانی از عزیــزان نیروی دریایی راهبــردی ارتش دریافت 
خواهــد کرد و قدرت آتــش در دریا را خواهــد آزمود. دریا 
در توفانی ترین شــرایط برای ملت بزرگ ایران، امن است و 
می توانیم این امنیت دریایی را با مشارکت همسایگانمان برای 
همه ملت های منطقه، در غیاب بیگانگان و نامحرمان تعمیم 
دهیم و خلیج فارس عزیز را تبدیل به دریای وحدت و اقتدار 

امت های اسامی کنیم.

سردار حاجی زاده:
بسیج توانمندی های تحسین برانگیزی را به 

نمایش گذاشته است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی به مناسبت هفته بسیج تاکید کرد: بسیج 
توانمندی های تحسین برانگیز و عظیمی را از بدو تاسیس به نمایش گذاشته است.

به گزارش سپاه نیوز، به مناسبت هفته بسیج سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی 
زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:
»بسیج حقیقتی شبیه به افسانه ها است.«

حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی(
رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه- ســرتیپ پاسدار برادر غامرضا 

سلیمانی
هفته بسیج یادآور از خود گذشتگی و جانفشانی های فرزندان رشید ایران اسامی 
است.یادگاران شجره طیبه ای که معمار کبیر انقاب اسامی آن را بنا نهاد؛ این نشان 
از دوراندیشی و نگاه راهبردی و همه جانبه آن پیر فرزانه بود.بسیج توانمندی های 
تحسین برانگیز و عظیمی را از بدو تأسیس به نمایش گذاشته و به اعتراف دوست 
و دشــمن مایه افتخار و سربلندی اسام، انقاب و کشور شده است، شواهد نشان 
می دهد بسیج هنوز توانمندی های ناشناخته ای دارد که اگر شناخته شود و مورد 
تکریــم، حمایت، هدایت و مدیریت قرار گیرد می توانــد از قدرت و توان عظیم و 
خودجوش بســیج برای اعتای انقاب اسامی و ایران عزیز بهره مند شد و از این 
توانمندی ها می توان در عرصه های ســازندگی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و دیگر 
زمینه ها که باید شناخته شود استفاده نمود.بسیج بهترین پشتوانه علمی، فرهنگی 
و دفاعی برای انقاب مقدس الهی است.اینجانب برخود ازم می دانم هفته مبارک 
بسیج را به جنابعالی و همه بسیجیان جان برکف و وایت مدار ایران اسامی تبریک 
و تهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند متعال تحت توجهاتحضرت 
ولیعصر )عج( و رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز )مد 

ظله العالی( مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی

قالیباف: 
راهکار اصلی برای حل مشکات اقتصادی 

خنثی سازی تحریم ها است
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: راهکار اصلی برای حل مشکات اقتصادی 
خنثی ســازی تحریم ها است که با همت و شجاعت آن را به مرحله اجرا برسانیم. 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی در نشســت علنی دیروز 
)چهارشــنبه، 5 آذر ماه( مجلس شورای اســامی در نطق پیش از دستور خود، 
گفت: رهبر معظم انقاب روز گذشته، در جلسۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
نکات مهمی را در خصوص ادارۀ اقتصادی کشور بیان فرمودند و نقشۀ راه هر سه 
قوه را در مواجهۀ با مشکات اقتصادی ترسیم کردند.وی افزود: برای برداشتن بار 
مشکات اقتصادی ناشی از تحریم ها، باید راهکاری متفاوت داشته باشیم، نشستن 
و دست روی دست گذاشتن تا زمان لغو خوش بینانۀ تحریم ها، راهکار کارگشا نیست؛ 
آنچه باید برای رفع تحریم ها انجام شــود و تاشــی که باید در عرصۀ دیپلماسی 
صورت گیرد، شرایط خود را دارد که پیش از این هم گفته شده است.رئیس مجلس 
یادآور شــد: امروز، راهکار اصلی ما خنثی ســازی تحریم هاست که باید با همت و 
تاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم؛ برای عبور از تحریم ها باید تک تک 
مردم ایران را قوی کنیم و همان طور که رهبر انقاب نیز فرمودند با بی اثر کردن 
تحریم هاست که می توان رفع تحریم ها را نیز رقم زد.قالیباف با اشاره به بیانات روز 
گذشته رهبر معظم انقاب، تصریح کرد: ایشان چهار سرفصل مهم و حیاتی را برای 
حل مشکات کشور در میان مدت بیان فرمودند. به لطف خدا و با تاش همۀ شما 
همکاران عزیز، مجلس شورای اسامی در راستای وظیفه خود یعنی ریل گذاری و 
نظارت، در هر چهار ســرفصل مطرح شده از سوی ایشان، اقداماتی مهم در دست 
دارد.رئیس قوه مقننه افزود: سرفصل اولی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح 
شــد مربوط به کسری بودجه بود؛ همان طور که همه متفق القول هستیم اصاح 
ساختار بودجه، محور اول بســتۀ اقتصاد مردمی مجلس شورای اسامی است و 
همکاران محترم، به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه با کمک مرکز 
پژوهش های مجلس ماه هاست با نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه در حال 
رایزنی هستند تا ان شاءاه بودجه سال آینده کشور با رعایت اصول مصوب اصاح 
ساختار بودجه ارسال شود.نماینده تهران در مجلس عنوان کرد: با توجه به تأکید 
رهبر معظم انقاب، از سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود، همان طور که پیش از 
این وعده  داده بودند، بودجه را با ایجاد تغییرات ازم ارسال کنند تا بار فشار کسری 
بودجه کاهش پیدا کند.قالیباف با اشاره به سرفصل دوم مورد تأکید رهبر انقاب، 
گفت: ســرفصل دوم مربوط به جهش تولید است که در بستۀ اقتصاد مردمی با 
عنوان رونق کســب وکار و ایجاد اشتغال برای جهش تولید مورد توجه نمایندگان 
قرار گرفته است و در این خصوص طرح های مختلفی در دستور کار مجلس است.

وی ادامه داد: یکی از آن طرح ها، طرح جهش تولید مسکن است که کلیات آن به 
تصویب نمایندگان رسیده است، و می تواند تحولی جدی در تولید مسکن به عنوان 
یکی از پیش ران های اقتصاد، پدید آورد. طرح ساماندهی بازار خودرو و همچنین 
طرح ساماندهی بازار زنجیرۀ فواد نیز توسط نمایندگان محترم در حال پیگیری 
است. خرید تضمینی محصوات کشاورزی و تصویب اعطای تسهیات در خصوص 
آن نیز گام مهم دیگری بود که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم برداشته شده 
است.رئیس مجلس شورای اسامی اظهار داشت: در سرفصل سوم یعنی افزایش 
سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی، تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت ها 
از محل صرف سهام بدون حق تقدم اقدام مهمی بود که مجلس در تاش خواهد 
بود بر اجرای درست آن به نحوی که به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، نظارت 
کند.قالیباف همچنین یادآور شد: سرفصل چهارم مورد مطالبه مقام معظم رهبری، 
ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف است. مردم عزیز ما مطلعند که در چهار ماه 
گذشته، نمایندگان محترم، به طور مداوم پیگیر به سرانجام رسیدن قانون حمایت 
معیشتی از مردم بوده اند.وی با اشاره به تأکید دیروز مقام معظم رهبری و انتظار 
مردم، گفت: اکنون این امیــدواری وجود دارد که دولت و مجلس با هماهنگی و 
همکاری هرچه سریعتر، قانون حمایت معیشتی از مردم را به مرحله اجرا برسانند 
و انتظارات موجود را پاسخ دهند. طبق این قانون باید تا پایان سال به 60 میلیون 
نفر از هموطنان عزیز ما، یارانۀ کااهای اساسی پرداخت شود.قالیباف تصریح کرد: 
همچنین مجلس وظیفه خود می داند راهبردهای تعیین شده توسط رهبر معظم 
انقاب را به طور ویژه در بودجه 1400 و برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد توجه 
قرار دهد تا در ریل گذاری یک ساله و پنج سال پیِش رو کشور با جهت گیری درست 
حرکت کند.وی اضافه کرد: خاتمه کام اینکه، این روزها گرانی های افسارگسیخته 
دغدغه اصلی مردم شده است و زندگی را بر مردم سخت کرده و پدران را شرمنده 
و شرمسار خانواده ها نموده است، گرانی های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز 
شد و حال به مرغ رسیده است و امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و 

ناهماهنگی در اجرا و سیاستگذاری شده است.

واعظی در حاشیه جلسه دولت:
به هیچ دولتی در آمریکا خوشبین نیستیم

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مذاکرات جدیدی برای برجام انجام نخواهد 
گرفت زیرا مذاکرات برجام  در گذشته انجام شده و مراحل خود را طی کرده 
است.، ظهر دیروز )چهارشنبه( محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در 
حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز نه فقط 
در ایران بلکه در بســیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهای هم پیمان 
آمریــکا مثل اروپایی ها از اینکه فــردی در انتخابات آمریکا رأی نیاورده که 
چهار ســال رئیس جمهور ایاات متحده بوده است و نه به سیاست آشنایی 
داشته و نه چارچوب و اصول درستی داشته و لحظه ای هم تصمیم می گرفته 
و خسارت هایی را به کشور خودش وارد کرده است، خوشحال هستند. ترامپ 
باعث شــده در ارتباط با نظم بین الملل و روابط با کشورها مشکاتی ایجاد 
شود از جمله در ارتباط با خاورمیانه و فشارهای شدیدی هم در این ۳ سال 
بر مردم ایران وارد کرد.واعظی گفت: ما از شکســت ترامپ استقبال کردیم. 
اینکه ما به دولت بعدی آمریکا خوشــبین باشــیم، باید بگوییم ما به هیچ 
دولتی خوشبین نیستیم مگر اینکه ببینیم در عمل چه کار می کنند. چنین 
صحبتی مبنی بر اینکه نســبت به دولت آینده آمریکا خوشبین باشیم، در 
دولت مطرح نیست.وی افزود: اینکه خود آمریکایی ها در مبارزات انتخاباتی 
خود اعام کردند که ادبیات و لحن شان نسبت به ترامپ متفاوت بوده و قرار 
است سیاست های دیگری را اجرا کنند، مطالبی است که آنها مطرح کردند. 
از ایران نه هنوز کســی مذاکره ای کرده و نه هنوز تماسی داشته است. آنچه 
در ایران برداشت می شود از اظهاراتی کسانی است که در آینده جزو کابینه 
یا همراهان دولت جدید آمریکا هستند و این اظهارات بر فضای داخل ایران 
از نظر اقتصادی و بازار دار و ســکه اثر گذاشته اســت و در آینده نیز این 
اثرگذاری بیشتر خواهد بود.رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت 
برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، گفت: امروز بخش قابل توجهی از وقت 
دولت به دیداری که شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز گذشته در محضر 
مقام معظم رهبری بودیم، تخصیص داده شد و آقای رئیس جمهور تک تک 
اعضای دولت و معاونین رئیس جمهور را در ارتباط با موضوعات جلسه روز 
گذشته، مخاطب قرار دادند.واعظی گفت: رئیس جمهور در ارتباط با تنظیم 
بازار از وزیر صمت و وزیر جهاد کشــاورزی خواست تا با جدیت بیشتر روی 
قیمت ها و توزیع نظارت داشــته باشند. کســانی که محصواتشان را با ارز 
4۲00 تومانی تولید می کنند باید متناسب با همان ارز، محصول در اختیار 
مردم قرار دهند.وی افزود: قولی که داده شده و تاشی که صورت می گیرد، 
در روزهای آینده در بازار تعادل برقرار می شــود.رئیس دفتر رئیس جمهور 
دربــاره طرح الزام دولــت به پرداخت یارانه معیشــتی از ســوی مجلس 
خاطرنشــان کرد: اینکه ما بتوانیم از هر فرصتی استفاده کنیم تا مردمی که 
تحت فشــار تحریم هستند و کسبه هایی که برای کرونا باید تعطیل باشند 
و یا حتی زمانی که تعطیل نیستند، به دلیل رعایت مردم به درآمدهایشان 
لطمه می خورد، ما از هر فرصتی برای جبران این صدمات استفاده می کنیم.

واعظی تاکید کرد: ما عاوه بر یارانه ای که در گذشته داده می شد، بسته های 
حمایتی را به دلیل افزایش قیمت بنزین از همان زمان پرداخت کردیم. در 
اســفند و فروردین و اردیبهشت بســته های حمایتی دادیم و هفته گذشته 
تصمیــم گرفتیم 4 ماه دیگر به حدود ۲۹ میلیون و ۷00 هزار نفر پرداخت 
کنیم. ما با مجلس هم نظر هســتیم که باید به مردم کمک بیشتری کنیم. 
البته باید با مجلس در خصوص اجرای طرح معیشــتی صحبت کنیم. خود 
مجلس هم نمی خواهد وقتی منابع نباشد، پرداختی صورت بگیرد. بنابراین 
با مجلس صحبت می کنیم تا ببینیم چگونه می توانیم به تفاهم برسیم.وی 
در رابطه با شــروط ایران برای مذاکره جدید با آمریکا افزود: ما نمی خواهیم 
بنشینیم و بند به بند راجع به برجام مذاکره کنیم، آنها به تعهدات خودشان 
عمــل نکردند و ما هم تعهدات خودمان را در 5 مرحله کاهش دادیم. آقای 
رئیس جمهور دیروز اعــام کرد اگر آنها برگردند به ۲0 ژانویه ۲01۷ یعنی 
روزی که ترامپ بر سر کار آمده است، ما هم آمادگی داریم که به ۲0 ژانویه 
۲01۷ برگردیم.رئیــس دفتر رئیس جمهور گفت: من فکر می کنم ما نباید 
نسبت به این مساله به گونه ای رفتار کنیم که بخواهد یک مذاکرات جدیدی 
در ارتباط با برجام آغاز شود. مذاکرات برجام در گذشته انجام شده و مراحل 
خود در ایران و کشــورهای مختلف را طی کرده است. اتفاقی که افتاده این 
بوده که کشورها و آمریکا به تعهدات خود عمل نکردند، مهمترین شرط ما 

این است که تعهدات کشورها در برجام باید محترم شمرده شود.

رئیس جمهور گفت: از دولت آتی آمریکا انتظار داریم 
در اولین قدم سیاست های ترامپ را نسبت به ایران با 
صراحت محکوم کند و سیاست های نادرست دولت 
قبلی را جبران کند.حجت ااســام حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلســه دیروز هیئت دولت ضمن 
تبریک میاد امام حســن عسکری)ع( گفت: ایشان 
آموزگار زندگی در ســخت ترین شــرایط هستند و 
به این دلیل به ایشــان لقب عسکری داده شده که 
ایشان در سخت ترین شرایط و در محدودیت پادگانی 
زندگی می کردند. اطراف ایشان پادگان های نظامی 
بود تــا مردم نتوانند از بیانات رهنمودهای ایشــان 
اســتفاده کنند ولی در تاریخ کاما مشــهود است 
که ایشان با ارتباط هوشــمند توانست پیام خود را 
به شیعیا ن شان اباغ کند.وی افزود: از بیانات ایشان 
است که کسی در پیشگاه خداوند مقام برتری دارد 
کــه حق الناس را خوب بفمهــد و به آن عمل کند، 
به حقوق مردم و آن چه نســبت بــه زندگی مردم 
اســت باید توجه کند. در این شرایط کرونایی باید 
این بیان امام عسکری)ع( را اجرا کنیم و این ایام را 
به فرزندشان حضرت ولیعصر امام زمان)عج( تبریک 
می گوییم.رئیس جمهور در ادامه گفت: دیروز سالروز 
تشکیل بســیج اســت و فرمان امام در 5 آذر سال 
1۳58 بســیار اهمیت داشــت و در مقاطع مختلف 
چه در دوران دفاع مقدس که بسیج نقش ارزنده ای 
داشت و چه در مقاطع مختلف تا امروز که حتی در 
مقابله با کرونا هم نقش ارزشــمندی را ایفا می کند. 
این یکی از یادگارهای مهم امام راحل)ره( است که 
ما همیشــه می توانیم از این برای حفظ استقال و 
منافع ملی و رشد و توسعه کشور و حمایت از مردم 
استفاده کنیم.روحانی بیان کرد: وقتی حوادثی مانند 
ســیل، زلزله و ســایر حوادث پش می آید، یکی از 
نیروهایی که در صحنه است، بسیج است و امیدواریم 

بتوانند به خدمات شان نسبت به مردم ادامه دهند.
وی تصریح کرد: می خواهم در دو مورد از ملت ایران 
تشکر ویژه کنم، اول از مقاومت سه ساله ملت ایران 
در برابر جنگ اقتصادی تشکر می کنم. ما در تاریخ 
ایــران دو دفاع مقدس داشــتیم؛ یکی دفاع مقدس 
8 ســاله در برابر صدامیــان و یکی دفاع مقدس در 
جنگ اقتصادی داشتیم در برابر ترامپیان. الحمده 
ملت ما در جنگ اول علیرغم اینکه تنها بود و تقریبا 
همه پشت ســر متجاوزین بودند، موفق شدند و با 
مقاومت، ایمان و ایثار پیروز شدند. ما در این جنگ 
سه ســاله هم تقریبا تنها بودیم و کسی ما را یاری 
نکرد و سرابزان خط مقدم جبهه اقتصادی، کارگران، 
کشاورزان، صادر کنندگان، تاش گران عرصه تولید و 
مردم عزیز بودند که مقاومت و ایستادگی کردند و ما 
را به پیروزی رساندند.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
یکی از مظاهر بزرگ پیروزی ملت ایران و شکســت 
حتمی دشــمن در این جنگ، پایان دوره ترامپیسم 
اســت. این آدمی که بدترین جنایــات را در تاریخ 
آمریکا نســبت به ملت های مستقل و خصوصا ملت 
ایران و فلسطین و سایر ملت هایی که تحت ظلم او 
بودند، انجام داد و شکســت او هم بخاطر شکست او 
در مجامع بین المللی بود.رئیس جمهور تاکید کرد: 
ترامپ جریان پوپولیســتی را پیش گرفت و خدا را 

شکر که شــر او از ســر مردم آمریکا و سایر جهان 
کم شــد؛ از دولت آتی آمریکا انتظار داریم در اولین 
قدم سیاست های ترامپ را نسبت به ایران با صراحت 
محکوم کند و سیاســت های نادرست دولت قبلی را 
جبران کند.وی ادامه داد:  سیاســت ایران تعهد در 
برابر تعهد؛ اقدام در برابر اقدام؛ کاهش تنش در برابر 
کاهش تنش اســت، در این صــورت ایران و آمریکا 
می توانند برگردند به شرایط ۲0 ژانویه ۲01۷ و این 
می تواند حل مســئله باشد و شرایط را تغییر بدهد؛ 
البته برنامه های ما اینطور نیست که فردا چه خواهد 
شد، برنامه های بر مبنای شرایط سخت هست و ما 
از قبــل این برنامه ها را تدوین کردیم.روحانی گفت: 
عوامل شکست این آدم »ترامپ« سیاست های غلط 
خارجی او بود، سیاســت های غلط بهداشتی و اقدام 
نژادپرستانه و غیرقابل اعتماد بودنش برای همه بود؛ 
هــم برای خارج و هم برای داخــل. آدمی که امروز 
حرف می زند آیا یک ثانیه بعد به آن عمل می کند یا 
بافاصله با توئیت بعدی راه و مسیر دیگری را انتخاب 
می کند؟ او مسیر عوام فریبانه و پوپولیستی را ادامه 
داد و خدا را شــکر که شــر او از سر مردم آمریکا و 
ســر مردم منطقه کوتاه شــد. دولت آتی آمریکا در 
برابر آن همه اقداماتــی که چهره آمریکا را تخریب 
کرد، باید کارهای بزرگــی را انجام بدهد و بتواند تا 
حدی اشتباهات گذشــته را جبران کند. وی افزود: 
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم هایش 
سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری و تروریستی 
ترامــپ را به صراحت محکوم کند و سیاســت های 
نادرســتی که دولت قبلی در طول 4 ســال اعمال 
کرد را جبران کند. سیاست جمهوری اسامی ایران 
همانطور که بارها تأکید کرده ایم تعهد در برابر تعهد، 
اقــدام در برابر اقدام، کاهــش تنش در برابر کاهش 
تنش، احترام در برابــر احترام، تعهدات بین المللی 
دربرابر تعهدات بین المللی است. اگر چنین اراده ای 
در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشد، به نظر 
من حل مسئله بسیار آسان اســت؛ ایران و آمریکا 
هر دو می توانند تصمیم بگیرند و اعام کنند که به 
شــرایط ۲0 ژانویه ۲01۷ برمی گردند.رئیس جمهور 
ادامــه داد: هــم ما بــه شــرایط ۲0 ژانویه ۲01۷ 
برمی گردیم، هم آمریکا به ۲0 ژانویه ۲01۷ برگردد. 
این می تواند حل بزرگی برای بســیاری از مسائل و 
مشکات باشد و مسیر و شرایط را کاما تغییر بدهد 
و بعد مراحل بعدی را می شود در بخش های مختلف 
ادامــه داد؛ گره اصلی با یک اراده و تصمیم می تواند 
باز شــود.روحانی اظهار داشــت:  اگر مشکلی برای 
مردم در زندگی آنان پیش آمده از طریق فشارهای 
غیرانســانی و ناحق کاخ سفید بوده و هر زمانی که 
آنها به تعهدات بین المللی برگردند، شــرایط عوض 
خواهد شد. در طول 4 سال قبل از  که در آن زمان 
شرایط تحریم و فشار وجود داشت ولی شرایط جنگ 
نبود، توانستیم با تاش مردم، دست اندرکاران، دولت 
و ســایر قوا، آمار و ارقام را که برای دوران بلندمدت 
تاریخ ایران مقایسه کنیم، دستاوردها قابل ماحظه 
اســت.وی بیان کرد: اگر  شرایط اقتصادی ۳ سالی 
۹4، ۹5 و ۹6 قبــل از شــروع جنگ اقتصادی را  با 
41 سال قبل از آن یعنی از 58 تا ۹۷ مقایسه کنیم، 

در بســیاری از شاخص های مهم اقتصادی پیشرفت 
ملموس را می بینیم. رشد تولید ناخالص ملی ما در 
متوسط 41 ســال، یک و نیم است در حالی که در 
سال های ۹4 تا ۹6 رشد اقتصادی ما به طور متوسط 
4.۷ درصد بوده و این یعنی که رشد اقتصادی به طور 
متوسط بیش از ســه برابر شده است.رئیس جمهور 
هم چنین درباره میزان اجــرای طرح محدودیت ها 
گفت: طبق گزارشــات کمیته های ستاد ملی کرونا، 
مراعات محدودیت ها بــاای ۹0 درصد و در برخی 
مــوارد هم باای ۹8 درصد اســت؛ این افتخارآمیز 
است. مردم کار بزرگی کردند و من می دانم این کار 
سخت است و تعطیل شدن کسب و کار یک مغازه دار 
و بیکار شــدن یک کارگر سخت است ولی مردم به 
صحنه آمدند و کار بزرگی انجام دادند. صدا و سیما 
وضعیت خیابان ها و شــهرها را منعکس می کند و 
می بینیم که مردم چه حماســه بزرگی را آفریدند؛ 
شبیه آن چه در فروردین انجام دادند و توانستند این 
ویروس را مهار کنند، ان شــاه این کار دوباره انجام 
می گیرد و در پایان دو هفته خواهیم دید که شرایط 
بهتر خواهد شد.روحانی بیان کرد: برای مقابله با این 
ویروس راهی جز همکاری و فاصله گذاری و رعایت 
پروتکل ها وجــود ندارد؛ هر کس نیــز هر راهی را 
بگوید به گزافه گفته و در آینده ممکن اســت بشر 
به دارو و واکســن دســت یابد ولی امروز این راه را 
داریم.وی اظهار داشــت: در جلسه روز شنبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا 14 دســتورالعمل را برای کمک 
بــه مردم تصویب کردیم و کمک 100 ماهیانه هزار 
تومان برای ۳0 میلیون نفر عملیاتی خواهد شد. وام 
یک میلیون تومانی اعام شده و مردم طبق برنامه ای 
که قبا انجام دادند، می توانند دریافت کنند و بقیه 
اقداماتی باید نسبت به این مردم خوب انجام دهیم، 
صورت می گیرد. البته ممکن اســت اقدامات دولت 
همه ســختی ها را جبران نکند ولی در حدی بوده 
که دولت می توانسته و انجام داده است.رئیس جمهور 
ضمن تشکر از کادر درمان و شرکت های دانش بنیان، 
گفت: اگر بنا بود امروز دنبال ونتیاتور، سی تی اسکن 
و دارو از خارج برویــم،  اگر همه چیز هم مهیا بود، 
معلوم نبود که به سادگی در اختیار ما قرار بگیرد و 
مواردی هم بوده که رفتیم که بخریم و انجام نشــد. 
امــروز می توانیم در مقابله با کرونــا روی پای خود 
متکی باشــیم.روحانی در ادامه بیــان کرد: از مقام 
معظم رهبری بخاطر جلســه روز گذشــته و دیدار 
اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با ایشان 
تشــکر می کنیم و ایشان دستوراتی مهمی فرمودند 
که در ابتدای جلســه امروز دولت مرور کردیم و به 
مسئولین مربوطه دســتور داده شد. مواردی که در 
زمینه جهش تولید و کســر بودجه فرمودند بررسی 
شد و مواردی که درباره مسائل نظام بانکی و حمایت 
از قشــر کم درآمد جامعه فرمودند، در دستورکار ما 
خواهد بــود.وی ادامه داد: ایشــان هم چنین درباره 
جهش تولید به وزرای صمت و نفت دستور دادند که 
در حال آماده کردن برنامه ها هستند و وقتی به دولت 
بیاورند بررسی کرده و اگر نیاز بود، در شورای عالی 
هماهنگی اقتصــادی آن را دنبال می کنیم و وزارت 

کشاورزی هم مسئولیتی درباره نهاده ها دارد.

 روحانی: 
بایدن اقدامات ترامپ را لغو کند می توانیم به قبل برگردیم
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گزیده خبر جزییات دخل و خرج ۷ماهه دولت

آثار منفی کسری بودجه در معیشت خانوارها
جزییــات دخل و خرج ۷ ماهه دولت نشــان می دهد حدود ۱۸ 
درصد از منابع ارزی که به کااهای اساســی و ضروری پرداخت 
می شــود محقق شده و این کسری آثار خود را به شکل رسوب، 
کمبود کاا و نهایتا تورم در ســفره مردم نشان می دهد. گزارش 
هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال 99 استخراج شد. براین 
اساس حدود 290 هزار میلیارد تومان منابع وصول و 302 هزار 
میلیارد تومــان در طرف مصارف به ثبت رســید.منابع بودجه 
مشتمل بر سه بخش درآمدها )مالیات، گمرک، سایر درآمدها(، 
وگذاری دارایی ســرمایه ای )نفت و فرآوردهــا و گاز و میعانات، 
فروش اموال منقول و غیرمنقــول، فروش طرح های عمرانی( و 
واگذاری دارایی های مالی )فروش اوراق، فروش شرکت ها و سهام،  

استفاده از منابع صندوق توسعه و سایر درآمدها( است.

درآمدها چقدر بود؟
به غیر از ســرفصل درآمدها که منابعی پایدار محسوب می شود،  
مابقی تابع شرایط داخلی کشور و خارجی است. مثا در شرایط 
تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، 
با تکانه های شــدید روبرو بوده که اثــرات وضعی آن در زندگی 
مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاســت های مالی 
و پولی می شــود.طبق جزئیات حدود ۱۱3 هزار میلیارد تومان 
درامد مالیاتی و گمرکی وصول شده که 95 درصد تحقق نشان 
می دهد ســهم مالیات ۱05.5 هزار میلیــارد تومان و ۷.3 هزار 
میلیارد تومان نیز درآمد گمرکی بدست آمد.سهم سایر درآمدها 
نیز که شــامل ســود و مالکیت دولت، فروش کاا و خدمات، و 
جرایم رانندگی و ارقام متفرقه می شــود بالغ بر 32۸3۷ میلیارد 

تومان بود.

واگذاری دارایی های سرمایه ای
سال 9۷ با تشدید تحریم ها و به تبع آن افت شدید صادرات نفت 
و فرآورده ها بســیاری از کارشناسان معتقد بودند که باید دندان 
طمع درآمد نفت در بودجــه را دور انداخت و از آن دل کند اما 
نگاه دیگر این بود که نباید پالس مثبت به آمریکا نشــان داد که 
موفق شده اند و با این استدال ۱.5 میلیون بشکه نفت در سال 
9۸ و یک میلیون بشــکه در سال 99 گنجانده شد.نهایتا بازتاب 
افت صادرات خود را در بودجه نمایان می کند و از قرار معلوم، در 
هفت ماهه حدود 6 هزار میلیارد تومان معادل ۱.4 میلیارد دار 
یعنی ۱۸ درصد رقم مصوب را پوشش داده است. براساس اعام 
بانک مرکزی 6.۷ میلیارد دار کاای اساسی وارد کشور شده و 

تا پایان ســال به رقم 9 میلیارد دار می رسد. مسئوان دولتی 
پاسخ دهند کسری و ناترازی منابع و مصارف ارزی از کدام محل 

تامین شده و می شود؟
از آن جایی که درآمدهای ارزی برای نیاز واردات کااهای اساسی 
در نظر گرفته شــده و آثار کمبود ارز خود را به شــکل رسوب 
در بنادر و گمرکات نشــان می دهد. با کاهش نهاده ها و کااهای 
اساسی و ضروری قیمت آن در بازار جهش می یابد. تاطم قیمت  
کااها به ویژه در حوزه نهاده های دامی، روغن و به تبع آن قمیت 
مرغ و گوشــت و لبنیات که وابستگی زیادی به ارزهای پرتکانه 
نفتی دارد، مشهود است.نبود ارز ناشی از صادرات، واردات کاای 
اساســی را مختل کرده و ناهماهنگی دستگاه های دولتی نیز بر 
این آتش افزوده اســت. در همین باره رئیس کل بانک مرکزی 
نیز به رئیس جمهور نامه نوشــت. بنابراین نیاز است که سازمان 
برنامــه و بودجه روی درآمدهای این بخش برای خرید کااهای 
اساســی در بودجه ۱400 تجدید نظر کند چرا که تبعات سوء 
این مســئله منجر به هرج و مرج قیمت ها و نهایتا کاهش رفاه 
و قــدرت خرید عمومی را به همراه دارد.جزء دیگر این درآمدها 

که در وصول آن تشکیک وجود دارد و عملکرد آن نیز موید این 
مســئله اســت، فروش دارایی های منقول و غیر منقول بوده که 
عملکرد تقریبا هیچ را به ارمغان آورد. در این مدت 4۸۸ میلیارد 
تومان معادل ۱.۷ رقم مصوب بدست آمده است.فروش دارایی ها 
به کاهش هزینه ها و انضباط مالی دســتگاه ها کمک می کند اما 
این منابع پایان پذیر بوده و اســاس پایدار محسوب نمی شود.

مســئله دیگر فروش طرح های عمرانی بوده که صرفه اقتصادی 
داشــته و قابل واگذاری به بخش خصوصی است. در این زمینه 
ایحه مشــارکت عمومی خصوصی در مجلس فرایند بررسی را 
طی می کند و تا زمانی که به شــیوه صحیح تدوین نشود تصور 
درآمــد از این محل نیز با اما و اگر روبرو اســت. در حال حاضر 

عملکرد این بخش در بودجه هفته ماهه صفر است.

واگذاری دارایی های مالی
اقتصاددانــان از این بخــش به عنوان اســتقراض یاد می کنند 
چراکه دولت اوراق می فروشــد و در سررســید اصل و سود آن 
را می پردازد. این راهکار برای موکول کردن بدهی های دولت به 

آینده تلقی می شود.در هفت ماهه امسال رقم مصوب بودجه برای 
استفاده از اوراق اسامی ۸۸ هزار میلیارد تومان و همچنین ۱25 
هزار میلیارد تومان نیز دولت اوایل ســال جاری از شورای عالی 
هماهنگی ســران قوا مجوز جداگانه دریافت کرد. این پیشنهاد 
بازتاب ارقام موهوم و غیرواقعی است که سازمان برنامه و بودجه 
و دولــت در بخش های دیگر اعمال کرده اما چون می دانند قابل 
وصول نیســت دست اخر به اوراق فروشی روی می آورند. در این 
مــدت بیش از 90 هــزار میلیارد تومان اوراق فروخته شــد که 
۱۷5 درصد تحقق نشــان می دهد.بخش دیگر متوجه واگذاری 
شرکـــت های دولتی و ســهام بوده که به ترتیــب ۱5.۷ هزار 
میلیــارد تومان و ۱۸.۱ هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز 
کردند. در صورت بهبود بازدهی بورس می توان به فروش ســهام 
شرکت های دولتی برای سال آینده امیدوار بود در غیر اینصورت 
ناترازی بودجه در سال اینده نیز از این محل هم متصور خواهد 
بود.عملکرد ضعیف دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصاح 
ســاختار در جهت افزایش درامدهای پایدار، کاهش هزینه ها و 
اجرای درست قوانین موجود از جمله مالیات خانه  و خودروهای 
لوکس در بودجه 99 باعث شــده تا منابع صندوق توسعه ملی 
برای ســومین سال جنگ اقتصادی صرف امور جاری شود.برای 
امسال ۷2 هزار میلیارد تومان مصوب شد که در هفت ماهه ۱2.6 

هزار میلیارد تومان برداشت صورت گرفته است.

مخارج دولت چقدر است؟
طــرف دیگر تــرازوی بودجه مصارف قــرار دارد. در هفت ماهه 
امســال 302.4 هزار میلیارد تومان خرج دولت بوده که نسبت 
به منابع کســری ۱2.5 هزار میلیــارد تومانی دارد که از تنخواه 
خزانه استفاده شد.مصارف را می توان به سه بخش کلی هزینه ها  
)حقوق و دســتمزد و جاری دســتگاه(، پرداخــت به طرح های 
عمرانی و سررســید اوراق مالی تقســیم کرد.محمدباقر نوبخت 
چنــدی پیش از صرفه جویــی در بودجه گفته بود در حالی که 
طبق آمار در هفت ماهه در بخش هزینه ها 5 درصد عدم تحقق 
مشــاهده می شود. حدود 240 هزار میلیارد تومان در این بخش 
مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد 
دارد.مســئوان مدعی هســتند هزینه ها ثابت بوده و نمی توان 
کاهــش داد بنابراین عمدتا طرح هــای عمرانی قربانی بی پولی 
دولت ها هستند.در هفت ماهه امســال حدود 40 هزار میلیارد 
تومان به طرح های عمرانی پرداخت شــد. سهم اعتبارات تملک 

دارایی های مالی نیز 22.۸ هزار میلیارد تومان است.

پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی؛ از بیمه تا 
ارزهای نفتی

پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی در حالی باید از سوی دولت ایران انجام شود 
که شرکت های بیمه به هر دلیلی امکان پرداخت آن را نداشتند و اکنون پیشنهاد 
پرداخت مبلغ چندین میلیون داری آن از محل منابع صندوق توسعه ملی مطرح 
است. ۱۸ دی  سال ۱39۸ بود که یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۸00-

۷3۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بر اثر خطای انسانی مورد اصابت قرار 
گرفت. این هواپیما ۱۷6 مسافر و خدمه داشت که اکثر آنها ایرانی بوده و در حال 
ترک تهران به مقصد کی یف بود که دچار حادثه شد و تمامی سرنشینان آن جان 
باختند.از همان ابتدا موضوع پرداخت خســارت به این هواپیمای اوکراینی مورد 
توجه بود که به چه نحوی و از چه محلی و از ســوی چه ســازمان و نهادی باید 
پرداخت شود.اول بحث شرکت های بیمه مطرح بود ولی در همان زمان مسئوان 
بیمه مرکزی به ایســنا اعام کردند که این غرامت از سوی دولت ایران پرداخت 
شده و شرکت های بیمه در آن سهمی ندارند.تاکید بیمه مرکزی بر این بود که 
اگر این هواپیما سقوط کرده بود آن گاه شرکت های بیمه ورود می کردند اما با 
توجه به اینکه شرکت های بیمه اوکراینی هواپیما را بیمه کرده بودند مسئولیت 
پرداخت خســارت بر عهده آنهاست  که بعد از پرداخت آن را از بیمه های اتکایی 
خود دریافت می کنند، ولی شرایط متفاوت بوده و با توجه به این که هواپیما ساقط 

شده باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند.
در این بین آنچه می توانســت سهم شرکت های بیمه برای پرداخت باشد به این 
بر می گشت که سرنشینان، بیمه مسافر در یک بیمه گذار ایرانی بودند که آن هم 
با توجه به این که هواپیما از مرز خارج نشــده بود پرداخت آن را انجام نمی داد؛ 
بنابراین شرکت های بیمه ایرانی هیچ رقمی بابت خسارت هواپیمای اوکراینی تقبل 
نکردند.در همان زمان برآوردهای بیمه مرکزی ازمیزان خســارت از این حکایت 
داشت که هواپیمای بوئینگ نو مدل ۷3۷ -۸00 حدود ۱00 میلیون دار ارزش 
داشــت ولی هواپیمای اوکراینی تقریبا سه سال کار کرده بود و ارزش آن حدود 
۷0 میلیون دار اعام شــد که در این حالت خســارتی که باید بابت بدنه این 
هواپیما پرداخت می شــد به ۷0 میلیون دار می رسید.از سویی باید با توجه به 
بیمه نامه اوکراینی میزان دقیق خسارات مسافران و خدمه مشخص می شد ولی 
در مجموع بیمه مرکزی اعام کرد که طبق آن چه در بیمه های بین المللی برای 
مســافر و خدمه تحت پوشش قرار می گیرد خسارت برای پرداخت این هواپیما 
و سرنشینانش می تواند حدود ۱50 میلیون دار  باشد.در حالی همچنان میزان 
و  محل پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی دقیقا مشخص و اعام نشده که در 
آستانه ارائه  ایحه بودجه ۱400 به مجلس برخی خبرها از احتمال تامین منابع از 
محل صندوق توسعه ملی )محل دخیره ساانه بخشی از درآمدهای نفتی(حکایت 
دارد. پیگیری موضوع نشان می دهد که ظاهرا پیشنهاد پرداخت غرامت از محل 
صندوق مطرح اســت ولی با توجه به این که این برداشت در چارچوب اساسنامه 
صندوق توســعه ملی نیســت باید با مجوز مقام معظم رهبری صورت بگیرد که 
ظاهرا هنوز این موضوع مطرح نشــده است.از سویی گفته می شود که پرداخت 
غرامت حدود 200 میلیون دار برآورد شده است که اگر قرار باشد از محل منابع 
صندوق توســعه ملی تامین شود مبلغ ریالی آن براساس نرخ سامانه نیما که به 
حدود 25 هزار تومان می رسد در مجموع مبلغی نزدیک به 50000 میلیارد تومان 
اســت.البته این موضوع نهایی نیست و اگر با این پیشنهاد موافقت شود آنچه در 

ایحه بودجه قرار می گیرد، جزئیات آن را مشخص خواهد کرد.

تورم 67.7 درصدی کااهای وارداتی بهار 
نسبت به زمستان گذشته

تغییرات شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در فصل بهار 
۱399 نســبت به فصل قبل، 6۷.۷ درصد اســت که در مقایسه با تورم فصلی 
زمســتان ۱39۸ )برابر با 52.2 درصد( حدود ۱5.5 واحد درصد افزایش داشته 
اســت.، مرکز آمار ایران گزارش مقدماتی شاخص قیمت کااهای وارداتی فصل 
بهار ۱399 )سال پایه =۱395( را منتشر کرد.تغییرات شاخص قیمت کااهای 
وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در فصل بهار ۱399 نسبت به فصل قبل، 6۷.۷ 
درصد اســت که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ۱39۸ )برابر با 52.2 درصد( 
حدود ۱5.5 واحد درصد افزایش داشــته است.تغییرات شاخص قیمت کااهای 
وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در فصل بهار ۱399 نسبت به فصل قبل، 6۷.۷ 
درصد اســت که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ۱39۸)برابر با 52.2 درصد( 
حدود ۱5.5 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت 
کااهای وارداتی مبتنی بر داده های داری نیز در فصل بهار ۱399 نســبت به 
فصل قبل، ۱0.۸درصد افزایش داشــته که در مقایســه با تورم فصلی زمستان 
۱39۸ )برابــر با ۸.6 درصد( حدود 2.2 واحد درصد افزایش داشــته اســت. در 
گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط 
به گروه »پوست خام، چرم، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و ...« 
)3.6- درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه » محصوات صنایع شیمیایی یا 
صنایع وابسته به آن و ...« )۸۸.4 درصد( است.تغییرات شاخص قیمت کااهای 
وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار ۱399 نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 40۷.5 درصد اســت که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ۱39۸ 
)برابر با 326.4 درصد( حدود ۸۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین 
تغییرات شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده های داری در فصل بهار 
۱399 نسبت به فصل مشابه سال قبل 3۷.2 درصد است که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه زمستان سال ۱399 )برابر با 3۱.4 درصد( 5.۸ واحد درصد افزایش 
داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
در بخش ریالی مربوط به گروه » پوست خام، چرم، پوستهای نرم و اشیاء ساخته 
شده از این مواد، و ...« )۷.4- درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه » محصوات 
صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن« )524.6 درصد( است.تغییرات میانگین 
شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در چهار فصل منتهی 
بــه فصل بهار ۱399 برابر با 34۷.۱ درصد بوده اســت که در مقایســه با تورم 
ساانه ی زمستان ۱39۸ )برابر با 295.2درصد( 5۱.9 واحد درصد افزایش داشته 
اســت. تغییرات میانگین شــاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده های 
داری در چهــار فصــل منتهی به فصل بهار ۱399 برابر بــا 33.2 درصد بوده 
است که در مقایسه با تورم ساانه ی زمستان ۱39۸ )برابر با 30.3 درصد( حدود 
واحد درصد افزایش داشــته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین 
نرخ تورم ساانه در بخش ریالی مربوط به گروه »چربیها و روغن های حیوانی یا 
نباتی و...« )2.۷ درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه»ماشین آات و وسایل 
مکانیکــی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و...« )450.2 درصد( اســت.قیمت 
کااهــای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادات خارجی 
کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می باشد و تغییرات آن ها از 
اهمیت باایی برخوردار است. درطرح شاخص قیمت کااهای وارداتی تاکنون از 
کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ۱390 )سال پایه( استفاده شده است که 
پس از بررسی های به عمل آمده، سال ۱395 به عنوان سال پایه ی جدید آن در 
نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال 

۱395 )سال پایه جدید( ارائه می شود.

سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری تاکید کرد:
نظارت شهرداری و نظام مهندسی ساختمان ساری بر 

اجرای ضوابط ساخت و ساز در سطح شهر
مرتضی بربســته سرپرست معاونت شهرســازی، معماری و 
امور مناطق شــهرداری ساری در نشســت با ایزدپناه رئیس 
دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان ساری بر گسترش 
تعامــات ســاختاری و نظارت مســتمر شــهرداری و نظام 
مهندسی ساختمان بر اجرای ضوابط ساخت و ساز در سطح 

شهرتأکید کرد، در جلسه هم اندیشی مرتضی بربسته سرپرست معاونت شهرسازی، 
معماری و امور مناطق شهرداری مرکز مازندران با ایزدپناه رئیس دفتر نمایندگی نظام 
مهندسی ساختمان ساری، بر گسترش تعامات ساختاری و نظارت مستمر شهرداری 
و نظام مهندسی ساختمان بر اجرای ضوابط ساخت و ساز در سطح شهر تأکید شد.در 
این جلسه، بربسته با بیان اینکه صیانت از حقوق عمومی شهر و شهروندان سرلوحه 
کاری دســتگاه مذکور اســت، تصریح کرد: این مسئله خط قرمز ما محسوب شده و 
قطعاً در قبال تخلفات ســاخت و سازها مماشــات نمی کنیم.وی یادآور شد: تعامل 
متقابل شهرداری و سازمان نظام مهندسی را ضروری می دانیم؛ چراکه پویایی حوزه 
شهرســازی مستلزم ایجاد یک مکانیزم کیفی در بحث ساخت و ساز اماکن مسکونی 
و تجاری است تا شهروندان بتوانند سال ها از وجود ساختمان هایی بادوام در زندگی 
شهرنشینی بهره ببرند. سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری 
ساری خاطرنشــان کرد: هرچند اعتقاد داریم افراد بسیاری در صنعت ساخت و ساز 
فعالیت نموده و نوعی شغل صنفی آنها محسوب می شود و از این راه امرار معاش می 
کنند، اما باید توجه داشــت معاونت شهرسازی شهرداری باید نگاهی آینده نگرانه به 
روند ساخت و سازها داشته باشد؛ بنابراین کیفیت را هیچگاه قربانی کمّیت نمی کنیم. 
همچنین در این جلسه که به تشریح مباحثی پیرامون رعایت اصولی فنی و مهندسی 
ســاخت و ســازهای اماکن مسکونی و تجاری ساری پرداخته شــد، ایزدپناه، رئیس 
دفتر نمایندگی نظام مهندسی ســاختمان ساری با بیان اینکه سازمان متبوعش در 
راستای ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان ساروی، تعامل با حوزه معاونت شهرسازی 
شهرداری را اصلی انکارناپذیر می داند، اظهار داشت: وضع قوانین موضوعه در فرآیند 
احــداث بنا و نظارت دقیق بر اجرای آن حق الناس اســت و بدون تردید هر دو نهاد 
نسبت به این مسئله اتفاق نظر دارند.ایزدپناه گفت: کاهش بروکراسی های بی مورد در 
روند ارائه پروانه های ساختمانی به مالکان، ارائه خدمات بهینه از طریق سامانه مرتبط 
و تدوین آئین نامه های مشترک بین دو دستگاه را به منظور تسریع در فرآیند صدور 

پروانه مد نظر قرار خواهیم داد.

تجهیز 226 دستگاه ماشین آات براي راهداري 
زمستاني در ایام

ایام-صمیم نیا -معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایام 
گفت: تعداد 226 دستگاه ماشین آات سبک، نیمه سنگین و سنگین برای عملیات 
راهداری زمستانی دراستان ایام تجهیز شده اند.محمدرضا رضایی اظهار داشت: تعداد 
226 دســتگاه ماشین آات سبک، نیمه سنگین و ســنگین برای عملیات راهداری 
زمستانی دراستان ایام تجهیز شده اند.وی افزود: این ماشین آات شامل بلدوزر، لودر، 
گریدر، کامیون، برف خور، نمک پاش، تراکتور و ســایر دستگاه های سبک وسنگین 
اســت که برای طرح راهداری زمستانی تجهیزشــده .معاون راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایام تصریح کرد: تعداد 220 نفر نیروی راهدار در قالب 32  اکیپ راهداری 
در حال آمادگی اجرای طرح زمستانی هستند.وی ادامه داد: تعداد 2۱ باب راهدارخانه 
و ساختمان های راهداری جهت استقرار عوامل راهداری تجهیز شده و بالغ بر ۱۷ هزار 
تن ماســه و نمک نیز جهت انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی در انبارهای شن و 

نمک ذخیره شده است.
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استانها

جدال بر سر گاز در مدیترانه؛ گزیده خبر

اروپاترکیهراعقبمیراند؟
 یکی از مهمترین جدال های ترکیه با کشورهای اروپایی در نیم قرن اخیرموضوع 
قبرس و سرزمین هایی بودکه از ۱۹۷۴به تصرف ترکیه درآمد و باعث شکل گیری 
قبرس شمالی یا قبرس ترک نشین شد، اما اکنون اکتشاف گاز درمدیترانه شرقی 
ازسوی ترکیه چالش میان این کشور و اتحادیه اروپا را باردیگر به اوج رسانده است.

سوریه، لبنان، ترکیه، قبرس، مصر، فلسطین، رژیم صهیونیستی، یونان و همچنین 
لیبی کشورهای هستند که در بخش شرقی دریای مدیترانه دارای ساحل خاکی و 
بر اساس حقوق مشخص دریایی صاحب حق مالکیت و فعالیت در دریای مدیترانه 
هســتند.اولین تاش ها برای اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز در مدیترانه شرقی 
را صهیونیست ها سالها پیش آغاز کردند و در ابتدای ۲۰۱۰ اعام شد اکتشاف ها 
در منطقه لوانت به نتیجه رسیده؛ منطقه ای نسبتا وسیع که لبنان و سوریه هم در 
خط مرزی آن قرار گرفته اند.در اواخر ســال ۲۰۱۱ کشف گاز در منطقه  آفرودیت 
قبرس اعام عمومی شــد و چهار ســال بعد مصری هــا در منطقه »ظهر« به گاز 
رسیدند. ترکیه مدعی سهم قبرس ترک نشین در استخراج گاز و همچنین کشف 
میدان های جدید در مدیترانه شرقی است. عاوه بر این ترکیه با دارا بودن ۱۸۰۰ 
کیلومتر نوار ســاحلی در دریای مدیترانه خود را محق به استفاده از منابع طبیعی 
در این دریا می داند.سازمان پژوهشی  زمین شناسی اتحادیه اروپا تخمین می زند در 
منطقه لوانت مدیترانه شرقی ۱.۷ میلیارد بشکه نفت، ۳.۴۵ تریلیون متر مکعب گاز 
طبیعی و در منطقه آفرودیت قبرس تا ۲۲۷ میلیارد متر مکعب گاز وجود دارد. در 
بخش »ظهر« مصر هم تا حدود ۸۵۰ میلیارد متر مکعب ذخایر گازی کشف شده 
است.با وجود این اکتشاف ها تا کنون سهمی برای ترکیه در نظر گرفته نشده و در 
مقابل بلوکی متشکل از مصر، اسرائیل، یونان، قبرس با پشتیبانی آمریکا و اتحادیه 

اروپا در مخالفت با فعالیت های اکتشافی ترکیه در مدیترانه شکل گرفته است.

مناطق اصلی مورد مناقشه
قبرس به عنوان عضو اتحادیه اروپا در سه مناقصه مهم در سال های ۲۰۰۷، ۲۰۱۳ 
و ۲۰۱۶ اکتشــاف گاز در مدیترانه شرقی را به کنسرسیوم ها و شرکت های غربی 
مانند اکســان موبیل و بریتیش گاز واگذار کرد و اجازه اکتشاف و فعالیت در ۱۳ 
منطقه که در نقشه شماره یک با رنگ و اعداد بنفش نشان داده شده را صادر کرد.

زمانی که اکســان موبیل در اواخر سال ۲۰۱۸ کشف سومین میدان گازی بزرگ 
قبرس را رســانه ای کرد، ترکیه به فعالیت های اکتشافی  خود در مدیترانه شرقی 
ســرعت بخشید. آنکارا ابتدا در همکاری با ایتالیا فعالیت های مشترکی را از سال 
۲۰۱۷ در این منطقه شروع کرد ولی از اواخر ۲۰۱۸ ابتدا با کشتی »فاتح« و بعد 
»اروچ رییس« و »یاووز« به تنهایی و به ســرعت فعالیت اش را در مناطقی که با 
رنگ تیره تر در نقشــه شماره یک مشخص شــده ادامه داد تا مناقشه و درگیری 
با قبرس و اتحادیه اروپا باا بگیرد.مناقشــات در مدیترانه شــرقی زمانی به نقطه 
رویارویی نظامی ترکیه با اروپا نزدیک تر شــد که یونان به عنوان مهمترین حامی 

قبرس و دولتی که حداقل در یک قرن اخیر چند رویارویی سنگین نظامی با دولت 
عثمانی و جمهوری ترکیه داشته، در جزایری چون کاستلوریزوـ  در ترکی جزیره 
میسـ  که تنها دو کیلومتر با خاک ترکیه فاصله نیروی نظامی مستقر کرد. ترکیه 
مســلح کردن این مناطق را برخاف قرارداد صلح ۱۹۴۷ پاریس می داند و در ماه 
آگوست به شدت به آن واکنش نشان داد.آن چه پیداست اینکه فاصله بسیاری از 
جزایر متعلق به یونان در دریای اژه و مدیترانه با آتن به عنوان خاک اصلی یونان 
بسیار بیشــتر از فاصله آن ها با شهرهایی همچون بدروم و آنتالیا در ترکیه است 
و موضوع پیچیده آب های ســرزمینی بارها بر آتش درگیری ترکیه و یونان اضافه 

کرده است.

تشکیل انجمن گازی؛ اتحادی برعلیه ترکیه
به جز همکاری های دو جانبه و چند جانبه میان کشــورهای دارای نوار ساحلی 
در مدیترانه شــرقی، آن چه بیش از پیش ترکیه را از معادات مدیترانه شــرقی 
عقب می زند، تشــکیل انجمن گازی میان هفت کشــور قبرس، یونان، اسرائیل، 
فلســطین، ایتالیا، مصر و اردن در اوایل ســال ۲۰۱۹ بود.انجمن )Forum( گازی 
مدیترانه شــرقی که ابتدا به میزبانی و تاش مصر شکل گرفت، اتحادی مشخص 
بدون دو کشور نسبتا تضعیف شده منطقه یعنی سوریه و لبنان، در جهت مقابله 
با گسترش فعالیت های ترکیه بود. پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ژنرال السیسی در 
مصر، روابط دیپلمات ترکیه و مصر به پایین ترین حد خود رســید، و فروم گازی 
نشانه ای از تاش  مصر و دیگر کشورهای منطقه در جهت تضعیف ترکیه بود.بعد 
از تشکیل انجمن گازی، آنکارا موافقتنامه ای با لیبی امضاء کرد که به گفته ترکیه 
یک منطقه اقتصادی انحصاری را  از ساحل جنوب ترکیه تا سواحل شمال شرق 
لیبی، ایجاد می کرد. مصر و یونان این موافقتنامه را غیرقانونی دانستند و عنوان شد 
در این موافقتنامه جزیره یونانی »کرت« که بین دو کشور قرار دارد، نادیده گرفته 
شده است.سه ماه پیش مصرو یونان قراردادی امضا کردند که با ایجاد یک منطقه 
اقتصــادی انحصاری به گفته یونان موافقتنامه ترکیه با لیبی را لغو می کرد.رقابت 
ترکیه برای اکتشــاف گاز تنها به درگیری با قبرس و یونان و در ادامه اسرائیل و 
مصر ختم نشد. فرانسه و اتحادیه اروپا در حمایت از اعضای خود وارد میدان شدند. 
ســفر ماه ســپتامبر وزیر امور خارجه آمریکا به آتن هم پیام دیگری به آنکارا در 
حمایت غرب از منافع یونان و قبرس در مدیترانه شرقی بود.روسیه که در موضوع 
سوریه با ترکیه همکاری می کند و اخیرا هم استفاده از سامانه اس۴۰۰ درگیری 
شدیدی میان آنکارا و غرب ایجاده کرده، در موضوع مدیترانه نه تنها در کنار ترکیه 
قــرار نگرفت، بلکه موضعی نزدیک به یونان اتخــاذ کرد تا ترکیه در منزوی ترین 
شرایط منافعش در این منطقه را دنبال کند.آنکارا در برابر تاش های غرب، هفته 
پیش با همکاری دولت مســتقر در قبرس ترک نشین منطقه مهم »ماراش« در 
قبرس را به روی عموم باز کرد. ماراش ۴۶ سال پیش منطقه ای مهم و گردشگری 

در قبرس بود که قوای ترکیه آنجا را تصرف کردند و ساکنان یونانی آن را به سوی 
جنوب کوچ دادند.در تمام این سال ها ماراش منطقه ای نظامی بود که مردم اجازه 
ورود به آن را نداشــتند. سفر اردوغان و رهبران احزاب ترکیه به شمال قبرس و 
بازگشایی منطقه ماراش با واکنش تند قبرس و حتی آلمان روبرو شد.»ماس« وزیر 
امورخارجه آلمان که ماه قبل ســفرش به آنکارا را به دلیل فعالیت های ترکیه در 
مدیترانه شرقی لغو کرد اکنون و تنها سه هفته به برگزاری نشست رهبران اروپایی 
عنوان کرده »اگر اقدامات و اظهارات تحریک آمیز همانند سفر اردوغان به شمال 
قبرس ادامه یابد و شاهد نشانه مثبتی از ترکیه تا ماه دسامبر نباشیم، بحث های 

دشواری در اجاس سران اروپایی در ماه دسامبر خواهیم داشت.«

آیا اروپا، آنکارا را تحریم خواهد کرد؟
روایت های باا نشــان می دهد اروپا چطور و چگونه در دو سال اخیر در مدیترانه 
شــرقی مقابل ترکیه قرار گرفت وعاوه بر فرانسه، این بار آلمان ـ که در ماه های 
اخیر نقش میانجی بــرای آرام کردن اوضاع را ایفا می کرد ـ  هم  آنکارا را تهدید 
به تحریم های اقتصادی کرده است.»ابراهیم کالین« سخنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه به بروکسل سفر کرد تا باب مذاکره دیپلماتیک با اروپا را باز نگه  دارد. کالین 
بعد از دیدارهایی با مقامات اروپایی عنوان کرد هنوز چشــم انداز حضور ترکیه در 
اتحادیه اروپا با اهمیت اســت و این چشــم انداز از دست نرفته است. رجب طیب 
اردوغان هم عصر شــنبهـ  اول آذرـ  در پیام ویدیویی خود به همایش بین المللی 
امنیت هالیفاکس با تاکید بر اینکه راه گفت وگو درباره مســائل مدیترانه شــرقی 
باز اســت، عنوان کرد: فعالیت هایمان را مثل گذشــته ادامه می دهیم و درها را 
هیچ گاه به روی دیالوگ و دیپلماســی نمی بندیم.ماقات های کالین در بروکسل 
و پیام های دیپلماتیک اردوغان نشــانه هایی از تاش های  آنکارا برای گفت وگو با 
اروپــا و جلوگیری از اجرای هر نوعی تحریمی در ماه آینده اســت.با وجود اینکه 
فرانســه در ماه های اخیر مدام ترکیه را به اعمال تحریم تهدید کرده، هیچ کدام از 
دیپلمات های اروپایی تاکنون درباره جزییات تحریم های احتمالی اطاعاتی ارائه 
نداده اند و تنها عنوان شده ممکن است این تحریم ها به کمک های ساانه اتحادیه 
اروپا به ترکیه مرتبط باشــد.اتحادیه اروپا در بخش های مختلفی مانند کشاورزی 
یا فعالیت های دانشگاهی ســاانه کمک ها و پروژه هایی را به ارزش۱۰۰ تا ۲۰۰ 
میلیــون دار برای ترکیه تعریف می کند و تاکنون تنها در رابطه با احتمال توقف 
این کمک ها و پروژه ها از ســوی اروپا صحبت هایی به رســانه ها درز کرده است.

دیپلمات های فرانسوی با آگاهی از نوع روابط اقتصادی و نظامی ترکیه با آمریکا و 
همکاری های کشورهای غربی با ترکیه در قالب پیمان آتانتیک شمالی ناتو، اعام 
کرده اند برای اجرای هر تحریمی نیاز به هماهنگی و حضور آمریکا اســت. بر این 
اساس به نظر نمی رسد در صورت هر نوع تصمیم یا تحریمی در ماه دسامبر ۲۰۲۰ 

ترکیه دچار مشکل شود.

 کشف میلیاردها بشکه ذخایر نفتی 
جدید در امارات

امارات از کشف جدید منابع نفتی جدید که مقادیر آنها حدود ۲۲ میلیارد بشکه 
نفت تخمین زده شــده خبرداد.وزارت انرزی امارات در گزارشــی اعام کرد که 
میادیــن نفتی جدیدی در حومه ابوظبی پایتخت  امارات متحده عربی کشــف 
شده است که ذخایر این میدان نفتی جدید بالغ بر ۲۲ میلیارد بشکه تخمین زده 
شده است.براساس این گزارش، شرکت نفت و گاز ابوظبی )ادنوک( مجری طرح 

اکشتاف و بهره بردار این میدان نفتی جدید تعیین شده است.

با هدف صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست پیرامونی فواد 
مبارکه انجام گرفت؛ 

بهره برداری از پروژۀ ایستگاه پمپاژ و خط 
انتقال پساب زرین شهر 

به منظور صرفه جویی در مصرف آب و اســتفادۀ مجدد 
از پساب های شــهری و همچنین پیشگیری از سرریز 
پساب های شــهری که آلودگی های زیست محیطی و 
رودخانۀ زاینده رود را در پی داشت، پروژۀ احداث شبکۀ 
جمع آوری و انتقال پساب شهرستان زرین شهر پس از 
اتمام عملیات احداث و آماده سازی، مورد بهره برداری قرار گرفت. علیرضا استکی، 
مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاات، ضمن اعــام این خبر تأکید کرد: با 
توجه بـــــه مشکات خشــکسالی و کــم آبـــی رودخــــانۀ زاینـــده رود و 
همچنیـــن در راستــــای تعــــهد به مسئولیت های اجتماعی شرکت فواد 
مبارکه، انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار آب و برطرف کردن مشکات 
آب شرکت به لحاظ کّمی و کیفی در دستور کار ناحیۀ انرژی و سیاات و این واحد 
قرار گرفت. به همین منظور قراردادی میان فواد مبارکه و شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان با موضوع خرید پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد 
گردید و طبق آن،  در طی حدود سی سال حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب پساب 
به فواد مبارکه تحویل می  گردد. این اقدام عاوه بر تأمین بخشی از آب موردنیاز 
فواد مبارکه، کمک شایانی به رفع آلودگی های محیط زیستی شهرهای اطراف 
خواهد کرد.وی ضمن اشــاره به اینکه این پساب ها پس از جمع آوری، در چهار 
تصفیه خانۀ شهرهای زرین شهر، مبارکه، صفائیه و ورنامخواست تصفیۀ اولیه شده 
و ســپس به تصفیه خانۀ آب فواد مبارکه )PU۱۳( انتقال داده می شوند، ادامه 
داد: انتقال پساب های شهرهای مبارکه، صفائیه و ورنامخواست از سال ۹۷ شروع 
شد و در حال حاضر نیز احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب زرین شهر به 
پایان رسیده و انتقال پساب های این شهر به فواد مبارکه نیز میسر شده است.

وی اذعان کرد: جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب های شهری و استفاده از 
آن ها در چرخۀ صنعت، کمک شایانی به بهینه سازی محیط زیست و تأمین آب 
موردنیاز شــرکت فواد مبارکه و درنهایت کاهش برداشت آب خام از رودخانه 
خواهد کرد.همچنین وی در خصوص مشخصات فنی این پمپاژخانه گفت: این 
پروژه در مساحتی حدود ۱۵۰۰ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال 
احداث گردیده است.  در ساخت این ایستگاه پمپاژ از حداکثر توان شرکت های 
داخلی به عنوان سازندگان تجهیزات از جمله پمپ، کابل، تابلو برق، جرثقیل و ... 
اســتفاده شده است.استکی در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر 
تمامی مراحل پیش راه اندازی و تست های مربوط به خط را طی کرده و در حال 
بهره برداری و انتقال پســاب های این شهر به فواد مبارکه است؛ ضمن اینکه با 
راه اندازی این پروژه امکان ارسال کامل پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان 
نیز  میسر شده است.وی در بخش پایانی سخنان خود از زحمات و همکاری های 
معاونت طرح و توسعه، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت کارکنان 
ناحیۀ انرژی و ســیاات، شرکت مهندسی فواد و شرکت آب و فاضاب استان 

اصفهان به عنوان مجری طرح تقدیر و تشکر کرد.

گازرسانی به 162 جایگاه CNG در سطح 
استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، از گازرسانی 
بــه ۱۶۲ جایگاه CNG در ســطح اســتان اصفهان 
خبــر داد و گفت: حدود ۳۵ جایگاه عرضه ســوخت 
CNG در کانشــهر اصفهــان قــرار دارد.به گزارش 
روابط عمومی،سید مصطفی علوی، با بیان اینکه، گاز 
طبیعی یکی از پاک ترین ســوخت ها به شــمار می رود که به دلیل انتشــار 
بســیار کم آلودگی، به عنوان سوخت سبز معروف شــده اظهار داشت: عاوه 
بر ایــن جایگزینیCNG  به جای بنزین به معنــای صرفه جویی در مصرف 
بنزین اســت.وی، با اشاره به اینکه، تعطیلی برخی از جایگاه های CNG برای 
اســتاندارد سازی اســت افزود: مدیریت تمامی جایگاه های CNG در سطح 
اســتان که موظف به تامین ســوخت گاز خودروها می باشد، برعهده شرکت 
پخش فرآورده های نفتی بوده و هر گونه تصمیم برای قطع و وصل گاز توسط 
شــرکت پخش فراورده های نفتی اعام می گردد.مهندس علوی،گفت: انواع 
ایســتگاه های گاز طبیعی استان اصفهان، که مشتمل بر ایستگاه های تقلیل 
فشار و حفاظت از زنگ می باشد و کار گازرسانی به واحد های مسکونی،تجاری، 
صنعتی و عمومی را انجام می دهند تحت مدیریت شرکت گاز استان اصفهان 
می باشد که در سال جاری تاکنون هیچگونه قطع گازی رخ نداده و با توجه به 
برنامه های مدیریت تعمیرات و نگهداری، در حال خدمات رســانی ۲۴ ساعته 
هســتند.وی، افزود: بر اساس اباغیه دیوان محاسبات استان اصفهان درتاریخ 
۵ تیرماه سالجاری و براساس آیین نامه شماره ۵۳۴۰۷ت/ ۵۷۱۳۵ تاریخ ۱۱/ 
۹۶/۵ بــا موضوع" نحوه تامین ایمنی جایگاه هایCNG "، اعام جایگاه های 
فاقد گواهی استاندارد توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام می شود 
و شــرکت پخش فرآورده های نفتی طی برنامه ریــزی مدون به گونه ای که 
کمترین تبعات اجتماعی و سیاســی را داشته باشد، لیست جایگاه های ملزم 
به قطع گاز را به شرکت گاز استان اصفهان اعام می نماید.مدیرعامل شرکت 
  CNGگاز استان اصفهان، گفت: برنامه ریزی و مدیریت قطع گاز جایگاه های
در اختیار شرکت گاز استان اصفهان نبوده و طبق اباغیه فوق الذکر بر عهده 
شرکت پخش فرآورده های نفتی است.مهندس علوی، تصریح کرد: با توجه به 
فشار باای گاز در جایگاه هایCNG ، بهره برداری از جایگاه های فاقد شرایط 
استاندارد مخاطرات ایمنی زیادی را برای شهروندان در پی خواهد داشت.ازم 
به ذکر اســت، شرکت گاز استان اصفهان همچون گذشته گاز ایمن و مستمر 
مصرف کنندگان از جمله صنایع بزرگ و اســتراتژیک و جایگاه های CNG را 
تامین نموده و با مدیریت گازرســانی به بیش از یک میلیون ۸۷۸ مشترک و 
بیش از ۲۶ هزار کیلومترشبکه در سطح استان، تا کنون ضعفی در توزیع پایدار 

گاز در این استان نداشته است.

 9 نیروگاه جدید تا پایان امسال وارد 
مدار می شود

وزیر نیرو با اشاره به بهره برد اری از ۶ نیروگاه از ابتدای امسال تاکنون گفت: ۹ نیروگاه 
دیگر تا پایان ســال جاری وارد مدار بهره برداری می شــود.رضا اردکانیان در گفت و 
گویی تلویزیونی اظهار کرد: در تابستانی که پشت سر گذاشته شد، نه تنها خاموشی 
رخ نداد و صادرات انرژی هم بیشتر بود، بلکه حتی میزان انرژی که به بخش صنعت 
داده شد، ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.وی گفت: یعنی در 
سال جهش تولید به عنوان یک صنعت زیربنایی توانستیم انرژی بیشتری را هم عرضه 
کنیم.اردکانیان همچنین اظهار کرد: عاوه بر ساخت نیروگاه، به یک عادت و تمرین 
جدیدی نیز مجهز شــدیم که دستگاه های سرمایشی و سایر دستگاه های انرژی بر را 
در ســاعت های اوج بار می توانیم مدیریت کرده و با همکاری مصرف کنندگان از یک 
ســرمایه گذاری جداگانه و بیشــتر بی نیاز شــویم و به جای این سرمایه گذاری، در 

بخش های دیگر به ویژه در بازسازی شبکه های فرسوده این منابع را مصرف کنیم.

تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟
تحلیل ها و گمانه زنی های بســیاری درباره نتیجه نفتی پیروزی جو بایدن وجود دارد 
و پیش بینی می شــود که با پیروزی بایدن، ایران به زودی به بازار نفت بازمی گردد و 
شرایط تغییر کند، در این میان نیز کارشناسان زیادی معتقدند که شرایط مناسبی در 
انتظار بازار نفت ایران است. تولید نفت ایران تحت تاثیر تشدید تحریمهای آمریکا علیه 
صادرات انرژی قرار گرفته اســت. مک مانیگل که یکی از مقامات ارشد سابق وزارت 
انرژی آمریکا است، در مصاحبه ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: تاثیر فوری تغییر دولت 
در آمریکا مربوط به وضعیت ایران خواهد بود. انتظار ندارم همه دو میلیون بشکه در 
روز صادرات نفت ایران فورا احیا شود اما احتماا شاهد افزایش صادرات این کشور به 
میزان نیم میلیون بشکه در روز خواهیم بود. آمریکا احتماا اقدامی نظیر ازسرگیری 
مذاکرات با ایران انجام خواهد داد و برای بازار نفت، این موضوع واقعا اهمیت دارد.مک 
مانیگل گفت: اوپک پاس احتماا در برنامه خود برای افزایش تولید روزانه به میزان 
دو میلیون بشکه از ژانویه سال ۲۰۲۱ تغییر نخواهد داد اما با توجه به دورنمای نامعلوم 
تقاضا، این موضوع قطعی نیست. تولید نفت ایران و لیبی ممکن است تغییراتی را در 
شــرایط این پیمان ایجاب کند.نظرات وی مشابه دیدگاه بانک MUFG ژاپن است که 
اعام کرده رویکرد بایدن در قبال ایران، موضوع مهمی برای بازار نفت خواهد بود.در 
این راســتا، مرتضی بهروزی فر  کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به وضعیت بازار 
نفت ایران پس از ورود بایدن بر سر قدرت، به ایسنا گفت:وضعیت فعلی ایران امکان 
تداوم ندارد و حتی اگر ترامپ نیز به فعالیت خود ادامه می داد می بایست تغییراتی 
به وجود می آمد تا وضعیت به نفع ایران و بازار نفت کشورمان تغییر کند.وی با بیان 
اینکه ادامه وضعیت موجود تا شــش ماه یا یکسال دیگر منطقی نیست، تصریح کرد: 
حتی اگر ترامپ نیز قدرت را بدست می گرفت باید سیاست هایی به کار گرفته می 
شد تا بازار نفت ایران سر و سامان بگیرد، در شرایط فعلی و با روی کار آمدن بایدن 
به نظر میرســد وضعیت ایران بهبود یابد.به گفته این کارشناس حوزه انرژی  باتوجه 
به اینکه بایدن منطقی تر از ترامپ است می توان نسبت به شرایط آینده امیدوار بود، 
مسلما ایران مجبور است وارد بازار شود اما اینکه بازار، ایران را بپذیرد و اجازه افزایش 
صادرات دهد یک موضوع دیگر است اگر کشورهای دیگر ورود ایران به بازار را بپذیرند 
مشکلی ایجاد نخواهد شد.بهروزی فر افزود: اگر این اتفاق نیفتد ایران مجبور است با 
هر ترفندی که شــده حتی با جنگ قیمت وارد بازار شود و این در شرایطی است که 
حتی اگر ایران با جنگ قیمتی نیز وارد بازار شــود کمترین آسیب را متحمل خواهد 
شد. اگر صادرات سه یا چهار برابر و قیمت نفت نیز تا ۵۰ درصد کاهش یابد  باز ایران 
کمترین ضرر را خواهد دید چراکه وضعیت اقتصادی کشــورهای حوزه خلیج فارس 
به علت کاهش قیمت های اخیر به شــدت نامناسب است.وی با تاکید براینکه تصور 
من این است که جنگ قیمت به نفع هیچکس نخواهد بود و ایران می تواند در یک 
زمان ۶ ماهه حداقل ۱.۵ میلیون بشکه به ظرفیت صادرات خود اضافه کند و کاهش 
قیمت شدیدی نیز به وجود نخواهد آمد، رقبا نیز مجبور هستند تا ورود مجدد ایران 

به بازار را بپذیرند.

برای  نفت دیروز چهارشنبه  قیمت 
چهارمین روز متوالــی تحت تاثیر 
خوش بینی به تاثیر مثبت واکسن 
کووید ۱۹ روی چشــم انداز تقاضا، 
افزایش یافــت و آمار افزایش بااتر 
از حــد انتظار ذخایــر نفت آمریکا 
نادیــده گرفت.بهــای معامات  را 
نفت برنت ۵۴ ســنت معادل ۱.۱ 
درصد افزایــش یافت و به ۴۸ دار 
و ۴۰ ســنت در هر بشــکه رسید. 
نفــت برنــت روز گذشــته تقریبا 
چهار درصد افزایش یافته بود.بهای 
اینترمدیت  تگزاس  وست  معامات 
آمریکا ۴۷ سنت معادل ۱.۱ درصد 
افزایش یافت و بــه ۴۵ دار و ۳۸ 
ســنت در هر بشکه رسید. شاخص 
نفــت آمریکا روز گذشــته بیش از 
چهار درصد صعود کرده بود.هر دو 
شاخص به بااترین رکورد از اوایل 
مارس تاکنون صعود کرده اند و در 
چهار روز گذشته حدود ۱۰ درصد 

افزایش داشته اند.
کوین سولومون، تحلیلگر اقتصادی 
انرژی در شــرکت اســتون ایکس 
در این بــاره گفت: بــازار نفت در 
وضعیت ریسک پذیری قرار گرفته 
زیرا اکنون ما ســه واکســن موثر 
داریم که مــی توانند بــا ویروس 
داروســازی  کنند.شــرکت  مبارزه 
استرازنکا روز دوشــنبه اعام کرد 
که واکســن کووید ۱۹ این شرکت 
در آزمایشــهای اساسی ۷۰ درصد 
موثــر بــوده و مــی توانــد تا ۹۰ 
این  باشــد.  بخش  نتیجــه  درصد 
ســومین واکسنی اســت که نتایج 
و  اســت  آمیزی داشــته  موفقیت 
می تواند ارزانتر ســاخته و راحتتر 
از رقیبانــش توزیع شــود. پیش از 
این شــرکتهای فایزر و بایو ان تک 
و ُمدرنا از ساخت واکسنهای موفق 

خبر داده بودند. امــا هیچ کدام از 
این واکســنها برای اســتفاده انبوه 
تا چنــد ماه دیگر آمــاده نخواهند 
شــد که به معنای ادامــه قرنطینه 
و محدودیتهای سفر تا سال آینده 
خواهد بود.این امــر احتماا اوپک 
و متحدانش شــامل روسیه را وادار 
خواهد کرد محدودیت عرضه فعلی 
خود را در سال ۲۰۲۱ ادامه دهند. 
تصمیم در این باره در نشست هفته 
آینده وزیران نفــت اوپک و اوپک 
پاس گرفته خواهد شد. این گروه 
پس از قرنطینه ای که اوایل امسال 
اجرا شــد و تقاضا برای سوخت را 
در بســیاری از نقاط جهان تضعیف 
کــرد، عرضه خود را بــرای تقویت 
قیمتها محدود کرده اســت. طبق 
اوپک  تولیدکنندگان  آوریل،  توافق 
پاس تولیدشان را در ژانویه حدود 

دو میلیــون بشــکه در روز معادل 
دو درصــد از عرضه جهانی افزایش 
خواهنــد داد.به گفته ســولومون، 
بخشی از ریسک پذیری بازار ناشی 
از وضعیت سیاســی در آمریکاست 
که پرزیدنــت ترامپ با آغاز فرآیند 
انتقال قــدرت به جو بایدن، رییس 
کرده  موافقــت  منتخب  جمهــور 
است.بر اســاس گزارش رویترز، در 
این بین، گزارش موسســه امریکن 
پترولیــوم نشــان داد ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر 
۳.۸ میلیون بشــکه رشد کرده و به 
حدود ۴۹۰ میلیون بشــکه رسیده 
اســت در حالی که تحلیلگران در 
این  افزایش  رویتــرز  نظرســنجی 
ذخایر به میزان ۱۲۷ هزار بشکه را 
پیش بینی کرده بودند. آمار رسمی 
ذخایر بعدازظهر روز چهارشــنبه از 
ســوی اداره اطاعات انرژی آمریکا 

منتشر خواهد شد.

نفت رکورد قیمت جدیدی زد

 جدیدترین آمار واردات
 نفت چین از ایران

واردات نفــت چین از ایران در اکتبر به ۲۶۳ هزار و ۳۸۸ تن رســید که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ کاهش ۵۰.۶ درصدی نشان داد. آمار 
اداره کل گمرک چین نشان داد میزان واردات نفت چین از ایران در فاصله 
ژانویه تا اکتبر به ســه میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تن رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۷.۳ درصدی داشت.روسیه و عربستان 
ســعودی جایگاه بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین در اکتبر را حفظ 
کردند اما میزان صادرات نفت این دو کشــور در مقایسه با سپتامبر کاهش 
داشت زیرا پاایشــگاههای چینی روند خرید نفت را آهسته کردند.این دو 
کشــور در رقابت فشردهای برای کسب جایگاه بزرگترین صادرکننده نفت 
به چین قرار دارند. صادرات نفت روســیه به چین شامل صادرات از طریق 
خط لوله در اکتبر به ۶.۶۴ میلیون تن رسید که معادل ۱.۵۶ میلیون بشکه 
در روز بود و در مقایســه با ۱.۸۲ میلیون بشکه در روز در سپتامبر و ۱.۶۴ 
میلیون بشکه در روز در اکتبر سال گذشته کاهش داشت.عربستان سعودی 
در اکتبر ۵.۹۴ میلیون تن معادل ۱.۴ میلیون بشــکه در روز نفت به چین 
فروخت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشت.

پریمیوم گرید نفتی اسپوی روسیه برای تحویل در اکتبر به پایینترین حد 
در سه ماه اخیر رسید و تحت تاثیر افت تقاضا، برای تحویل در نوامبر کاهش 
بیشــتری پیدا کرد. عربستان سعودی هم در قیمت فروش رسمی اکتبر به 
آسیا کاهش چشمگیری اعمال کرد.چین که بزرگترین خریدار نفت جهان 
اســت، انتظار می رود با کاهش حجم ترافیک بندری، شاهد ترخیص نفت 
بیشــتری از گمرک باشد.واردات نفت چین از آمریکا از ۳.۹ میلیون تن در 
سپتامبر به ۱.۶۳ میلیون تن در اکتبر کاهش پیدا کرد. طبق آمار رفینیتیو 
آیــکان، انتظار می رود رکورد باای ۴.۶۳ میلیون تن نفت آمریکا در نوامبر 
به بنادر چین برســد.بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت چین از عراق در 
اکتبر به ۴.۶۱ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

۶.۴ درصد کاهش داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز:
تولید روزانه گاز کشور به 9۰۰ میلیون 

مترمکعب رسید
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش تولید روزانه گاز شیرین در کشور 
تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب خبر داد.به گزارش وزارت نفت، حسن منتظرتربتی 
در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به حل مسئله موازنه تولید و مصرف در 
ســال های گذشته در کشور، گفت: به دلیل اقدام های مؤثری که در سال های 
اخیر در پارس جنوبی انجام شــده، تولید روزانه گاز کشــور به ۹۰۰ میلیون 
مترمکعب رسیده که این مقدار معادل روزانه ۵ میلیون بشکه نفت است.وی با 
بیان اینکه اگر ایران از گاز طبیعی بهره مند نبود باید برای تأمین انرژی کشور 
نفت وارد می کردیم، افزود: خوشــبختانه این انرژی پاک اکنون در دسترس 
مردم در بخش های مختلف خانگی، صنایع و نیروگاه هاست.مدیرعامل شرکت 
ملی گاز تصریح کرد: مســئله دیگری که در گذشته وجود داشت نوع شبکه 
گازرسانی کشور به حالت درختی بود یعنی سرشاخه های شبکه نقاط ضعف 
آن محسوب می شد اما در سال های اخیر با افتتاح کریدور غرب کشور و خط 
لوله دامغان – نکا – کیاسر، این خطوط لوله با ُقطر ۵۶ اینچ به شبکه گازرسانی 
متصل شدند و شبکه به هم پیوسته ای ایجاد شد.تربتی همچنین به افزایش 
مصرف روزانه ۳۰ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در تابستان امسال نسبت به 
زمان مشابه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: به طور معمول هر سال تعدادی شهر 
و روستا به شبکه گاز کشــور افزوده می شود که بخشی از افزایش مصرف به 
این موضوع معطوف است، اما عمده افزایش غیر معمول امسال به دلیل افزایش 
شست وشوها، استفاده از آب گرم و به تبع آن افزایش مصرف گاز در تابستان 
بود.وی با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی، اظهار کرد: پیش بینی 
می کنیم زمستان امسال هم این روند افزایش بیشتر نسبت به مصرف هر سال 
ادامه دارد.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اکنون عمده شــهرهای 
کشور به شبکه گاز متصل هستند، یادآور شد: تعداد روستاهای گازدار کشور از 
۱۴ هزار روستا در سال ۹۲ اکنون به حدود ۳۲ هزار روستا رسیده است یعنی 

به طور میانگین ساانه ۳ هزار روستا به شبکه گاز متصل می شود.
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نگـــاه رئیس اتاق بازرگانی تهران:

شیوهنامهجدیدفوادرانت۸۰هزارمیلیاردیایجادمیکند
رئیس اتاق بازرگانی تهــران در نامه هایی جداگانه به معاون اول 
و معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار اصاح فوری شیوه نامه 
جدیــد تنظیم بازار فواد با مشــارکت بخش  خصوصی شــد.به 
گــزارش اتاق بازرگانی تهران، مســعود خوانســاری رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه هایی جداگانه 
به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور، شــیوه نامه جدید 
تنظیم بازار فواد را که چندی پیش از ســوی دولت اباغ شــد، 
موجب بازگشت امضای طایی و بروز توزیع رانت نجومی در این 
بازار اعام کرد و با یادآوری اینکه اجرای این شیوه نامه، تهدیدی 
جدی برای صادرات فواد اســت و افت تولیــد در این بخش را 
به همراه خواهد آورد، خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی و 
اصاح این شیوه نامه شد.خوانساری در این نامه ها، با اشاره به اینکه 
استراتژی تنظیم بازار فواد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به 
جای عرضه حداکثری محصوات نهایی، وضعیت دشواری برای 
این صنعت ارزآور کشــور طی ســال های اخیر به همراه آورده ، 
تاکید کرد که اجرای این شیوه نامه عاوه بر افت صادرات و تولید 
فواد، ریزش بازار ســرمایه را نیز در پی خواهد داشت.وی در این 
نامه که به دفاتر اســحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارســال 
شــده ، مهم ترین تهدیدهای شیوه نامه جدید تنظیم بازار فواد را 
گوشــزد کرده و اصاح آن با مشــارکت اتاق ایران، اتاق تهران و 
انجمن تولیدکنندگان فواد را ضروری دانست.خوانساری یکی از 
ایرادات این شیوه نامه را ایجاد امضاهای طایی عنوان کرده است 
که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته 

پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.وی توزیع رانت 
نجومی در بازار فواد را یکی دیگر از نگرانی ها از محل اجرای این 

شیوه نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در 
تعیین قیمت پایه محصوات فوادی که با احتســاب ارز نیمایی 

حدود ۲۵ درصد ارزان تر از نرخ های جهانی است، حدود 8۰ هزار 
میلیــارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشــور، رانت 
توزیع می شود.رئیس اتاق تهران همچنین، اجرای این شیوه نامه را 
موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فوادی از طریق منوط 
کردن مجوز صادرات به کســب اطمینــان از تأمین نیاز داخلی، 
دانست و یادآوری کرد که شمش فوادی حدود ۷۰ درصد سبد 
صادرات فواد ایران را دربر می گیرد.وی در عین حال، با توضیح 
اینکه فوادسازان قراردادهای پیش فروش صادراتی خود با شرکای 
تجاری را تا پایان امسال منعقد کرده اند، درخواست برای کاهش 
صادرات این بخش را در تضاد با سیاســت های تجاری کشور در 
راســتای افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی دانست.در این نامه ها 
همچنین شیوه نامه جدید تنظیم بازار فواد، مغایر با برخی قوانین 
و دستورالعمل های شورای رقابت دانسته و هشدار داده شده که 
اجرای این شیوه نامه بازار سرمایه را با ریزش مواجه خواهد کرد، 
ضمن آنکه طی روزهای ابتدایی آذرماه امسال نیز در بورس اوراق 
بهادار تهــران این ریزش نمود یافت و خود را نشــان داد.رئیس 
اتاق تهران در انتهای این نامــه و پس از بیان ابهامات و ایرادات 
به این شــیوه نامه جدید فوادی، با اشــاره به ماده ۲ و 3 قانون 
بهبود مستمر محیط کســب وکار، تقاضا برای تشکیل کمیته ای 
متشــکل از وزارت صمت، بورس کاا، اتاق ایران و اتاق تهران و 
انجمن تولیدکنندگان فواد را مطرح کرد تا با اصاح شــیوه نامه 
مذکور، از بروز نگرانی ها و تهدیدهای جدی در بازار فواد کشــور 

جلوگیری شود.

 2 راهبرد توسعه همکاری »ارزی« 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با رویکرد ارزی نیازمند در نظر گرفتن 
دو راهبرد یکی افزایش متوازن صادرات و واردات جهت رسیدن به باانس تجاری 
و دیگری استفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه تراکنش های ارزی 
است.در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت تجارت و ظرفیت های 
همکاری اقتصادی دو جانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا، طی ســال های 
1394 تا 1398 تراز تجاری کشــور با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
منفی بوده است، این در حالی است که به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده 
طی سال های اخیر به علت محدودیت منابع ارزی، تامین ارز برای انجام واردات با 
مشکل مواجه شده است. لذا توسعه همکاری با این اتحادیه با رویکرد ارزی نیازمند 
در نظر گرفتن دو راهبرد یکی افزایش متوازن صادرات و واردات جهت رســیدن 
به باانس تجاری و دیگری استفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه 

تراکنش های ارزی  است. 

افزایش متوازن صادرات و واردات جهت رسیدن به باانس تجاری
در این رابطه ازم است از طریق مسیرهای معرفی شده در این گزارش، صادرات 
کشور به کشور عضو این اتحادیه افزایش یابد تا امکان تامین کااهای مورد نیاز 
کشور نیز از طریق واردات ممکن شود. یکی دیگر از راه های ایجاد درآمد ارزی در 
این اتحادیه، تهاتر نفت  و کااست. به این منظور، جمهوری اسامی که در حال 
حاضر برای صادرات نفت با مشکل مواجه شده، می تواند اختیار فروش نفت خود 
را در سواحل جنوبی کشور در اختیار کشورهای منطقه اوراسیا به ویژه روسیه قرار 

دهد و در ازای آن کااهای مورد نظر خود را از این کشور وارد کند. 

استفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه تراکنش های ارزی 
با اشاره به اســتفاده از ابزارهای مصون از تحریم به منظور تسویه تراکنش های 
ارزی آمده است ،  در صورت برقراری باانس تراز تجاری با هر یک از این کشورها 
)کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا( یا با مجموع آنها امکان تسویه تراکنش ها بدون 
نیاز به نظام های پولی بین المللی که رصد پذیر و قابل تحریم اســت، به وجود 
خواهــد آمد. حتی در صورت عدم برقراری باانس نیز به میزان حداقل واردات و 
صادرات این رویکرد قابل اســتفاده اســت و تراکنش های مالی بین المللی را به 
شــدت کاهش می دهد. این رویکرد در سال های گذشته تحت عنوان »پیمان 
پولی دو یا چندجانبه« در کشور مطرح شده است. برای عملیاتی کردن این ایده 
تنها کافی اســت بانک های مرکزی یا یکی از بانک های این کشورها نقش بانک 
واسط را به جای بانک های اروپایی و آمریکایی ایفا کند.در این صورت در هریک 
از تراکنش های تجاری با پول رسمی هر کشور با بازرگان تسویه می شود و معادل 
آن در حســابهای فی مابین بانک ها با بانک های مرکزی دو کشور در حسابهای 
واسط منظور می شود، برای مثال در پی یک محموله صادراتی از ایران به روسیه، 
بانک مرکزی ایران با صادر کننده ایرانی به صورت ریالی با هر ارز دیگر مورد توافق 
تسویه کرده و در عوض حساب بانک مرکزی روسیه در بانک مرکزی ایران را به 
همان میزان )براساس واحد پولی مورد توافق( بدهکار می کند، از طرف دیگر بانک 
مرکزی روسیه نیز با وارد کننده روسی براساس روبل یا هر ارز دیگر مورد توافق 
تســویه می کند. موضوع قابل توجه آنکه واحد پولی مورد توافق بین دو کشــور 
جهت حســابداری پیمان پولی دوجانبه می تواند دار، یورو، ارزهای دو کشور با 
هر ارز یا حتی کاا، طا و باشد و از آنجایی که این واحد فقط در حسابداری فی 
مابین مورد اســتفاده قرار می گیرد نمی تواند مورد تحریم قرار گیرد.تنها چیزی 
که باقی می ماند، تسویه بین بانک های مرکزی دو کشور در صورت عدم برقراری 
باانس تجاری و فقط به میزان مابه التفاوت صادرات و واردات بین دو کشور است. 
در صورت انعقاد پیمان پولی چند جانبه با اتحادیه اقتصادی اوراســیا تنها مابه 
التفاوت کل صادرات و واردات بین ایران و اعضای اتحادیه نیازمند تسویه است. در 
صورت اتخاذ چنین رویکردی در ســال 1398، براساس داده های جدول ۲۵ به 
جای ۲118 میلیون دار تراکنش تنها نیازمند ۵38 میلیون دار تراکنش بودیم.

تاکنون بین بانک های مرکزی ایران با پاکستان و ترکیه نیز قراردادهای مشابهی 
منعقد شــده، ولی به دایل فنی و سیاسی چندان مورد بهره برداری قرار نگرفته 
است.شایان ذکر است از آنجایی که صادر کنندگان ترجیح خواهند داد با ارزهای 
جهانروا معامله کنند تا با ارزهای ملی، موفقیت اجرای این ایده نیازمند طراحی 
ســاز و کارهای انگیزشی مناسب برای حضور فعال بازیگران حوزه تجارت است، 
در این حوزه تجربه کشورهای پیشرو مانند چین قابل استفاده است.موضوعی که 
باید توجه شــود آن است که تنها در صورتی که از پیام رسان سوئیفت استفاده 
نشــود، این روش مصون از تحریم است و در غیر این صورت کلیه تعامات قابل 
رصد و پیگیری است و امکان تحریم وجود دارد.متأسفانه در قراردادهایی که بانک 
مرکزی کشــور با پاکستان و ترکیه منعقد کرده به این مهم توجهی نشده است. 
این موضوع از آن جهت قابل اهمیت است که مهم ترین ابزار رصد تراکنش های 
مالی ایران و به تبع تجارت خارجی ایران برای آمریکا، پیام رسان سوئیفت است.

آمریکا از سال ۲۰۰1 به بعد به بهانه مبارزه با تروریسم، گزارش های تراکنش های 
بانکی را از سوئیفت دریافت می کند. بنابراین اگر به جای سوئیفت، از پیام رسانی 
استفاده شود که تحت نظارت و کنترل آمریکا نباشد، رصد تراکنش های بانکی 
ایران برای آمریکا ناممکن یا خیلی پرهزینه خواهد شد. جایگزین های مختلفی 
برای سوئیفت می توان پیشنهاد کرد که برخی از آنها در کوتاه مدت قابل اجراست 

و برخی نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت خواهد بود:
- کوتاه مدت: استفاده از پیام رسان های ایرانی با پیام رسان های داخلی متعلق 

به کشورهای عضو اتحادیه
• سپام ارزی ایران. در حال حاضر تراکنش های ریالی بانک های داخلی در بستر 

پیام رسان سپام سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی( انجام می شود.
• SPFS روسیه. SPFS پیام رسان داخلی روسیه بالغ بر ۵8 بانک است که با هدف 

جایگزینی سوئیفت طراحی شده است.
• CyberFT روســیه. این پیام رســان برای عضویت کلیه بانکها و شــرکتها در 
سراســر دنیا طراحی شده است و در حال حاضر 111 عضو از کشورهای روسیه، 

تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان دارد.
- میان مدت: ایجاد ســامانه پیام رسان مالی موازی با استفاده از فناوری جدید و 
معماری دفاتر کل توزیع شده وابستگی به پیام رسان های خارجی نامبرده در باا 
به علت معماری متمرکز آن می تواند در آینده معایب کنونی پیام رسان سوئیفت 
را به همراه داشــته باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود در حد ضرورت و به 
عنوان راهبرد کوتاه مدت بدان پرداخته شود و تمرکز سیاستگذار در میان مدت 
معطوف به ایجاد پیام رســان مالی موازی با استفاده از معماری دفاتر کل توزیع 
شــده )غیر متمرکز( مانند فناوری باک چین باشد. فناوری زنجیره بلوک نوعی 
فناوری غیرمتمرکز اســت که به دلیل رمزنگاری شدن از امنیت باایی برخوردار 
است.مزیتهای پیام رسان مبتنی بر این فناوری این است که اوا هیچ یک از دو 
کشور طرف معامله، نمی توانند اطاعات آن را دستکاری کنند. در نتیجه اطاعات 
ثبت شده به عنوان سند، قابلیت استفاده حقوقی دارد. ثانیا به علت متن باز بودن، 
مسیر هرگونه سوءاستفاده را از بین می برد. یکی از نمونه های عملیاتی شده در 
این حوزه، پیام رســان و شبکه پرداخت غیر متمرکز ریپل است. شبکه پرداخت 

ریپل ارز دیجیتال مورد استفاده در شبکه ریپل در سال ۲۰1۲ معرفی شدند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
افزایش پروازهای خارجی و بین المللی

معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری از افزایش 
پروازهای خارجی توسط شرکت های هواپیمایی داخلی و افزایش پروازهای 
بین المللی توســط ایراین های خارجی خبر داد.در پی شیوع و گسترش 
ویروس کرونا در جهان، کشورهای مختلف مرزهای هوایی زمینی و دریایی 
خود را به روی یکدیگر بســتند و سفرهای خارجی برای همه کشورها به 
شــدت محدود شد اما پس از گذشته ماه ها از شیوع این ویروس بسیاری 
از کشــورها تصمیم گرفتند تا با مذاکرات این دو و چند جانبه و تدوین و 
اجرای پروتکل های مشترک بهداشتی ســفرهای خود را به تدریج از سر 

بگیرند.
در این راســتا ایران نیز سفرهای هوایی خود را به مقاصد مختلف خارجی 
مجدداً آغاز کرد و بســیاری از کشــورهای خارجی هم این کار را متقابًا 
انجام دادند. همچنین ایراین های خارجی نیز بعضاً سفرهایی هوایی خود 
بــه ایران را از ســر گرفتند که می توان به قطر ایرویــز به عنوان یکی از 
شرکت های هواپیمایی خارجی پرکار در آسمان ایران اشاره کرد که تقریباً 
از همان ماه های ابتدایی شــیوع ویروس کرونا، مسافران را البته با رعایت 
پروتکل های بهداشتی جابجا می کرد.ابوالقاسم جالی - معاون هوانوردی 
و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشــوری- دربــاره آخرین وضعیت 
پروازهای خارجی اینگونه به ایسنا توضیح داد: در حال حاضر هیچ مشکلی 
برای پروازهای خارجی وجود ندارد و بســیاری از شرکت های هواپیمایی 
داخلی ســفرهای خارجی خود را با رعایت پروتکل های بهداشــتی روز به 
روز گسترش می دهند.وی افزود: بسیاری از شرکت های هواپیمایی داخلی 
که پیش از شیوع ویروس کرونا به مقاصد خارجی مختلفی سفر می کردند 
هم اکنون نیز پروازهای خود را به همان مقاصد را از ســر گرفتند که می 
توان به کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی و غیره اشاره کرد به عنوان 
مثال روزانه  بیش از هشت ایراین به مقصد ترکیه  پرواز می کنند.جالی 
با اشاره به دیگر مقاصد خارجی شرکت های هواپیمایی ایرانی مانند عراق 
و دیگر کشــورهای همسایه، اعام کرد: ایران ایر تنها ایراین داخلی است 
که به کشورهای اروپایی مختلفی پرواز میکنند.معاون هوانوردی و امور بین 
الملل سازمان هواپیمایی کشوری چنین درباره انجام پروازهای بین المللی 
گفت: ایراین های خارجی مانند قطر ایرویز، ترکیش ایراین و امارات در 
حال حاضر پرواز خود به ایران را انجام داده و مسافران را جابه جا می کنند 
همچنین دیگــر ایراین های خارجی نیز به زودی به آن ها می پیوندند که 
می توان به لوفت هانزا به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های هواپیمایی 
بین المللی اشاره کرد که بر اساس مذاکرات صورت گرفته از اواسط دسامبر 

پرواز خود به ایران را از سر خواهد گرفت.

معاون سازمان حمایت:
افزایش قیمت روغن متاثر از قیمت جهانی 

آن است!
معــاون نظارت بر کااهای مصرفی و شــبکه های توزیعی و اقتصادی ســازمان 
حمایت گفت: تصویــب حداکثر افزایش قیمت مصرف کننــده انواع روغن در 
بسته بندی های مختلف در ســتاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت روغن 
خام و ســایر هزینه ها از جمله ملزومات بسته بندی و ورق و همچنین افزایش 
قیمت جهانی انواع روغن )مورد تایید کمیته ارزی( بوده است.به گزارش وزارت 
صمت، ســید داوود موسوی با بیان این مطلب، افزود: ستاد تنظیم بازار حداکثر 
افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن در بسته بندی پت را 1۰ درصد و سایر 
انواع بســته بندی ها را 13 درصد اعام کرد.وی ادامه داد: بر این اساس، قیمت 
احجام و بسته بندی های مختلف روغن توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان محاســبه و در سامانه 1۲4 بارگذاری می شود.معاون نظارت بر 
کااهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: 
همچنین قیمت هر کیلوگرم روغن خام ســویا و پالم در مبادی ورودی ۵۵ هزار 
ریــال و قیمت هر کیلوگرم روغن خام آفتاب و کلــزا در مبادی ورودی نیز ۶۰ 

هزار ریال تعیین شد.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین با بیان 
اینکه هر مفســده  ای در لوای حمایت از تولید رخ 
داد،  گفت:برخی برای مسئوان کشور هر روز روضه 
رسوب خواندند. مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی 
ایران و چین در گفتگو با رادیو در پاسخ به سوالی در 
مورد ترخیص کااها از گمرک به وسیله ارز متقاضی 
و واردات بــدون انتقال ارز گفت: در این مورد چند 
مسئله بسیار مهم وجود دارد، اول آنکه تبعیض کار 
غلطی است.وی افزود، این بدین معناست که ما در 
کشور به متخلفین جایزه می دهیم و کسانی که تن 
به قانون می دهند را تنبیه کنیم. در حدود دو سال 
است که اعام شــده اگر کسی تامین ارز آن انجام 
نشده یا به قولی کد رهگیری بانک مرکزی را ندارد، 

حق واردات نیز ندارد.

گمرک اشتباه کرد
حریری با بیان اینکه عده ای در این دو ســال بدون 
آنکه تشــریفات قانونی واردات کاا را به طور کامل 
انجــام دهند )بدون داشــتن کد رهگیــری بانک 
مرکــزی( اقدام به واردات کاای خود کردند، گفت: 
اول آنکه گمرک اشــتباه کرده و نباید اجازه تخلیه 
چنین محموله هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده 
در انبارهای خود می داده است که بعد از آن کسی 
بخواهد روضه دپو بخوانــد و چنین جبری را برای 
کشور درســت کند.هر روز یکی از قوا را به گمرک 
ببرند و یک نمایشی به راه بیاندازند که ببینید چقدر 
کاا در گمرک باقی مانده و کااهای اساسی در حال 
خراب شــدن اســت.وی در ادامه گفت: البته بحث 
کاای اساســی جدا از این موضوع است اما در قبال 
کاای اساســی ما می شنویم که 4۲۰ کانتینر لوازم 
خانگی در حال خارج شدن از گمرک است. افرادی 
به قانــون تن داده اند و بدون تخصیص ارز کااهای 
خود را وارد نکردند اما عده دیگری این کار را نکردند 

و کاای خود را وارد کرده و در گمرک دپو کردند.

متخلفیــن برنده شــدند/ واردات بدون ارز 
نیست

عضو اتاق بازرگانــی ایران و چین وی با بیان اینکه 
افرادی کــه از قانون تبعیت نکردند برنده شــدند، 
گفت: هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیســت )حتما 
برای واردات کاا ارز از کشور خارج می شود(، یعنی 
وارد کننده ارز را از بازار آزاد و یا بانک مرکزی تامین 
می کنــد. در غیر این صورت کســی ارز خود را در 
شرایط فعلی برای وارد کردن کاا به کشور و پس از 

آن تبدیل شدن به ریال هزینه نمی کند.وی افزود، 
در حال حاضر جریان برعکس این موضوع اســت، 
یعنی این ریال اســت که در حال تبدیل شدن به 
ارزهــا و کاا های با ارزش دیگر اســت و آن هم به 

دلیل کاهش ارزش ریال است.

دپو کردن در گمــرک ارزش دار افراد را دو 
برابر کرده

این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه همین 
تقاضای ارز به بازار آزاد فشــار وارد می کند و باعث 
به وجود آمدن تقاضای ۷ میلیارد داری می شــود، 
گفت: این موضوع باعث افزایش نرخ ارز می شــود. 
عده ای کااهایی نظیر لوازم خانگی داشــتند که در 
حال حاضر در بــازار داخلی با قیمت دار ۵۰ هزار 
تومانی معامله می شــود و این دپو کردن در گمرک 
ارزش دار افراد را دو برابر کرده اســت. این مسئله 
یک رانت اســت که از انبارهای گمرک و از مقامات 

ذی نفوذ برای بهره مندی از آن استفاده کردند.

مصوبه دولت امکان پولشــویی برای قاچاق 
خارجی را فراهم میکند 

وی در ادامه گفت: امروزه ما شاهد قاچاق سوخت، 
دارو، دام و بسیاری کااهای دیگر از کشور هستیم 
که شــامل تمام کااهایی اســت که با ارز مفسده 
برانگیز 4۲۰۰ تومانی وارد می شود. این پول قاچاق 
در خارج از کشــور تبدیل به ارز می شود اما این ارز 
کثیف است و برای بازگشت به چرخه رسمی کشور 
باید شسته شود.حریری معتقد است، حال اگر بدون 
انتقال ارز کاا وارد کشــور شود، پولشویی و چرخه 
قاچاق خروجی از کشــور توســط مصوبه اخیر که 
دولت اباغ  کرده اســت انجام می شود، این بدین 
معناست که دولت مقرره ای را وضع کرده است که 
بر اســاس آن عده ای می توانند پولشویی کنند. این 
موضوع خود می تواند باعث افزایش قاچاق معکوس 

از کشور شود.

اگر مصوبه دولت نبود دار به 20 الی 21 هزار 
تومان می رسید

وی در مــورد تاثیر مصوبه دولــت بر نرخ ارز گفت: 
بنده معتقد هستم که اگر این مصوبه نبود در حال 
حاضر دار در بازه ۲۰ هزار تومان قرار گرفته بود. اما 
فشار ۶ الی ۷ میلیارد دار تقاضا فشار کمی نیست، 
چرا که کل واردات رسمی ما در سال در حدود 4۰ 
میلیارد دار است و این رقم خود شامل ۲۰ درصد 

از کل واردات اســت. این آمــار )۷ میلیارد دار( را 
خود گمرکی ها اعام کردند.اینکه هر روز مسئولین 
مختلف را به گمرک می برنــد، یک روز معاون اول 
رئیس جمهــور، یک روز نماینده قوه قضائیه و یک 
روز هم نمایندگان مجلس و مدام روضه می خوانند 
که ببینید این برنج هــا در گمرک مانده و در حال 

فساد است.

برخی از مفسده های بزرگ در لوای حمایت از 
تولید رخ داد

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص واردات 
کااهای اساسی گفت: در تیر ماه مقرر شد کسانی 
که ۵ قلم کاای اساســی در گمرک دارند، بتوانند 
بدون تخصیص ارز کاای خود را وارد کنند. کسی 
نیز به این موضوع اعتراضی نکرد. اعتراض ما از زمانی 
آغاز می شود که به آبان ماه می رسیم و واردات بدون 
تخصیص ارز به تمامی کااها تســری پیدا می کند.

وی افزود، اگر برخی از مفســده های بزرگی که در 
کشور رخ داده را بررسی کنیم می بینیم که در لوای 
حمایت از تولید رخ داده اســت. در حال حاضر نیز 
بهتر است ریز آمار 4 میلیون کانتینری که می گویند 
در گمرک باقی مانده اســت را جهت شفاف سازی 
اعام کنند تا مشــخص شود که چه مقداری از این 
کااهــا واقعا از مواد اولیه تولیدی یا ماشــین آات 

مربوط هستند.

برروی یک دار ریســک  هیچ تاجری حتی 
نمیکند

حریری در پاسخ به سوالی در مورد تکرار رویه فشارها 
برای واردات کاا به کشور گفت: طی 3۰ سال گذشته 
این بار چهارم اســت که این رویه رخ می دهد. کسی 
که یک سال و نیم پیش، چند میلیون دار کاا وارد 
کشــور کرده و آنرا در گمرک نگه داشته، خیالش از 
امکان واردات و ترخیص آن راحت بوده است. در غیر 
اینصورت هیچ تاجری حاضر نیست حتی بر روی یک 
دار آن ریســک کند. کســی که جنس خود را غیر 
قانونی )بدون رعایت مقرره های قانونی (در انبارهای 
ورودی کشــور ریخته،  این را میدانسته که این قدر 
میتواند زور و  فشــار بدهد و جوســازی  کند و  این 
و آن را بخــرد تا چنین مصوبه ای را بگیرد کارش را  
بلد است و در نهایت زرنگهای عرصه تجارت به قانون 
وقعی نمیگذارند.وی در ادامه گفت: این افراد کار خود 
را بلد هستند و آن کسانی که تن به قانون دادند در 

اینجا ساده لوح شمرده می شوند.

 واکنش حریری به مصوبه ترخیص کااهای رسوبی؛
 برخی برای مسئوان هر روز روضه رسوب خواندند

وزیر جهاد کشاورزی به معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
این وزارت ماموریت داد تا نسبت به تشکیل کارگروه 
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، 
اقدام کند.به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، کاظم 
خــاوازی وزیر جهاد کشــاورزی در نامــه ای خطاب 
بــه احمدعلی کیخا معاون برنامــه ریزی و اقتصادی 
این وزارت، تصریح کرد: در راســتای اجرای منویات 
مقام معظــم رهبری رهبری در ســال جهش تولید 
و در اجرای ماده ۶1 الحاقــی قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی تصویب نامه شــماره 
هیئت  مــورخ ۲1/11/1398  149383/ت۵۷۰4۵ه 
محترم دولت و با هدف تصمیم گیری و فراهم کردن 
زمینه حل و فصل ســریع مسائل و مشکات کسب و 
کارها و تسهیل ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی، 

بدین وسیله به جنابعالی ماموریت داده می شود نسبت 
به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی اقدام کنیــد.در ادامه این نامه، 
ترکیب کارگروه شامل معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
)رئیس(، مدیــرکل دفتر امور اقتصادی )دبیر(، معاون 
توســعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی، 
مدیرعامل بانک کشاورزی، رئیس سازمان امور اراضی 
کشــور، رئیس سازمان نظام مهندســی کشاورزی و 
منابع طبیعی، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، 
نماینده اتاق ایران، رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان تهران و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان 
ها از ســوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و تاکید شده 
است: بررسی و حل مشکات واحدهای تولید و کسب 
و کار کشــاورزی، اخذ تصمیم در خصوص رفع موانع 

خاص و مقطعی مخل تولید کشاورزی و ارائه راه حل 
کوتــاه مدت، اخذ تصمیم و پیگیری در خصوص رفع 
موانع تامین مالی و جذب سرمایه در بخش کشاورزی، 
رفع موانع تکمیل و بهره برداری طرح های نیمه تمام 
بخش کشاورزی، رفع موانع مربوط به صدور مجوزها و 
پاسخ استعام های صادره از سوی دستگاه های اجرایی 
ذیربط، پیگیری در جهت رفع موانع قضایی و نظارتی 
کسب و کارهای کشــاورزی، پیشنهاد اصاح قوانین 
مقررات و ضوابط و رویه های مرتبط با تولید و خدمات 
در زمینه های تسهیل امور سرمایه گذاری، صادرات، 
واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، محیط 
زیســتی، منابع طبیعی و ســایر امور مرتبط با بخش 
تولید کشــاورزی به مراجع ذیصــاح از وظایف این 

کارگروه است.

تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
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گزارش از بازار سرمایه؛نگـــاه

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش 
۱۰۰۶۲ واحدی معادل ۰.۷۴ درصد به رقم یک میلیون و ۳۶۷ 
هزار و ۱۷۰ واحد رســید.همچنین در فرابورس شاخص کل با 

رشد ۲۵۲ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۹۵۱ واحد رسید.
دیــروز تاار شیشــه ای در پنجمین و آخریــن روز کاری هفته 
)چهارشنبه پنجم آذرماه ۹۹(، شاهد روند صعودی شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با 
افزایــش ۲۶۳۱ واحدی معادل ۰.۷۴ درصــد به رقم ۳۵۷ هزار 
و ۵۴۱ واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۴۵۵۱ 
واحدی معادل ۱.۱۷ درصــد، عدد ۳۹۵ هزار و ۱۲۸ واحد را به 
نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۲۹۸۰ 
واحدی به رقم ۲۵۸ هزار و ۷۳۷ واحد رسید. همچنین شاخص 
ســهام آزاد شــناور، ۲۹۸۰ واحد افزایش را رقم زد و به سطح 
یک میلیون و ۸۷۲ هزار واحد رســید. همچنین شــاخص بازار 
اول بــا ۱۱۴۰۹ واحد افزایش به رقم  یــک میلیون و ۱۰ هزار 
واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۵۶۰۲ واحد افزایش همراه 
بود و عدد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر 
اســاس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای 
معاماتی فملی، فواد، شپنا، شتران، وتجارت و فخوز با بیشترین 
افزایش، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل، نمادهای معاماتی شســتا، شــبندر، کچاد، پارسان، 

وصندوق و تاپیکو، بیشــترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل 
بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در پنجمین روز کاری 
هفته، معامله گران بورس ۱۵ میلیارد و ۴۰۷ میلیون برگه بهادار 
و ســهام را در قالب یک میلیــون و ۷۳۴ هزار نوبت معامله و به 

ارزش ۱۵۶ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار 
دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد چکاپا)گروه صنایع 
کاغذ پارس ( با ۱۰.۱۳ درصد رشــد بــود و پس از آن، نمادهای 
زمگســا، دکیمی، قصفها، پتایر، غبهنوش و غگل بود. همچنین 

نماد معاماتی خچرخش)چرخشــگر( با ۴.۹۸ درصد، بیشترین 
کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای پسهند، وتوس، 

دشیمی، قنیشا و ختور بود.

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

پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی وتوکا، وتجارت، وپارس، 
فواد، شــپنا و ســیمرغ با بیشــترین تقاضا مواجه شدند و در 
مقابل نیز نمادهای معاماتی وملی، خکمک،  کفپارس، تپمپی، 

پدرخش و فنوال بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
معامــات بازار ســرمایه در پنجمین روز هفته، شــاخص همه 
صنایع با روند مثبت همراه بودند. بر این اساس شاخص صنایعی 
همچون محصوات کاغذ، وسایل ارتباطی، ذغال سنگ، اطاعات 
و ارتباطات، حمل و نقل، حمل و نقل و زراعت، با افزایش همراه 

شدند.

انقاب خدمات مالی با فناوری های نوظهور
آنچه برای فعاان سیستم بانکی از مرجع نظارتی تا هریک از بانک های فعال در 
این صنعت ضروری به نظر می رسد، کسب آمادگی ازم برای رویارویی با تحول 
بزرگ فناوری های نوظهور در صنعت بانکداری اســت.صنعت فناوری اطاعات 
یکی از صنایع رو به رشــد و تاثیرگذار در اقتصاد اســت که به دلیل اثر ســرریز 
دانشــی که به ســایر بخش های اقتصادی دارد موجبات رشد اقتصادی را فراهم 
مــی آورد. در واقع فناوری اطاعات از طریق »بهبود بهره وری، عملکرد کارآتر و 
نوآوری« به سایر بخش های اقتصادی کمک می کند.آنچه بحث روز دنیا در صنعت 
فناوری اطاعات است رشد قابل توجه فناوری های نوین مانند نسل جدید هوش 
مصنوعی، کان داده، روباتیک و اینترنت اشیاست. به طوریکه پیش بینی می شود 
این نوع از فناوری موجبات رشد صد درصدی صنعت فناوری اطاعات را طی دو 
سال آینده فراهم آورد. ترکیب مصادیق مختلف فناوری های نوظهور می تواند در 
خدمات مالی انقابی ایجاد کنــد و به تبع آن روندهای آتی صنعت بانکداری را 
دگرگون سازد.در واقع به تعبیری اینترنت اشیا شبکه ای از دستگاه های هوشمند 
است که از طریق اینترنت به هم متصل هستند و داده های حجیم مورد نظر را از 
این طریق اســتخراج و به پایگاه بررسی داده منتقل می کنند. این فناوری از یک 
ســو با ترکیب با فناوری های دیگری مانند باکچین باعث ارائه نسل جدیدی از 
خدمــات پرداخت های مالی با حداقل تماس ممکن و در عین حال با امنیت باا 
خواهد شد. از شواهد آن می توان به کمک به احراز هویت در فعالیت خودبانک ها 
)VTM( اشاره کرد؛ خودبانک ها عاوه بر قابلیت های ATM قابلیت افتتاح حساب، 
خواباندن چک، امضای الکترونیک را نیز دارا هســتند. این دستگاه ها به عبارتی 
یک باجه بانکی کامل هســتند که بیشــتر فعالیت شعبه های سنتی را از طریق 
ارتباط ویدئویی با کارشــناس مالی حتی در ســاعات غیراداری و با امنیت باا، 
ارائه می دهند. این افزایش دامنه خدمات غیرحضوری بانک ها می تواند به کاهش 
هزینه های بانکداری سنتی بیانجامد گرچه گسترش چنین امکاناتی پیامدهایی 
نظیر کاهش نیروی کار شــاغل در صنعت بانکداری را نیــز به همراه دارند.بعد 
دیگر اســتفاده از فناوری های نوظهور در صنعت بانکداری، جمع آوری و پاایش 
کان داده ها به منظور شخصی سازی خدمات ارائه داده شده به مشتریان بانک ها 
خواهد بود. این شخصی ســازی می تواند در ابعاد گسترده ای صورت پذیرد، این 
طیف شامل خدمات غیرمالی مورد نیاز مشتری بر اساس سائق و سبک زندگی 
وی تا مشــاوره و راهنمایی تخصصی کسب و کار خاص مشتری است.در صنعت 
بانکداری، اینترنت اشیا به بانک ها کمک می کند تا بتوانند تجربیات و ترجیحات 
مشتریان خود را از طریق اپلیکیشن های مالی مورد استفاده ارزیابی نمایند. به این 
ترتیب بانک ها می توانند خدمات مالی شخصی ســازی شده متناسب با نیازهای 
هر مشــتری را ارائه و از این طریق وفاداری آن مشتری به بانک خود را افزایش 
دهند. این خدمات شخصی سازی شده آنقدر می تواند گسترش یابد که از دامنه 
خدمــات مالی نیز فراتر رود؛ به عنوان نمونه بانکی در آمریکا به مشــتریان خود 
اپلیکیشن های تناســب اندام رایگان ارائه می دهد و مشتریانی که در این زمینه 
دستاوردی داشته باشند از پاداش مالی متناسب از طرف بانک برخوردار می شوند.

در خصوص خدمت مالی ارائه شده به اشخاص بر اساس نیاز آنها باید توجه داشت 
که بانک ها با اســتفاده از اینترنت اشــیا به مجموعه کامل و بزرگی از اطاعات 
راجع به مشتری خود دسترسی دارند. اینکه مشتریان بانک معموا از کدام نقاط 
جغرافیایی به دستگاه های خودبانک مراجعه می کنند به بانک این امکان را می دهد 
که مکان یابی بهینه ای برای دســتگاه های خودبانک خود اعمال کند. همچنین 
اینکه مشتری مورد نظر بانک در کدام دسته از کسب و کارهای اقتصادی فعالیت 
می کند، به بانک این شــانس را می دهد که با تجزیه و تحلیل اقتصادی داده های 
بدســت آورده از نوع فعالیت و نیازهای وی با استفاده از اینترنت اشیا، در هنگام 
مراجعه مشتری به بانک رابطه ی مالی مستحکم تر ومناسب تری را با مشتری ایجاد 
کند که باعث افزایش سودآوری بانک و هم مشتری گردد.با لحاظ موارد یاد شده، 
آنچه برای فعاان سیســتم بانکی از مرجع نظارتی گرفته تا هریک از بانک های 
فعال در این صنعت ضروری به نظر می رسد، کسب آمادگی ازم برای رویارویی با 
تحول بزرگ فناوری های نوظهور در صنعت بانکداری است. این آمادگی می تواند 
از بررسی موانع قانونی پیاده سازی این گونه تکنولوژی ها تا آموزش کارکنان و به 

روزرسانی زیرساخت های مورد نیاز را شامل شود.

منبع: ایِبنا
مهدیه زمردی )کارشناس اقتصادی(

کنترل اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعام کرد:  طبق قانون جدید، اعتبار 
صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل می شود و برای صادرکنندگان چک، 
سقف اعتباری در نظر گرفته می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
داود محمدبیگــی؛ مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در برنامه »چاپ 
اول« شبکه خبر بیان داشت: در شرایط فعلی هنگامی که چک صادر می شود و 
در اختیــار دریافت کننده یا ذی نفع قرار می گیرد، تا زمانی که ذی نفع چک را 
به بانک نبرد، از امکان نقدشوندگی چک مطلع نمی شود.در قانون جدید چک، 
اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل می شود. یعنی در قانون برای 
صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده که با صدور هر برگ چک 
از میزان سقف اعتبار کاسته می شود و با پاس شدن چک مجدداً به سقف اعتبار 
افزوده می شــود. به دلیل اینکه قانون جدید سامانه محور است، در زمان صدور 
چک این امکان وجود دارد که اگر صادرکننده چک، دارای چک برگشتی باشد، 
ســامانه امکان ثبت اطاعات را به صادرکننده ندهد و این امر موجب می شود، 
ذی نفع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اطاع یابد. این در حالی است که 
در شرایط فعلی، ذی نفع تا زمانی که به بانک مراجعه نکند، چندان نمی تواند از 
وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شــود. قانونگذار در قانون جدید چک، 
کلیاتی را درباره ســقف اعتباری تعیین کرده اما جزئیات مرتبط با آن براساس 
دســتورالعملی تعیین می شــود که بانک مرکزی آن را تهیه می کند. همچنین 
اعتبارسنجی براساس گردش مالی و اعتباری مشتری در سامانه های اعتبارسنجی 
که توسط شرکت های رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتری تعیین می شود، صورت 
می گیرد. تقریباً به تدریج این سقف اعتباری برای مشتریان در شبکه بانکی شکل 
خواهد گرفت و با استقرار کامل این سیستم، اعتبار به چرخه چک بازمی گردد و 
هدف قانون گذار که نگاهی پیشگیرانه نسبت به افزایش چک های برگشتی داشته 
اســت، عمًا محقق می شود. ذکر این نکته ضروری است که سقف اعتباری که 
در قانون به آن اشــاره شده اســت، امری نیست که به یک باره در شبکه بانکی 
محقق شود، طبیعتاً باتوجه به شــرایط اقتصادی،  نرخ تورم و ...، تحقق این امر 
مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا اینگونه هدف قانون گذار محقق شود و از 
سمت دیگر مشکلی در تعامات تجاری مردم ایجاد نکند. در قانون جدید و در 
بحث اعتبارســنجی، این ظرفیت وجود دارد که باتوجه به سیســتمی و سامانه 
محور بودن، اعتبارســنجی مشتریان به صورت دقیق تر انجام شود. مردم نگران 
نباشند، اجرای قانون جدید چک به شکلی پیش می رود که خللی در کسب و 

کارها ایجاد نکند.

توضیحات همتی درباره جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی با رهبرانقاب

همتی درخصوص جلســه روز سه شنبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با 
رهبر انقاب نوشت: رهبرمعظم انقاب در دیدار با اعضای شورایعالی هماهنگی 
اقتصــادی راهبردهای مهمی را درخصوص مســائل اقتصادی مطرح فرمودند.، 
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی درباره جلســه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با رهبر انقاب در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: دیروز ۴ 
آذر ماه ۹۹ رهبر معظم انقاب در دیدار با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی 
راهبردهای مهمی را درخصوص مســائل اقتصادی مطــرح فرمودند.وی افزود: 
نکات اساســی در باب جهش تولید در زمینه های اساســی نفت - خودروسازی 
- نهاده های کشــاورزی که بخش های مهم آن با مشــارکت فعال کارشناسان 
بانک مرکزی تهیه شــده است، نحوه تأمین غیر تورمی کسری بودجه، توجه به 
ســرمایه گذاری و هزینه های عمرانی و نیز طرح های مهم برای تأمین معیشت 
دهک هــای پایین درآمدی، محور بیانات مقام معظم رهبری بودند.همتی تاکید 
کــرد: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاســت های پولی و ارزی و یکی از ارکان 
پیشبرد مطالبات رهبر معظم انقاب، تمام تاش خود را در کنار سایر بخش های 

دولت به کار خواهد بست.

 شروع کار صندوق بیمه حوادث طبیعی؛
 سال آینده

رییس کل بیمه مرکزی گفــت: با تصویب آیین نامه های صندوق بیمه حوادث 
طبیعی در هیات دولت، این صندوق از سال آینده، کار خود را شروع می کند.

 غامرضا سلیمانی گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی که در زمینه زلزله، سیل 
و حتی سونامی و سایر حوادث طبیعی در نظر گرفته شده در شهرهای مختلف 
کشور ایجاد می شــود.وی اضافه کرد: بعد از پیگیری و اصاحات ازم، تشکیل 
این صندوق در مجلس شــورای اسامی و سپس در شورای نگهبان به تصویب 
رسید. سلیمانی گفت: رییس مجلس نیز به طور رسمی این موضوع را در نامه ای 
بــه رییس جمهور اعام و وی از دوم آذرماه به طور رســمی به وزارت اقتصاد و 
دارایی و بیمه مرکزی اباغ کرد.وی افزود: ما برای تشکیل صندوق و هیات امنا 
اقدامات ازم را انجام می دهیم و جلســات و کمیته های ازم را تشکیل دادیم تا 
بر روی آیین نامه های آن کار کنند که امیدواریم به تصویب هیئت دولت برسد.

رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: این صندوق برای حوادث طبیعی که در کشور 
اتفاق می افتد در نظر گرفته شده و اگر خسارتی پیش آید با حق بیمه حداقلی 
که از شــهروندان گرفته می شود و بخشی که پرداخت آن را دولت قبول کرده، 
صندوق شکل می گیرد.سلیمانی گفت: بیمه واحدهای مسکونی که انشعاب برق 
دارند تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی صندوق قرار می گیرند که ۵۰ درصد آن 
را بیمه و ۵۰ درصد دیگر را بیمه شدگان و صاحبان واحدهای مسکونی پرداخت 
می کنند.وی تاکید کرد: پرداخت های بیمه براساس مسایل زمین شناسی و نوع 
ریســک آن در نقاط مختلف کشور متفاوت است بنابراین صندوق موظف است 
هر ســال نرخ بیمه را مشــخص کند و از همان مبلغ ۵۰ درصد را دولت و ۵۰ 
درصد دیگر را بیمه شــدگان پرداخت می کنند.سلیمانی گفت: این بیمه شامل 
همه حوادث طبیعی که قانون مشــخص کرده اســت، اما ابتدا شامل واحدهای 
مسکونی می شود و در مراحل بعدی، بخش های دیگر را نیز در برخواهد گرفت. 
وی درباره پرداخت بیمه خودروهای بیمه شده، در ساعت های ۹ شب تا ۴ صبح 
که محدودیت های تردد کرونایی اعمال می شود نیز افزود: وقتی یک خودرو تحت 
پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد زمان ندارد و در طول دوره تحت پوشش، 
شرکت بیمه گر موظف است این خسارت را براساس بیمه نامه ها پرداخت کند 

به همین دلیل ما آمادگی پرداخت خسارت در هر زمان و هر نقطه ای را داریم.

چند شرکت در نوبت عرضه اولیه هستند؟
طبق آخرین اخبار ســه شــرکت در نوبت عرضه اولیه در فرابورس قرار دارند و 
هشت شرکت نیز به تازگی پذیرش شده اند. سه شرکت مدیریت سرمایه گذاری 
کوثر بهمن، چوب خزر کاســپین و سپیدار سیســتم در نوبت عرضه  اولیه قرار 
دارند. البته با توجه به اینکه زمان ارائه گزارش های شــش ماهه حسابرسی شده 
نزدیک اســت این شــرکت ها باید گزارش های  ازم را منتشر کنند و امیدنامه 
خود را بر اســاس گزارش های شش ماهه تکمیل کنند.  بنابراین عرضه اولیه این 
شــرکت ها منوط به تکمیل این گزارش ها بوده و زمان دقیق عرضه اولیه سهام 
آن ها مشخص نشده است.همچنین شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در حوزه 
مواد و محصــوات دارویی، صنایع فروآلیاژ ایــران  در حوزه ریخته گری آهن و 
فواد، پاایش قطران زغال سنگ، شرکت شیمیایی رازی   )با برند چسپ رازی(، 
شــرکت توسعه ســامانه های نرم افزار نگین )توسن(، شــرکت سرمایه گذاری و 
خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی  و 
همچنین استارتاپ تپسی  )پذیرش مشروط( به تازگی پذیرش شده اند.از پذیرش 

تا درج شرکت ۶ ماه زمان ازم است که سه ماه نیز امکان تمدید دارد. 

دبیر کل کانون بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصی درباره پیشــنهاد 
تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر 
پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش 
نرخ کارمزد بانک ها گفت: ایجاد ســود 
از محــل کارمزد بانکــی فرض محال 
اســت اما در صورت محقق شدن این 
فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه 
به مردم دســت در جیب سهامداران و 
گروهی دیگــر از مردم کرد.محمدرضا 
جمشــیدی  با اشاره به اظهارات اخیر 
برخــی از نماینــدگان مجلس مبنی 
بر عدم شــفافیت محــل هزینه کرد 
کارمزدهــای بانکی اظهار داشــت: بر 
اساس قانون پولی و بانکی تعیین نرخ 
کارمزد بر عهده بانک مرکزی اســت و 
کارمزد هر یک از خدمات، ســپرده یا 
تســهیات حداکثر برابر هزینه تمام 
شــده باید باشد که معموا طبق روال 
گذشته این هزینه کمتر از قیمت های 
تمام شــده تعیین می شــود.دبیر کل 
کانــون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی با بیــان اینکه در بحث نرخ 
بــا قیمت های واقعی  کارمزدها هنوز 
فاصله داریم اظهار داشــت: برای مثال 
فقط در مــورد کارمــزد هزینه چک 
بانکی طبق بررسی هایی که انجام شد 
در سال ۹۸ هزینه هر برگ چک برای 
بانک ها بین ۳۷۰ تا ۴۸۰ تومان است 

که این عدد امســال بــه ۸۰۰ تومان 
رســیده اســت.وی ادامه داد: هزینه 
چــاپ، صحافی، کاغــذ، هزینه صدور 
چک و پســت را باید در هر برگ چک 
در نظر گرفت که با توجه به همه این 
هزینه ها آن چیزی که بانک مرکزی به 
بانک ها اباغ کرده امســال هزینه هر 
برگ چک ۲۰۰ تومان است.جمشیدی 
گفت:  یعنــی نرخ کارمزد مصوب برای 
هر برگ چک بانکی یک چهارم هزینه 
تمام شــده آن اســت.دبیر کل کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
درباره انتقادها نســبت به پولی  شدن 
صدور رمز پویا گفت:  عده ای نســبت 
به پولی شــدن این خدمــت منتقد 
هستند و می گویند این اقدام به صورت 
سیستمی انجام می شود و هیچ نیروی 
کاری در آن دخالــت نــدارد اما برای 
تامین نرم افزار، ســخت افزار مرتبط و 
مورد نیاز هزینه شــده است و بانک ها 
هزینه ارسال پیامک را هم به مخابرات 
می پردازند.وی ادامه داد: فقط یکی از 
ارائه خدمات  با  ســازمان های مرتبط 
بانکی، ســازمان زیرساخت فناوری ها 
در ســال ۹۷ خدماتی کــه به بانک ها 
می داد را تــا ۳۴۶ درصد افزایش داد. 
در نامه هــای جداگانه به بانک مرکزی 
وزیر ارتباطات درخواســت داشــتیم 
حداقل هزینه این خدمات را متناسب 

با نرخ تورم افزایش دهند اما توجهی به 
این موضوع نداشــتند و در عین حال 
اجازه افزایش نرخ کارمزد بانکی را هم 
نمی دادند.جمشیدی با تاکید بر اینکه 
وقتی این هزینه ها افزایش پیدا می کند 
از سود سهامداران بانک ها کم می شود 
گفــت: برای جبــران بخشــی از این 
هزینه ها از سود سهامداران کم می شود 
که این اســتفاده حــرام از حق الناس 
است چرا باید برای این هزینه ها دست 
در جیب ســهامداران بانک خصوصی 
شــود و یا اینکه در بانک های دولتی، 

دولت این هزینه ها را بپردازد.
دبیر کل کانون بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصی درباره پیشــنهاد 
تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر 
پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش 
نرخ کارمزد بانک ها گفت: ایجاد سود از 
محل کارمزد بانکی فرض محال است 
اما در صورت محقق شدن این فرضیات 
هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم 
دســت در جیب سهامداران و گروهی 
دیگر از مــردم کــرد.وی تاکید کرد: 
بانک یک بنگاه اقتصادی هســتند که 
سهامداران در سود و زیان آن شریک 
هســتند چطور یک نماینده مجلس 
می تواند بگوید از جیب مردم یارانه را 
تامین کنیم.جمشــیدی افزود: عده ای 
برداشت نادرستی دارند و فکر می کنند 

بانک ها ابزار سودرســانی هستند و آن 
را بــا نهادهایی مانند شــرکت نفت و 
سازمان امور مالیاتی اشتباه می گیرند.

دبیر کل کانون بانک ها و موسســات 
درباره  همچنین  خصوصــی  اعتباری 
ادعای عده ای مبنــی بر اینکه به رغم 
دستور بانک مرکزی برخی از بانک ها 
به صــورت پنهان نرخ ســود بانکی را 
افزایش می دهند، گفت: نظارت ها برای 
رعایــت این اباغیــه در تمام بانک ها 
تشدید شــده اســت و بانک مرکزی 
با دقت این موضــوع را رصد می کند 
حال اینکه عده ای و برخی از رسانه ها 
مدعی هستند بانک ها به بیراهه رفتند 
و قوانین بانک مرکزی را دور می زنند.

وی با اشــاره به ایجــاد صندوق هایی 
برای ســپرده گذاری مــردم و افزایش 
نرخ ســود از این طریق تاکید کرد: از 
دو سال گذشته بانک مرکزی فعالیت 
این صندوق هــا در بانک ها را ممنوع 
کرده و اعام کرده اســت که تمام این 

صندوق ها باید واگذار شود.
جمشیدی ادامه داد: برخی از بانک ها 
نســبت به واگذاری ایــن صندوق ها 
اقدام کردند و برخــی دیگر نیز هنوز 
ایــن صندوق ها را دارند اما به هر حال 
صندوق ها نمی توانند ابزاری برای دور 
بانک مرکزی درباره  زدن دســتورات 

سقف نرخ سود بانکی باشند.

 دبیر کل کانون بانک های خصوصی:
فعالیت صندوق ها برای دور زدن دستورات بانک مرکزی در تمام 

بانک ها ممنوع است

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات ازم را برای 
ثبت چک در »سامانه صیاد« توسط دارندگان چک فراهم کرده است، ازم به ذکر 
اســت کارسازی چک تا اطاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، به اطاع هموطنان عزیز می رســاند، بانک مرکزی و 
شبکه بانکی کشــور در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون »اصاح قانون صدور 
چک«، مصوب مورخ ســیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت »مجلس 
شورای اسامی«، نسبت به آماده سازی زیرساخت ها و درگاه های ارتباطی به منظور 
اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشــور اقدام و امکانات ازم برای ایجاد 
دسترســی صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده 
است. باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک 
مستلزم ثبت در »سامانه صیاد« اســت، از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال جاری، 

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند: 
۱- براســاس تبصره ۱ ماده فوق، از تاریخ ۲۲  آذر ماه ۱۳۹۹ ضروری اســت تمام 
چک ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه 

صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. 
۲- تمام دارندگان دســته چک موظفند پس از صدور چک، اطاعات چک صادر 
شــده را به همراه اطاعات دریافت کننده آن )شامل شناسه ملی /کدملی ذینفع، 
مبلغ و تاریخ سررســید( در »سامانه صیاد« ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده 
چــک می تواند از طریق درگاه های نوین بانک افتتاح کننده و نگهدارنده حســاب 
جاری وی )شــامل اینترنت بانک و همراه بانک( و یا برنامک های موبایلی فعال در 
حوزه پرداخت کشــور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک 

اقدام کند. 
* شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطاعات چک توسط وی 
مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز 

هویت در برنامک های موبایلی به صورت زیر انجام می شود: 
الف - انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی؛

ب - استفاده از یکی از کارت های بانکی صادرکننده چک.

   به عبارت دیگر صادرکننده چک می تواند با به کارگیری یکی از کارت های بانکی 
خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم 
کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطاعات چک در »سامانه صیاد« کند. 

۳- به منظور بررســی صحت اطاعات چک ثبت شده، دریافت کننده چک امکان 
اخذ اســتعام از »ســامانه صیاد« را داشــته و پس از حصول اطمینان از تطبیق 
اطاعات ثبت شده با اطاعات مندرج در برگه چک نسبت به تایید اطاعات چک 
دریافتی اقدام می کند. همچنین چنانچه دریافت کننده چک پس از تایید اطاعات 
آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده 

با ثبت مشخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه /کدملی وی(  برای وی فراهم است. 
* شناسایی دریافت کننده چک و حصول اطمینان از تایید اطاعات چک توسط 
وی مســتلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که 

احراز هویت در برنامک های موبایلی به صورت زیر انجام می شود: 
الف - انطباق شماره تلفن دریافت کننده چک با کد ملی وی؛

ب  -  استفاده از یکی از کارت های بانکی دریافت کننده چک.   
به عبارت دیگر دریافت کننده چک می تواند با به کارگیری یکی از کارت های بانکی 
متعلق به خود و با اســتفاده از ســیم کارتی که به نام وی ثبت شده است، اقدام به 

تایید اطاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند. 
بــا توجه به اهمیت چک در مبادات تجاری کشــور به عنــوان یکی از ابزارهای 
پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضات و مشکات 
اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب وکارها و همچنین در راستای 
فرهنگ ســازی و ایجاد فرصت مناســب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با 
ســامانه صیاد، ضمن تاکید بر ضرورت ثبت اطاعات چک توسط صادرکنندگان 
آن در ســامانه ذکر شده براســاس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک 
مرکزی و شبکه بانکی کشــور حداکثر تعامل و همکاری ازم را با عموم مردم به 
منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش های احتمالی ناشی از اجرای فرایند ثبت 
و نقل  و انتقال چک را به عمل می آورد و کارســازی چکها تا اطاع ثانوی همانند 

گذشته تداوم می یابد.

اعام ضوابط جدید اجرایی صدور و نقل و انتقال چک

گزیده خبر
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نگـــاه

بازگشت ترامپ به پرونده اتهام مداخله 
مسکو در انتخابات ۲۰۱۶

 »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد »مایکل فلین« مشاور سابق 
امنیت ملی اش را که در ســال ۲۰۱۷ اتهــام وارده به خود مبنی بر دروغ گفتن 
بــه اف بی آی درمورد تماس هایش با روســیه را پذیرفت، عفــو کند.به گزارش 
خبرگزاری فرانســه، منابع آمریکایی گفتند که ترامپ تصمیم دارد فلین را در 
فهرســت افرادی قرار دهد که در روزهای پایانی ریاست جمهوری وی مشمول 
بخشودگی قرار می گیرند.مذاکرات مخفیانه فلین با سفیر روسیه در واشنگتن در 
دسامبر ۲۰۱۶ یعنی قبل از سوگند یاد کردن ترامپ در منصب رئیس جمهوری، 
اســاس تحقیقات »رابرت مولر« بازپرس ویژه پرونده اتهام مداخله مســکو در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بود.ترامپ پس از اطاع از این موضوع 
بافاصلــه فلین را اخراج کــرد. با این حال، همواره مدعی شــد که این پرونده 
تحقیقاتی، یک حقه سیاسی است و فلین که ژنرال سابق ارتش و رئیس آژانس 
اطاعات دفاعی آمریکا بوده، فرد خوبی است.در همین حال، وزارت دادگستری 
آمریکا در اقدامــی غیرمعمول، پرونده علیه فلین را مختومه اعام کرد و یادآور 
شــد که دروغ های فلیــن به اف بی آی، قابل توجه نبوده اســت،   اقدامی که 
برای ترامپ یک پیروزی بزرگ سیاســی به ارمغــان آورد.اما یک قاضی فدرال 
خواســتار بررسی قضایی بیشتر درمورد این مساله شد.عفو فلین از سوی رئیس 
جمهوری آمریکا، پرونــده را از محافل قضایی خارج می کند.فلین همچنین با 
 )Mother Jones( اتهام خیانت به کشورش روبرو شد.   نشریه آمریکایی مادرجونز
در مطلبی با عنوان »براســاس گزارش های تازه، مایکل فلین به ایاات متحده 
خیانت کرده است« نوشت:  فلین مشاور امنیت ملی که بیش از ۲۴ روز در این 
ســمت باقی نماند، کاری بدتر از دروغگویی به اف بی آی انجام داد. او به ایاات 
متحده خیانت کرده اســت. این تازه ترین سند از نسخه های تازه منتشر شده از 
گفت وگوهایی است که وی در دوران ریاست جمهوری با »سرگئی کیسلیاک« 
ســفیر روسیه انجام داده است.  فلین به ماموران اف بی آی گفته بود که در مورد 
تحریم های اعمال شــده علیه روسیه توســط دولت اوباما بحث نکرده است. اما 
مشخص شــد موضوع بحث فلین همین موارد بوده و حتی روس ها را تشویق 
کــرده بود مقابله به مثل نکنند زیرا وعده داده بود پس از روی کار آمدن ترامپ، 
امور میان مسکو و واشنگتن بهتر می شود.  حقیقت این است که ترامپ و تیمش 
برای انحراف اذهان عمومی از دخالت روســیه در نتیجه انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا 
و شــیوه واکنش دولتش به همه گیری کرونا در آمریکا، شــروع به صحبت در 
مورد رســوایی اوباماگیت و جاسوسی رئیس جمهوری پیشین و تیمش از فلین 
کردند.  اما در اســناد منتشر شــده، آمده است که فلین در دسامبر ۲۰۱۶ )آذر 
۹۵( و ژانویه ۲۰۱۷ )دی ۹۵( گفت وگوهای مهمی با ســفیر روسیه درخصوص 
تحریم های اعمال شــده دولت اوباما علیه روســیه انجام داده است.مایکل فلین 
ســپهبد بازنشسته نیروی زمینی ایاات متحده آمریکا، فقط به مدت ۲۴ روز به 
عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ فعالیت کرد. فلین در فوریه ۲۰۱۷ )بهمن ۹۵( 
به دلیل اتهام های مطرح شده درخصوص حواشی تحریم های آمریکا علیه مسکو 

و ارتباطات او با سفیر روسیه، از سمت خود استعفا کرد.

در نشست وزرای خارجه تروئیکای اروپایی 
درباره برجام چه گذشت؟

 وزرای امور خارجه کشــورهای اروپایی عضو برجام روز دوشــنبه در برلین 
گردهم آمدند تا درباره رویکردی مشترک برای احیای توافق هسته ای ایران 
در سایه روی کار آمدن دولتی جدید در ایاات متحده رایزنی کنند.به گزارش 
دیپلمات های ارشــد انگلیس، فرانسه و آلمان برای اولین بار پس از شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا با نگاهی امیدوارانه به 
بررسی آینده برجام پرداخته و نســبت به دمیده شدن جان تازه ای به این 
توافق بین المللی با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ابراز امیدواری کردند.

آن ها امیدوارند که بازگشــت آمریکا به برجام و حضور در مذاکرات با ایران، 
منجر به توافقی شــود کــه در ازاء آن تهران از مزایــای اقتصادی توافق با 
قدرت های جهانی بهره مند شده و به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام باز 
گردد.ایران ۲ سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف های 
اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام هایی را تحت نظارت آژانس 
برای کاهش تعهداتش آغاز کرد.بر این اســاس، ایران ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸، با 
صدور بیانیه ای آخرین گام کاهــش تعهدات برجامی خود را اعام کرد که 
طبق آن، تهران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شــامل ظرفیت 
غنی ســازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شــده و تحقیق و توسعه( 
نخواهد داشــت و از این پس، برنامه هسته ای ایران فقط بر اساس نیازهای 
فنــی خود پیش خواهد رفت و همکاری با آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
نیز طبق روال ادامه می یابد.ایران بارها اعام کرده که اگر ســایر طرف های 
باقی مانده در برجام تصمیم بگیرند تعهدات خود را مطابق با توافق اجرا کنند، 
گام های کاهش تعهدات برجامی ایران قابل بازگشت خواهد بود.»جو بایدن« 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا وعده داده بود که در صورت بازگشت ایران 
به اجرای کامل برجام، واشــنگتن نیز به این توافق بازخواهد گشت. با این 
حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه آمریکا 
در شرایط تعیین شــرط برای ایران نیست تاکید کرده است: لغو تحریم ها 
و بازگشــت ایران به تعهدات، زمان بر نیست و بایدن می تواند با سه فرمان 
اجرایی، تحریم ها را لغو کند.وزرای امور خارجه تروئیکای اروپایی اطمینان 
دارند که »رویکرد ســازنده آمریکا در قبال توافق هسته ای وین می تواند به 
طــور قابل توجهی دور منفی کنونی تعامل با ایران را از بین ببرد و چشــم 
اندازهای جدیدی را برای حفظ برجام بگشاید.«وزارت امور خارجه آلمان با 
اشاره به نشست دیروز از رایزنی وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی درباره 
آغاز مرحله جدید دیپلماسی فشــرده درباره برجام خبر داد.وزارت خارجه 
آلمان در توئیتی نوشت: هایکو ماس وزیر خارجه آلمان، ژان ایو لودریان وزیر 
خارجه فرانســه و دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس درباره گام های بعدی 
حفظ توافق هسته ای ایران و آمادگی برای مرحله جدید دیپلماسی رایزنی 
کردند.در همین حال وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای به تاکید 
لودریان در خصوص تداوم تاش ها برای حفظ توافق هســته ای ایران اشاره 
کرد و افزود وی در مورد آینده راهبرد دســتیابی به اهداف مشترک مرتبط 
با سایر قسمت های برجام پس از انتقال قدرت در آمریکا رایزنی کرده است.

از تارنمای وزارت امور خارجه فرانسه، لودریان با اشاره به اراده فرانسه درباره 
ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به ساح هسته ای تصریح کرد که برجام 
در این زمینه نقش حیاتی ایفــا می کند و باید به تاش های صورت گرفته 
در چند ماه اخیر برای حفظ برجام ادامه داد. وی همچنین درخصوص لزوم 
همکاری تروئیکای اروپایی در زمینه بررسی راه حل های موجود برای تقویت 
امنیت و ثبات منطقه ای تأکید کرد. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین در 
مورد آینده راهبرد دستیابی به اهداف مشترک، در رابطه با سایر قسمت های 
برجام و ایاات متحده رایزنی کرد.یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده 
دربــاره دیدار دیروز وزرای امور خارجه تروئیکای اروپایی به روزنامه گاردین 
گفت که هدف از برگزاری این نشست بازگرداندن برجام روی ریل اصلی این 
توافق است.بر اســاس گزارش گاردین، مذاکرات رسمی دولت جدید بایدن 
با اروپا درباره برجام هنوز آغاز نشده، اما تروئیکای اروپایی در تاش هستند 
تا بین ایران و آمریکا در ماجــرای برجام میانجیگری کنند. برخی مقامات 
اروپایی پیشنهاد می کنند راه آسان تر این است که ایران به تعهدات برجامی 
خود بازگشــته و رئیس جمهوری آمریکا نیز با صــدور یک فرمان اجرایی 
تحریم ها را لغو کند. آن ها معتقدند که رســیدن به چنین توافق موقتی نیاز 
به بازگشت آمریکا به برجام نخواهد داشت. به نوشته این روزنامه انگلیسی، 
ایران از یک سو به دنبال دریافت غرامت از آمریکا به دلیل اعمال تحریم های 
یکجانبه و واشــنگتن نیز مایل به انعقاد توافق بزرگتری با تهران اســت که 
برنامه موشکی و تحریکات ایران در منطقه را شامل شود.این در حالیست که 
فدریکا موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش در 
اظهار نظری به آمریکا توصیه کرد که برای توافق بزرگ تر با ایران عجله نکند.

او با ایراد ســخنانی در موسسه »شــبکه رهبری اروپایی« بیان داشت: من 
احتمال رسیدن به توافق جدید را نمی بینم مگر اینکه برجام به طور کامل از 
سوی دو طرف اجرا شود. به نظر من این نقطه شروع است و اگر غیر از این 
اقدام شــود اشتباه و یک توهم جدی محسوب می شود.وندی شرمن معاون 
سیاســی وزیر خارجه دولت باراک اوباما هم شــرایط فعلی برجام را بسیار 
سخت توصیف کرد و گفت شکی نیست که برجام به سختی به مویی آویزان 
شــده است.وی افزود: ناراحت کننده اســت که به خاطر مجموعه اقدامات 
ایاات متحده و ایران اکنون ما در مکانی هستیم که ایران قدم هایی را فراتر از 
برجام برداشته است که به تازگی گزارشی را درباره سانتریفیوژهای پیشرفته 
داشتیم که البته نگران کننده است.شرمن اظهار کرد: ما در یک شرایط واقعا 
سخت قرار داریم، به نظر می رسد رئیس جمهوری ترامپ در تاش است تا 
شرایط را به نفع آمریکا و ایران هم به همان اندازه به دنبال تغییر شرایط به 
نفع خود، پیش از دولت جدید آمریکا است.وی با بیان اینکه تیم بایدن باید 
ســریعا مذاکرات با اروپا برای احیای برجام را آغاز کند یادآور شد که همه 
کارها یک روزه انجام نخواهد شد. همچنین »جوسپ بورل« مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیســیون مشترک برجام هفته 
گذشــته در گفت  وگو با نشریه تایمز بر لزوم تحقق مزایای اقتصادی توافق 
وین برای ایران تاکید کرد.وی با بیان اینکه برجام فقط معاهده هســته ای 
نیســت، خاطرنشان کرد که این یک توافق اقتصادی نیز به شمار می رود که 
ایــران در ازای توقف برنامه های اتمی اش، انتظاراتی را از طرف مقابل طلب 
دارد. او بر همین اســاس خواســتار حضور آمریکا در مذاکرات با ایران شده 
است.به هر روی جلسه روز گذشته وزرای امور خارجه تروئیکای اروپایی به 
تعبیر وزارت امور خارجه آلمان پیش قراول  دور جدید دیپلماســی فشرده 
برای احیای برجام است. طرف های اروپایی در سایه انتقال قدرت در آمریکا 
و لغو تحریم ها علیه ایران امیدوارند که مناسبات تجاری با ایران از سرگرفته 
شود.نشــانه آن را می توان در اجاس »مجمع اقتصــادی و تجاری اروپا و 
ایران« یافت که قرار است با حضور سفرا، فعاان اقتصادی و سرمایه گذاران  
به مدت سه روز از ۲۴ تا ۲۶ آذر برگزار شود. این کنفرانس که با هدف جذب 
سرمایه گذاران اروپایی به بازار ایران به صورت مجازی منعقد می شود،  اولین 

نشست از این نوع طی دو سال اخیر خواهد بود.

انتخابات و کرونا در آسیا 
در حالی که شــیوع کرونــا تغییراتی در فعالیــت های مختلف 
اجتماعی و اقتصادی پدید آورده است، تجربه کشورهای آسیایی 
مانند مالزی، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و میانمار ثابت می کند 
که انتخابات در شــرایط کرونا امکان پذیر، اما دشوار است. ، یکی 
از تاثیرات مهم کرونا در کنار همه مســائل اجتماعی و اقتصادی 
تاثیر شــیوع آن بر انتخابات و دمکراســی است. برخی کشورها 
مانند ســریانکا و میانمار انتخابات را برگــزار کرده اند در حالی 
کــه هنگ کنگ اعام کــرده که انتخابات شــورای قانونگذاری 
)مجلس( را به مدت یک سال به تعویق می اندازد. نگرانی ها برای 
ســامتی و ایمنی یکی از عوامل اصلی در تصمیم گیری درباره 
برگزاری انتخابات یا به تعویق انداختن آن در زمان شــیوع کرونا 
اســت. همانطور که گزارش جهانی موسسه »اینترنشنال ایدیا« 
International ADEA دربــاره تاثیر کرونا بر انتخابات نشــان می 
دهد، دو ســوم کشورهایی که قرار بوده در سال ۲۰۲۰ انتخابات 
برگــزار کنند تصمیم به تعویق انتخابات گرفتند. از میان بیش از 
۵۰ کشــوری که تصمیم به برگزاری انتخابات در شــرایط کرونا 
گرفتند، ۹ کشور در آسیا هستند. چهار کشور مغولستان، مالزی، 
ژاپن و ســنگاپور در طول مدت ســه هفته از اواخر ژوئن تا اوایل 
ژوئیه )اوایل تیر ماه ( انتخابات هایی در سطوح و در مقیاس های 
مختلف برگزار کردند. مغولستان روز ۲۴ ژوئن انتخابات پارلمانی 
برگزار کرد و در پی آن انتخابات انجمن ایالتی مالزی در ۴ ژوییه 
برگزار شــد و روز بعد آن انتخابات فرمانداری ژاپن در توکیو و در 
نهایت هم روز ۱۰ ژوییه انتخابات پارلمانی در ســنگاپور برگزار 
شد. گســترش بیماری های واگیردار مانند کووید-۱۹  تاثیرات 
زیادی بر زمان بنــدی و اداره انتخابات دارد و از این رو نهادهای 
مدیریــت انتخابات باید امــکان اجرای الزامــات جدید را بدون 
کوتاهی در زمینه اعتبار انتخابات مورد بررسی قرار دهند. از این 
رو هر انتخاباتی با هر مقیاسی در زمان شیوع بیماری باید با تدابیر 
جلوگیری کننده و کاهش دهنده به منظور جلوگیری از گسترش 
بیشتر بیماری همراه باشد چرا که انتخابات معموا مستلزم حضور 
و تعامل صدها یا هزاران نفر در مکان های محدود است. موسسه 
اینترنشنال ایدیا برآورد کرد که شیوع بیماری سه نوع محدودیت 
مهم برای انتخابات ایجاد مــی کند: محدودیت بر آزادی تردد و 
تجمع، خطرات مرتبط با سامتی برای رای دهندگان و مسئوان 
برگزاری و پیچیدگی ها و تاخیرهای عملیاتی. در همین ارتباط 
چالش هایی درباره اعتبار انتخابات در شــرایط کرونا وجود دارد 
که باید به آنها رســیدگی شــود. این چالش ها شامل مواردی از 
جمله محدودیت در کارزار انتخاباتی، موانع بر ســر راه شفافیت 
فرایند انتخابات و ریســک برای مشروعیت نتیجه انتخابات می 
شــود. با توجه به الزامات فاصله گذاری اجتماعی در دوره شیوع 
بیماری، کارزارهای انتخاباتی مانند گذشته قابل برگزاری نیست. 
در ایــن خصوص دولت مغولســتان با تصویــب مقرراتی اجرای 
تجمعات به شکل آناین را تشویق کرد. در شرایطی که برگزاری 
آناین امکان پذیر نباشد نیز مقرراتی مانند فاصله گذاری ایمن، 
چک کردن دمای بدن، تهویه هوای مناســب، ضد عفونی کردن 
محیط و الزام ماســک زدن مورد توجه قرار داشت.سنگاپور هم 
رویکرد مشــابهی در پیش گرفت و موجب شــد که حزب حاکم 
تصمیم به برگزاری آناین یکی از راهپیمای های سنتی موسوم به 
»فولرتون« Fullerton Rally بگیرد. بر خاف مغولستان، تجمعات و 
راهپیمایی های انتخاباتی در سنگاپور و مالزی بطور کلی ممنوع 
شــد. اما در انتخابات ژاپن راهپیمایی های انتخاباتی کم و بیش 
به روال معمول انجام شــد.در انتخابات در شرایط شیوع کرونا در 
بســیاری از کشورها همانند سنگاپور خبری از تجمعات بزرگ و 
تماس فیزیکی نیست و در عوض کارزارهای آناین نقش مهمی 

در انتخابات گرفته است. 

محدودیت رای دهندگان و چالش تضمین حقوق سیاسی  
نگرانی از گســترش بیماری کرونا از طریــق فرایند رای گیری 
بطور طبیعی موجب می شود که فرصت رای دادن برای بیماران 
کرونایی محدود شود. رای دهندگان سالم اما کهنسال هم با خطر 
بیشتری رو به رو می شوند. کره جنوبی در این زمینه نمونه ای بر 
جا گذاشت و حوزه های رای گیری خاصی برای بیماران کرونایی 
ایجاد کرد که مســئوان در آنجا تدابیر بهداشتی شدیدتری اجرا 
کردند.سنگاپور هم همین کار را انجام داد و همچنین چهار ساعت 
اولیه زمان رای گیری را به افراد کهنســال اختصاص داد. اما در 
مغولســتان در زمان انتخابات شــمار موارد ابتا به کرونا خیلی 
زیاد نبــود و چنین حوزه های رای گیری خاص ایجاد نشــد اما 
پروتکل های خاصی برای برخورد با افــراد دارای عائم کرونا در 
حوزه های رای گیــری برقرار کرد که مطابق آن چنین افرادی به 
محض ورود به حوزه رای گیری قرنطینه می شــدند. مالزی نیز 
روشی مشابه مغولستان داشت. یکی از نکات جالب انتخابات کره 
جنوبی این بود که تقریبا نیمی از اتباع کره جنوبی در خارج کشور 
به علت محدودیت های اعمال شده در کشورهای میزبان قادر به 
شرکت در انتخابات نبودند. قرار بود انتخابات در ۱۶۶ نمایندگی 
دیپلماتیک کره جنوبی در خارج از این کشــور برگزار شــود اما 
انتخابات در ۹۱ نمایندگی انجام نشد و این مساله از نظر تضمین 

حقوق سیاسی مساله کوچکی نیست. 

موانع در راه شفافیت انتخاباتی و خطر کاهش مشروعیت
به گزارش ایرنا،  نشــریه دیپلمات در این خصوص خاطرنشــان 
کرد که انتخابات در شرایط عادی تحت نظارت ناظران داخلی و 
بین المللی قرار دارد تا معیارهای انتخابات شفاف و قانونی رعایت 
شود، اما در شــرایط کرونایی ممکن است اوضاع متفاوت باشد. 
محدودیت در زمینه مســافرت های بین المللی موجب شده که 
ماموریت های نظارت بر انتخابات بطور کامل اجرا نشــوند. برای 
ناظران داخلی هم لزوم فاصله گذاری فیزیکی موجب می شود که 
کار نظارت دقیق بر رای گیری و شــمارش آراء با مشــکل مواجه 
شود.در مغولستان ناظران داخلی انتخابات با محدودیت هایی در 
زمینه ساعات حضور مواجه شــدند. در مالزی نیز محدودیت بر 
کار ناظران وجود داشــته اما در روز انتخابات کمتر بوده اســت. 
در همین حال مشــروعیت انتخابات هم اغلب با میزان مشارکت 
مردم سنجیده می شــود و هرچه میزان مشارکت پایین تر باشد 
نتایج هم از مشروعیت کمتری برخوردار خواهد بود بخصوص اگر 
مشارکت از ۵۰ درصد کمتر باشد. این یکی از نگرانی های اصلی 
برای انتخابات در شــرایط کرونا بوده است.  ترتیبات رای گیری 
خاصی مانند رای گیری پُســتی و رای گیری زودهنگام )پیش از 
موعد(  در کوئینزلند اســترالیا و کره جنوبی برای باا بردن سطح 
مشارکت استفاده شده است. یک فاکتور مهم برای لحاظ کردن 
در این زمینه شدت شیوع کرونا در هر کشوری در زمان برگزاری 
انتخابات اســت. از نمودارهای مربوط به آمار کرونا نمایان است 
که در زمان برگزاری انتخابات در کره جنوبی منحنی صاف شده 
بود اما بر عکس در کشــورهای استرالیا و ایران در زمان انتخابات 

منحنی رو به افزایش بود. 

افزایش هزینه های مالی و اداری انتخابات در شرایط کرونا 

بررسی ها نشــان می دهد که سازماندهی  و برگزاری انتخابات در 
شرایط شیوع کرونا هزینه های مالی و اداری بیشتری را بر دوش 
دولت ها می گذارد. در گذشــته تامین تجهیزاتی مانند دستکش، 
محافظ صورت، مواد ضدعفونی کننده دست و ضدعفونی اماکن 
در فهرســت هزینه های انتخابات نبوده است. مالزی و سنگاپور 
حوزه هــای رای گیری بیشــتری با هدف جلوگیــری از ازدحام 
جمعیت ایجاد کردند که این کار هم هزینه داشــته اســت. اما 
رئیس جمهوری مغولستان پیشنهاد تاخیر در برگزاری انتخابات با 
هــدف صرفه جویی و صرف پول آن برای مبارزه با کرونا را مطرح 
کــرد. به هر روی نهادهای انتخاباتی در آســیا در حال تطبیق با 
»وضعیت عادی جدید« برگزاری انتخابات در شرایط کرونا هستند 
و هر چند انتخابات در این شرایط قابل برگزاری است اما باید به 
سازش هایی دست یافت )از موارد و الزاماتی چشم پوشی کرد( و 

هزینه هایی پرداخت کرد.

مالزی در اندیشه تعویق انتخابات محلی 
در پــی برگزاری انتخابات انجمن های ایالتــی مالزی در تیر ماه 
امســال، اکنون مقامات دولت مالــزی درصدد به تاخیر انداختن 
انتخابات به جا مانده در دو منطقه کشــور هستند. انتخابات در 
منطقه »صباح« Sabah قرار اســت روز پنجم دسامبر )شنبه ۱۵ 
آذر( و انتخابات ایالت »ســارواک« هم قرار اســت تا اوت ۲۰۲۱ 
)مرداد سال آینده( برگزار شود. یکی از مقامات دولتی روز دوشنبه 
در جلســه پارلمان گفت که تجمعات بزرگ در جریان انتخابات 
ایالتی صباح در ماه سپتامبر موجب افزایش کرونا در کشور شده 
اســت. اما یک مقام دیگر گفته که تعلیق انتخابات مغایر با قانون 
اساســی فدرال است. یک مقام سابق کمیسیون انتخابات مالزی 
هم گفته است که امکان تعویق این دو انتخابات وجود ندارد مگر 

اینکه حالت اضطراری اعام شود.

انتخابات زودهنگام ژاین در هاله ای از ابهام 
در حالی که شــیوع بی ســابقه کرونا در ژاپن همچنان به اقتصاد 
این کشور لطمه می زند، یوشیهیده سوگا نخست وزیر این کشور 
احتماا اعام برگزاری انتخابات زودهنگام در سال جاری میادی 
را به تاخیر خواهد انداخت. ســوگا پس از کناره گیری شینزو آبه 
به علت کسالت، مسئولیت نخست وزیری را بر عهده گرفت. این 
درحالی است که نظرسنجی ها از حمایت مردمی از سوگا حکایت 
دارند. به نوشــته رســانه های ژاپن، مقامات دولتی و قانونگذاران 
حزب حاکم بر این باورند که تصمیم اخیر سوگا برای لغو انتخابات 
زودهنگام نشان دهنده عزم او برای تمرکز بر تدابیر اجرایی مقابله 

با کرونا و جبران خسارات اقتصادی ناشی از کرونا است. 

انتخابات میانمار زیر سایه کرونا 
افزایش موارد ابتــا به ویروس کرونا در میانمــار، فعالیت های 
انتخاباتی پیــش از انتخابات پارلمانی سراســری ماه نوامبر را با 
مشکل مواجه کرده اســت و بدنبال آن احزاب مخالف خواستار 
به تعویق افتادن زمان برگزاری این انتخابات شدند. افزایش موارد 
ابتا به ویروس کرونا در این کشور فعالیت های انتخاباتی پیش از 
انتخابات سراسری ماه نوامبر را با مشکل مواجه ساخته و همین 
موضوع موجب شــد تا احزاب سیاســی مخالف در این کشور از 

دولت بخواهند زمان برگزاری انتخابات پیش رو را که در ۸ نوامبر 
)۱۸ آبان( خواهد بود، تا مدت نامعلوم به تعویق بیاندازد. بیش از 
۲۰ حزب مخالف و تازه تاســیس از کمیسیون انتخابات میانمار 
خواســتند که رای گیری را به تعویق بیاندازد. دولت اما همچنان 
موضع خود برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر را حفظ کرده 
اســت. اگرچه دولت با جدیت فعالیت های مردم در بســیاری از 
زمینه ها را محدود کرده اســت؛ اما نامزدهای انتخابات پیش رو 
چاره ای ندارند جز اینکه کارزارهای انتخاباتی خیابانی خود را به 
حالت تعلیق درآورند.کمیسیون انتخابات اتحادیه میانمار اقداماتی 
را بــرای اطمینان از امن و قابل اطمینــان بودن حوزه های رای 
گیری انجام داده است. برای اطمینان از حفظ فاصله اجتماعی در 
مراکز رای دهی، کمیسیون مستقل انتخابات متعهد شده است که 
تعداد مراکز رای دهی را از ۴۰ هزار به ۵۰ هزار مرکز افزایش دهد.  
به همین دلیل )کرونا( کارکنان باید از لباس مخصوص اســتفاده 
کنند و رای دهندگان نیز دســتان خــود را پیش از رای دهی به 
خوبی ضدعفونی کنند، در همین حال تجمعات و گرهمایی های 
عمومی به منظور برگزاری مبارزات انتخاباتی ممنوع اعام شده 
است.  اوایل ماه جاری و  افزایش شیوع کرونا، گروهی متشکل از 
۲۴ حزب مخالف در میانمار، خواستار به تعویق انداختن انتخابات 
این کشــور شدند، اما کمیسیون مســتقل انتخابات، درخواست 
هرگونــه به تعویق انداختن را رد کرده و می گوید اقدامات فعلی 
آن برای اطمینان از یک نظرســنجی آزاد و منصفانه کافی است.

در همین حال بیشترین فشار بر احزاب سیاسی کوچک و مناطق 
دور افتاده اســت و نمی توان پی برد کــه رای دهندگان در این 
مناطــق تا چه حد به مبارزات آناین دسترســی دارند.انتخابات 
پارلمانی میانمار روز ۱۸ آبان در شــرایطی برگزار شد که شیوع 
کرونا ضرباتی بر صنعت گردشــگری و پوشــاک که منابع اصلی 
درآمد ارزی این کشور هستند وارد کرده است. برگزاری تجمعات 
بزرگ انتخاباتی ممنوع بود و احزاب مخالف و همچنین ارتش از 

برگزاری انتخابات در شرایط کرونا انتقاد کردند.

اندونزی برای انتخابات در شرایط کرونا آماده می شود
در اندونــزی هم انتخابات به تعویق افتاده اســت. پس از افزایش 
چشــمگیر ابتا و مرگ و میر ناشــی از شــیوع کرونا در برخی 
کشــورهای آســیایی از جمله اندونزی، فراخوانی برای به تعویق 
انداختن انتخابات سراســری در این کشــور نیــز افزایش یافت.

انتخاباتی که قرار بود در ماه ســپتامبر )شهریور( برگزار شود، بر 
اثر تردیدها از احتمال افزایش تلفات انســانی در این کشور حین 
برگزاری این انتخابات به تاخیر افتاده و قرار است در نهم دسامبر 
امســال )۱۹ آذرماه( حدود ۱۰۶ میلیون نفر از مردم اندونزی در 
۲۷۰ منطقه این کشــور با شرکت در انتخابات مقامات منطقه ای 
را انتخاب کننــد. در حالی که بیش از ۱۷۰ هــزار مورد ابتا به 
کرونا در اندونزی تایید شــده ، شیوع این بیماری به نگرانی هایی 
در خصوص سامتی رای دهندگان و مسئوان برگزاری انتخابات 
دامن زده است. این نگرانی ها موجب پیشنهاد تعویق انتخابات شده 
است. اندونزی پیش از این نیز انتخابات را از ماه سپتامبر به دسامبر 
موکول کرده اســت اما گفته می شود که این تعویق به مدت سه 
ماه به علت کافی نیست بخصوص که با کاهش محدودیت ها برای 
بازگشــایی اماکن و واحدهای اقتصادی موارد ابتا به کرونا هم رو 
به افزایش اســت. این درحالی اســت که نارضایتی مردم از نحوه 
مواجهه دولت با کرونا هم احتمــاا یکی از موضوعات مهم برای 
رای دهندگان در انتخابات ۱۹ آذر ماه خواهد بود. شیوع کرونا در 
اندونزی چالش های زیادی برای دولت اندونزی و طرح های توسعه 
کشــور ایجاد کرده است. بحران کرونا و شرایط ایجاد شده ممکن 

است به نفع مقامات فعلی در انتخابات باشد.

ســعد حریری در میان فشــارهای خارجی و پایبندی 
نیروهای سیاسی اصلی لبنان به استانداردهای تشکیل 
دولت و عدم پذیرش شــروط غیرمنطقی وی از سوی 
آنها، راهی جز به تعویق انداختن زمان تشکیل کابینه 
نمی بیند.به گــزارش روزنامه اأخبــار در حال حاضر 
هیچ افق روشنی برای تشــکیل دولت در لبنان دیده 
نمی شــود و همه راه ها بســته به نظر می رسد. از یک 

سو »میشــل عون« رئیس جمهوری لبنان اصرار دارد 
که همه چیز طبق اســتانداردها و توافق های قبلی و با 
موافقت همه گروه ها انجام شود و از سوی دیگر »سعد 
حریری« نخســت وزیر مکلف این کشــور شروطی را 
تعیین کرده که اصا منطقی نیست.در این راستا برخی 
منابــع گزارش دادند که حریری در معرض تهدیدهای 
آمریکا مشابه تحریم هایی که این کشور علیه »جبران 
باسیل« رئیس جریان آزاد ملی تحمیل کرد قرار دارد. 
در همیــن زمینه به چند روز قبل منابع خبر دادند که 
»دوروثی شیا« سفیر ایاات متحده در بیروت مستقیما 
سعد حریری را تهدید کرده که اگر مطالبات آمریکا را 
در تشکیل دولت لبنان برآورده نکند تحریم های مشابه 
باسیل در انتظاراو خواهد بود.میشل عون در جشن عید 
استقال لبنان با اشاره به مانع تراشی های سعد حریری 

تحت مداخات خارجی در روند تشــکیل دولت اظهار 
داشت که آیا در سایه این شرایط متشنج هنوز زمان آن 
نرسیده است که پرونده تشکیل دولت را از تنش ها آزاد 
کنیم.در اظهارات عون مشــخص بود که وی به دنبال 
تشــکیل دولتی بر اســاس موافقت همه مولفه هاست. 
برخاف تاش هــای آمریکا برای مقصــر جلوه دادن 
همپیمانان حزب اه در روند تشکیل دولت لبنان موانع 
تشکیل کابینه در این کشور هیچ تفاوتی با قبل از زمان 
تحریم های ایاات متحده علیه جبران باســیل ندارد. 
»پاتریک دورل« فرســتاده »امانوئــل ماکرون« رئیس 
جمهوری فرانسه نیز که در راستای مداخات این کشور 
در امور لبنان به بیروت ســفر کرده بود در تاش های 
خود برای شکست جبران باسیل و تشکیل دولت طبق 

معیار فرانسوی ها ناکام ماند.

جو بایدن:
دولت آینده آمریکا ادامه دولت اوباما نیست

»جو بایدن« در اظهاراتی اعام کرد که به رغم حضور چهره های آشنا، دولت 
آینــده آمریکا به مثابه ادامه دولت »بــاراک اوباما« نخواهد بود. جو بایدن در 
اولین مصاحبه خود بعد از اعام پیروزی وی در انتخابات سوم نوامبر اعام کرد 
که به رغم حضور چهره های آشــنا، دولت آینده او به مثابه ادامه دولت باراک 
اوباما نخواهد بود، چرا که آمریکا اکنون با جهان کامًا جدید مواجه است.جو 
بایدن در مصاحبه با »ام اس ان بی ســی« در پاسخ به پرسشی در خصوص 
پیام معرفی اعضای دولت خود گفت: پیام این است؛ بازگشت آمریکا.بایدن در 
ادامه افزود: ما خوشــحالیم که آمریکا نقش جهانی خود را احیا می کند و بار 
دیگر کشوری خواهد بود که بر صدر میز و ائتاف و اتحاد، بنیان خواهد کرد.

وی کــه به اتفاق »کاماا هریس« معــاون اول خود و افرادی همچون »تونی 
بلینکن« و »جان کری« در این مصاحبه حاضر شــده بود درباره ویژگی تیم 
سیاســت خارجی خود گفت: این تیم، کشــور ما را ایمن و امن نگه خواهد 
داشــت.وی با بیان اینکه این تیم بازتابی از بازگشت آمریکا است، ادامه داد: 
آماده به دست گرفتن رهبری آمریکا، مقابله با دشمنان و رد نکردن دوستان 
و آماده ایستادگی برای ارزش هایمان هستیم.بایدن با تاکید بر رهبری جهانی 
آمریکا، تماس بیش از ۱۸ تا ۲۰ نفر از سران کشورها پس از انتخابات را نشانه 
اشتیاق آنها برای بازگشت رهبری آمریکا دانست و از ایمن کردن آمریکا بدون 
درگیری های نظامی غیر ضروری، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و همچنین 
کنتــرل همه گیری کرونا ســخن گفت.بایدن به گزینه خــود برای مدیریت 
اطاعات ملی آمریکا اشــاره کرد و گفت برای نخستین بار، یک زن عهده دار 
این مسئولیت می شود.وی همچنین به نخستین زن اتین تبار که قرار است 
عهده دار وزارت امنیت داخلی آمریکا شــود و همچنین به سفیر دولت خود 

در سازمان ملل اشاره کرد و انتخاب آنها را »شکستن عادت گذشته« خواند.

در دیدار با همتای ایرانی
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان: روابط 

کابل- تهران عمیق و تاریخی است
»گران هیواد« سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با » سعید خطیب 
زاده« همتــای ایرانی خود روابط تهران و کابــل را عمیق و تاریخی خواند و 
سفر ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران به افغانستان را 
در راســتای توسعه بیشتر روابط و مناسبات مفید دو کشور دانست.در بیانیه 
خبری دیروز ) چهارشنبه( وزارت خارجه افغانستان آمده است، در این دیدار 
که بهادر امینیان سفیر جمهوری اسامی ایران در کابل سعید خطیب زاده و 
هیات ایرانی را همراهی می کرد، هیواد حضور هیات جمهوری اسامی ایران 
را در کابل خیر مقدم گفت و با اشاره به روابط عمیق و تاریخی میان دولت ها 
و مردمان دو کشــور، ابراز امیدواری کرد تا سفر خطیب زاده به کابل، سبب 
گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو کشور دوست و برادر، افغانستان و ایران 
گردد.خطیب زاده نیز با تقدیر از میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
افغانستان، تقویت و گسترش روابط عمومی و فرهنگی میان دو دولت و ملت 
های برادر افغانستان و ایران را به نفع هردو کشور دانست.وی با اعام حمایت 
جمهوری اســامی ایران از گفت وگوهای جاری صلح با حفظ نظام جمهوری 
اسامی و دستاوردهای ۱۹ ساله در افغانستان،  اظهار امیدواری کرد که روابط 
میان دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه در بخش فرهنگی و رسانه ای، 
هرچه بیشتر گسترش یابد.خطیب زاده در این سفر با عبداه عبداه رییس 
شــورای عالی مصالحه ملی افغانســتان نیز دیدار و گفت وگو کرد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران، از گران هیواد دعوت کرد تا در فرصتی مناســب به 
جمهوری اسامی ایران سفر کند و دو طرف پیرامون گسترش روابط میان دو 

کشور به بحث و  تبادل نظر بیشتر بپردازند.

 بن بست بزرگ 
حریری در تشکیل 
دولت
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مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران از وقوع ماه گرفتگی در روز دوشنبه ۱۰ 
آذرماه خبر داد و گفت: این پدیده در ساعت ۱۱ و ۲ دقیقه در آسمان ۱۰ 
آذرماه رخ خواهد داد. در ســاعت ۱۱ و ۲ دقیقه روز دوشنبه، ۱۰ آذرماه 
جاری به وقت کشورمان ماه گرفتگی از نوع نیمسایه آغاز خواهد شد. وی 
با تاکید بر اینکه کشــورمان ایران جزو مناطق تحت پوشش این گرفت 
نیست، اظهار کرد: اما باید توجه داشت که گرفت نیمسایه ماه رخ می دهد 
و در حقیقت عبور ماه از نیمســایه زمین با چشــم انسان چندان قابل 
تشخیص نیست و در نجوم قدیمه به آن "خسوف غیر مرئی" می گفتند. 
عتیقی، پایان این گرفت را ساعت ۱۵ و ۲۳ دقیقه روز ۱۰ آذرماه به وقت 
ایران عنوان کرد و ادامه داد: ماه گرفتگی نیمســایه دوشنبه، ۱۰ آذر به 

ساروس )دوره( ۱۱۶ تعلق داشته و پنجاه و هشتمین گرفت.

از آنجــا که در نوشــیدنی های کاکائویی فاوانول وجــود دارد مصرف 
این نوشــیدنی ها می تواند توانایی ذهنی افراد را افزایش دهد. محققان 
انگلیسی و آمریکایی اخیرا دریافته اند افراد بزرگسالی که پیش از انجام 
امور دشوار یک نوشیدنی کاکائویی حاوی مقادیر باای فاوانول استفاده 
کرده بودند، در انجام وظایف دشوار شناختی بهتر عمل می کردند. پس 
از مصرف کاکائوی غنی از فاوانول، میزان اکســیژن رســانی خون در 
قشــر پیشانی مغز شــرکت کنندگان افزایش می یابد و از آنجا که این 
بخش نقشی اساسی در شناخت و تصمیم گیری دارد آنها می توانند بهتر 
تصمیم بگیرند و کار خود را بهتر انجام دهند. فاوانول ها آنتی اکسیدان 
هستند و در چای، تمشک آبی، سیب، گابی، گیاس و بادام زمینی و 

همچنین در دانه های درخت کاکائو به وفور یافت می شوند.

محققان در مطالعه اخیرشان گفته اند استرس در دوران بارداری می تواند 
بر چگونگی رشد مغز کودک تأثیر بگذارد و در آینده به ایجاد مشکات 
عاطفی برای او منجر شــود. یک مطالعه جدید نشان داده استرس در 
دوران بارداری می تواند بر نحوه رشد مغز کودک تأثیر بگذارد. محققان 
انگلیسی میزان بااتر هورمون استرس یعنی "کورتیزول" در مادران را 
با تغییرات ســاختاری در آمیگدال)ناحیــه کوچک بادام مانند در مغز( 
نوزادان تازه متولد شــده مرتبط دانستند. هورمون کورتیزول در پاسخ 
بدن به اســترس نقش مهمی دارد و ســطوح باای آن نشــان دهنده 
اســترس باا است که این موضوع نیز در رشــد جنین نقش دارد. این 
موضوع می تواند بر رشد عاطفی کودک نیز تاثیر بگذارد چرا که شناخته 

شده است که آمیگدال)که در هر نیمکره مغز دو قطعه وجود دارد( .

 وقوع ماه گرفتگی 
در آسمان 10 آذر

 مصرف کاکائو توانایی ذهنی
 را افزایش می دهد

تاثیر منفی استرس در دوران 
بارداری بر رشد مغز کودک

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ردپای آنفلوانزا در تااب »میقان« در ۵ کیلومتری »اراک«

رونمایی از هوندا سیتی هاچ بک، جایگزینی برای فیت
در یک بازار گرسنه برای مدل های کراس اوور و شاسی بلند، هوندا از معرفی خودروهای جدید سدان و هاچ بک فروگذار نکرده و سنگر را 
رها نمی کند. یک سال پس از معرفی هوندا سیتی سدان، اکنون نسخه پنج درب هاچ بک آن نیز به عنوان جانشینی برای مدل های فیت/

جاز رونمایی شد. هوندا سیتی هاچ بک، تا حد زیادی از سبک برادر سدان خود پیروی می کند درحالی که ۲۰۸ میلی متر کوتاه تر از آن 
شــده است. درعین حال ابعاد سیتی هاچ بک با طول ۴۳۴۵ میلی متری، نسبت به فیت هم بسیار بزرگتر است ولی همچنان تداخلی با 
کاس هوندا سیویک هاچ بک پیدا نمی کند. فاصله بین دو محور زیاد این مدل نسبت به سدان ها، فضای پای زیاد و راحتی فوق العاده ای را 
مخصوصاً با صندلی های کاربردی آن فراهم می سازد. هوندا سیتی هاچ بک امروز در تایلند رونمایی شده و مجهز به یک موتور بنزینی سه 
سیلندر یک لیتری توربوشارژر است که ۱۲۰ اسب بخار قدرت و ۱۷۳ نیوتن متر گشتاور تولید می کند. برای انتقال نیرو به محور جلو هم 
از یک گیربکس CVT استفاده شده است. تریم رونمایی شده از نوع اسپرت RS با رنگ قرمز بوده و مجهز به شیفتر تعویض دنده، شش 
ایربگ، کروز کنترل، درگاه های شارژ برای سرنشینان عقب، سیستم صوتی با هشت بلندگو، سیستم اطاعات و سرگرمی با نمایشگر ۸ 

اینچی لمسی و سرعت سنج دیجیتالی است. قیمت هوندا سیتی هاچ بک در تایلند از ۱۹۷۰۰ دار آغاز می شود.

برای المپیک آماده شوید، مشتاق دیدار شما هستم
رییس کمیته بین المللی المپیک در پیامی از ورزشکاران خواست برای حضور در المپیک توکیو آماده شوند. توماس باخ رییس کمیته بین 
المللی المپیک هفته گذشته به ژاپن سفر کرد. او در این سفر، از دهکده ورزشکاران و آپارتمان هایی که برای اسکان ورزشکاران در طول 
برگزاری بازی های المپیک توکیو در نظر گرفته شده است، بازدید کرد و در این بازدید یک پیام ویدئویی را خطاب به ورزشکاران ضبط 
کرد. این پیام ویدئویی اکنون منتشر شده است و باخ در حالی که در بالکن یکی از آپارتمان ها ایستاده  ورزشکاران را مخاطب قرار داده 
و عنوان کرده است: خوشحالم که ۹ ماه دیگر می توانم در دهکده ورزشکاران به شما خوش آمد بگویم. برای کسب یک تجربه فراموش 
نشدنی در بازی های المپیک توکیو آماده شوید. برای حضور در این بازی های المپیک آماده شوید و حتی بیشتر تمرین کنید. من می 
دانم بسیاری از شما در شرایط سختی هستید اما اگر به اینجا )دهکده ورزشکاران( نگاهی بیندازید، فکر می کنم ارزشش را دارد که بیشتر 
تاش کنید تا ۹ ماه دیگر در این مکان باشید. من مشتاقانه منتظر دیدن شما در المپیک ۱+۲۰۲۰ هستم. المپیک توکیو قرار بود در سال 
۲۰۲۰ برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا  یک سال به تعویق افتاد با این حال طبق تصمیم IOC نام بازی ها همان المپیک 

۲۰۲۰ باقی ماند و منظور باخ از المپیک ۲۰۲۰ به عاوه  یک،  بازی های المپیک ۲۰۲۰  است که در سال ۲۰۲۱ برگزار می شود.

ه فّر دولت تو شعرای بی رد رامن آن معّزی رانیم ه نشر کنم گاشته ه مدیح تو صد مُجَّلد راه اهتمام تو سال دگر تمام کنم ن ایا غام بیار آن امیر اوحَد راز خدمت تو ه حّدی رسم  ه  گویی تو ی کند د راه حق آن ه تو را ربیت خدا ه ربیت  کنی این بنده ی مؤیّ د راهمیشه ا ه بود منبع بُخار بِحار چو مرکزست اثیر آتش مُصَعَّ نشاه باد سرر تو رُو مورد رامباد سور و سرور از سرای تو زایل

پیشنهاد

چهره روز

عقانیت و معنویت و نیایش فیلسوف
کتاب های »عقانیت و معنویت« و »نیایش فیلسوف« 
از آثار اســتاد غامحســین ابراهیمی دینانی تجدید 
چاپ شد.  از آثار استاد غامحسین ابراهیمی دینانی 
تجدید چاپ شد. دو اثر استاد غامحسین ابراهیمی 
دینانی توســط نشر هرمس تجدید چاپ و در اختیار 
عاقمنــدان قرار گرفت. این دو کتاب با طراحی جلد 
جدید منتشر شده است. کتاب »عقانیت و معنویت« 
که اولین چــاپ آن در ســال ۱۳۹۶ بوده مجموعه 
سخنرانی های فیلسوف معاصر غامحسین ابراهیمی 
دینانی اســت که به بررســی جایگاه فلسفه اسامی 
در برابر فلسفه مغرب زمین، ماجرای فکر فلسفی در 
جهان اسام، حکمت اشــراق، رابطه عرفان و فلسفه 
و عقانیت و معنویت در اســام می پردازد. طرح این عناوین اصواً طرح یک ســری از سوال های 
اساسی می باشــد مؤلف می خواهد بداند که جایگاه فلسفه اسامی در مقابل فلسفه مغرب زمین 
کجاســت و با دو فرض سعی دارد به سواات پاسخ دهد. یکی فرض تاریخ معرفت و تاریخ علم و 
تاریخ فلسفه و تفکر، یک تاریخ مسلسل و منظم و مرتب است که از نقطه ای آغاز شده و تاکنون 
ادامه دارد و در جهت تکامل و پیشرفت بوده است. کتاب »نیایش فیلسوف« دیگر اثر تجدید چاپ 
شــده از دینانی است. کتاب حاضر مجموعه ای از مقاات فلسفی و کامی است که در زمان های 
مختلف و به مناســبت های گوناگون نوشته شــده است. برخی از این مقاات در جمله ها و جراید 
کشور انتشار یافته و برخی دیگر به صورت مقدمه بر برخی از کتاب های فلسفی و عرفانی به رشتۀ 
تحریر درآمده است. شماری اندک از این مقاات نیز برای دایره المعارف بزرگ اسامی نوشته شده 

و در ردیف مداخل آن کتاب به چاپ رسیده است.

غامحسین ابراهیمی دینانی
غامحســین ابراهیمی دینانی فیلسوف ایرانی است. 
عمده شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق 
و سهروردی و احیای آن در سال های اخیر است. وی 
با بررسی تمامی آثار و نوشته های شیخ شهاب الدین 
ســهروردی تاکنــون چندین کتاب مهــم در رابطه 
با فلســفه و افکار این فیلســوف ایرانی نگاشته است. 
هم اکنون استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران و در دانشگاه های تهران، 
تربیت مدرس، دانشگاه مذاهب اسامی و دانشگاه آزاد 
اسامی به تدریس فلســفه هست. ابراهیمی دینانی 
همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است. 
او در سال ۱۳۸۴ با کتاب دفتر عقل و آیت عشق،در 
سال ۱۳۸۵ با کتاب درخشش ابن رشد در حکمت مشاء ودر سال ۱۳۸۹ با کتاب فلسفه و ساحت 
سخن برنده جایزه کتاب سال شد. او منتخب اولین دوره همایش چهره های ماندگار است. دینانی 
در مدرســه حجتیه قم به تحصیات حوزوی پرداخته و در آن مدت ســید علی خامنه ای از افراد 
هم بحث و هم حجره ای اش بوده اســت. وی همچنین از شاگردان سید روح اه خمینی و عامه 
طباطبایی بوده و نیز شاهد مباحث فلسفی هانری کربن و عامه طباطبایی بوده است. کتاب های 
خرد و خردورزی، گفتار حکیم و آینه های فیلســوف و چندین مجلد کتاب و نشریه دیگر دربارهٔ 
جایگاه فلســفی او است. تا به حال چندین مقاله و فیلم مستند نیز دربارهٔ این فیلسوف، نوشته و 
ساخته شده است. کاسهای آزاد وی جهت دانشجویان فلسفه و محققین و عاقه مندان مطالعه آزاد 
فلسفه اسامی در انجمن حکمت و فلسفه ایران برقرار است. به غیر از کاسهای دانشگاهی و آزاد، 

دینانی سلسله درس هایی با عنوان معرفت در شبکه چهار تلویزیون ایران دارد. 

بخوانید در اینستاگرام


