
آمار ابتا به کرونا همچنان در روند صعودی
 شناسایی ۸۸۶۴ بیمار جدید و 

درگذشت ۴2۴ هم وطن
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۴۲۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۳۷ هزار و ۴۰۹ نفر رســید. سیماسادات اری، آخرین 
آمار کرونا در کشــور را تشریح کرد و گفت: تا دیروز ۱۶ آبان ۱۳۹۹ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۸۶۴ بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شدند که سه هزار و ۲۳۴ نفر از آنها 
بستری شدند.وی با بیان اینکه تا کنون پنج میلیون و ۱۴۷ هزار و ۲۴۹ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است، افزود: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.اری با اشاره 
به اینک  ۵۴۹۵ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند، ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۴۲۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جــان باختگان این بیماری به ۳۷ هزار و ۴۰۹ نفر رسید.ســخنگوی 
وزارت بهداشت تصریح کرد: خوشبختانه تا کنون ۵۰۹ هزار و ۹۵۲ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.اری اضافه 
کرد: استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزســتان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، خراســان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند؛ همچنین 
اســتان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 

وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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  برای ما، نه بایدن نه ترامپ 
هیچ کدام

 انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا پایان یافت و بســیاری از مردم و 
سیاســتمداران ایران نیز منتظر نتیجه این انتخابات اند. صرف نظر از 
اینکه جو بایدن موفق به ورود به کاخ ســفید خواهد شد یا تیم ترامپ 
با بهانه هایی مثل تقلب یا نیاز به شــمارش و یا حتی زیر بار پذیرش 
موفقیــت بایدن نرفتن در انتخابات آن  را ابزار ماندن در کاخ ســفید 
میکنند ، باید دید در فضای امروز ایران تاثیر این انتخابات چه خواهد 
بود؟. ما باید خدا را شــکر کنیم که در شــرایط کنونی میتوانیم با این 
حداقل معونه ای که در کشــور بین مردم چه توزیع فقر یاتوزیع ثروت 
میشــود، هنوز قدرت اســتقامت ازم برای گذار از شــرایط سیاسی ، 
اقتصادی تحمیلی داخلی و خارجی  را داریم. مقاومت در برابر سیاست 
فشــار حداکثری آمریکا بر ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ و  
سیاســتهای برون مدارانه دولت روحانی و تا حد زیادی تحلیل رفتن 
اقتصاد ایران در اثر این سیاســتهای ظالمانه از یک طرف و غیر ملی از 
طرف دیگر ، در ایران دو دیدگاه متفاوت ایجاد نموده اســت.  عده ای 
معتقدند با بایدن امکان احیاء برجام و بهبود وضع اقتصادی ایران  فراهم 
میشود. عده ای هم اساسا معتقدند ترامپ از دو نظر برای ایران مفید تر 
بود اول اینکه به فروپاشی فدراتیو  در آمریکا کمک میکرد و دوم اینکه 
با اروپا یک هژمونی هماهنگ نداشــت و برای فرار از وضع ناهنجار در 
رقابت باچین و روسیه ، میتوانست میدان اقتصادی را برای شرکتهای 
نفتی در خلیج فارس  بگشاید. اما اینکه چرا ما میتوانیم مقاومت کنیم 
؟ شاید باید گفت بدین دلیل است که با افزایش نرخ ارز  و اینکه فشار 
را بر مردم افزوده اند اما روی دیگر ســکه به نفع ما شــده و  صادرات 
غیر نفتی را افزایش داده و توانســته تا حــدی ارز ازم برای نیاز های 
ضروری کشــور را تامین کند. حتی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی 
نیز  روزانه معادل ارزش حرارتی یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشــکه نفت 
خام ، مصرف گاز در دســت تولید است که تقریبا به قیمت رایگان در 
اختیار صنایع قرار می گیرد ، از این اســتخراج و پاایش حدودا  ۶۵۰ 
هزار بشکه فرآورده نفتی به قیمت بازار جهانی صادر میشود فلذا تولید 
پتروشیمی در سال جاری هشت درصد افزایش داشته است که تامین 
کننده بخشی از نیاز های داخلی و بخشی هم صادراتی است.  در بخش 
تامین نهاده های کشاورزی ما نسبتا خود کفا هستیم . اینکه عده ای بر 
این باورند که ممکن است آمریکایی ها به ما جنگی را تحمیل کنند هم 
توهمی بیش نیست. اوا در همسایگی ها کسی جرات صدام را نداشت 
و ندارد و نخواهد داشت. در ثانی کمی دور تر سعودی در زمان ترامپ 
این پتانســیل را با ریسک بسیار داشت که دامنه جنگ یمن را به مرز 
های ما بکشاند که با یک موشک باران و چند تا پهباد  در مسیر ویرانی 
آرامکو بتوسط یمن به پشیمانی مطلق رسید و نهایتا خود آمریکا هم از 
ترس اینکه ناو هایش در معرض موشــک ها و حمله قایق های تند رو 
ی ما واقع شــوند دائما در نزدیکی بنادر بحرین پهلو میگیرند و ممکن 
نیست دست به خطری بزنند که عاقبتش نابودی همه پایگاههای آنها 
در منطقه و قطع کامل نفت در عبور از شریان خلیج فارس است پس 
ما از جهاتی بسیار مقتدریم و از جهاتی باید مقتدر تر شویم.  برخی با 
خیال بافی در این توهمند که بایدن عاقل  تر از ترامپ است و نیروهایش 
با دیپلمات  های ما رابطه و تعامل داشــته اند و در مجموع معامله با او 
بهتر از معامله با ترامپ است که حقیر اساسا قبول ندارم و معتقدم  این 
هر دو برای ما همانند دو روی یک ســکه اند. ارزش ۴۲ سال مقاومت 
در مقابل اســتکبار به این می ارزد که همانگونه که دست رد به سینه 
ترامپ زدیم و امروز هم اگر تلفن بزنیم کســی نیست که گوشی را در 
کاخ ســفید بردارد ، باید با بایدن هم همین سیاست را پیشه کنیم تا 
اقتدار ۴۲ سال در هم نشکند و قدر دان زحمت امام خمینی  رحمت 
اه علیه بوده باشیم و هم بدانیم که این آمریکا با رهبری این عناصر پیر 
پاتال فرتوت ماندنی نیســت و دیری نخواهد پایید که ترکهای موجود 
در بدنه این ابرقدرت پوشالی به شکافهایی تبدیل میشود که تصورش 

را هم نمیکردیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 احتمال اعمال محدودیت های ساعتی کرونایی به عنوان تازه ترین تدبیر برای 
مقابله با کرونا مطرح شــده و ممکن است در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
تصویب شود. در جلسه روز )پنجشنبه( روسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، پیشنهاد کمیته های امنیتی و اجتماعی و بهداشت و درمان در خصوص 
اعمال محدودیت های شدیدتر برای مدیریت سریع تر مقابله با شیوع بیماری، 
موضوع تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری در همه مراکز استان ها از ساعت 
۱۸ هر روز از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ماه و ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در 
همه مراکز استان ها از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر سال جاری از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تصویب به جلسه روز شنبه 
ستاد ملی ارائه شود.نکته اینجاست که آثار هر نوع محدودیت یا تصمیم گیری 
حداقل دو هفته بعد مشخص می شود. آن چه امروز در بیمارستان ها برداشت 
می کنیم، حاصل عملکرد اجتماعی دو تا سه هفته گذشته است و همان طور 
هرچه امروز تصمیم بگیریم، در هفته های آتی اثر خود را نشــان خواهد داد.

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در این 
رابطــه بیان گفت: باید به این نکته توجــه کرد که آمار فوتی هایی که اکنون 
اعام می شــود ناشــی از اقدامات  ما طی یک ماه گذشته است. تا زمانی که 
کاهش تردد و مواجهه را نداشــته باشیم، تعداد بستری، ابتا و مرگ افزایش 

خواهد داشت.

چرا تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا اهمیت دارد؟
پس از جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور مقام معظم رهبری بود که 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست وزیر کشور تشکیل شد. 
قرارگاهی که بافاصله وارد گود شد و محدودیت هایی برای برخی شهرستان ها 
و مراکز اســتان ها تصویب و اجرا کرد.همچنین در هفتــه اخیر که یک روز 
تعطیل در میانه هفته داشــت نیز بافاصله محدودیت تردد و خروج از مراکز 
۲۵ اســتان را اباغ کرد که توســط نیروی انتظامی و پلیــس راهور اجرایی 
شــد.نکته ای که حاکی از اهمیت تشکیل این قرارگاه عملیاتی است و بخش 
عمده ای از فشــار مقابله با کرونا را از دوش نظام ســامت بر خواهد داشت.

سیما سادات اری سخنگوی وزارت بهداشت در این رابطه گفت: تشکیل این 
قرارگاه می تواند منجر به تصمیم گیری به موقع در زمینه مدیریت رفتارهای 
اجتماعی و اعمال محدودیت ها شود. آن چه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی قرار دارد، مدیریت بیماری، پیشگیری و درمان بیماران است، 
ولی مدیریت ویروس کرونا نیازمند تعامل همه جانبه دستگاه هاست. بنابراین 

می توان تشکیل این قرارگاه عملیاتی را نقطه قوتی دانست.

استفاده از همه ظرفیت ها برای مقابله با کرونا
حسن روحانی رییس جمهوری نیز درباره تشکیل این قرارگاه عملیاتی گفته 
بود: همه مصوبات ســتاد ملی برای اجرای دقیق و نظــارت بر روند اجرا در 

قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا پیگیری خواهد شد.وی اظهار کرد: 
از آنجایی که از جمله وظایف قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم 
افزایی و تقویت توانایی های مختلف در ســطح کشــور است، ازم است این 
قرارگاه از همه ظرفیت های درون کشور اعم از دولتی و خصوصی، قوای نظامی 
و انتظامی و ســازمان های مردم نهاد، بســیج، تشکل های مذهبی، مساجد و 
خیرین استفاده کند.این در حالیست که برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی 
در ماه های گذشــته باعث شده بود که بعضی از مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا اجرایی نشــود و در نتیجه بار عدم انجام مصوبات بر دوش بیمارستان ها 

و نظام سامت تحمیل شود.

پشتیبانی از وزارت بهداشت
عبدالرضا رحمانی فضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
نیز درباره تشکیل این قرارگاه گفته بود: تشکیل این قرارگاه به معنی انفکاک 
مســئولیت ها و وظایف نیســت، بلکه قرارگاه عملیاتی بــرای تجمیع همه 
مسئولیت ها برای پشتیبانی بیشتر به وزارت بهداشت است که در خط مقدم 
مبارزه با این ویروس قرار دارد.ســعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز در نامه ای به وزیر کشور درباره تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا نوشــته بود: گرچه در ماه های گذشته همکاری صمیمانه جناب عالی، 
معاونان و استانداران ارجمند با مجموعه نظام سامت موجب قدردانی است، 
مع الوصف فقدان تشکیاتی منسجم که بتواند مقتدرانه اجرای شیوه نامه ها 
و محدودیت های الزامی را در راســتای مدیریت، کنتــرل و مهار بیماری به 
مرحله عمل برساند در تاش های شبانه روزی همکاران مان در نظام سامت 
و افت و خیز بیماری تاثیرات شــگرفی داشــت.وی نوشت: با این تقسیم کار 
مدبرانه توسط مقام معظم رهبری همکاران ما بدون دغدغه اجرا یا عدم اجرای 
مصوبات و اعمال محدودیت ها می توانند به رسالت اصلی خویش یعنی آموزش 
همگانی، تشخیص زودرس با اســتفاده از تست های بیشتر، شناسایی موارد 
مشــکوک و در تماس با افراد آلوده، قرنطینه ســازی آنها، درمان مناسب و 
توسعه زیرساخت های نظام سامت و همچنین تدوین شیوه نامه ها و محوریت 

در تعیین عالمانه مصادیق محدودیت ها بپردازند.

محدودیت ها مخالفانی هم دارند
بــه هر حال اعمال هر نــوع محدودیت می تواند مخالفانی به همراه داشــته 
باشــد. حال آن که بسیاری در ماه های اخیر بر طبل اعمال محدودیت بیشتر 
می کوبند، اما وقتی محدودیتی اعمال می شود، اعتراض می کنند یا حتی برخی 
بــه این محدودیت ها گردن نمی گذارند و قانون گریزی را در پیش می گیرند.

اعمال محدودیت های ساعتی که نمونه های آن را در اروپا هم می توان مشاهده 
کرد، می تواند یکی از محدودیت های موثر باشد که در صورت تصویب در ستاد 

ملی مقابله با کرونا باید با جدیت کافی اجرایی شود.

عضو هیات رییسه مجلس مطرح کرد:

اعتماد از دست رفته مردم به بورس، جبران شدنی نیست
ادامه حواشی ترخیص کاا

 این بار مناقشه 20 میلیارد داری!

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی

سیاست های جدید ارزی به ضرر کارگران است

ظاهرا قرار نیســت حواشی پیرامون کااهای دپو شده و ترخیص آن از گمرک و بنادر تمام شود و بار دیگر بین 
دستگاه های مربوطه اختاف نظرهایی در رابطه با تامین ارز و ترخیص کاا وجود دارد؛ این بار برای تامین ارز 
۲۰ میلیارد داری که بانک مرکز مدعی آن شده ولی گمرک مستندات آن را خواسته است.دپوی هشت میلیون 
تنی کاا در گمرک و بنادر که حدود ۴.۵ میلیون تن آن کاای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کاای غیراساسی است 
و تا ۸۰ درصد آن را مواد اولیه تولید تشکیل می دهد، موضوعی است که این روزها برای حل موانع ترخیص و 
ورود به بازار و رســیدن به دست تولیدکنندگان بحث ها، اختاف نظرها و جلسات و مذاکرات بسیاری را پشت 
ســر گذاشــته و اخیرا طی مصوباتی قرار بر رفع موانع و ترخیص فوری کاا شده است. با این حال در این مدت 
هر یک از دستگاه های مربوطه با توجه به چارچوب های سیاستی و مقرراتی خود مسایلی مطرح کرده اند که 
البته گاها اختاف نظرهایی با یکدیگر داشته اند که به طور ویژه این موضوع در رابطه با مسائل ارزی و بین بانک 

مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد....

 سهام پاایشی یکم از امروز قابل
 معامله می شود

مشاغل برنده و بازنده کرونا در جهان
 در پی شیوع ویروس کرونا در جهان و اعمال قرنطینه که تعطیلی کسب و کارهای فراوانی را به دنبال 
داشــت، بسیاری از کارگران از کار بیکار شده و مشاغل خدماتی مانند هتل داری در صدر زیان دیدگان 
از کرونا قرار گرفتند.بنابر اعام ســازمان بین المللی کار،  این بیماری مرگبار که بدترین بحران از زمان 
جنگ جهانی دوم به شــمار می آید،  تاکنون خســارات مالی فراوانی را در پی داشته ومی تواند سبب 
نابودی ۲۴۵ میلیون شــغل در سراسر جهان شود.در میان مشــاغلی که بیشترین آسیب را متحمل 
شــدند می توان به بخش سرویس های هتل داری و بخش تولیدی اشــاره کرد.به باور کارشناسان،  با 
کاهش شــدید ســفرهای درون و برون شــهری و خارجی، اکثر فعالیت های اجتماعی به حال تعلیق 
درآمده و خدمات میهمان داری، صنایع غذایی، سرویس های تولیدی و بنگاه های خرید و فروش اماک 
کــه در مجموع ۳۸ درصد نیروی کار جهان را به خود اختصاص می دهند و در مجموع یک میلیارد و 
۲۵ میلیون کارمند در سراســر جهان دارند،   متحمل بیشترین آسیب شدند.آمارهای نشان می دهد،  
بیشــترین نیروهای کار در آمریکا و اروپا خانه نشــین شــده اند.اما در گرماگرم این بیماری که سبب 
نابودی مشاغل فراوانی شــد، بسیاری از مشاغل توانستند از این آب گل آلود،  ماهی های بزرگتری را 
صید کنند که در این میان می توان به فروشــگاه های اینترنتی و برخی از شبکه های اجتماعی اشاره 
کرد.در بحبوحه بحران کرونا،   گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون در سه ماه گذشته روی هم ۳۸ میلیارد 
دار سود به جیب زدند که در این میان فروشگاه اینترنتی آمازون در جایگاه نخست قرار دارد.از دیگر 
سو با نزدیک شدن به پایان سال جاری میادی و اعمال قرنطینه در شهرهای مختلف جهان، کاربران 
از ترس ابتا به بیماری کرونا، کااهای مورد نیاز خود را بیشــتر به صورت آناین سفارش می دهند.به 
گزارش دویچه وله،  درآمد آمازون در ســه ماه گذشته در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ 
میادی با ۳۷ درصد افزایش به  ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دار صعود کرده است.از سوی دیگر در پی 
تعطیلی اکثر شــرکت های کوچک و متوسط، فیس بوک توانست در دوران کرونا که اکثر کارگران به 
سبب این بحران خانه نشین شده اند،  سود فراوانی را از محل آگهی های بازرگانی کسب کند.همچنین 
خانه نشینی سبب افزایش استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی شده است به طوری که شمار کاربران 
شــبکه اجتماعی فیسبوک در مدت زمان سه ماه حدود ۳۰ میلیون نفر افزایش یافت و به حدود یک 
میلیارد و ۸۲۰ میلیون کاربر رســید.    همچنین افزایش دورکاری کارکنان و ادامه تحصیل از راه دور 
سبب رونق فروشــگاه های کامپیوتر و تجهیزات اینترنتی شده که در این میان اپل توانست مشتریان 
زیادی را جذب کند.در این میان یوتیوب نیز از ســایر رقبای خود عقب نماند. در دوران کرونا پخش 
برنامه های آموزشی از یوتوب سبب افزایش چشمگیر درامد حاصل از آگهی هایش شده به نحوی که 
در ســه ماه گذشته توانسته است درآمد خود را به ۵ میلیارد دار افزایش دهد.ایران نیز در پی بحران 
کرونا با تبعات آن دســت به گریبان بود.  بحران کرونا بخش های مختلف کشور را با مشکات زیادی 
همراه کرده که در این میان کسب وکارهای مختلفی دچار زیان شدند. براساس اعام مرکز آمار، شیوع 
ویروس کرونا موجب توقف کامل ۳۸ درصد کسب وکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شد که البته این 
عدد در اریبهشــت به ۲۱ درصد کاهش یافت. از ســوی دیگر در اسفند و فروردین ماه تنها ۲۲ درصد 
کســب وکارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد 
افزایش پیدا کرد.براساس این گزارش، »علی ربیعی« سخنگوی دولت در آخرین آمار اعامی در یکی 
از شبکه های خبری اعام کرد که با شیوع بیماری کرونا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج 
شدند و از این میزان ۸۵۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند که با احتساب ۲۴۰ هزار نفر 
از افرادی که پیش از این مقرری بیمه بیکاری دریافت می کردند در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر در لیست دریافت بیمه بیکاری قرار داشتند.همچنین به گفته ربیعی، پس از این مدت ۱۶۹ هزار 

نفر در دور جدید بازگشت به کار داشتند.

احتمال محدودیت های ساعتی برای مقابله با کرونا
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مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: سفارش های 
فروش ســهام عدالت تا پایان شهریور ماه تسویه شده و مشکلی در سفارشات 
مهرماه بود که با توجه به شرایط بازار قرار است تصمیم گیری شود.محمدرضا 
معتمد افزود: افرادی که درخواســت فروش ســهام عدالت را دادند، می توانند 
درخواســت فروش ســهام خود را حذف کنند.وی در ادامه گفت: سامانه های 
کارگزاری ها آمادگی دارند، بافاصله بعداز درخواست عدم فروش سهام عدالت، 
فروش ســهام را از ســامانه خارج کنند.معتمد افزود: با توجه به اینکه اکنون 

درخواســت فروش سهام عدالت بین سپرده گذاری مرکزی و کارگزاری برخط 
شده است، ســفارش مشتری در ســامانه کارگزاری به شرکت سپرده گذاری 
مرکزی سریع اعام می شود.وی در پاسخ به این سوال که شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و کارگزاری ها به درخواست مشــتریان پاسخ نمی دهند و سهام داران 
همچنان برای فروش سهام عدالت مشــکل دارند، گفت: مشکلی برای فروش 
سهام عدالت وجود ندارد، افرادی که سفارش فروش داده بودند تا پایان شهریور 
ماه تســویه شده است، مشکلی در سفارشات مهرماه بود که با توجه به شرایط 
بازار قرار است تصمیم گیری شود.مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس 
و اوراق بهادار افزود: برای پاسخگوی بهترکارگزاری ها و شرکت سپرده گذاری، 
صدای مشتریان ضبط می شود. اگر سهامداران با این دو شرکت تماس بگیرند و 

مشکات خود را بیان کنند قطعا پاسخ مناسب خواهند داد.

تسویه همه سفارش های فروش 
سهام عدالت تا پایان شهریور



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 17 آبان 1399  21 ربیع ااول 1442  7 نوامبر 2020سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4493 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

هشدار جدی فرمانده کل سپاه به طرفین جنگ قره باغ: گزیده خبر

با هرگونه تهدید مرزی برخورد قاطع خواهیم داشت
فرمانده کل ســپاه در بازدید از نوار مرزی اســتان اردبیل تاکید کرد که با هرگونه تهدید مرزی برخورد قاطع و به موقع خواهیم 
داشت.سرلشــکر حسین سامی فرمانده کل سپاه عصر امروز در جریان بازدید از نوار مرزی شهرستان اصاندوز و سد میل مغان 
در اســتان اردبیل اظهار داشــت: امنیت پایدار خط قرمز ماست و هرگونه ناامنی و تهدید در مرزها که موجب آسیب به امنیت و 
آرامش روانی مردم عزیزمان باشد پذیرفته شدنی نیست.وی ضمن رصد آخرین تحرکات منطقه قره باغ، دستورات ازم برای تامین 
بیشــتر امنیت مناطق مرزی را صادر کرد و افزود: تقویت تمهیدات دفاعی، امنیتی متناسب با وضعیت مناطق پیرامونی، مراقبت 
هوشمندانه و حضور هوشیارانه یگان های مستقر در مناطق مرزی مجاور محل درگیری های اخیر مورد تاکید است.سردار سامی 
با سپاس و قدردانی از مجاهدت ها و آمادگی های رزمندگان اسام و مرزداران غیور و غیرتمند برای دفاع از مرزها در این منطقه 
حساس، تغییرناپذیری مرزهای بین المللی را امری مهم توصیف و با تاکید بر ضرورت اهتمام طرف های درگیر در مناقشه قره باغ 
از بروز هرگونه تهدید علیه مرزهای جمهوری اســامی ایران خاطرنشان کرد: در عین حال تمهیدات و پیش بینی های ازم برای 
برخورد قاطع و به موقع با هر نوع تهدید و یا تعرض مرزی علیه ایران اندیشیده شده است.وی با اشاره به اینکه ملت عظیم الشان 
ایران سختی ها را تحمل کردند؛ آنها خواهان عزت اند، افزود: امروز به برکت نشکستن باورهایمان، مردم توانسته اند محکم و استوار 
در مقابل تهدیدها و توطئه های دشمنان بایستند و اراده خود را بر آنان تحمیل کنند.سرلشکر سامی تصریح کرد: سپاه و بسیج 
خادم ملت ایران از جمله مردمان فهیم، مومن و انقابی دشت زیبا و حاصلخیز مغان است و برای رونق بیشتر این منطقه، آماده هر 
نوع کمک و نقش پذیری هستند.فرمانده کل سپاه همچنین ضمن بازید از سد میل مغان، با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 

شورای اسامی که در منطقه حضور داشتند نیز گفتگو کرد.

سردار شکارچی:
 توطئه های دشمن خطرناک تر

 از گذشته شده است
سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح گفت: توطئه های دشمن روز به روز پیچیده تر 
و ســهمگین تر و خطرناک تر از گذشته شده اســت.دوازدهمین جلسه شورای 
راهبردی فضای مجازی نیروهای مســلح که با حضور ســردار شکارچی معاون 
فرهنگی ســتاد کل، امیر محمد محمودی معاون اجرائی ارتش، اعضای شورای 
عالی فضای مجازی کشور و مسئولین قرارگاه های فضای مجازی نیروهای مسلح 
)ســپاه، ارتش، بسیج، ناجا و وزارت دفاع( در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس 

سالن قصر شیرین برگزار شد.
سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم 
طی سخنانی اظهار داشت: اهمیت فضای مجازی برکسی پوشیده نیست و مقام 
معظم رهبری در خصوص اهمیت فضای مجازی تاکیدات فراوانی دارند.وی ادامه 
داد: علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت فضای مجازی و در دســت 
گرفتن این عرصه، میدان کار در دســت دشمنان انقاب اسامی است و در حال 
حاضر فضای مجــازی میدان نبرد تمام عیار در عرصه های مختلف سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما با دشمنان انقاب اسامی است.سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح گفت: در بحث فضای مجازی واقعیت امر چند مولفه و کلید واژه 
اســت که اگر هر کســی به این واژه ها به صورت عمیق نگاه کند و در عمل هم 
به آن خوب بپردازد موفقیت با اوست، از جمله بحث تهدید شناسی است.سردار 
شــکارچی ادامه داد: تهدیدات کشورما در عرصه فضای مجازی با سایر کشورها 
متفاوت اســت. در حوزه جنگ سخت نیز به همین شکل است، در حوزه جنگ 
سخت هر جا که اشــراف اطاعاتی بیشتری وجود دارد، طرح ریزی ها دقیق تر 
خواهــد بود و عملیات بر مبنای این طرح ریزی هم با قوت بیشــتری انجام می 
شود و نهایتاً موفقیت بیشتری به دست می آید.وی ادامه داد: اگر در دوران دفاع 
مقدس بخواهیم مثال بزنیم اوج اشراف اطاعاتی را در عملیات والفجر ۸ داشتیم، 
سهم اطاعات در عملیات والفجر بسیار بااست. به همین دلیل با کمترین هزینه 

بیشترین برگ برنده و موفقیت را در عملیات والفجر ۸ داشتیم.
معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در حوزه فضای مجازی، توسعه 
فضای مجازی، اشراف اطاعاتی و شناخت تهدیدها اهمیتش بیشتر از حوزه جنگ 
سخت است، هر چقدر شناخت بیشتر باشد می شود موفقیت بیشتری را چه در 
عملیات کنشی و چه در عملیات واکنشی داشت. اشراف اطاعاتی یکی از مولفه 
های اساسی است که تا حدود زیادی ما هنوز در این خصوص ضعف داریم. جای 
موفقیت های بیشــتر هست که اشراف اطاعاتی ما بیشتر باشد.معاون فرهنگی 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد حوزه محتوا 
است. متناسب با آن تهدید هم باید هدفمند و هم هوشمند، هم هماهنگ و هم 

همافزا و سریع باشد کاری که امروز دشمن علیه انقاب اسامی انجام می دهد.

کار امروز دشمن مهندسی معکوس است
وی افــزود: مثًا اگر جایی می گفتند ما می خواهیم عملیاتی را با اصل غافلگیری 
انجام دهیم، ساعت عملیات مثًا ساعت ۱۲ شب بود، یک رده بسیار کوچکی از 
یک قرارگاه بسیاربزرگ هماهنگ نبود به جای ساعت ۱۲ ساعت ۱۱ و نیم شب 
حرکت خودش را آشــکار می کرد روی تمام عملیات تأثیر منفی می گذاشــت 
و هــم تلفات خودی را باا می برد و هم آســیب پذیری دشــمن را کم می کرد؛ 
بنابراین دشمن امروز در حوزه فضای مجازی از این اصل غافلگیری به نحو احسن 
و مطلوب اســتفاده می کند یعنی پدیده هایی که ما در برآوردهایمان نیســت به 
عنــوان پدیده اصلی به آن نگاه می کند و با طرح ریزی بر روی آن عملیات انجام 
می دهد.سردار شکارچی ادامه داد: به عنوان مثال تناقض گویی در گفتار مسووان 
را دشــمن به خوبی رصد می کند، دو تا ســه نکته تناقض را در می آورد و همه 
کیفیت کار مســووان را زیر چتر این تناقض گویی قــرار می دهد و در میدان 
عمل ما را به انفعال می کشــد؛ کشور و نظام را به انفعال می کشد. درک و ذهن 
عمومی را دچار تزلزل می کند. باورپذیری مردم را به حداقل می رساند و آسیب 
بــه باورهای اجتماعی وارد می کند و در نهایت مدیریت افکار عمومی را دســت 
می گیرد و هدایت می کند و به جای مسوولین افکار عمومی را هدایت می کند.وی 
با تاکید بر اهمیت فضای مجازی یادآور شد: به برکت زحمات زیاد در این عرصه 
دستاوردهای خوبی را داشتیم، نمی گوییم مطلوب ولی یک روند رو به رشدی را 
داشتیم. البته تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، وضعیت مطلوب آن زمانی 
است که ما بر دشمن غلبه پیدا کنیم. دشمن وضعیت انفعالی پیدا کند و ما وجه 

قالب را در این میدان نبرد داشته باشیم.
معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه کار امروز دشمن مهندسی 
معکوس است گفت: این می شــود در واقع آن وضعیت مطلوب که افکارعمومی 
در این فضای مجازی را خودمان به دســت بگیریم و از چنگ دشمن در بیاوریم. 

باورپذیری و اعتماد مردم را به نظام افزایش دهیم.
سردار شکارچی افزود: اینکه پشتوانه اساسی مردم که بااترین و موثرترین سرمایه 
اجتماعی اســت یعنی خود مردم، اینها را در صحنه پشــت انقاب و در دفاع از 
درس ها و صحنه های گوناگون انقاب داشته باشیم. امروز هر یک از عناصری که 
به عنوان مدافعین نظام هستند و می خواهند به نظام خدمت کنند دشمن حتی 
اینها را دارد به تردید می اندازد و گاهی اوقات اینها به جای اینکه از دشمن سوال 
کنند از ما ســوال می کنند.وی با سنگین خواندن وظیفه شورای فضای مجازی 
گفت: در همین حوزه کرونا در ابتدا دو نفر فوت کردند و بعد اطاع رسانی شد که 
در قم دو نفر مبتا به کرونا شدند و جان باختند. بافاصله دشمن سوار این موج 
شــد که این دو نفر از طلبه های جامعه المصطفی بودند، طلبه ها خارجی بودند، 
طلبه ها چینی بودند از چین مسافرت کردند و اساساً حوزه علمیه ای که مسوول 
تربیت طابی است که مســوولیت صدور انقاب اسامی را در اقصی نقاط دنیا 
دارند دقیقاً دشمن تیرش را به سمت آن هدف شلیک کرده است.معاون فرهنگی 
ستاد کل نیروهای مسلح افزود: خیلی ها در شور با دشمن در موجی که علیه نظام 
ایجاد کرد همراه شدند. قریب به یک ماه طول کشید تا دوستان در داخل کشور 
در فضای مجازی ورود پیدا کنند و تازه پاســخ دشــمن را بدهند که این نبود یا 
تقابل علم با سامت، تقابل دین با سامت، تقابل ارزش های دینی با سامت اینها 
کارهایی بود که دشمن در فضای مجازی ترویج می کرد و عده ای هم آگاهانه یا 
ناآگاهانه گاهی اوقات دامن می زدند و فضا را به نفع دشمن ملتهب می کردند و 

مرتب ما در وضعیت انفعالی قرار داشتیم.

توطئه های دشمن روز به روز پیچیده تر و سهمگین تر و خطرناک تر از 
گذشته شده است

سردار شکارچی ادامه داد: محتوای فضای مجازی اگر هوشمند، هدفمند، صریح، 
قاطع، روشــن، هم افزا و هماهنگ نباشــد با توجه به اینکه حجم کار هم خیلی 
بااست ولی تاثیر گذاری آن هم بر درون کشور و هم بر دشمن در حدی که باید 
و شایســته است، نخواهد بود.وی با بیان اینکه امروز ستاد کل نیروهای مسلح با 
قرارگاه های خوبی که هم سابقه دیرینه و تجربه خوبی در این زمینه دارند و هم 
سابقه کمتری دارند فعال هستند و در صحنه حضور دارند و کار می کنند گفت: 
این هم افزایی و هماهنگی و اهمیت و هدفمند و هوشمند بودن محتوا را باید در 

راس کار قرار دهیم.

زاکانی:
اجرای قانون اساسی جز از مسیر 

سیاست های کلی محقق نخواهد شد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: جرای قانون اساســی جز از مسیر 
سیاســت های کلی محقق نخواهد شد. در ششمین نشست همایش نظام 
مسائل کشور که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی 
نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار کردند، علیرضا زاکانی رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس به ایراد سخنرانی پرداخت.زاکانی در این نشست گفت: 
دو منظر در موضوع نســبت سیاســت های کلی با مجلس، موضوعی بسیار 
حیاتی است. نخســت اباغ سیاســت های کلی یکی از نقاط عطف دوران 
رهبری مقام معظم رهبری اســت. رهبری با اباغ سیاست های کلی نظام 
فصل جدیدی را از منظر نســبت مردم با ولی آغاز نمودند و دوم اینکه برای 
نســبت برقرار کردن با سیاســت های کلی باید به چند ویژگی توجه کرد.

زاکانی ادامه داد: در ابتدا برای شــکل گیری جامعه برداشــتن این گام ها 
الزامی اســت. گام اول، فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اســاس آن اداره 
می شــودگام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه گام سوم یعنی 
شکل گیری نظامات و کان نظامات را فراهم می کند و گام چهارم، دریافت 
قوانین درست و کاربردی و گام پنجم، بنیانگذاری ساختارهای فعال و پویا بر 
پایه بنیان ها و نظریات بنیانی اســت و گام ششم و هفتم، دریافت رویه ها و 
برنامه های درست است.وی افزود: بعد از سقوط نظام ستمشاهی، در سال ۵۷ 
انقاب در حوزه سیاسی اتفاق افتاد اما در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و 
اقتصادی در کمترین حد تحول اتفاق افتاد و به تبع این حلقه های مرتبط 
با هم را نســاختیم و نمی توانیم گام به گام شــروع به حرکت کنیم. برای 
اینکه چنین اتفاقی بیفتد ۳ نشانگاه وجود دارد؛ قانون اساسی و چشم انداز 
و سیاســت های کلی.زاکانی در پاسخ به این سوال که جنس سیاست های 
کلی چیست، گفت: سیاست های کلی هم میزان است هم راه است و خود 
سیاست های کلی باید تبدیل به قانون شود و هم قالب است و باید بر اساس 
سیاست های کلی حرکتمان را استوار کنیم.وی تاکید کرد: در مرکز پژوهش 
ها به عنوان مجلس، ۱۴ رویکرد تحولی مد نظر قرار داده شــده است. اولین 
رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانونگذاری است.رئیس مرکز پژوهش 
های مجلس افزود: اقامه قانون اساسی، سیاست های اباغی و اقامه بیانیه گام 
دوم انقاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش های مجلس و چشم انداز 
آن است.زاکانی تصریح کرد: برای بهره برداری از سیاست های کلی به یک 
دقت اولیه جهت قاعده گذاری مطابق سیاست های کلی یا تبدیل سیاست 
ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست های کلی نیاز داریم. همچنین 
توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست ها در مرحله عمل و مطالبه 
گــری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره برداری 
از سیاســت ها موثر است.وی با اشاره به اینکه حل مشکات کشور در گرو 
اجرای قانون اساســی است افزود: گام های هفت گانه تحقق سیاست های 
کلی نظام عبارتند از »فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اســاس آن اداره 
می شود« و »دریافت دقیق نظریات بنیانی«، »شکل گیری نظامات و کان 
نظامات« و همچنین »دریافت قوانین درست و کاربردی« و »بنیان گذاری 
ســاختار های فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریــات بنیانی« که در کنار 
»دریافت رویه ها« و »دریافت برنامه های درست« هفت گام می شوند.مهدی 
مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی 
نظام، دبیر علمی این نشست را برعهده داشت و در ابتدای جلسه گفت: در 
این نشســت به دنبال پاسخ به این سواات هستیم که »مرکز پژوهش های 
مجلس، چه فرآیند و ســاز و کار هایی را در تحقق آبشــار سیاستی در نظر 
دارد؟ و نقش نخبگان در مطالبه ی تحقق آبشــار سیاستی چیست؟« وچه 
میزان از سیاســت ها به قانون تبدیل شــده است؟« همچنین می خواهیم 
بدانیم که »نقش مجلس در استکبار ستیزی در طرح ها و لوایح با توجه به 

سیاست های کلی، مثل انتخابات و سایر موضوعات چیست؟«

توسط لشکر ۱۶ زرهی انجام گرفت؛
اعزام تجهیزات زرهی ارتش به مرزهای 

شمال غرب کشور
تعدادی از تجهیزات زرهی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین، به منظور 
تقویت و پایداری امنیت مرزهای شــمال غرب کشور، به این مناطق مرزی 
اعزام شد.، بخشی از تجهیزات زرهی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین 
با استفاده از تعدادی از خودروهای ترابری و تانک بر تولید و بهینه شده توسط 
نیروی زمینی ارتش با حضور  معاون آماد و پشــتیبانی نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسامی ایران و مسئوان استانی به مناطق مرزی شمالغرب اعزام 
شدند.امیر سرتیپ دوم علی پور معاون آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اســامی ایران در حاشیه این مراســم با اشاره به نقش نیروهای 
مســلح در تأمین امنیت بیان کرد: خط قرمز نیروهای مسلح کشور، امنیت 
و آســایش ملت ایران اســت و نیروهای مســلح  برای حفظ این دو مولفه 
مهم در هر مکان و در کســری از زمان برای نقش آفرینی در میدان حضور 
پیدا خواهند کرد.معاون آماد و پشــتیبانی نیروی زمینی تاکید کرد: در این 
ماموریت همچنین ســرعت عمل و کیفیت خودروهای ترابری سنگین این 
نیرو که در مراکز تحقیقاتی و  بهینه سازی نیروی زمینی، تولید و نوسازی 

شده اند در اجرای ماموریت واگذاری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

رئیس جمهور گفت: علیرغم تحریم 
و فشار و اینکه یک دولت تروریست 
در آمریکا روی کار بوده و بر مردم ما 
فشــار آورد که نتوانیم این قدم ها را 
برداریم؛ این سی و یکمین هفته در 
در سال ۹۹ اســت که برنامه افتتاح 
داریم.حجت ااســام حسن روحانی 
رئیس جمهور در آییــن بهره برداری 
از مرحله نخســت طرح ملی انتقال 
آب خلیــج فارس به فــات مرکزی 
کشــورمان گفت: توانســتیم یک از 
طرح هــای بزرگ را افتتــاح کنیم و 
ان شــاه تا پایان امسال و اوایل سال 
آینــده طرح های بــزرگ و تاریخی 
افتتاح خواهیم کرد.وی افزود: انجام 
و اجــرای ایــن پروژه بــرای برخی 
باورناکردنی بــود و در دولت تدبیر و 
امید محقق شد و باید این خط انتقال 
آب را، خط انتقال امید نامید و امید به 
این مناطق می رسد. امسال طرح های 
دیگر و طرح احیــای دریاچه ارومیه 
را خواهیم داشــت و اینهــا ابرپروژه 
هستند.رئیس جمهور تصریح کرد: به 
کوری چشم کسانی که فکر می کردند 
با تحریم ملت ایران می توانند ملت ما 
و یا طرح های توســعه ای این ملت را 
متوقف کنند، علیرغم تحریم و فشار و 
اینکه یک دولت تروریست در آمریکا 
روی کار بوده و بر مردم ما فشار آورد 
کــه نتوانیم این قدم هــا را برداریم؛ 

این ســی و یکمین هفته در در سال 
۹۹ اســت که برنامه افتتــاح داریم 
و این طرح ها برای ملــت، کارگران 
و آن هایی اســت کــه در این زمینه 
تاش کرده اند.روحانی با بیان اینکه 
در طرحی که افتتاح شــد می بینیم 
کــه تمامی مراحل طراحــی، اجرا و 
تأمین مالی آن داخلی است، تصریح 
کرد: مابقــی فازهای این طرح نیر با 
همین ســرعت ادامــه می یابد و اگر 
مشکلی باشد دولت در خدمت مردم 
خواهد بود تــا بتوانیم این طرح ها را 
به نتیجه برسانیم. این طرحی است 
کــه در نهایت بیش از ۸00 کیلومتر 
مسیر طی می شود است و اان ۳0۵ 
کیلومتر آن افتتاح شد و ادامه می یابد 
و به بقیه مناطق و به یزد می رسد و 

صنایع ما را متحول می کند.
وی گفت: صدها چاه آب که آب را از 
زیرزمین برای صنایع منتقل می کنند، 
از این پس یا به مصرف دیگر رسیده 
و یا بسته می شود؛ چاه های غیرمجاز 
زیادی در کشور داریم و این از لحاظ 
محیط زیست خطرناک است. این کار 

عاوه بــر تحول صنعــت و امید به 
مردم، محیط زیســت را هم تضمین 
می کند. برخی فکر نکنند اگر آب را 
از دریا برداریم به محیط زیست ضربه 
می زند؛ این اقدام حساب شده است و 
این طرح ها در چارچوب اصول محیط 
زیستی اجرا می شود.رئیس جمهور با 
اشــاره به اهمیت این قبیل طرح ها 
برای حیــات و زندگانی مردم، خاطر 
نشان کرد: آب موجب حیات است و 
آب مصرفی مردم باید تأمین شود و 
ممکن است در برخی مناطق چاره ای 
نداشــته باشــیم جز اینکه آب دریا 
را شــیرین کنیم. ان شــاه در طرح 
بندعبــاس، ۵0 درصد آب  آینــده 
مصرفی مردم با شیرین سازی از آب 
دریا تأمین می شود. گفته شد ما در 
سال۹۲، ۱۸ آب شیرین کن داشتیم 
و ۷۲ دســتگاه آب شیرین کن داریم؛ 
این یعنی تحــول عظیمی در این ۷ 
سال رخ داده و در باقیمانده عمر این 
دولت نیز با همان کوشش و امیِد روز 
اول ادامه خواهیم داد.روحانی تصریح 
کرد: شکی در موفقیت دولت و ملت 

ندارم؛ مردم بدانند سختی که بر این 
دولت و مردم در این ســه سال اخیر 
وارد شــد، نظیر آن را من در تاریخ 
ایران سراغ ندارم؛ همیشه فشار بوده 
اما جنگ اقتصــادی این گونه نبوده 
است. در شرایط کرونا که مردم نیاز به 
دارو  امکانات بهداشتی داشتند، آقایی 
که در کاخ ســفید بــود، بی رحمانه 
تحریم هــا و جنگ را حتی در دوران 
کرونا تشــدید کرد و این ها به هیچ 
اصولی پایبنــد نبودند؛ من مطمئنم 
ملت ایران در نهایت پیروز خواهد بود.

وی بیان کرد: اینکه نتیجه انتخابات 
آمریکا تا امشب و فردا مشخص شود 
و چه کســی رئیس جمهور می شود، 
مهم نیست و دولت بعدی آمریکا در 
برابر ملت ایران تسلیم خواهد شد و 
آن ها راهی ندارند جز اینکه در برابر 
قانون، فشار افکار عمومی و مقاومت 
این ملت بزرگ کوتاه بیایند. ملت ما 
هم کرونا را تحمــل کرد و با تحریم 
و ســختی ها مقابله کرد و توانســت 
بایســتد و ما می توانیم موفق نهایی 
باشــیم. یکی از دایل مهم این نیز، 
افتتاح هاست و دلیل روشنی  همین 
برای این اســت که ملت ما در برابر 
فشــارها کمر خــم نمی کنــد و ما 
می توانیم در برابر دشمنان هم موفق 
باشــیم و آن ها را وادار کنیم که باز 
بیایند و قانون و مقررات را اجرا کنند.

 اظهار نظر روحانی درباره نتیجه انتخابات آمریکا: 
دولت بعدی در برابر ملت ایران 

تسلیم خواهد شد

امیر حیدری:
هیچ خطری مرزهای کشور را تهدید 

نمی کند
فرمانده نیــروی زمینی ارتش گفت: 
با تمام توان در مســیر ایجاد امنیت 
و آرامش برای کشور تاش خواهیم 
کــرد و اجــازه عرض انــدام خارج 
از قوانیــن و مقــررات بین المللی را 
به هیــچ قدرتی نخواهیــم داد.امیر 

سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتشدر خصوص 
نگرانی های به وجود آمــده به علت درگیری ها در منطقه قره باغ 
میان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان و همچنین انتشار 
اخبار و تصاویر از حضور گروه های تروریستی در نزدیکی مرزهای 
کشــورمان، گفت: در ابتدا باید بگوئیم که ما نگاهی برای دفاع از 
یکی از طرف های درگیر را نداریم و تاکید ما بر آرامش و پیگیری 
موضوع و اختافات از طریق گفتگو و مذاکره میان دو کشور است.

وی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایــران تغییر در ژئوپلیتیک 
منطقه را نمی پذیرد، تاکید کــرد: حفظ ژئوپلیتیک منطقه قابل 
احترام و خط قرمز ماســت و هیچ قدرتی نبایست در صدد تغییر 
در جغرافیای منطقه باشد و ما این موضوع را بر نمی تابیم.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با اشــاره به استقرار بیشتر نیروها در مناطق 
مــرزی برای تأمین امنیت منطقه، گفت: یگان های نیروی زمینی 
ارتش در مناطق مرزی مستقر شده اند و ما این استقرار را تقویت 
و محکم تر می کنیم و با تمام توان در مسیر ایجاد امنیت و آرامش 
برای کشور تاش خواهیم کرد و اجازه عرض اندام خارج از قوانین 
و مقررات بین المللی را به هیچ قدرتی نخواهیم داد.امیر حیدری 
هدف اصلی از استقرار یگان های ارتش در مناطق مرزی را حفاظت 
از حریم هایی به عنوان خطوط قرمز کشــور دانســت و گفت: ما 
به هیچ عنوان اجازه عبور از خطوط قرمز جمهوری اســامی ایران 
را نمی دهیم، خط قرمز ما تأمین امنیت، آرامش و آســایش مردم 
است و ارتش با حضور خود در کنار مردم امنیت و آرامش آن ها را 
تأمین می کند.وی تاکید کرد: الحمده هیچ خطری مرزهای شمال 
غرب کشــور را تهدید نمی کند و با افزایش روزافزون قابلیت ها و 
توانمندی های نیروهای مسلح، آمادگی حفاظت و صیانت از مردم 
عزیز و مرزهای کشورمان را در حد بسیار خوبی به دست آورده ایم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش بــا تاکید بر لزوم احترام به تمامیت 
ارضی کشورهای منطقه، اظهار داشت: ما با هر دو کشور همسایه 
مشترکات زیادی داریم و توصیه ما به هر دو کشور احترام به قوانین 
بین المللی، حفظ مرزهای بین المللی و حل و فصل مشــکات از 

طریق گفتگو و مذاکره است.

جانشین فرمانده کل سپاه
  قدرت مان قابل قیاس با چند سال پیش نیست

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تهاجم علیه ملت ایران 
مضــرات زیادی برای دشــمن دارد، گفت: امروز مــا از قدرت 
بازدارندگی کم نظیر برخورداریم.به گزارش ســپاه نیوز؛ ســردار 
دریادار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم 
تکریم و معارفه فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان 
که با حضور مســئوان ارشــد اســتان و با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برگزار شد، اظهار داشت: پیامبر اســام)ص( برگزیده شدند تا بشر را رو به تعالی 
ببرند و امیدواریم ما در این مســیر به درستی گام برداریم.جانشین فرمانده کل سپاه با بیان 
اینکه وحدت کلمه در مســیر حق از موارد مورد تاکید پیامبر اســام)ص( بود ، گفت: امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقاب اسامی نیز در مسیر رو به جلوی انقاب بر این امر تاکید 
داشته اند و بدون شک همین امر موجب پیروزی انقاب در عرصه های مختلف شده است.وی 
افزود: بیش از ۴۱ سال از پیروزی انقاب می گذرد و این در حالی است که دشمنان بیشترین 
اتحاد را در به شکست کشاندن  انقاب داشته اند اما تاکنون راه به جایی نبرده اند. شاید پس 
از دوران پیامبر اســام )ص( هیچ مقطعی را ما شاهد نباشیم که چنین حجم دشمنی علیه 
جبهه حق ایجاد شده باشد.سردار فدوی تصریح کرد: اگر دشمنان اقدامی را هم علیه انقاب 
اسامی ایران انجام نداده اند، قطعاً نتوانسته اند، نه اینکه نخواهند. اگر این حجم دشمنی علیه 
هر یک از همین کشورهای مستکبر شکل می گرفت قطعاً نابود می شد. در عین حال با وجود 
همه دشــمنی ها ایران امروز با ایران اوایل انقاب و حتی ایران چند ســال پیش قابل قیاس 
نیســت و روز به روز حرکت رو به جلو داد.جانشــین فرمانده کل سپاه در ادامه خاطرنشان 
کــرد: امروز ما از قدرت بازدارندگی برخورداریم، یعنی قدرتی که اگر کســی قصد تهاجم را 
داشته باشد و بسنجد متوجه می شود این تهاجم مضرات زیادی برایش دارد، بنابراین دست 
به تهاجم نمی زند؛ کمتر کشــوری در جهان از چنین قدرت بازدارندگی برخوردار است.وی 
تاکید کرد: خداوند برای حمایت از بشر شروطی را تعیین کرده و چنانچه مردمی این شروط 
را رعایت نکنند از حمایت و وعده الهی محروم می شوند. اولین این شروط پیروی از خداوند 
و رسول خدا است و امروز اگر ما حرکت رو به جلو داریم نتیجه پیروی از شروط الهی است. 
همیشه کار سخت و بزرگ بر عهده خداوند متعال است اما این امر مشروط به عمل مردم به 
دستورات الهی است.وی اظهار داشت: خداوند دنبال بهانه است تا بندگان خود را مورد لطف 
و عنایت قرار دهد اما ازمه آن عمل به شروط الهی و پایداری در این مسیر است. خداوند چه 
در عرصه های دشــوار که سربلندی در آن نیازمند فدا کردن جان است و چه در عرصه های 
آسان تر مانند همین مشکات اقتصادی که ما امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم و حل 
آنها نیازمند تاش شبانه روزی است، حامی مردم است و برای بهره مندی از این حمایت تنها 
ما باید در مسیر حق استوار باشیم.دریادار فدوی خاطرنشان کرد: ایمان، باور به وعده الهی و 
با شور و نشاط کار کردن خاصه ویژگی های یک پاسدار مطلوب است که مورد تاکید رهبر 
معظــم انقاب قرار دارد و همه فرماندهان ما باید این ویژگی ها را روز به روز در خود تقویت 
کنند.جانشین فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد: امروز ما در مراسم تکریم و معارفه دو 
برادر گرانقدر سردار گشتاسبی و سردار شفاهی هستیم و امید داریم این برادران همانگونه که 
تاکنون در مسیر خدمت به انقاب و اسام موفق بوده اند این مسیر را به بهترین شکل ادامه 

دهند تا به بهترین پاداش یعنی شهادت دست پیدا کنند.
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گزیده خبر عضو هیات رییسه مجلس مطرح کرد:

اعتماد از دست رفته مردم به بورس، جبران شدنی نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی ضمن اشاره به طی شدن روال قانونی استیضاح وزیر اقتصاد 
در مجلس، دژپسند را فاقد همه آن ویژگی هایی می داند که از منظر نمایندگان و البته 
کارشناسان اقتصادی، یک وزیر ُمدبر و کارکشته در مواجهه با موضوعات کلیدی اقتصاد 
از جمله بورس، گمرکات، خصوصی ســازی و... باید از آنها برخوردار باشد.نماینده مردم 
شاهین شهر با اشاره به دایل طرح این استیضاح اظهار داشت: بخش مهمی از مشکاتی 
که این روزها در حوزه بــورس، دپوی کااها در گمرکات یا نحوه واگذاری برخی بنگاه 
های دولتی مشاهده می شود، مستقیما با عملکرد وزیر اقتصاد در ارتباط است. بررسی 
های دقیق کارشناسی و تحلیلی نیز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این معضات، 
برآمده از ســوءمدیریت هایی است که این وزارت خانه در مواجهه با موضوعات مختلف 
اقتصادی داشته است. بر این اساس، بسیاری از نمایندگان معتقدند شخص توانمندتری 
باید ســکان هدایت این وزارتخانه را به دســت بگیرد.حاجــی دلیگانی با ذکر مثالی از 
عملکرد نامناسب این وزارتخانه گفت: در شرایطی که قیمت اقامی چون مرغ، تخم مرغ، 
لبنیات، محصوات کشاورزی و...به علت کمبود نهاده هر روز بااتر می رود، میلیون ها 
تن نهاده در گمرکات به دلیل بوروکراسی و ناهماهنگی های اجرایی، دپو و در حال فاسد 
شدن است. در خصوص اقام دیگری چون پیاز یا برنج و...نیز همین مشکات وجود دارد. 
برای مردم دردآور اســت وقتی می بینند، قیمت پیاز به دلیل عدم تعادل در عرضه هر 
روز تصاعدی باا می رود، اما مسئوان اقدامی نمی کنند.این نماینده در تشریح ویژگی 
های یک وزیر اقتصاد مطلوب افزود: یک وزیر مدبر در یک چنین شرایطی با استفاده از 
رویکردهای فعال و پویایی که دارد به سرعت با رییس کل بانک مرکزی یا وزیر صمت 

یا هر مقام مسئول دیگری، تماس می گیرد تا از دل رایزنی های سطح باا، مشکل اقام 
دپو شــده گمرک در مســیر حل و فصل شدن قرار بگیرد. اما متاسفانه در شرایطی که 
مردم در تامین برخی اقام با مشــکل مواجهند، وزیر اقتصاد توپ مشکل دپوی کااها 
در گمــرک را به زمین بانک مرکزی می اندازد، بانک مرکزی وزارت صمت را و آن هم 

وزارت اقتصاد را مقصر می داند.

اعتماد از دست رفته مردم به بورس، جبران شدنی نیست
عضو هیات رییســه مجلس  با اشاره به اینکه گســتره سوءمدیریت ها در بورس وسیع 
تر اســت، گفت: عملکــرد متولیان بورس و وزارت اقتصاد به گونه ای اســت که بخش 
قابل توجهی از اعتماد مردم به بورس خدشــه دار شده است. اعتمادی که وزیر اقتصاد 
و حتی شــخص رییس جمهور با تشویق گســترده مردم به مشارکت در بازار سرمایه، 
ایجــاد کردند. اما در ادامه با ســوءمدیریت های اجرایی و مدیریتــی از میان رفت. در 
واقع ســود هنگفت حقوقی های با نفوذ بازار سرمایه از جیب سهامداران خرد پرداخت 
شــد.حاجی دلیگانی در پاســخ به این پرســش که آیا روند نزولی اخیر بازار سرمایه از 
نظر شــما طبیعی است؟خاطرنشــان کرد:وقتی بورس در یک جهش ناگهانی صعودی 
شد،بسیاری از کارشناسان دلسوز هشدار دادند که این رشد غیر طبیعی در ادامه باعث 
تشــکیل و در نهایت ترکیدن حباب و زیان گسترده ســهامداران خرد خواهد شد. اما 
علی رغم این هشــدارها، وزیر اقتصاد و متولیان بورس با توزیع رانت اطاعاتی به برخی 
حقوقی ها به گونه ای عمل کردند که زیان برآمده از نوســانات بازار را تنها سهامداران 

خرد متحمل شــوند.نماینده مردم شاهین شهر در ادامه گفت: نه جهش بورس طبیعی 
بود و نه نزول ناگهانی اخیر طبیعی اســت. در واقع مدیریت در بازار سرمایه در بستری 
طبیعی، جریان پیدا نکرده اســت.  دخالت هــای برخی افراد و جریانات بیرونی در این 
صعود و ســقوط اثر گذار بوده است. مردم از مجلس پیگیری موضوع سوءمدیریت ها را 
خواستارند تا مشخص شود آیا وزارت اقتصاد در راستای منافع عموم مردم و سهامداران 
خرد عمل کرده یا در مسیر سود بیشتر برخی افراد و جریانات تاش کرده است.واگذاری 
ها با رویکردهای سوداگرانه انجام شده استدر شرایطی که اغلب بنگاه های واگذار شده 
توســط وزارت اقتصاد این روزها با مشکات مدیریتی و مالی فراوانی رو به رو شده اند، 
برخی معتقدند این وزارت اقتصاد اســت که در بررســی صاحیت این افراد، کوتاهی 
کرده اســت. حاجی دلیگانی در این خصوص گفت: بخش قابل توجهی از شرکت هایی 
که توســط وزارت اقتصاد واگذار شده اند در چنبره مشکات مدیریتی گرفتار شده اند. 
اما پرسش کلیدی این است که چطور ممکن است شخصی که توانایی پرداخت حقوق 
یک ماه کارگران را ندارد، توســط کارشناسان این وزارتخانه تایید صاحیت شود و این 
بنگاه های ارزشمند در اختیار آنها قرار بگیرد؟عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: 
مجموعه این عوامل در کنار مطالباتی که مردم و ســهامداران در خصوص پیگیری این 
سوءمدیریت ها دارند، نمایندگان را بر آن داشت تا نامه درخواست استیضاح وزیر اقتصاد 
را امضا کنند تا حداقل از این طریق به برخی پرسش ها پاسخ داده شود. این درخواست 
در مســیر قانونی خود قرار دارد و بعد از طــی مقدمات به زودی برای اعام نظر نهایی 

نمایندگان راهی صحن می شود.

 سهام پاایشی یکم از امروز قابل
 معامله می شود

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از امکان معامله صندوق پاایشی 
یکم برای افرادی که حســاب سجامی دارند و کارگزار ناظر خود را انتخاب کرده 
اند، خبر داد.مریم شاه حسینی، با بیان اینکه سهام پاایشی یکم روز چهارشنبه 
به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که کد بورسی فعال داشتند تخصیص داده 
شده است، اظهار کرد: چنانچه افراد می خواهند اطاعات در پرتفوی آن ها قابل 
مشــاهده شود باید گزینه کارگزار ناظر را انتخاب کنند؛ بنابراین افرادی که این 
صندوق را از طریق کارگزاری خریداری کرده اند، کارگزاری دارایی آن ها را فریز 
کرده و سهام پاایشی یکم از امروز )شنبه ١٧ آبان( در پرتفوی آناین آنان قابل 
مشــاهده خواهد بود.وی ادامه داد: افرادی که کد آناین دارند اما کارگزار ناظر 
را انتخاب نکرده اند، می توانند روز شــنبه درخواست خود را به کارگزار مد نظر 
بدهند تا کارگزار مد نظر، به صورت گروهی، در درگاه کارا تخصیص ناظر دهد. 
پس از این فرایند سهام در پرتفوی افراد قابل مشاهده خواهد بود و می توانند آنرا 
بفروشند.مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی درمورد افرادی که کد 
سهام داری فعال ندارند نیز توضیح داد: حدود ۲۰۰ هزار نفر کد سهام داری فعال 
یا کد ندارند که این افراد باید حتما سجامی شوند تا کد برای آن ها فعال صادر 
شود؛ بعد به مدیریت صندوق پاایشی یکم اعام کنند تا صندوق نیز مشخصات 
این افراد را به شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اعام کند تا دارایی به این افراد 
تخصیص داده شود.بر اســاس این گزارش، پاایشی یکم دومین ETF )صندوق 
سرمایه گذاری( دولت است که شامل باقی مانده سهام دولت در پاایشگاه های 

تهران، بندرعباس، تبریز و اصفهان می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
پرداخت های حمایتی سازمانهای مردم نهاد 

مشمول معافیت مالیاتی می شوند
آذربایجان شرقی - مهناز پاشایی: مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی گفت: در صورت 
ثبت اطاعات پرداخت های حمایتی توســط سازمان 
های مردم نهاد مشمول معافیت مالیاتی می شوند.به 
گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، دکتر حسین 

فتحی با اشــاره به اهمیت شــفافیت در بودجه های حمایتی و ظرفیت قانونی 
بند"ح "تبصره"١٧" قانون بودجه ســال ۹۹ اظهار کرد: تمامی دســتگاه های 
موضوع ماده ۲۹ قانون ششــم برنامه توسعه که موسسات خیریه نیز جزو آنها 
می باشــند که به هر نحو به اقشار آســیب پذیر جامعه کمک می کنند، ازم 
اســت حمایت های خود را با ذکر مشخصات دریافت کننده حمایت در سامانه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. این مقام مســوول اســتانی در 
خصوص نحوه اقدام توســط دستگاه ها و موسسات خیریه در ثبت اطاعات در 
ســامانه مذکور افزود: پرداخت ها باید به صورت حواله الکترونیک ) سانتا /پایا 
( انجام و در قســمت بابت حواله الکترونیک کد ۲۴ رقمی در قسمت " شناسه 
پرداخت" درج گردد.دکتر فتحی اضافه کرد: پس از شناسه پرداخت شماره ثبت 
موسسه خیریه و در خاتمه شماره ی تلفن همراه رابط موسسه باید در سامانه 
درج  گردد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی افزود: 
همه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای 
عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر نحوی از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت 
می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را به افراد حقیقی صرفا 
از طریق حواله های الکترونیک ســاتنا و پایا بعمل آورند.دکتر حســین فتحی 
با بیان ضرورت ثبت اطاعات در ســامانه وزارت خاطرنشان کرد: پس از ثبت 
اطاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعام استحقاق 
ســنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار 
دهند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی همچنین 
تصریح کرد: آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص 
پرداخت می شــود تنها در صورت ثبت در ســامانه وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

استانها  مشکل بورس با تزریق منابع صندوق توسعه ملی
 حل نمی شود

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: مشکل بورس بگونه ای است که با تزریق 
١۰ یا ١۵ و حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل نخواهد شد.تقریبا دو ماه پیش تصمیم گرفته شد 
در راســتای به تعادل رساندن بازار سرمایه و جلوگیری از ریزش شدید آن، یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود اما این تصمیم در این بازه زمانی دوماهه 
عملی نشده است.جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی، در اینباره 
اظهار داشــت: این منابع باید براســاس قانون رفع موانع تولید تخصیص داده شود اما باید توجه 
داشت که این تصمیم برای شرایط عادی بوده و مشکل بورس بگونه ای است با تزریق ١۰ یا ١۵ 
و حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل نخواهد شد.وی ادامه داد: برای رفع مشکات کنونی بورس 
باید سیاســت ها و دیدگاه ها اصاح و شفافیت و آیین نامه های ازم اجرایی شود. در حال حاضر 
نزدیک به ١۲ میلیون کد بورســی فعال و ۵۵ میلیون سهامدار داریم و طبیعی است که با رشد 
انتظارات، باید اصاحات ازم و متناســب با شرایط نیز اعمال شود.این نماینده مجلس شورای 
اســامی تصریح کرد: تا زمانی که اصاحات صورت نگیرد مشکل بورس با تزریق یک درصد از 
منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت حل نمی شود. در واقع مشکل این اعداد و ارقام نیست و 

باید دخالت ها حذف و موانع شرکت های بورسی برداشته شود.

در نامه نوبخت به قالیباف ارائه شد؛
گزارش بودجه شرکتهای دولتی، یک ماه زودتر از ارایه 

ایحه بودجه ١۴٠٠
گزارش بودجه شرکت های دولتی در سال ١۴۰۰، امروز طی نامه ای از سوی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور به رییس مجلس ارائه شد.به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه که 
یک روز زودتر از موعد مقرر قانونی )١۴ آبان ١٣۹۹( خطاب به محمدباقر قالیباف نوشته شده؛ 
عاوه برگزارش بودجه ســال ١۴۰۰ شرکتهای دولتی، گزارش عملکرد بودجه این شرکت ها در 
ســال ۹٨ و گزارش عملکرد آنها در شش ماه نخست سال جاری نیز ارائه شده است.نوبخت در 
نامه به قالیباف نوشته است: آثار احتمالی ناشی از هرگونه اصاح و تغییر در شاخص های کان 
پیش بینی ایحه بودجه ١۴۰۰ کل کشور )نظیر قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت 
خام و میعانات گازی و نرخ تســعیر ارز( و همچنین تغییرات احتمالی در سقف اعتبارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای و هزینه های شرکت های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و 
اعتبارات هدفمندســازی یارانه ها، که تا پانزدهم آذرماه سال جاری نهایی خواهد شد، در بودجه 
پیشنهادی سال ١۴۰۰ شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت لحاظ و به 

همراه ایحه بودجه کل کشور تقدیم خواهد شد.

رییس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر ما در 
کشور دیگری پول بلوکه شده داریم که دولت و بخشی از شرکت ها نمی توانند 
استفاده کنند، به بخش خصوصی تولیدی که تحریم نیست به آن کشور معرفی 
شوند تا مواد مورد نیاز خود را وارد و ارز بلوکه شده را به فروشنده بدهند.رییس 
کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در مورد مخالفت این کمیسیون با 
سیاست های جدید ارزی اظهار داشت: ما با مجموعه سیاست های ارزی بانک 
مرکزی به خصوص در مورد صادرات مخالف بودیم و در جلسه با آقای همتی 
نیز به مخالفت خود اشاره کردیم. اان تولیدکنندگان می توانند به طور مستقیم 
از صادرکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نظارت وزارت صمت بگیرند. اما در مورد 
ارز متقاضی، اان کسی درآمد ارزی ندارد و ارز متقاضی همان ارز آزاد و در لفافه 
نام متقاضی پیچیده شده است. اگر قرار باشد واحدهای تولیدی به سراغ ارز آزاد 
بروند، روند قیمت ارز دوباره افزایش پیدا می کند و دود آن به چشــم کارگران، 
کارمندان و به طور کلی طبقه متوســط و ضعیف جامعه می رود.وی افزود: در 
این میان، نیاز کشور در بخش تولید را نیز باید مورد توجه داشت؛ واحد تولیدی 
کوچک زیر ۵۰ نفر، واحد تولیدی متوســط زیر صد نفر و واحد تولیدی بزرگ 
باای ١۰۰ کارگر دارد. اگر یک واحد تولیدی متوسط متوقف شود صد کارگر 
بیکار می شــوند به همین دلیل می گوییم بخش تولیــدی ارجحیت دارد.وی 
تصریح کرد: نیازی به واردات بسیاری از کااها نیز وجود ندارد و در داخل کشور 
تولید می شوند. در مورد کااهایی که در گمرک مانده اند نیز استثناً اشکالی برای 
استفاده از ارز آزاد وجود ندارد تا بتوانند به پایین آمدن قیمت اقام کمک کنند 
اما این که همه تولیدکنندگان و تجار بتوانند از ارز آزاد استفاده کنند، درست 
نیست و باعث افزایش نرخ ارز می شود.این فعال اقتصادی در ادامه اضافه کرد: 
بیشتر کااها در بازار با دار ٣۰ هزار تومانی وارد نشده اما اان در بازار با قیمت 
دار ٣۰ هزار تومانی خرید و فروش می شــود. در اتاق بازرگانی ایران ما با دار 
۴۲۰۰ تومانی هم موافق نبودیم اما توجهی نشد. حاا می گویند که کاا ۴۲۰۰ 
تومان به دست مردم نرسیده است.وی در مورد پیشنهادات مطرح شده در نامه 
به ریاســت اتاق توضیح داد: ما چند پیشنهاد منطقی دادیم که واردات با برات 
دو و سه سال انجام شود تا در دو و سه سال آینده شاید اتفاقی بیفتد و ارزهای 
بانک مرکزی که در کشورهای دیگر بلوکه است آزاد و فشار به بازار آزاد ارز وارد 
نشــود، به تبع آن نیاز تامین ارز در کشــور برطرف شود. اگر واردات با ارز آزاد 
انجام شود فورا تقاضا در بازار باا می رود اما با برات ۲ و ٣ ساله این موضوع را 

دو تا ســه سال عقب می اندازیم. دیدگاه ما این بود که فشار تقاضای فوری به 
بازار وارد نشــود، اگر ۵۰ هزار دار تقاضا به بازار وارد شود بازار را آتش می زند.

وی اضافه کرد: هر واحد تولیدی بخش خصوصی برای مواد اولیه یا قطعه مورد 
نیاز تا ۵۰ هزار یورو در ســال بنا بر نیازهای اضطراری خود و با تصویب وزارت 
صنعت قطعات مورد نیاز خود را وارد کند تا واحد تولیدی که کارگران زیادی 
دارند، تعطیل نشــود. ما به موضوع منطقی و واقعی نگاه کردیم و گفتیم هم 
واحد تولیدی نیاز خود را وارد کند و هم کااهایی که در گمرک دپو شــده اند 
در مقاطع خاص آزاد شود. در این صورت ممکن است دو الی سه هفته بعد از 
ورود، فشاری به بازار وارد شود که بعد افت می کند اما اگر این موضوع ادامه دار 
باشد فشار مدام بااتر می رود.این کارشناس اقتصادی افزود: فقط تولیدی های 
بخش خصوصی مجاز باشند که برای تامین ارز مورد نیاز خود از ارز حاصل از 
صادرات ســایر صادرکنندگان با مجوز و نظارت وزارت صمت اســتفاده کنند. 
خریدار و فروشــنده موظف به ثبت در ســامانه نیما باشند، نه اینکه دو یا سه 
ماه پشــت خط بمانند. وقتی به تولیدی ها اجازه داده شده که از ارز حاصل از 
صادرات استفاده کنند، چرا باید ارز آزاد هم باشد؟ چه کسانی پشت این تصمیم 
است؟رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق یاران در پاسخ به اینکه آیا برای این 
سیاست ها فشــاری به بانک مرکزی وارد شده گفت: من بر اساس شنیده ها و 
شایعات قضاوت نمی کنم.وی در مورد سیاست های جدید ارزی توضیح داد: ما 
این موضوع را در کمیســیون پول و سرمایه سه روز به رای گذاشتیم و نتیجه 
این بود که وقتی طبقات ضعیف و متوســط تحت فشار معیشتی هستند، این 
سیاست ها می تواند روی بازار ارز تاثیر بگذارد. ممکن است هیچ یک از کااهای 
سبد خانوار با ارز آزاد وارد نشود ولی عامل روانی روی همه کااهای سبد خانوار 
تاثیر می گذارد و باعث می شود که اقشار ضعیف بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. 
در شرایط فعلی باید به فکر این اقشار هم بود و نباید تنها به فکر  واردات بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هیچ برنامه اقتصادی نمی تواند صد در صد صحیح 
باشد، ممکن است ما هم تا حدی اشتباه کرده باشیم اما بررسی ما در کمیسیون 
نشان داد که این پیشنهادها می تواند جلوی رشد سریع نرخ ارز را بگیرند. مجددا 
تاکید می کنیم که بانک مرکزی قطعا باید با اجازه واردات ۵۰ هزار یورویی تولید 
کنندگان موافقت کند، چراکه بخش تولید بسیار مهم است. اتاق بازرگانی منافع 
ملی را می بیند، و در کنار کمک به ادامه و تسهیل تولیدکنندگان به نیاز عامه 

مردم که مصرف کننده اصلی هستند هم توجه دارد.

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی
سیاست های جدید ارزی به ضرر کارگران است
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رییس مرکز مطالعات انرژی وین؛گزیده خبر

تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار جهانی نفت
رییس مرکز مطالعات انرژی وین با اشاره به تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر بازار جهانی 
نفت، آندسته از اقدامات ترامپ که منجر به کاهش عرضه نفت متعارف و تضعیف تقاضا 
در این بازار شــده را تشریح کرد.فریدون برکشلی، رئیس مرکز مطالعات انرژی وین در 
گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار جهانی نفت، با اشاره به اینکه 
احتمااً تاریخ، انتخابات ۲۰۲۰ میادی آمریکا را به خاطر می ســپارد و از آن به عنوان 
نمونه ای اســتثنایی یاد می کند، گفت: این انتخابات به خصوص از این بابت استثنایی 
است که کشورهای متعددی تحوات آن را لحظه به لحظه دنبال کردند؛ از پکن، توکیو 
و دهلــی تا اروپا و کانادا، مردم و دولت ها هر یــک بنا به دایل مهم و موجهی، اخبار 
و تحــوات این دوره انتخابات را در آمریکا، دنبال می کردند.وی افزود: شــبکه خبری 
خارجی نیز اعام کردند که ساعات پوشش خبری زنده و تعداد خبرنگارانی که در گیر 
بوده اند، بی سابقه بوده است.به گفته این کارشناس بین المللی بازار نفت، کلیه بازارها و 
مراکز بورس بین المللی هم در باتکلیفی و ابهام کم سابقه ای، انتخابات ۳ نوامبر آمریکا 
را دنبال می کردند. سردرگمی و باتکلیفی، اما در بازار نفت، بی سابقه بود. واکنش بازار 
جهانی نفت، ناشی از دو موضع متفاوت و بلکه متناقصی است که دو کاندیدای رقیب از 
مدت ها پیش طراحی و اعام کرده بودند. در همین حال بازار جهانی نفت در بسته ای 

از تحوات بین المللی، سخت درهم تنیده گرفتار آمده است.

موتور تقاضای نفت چین از نفس افتاد
برکشلی با بیان اینکه در طرف تقاضا، چشم ها همه به چین دوخته شده است، اظهار 
داشت: چین در ۱۵ سال اخیر، موتور رشد تقاضای جهانی نفت بوده است. گذشته از 
بحث کرونا، دعوای تجاری آمریکا و چین، تأثیر تعیین کننده ای در عملکرد اقتصادی 
چیــن دارد. چین زمانی داعیه دار موتور رشــد مصرف نفت بود چرا که رشــد تولید 
ناخالص داخلی دو رقمی داشــت. حاا با رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۳ درصدی که 
البته هنوز هم رشــد باایی اســت، موتور تقاضایش از نفس افتاده است.رئیس مرکز 
مطالعات انرژی وین ادامه داد: وضعیت در هند هم به عنوان یکی از بزرگترین مصرف 
کنندگان نفت جهان بهتر نیســت. این کشور هم درگیر با ویروس کرونا، حاا با رشد 
تولید ناخالص داخلی زیر ۲ درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۰، عائم امیدوار کننده ای 
را به بازار جهانی نفت ارســال نمی کند. کشورهای حوزه آ سه آن )کشورهای جنوب 
شرقی آسیا( هم همگی در رشدهای نزدیک به ۱ درصد قرار دارند.وی گفت: با توجه 
به آنچه گفته شد، ترامپ طی ۳ سال گذشته با اعمال فشارهای اقتصادی به چین، این 
کشــور را از ایفای نقش مؤثر در طرف تقاضا، باز داشته است. بدیهی است که کاهش 
رشــد چین - که اینک به یک کشور صادر کننده ســرمایه تبدیل شده و با سرمایه 
گذاری در امریکای اتین، آفریقا، آسیای میانه و آسیای غربی، به رشد اقتصادی و در 
نتیجه مصرف بیشتر انرژی کشورهای مختلف تأثیر گذاشته- را از ایفای نقش پیشین 

خود باز داشته است.

تقاضا در بدترین شرایط تاریخ؛ عرضه در بااترین سطح / کمک مهم    اوپک 
پاس

این کارشناس بین المللی بازار نفت با تاکید بر اینکه در طرف عرضه هم شرایط سختی 
حاکم است، تصریح کرد: نفت شیل، تولید آمریکا را به ۱۳ میلیون بشکه در روز رساند. 
آمریکا پس از ۷۰ سال به یک کشور صادر کننده خالص نفت تبدیل شد و وارد رقابت 
با تولید کنندگان نفت خام های متعارف شد.طبق اظهارات برکشلی، در دسامبر ۲۰۱۹ 
تقاضای جهانی نفت برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت، رقم ۱۰۰ میلیون بشکه 
در روز را رد کرد. پیش بینی آژانس های معتبر مطالعاتی نفتی مانند دبیرخانه سازمان 
اوپک، دالت بر افزایش سالیانه ۰.۷ الی ۱ میلیون بشکه تقاضای نفت داشت. با پیدایش 
ویروس کرونا، از یکســو و جنگ تعرفه ها میان آمریکا و چین از ســوی دیگر، تقاضای 
جهانی نفت با ریزش بی ســابقه ای روبرو شد.رئیس مرکز مطالعات انرژی وین درباره 
پیــش بینی تقاضای جهانی نفت برای ۲۰۲۱ میــادی توضیح داد: پیش بینی برای 
تقاضای نفت در بهترین شــرایط حدود ۹۰ میلیون بشــکه در روز برآورد شده است. 
بنابراین در شــرایطی که تقاضا در بدترین شــرایط تاریخ بازار جهانی نفت قرار دارد، 
عرضه نفت شدت بی سابقه ای پیدا کرده است. مدیریت بازار توسط اوپک پاس کمک 
مهمی به ثبات بازار جهانی نفت کرده اســت. البته دامنه تحمل اوپک پاس هم تابع 

محدودیت هایی است.

احتمال بازگشت به معاهده پاریس با پیروزی بایدن
وی ضمــن یادآوری این موضوع که بودجه کشــورهای تولید کننده نفت اوپک و غیر 
اوپک از فروش نفت تأمین می شــود، گفت: برای کشورهایی که نفت خود را با هزینه 
کم تولید می کنند، ممکن اســت مقرون به صرفه باشد که تولید را حتی با قیمت های 
پایین، افزایش دهند. عربستان برای تولید هر بشکه نفت حدود ۳ دار هزینه می کند. 
بنابراین بازگشت به تولید ۱۲ میلیون بشکه در قیمت زیر ۴۰ دار هم مقرون به صرفه 
اســت. در روسیه هزینه متوســط تولید ۱۰-۹ دار و برای نفت شیل بیش از ۴۰ دار 
است. به این ترتیب در صورت تدوین یک استراتژی مؤثر، امکان وقوع نبرد سهم بازار 
تازه ای پس از روی کار آمدن دولت تازه در ژانویه ۲۰۲۱ محتمل اســت.این کارشناس 
بین المللی بازار نفت افزود: جمهوری خواهان در دو بخش نفت و تسلیحات ریشه دارند. 
در بخش نفت، ترامپ برای رونق بخشیدن به نفت شیل، تاش زیادی کرد. اگرچه نفت 
)وگاز( شــیل از سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ شــروع به فعالیت کرد و در دهه ۲۰۱۰ و در 
دوران اوباما رشــد کرد ولی رونق و جهش ناگهانی خود را مدیون ترامپ است. ترامپ 
برای آزاد کردن بخش نفت و به ویژه شیل از قید و بند مقررات و فشارهای بین المللی، 
از معاهده آب و هوای پاریس هم خارج شــد و دســت شیل را برای توسعه فزاینده باز 
گذاشت. تخریب های زیست محیطی تولید شیل، بسیار پرهزینه و بعضاً غیر قابل جبران 
اســت. این موضوعی است که دمکرات ها و فعاان محیط زیست، همیشه به آن توجه 
داشته اند.برکشــلی گفت: در واقع بحث حفاظت از محیط زیست که ترجمان بخش 
مهمی از آن کاهش فعالیت در بخش اکتشاف و استخراج شیل است، یکی از محورهای 
کارزار انتخاباتی آمریکا و شعار دمکرات هاست؛ در صورت پیروزی کاندید حزب دمکرات 
در آمریکا، احتمال کند شــدن فعالیت های تولید نفت زیاد است. البته محافل طرفدار 
تولید نفت شیل هم قدرتمند هستند. بنابراین تنها پیروزی دمکرات ها در کاخ سفید، 

کافی نیست. چنانچه دمکرات ها در کنگره و به ویژه سنا، در حداقل باشند، نمی توانند 
به راحتی اهداف و سیاست های محیط زیستی و چه بسا، بازگشت به کنوانسیون آب و 

هوای پاریس را عملی سازند.

پیروزی بایدن عرضه نفت متعارف را تقویت می کند
این مقام مسئول ادامه داد: این مسئله فقط مربوط به کنوانسیون پاریس هم نمی شود. 
بازگشت آمریکا به سازمان بهداشت جهانی یا برخی دیگر از توافقنامه های بین المللی 
کم و بیش با همین مسئله روبرو است. بنابراین باید دید که برنده انتخابات اعم از ترامپ 
یا بایدن با چه شــرایطی پیروز خواهند شــد.رئیس دفتر مطالعات انرژی وین توضیح 
داد: بایدن در برنامه های خود متعهد شده که طی دوره ۴ ساله ریاست جمهوری خود 
مبلغ ۲ تریلیون دار برای ترمیم، بهبود و ارتقا شــرایط محیط زیست کشورش هزینه 
خواهد کرد. بخشــی از این هزینه صرف کاهش وابستگی به انرژی های فسیلی است. 
این یعنی تولید و مصرف را کاهش خواهد داد. این در مجموع به سود نفت است. زیرا 
که برای تولید انرژی های نو و پاک هم هنوز باید نفت مصرف کرد، اگرچه نحوه مصرف 
آن متفاوت خواهد بود.وی تحول مهم دیگر در طرف عرضه را توقف تحریم های نفتی 
آمریکا دانســت و گفت: جمهوری اسامی ایران ظرفیت قابل بهره برداری ۴.۳ میلیون 
بشــکه در روز را دارد که قادر اســت در ظرف کمتر از ۶ ماه وارد بازار کند. ونزوئا هم 
امکان افزایش تا ســقف یک میلیون بشکه در روز در مدت یک سال را دارد. لیبی هم 
تولیــد خــود را آغاز کرده و همین حاا هم نزدیک به ۶۰۰ هزار بشــکه در روز تولید 
می کند. به این ترتیب بازار جهانی می تواند در ظرف چند ماه با عرضه تازه ای بیش از 

۳.۵ میلیون بشکه در روز مواجه شود.

احتمال خروج ۵0 درصد نفت شیل از بازار / تاش برای تحریک تقاضا
برکشلی با بیان اینکه بدیهی است که مدیریت بازگشت این میزان از تولید به بازار کار 
دشــواری است، ادامه داد: البته بی مهری دمکرات ها نسبت به نفت شیل، بخش قابل 
ماحظه ای از شــیل را از بازار خارج خواهد کرد. پیش بینی ها حکایت از خروج ۵۰ در 
صد از نفت شــیل آمریکا را دارد که در قیمت زیر ۴۰ دار خواه ناخواه از چرخه بازار 
خارج می شوند.به گفته وی، بدیهی است که ماهیت رابطه آینده آمریکا و چین و از آن 
مهم تر روند بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، پس از کرونا یا کنار آمدن اقتصاد جهانی 
با ویروس کرونا، تا زمان دسترســی به یک راه حل قطعی مهم است. بازار نفت به طور 
حیاتی نیازمند باز گرداندن تقاضای جهانی نفت به کریدور ۱۰۰ میلیون بشکه در روز 
اســت. البته ظرفیت موجود در بازار بیش از این رقم است. بنابراین تاش برای تقویت 
طرف تقاضا، مهم تر از طرف عرضه است.رئیس دفتر مطالعات انرژی وین تاکید کرد: در 
شــرایط کنونی بازار، قیمت های پایین نفت، مصرف تازه ای را ایجاد نمی کند. چنانچه 
قیمت پایین به مصرف کننده نهایی منتقل نشــود، تقاضای جدیدی شکل نمی گیرد. 
برای رئیس جمهور دمکرات، بدترین شرایط وقتی است که مجلس سنا و دیوان عالی 
را در اختیــار ندارد. چرا که هیچ ابتکار تازه ای را نمی تواند در ارتباط با بخش انرژی و 

بازار نفت، شکل دهد.

شیب ریزش قیمت نفت تندتر شد
قیمت نفت پس از ســقوط حدود یک درصدی در روز گذشته، در معامات روز 
جمعه بــازار جهانی تحت تاثیر افزایش موارد ابتا بــه ویروس کرونا و طوانی 
شــدن روند شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از دو درصد 
ریزش کرد.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دار و شش سنت 
معادل ۲.۷ درصد کاهش یافت و به ۳۷ دار و ۷۳ ســنت در هر بشــکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه ۰.۹ درصد سقوط کرده بود.بهای معامات 
نفت برنت یک دار و پنج سنت معادل ۲.۶ درصد کاهش یافت و به ۳۹ دار و 
۸۸ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشت.

ایتالیا روز پنجشنبه بزرگترین آمار ابتای روزانه به کووید ۱۹ را ثبت کرد و موارد 
روزانه ابتا در آمریکا به ۱۲۰ هزار و ۲۷۶ مورد افزایش یافت که دومین رکورد 
روزانه ابتا از زمان شیوع بیماری در این کشور بود.به گفته جفری هالی، تحلیلگر 
ارشــد بازار در شرکت OANDA، گســترش همه گیری ویروس کرونا در اروپا و 
آمریکا احتماا به مصرف ســوخت آسیب خواهد زد. هیچ شواهدی هم از اقدام 
اوپک پاس برای معکوس کردن برنامه افزایش تولید از ژانویه وجود ندارد. عدم 
توازن میان عرضه و تقاضا مانع رشد قیمتی شد که نفت پیش از انتخابات داشت.

کمیسیون اتحادیه اروپا در پیش بینی رشد اقتصادی بازبینی و اعام کرد اقتصاد 
این بلوک تا سال ۲۰۲۳ به سطح پیش از شیوع همه گیری بازنخواهد گشت.

در این بین، شمار آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد و نتایج نشان 
می دهد جمهوری خواهان احتماا کنترل ســنا را در دست خواهند داشت؛ در 
حالی که انتظار می رود دموکراتها برتری اندکی در کنگره داشته باشند و به این 
ترتیب امیدها برای تصویب بسته محرک مالی بزرگ در این کشور ضعیف شده 
و به کاهش قیمتهای نفت کمک کرده است.دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
در ساعات پایانی روز پنجشنبه بدون ارایه مدرکی بر ادعاهایش، گفت: اگر رای 
های قانونی شمارش شوند وی پیروز انتخابات خواهد بود.به گفته استفن اینس، 
استراتژیســت ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ، مهمترین پرسشها برای نفت، 
مدت زمان تولید یک واکســن موثر برای کووید ۱۹، تصویب بسته کمک مالی 
در آمریکا، فضای سیاسی نامعلوم و چگونگی واکنش اوپک به نگرانیهای تقاضا 
خواهد بود.انتظار می رود اوپک پاس در واکنش به ضعیف شــدن تقاضا در پی 
وضع قرنطینه های جدید، برنامه افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز 

از ژانویه سال ۲۰۲۱ را به تاخیر بیاندازد.

عراق توافق اوپک پاس را زیر پا گذاشت
تولید نفت عراق شــامل منطقه نیمه خودمختار کردستان در اکتبر ۶.۷ درصد 
نسبت به سپتامبر رشد کرد و از سهمیه تولید اوپک پاس فراتر رفت.آمار رسمی 
شرکت بازرگانی نفت عراق )سومو( نشان داد که عراق در اکتبر ۳.۸۴۲ میلیون 
بشــکه در روز نفت تولید کرده که بااتر از تولید ۳.۶۰ میلیون بشکه در روز در 
ســپتامبر و بااتر از سهمیه تولید ۳.۸۰۴ میلیون بشکه در روز این کشور تحت 
توافق اوپک پاس بوده اســت.عراق امســال در پایبندی به توافق کاهش تولید 
اوپک پاس عملکرد ضعیفتری در مقایسه با سایر تولیدکنندگان داشته و از مه 
تا ژوئیه بااتر از سهمیه تعیین شده، نفت تولید کرد با این همه قول داده بود با 
کاهش بیشتر تولید در ماههای بعد به جبران بپردازد.عراق قرار بود از سپتامبر 
تا دسامبر ۶۹۸ هزار بشکه در روز کاهش تولید جبرانی عاوه بر سهمیه کاهش 
تولیدش داشــته باشد. مقامات دولت فدرال عراق در گذشته مازاد تولید منطقه 
کردستان را عامل نرخ ضعیف پایبندی این کشور معرفی کرده بودند. عراق یکی 
از اقتصادهایی اســت که حتی بر مبنای استانداردهای اوپک، به شدت به نفت 
وابســته است و پس از ریزش قیمت نفت در مارس، با کاهش شدید درآمدهای 
بودجه خود روبرو شد. درآمدهای نفتی برای بودجه عراق حیاتی هستند اما این 
کشــور در ماههای اخیر از سوی اعضای اوپک پاس که در راس آنها عربستان 
سعودی قرار دارد برای توقف تخطی از پیمان و عمل به سهمیه کاهش تولیدش 
تحت فشــار قرار گرفته است.طبق آمار سومو، تولید میادین نفتی دولت فدرال 
عراق در اکتبر به ۳.۳۹۶ میلیون بشــکه در روز و تولید منطقه کردســتان به 
۴۴۶ هزار بشکه در روز رسید.مجموع صادرات نفت عراق در اکتبر هشت درصد 
افزایش یافت و به ۳.۲۹۲ میلیون بشــکه در روز در مقایســه با ۳.۰۵۰ میلیون 
بشــکه در روز در سپتامبر رسید. صادرات نفت منطقه کردستان در اکتبر ۴۱۶ 
هزار بشــکه در روز بود که ۴.۸ درصد در مقایســه با ۴۳۷ هزار بشکه در روز در 
ســپتامبر کاهش داشــت. با این همه حمله به خط لوله صادرات نفت منطقه 
کردستان به بندر سیهان ترکیه، صادرات نفت این مطنقه را در ۲۸ اکتبر متوقف 

کرد و هنوز ازسرگرفته نشده است.

تداوم روند صعودی قیمت سبد نفتی اوپک
قیمت سبد نفتی ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( با تداوم روند 
صعودی از ۳۹ دار گذشت.به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، قیمت ســبد نفتی این سازمان روز پنج شنبه ۳۹ دار و ۹ سنت 
ثبت شد، در حالی که روز سه شنبه )۱۳ آبان ماه( ۳۸ دار و ۴۴ سنت بود.سبد 
نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، 
گیراسول آنگوا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، 
صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان 
امارات، مری ونزوئا و جنو کنگوســت.قیمت نفت خام برنت و وســت تگزاس 
اینترمدیت )WTI( نیز روز )پنجشنبه، ۱۵ آبان ماه( و تا لحظه انتشار این خبر به 

ترتیب ۴۰ دار و ۸۰ سنت و ۳۸ دار و ۶۸ سنت به ازای هر بشکه بود.

رزمایش آماده بکاری مولدهای تامین برق 
اضطراری در استان گلستان برگزار شد

همزمــان با هفته پدافند غیر عامل ، رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای 
تامین برق اضطراری در ســطح  اســتان با حضور مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان ،مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استانداری 
، معاونین و مدیران ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.طی 
این رزمایش که بصورت سراســری در کل کشور برگزار شد، برق برخی از 
مراکز حســاس استان بدون اطاع قبلی توسط اکیپ های عملیاتی شرکت 
توزیع برق قطع وبافاصله مولدهای تامین برق اضطراری )دیزل ژنراتورها( 
وارد مــدار گردید و مــورد ارزیابی قرار گرفت.مهنــدس علی اکبرنصیری 
مدیرعامل این شــرکت با اشــاره به ارزیابی مطلوب این رزمایش گفت : در 
زمینه ارتقاء تاب آوری و پایداری زیر ســاخت های برق رســانی در شرایط 
خاص و امنیت سایبری نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.   گفتنی 
است این رزمایش تمرینی برای رویارویی با حوادث واقعی و افزایش میزان 

تاب آوری مراکز حیاتی و حساس استان می باشد.

 واردات نفت خام چین کاهش یافت
واردات نفت خام چین حدود ۵ درصد در اکتبر نسبت به ماه قبل کاهش یافت 
ولی ۳.۴۷ درصد معادل ۳۶۷ هزار بشکه در روز بااتر از متوسط واردات در سال 
گذشــته بود. به گزارش اویل پرایس، واردات نفت خــام چین ۴.۸۸ درصد در 
اکتبر نسبت به ماه قبل کاهش یافت. ۱۰.۹۶ میلیون بشکه در روز واردات نفت 
چین ۵۶۰ هزار بشکه در روز کمتر از متوسط واردات این کشور در سپتامبر بود. 
ولی متوســط واردات چین در ماه اکتبر ۳.۴۷ درصد معادل ۳۶۷ هزار بشکه در 
روز بااتر از ســال قبل گزارش شد. گزارش شده تراکم نفتکش ها در بنادر چین 
همچنان رو به کاهش است. سطح ذخایر نفتی این کشور هم پایین آمده است. 
تراکــم نفتکش ها در بنادر چین به دنبال افزایش خرید نفت ارزان توســط این 
کشور در اوایل سال جاری میادی باا رفته بود. همزمان با رسیدن این محموله 
ها به چین، مشخص بود که سطح تقاضا مطابق انتظار باا نخواهد رفت. بنابراین 
تخلیه  این نفتکش ها به تعویق افتاده و ظرفیت ذخیره سازی کاهش یافته است. 
این شــرایط در حال حاضر رو به بهبود اســت. ذخایر شناور نفت چین در حال 
حاضر به ۴۰ میلیون بشکه می رسد. سطح ذخایر نفتی در این تاسیسات در حال 
حاضر ۱۰ میلیون بشکه کمتر از رکورد ماه جوای است. واردات نفت خام چین 
در ماه های اخیر نسبت به اوج ۱۳ میلیون ماه ژوئن پایین آمده است ولی نسبت 
به متوسط ماهانه سال گذشته بسیار بااتر است. تحلیلگران انتظار دارند واردات 
نفت چین در سه ماهه پایانی سال جاری میادی چندان باا نباشد چون فضای 
ذخیره ســازی این کشور علیرغم کاهش سطح ذخایر هنوز هم نسبتاً پر است.

در همین حین، تقاضا برای ســوخت در مناطقی که چین به آنها صادرات دارد 
همچنان ضعیف است. واردات نفت خام چین در این فصل، احتماا ۱۴.۵ درصد 

کمتر از سه ماهه سوم و برابر با ۱.۷ میلیون بشکه در روز باشد.

 ترکیه حفاری گاز در دریای سیاه
 را افزایش می دهد

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت کشتی حفاری ترکیه با نام »فاتح« برای 
حفاری بیشتر گاز در چاه آزمایشی »ترکالی یک« به دریای سیاه بازگشته است 
و این عملیات حفاری ۷۵ روز طول می کشد. به گزارش اویل پرایس، فاتح دانمز، 
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت این کشــور پس از یک اکتشــاف گازی 
بزرگ در دریای ســیاه در سال جاری میادی، حفاری در یک منطقه جدید در 
این دریا را آغاز کرده اســت.وی گفت کشتی حفاری ترکیه با نام »فاتح« برای 
حفاری بیشتر گاز در چاه آزمایشی »ترکالی یک« به دریای سیاه بازگشته است 
و این عملیات حفاری ۷۵ روز طول می کشــد.دانمز قبا اعام کرده بود ترکیه 
قصد دارد از یک کشتی حفاری سوم برای اکتشاف منابع طبیعی در دریای سیاه 
اســتفاده کند. کشــتی حفاری کانونی فعالیت خود را در اوایل ۲۰۲۱ در کنار 
کشــتی فاتح آغاز می کند. کشتی فاتح در سال جاری یک اکتشاف بزرگ گازی 
در دریای سیاه داشته که از نظر ترکیه بزرگترین منبع گازی اکتشاف شده تا به 
امروز است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اکتشاف این میدان گازی 
را در ماه اوت اعام کرد و گفت ظرفیت آن را ۳۲۰ میلیارد متر مکعب تخمین 
می زنند که بزرگترین اکتشــاف گازی در تاریخ ترکیه است. اردوغان گفت این 
اکتشاف به امنیت انرژی ترکیه کمک می کند. اردوغان در اواسط اکتبر اعام کرد 
ظرفیت میدان گازی تونا بیش از حد انتظار است و به ۴۰۵ میلیارد متر مکعب 
می رسد. وی همچنین گفت ترکیه به جستجوی خود برای منابع نفت و گاز در 
دریای سیاه ادامه می دهد. حفاری ترکیه در مدیترانه باعث انتقاد همسایگان این 
کشور شده است. درگیری بین یونان و قبرس از یک طرف و ترکیه در طرف دیگر 
در ماه های اخیر به دنبال حفاری نفت و گاز ترکیه در شرق مدیترانه افزایش یافته 

است. حفاری در آبهایی صورت می گیرد.

 اردکانیان خبر داد؛
کار مطالعات انتقال آب به ۱۷ استان آغاز شد

وزیر نیرو با اعام اینکه برای ۱۷ استان کار مطالعات انتقال آب از خلیج فارس و 
دریای عمان آغاز شده است، گفت: این ۱۷ استان اکنون ۲ میلیارد متر مکعب در 
بخش صنعت به آب نیاز دارند که با توجه به ظرفیت ها و توســعه ی حوزه صنعت 
این مقدار به بیش از ۳ میلیارد مکعب می رسد. رضا اردکانیان در این آیین که به 
صورت ویدیو کنفرانس با شرکت رئیس جمهور و با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در سیرجان کرمان برگزار شد، بیان کرد: این پروژه به همت وزارت صنعت، 
معدن تجارت همکاری و همکاری نزدیک جهادکشاورزی، نیرو و بخش خصوصی 
انجام می شود.وی ادامه داد: ۷۵ درصد نمکزدایی در منطقه خلیج فارس انجام می 
شــود، ۸۵۰ آب شیرین کن در منطقه وجود دارد، ۲۵ عدد آب شیرین کن باای 
۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز ظرفیت دارند و پروژه ای که افتتاح شده است 
از این دســت است.اردکانیان اضافه کرد: از ۶۷ سال پیش موضوع نمک زدایی در 
منطقه آغاز شده است که به سبب به دست آوردن فناوری ها ازم امکان اقتصادی 
بودن آن فراهم آمده است.وی با اعام اینکه برای ۱۷ استان کار مطالعات انتقال 
آب از خلیج فارس و دریای عمان آغاز شــده است، گفت: این ۱۷ استان اکنون ۲ 
میلیــارد متر مکعب در بخش صنعت به آب نیاز دارند که با توجه به ظرفیت ها و 
توسعه ی حوزه صنعت این مقدار به بیش از ۳ میلیارد مکعب می رسد.وزیر نیرو با 
بیان اینکه این استانها برای انجام فعالیت های خود ۹۵۰ میلیون متر مکعب کمبود 
آب دارند، افزود: شیرین سازی آب دریا و انتقال آب دریا تاثیر مثبتی در تسهیل 
فعالیت ها و جبران کمبودها خواهد گذاشت.ایجاد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر 
مکعب آب پاسخگو به نیاز صنعت خواهد بوداردکانیان با اعام اینکه ۸ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون متر مکعب به مجموعه ۱۷ استان تخصیص داده شده است، گفت: 
دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب شیرین در این فرایند حاصل می شود که 
پاسخگوی نیازهای صنعت خواهد بود.وی با بیان اینکه از ۴۵۰ میلیون مترمکعب 
کــه به بخش خصوصــی و صنعت داده می شــود و ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب 

شیرین به دست می آید.

معاون وزیر نیرو خبر داد؛
 هفتاد و دومین آب شیرین کن افتتاح شد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در سال ۹۲ تمام ظرفیت آب شیرین کن های 
هرمزگان تنها هشــت میلیون متر مکعب بود که تا پایان امســال این رقم به ۹۰ 
میلیون متر مکعب خواهد رسید.به گزارش وزارت نیرو، »قاسم تقی زاده خامسی« 
صبح روز  پنج شنبه در آئین افتتاح طرح انتقال آب به فات مرکزی و بهره برداری 
از بزرگترین آب شــیرین کن کشــور کــه در قالب هفته بیســت و هفتم پویش 
#هرهفتهالفب_ایران با حضور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهور برگزار شد، با ذکر 
ایــن نکته که ۹۷ درصد از منابع آبی در دریا قــرار دارند، اظهار کرد: با توجه به 
کمبود آب شیرین، کشورها با تکنولوژی مدرن برای استفاده بهینه از آب دریا اقدام 
می کنند؛ حتی کشورهایی که به اندازه کافی آب شیرین دارند به آب دریا به عنوان 
یک منبع نگاه می کنند.وی استفاده از آب دریا را یک الزام دانست و عنوان کرد: با 
توجه به رشد مصرف آب در حوزه صنعت به سمت استفاده از آب دریا گام خواهیم 
برداشت.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار کرد: آب شیرین کن »بندرعباس« 
هفتاد و دومین واحد نمک زدایی است که در ادامه پویش #هرهفته الف ب_ایران 
به بهره برداری می رسد.تقی زاده خامسی با بیان اینکه ۵۴ واحد آب شیرین کن در 
دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید؛ تصریح کرد: ۲۳ واحد دیگر نیز تا پایان 
این دولت به نتیجه خواهد رسید.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: 
در ســال ۱۳۹۲ کشور تنها ۱۷ آب شیرین کن داشــت که با اقدامات انجام شده 
در حال حاضر این تعداد به ۷۲ مورد رســیده است.وی با اشاره به جمعیت ۸۰۰ 
هزار نفری بندرعباس و خمیر، گفت: آب شــیرین کن »بندرعباس«، ۱۵ میلیون 
متر مکعب از نیاز آب شــرب شــهر بندرعباس و خمیر را تامین خواهد کرد. این 
۱۵ میلیون متر مکعب به همراه بخشــی از آب شیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی، 
نیمــی از نیاز آبی این دو منطقــه را تامین می کند.معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا خاطرنشــان کرد: در سال ۹۲ تمام ظرفیت آب شیرین کن های هرمزگان تنها 
هشت میلیون متر مکعب بود که تا پایان امسال این رقم به ۹۰ میلیون متر مکعب 

خواهد رسید.

مدیر عامل بورس انــرژی گفت: با توجه به اینکه در 
طرح پیشنهادی ســلف نفتی خریدار با خرید اوراق، 
مالک مقدار معینی نفت خام با قیمت مشــخص در 
سررســید این اوراق می شــود و قابلیت فروش اوراق 
در طــی دوره قبل از سررســید نیز وجــود دارد از 
جذابیت کافی برای ســرمایه گذاران برخوردار است.

سیدعلی حسینی درباره انتشــار اوراق سلف موازی 
نفتــی در بورس انرژی، دســتاوردها و برنامه تداوم و 
توســعه این ابزارها در بورس اظهار داشــت:  یکی از 
مهم ترین نقش های بازار ســرمایه تســهیل شرایط 
تامین مالی برای متقاضیان این امر و طراحی و پیاده 
ســازی ابزارهای تامین مالی با توجــه به نیازمندی 
فعالین این حوزه اســت. بورس انــرژی ایران نیز به 
عنوان یکی از ارکان بازار ســرمایه از بدو تاســیس با 
طراحی و بکارگیری ابزارهایی همچون اوراق ســلف 

موازی اســتاندارد، زمینه های ازم به منظور استفاده 
متقاضیان تامین مالی در صنعت انرژی را ایجاد کرد و 
شرکت ملی نفت به عنوان نخستین متقاضی این ابزار 
اولین تامین مالی خود را از طریق بورس انرژی ایران 
به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشــار قرارداد 
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوک 
در اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۴ انجام داد.وی افزود: 
با توجه به گســتردگی طرح های توسعه ای در حوزه 
انرژی، نیازمندی اســتفاده از این ابزار برای پیشبرد 
طرح ها دوچندان شــد و در طی این سال ها ما شاهد 
استقبال روزافزون استفاده از این ابزار به منظور تامین 
مالی در صنعت انــرژی بودیم به نحوی که از ابتدای 
تاسیس بورس انرژی ایران تا مهرماه سال جاری قریب 
به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشــار این اوراق 
تامین مالی صورت گرفته اســت که نزدیک به ۲۴۰ 

هزار میلیارد ریال آن مربوط به صنعت نفت اســت.
مدیر عامل بورس انــرژی تصریح کرد: عمًا ماهیت 
این اوراق پیش فروش کاا و تامین مالی از این طریق 
است که طرح پیشنهادی سلف نفتی نیز بر این پایه به 
منظور پیش فروش نفت خام مطرح شده بود. با توجه 
بــه اینکه در این طرح خریدار بــا خرید اوراق مالک 
مقدار معینی نفت خام با قیمت مشخص در سررسید 
این اوراق می شود و قابلیت فروش اوراق در طی دوره 
قبل از سررسید نیز وجود دارد از جذابیت کافی برای 
سرمایه گذاران برخوردار است.وی تاکید کرد: اجرای 
این طرح در بورس انرژی ایران عاوه بر فراهم آوردن 
امکان تامین مالی برای وزارت نفت، زمینه های ازم به 
منظور تحقق سیاست های اباغی مقام معظم رهبری 
مبنی بر متنوع سازی روش های فروش نفت خام را نیز 

فراهم می آورد.

 مدیر عامل بورس انرژی در گفت وگو با ایلنا تشریح کرد؛

پیش فروش ها و اوراق سلف نفتی به کجا رسید؟
استانها
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گزیده خبر ادامه حواشی ترخیص کاا

 این بار مناقشه ۲۰ میلیارد داری!
ظاهرا قرار نیست حواشی پیرامون کااهای دپو شده و ترخیص 
آن از گمرک و بنادر تمام شــود و بار دیگر بین دســتگاه های 
مربوطــه اختاف نظرهایی در رابطه با تامین ارز و ترخیص کاا 
وجــود دارد؛ این بار برای تامین ارز ۲۰ میلیارد داری که بانک 
مرکز مدعی آن شده ولی گمرک مستندات آن را خواسته است.

دپوی هشــت میلیون تنی کاا در گمرک و بنادر که حدود ۴.۵ 
میلیون تن آن کاای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کاای غیراساسی 
اســت و تا ۸۰ درصد آن را مواد اولیه تولید تشــکیل می دهد، 
موضوعی است که این روزها برای حل موانع ترخیص و ورود به 
بازار و رسیدن به دست تولیدکنندگان بحث ها، اختاف نظرها 
و جلســات و مذاکرات بسیاری را پشت سر گذاشته و اخیرا طی 
مصوباتی قرار بر رفع موانع و ترخیص فوری کاا شــده است. با 
این حال در این مدت هر یک از دستگاه های مربوطه با توجه به 
چارچوب های سیاستی و مقرراتی خود مسایلی مطرح کرده اند 
که البته گاها اختاف نظرهایی با یکدیگر داشــته اند که به طور 
ویژه این موضوع در رابطه با مســائل ارزی و بین بانک مرکزی، 
وزارت صمــت و وزارت اقتصاد که گمــرک را در بر می گیرد، 
بوده اســت.بعد از حواشــی اخیر چندی پیش براساس مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیماتی در رابطه با تسهیل 
ترخیص کااهای دپو شــده اخذ شد که در اهم آن با رفع موانع 
ارزی ترخیص کاا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا 

به صورت صادرات مقابل واردات نیز انجام خواهد شد. 

بانک مرکزی: 20 میلیارد دار کد رهگیری صادر کردیم
اما به دنبال این موضوع روز )پنج شــنبه( بانک مرکزی در تازه 
ترین واکنش خود اعام کرده که رویه واردات کاا از محل »ارز 
متقاضی« )ســپرده ارزی متقاضی( از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود 
داشــته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.همچنین 
بانــک مرکزی تاکید داشــت که حدود ۲۰ میلیــارد دار »کد 
رهگیــری اعامیه تأمین ارز« صادر کرده که تاکنون حدود یک 
میلیارد دار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. همچنین، 
بیش از ۳۵۰ میلیون دار نیز علیرغم اظهار کاا در گمرک، منجر 

به ترخیص کاا نشده است. 

گمرک تایید نکرد
امــا این اعام بانک مرکزی با تایید گمــرک همراه نبود و طی 
واکنشی به این موضوع پیگیر ماجرای صدور ۲۰ میلیارد داری 
کدرهگیری از ســوی بانک مرکزی شده اســت.مهرداد جمال 
ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - اعام کرده است که براساس 
بررســی ها، گزینه »از محل حســاب ارزی وارد کننده« یا »ارز 
اشخاص« اخیرا در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و تفاوت 
اصلــی آن - اگرچه قبا تحت عنوان دیگری موجود بوده - این 
است که درحال حاضر با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک این اختیار داده شده 
اســت تا نســبت به ترخیص این کااها، با توجه به درخواست 

صاحب کاا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی 
در انجام تشــریفات گمرکی یا ترخیص کااها از گمرک ایجاد 
نشود.وی گفته که مکاتبات با برخی بانک های عامل، بیانگر آن 
است که صاحبان کاا برای اخذ کد رهگیری بانک، صرفا اختیار 
قرارگیری در صف تأمین ارز نیما داشته و حتی با درخواست این 
صاحبان کاا مبنی بر تغییر رویه بانکی و استفاده از رویه »برات 
بدون تعهد« نیز داده نشده و البته رویه برات بدون تعهد مستلزم 
تودیع تضامین ازم و ســایر شرایط مقرر در این خصوص است.  
معاون گمرک ایران ابراز امیدواری کرده با توجه به اعام آمادگی 
بانک مرکزی، صاحبــان کااهایی که تاریخ قبض انبار کااهای 
آنها بعد از ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ اســت، پس از ثبت سفارش و ارائه 
مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تایید بانک مرکزی، بتوانند 
زمان ممکن نســبت به دریافت کد رهگیری اعامیه تأمین ارز 

و متعاقبا ترخیص کااهای خود از گمرکات کشور اقدام کنند.

لیست 20 میلیارد داری ارائه شود
ارونقی درباره ادعای بانک مرکزی مبنی براینکه » از ابتدای سال 
تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد دار »کد رهگیری 
اعامیه تأمین ارز« صادر کرده است که به موجب اطاعات و آمار، 
تاکنــون حدود یک میلیارد دار از مــوارد فوق در گمرک اظهار 
نشده است.«نیز توضیح داد که  علیرغم اینکه براساس مواد )۳۸(

و )۳۹( قانــون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کاا به 
این سازمان انجام می شود، اما درخواست می شود بانک مرکزی 
بقید فوریت نسبت به ارائه لیست این کااها به گمرک ایران اقدام 

کند تا پیگیری ازم از ســوی این ســازمان و الزام صاحبان کاا 
جهت اظهار کااها به گمرک صــورت گیرد؛ چرا که اگر چنین 
لیستی مقرون به واقعیت باشد که صاحبان کاا علیرغم داشتن 
کدرهگیری بانک نســبت به اظهار کااهای خود به گمرک اقدام 
نکرده اند، هم مراجع تحویل گیرنده کاا باید بقید فوریت نسبت 
به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم این اقدام صاحبان کاا 
از مصادیق احتکار کاا شــمرده می شود که باید برخورد قانونی 

فوری از سوی مراجع ذیربط با این اشخاص صورت پذیرد.

اگر کد رهگیری دارند و ترخیص نشــده اند متروکه می 
کنیم

معاون امورگمرکی گمرک ایــران همچنین درخصوص اعام 
بانک مرکزی مبنی براینکــه »بیش از ۳۵۰ میلیون دار کاا 
علیرغــم اظهار کاا در گمرک، منجر به ترخیص کاا نشــده 
است«، گفت: پیگیری و اقدام ازم درخصوص کااهای اظهار 
شــده در گمرک، به این ســازمان مربوط می شــود بنابراین 
درخواست می شــود این لیست، روز شنبه در اختیار گمرک 
قرار گیرد تا اگر صاحبان کاا نسبت به ترخیص کااهای خود 
علیرغم صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام نکرده باشــند 
عاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه از ارائه هرگونه تسهیاتی 
به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای 
رهگیری بانک مرکزی ظرف چند روز اخیر صادر شــده باشد 
که باید فرصت ازم چند روزه، در اختیار صاحبان کاا جهت 

ترخیص کااهای خود داده شود.

اختاف نظر در مورد ترخیص برنج
اما طی روزهای اخیر ماجرای دپوی ۲۳۰ هزار تنی برنج و گایه 
واردکنندگان نسبت به عدم ترخیص با عدم تامین و تخصیص ارز 
نیز حاشــیه ساز شده بود و در شرایطی که گمرک تاکید داشت 
با عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص این برنج 
ها را ندارد بانک مرکزی  به نوعی این مشکل را از سوی گمرک 
دانســت و اعام کرد که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای 
بازرگانان، ترخیص درصدی کاا توســط گمرک، بدون داشتن 
تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت ســفارش مرتبط با آن ها 
بوده اســت.بدیهی اســت، در صورتی که هنگام خروج کااهای 
یاد شــده از گمرک، »وجود تخصیص ارز« و »کدرهگیری بانک 
مرکزی« توسط گمرک کنترل می شد و بازرگانان نیز به درستی 
راهنمایی می شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل 
انجام بود و ماندگاری کاا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی داد.

با این حال، گمرک این ادعای بانک را نپذیرفت و تاکید کرد که 
مصوبات ســتاد تنظیم بازار و وزارت صمت که امضای نماینده 
بانک مرکزی نیز ذیل این مصوبات قرار دارد تصریح به ترخیص 
درصــدی برنج های مانده در بنادر دارد. دوماً، گمرک در تمامی 
ترخیص های درصدی استعام بانک های عامل را به عمل آورده 
و نســبت به ترخیص درصدی این اقام اقــدام کرده که ظاهرا 
بانــک مرکزی از صدور این نامه ها کــه در ادامه  چند نمونه از 
صدهــا مکاتبه بانک های عامل با گمــرکات اجرای، برای تنویر 
افکار عمومی منتشر می شود ناآگاه و ازم است نظارت بیشتری 
در ایــن خصوص به عمل آورد با این توضیح که به نظر گمرک، 
بانک های عامل به وظیفه خود در خصوص اجرای مصوبات عمل 

کرده اند. 

اختاف آمار و واکنش اذهان عمومی 
در هــر صورت اعام گزارش های متفاوت و واکنش ها اغلب رد 
کنننده از ســوی دستگاه ها به یکدیگر، در مواقعی موجبات بی 
اعتمادی اذعان عمومی را فراهم خواهد آورد و ابهامات بسیاری 
را ایجاد می کند و مناســب آن است که هر موضوعی به صورت 
مســتند مطرح و دستگاه ها نسبت به رفع اختاف نظر در آمار 
و گــزارش های یکدیگر، آن مابین خود بررســی و حل و فصل 
کرده و گزارش نهایی را منتشــر و اذهــان عمومی را در جریان 

آن قرار دهند.

تاکید مقام معظم بر هماهنگی دستگاه ها
این در حالی است که اخیرا مقام معظم رهبری در رابطه با گرانی 
کااهای مورد نیاز مردم آن را غیر قابل توجیه دانســته اند  و بر 
هماهنگی دستگاه های مربوطه از گمرک تا وزارت صمت برای 
ترخیــص و تامین کاا تاکید کرده اند. بر همین اســاس، اخیرا 
طی جلسه ای با توافق بین دستگاه ها از جمله گمرک و وزارت 
صمت مصوباتی در راســتای ترخیص فوری کاا در دستور کار 

قرار گرفته است.

وزیر صمت:
انحصار بازار خودرو را می شکنیم

کرمان - وزیر صمت با اشــاره به انحصارطلبــی در بازار خودرو گفت: از 
مردم می خواهیم به ما زمان بدهند تا ســاختارها را اصاح و تأثیر حضور 
دال هــا را کم رنــگ تر کنیم تا وضعیت بهبود پیــدا کند. علیرضا رزم 
حســنی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه اگر وارد 
کننده نسبت به ترخیص کاای خود اقدام نکند به عنوان کاای متروکه 
شناخته شده و به مزایده گذاشته می شود، افزود: در مجموع ما به دنبال 
فراوانی کاا هستیم، در بحث کااهای اساسی موجودی خوبی داریم.وی 
افزود: در بحث بازرسی و نظارت بر عمده فروشان، انباردارها و بنکداران با 
بسیج قرارداد امضا کرده ایم که مورد استقبال هم قرار گرفت، عنوان کرد: 
مــا یک بحث گرانی داریم که متأثر از وضعیت نرخ ارز و تورم در جامعه 
اســت اما آنچه که مردم گایه مند هستند گرانفروشی است که انشاءه 
به دنبال کنترل این وضعیت هستیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
این مطلب که ســامانه جامع تجارت راه اندازی می شود، عنوان کرد: بر 
این اساس دیگر نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست، متقاضیان می توانند 
برای صدور کارت بازرگانی، انجام حواله پول و ثبت سفارش از این طریق 
اقدام کنند.وی با اشــاره به قانون رفع موانع تولید، بیان داشت: در همه 
استان ها جلسات برگزار می شود و ستاد اصلی آن در وزارت صمت است 
از طرف دیگر این ســتاد اختیارات نسبتاً خوبی دارد اما برخی مصوبات 
علیرغم اباغ، عملیاتی نمی شــود که به دنبــال رفع موانع و تقویت این 
ستاد هســتیم.رزم حســینی با بیان این مطلب که در سطح ملی بعضاً 
مشاهده شده اســت که برخی دستگاه ها مانند بانک ها در بحث سرمایه 
در گردش به خوبی عمل نمی کنند، اضافه کرد: در این راســتا از طریق 
معــاون اول رئیس جمهور این موضوع پیگیری و مبلغ ۵۰ هزار میلیارد 
در اختیار بانک ها قرار گرفت تا مراکز تولید مشــکل سرمایه در گردش 
شأن برطرف شود.وی اظهار کرد: همه ما با این موضوع مواجه شدیم که 
صادر کنندگان موظف به برگشــت ارز به بانک مرکزی شدند اما عده ای 
ارز را برگشت دادند و عده انجام ندادند.رزم حسینی ادامه داد: در چنین 
شــرایطی از هنگامی که بنده در وزارت صمت مشغول به فعالیت شدم، 
شــاهد کاهش صادرات بودیم لذا بسته سیاســتی بانک مرکزی در این 
زمینه اصاح و مقرر شــد که از سال ۹۸ تمامی صادرکنندگان که تعهد 
برگشــت ارز را داشــتند، می توانند از طریق واردات نسبت به رفع تعهد 

ارزی خود اقدام کنند.

خودروی با کیفیت و قیمت پایین حق هر ایرانی است
وزیر صمت با اشــاره به اینکه مقام معظم رهبــری فرمودند »باید افکار 
عمومی را اقناع کنیم و مســئوان با مردم گفتگو کنند« اما متأســفانه 
نتوانستیم و یا نخواستیم که با مردم صادقانه صحبت کنیم، تصریح کرد: 
از جمله مــواردی که در تعامل با مردم صداقت بــه خرج ندادیم بحث 
خودرو بود چرا که حق هر ایرانی اســت کــه از یک خودرو با کیفیت و 
قیمت پایین استفاده کند.رزم حسینی ادامه داد: واقعیت این است که در 
این ۴۰ ساله نتوانستیم چنین خودرویی را تولید کنیم چرا که دو شرکت 
دولتی بازار خودرو را در دســت گرفته اند درحالی که ۱۴ درصد در این 
دو شــرکت دولت سهم دارند لذا بازار خودور انحصاری شد، حمایت های 
بی جا انجام شــد، ممنوعیت واردات رقم خورد و این دو شــرکت با هر 
قیمــت و کیفیتی اقدام به تولید خــودرو کردند.وی اضافه کرد: در حال 
حاضر خودرو در بازار ۳ قیمتی شــده است که شامل ارائه قیمت شورای 
رقابت، قیمت تمام شده توسط شرکت و قیمت بازار است از طرف دیگر 
به دلیل رشــد نقدینگی زیاد، پول های کانــی یکدفعه وارد بازار خودرو 
شد و دال های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند.رزم حسینی 
ابراز کرد: جلساتی برای بحث قیمت خودرو تشکیل دادیم و با مشارکت 
بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم و امیدواریم 
که این انحصار را بشــکنیم، رقابتی ایجاد شود همچنین از طریق تقویت 
شــرکت های خصوصی شــاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو 

باشیم.

تولید خودرو افزایش می یابد
وی ادامه داد: باید به این نکته نیز اشاره کرد که در شرایط سخت جنگ 
اقتصادی قرار داریم، شاید کامل هم نتوانیم برنامه های پیش بینی شده 
را انجام بدهیم اما ســعی می کنیم وضعیت بهتر شــود به دنبال افزایش 
تولید خودرو هستیم لذا تا پایان سال ۹۰۰ هزار خودرو تولید و اگر بخش 
خصوصی فعال بشــود، این آمار بیشتر می شود در نتیجه انشاءه شاهد 
کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهیم بود.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت عنوان کرد: از مردم ایران اجازه می خواهیم که به ما زمان بدهند 
تا ساختارها در این زمینه اصاح شود همچنین تأثیر حضوردال ها کم 
رنگ تر شــود تا انشــاءه وضعیت بهبود پیدا کند.وی با اشاره به طرح 
انتقال آب خلیج فارس به استان های مرکزی ایران، افزود: عده ای انتقال 
آب از خلیج فارس را نشدنی می دانستند اما خوشبختانه کارها انجام شد 
و عملیات اجرایی آن در دولت یازدهم کلید خورد که در ابتدا شــرکت 
مس و گلگهر اما در ادامه شــرکت چادرملو مشارکت کردند تاجایی که 
این پروژه حتی یک روز هم تعطیل نماند.رزم حسینی با بیان این مطلب 
که استان های کرمان، یزد، اصفهان و فات مرکزی معدن خیز هستند و 
احتیاج مبرم به آب دارند، ابراز داشت: اینها باید مواد خود را به کنار دریا 
منتقل کنند که هزینه بســیار زیاد است لذا طرح انتقال آب مطرح شد 
چرا که صرفه اقتصادی دارد از طرف دیگر چنین پروژه ای در تاریخ کشور 
سابقه ندارد و در خاورمیانه نیز در این حجم بی سابقه است لذا امیدواریم 

که تا پایان سال این طرح به اردکان برسد.
وی با بیان این مطلب که این طرح، یک افتخار بزرگ در کشــور است، 
اظهار داشــت: همین الگو را در خراسان رضوی نیز آغاز کردیم و از یک 
سال پیش از منطقه چابهار به خراسان جنوبی و رضوی برنامه ریزی شده 
اســت و عامل این طرح نیز صنعت کشور است و خود بخش خصوصی 
در حال سرمایه گذاری هستند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این 
مطلب که ما در بحث اکتشافات در کشور خوب عمل نکردیم و تنها ۱۰ 
درصد در کشــور اکتشافات انجام شده است، اظهار داشت: همچنین در 
بحث معادن با مشکاتی روبرو هستیم و حتی مجوز فروشی انجام شده 
است لذا براین اســاس به مسئولین مربوطه اباغ شده است معادنی که 
غیر فعال شده اند باید ظرف مدت ۳ ماه جهت فعال کردن آنها اقدام کنند 
در غیر این صورت مجوز لغو و مجدداً به مزایده گذاشــته می شوند.وی با 
بیان این مطلب که استان کرمان از استان های مهم معدنی کشور است، 
افزود: یکی از وظایف مسئولین صمت در استان انجام اکتشافات است که 
خوشبختانه یک معدن بزرگ طا در مرز کرمان و سیستان اکتشاف شده 
اســت همچنین یک طرح در جهت توسعه صنعتی جنوب استان داریم، 

که پیگیری خواهد شد.

 ترخیص کااهای رسوبی بدون کد رهگیری
 و دخالت بانک مرکزی

معاون اقتصادی رئیس جمهور اخیرا مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی را اباغ کرده است،بر 
این اساس کااهای اساســی و کااهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و 
اعــام وزارت صمت )دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانمــاه ۹۹(، بدون الزام به کدرهگیری بانک 
ترخیص می شوند. بر اساس مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی که از سوی  نهاوندیان 
معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزاری مربوطه اباغ شــده است، بانک مرکزی نسبت به 
تأمین ارز ترجیحی کااهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعامی وزارت صمت اقدام 
کند؛ بانک مرکزی نسبت به صدور اعامیه تأمین ارز برای کااهای اساسی اعتباری با تعهد 
۳ ماهه )جهت تأمین ارز ترجیحی( اقدام نماید؛  کااهای اساســی و کااهای ضروری مورد 
نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعام وزارت صمت )دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه ۹۹(، 
بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شــوند؛ از تاریخ ۱۰ آبانماه ۹۹ 
به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی )ارز نیما(؛ واردات در مقابل صادرات )خود و 
غیر( برای پروانه های صادراتی سال ۹۸ به بعد؛ ارز اشخاص ، از طریق سامانه جامع تجارت 
) کنترل توســط صمت و بانک مرکزی( اســتفاده کنند؛ گمرک ایران نســبت به ترخیص 
درصدی کااهای اساسی و نهاده های تولید )ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعام می 
گردد( تا ســقف ۹۰٪ که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی باشــند اقدام نماید؛ چنانچه 
ردیف تعرفه مندرج در ثبت ســفارش کاا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که 
شرح تجاری کاا تغییر ننماید و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کااهای 
ممنوعــه )گروه۴( یا اولویت ارزی غیرفعال)گروه ۲۷( ، یا ردیف تعرفه کااهای دارای تولید 
مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقام گروه های ۱ و ۲۱،۲۲،۲۳ و ۲۴ ، نیازی به اصاح ثبت 
سفارش وزارت صمت نخواهد بود.)لیست کااهای گروه ۴ و ۲۷ و اقام ساخت داخل تا این 
لحظه، از ســوی صمت، به گمرک ایران واصل نشــده است.( به محض اباغ مصوبات اشاره 
شــده به گمرک، مراتب ظرف »همان روز« طی بخشنامه اجرایی به کلیه گمرکات اجرایی 

کشور اباغ خواهد شد.

 آمادگی اقتصاد هند برای بازگشت به سطح قبل
 از کرونا تا پایان ۲۰۲۰

وزارت دارایی هند در گزارشی پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور می تواند تا پایان سال 
۲۰۲۰ به سطح قبل از شیوع بیماری کرونا برسد.به گزارش راشاتودی، وزارت دارایی هند 
در گزارشی پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور می تواند تا پایان سال ۲۰۲۰ به سطح 
قبل از شیوع بیماری کرونا برسد.این وزارتخانه با اشاره به افزایش شاخص های مختلف در 
ماه اکتبر تاکید کرد که »بهبود مســتمر« شاخص های بانک مرکزی هند یعنی شاخص 
های مصرف و امید به فعالیت های تجاری طی سال آینده نوید یک بازگشت قوی برای 
اقتصاد را می دهد.ایــن گزارش همچنین به پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره 
رشد ۸.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی هند در سال مالی آینده اشاره کرد و اعام 
کرد که این آمار »بااترین میزان در سطح جهانی« بوده و نشان دهنده اطمینان از احیای 
قدرتمند اقتصاد هند است.در حالی که نرخ تورم خرده فروشی هند در ماه سپتامبر به ۷.۳ 
درصد رســید، وزارت دارایی این کشور گفت: با توجه به چشم انداز تورم، فشار بر قیمت 
محصوات کشــاورزی کلیدی مانند گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی نیز باید با واردات 

در سه ماهه سوم کاهش یابد.

مدیر کل دفتــر امور خدمــات بازرگانی وزارت 
صمت اظهار داشــت: برای اینکــه واردات با ارز 
متقاضی اثرات افزایشــی روی نرخ ارز نداشــته 
باشد، تعرفه های خاصی روی این موضوع اعمال 
می شــود و مشمول کااهای اساسی و مواد اولیه 
خطــوط تولید می شــوند تا نگرانی هــا در مورد 
افزایــش تقاضای ارز و تاطــم عرضه و تقاضا به 
حداقل برسد.صدیف بیک زاده در مورد روند ثبت 
ســفارش کااهای اساســی اظهار داشت: میزان 
ثبت سفارش کااهای اساسی طبق روال طبیعی 
پیش می رود و حتی ســرعت ثبت سفارش این 
کااها نسبت به گذشته سرعت گرفته است. اگر 
مجوز ثبت سفارشی قبا ۲۰ روز طول می کشید 
اان در یک هفته انجام می شــود یعنی سرعت 
ثبت ســفارش حدود ۲.۵ برابر کاهش داشــته 
اســت.وی افزود: اان مشکلی در توزیع کااهای 
اساســی مثل روغــن نداریم. بــرای حجم های 
۴.۵ کیلویــی یا حجم هایی که اصناف اســتفاده 
می کنند، با هماهنگی شــرکت بازرگانی دولتی 
ایــران از محل ذخایر راهبــردی تزریقات خوبی 
انجام شــده که روند عرضه را بهبود بخشــیده 
اســت.بیک زاده ادامه داد:  باید توجه داشت که 
بیــش از ۹۰ درصد روغن خام، وارداتی اســت و 
طی ماه های گذشــته هر تن روغن خام از ۷۳۵ 
یورو به ۹۲۵ یورو رســیده اســت. وقتی قیمت 
جهانی افزایش پیدا می کند و ما باای ۹۰ درصد 
نیز وابسته هستیم، به معنای افزیش قیمت های 
داخلی است.وی افزود: مواد اولیه بسته بندی های 
روغن نیز وابســته به پتروشــیمی است که در 
ســاز و کار بورس اســت، وقتی قیمت ارز تغییر 
پیدا می کند قطعــا روی بســته بندی نیز تاثیر 
می گذارد. بنابراین همه این موارد دست به دست 
هم می دهند و باعث تغییــر قیمت یک کاا در 
بازار داخلی می شود.مدیر کل دفتر امور خدمات 
بازرگانی وزارت صمــت در مورد محدودیت های 
وارداتی تصریح کرد:  محدودیت های اعمال شده 
به اندازه ســال گذشــته اســت اما اولویت ثبت 
سفارش ما، کااهای اساسی، کااهای ضروری و 
مواد اولیه تولید اســت. الگویی برای این موضوع 

تعریف شــده؛ کااهای گروه ۱ مثل جو، کنجاله 
ذرت، دانه های روغنی و روغــن خام ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی می گیرند و به کااهــای گروه ۲ نیز ارز 
نیمایی اختصاص داده شده است. بنابراین اولویت 
ما گروه ۲۱ کــه به نوعی از گروه ۱ به ۲ منتقل 
شدند، کااهای گروه ۲۲ که مواد اولیه مورد نیاز 
خط تولید کارخانجات است، گروه ۲۳ تجهیزات 
خــط تولید هســتند.وی افزود:  ثبت ســفارش 
نزدیک به ۲۰۰۰ کد تعرفه هم ممنوع اســت و 
این در راستای حمایت از تولید داخلی و صیانت 
از منابع ارزی اســت، این کااها شامل کااهای 
ســاخته شــده مثل خــودرو و کااهایی رقیب 
تولید داخل هســتند.بیک زاده در مورد کارآیی 
نهادهــای نظارتی بازار گفت:  بــرای نمونه وقتی 
قیمت روغن افزایش پیدا می کند گفته می شود 
که نظارتی وجود ندارد. اما اگر نگاه کارشناســی 
داشــته باشــیم، بعضی از این افزایش قیمت ها 
اجتناب ناپذیر است. نمی توانیم واحدهای تولیدی 
را مجبــور کنیم که مواد اولیــه را گران بخرند و 
کاای تولیــدی خــود را ارزان عرضه کنند.وی 
افــزود: مصرف کننده چون ایــن فعل و انفعاات 
را نمی بیند، فکر می کند چون ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به روغــن خام اختصاص پیدا می کند، قیمت آن 
نباید افزایش پیدا کنــد. ولی با اینکه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی داده می شــود اما روغــن خام طی چند 
ماه از بــه ازای هر تن از ۷۳۵ یورو به ۹۲۵ یورو 
رســیده است. اگر واحدهای تولیدی این افزایش 
قیمــت را لحاظ نکنند، ضــرر می کنند و بعد از 
چنــد ماه تمایل به تولید از بین می رود.این مقام 
مسئول اضافه کرد: همچنین قیمت جهانی ذرت 
نسبت به ســال گذشته باای ۴۵ درصد افزایش 
پیدا کرده اســت، این افزایش قیمت به هرحال 
به بازار داخلی منتقل می شود. مصرف کننده در 
ایــن مورد هم فکر می کند با وجود تخصیص ارز 
ترجیحی نباید افزایش قیمت اتفاق بیافتد. همه 
مــوارد در کنار هم این تصور را ایجاد می کند که 
نهادهای تنظیم بازار و نظارتی تاثیرگذار نبودند.

بیک زاده اضافه کرد:  ستاد تنظیم بازار با مولفه ها 
و ابزارهای سیاست گذاری به دنبال نظارت است. 

نظارت با بازرسی متفاوت و به این معنا است که 
میزان عرضه و تقاضا برابر شــوند تا قیمت دچار 
تاطم نشــود. اینکه در بازار، نظارت و بازرســی 
اشکااتی وجود دارد به دلیل فشارهای مختلفی 
کــه به دلیل تحریــم، روی کااهــا و تامین ارز 
اعمال می شود و قطعا بخشی از کارآیی نظارت ها 
را کاهش می دهد.وی در مورد مشــکات نظارت 
بر بــازار توضیــح داد: تغییرات مــداوم فضای 
کســب و کار، تغییرات مــداوم بازارهای جهانی 
و همچنین کرونا دســت به دســت هم دادند تا 
بخشی از اثربخشی نهادهای نظارتی و کنترلی را 
کاهش دهد. شوک ها برون زا که در اختیار مراجع 
تصمیم گیری نیستند متاســفانه زیاد هستند و 
ظهور و بروز آنها، کارآیی دســتگاه های کنترلی 
و نظارتــی را تحــت تاثیر قــرار می دهد.وی در 
مورد سیســات های ارزی جدید و واردات با ارز 
متقاضی اظهار کرد: هراندازه که روش های تامین 
کاا را تنــوع دهیم، تاثیر تحریم روی تامین کاا 
کاهش می یابد. اســتفاده ارز متقاضی به معنای 
تنوع بخشــیدن به روش های تامین کاا از منابع 
مختلف اســت که قطعا فرآیند ترخیص و تامین 
کاا را بهبود خواهد بخشید.بیک زاده افزود:  برای 
اینکه واردات با ارز متقاضی اثرات افزایشی روی 
نرخ ارز  نداشته باشد، تعرفه های خاصی روی این 
موضوع اعمال می شود و برای کااهای اساسی و 
مواد اولیه خطوط تولید مشمول این می شوند تا 
نگرانی ها در مــورد افزایش تقاضای ارز و تاطم 
عرضه و تقاضا حداقل برســد.این مقام مســئول 
خاطرنشــان کرد:  اگر با سیاست های جدید نرخ 
ارز افزایش می یابد با یک فاصله زمانی به کااها 
انتقال پیدا خواهد کرد، ولی از آنجا که قرار است 
این اتفاق مدیریت شــده و فقــط برای کااهای 
اساسی و مواد اولیه رخ دهد، دامنه اش در حدی 
نخواهد بود که قیمت کاا را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در پایان افــزود: البته هر تصمیمی هزینه و 
فایده دارد. فواید عدم تعطیلی واحدهای تولیدی 
نسبت به افزایش قیمت جزیی نرخ ارز را باید در 
کنار هم بسنجیم، از همین روی تامین مواد اولیه 

واحدهای تولیدی بهتر از تعطیلی واحدها است.

 مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت:
دامنه واردات با ارز متقاضی محدود است



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 17 آبان 1399  21 ربیع ااول 1442  7 نوامبر 2020بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4493 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

بانک مرکزی آمریکا اعام کردنگـــاه

اقتصاد فاصله زیادی با سطح قبل از کرونا دارد
بانک مرکزی آمریکا با اشــاره به تصمیمی برای اتخاذ رویکرد تورمی منعطف تر اعام کرد: اقتصاد هنوز فاصله زیادی با ســطح 
خود در زمان قبل از آغاز بحران کرونا دارد که سیاست فعلی را تا زمان ثبات بخشی به بازار ادامه خواهد داد.  به گزارش سی ان 
بی سی، بانک مرکزی آمریکا در نشست هفتگی خود همان طور که انتظار می رفت نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده صفر تا 
۰.۲۵ درصد فعلی حفظ و اعام کرد اقتصاد هنوز فاصله زیادی با سطح خود در زمان قبل از آغاز بحران کرونا دارد. این بانک با 
اشاره به تحوات مثبت در بازار کار و میزان فعالیت های اقتصادی آن ها را برای احیای کامل اقتصاد حیاتی دانسته است.جروم 
پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا با اشــاره به اقدامات انجام شــده توسط فدرال رزرو برای حفظ و تقویت رشد اقتصادی معتقد 
است که کارهای زیادی وجود دارد که بانک مرکزی می تواند برای حمایت بیشتر از رشد اقتصادی انجام دهد. وی افزود: برخی 

می پرسند آیا ما تا آخرین گلوله را شلیک کرده ایم؟ به آن ها می گویم که خیر و ما هنوز کارهای دیگری می توانیم انجام دهیم. 
به بازارها این اطمینان را می دهم که با تمام توان در کنارشان خواهیم ایستاد تا بر این وضعیت دشوار غلبه کنیم.  هر چند که 
بانک مرکزی آمریکا بزرگ ترین بسته حمایتی را در بین تمامی بانک های مرکزی جهان اجرا و از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون 
حدود چهار تریلیون دار به اشکال مختلف به بازارها تزریق کرده است اما برخی از کارشناسان این اقدامات را ناکافی دانسته اند. 
در سه ماهه سوم امسال اقتصاد آمریکا ۳۳.۱ درصد رشد کرد تا به بااترین رشد فصلی ثبت شده تاریخی خود برسد اما بزرگ 
ترین اقتصاد جهان با وجود این رشد هنوز نتوانسته است به وضعیت قبل از کرونا باز گردد و مذاکرات بین دولت و کنگره برای 

اجرای یک بسته حمایتی دیگر تاکنون راه به جایی نبرده است.

 بانکداری و ضرورت بازگشت 
به صندلی وکالت

تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد ســود موهوم از دارایی های منجمد فاقد جریان 
نقد و دارایی های موهوم وجود دارد، سوال از جهت تغییرات نرخ سود بانکی فقط 
یک سوال انحرافی و بدون اثر است.از جمله علل و عواملی که غالب اقتصاددانان 
پس از ریشه یابی مشــکات اقتصاد ایران از جمله افزایش بی توقف نرخ تورم و 
ناآرامی دوره ای بازارهای ارز، طا و مســکن از آن یاد می کنند »رشد نقدینگی« 
است. مرور اطاعات آماری مربوط به رشد نقدینگی در ایران در دوره سال های 
۷۹ تا ۹۸ نشــان می دهد که میانگین این رشــد در این دوره ۲۷.۶ درصد بوده 
اســت. اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد ایران در شــرایط رشد منفی 
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی و یا نزدیک به صفر قرار دارد، دلیلی برای 
رشــد نقدینگی در این اعداد و ارقام وجود ندارد و اگر خلق پول جدید و رشــد 
نقدینگی در اقتصاد به تشــکیل سرمایه منتج نشود، ناگزیر به ایجاد اختال در 
فعالیت های اقتصادی ختم شده و تا چندین سال در اقتصاد نشت نموده و عاملی 
تورم زا خواهد بود.بی شــک نظام بانکی نقش مهمی هم در ایجاد و هم در مهار 
رشــد نقدینگی در اقتصاد دارد. خلق پول بانکی )در کنار علل دیگر که در این 
جا بدان نمی پردازیم( یکی از مهمترین علل رشــد نقدینگی شــمرده می شود. 
خصوصا آنکه این خلق پول امروزه تحت عنوان »خلق پول از هیچ« رخ می دهد. 
در ایــن وضعیت بانک  )با فاصله گیری از بانکــداری وکالتی(، در فرآیند اعطای 
تســهیات و اعتبارات، نیازی به جذب ســپرده بانکی از پیش ندارد و جریان از 
سمت تخصیص به سمت تجهیز )به نحو برعکس( شکل می گیرد. یعنی بانک با 
خلق پول از »هیچ«، تسهیات و اعتبارات را به متقاضیان پرداخت می کند و برای 
نمایش ترازِی ترازنامـه خـود، این منابع اعطایی را در قالب افتتاح سپرده بانکی 
برای تســهیات گیرندگان یا افزایش موجودی ســپرده های فعال آنها در همان 
بانک، به ایشان منتقل کرده و به نوعی سمت تجهیز خود را می سازد! در الگوی 
»خلق پول از هیچ« عموما بانک اقـــدام بـه شناسـایی دارایی هـای موهـوم از 
طریـق بیش ارزشگذاری دارایی ها می کند و سپس بر اساس آن به پرداخت سود 
سپرده های بانکی یا سود سهامداران در ابعادی محقق نشده روی می آورد.این در 
حالی است که در ادبیات بانکداری اسامی که فعا در سطح حداقلی آن یعنی 
بانکداری بدون ربا در کشــور مطرح است، بانک ها در مقام وکیِل سپرده گذاران 
و در نقش واســطه گران مالی جای دارند؛ یعنی ابتدا سپرده را از سپرده گذاران 
و سرمایه گذاران تجهیز می کنند؛ ســپس در مقام وکیِل سپرده گذاران، بخشی 
از این منابع را به متقاضیان دارای شــرایط ازم تسهیات دهی کرده و بخشی 
دیگر را در قالب ســرمایه گذاری مستقیم در فعالیت های قانونی و مشروع به کار 
می گیرند. این بانک ها در طی دوره مالی، سود غیرقطعی با نام »علی الحساب« به 
سپرده گذاران پرداخت می کنند؛ در انتهای دوره مالی و پس از کسر حق الوکاله 
خود و محاســبه نهایی جریان درآمدی و هزینــه ای )برآمده از نرخ بهره واقعی 
اقتصاد(، ســود قطعی سپرده گذاران )موکلین( را تعیین کرده و مابه التفاوت آن 

نسبت به سود علی الحساِب پرداختی در طی دوره را با آنان تسویه می نمایند.
آنچه در الگوی بانکداری وکالتی نیز نیازمند دقت و مراقبت می باشد این است 
که ســود سپرده باید صرفا مبتنی بر سود واقعی )و نه موهومی و غیرواقعی( 
برآمده از بخش تخصیص منابع محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود؛ در 
غیر اینصورت اســاِس وکالت گری بانک زیرسوال خواهد رفت. از این رو میزان 
سود پرداختی سپرده بانکی همراستا با شرایط بخش واقعی اقتصاد اعم از رکود 
و رونــق تغییر کرده و در کلیت کان، به تعادل تقاضا و عرضه کاا و خدمات 
در اقتصاد بخش واقعی کمک می کند.توضیح بیشــتر اینکه براساس ادبیات 
حسابداری بانکی می دانیم مانده تســهیات دریافتنی بانک ها به سه بخش 
اصل، سود دریافتنی، و وجه التزام دریافتنی تقسیم می شود. عملکرد برخی از 
بانک ها نشانگر این حقیقت است که بخش دوم و سوم یعنی سود و وجه التزام 
دریافتنی شناسایی شــده روی برخی تســهیات اعطایی خصوصا تسهیات 
بزرگ و کان، به علت امهال های مکرر چند برابر اصل اولیه مبلغ تســهیات 
شده است! آن هم بعضا تسهیاتی که در گروه تسهیات مشکوک الوصول و یا 
حتی سوخت شده قرار می گیرند. این رویداد ممکن است به اشتباه دارایی های 
بانکی را در ابعادی غیرواقعی، بزرگ نشــان  دهد و به تبع آن، محاســبه گری 
سود ســپرده بانکی )موتور خلق پول بانکی( و حتی ســود سهامداران را در 
حــدی بزرگتر از واقعیت موجود، برآورد نماید.همچنین در ســمت راســت 
ترازنامه بانک ها، دارایی ها آنگونه که خبرگان بانکی اعتقاد دارند به چهار طبقه 
دارایی های ثابت )ضروری برای اداره امور بانکی(؛ دارایی های مولد جریان نقد؛ 
دارایی های منجمد فاقد جریان نقد؛ و دارایی های موهوم تقســیم می شوند. 
در الگوی وکالتی بانکداری اســامی، آنچه باید مبنای پرداخت سود سپرده 
به سپرده گذاران باشــد طبیعتا طبقه دوم یعنی دارایی های مولد جریان نقد 
اســت و نه طبقات سوم و چهارم. محاســبه و پرداخت سود سپرده براساس 
درآمدهای انتظاری از امهال پشــت سرهم مطالبات معوق بانکی در حالی که 
احتمال بازگشت اصل و سود این مطالبات در هاله ای از ابهام قرار دارد، صرفا 
ارضاکننده حســابداری تعهدی است و نه جریان واقعی و مولد اقتصاد.بدیهی 
اســت در این الگو، بانک بــه هیچ عنوان حق و اجازه ندارد، افزون بر ســود 
واقعی شناســایی شده، سودی را به ســپرده گذاران پرداخت نماید وبر آتش 
خلق نقدینگی بَدَمد. این عدم اجازه گرچه تاحدی ســختگیرانه است اما در 
کلیات اقتصادهایی همچون ایران که درگیر رکودهایی ناشی از سمت عرضه 
)و نه تقاضا( هستند، منجر به تنظیم جریان خلق نقدینگی متناسب با بخش 
واقعی اقتصاد و ممانعت از ایجاد مازاد تقاضای موثر و رشد نرخ تورم می شود. 
کماآنکه با تعدیل تعهدات بانک به پرداخت سود سپرده، امکان تعیین بهتر نرخ 
سود تسهیات برای بخش مولد اقتصاد هم فراهم می گردد.بنابراین مشخص 
اســت که تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از دارایی های منجمد 
فاقد جریان نقد و دارایی های موهوم وجود دارد، ســوال از ضرورت افزایش یا 
کاهش نرخ فعلی ســود بانکی در واقعیت امر فقط یک سوال انحرافی و بدون 
اثر اســت. به بیان دیگر نظام بانکی ما پیــش از آنکه خود را درگیر تغییرات 
نرخ ســود کند و یا بخواهد از ابزار سیاستی نرخ بهره استفاده کند، به شدت 
نیازمند اصاح چرخه اعتباری، بازگرداندن شــبکه بانکی به صندلی وکالت، 
ادای وظیفه واســطه گری مالی و محاسبه سود سپرده مبتنی بر تحقق سود 
تســهیات است. در این اصاح نیاز است بانک این سود تسهیات را صرفا و 
منحصرا از طبقه دوم دارایی های بانکی یا همان »دارایی های مولد جریان نقد« 
ولو به نحو تعهدی محاسبه کرده و فراتر از آن را به سپرده گذاران خود وعده 
و وعید ندهد. با این اصاح، ســراب مولدیِت دارایی های منجمد فاقد جریان 
نقد و دارایی های موهوم در ترازنامه بانکی رنگ باخته و نظام پولی و بانکی با 
سامت و شــادابی بیشتر ضمن خلق پول متناسب با رشد واقعی اقتصاد، به 
فعالیت می پردازد )دقت شود که تناسب به معنای برابری نیست(.در پایان بار 
دیگر متذکر می شــود که نقش سه رکن مهم مدیریت حرفه ای شبکه بانکی، 
نظام حسابرسی و گزارشگری شفاف و پرکیفیت و نیز مقام ناظر پولی )از حیث 
مقرره گذاری و نظارت مستمر( بسیار حیاتی، تعیین کننده و حائز اهمیت است.

وهاب قلیچ )عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی(
منبع: ایِبنا

چشم انداز تضعیف دار در برابر ارزهای جهانی
با اتفاقات رخ داده در انتخابات ایاات متحده، کارشناســان انتظار تضعیف دار در برابر ارزهای جهانی را دارند.

به گزارش رویترز، روز جمعه دار در برابر بســیاری از ارزها ثابت مانــد اما تاجران گفتند که احتمااً ضررهای 
بیشــتری وجود دارد زیرا انتخابات ریاســت جمهوری ایاات متحده امیدهای تزریق سریع محرک مالی بزرگ 
برای حمایت از اقتصاد را کاهش داده است.ســرمایه گذاران پیش بینی می کنند که جو بایدن، رئیس جمهور 
دموکرات، رئیس جمهور بعدی شــود اما جمهوری خواهان کنترل ســنا را حفظ خواهند کرد، این امر تصویب 
بســته هزینه های مالی بزرگتر را برای دموکرات ها دشــوار خواهد کرد.بایدن اختاف زیادی با رئیس جمهور 
دونالد ترامپ دارد، اما همچنان چند ایالت مهم در حال شمارش آرا هستند و ترامپ در حال طرح چالش های 
قانونی برای شمارش آرا است، بنابراین هنوز درجه باایی از عدم اطمینان وجود دارد.شاخص دار در برابر سبد 
شش ارز اصلی در سطح ۹۲.۶۴۱ ایستاد، نزدیک به پایین ترین سطح در دو هفته گذشته. در این هفته، شاخص 
دار ۱.۵ درصد افت داشــت که البته بیشترین افت در چهار ماه گذشته بود.یک استدال وجود دارد که فدرال 
رزرو ایاات متحده باید دارایی های خطر پذیر را متوقف کند. شــیوع همه گیری هنوز هم ادامه دارد. دار در 
روز جمعه با ۱۰۳.۴۶ ین ژاپن معامله شد، نزدیک به پایین ترین سطح در هشت ماه گذشته.نخست وزیر ژاپن 
قول داده اســت که برای حفظ ثبات حرکت ارز با مقامات خارج از کشور همکاری نزدیک داشته باشد، زیرا ین 
قوی به عنوان تهدیدی برای اقتصاد ژاپن مشاهده می شود.یورو پس از افت ۰.۸۷ درصدی گذشته، با ۱.۱۸۱۹ 
دار معامله شــد. همچنین پوند انگلیس با قیمت ۱.۳۱۲۷ دار معامله شــد و از روز پنجشنبه با افزایش ۱.۲۳ 
درصدی روبرو شــد.برخی از تاجران گفتند که رای گیری از چندین ایالت آمریکا همچنان ادامه دارد، اما ارزها 
واکنش چندانی نشان نمی دهند زیرا اعام برنده قطعی می تواند چندین روز یا حتی هفته ها طول بکشد. اگر 
تهدید ترامپ به اقدام قانونی برای پیروزی در انتخابات ادامه یابد، یک خا سیاســی ایجاد می شــود و اضطراب 
در مورد رکود می تواند باعث تضعیف دار و تقویت ین شود، که می تواند بر صادر کنندگان ژاپنی تأثیر منفی 
بگذارد.برخــی از تحلیلگــران می گویند: نگرانی در مورد اقتصاد ایاات متحده در حال افزایش اســت و همین 
دلیلی اســت که انتظار می رود تا ســال آینده روند نزولی دار ادامه داشته باشــد. افزایش موارد ابتای جدید 
ویروس کرونا درچندین ایالت نیز می تواند فعالیت اقتصادی را مهار کند.یوان اندکی کاهش یافت و به ۶.۶۳۰۷ 
در هر دار رســید اما همچنان نزدیک به بااترین رقم دو ساله خود در روز پنجشنبه باقی مانده بود.بسیاری از 
ســرمایه گذاران انتظار دارند که دولت بایدن جنگ تجاری ترامپ با چین را کمی کاهش دهد، که باید به سود 
یوان باشــد.بعد از آنکه بانک مرکزی این کشور اعام کرد آماده است خرید اوراق قرضه را در صورت لزوم برای 

حمایت از اقتصاد گسترش دهد، دار استرالیا در برابر دار امریکا کاهش یافت.

در بیست و سومین مرحله حراج؛
چهار بانک ۱۲ هزارمیلیارد ریال اوراق بدهی خریداری کردند

بانک مرکزی اعام کرد: در برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی چهار بانک سفارش های  خود را به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال ارسال 
کردند.به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطاعیه روز سه شــنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطاع 
می رســاند، طی برگزاری بیست وسومین مرحله از این حراج، چهار بانک سفارش های خود را به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال ارسال 
کردند.وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۶۹ میلیارد ریال اوراق اراد ۴۹ با نرخ بازده تا سررســید ۲۱ درصد و ۱۱.۵ هزار 
میلیارد ریال اوراق اراد ۵۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد )در مجموع به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال( موافقت کرد. معامات مربوط 
به فروش این اوراق در روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاماتی بورس ثبت شد.کارگزاری 
بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و چهارم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به 
بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه را در روز سه شنبه 
۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ اجرا می کند. اوراق عرضه شــده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت ســود شش ماهه )پرداخت 
کوپن دوبار در سال( و به شرح جدول زیر است.بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به 
ارسال سفارش های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق های 
ســرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش های خود را تا 
ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معامات 
مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند 
ســفارش های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور 
۵۰۰ هزار ورقه اســت. همچنین به نهادهای مالی شــرکت کننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی 
را در سفارش گذاری مد قرار دهند.ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات 
دریافت شــده یا فروش کلیه اوراق عرضه شــده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم گیری به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت 
پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می شود.همچنین بر 
اساس جز )۴( بند »ک« تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسامی دولت در 
بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسامی در بازار اولیه نبوده و نمی تواند در 
فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند.همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین کننده 
زیرســاخت معامات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین بانکی است و تعهدی 

نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

با مصوبه جدیدشورای پول واعتباراتفاق می افتد؛
 تنبیه و تشویق بانک ها، رویه جدید

 بانک مرکزی
یک کارشناس اقتصادی سیاست جدید ضدتورمی بانک مرکزی را نوعی تغییر 
رویه دانست و گفت: این سیاست تاثیر خود را دارد اما در کنار کنترل نقدینگی 
باید حتما به مقوله تولید ناخالص ملی توجه کنیم. به تازگی شورای پول و اعتبار 
مصوب کرد که بانک مرکزی از طریق روش هایی غیر از افزایش نرخ سود بانکی 
نرخ تورم را کنترل کند. بدین شکل، نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک ها در 
نیمه دوم سال تشدید می شــود و بانک های با وضیت نامناسب مالی محدودتر 
می شــوند.در واقع اعمال سیاست تشــویق برای بانک های با عملکرد مناسب 
ترازنامه ای و تنبیه برای بانک های با وضعیت ترازنامه نامناســب ایده ای اســت 
که پشت مصوبه جدید شورای پول و اعتبار با عنوان »اجرای سیاست احتیاطی 
کنترل رشــد ترازنامه شبکه بانکی« قرار دارد. اما این دست اقدامات تا چه حد 
می تواند ظرفیت جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها و در نتیجه جلوگیری از رشد 

بی رویه نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید در نیمه دوم سال را ایجاد کند؟
مرتضی افقه، اقتصاددان و تحلیلگر مســائل اقتصادی ایران در این باره به نقش 
تحریم ها بر عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما بیش از آنکه متاثر 
از متغیرهای اقتصادی باشد تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی است و دو سه 
سالی است که متغیر تحریم بیشترین تاثیر را گذاشته است.وی درباره دشواری 
نظارت بر تعداد زیاد بانک ها و موسســات مالی و اعتباری ادامه داد: متغیرهای 
اقتصادی ما تقریبا در حال انفعال اســت و به تصور من با توجه به گسترشــی 
که بانک ها در دوره هشــت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشتند، 
کنترل اداری و اجرایی بانک مرکزی خیلی نمی توانســت اعمال سیاست ۱۰۰ 
درصدی داشــته باشــد.در حال حاضر، جامعه با افزایش تورم و رشد نقدینگی 
همراه است. به نظر می رسد عملکرد نظام بانکداری نتوانسته است این نقدینگی 
را مدیریت کند و همین بانک مرکزی را به فکر اتخاذ سیاســت های جدید ضد 
تورمی انداخته است.افقه سیاست جدید بانک مرکزی را نوعی تغییر رویه دانست 
و افزود: این سیاســت تاثیر خود را دارد اما در کنار کنترل نقدینگی باید حتما 
بــه مقوله تولید ناخالــص ملی توجه کنیم. چرا که سیاســت های اقتصادی ما 
زمانی تاثیرگذار هســتند که تولید ما فعال شده و رشــد داشته باشد. چرا که 
در شــرایط فعلی، تولید ما در اثر تحریم ها به شدت آسیب دیده است. آن طور 
که در بند ســوم مصوبه جدید شــورای پول و اعتبار آمده است؛ بانک مرکزی 
می تواند رشد ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت 
مالــی و نوع ماموریت آن ها تعدیل کند، به گونه ای که برای بانک های با وضعیت 
مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک های با وضعیت مالی مناسب تر، 
محدودیت کمتری اعمال کند.کنترل رشــد بی رویه نقدینگی یعنی متعادل تر 
شــدن نرخ ها در بازار که در آن سیاست جدید ضدتورمی بانک مرکزی اعمال 
خواهد شد. گسترش نظارت بر ترازنامه های سیستم بانکی و اتخاذ تدابیر تشویقی 
و تنبیهــی برای تقویت عملکرد بانکی می تواند از التهــاب نقدینگی در بازارها 
بکاهد. افقه درباره این سیاست تصریح کرد: ترازنامه ها ناظر به سیاست نرخ سود 
تسهیات هم هستند تا این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود اما در ارتباط 
با نرخ سود بانکی قبًا این مدیریت اصا امکان پذیر نبود و با توجه به سودآوری 
دارایی های دیگر، تسهیات بانکی برای تولید در شرایط فعلی نمی توانست خیلی 
جذبــه ایجاد کند و پول ها را از بازار ارز و مســکن بیــرون بیاورد.حاا باید دید 
سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم و شفاف شدن ترازنامه های بانکی 
چــه قدر موثر خواهد و آیا بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانک ها برای ارائه 
تسهیات هدفمند و مناســب تر به تولیدکنندگان از یک سو و تولیدکنندگان 
برای هدایت نقدینگی به تولید از ســوی دیگر چقدر با این سیاست همراهی و 

همکاری خواهند داشت.
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گزارش

پوتین:
نباید به بهانه آزادی بیان، پیروان دیگر 

ادیان را آزرد
رئیس جمهور روســیه با توجه به جریحه دار شــدن احساســات مسلمانان 
از موضع گیری های اخیر فرانســه، تاکید کرد کــه آزادی بیان نباید بهانه ای 
برای آزردن پیروان ادیان مختلف باشد.به گزارش ایتارتاس، وادیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه با حضور در جمع نمایندگان مذاهب مختلف این کشور، 
از لزوم ممانعت از هرگونه اقدام تحریک آمیز با هدف دامن زدن به اختافات 
مذهبی سخن گفت.وی در این باره افزود: وضعیت در برخی کشورها پیچیده 
است و شاهد اقدامات تحریک آمیز افرادی هستیم که زیر پوشش آزادی بیان، 
احساســات پیروان دیگر ادیان را جریحه دار می کننــد حال آنکه در مقابل، 
کسانی هم وضعیت موجود را دستاویزی برای توجیه خشونت و عدم تسامح 
قرار می دهند.پوتین افزود: نتیجه هر دو یکســان اســت. به این ترتیب، در 
جامعه، مانند یک گلوله برفی )که به وقوع بهمن منجر می شود(، درگیری ها 
افزایش می یابد و عواقب ناشی از آنها می تواند سال ها و دهه ها برجای بماند.

اظهارات پوتین به تحوات اخیر در فرانسه اشاره داشت که مبتنی بر انتشار 
تصاویر موهن از پیامبر اکرم )ص( و به تبع آن، موضع گیری مغرضانه امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانســه بود که خشم مسلمانان جهان را برانگیخت. 

ماکرون مدعی است که انتشار این تصاویر به اسم آزادی بیان جایز است!

دیدار ظریف با معاون رئیس جمهور ونزوئا
وزیر امور خارجه کشــورمان که به ونزوئا سفر کرده است، دیروز در ادامه 
دیدارهای خود با مقامات ونزوئایی، با معاون رئیس جمهور این کشور دیدار 
و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران 
روز پنج شــنبه در ادامه دیدار و گفتگو با مقامــات ونزوئا، با معاون رئیس 
جمهور این کشور دیدار کرد.در دیدار ظریف با خانم دلسی رودریگز معاون 
اول رئیس جمهور ونزوئا طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به روابط دو 
جانبه مورد گفتگو قرار گرفت.در این دیدار معاون برنامه ریزی رئیس جمهور 
ونزوئا که ریاســت کمیسیون مشترک دو کشور را نیز بر عهده دارد حضور 
داشت و در مورد موضوعات کاری و هماهنگی برای تقویت آنها با وزیر امور 

خارجه کشورمان به تبادل نظر  پرداخت.

مقام ارشد صهیونیستی:
ریاست جمهوری بایدن به معنی انتخابات 

زودهنگام اسرائیل است
 یک مقام ارشد در ائتاف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت که پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست 
جمهوری این کشــور باعث تسریع در روند انتخابات جدید اسرائیل خواهد 
شد.این عضو پارلمان رژیم صهیونیستی در گفت و گو با خبرگزاری آمریکایی 
مدیا این بیان کرد که نتانیاهو سیاست درهای باز نسبت به کاخ سفید در 
دوره ترامپ دارد اما شــاید چنین روابط قوی با کاخ ســفید در دوره بایدن 
دیگر وجود نداشته باشد.به گفته این عضو ائتاف حاکم رژیم صهیونیستی، 
برای نتانیاهو آســان تر خواهد بود تا انتخابات برگزار کند و سپس با وجود 
یک ائتاف راســتگرای افراطی به جای یک ائتاف میانه رو با دولت بایدن 
توافــق کند.    وی اضافه کرد که مســائل با وجود یــک رئیس جمهوری 
دموکرات در قبال فلسطینی ها در کرانه باختری تغییر خواهد کرد و با یک 
دولت راستگرای افراطی توافق با بایدن در راستای تعامل با آمریکایی ها برای 
نتانیاهو آسان تر خواهد بود.همزمان با بیم و امیدها در آمریکا، صهیونیست ها 
در اسرائیل در شرایط برزخی قرار گرفته اند بطوری که برخی مقامات رژیم 
صهیونیستی و شماری از ساکنان سرزمین های اشغالی فلسطین در روزهای 
اخیر در شهر الخلیل گردهم آمدند و برای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا نماز خواندند و دعا کردند، چرا که آنها ترامپ را 

حامی واقعی خود و طراح و مجری طرح سازش اخیر با اعراب می دانند.
اما ترامپ برای ســاکنان اصلی خاک فلسطین و بسیاری از مردم منطقه 
و جهان به ویژه مســلمانان دشمن شــماره یک صلح و آرامش در جهان 
بوده اســت. تشــکیات خودگردان فلســطین نیز چند روز پیش اعام 
کرده بود که با کمپین جو بایدن به صورت مســتقیم ارتباط دارد.برخی 
معتقدند، پیروزی بایدن در انتخابات با توجه به این موضوع می تواند امید 
فلســطینی ها را برای مذاکره احتمالی آینده در آینده جهت رســیدن به 

توافق با اسرائیلی ها باا ببرد

 تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
 بر آسیای مرکزی

یکی از اهداف اصلی آمریکا در جهت ســلطه جهانی حضور و نفوذ در آسیای 
مرکزی و رقابت با قدرت های منطقه ای در این کشــورها است که در صورت 
پیروزی هر کدام از نامزدها این روند ادامه خواهد داشت.»حســین اسوبعلی 
اف« کارشــناس مسائل منطقه به بررســی نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و تاثیر آن بر منطقه آســیای مرکزی پرداخت. طبق معمول طی این 
روزها توجه جامعه بین المللی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معطوف 
است زیرا بخش زیادی از موضوعات بین المللی و همچنین امنیت تعدادی از 
مناطق مورد حضور نظامی - سیاسی »واشنگتن«، به چگونگی سیاست »کاخ 
سفید« بســتگی دارد.هرچند آسیای مرکزی )به لحاظ نظامی( محل حضور 
مســتقیم آمریکا نیست، ولی به عنوان منطقه تمرکز منافع کشورهای رقیب 
آن به ویژه روســیه، چین، ایران و... همواره مورد توجه واشنگتن قرار دارد.به 
طــور طبیعی در صورت پیروزی »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات )تعدادی 
از کارشناســان شانس وی را برای پیروزی باا می دانند(، احتمال دارد آمریکا 
استراتژی سیاست خارجی خود، از جمله نسبت به آسیای مرکزی را بازنگری 
کند.همان گونه که معلوم اســت در زمان ریاست جمهوری نمایندگان حزب 
دموکرات )کلینتون، اوباما( سیاست واشنگتن به بهانه حمایت از »ارزش های« 
نظیر دموکراســی، آزادی بیان و حقوق بشــر به طور جدی تشــدید و طبق 
معمول منجر به مداخات سیاسی و نظامی در امور داخلی سایر کشورها )از 
اروپای شرقی گرفته تا خاورمیانه( شد.از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر 
این باورند که قطع نظر از پیروزی بایدن یا ترامپ، در سیاست خارجی آمریکا 
تغییراتــی رخ نخواهد داد، زیرا در مرحله تبلیغات انتخاباتی هیچ یک از آنها 
حاضر نشدند برنامه سیاست خارجی خود را معرفی کنند.همچنین نمایندگان 
آنها نیز اظهارات روشــنی در مورد سیاست خارجی این دو نامزد رقیب ارائه 
ندادند.در ســطح کان پیروزی یکی از این دو نامزد، فرق چندانی نمی کند، 
زیــرا هر دو با توجه به منافع ملــی آمریکا اقدام خواهند کرد.از این نظر هیچ 
دلیلی برای تغییر نگاه و موضع آمریکا نسبت روسیه، چین و ایران وجود ندارد.

بنیان هژمونی طلبی واشنگتن و سیاست سلطه جهانی آن رفع هرگونه موانع 
احتمالی در مســیر دستیابی به اهداف خود، از جمله مقابله با کشورهایی که 
هژمونی آمریکا را قبول ندارند، دنبال می کند.در این مورد کشورهای آسیای 
مرکزی بازیگران مستقل یا قابل توجهی به شمار نمی آیند، اما قلمرو آنها برای 
منافع آمریکا و متحدان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بنابراین حتی در 
صورت پیش آمدن وضعیت مبهم و پیچیده پس از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا نیز واشــنگتن توجه خود نسبت به این منطقه را قطع نخواهد کرد.با 
این وجود می توان این پیش بینی را داشــت که انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا که به دلیل ســطح باای ابتا به کووید - 19، افزایش بیکاری، رکود 
اقتصادی و کاهش رشــد اقتصادی و همچنین اعتراضات گسترده »جنبش 
BLM« شــرایط پیچیده ای به خود گرفته اســت، در صورت شکست بایدن 
می تواند منجر به بی ثباتی سیاســی و افزایش اعتراضات شود.ویژگی آسیای 
مرکزی در این واقعیت نهفته اســت که برای آمریکا سیطره در این قسمت از 
اوراســیا یکی از اهداف اصلی در جهت سلطه جهانی بوده و داشتن کنترل بر 
این قسمت از جهان به طور قابل توجهی امکان مهار روسیه، چین و تا حدودی 
ایران را افزایش می دهد.بنابراین قطع نظر از پیروزی نامزد جمهوری خواهان 
یا دموکرات ها، آمریکا سیاست تقابل با قدرت های رقیب خود را دنبال خواهد 
کرد که این موضوع می تواند بهانه برای مداخات مستقیم و غیرمستقیم در 
امور داخلی کشــورهای آسیای مرکزی را فراهم کند.شاید در حال حاضر که 
آمریکا درگیر انتخابات است، جمهوری های آسیای مرکزی تا جای با کاهش 
توجه این کشور مواجه شده باشند، ولی همان گونه که اشاره شد این به معنای 
تغییر استراتژی سیاست خارجی واشنگتن نسبت به این منطقه نخواهد بود.

در ضمن در تاریخ 10 ژانویه ســال 2021 در قرقیزســتان انتخابات ریاست 
جمهوری و در قزاقســتان انتخابات پارلمانی )مجلس ســفلی( برگزار خواهد 
شد.در هر دو مورد نیز احتمال تشدید فعالیت نهادهای مدنی و افزایش میزان 
اعتراضات قوی است.در حالی که قرقیزستان پس از حوادث 5-10 اکتبر سال 
جاری هنوز از وضعیت بی نظمی مداوم سیاســی نتوانسته است خارج شود، 
برای قزاقستان انتخابات پیشرو می تواند یک چالش جدی باشد.به ویژه اینکه 
قزاقســتان به دایل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های سرشار طبیعی و به 
خصوص نفت و گاز مورد توجه قدرت های جهانی و قبل از همه روسیه، چین 
و  آمریکا قرار داشــته و برخورد منافع آنها نیز قادر به تاثیرگذاری جدی روی 

فضای انتخاباتی این کشور خواهد بود.

وحشت برلین از وقوع حمات تروریستی 
مشابه اتریش و فرانسه در آلمان

مقام های امنیتی آلمان درباره وقوع حمات تروریســتی مشــابه اتریش و 
فرانســه در این کشــور هشدار داده و وزیر کشــور آلمان گفته است که هر 
لحظه باید انتظار وقوع حمله تروریستی را داشت.به گزارش روزنامه »راینیشن 
پست آلمان«، »هورست زیهوفر«، وزیر کشور آلمان بعد از حمله تروریستی 
وین درباره اتخاذ تصمیمات ســریع و عمــل گرایی در واکنش به این حمله 
تروریســتی هشدار داده و در ســخنانی در پارلمان آلمان گفت: بیشتر این 
مســئله مهم اســت که قوانین فعلی رایج به صورت مداوم اعمال شود.وی 
همچنین وضعیت خطر در آلمــان را همچنان باا ارزیابی کرده و گفت: در 
هر زمان باید انتظار حمات تروریســتی در کشور را داشت.زیهوفر مبارزه با 
تروریســم را نیازمند همکاری در اروپا و در سطح بین الملل دانسته و گفت: 
این مســئله باید یک موضوع مهم مطرح در دیدار وزرای کشور اروپایی که 
13 نوامبر برگزار می شود باشد.وزیر کشور آلمان همچنین از ارتباطاتی بین 
حمله تروریستی وین و جمهوری فدرال آلمان خبر داده و تاکید کرد: مبارزه 
ما علیه تروریسم علیه اسام نیست، بلکه علیه افراط گرایی خشن متعصبانه 
است.معاون فراکسیون حزب لیبرال دموکرات آلمان هم درباره داشتن سوء 
ظن عمومی به همه مسلمانان هشدار داده است.رئیس فراکسیون حزب چپ 
پارلمان آلمان هم با اشاره به حمله تروریستی اخیر داعش به دانشگاهی در 
پایتخت افغانستان گفته است: هر حمله تروریستی و هر قتلی وحشتناک و 
تکان دهنده است صرف نظر از اینکه کجا اتفاق می افتد.وزیر داخلی ایاات 
تورینگن آلمان هم بعد از حمات تروریســتی اخیر در اروپا از احتمال شکل 
گیری موج جدیدی از ترور در اروپا سخن گفته و تاکید کرد که هم احتمال 
اقدامات مشابه وجود دارد و هم شکل گیری یک استراتژی مزورانه.سخنگوی 
سیاست داخلی فراکسیون احزاب متحد مسیحی آلمان هم خواستار تقویت 
نهادهای امنیتی در آلمان شــده است.معاون فراکسیون حزب سبز پارلمان 
آلمان هم اعام کرده اســت: پوپولیسم، تحریک، اسام هراسی و نژادپرستی 
نه تنها غیر انســانی است بلکه یک رویکرد امنیتی وحشتناک است که برای 

همه ما خطرناک است.

بخت موفقیت ترامپ در دیوان عالی چقدر است؟
کارشناسان مسائل آمریکا با توجه به روند حقوقی و مهلت قانونی 
برای پیگیری شــکایات تا پیش از مهلت تعیین شده برای اعام 
نتایج انتخابات، به بررســی احتمال موفقیت شــکایت ترامپ در 
دیوان عالی پرداختند.، »پیتر فیلتزمایر« دانشمند علوم سیاسی 
، آرای پســتی ایــاات متحده را نقطه عطف انتخابات ریاســت 
جمهوری این دوره می داند. وی روز )پنج شــنبه( به خبرگزاری 
آ.پ.آ. اتریش گفت درخواستهای متوقف کردن شمارش آرا که از 
سوی تیم انتخاباتی »دونالد ترامپ« مطرح می شود از نظر قانونی 
بی نتیجه است.در ایاات متحده آمریکا به طور کلی زمان زیادی 
طول می کشد تا نتایج رسمی انتخابات اعام شود. امسال به دلیل 
تعداد زیاد رای دهندگان پســتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ 
می خواهــد در دادگاه با آنها بجنگد ، حتی این زمان طوانی تر 
هم شــده است. وی می گوید که رقابت قانونی در انتخابات حق 
هر نامزدی اســت. با این حال ، بین یک پرونده خوب ارائه شده 
و لفاظی تفاوت های زیادی وجود دارد.در حالی که شــمارش آرا 
همچنان ادامه دارد ترامپ در پنســیلوانیا ، جورجیا و کارولینای 
شمالی و جو بایدن رقیب دموکراتش در میشیگان ، ویسکانسین 
و نوادا کم و بیش جلوتر هســتند. اگر این روندها تایید شــود ، 
بایدن اکثریت آرا انتخاباتی را که تضمین کننده ورود وی به کاخ 
سفید است ، به دست می آورد. البته پیش نیاز این است که پیش 
بینی های قبلی برای ایااتی مانند آریزونا یا ماین درســت باشد.

به اعتقاد فیلتزمایر ترامپ حق دارد در نتایج انتخابات شک کند. 
»ما یک سیستم مشابه در اتریش داریم. من می توانم علیه نتیجه 
یک انتخابات در دادگاه قانون اساسی اعتراض کنم و این یک چیز 
خوب است. با این وجود ، دو مشکل وجود دارد: شما نمی توانید 
مانند ترامپ بدون ارائه مدرکی مدعی تقلب در انتخابات شــوید. 
بــه همین ترتیب ، نمی توانید فقــط بگویید: بیایید از جایی که 

اکنون هســتیم ، دست از شمارش برداریم ، زیرا پیشتاز هستیم. 
این از نظر دموکراسی و سیاست خطرناک است.«این کارشناس 
سیاســی تاکید می کند که برای یک دادرسی صحیح ، وکای 
ترامپ باید توضیح دهند چرا رای دهندگان پســتی نتیجه را به 
ضرر وی متمایل مــی کنند. به عنوان مثال ، رئیس جمهور می 
تواند استدال کند که آرای پستی فاقد امضا بوده یا جعلی هستند 

و یا این که در شــمارش اشتباهاتی رخ داده یا اینکه مهلت های 
مشخصی که می توان آرا را در نظر گرفت بسیار طوانی شده اند.

سوال این است که آیا وی می تواند ثابت کند که این مسائل تأثیر 
تعیین کننده ای در نتیجه داشته است؟ فیلتزمایر در این رابطه 
انتخابات ریاست جمهوری 201۶ در اتریش بین »الکساندر وان 
در بلــن« و »نوربرت هوفر« را مثال می زند. در آن زمان ، دادگاه 

قانون اساسی رای گیری دوم را به دلیل کاستی های مختلف لغو 
کرد.در انتخابات آمریکا نیز ترامپ می تواند نتیجه مقدماتی را در 
چند روز آینده به دادگاه تجدید نظر ارجاع دهد. این ممکن است 
بسته به ایالت متفاوت رخ دهد. فیلتز مایر توضیح می دهد: »در 
ســال 201۶ نیز مخالفت های فردی وجود داشــت. ترامپ باید 
منتظر بماند تا نتایج قابل اطمینان از ایالت های مربوطه حاصل 
شــود. پیش از این روند، برای عملی کردن این خواسته که آرای 
بیشتری شمرده نشوند ، فکر می کنم از نظر قانونی امیدی وجود 
ندارد.«در صورت طرح شکایت از سوی ترامپ، باید چرخه حقوق 
عادی طی شــود؛ در دادگاه فدرال پرونــده ابتدا باید به بااترین 
دادگاه ایالت ارسال شود و در این صورت می تواند به دادگاه عالی 
واشنگتن ، بااترین دادگاه در ایاات متحده برود.این روند باعث 
می شــود اعام نتایج در فشار زمانی قرار گیرد. حتی اگر پس از 
انتخابات ، دعاوی مربوط به نتیجه چندین ایالت وجود داشــته 
باشد ، همه چیز باید قبل از رای گیری مجمع برگزینندگان )کالج 
الکترال( در ۸ دســامبر )1۸ آذر( روشن شــود. تا آن زمان ، هر 
ایالت باید نتایج خود را تأیید کند. در 1۴ دسامبر )2۴ آذر( 53۸ 
برگزیننده انتخاب می کنند که چه کســی وارد کاخ سفید می 
شود. به گفته این کارشناس سیاسی گفت دادگاه ها  از این مهلت 
تعیین شــده اطاع دارند.در نهایت در تاریخ ۶ )1۷ دی( ژانویه 
در نشست مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا )کنگره آمریکا( 
رســماً اعام خواهد شد که چه کســانی رئیس جمهور و معاون 
بعدی وی خواهند بود. فقط در این صورت اســت که اطمینان از 
قانونی بودن انتخابات وجود دارد. رئیس جمهوری جدید سپس به 
طور تشریفاتی در تاریخ 20 ژانویه )اول بهمن( منصوب می شود. 
اما اگر تا آن زمان هیچ راه حلی وجود نداشته باشد ، یک بحران 

واقعی کشور را تهدید می کند.

رئیس جمهوری  تاچی«  »هاشــم   
کــوزوو پس از اســتعفا همــراه با 
»کادری وسلی« و »رجب سلیمی« 
از اعضای ارتش ســابق آزادیبخش 
کوزوو در جنگ با ارتش صربســتان 
چند ســاعت پس از تاییــد دادگاه 
کیفــری در اهــه هلنــد مبنی بر 
مرتکب بودن آنان به جنایات جنگی 
عصر پنجشنبه با هواپیما به دادگاه 
اهه منتقل شدند.به گزارش رسانه 
هــای خبری صربســتان، تاچی که 
تا چند ســاعت پیش سمت رئیس 
جمهوری کوزوو را برعهده داشت در 
جنگ با ارتش صربســتان به عنوان 
رهبر سیاســی ارتــش آزادیبخش 
کــوزوو فعال بود. وی همــراه با دو 
تن از همکاران نزدیک ســابق خود 
با اتهامات جنایت جنگی در دادگاه 
ویژه برای رسیدگی به جنایات ارتش 
سابق آزادیبخش کوزوو که برای انان 
تشکیل شده است، رو به رو خواهند 
شــد.تاچی، بافاصله پــس از تأیید 
حکم اتهامات وارده علیه وی از طرف 
دادگاه ویــژه جنایــت جنگی برای 
ارتش سابق آزادیبخش کوزوو مبنی 
بر دست داشتن در جنایات جنگی، 
از ســمت رئیس جمهــوری کوزوو 
اســتعفا داد.وی  با ظاهر شــدن در 
جمع خبرنگاران در پریشتینا گفت: 
چند لحظــه پیش از مقامات دادگاه 
ویژه اطاع یافتم که کیفرخواســت 
علیه من تأیید شــده است. من در 
دسترس عدالت خواهم بود و از همه 
می خواهم کــه صبر و امید خود را 
ندهند.وی همچنین گفت  از دست 
که از مقام ریاست جمهوری استعفا 
می دهم تــا اینکه رئیس جمهوری 

در اهه متهم نشود.»ولوسا عثمانی« 
از اتحادیه دموکراتیک کوزوو به طور 
موقــت جایگزین تاچی بــه عنوان 
رئیس جمهوری کوزوو خواهد شــد 
، اما هنوز مشــخص نیست که چه 
کســی به طور دائمی این سمت را 
گرفت.اتهامات  خواهــد  عهــده  بر 
ارتکاب جنایت جنگی علیه تاچی به 
جنگ هــای جدایی طلبانه کوزوو در 
ســال های 199۸ تا 1999 میادی 
مربوط می شــود.تاچی در آن زمان 
رهبر ارتــش آزادیبخش کوزوو بوده 
اســت. این ارتش زمانی که کوزوو 
هنوز استانی در جنوب صربستان بود 
علیه دولت مرکزی بلگراد شــورش 
کرد. اکثریت قومــی آلبانی تبار در 
کوزوو ارتــش آزادیبخش را قهرمان 
می دانند.دادســتان ویژه دادگاه بین 
المللی جنایات جنگی در اهه  2۴ 
ژوئن 2020 / ۴ تیز 1399 پیشنهاد 
تاچی  هاشــم  علیه  کیفرخواســت 
رئیس جمهوری و »کادری وسلی« 
رهبر حــزب دمکراتیک و چند نفر 
دیگر از مقامات کوزوو را صادر کرد 
کــه در آن این افراد به جنایت علیه 
بشــریت و جنایت جنگی که شامل 
بــه قتل رســاندن، مفقوااثر کردن 
اجباری، آزار و شــکنجه کردن افراد 
می شــود، متهم شــده اند.در این 
کیفرخواست که »تاچی« و »وسلی« 
و دیگر مقامات کوزوو که مضنون به 

انجام جنایات جنگی متهم شده اند، 
مســئول وقوع جنایت های متعدد 
کیفری از جمله مســئولیت نزدیک 
به یکصد قتــل را برعهده دارند.این 
کیفرخواســت در تیرماه 99 صادر 
شــده بود که بعدا از طــرف دادگاه 
ویژه مربوط به جنایات ارتش سابق 
غیر متعارف کوزوو موسوم به »ارتش 
شــود. تایید  کــوزوو«  آزادیبخش 

همچنین در این کیفرخواســت به 
قربانیــان جنایات از جمله آلبانیایی 
تباران کوزوو، صــرب ها، رومی ها 
و همچنین مخالفین سیاسی اشاره 
شده است.از دیگر اتهاماتی که علیه 
این 10 نفر مطرح شــده، نقش آنها 
در ناپدید شــدن قربانیــان و آزار و 
شکنجه آنهاســت.این کیفرخواست 
از  نخستین کیفرخواســتی بود که 
ســوی دادگاه ویژۀ مسئول پیگیری 
ایــن پرونده مســتقر در اهه هلند 
صادر شده است.این دادگاه در سال 
2015 تشــکیل شد تا اتهام ارتکاب 
آزادیبخش  ارتــش  جنگی  جنایات 
کوزوو علیــه صرب هــا، کولی ها و 
تباران  آلبانیایی  مخالفان سیاســی 
کــوزوو را بررســی کند.تاچی، طی 
ســال های 199۸ و 1999 میادی 
رهبر سیاســی ارتــش آزادیبخش 
کوزوو بــوده اســت.این دادگاه که 
تحت قوانین کوزوو ایــن پرونده را 
بررســی می کند در هلند تشــکیل 

شــده تا شاهدان را از فشاری که در 
محاکمات جرایم جنگی دادگستری 
محلی به آن ها وارد می شــود، دور 
نخســت  هارادینای«  کند.»راموش 
وزیر پیشــین کــوزوو نیــز حدود 
بــرای  پیــش ) 201۸(  3 ســال 
تجدیدنظــر در دادگاه بیــن المللی 
اهه بخاطر مضنون بودن شــرکت 
در جنایــات جنگی بر ضرب و جرح 
غیرنظامیان صرب هــا در کوزوو در 
سال 199۸ میادی احضار شده بود 
و به همین خاطر از ســمت نخست 
وزیــری اســتعفا داد.هارادینای که 
در ســال 199۸ میادی فرماندهی 
ارتش آزادیبخش کوزوو را بر عهده 
داشت، خود را از هر 3۷ اتهامی که 
به  رسیدگی  دادگاه  دادســتان های 
جنایات جنگی در ســال 200۸ در 
ارتباط با ســوء رفتار با غیرنظامیان 
صرب وارد کردند، مبرا دانست.جنگ 
کوزوو، آخرین درگیری خونینی بود 
که به دنبال فروپاشــی یوگساوی 
کمونیســت در دهه 1990 میادی 
از  بیش  درگیری  گرفت.این  صورت 
13 هزار کشــته برجای گذاشت که 
11 هزار تــن از آنــان از آلبانیایی 
تبار، دو هزار صــرب و پانصد نفر از 
تبارهای  بودند.آلبانیایی  هــا  کولی 
کوزوو پــس از درگیری با حکومت 
مرکزی صربســتان در سال 200۸ 
میــادی )13۸۷( اعام اســتقال 
کردند.بلگراد با ادعای این که کوزوو 
را استان جنوبی صربستان می داند، 
اعام استقال یکجانبه آن را قبول 
ندارد و خواستار ابطال سند استقال 
کوزوو از راه های دیپلماتیک و صلح 

آمیز است.

رئیس جمهوری کوزوو استعفا داد
 آغاز محاکمه جنایات جنگی

 در اهه

 نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان 
ملــل متحد از آزادی بیانی کــه موجب نفرت دیگران 
نشــود، حمایت کرد و گفت: افزایش ســخنرانی های 
نفرت انگیز سیاســتمداران در غــرب، تهدیدی جدی 
برای حقوق بشــر است.محمد زارعیان عصر پنج شنبه 
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد که با 
موضوع گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار 
شــد، افزود: ایران به طور کامل به آزادی بیان اعتقاد 
دارد. آزادی بیان که موجب نفرت علیه دیگران نشود.

وی ادامه داد: مسلمانان، جوامع مهاجر و آفریقایی تبارها 
هدف سخنان خطرناکی قرار گرفته اند که آشکارا سوء 
اســتفاده از آزادی بیان اســت. مــا همچنین نگرانی 
جدی خود را درباره افزایش موارد توهین به مقدسات 
مســلمانان در کشــورهای غربی ابــراز می کنیم.این 
دیپلمات ایران اضافه کرد: جمهوری اســامی ایران، 
دستور کار ویژه کشوری را به دلیل ماهیت سیاسی آن 
رد می کنــد، اما بر احترام متقابل و گفت وگو به عنوان 
راه درســت برای رفع هرگونــه نگرانی واقعی در مورد 
حقوق بشــر اصرار دارد.زارعیان ادامــه داد: ما تعیین 
گزارشگر ویژه کشوری را غیرموجه، بی معنا و مخرب 

دانســته ایم. با این حال، برای اصاح رویکرد گزارشگر، 
ایران به تاش های خود برای ارتقای گفت وگو و تعامل 
با گزارشــگر ویژه ادامه داده اســت.نماینده ایران در 
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اضافه 
کــرد: ایران عزم قاطع و واقعی خــود را برای برقراری 
گفت وگوهای ســازنده حقوق بشــری بــا آژانس های 
سازمان ملل از جمله رویه های خاص نشان داده است.

زارعیان با تاکید بر شــفاف، غیرگزینشی، سازنده، غیر 
تقابلی و غیر سیاســی شــدن علمکرد شورای حقوق 
بشر، گفت: ما مخالفت جدی خود را با سیاسی کردن 
موضوعات حقوق بشر، نام بردن و تحقیر  کردن و تحت 
فشار قرار دادن سایر کشورها ابراز می کنیم.وی طرح 
موضوعات حقوق بشــری در شــورای امنیت را مفید 
ســازنده ندانســت و افزود:به دلیل ویژگی های خاص، 
مسایل حقوق بشــری نیازمند توجه فنی و تخصصی 
است. در واقع امنیتی کردن حقوق بشر توسط شورای 
امنیت نشــان داده است که دســتاوردهای آن در این 
زمینــه خاص، موفــق نبوده و در ارتقــا و حفاظت از 
حقوق بشــر ناکام مانده است.این دیپلمات جمهوری 
اسامی ایران، خواســتار حمایت جامعه بین المللی و 

کشورها از تاش های ملی شد و ادامه داد: در کمترین 
حالت، از انجام اقدامات مضر که به عنوان موانعی برای 
دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی محسوب می شوند، 
خودداری ورزند.زارعیان اضافه کرد: اعمال مجازات های 
یکجانبه غیرقانونی و غیرانسانی نمونه بارز این اقدامات 
مخرب و مضر اســت. آنها زندگی روزمره شــهروندان 
عادی را آشــکارا و بدون تبعیض هدف قرار می دهند 
و برای تضعیف هرگونه دســتاورد در جهت توســعه 
اجتماعی طراحی شده اند.وی خاطرنشان کرد: اعمال 
اقدامات قهری یکجانبه همچنان به طور اساسی حقوق 
بشر کل ملت ها را نقض می کند. چنین تحریم هایی ، 
به دلیل ماهیت فراسرزمینی و اعمال غیرقانونی آنها در 
خارج از مرزهای ملی، حقوق بشر از جمله حق توسعه 
طرف هــای ثالث را نیز هدف قرار داده اســت.نماینده 
ایران در کمیته ســوم مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد بر آمادگی ایران بــرای ادامه تعامل و گفت وگو 
با دفتر کمیسر عالی حقوق بشــر تاکید کرد و گفت: 
ایران به طور سازنده با سازوکارهای معاهده ای حقوق 
بشــر تعامل دارد و خواهان گفت وگو بر اساس تفاهم، 

همکاری و احترام متقابل است.

نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل:

سخنان نفرت انگیز سیاستمداران، تهدیدی برای حقوق بشر است

گزیده خبر
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سطح باای کلسترول اصطاحی است که به ماده متراکم چرب در خون 
گفته می شود. افزایش این ماده چرب در خون که به کلسترول معروف 
است می تواند منجر به انسداد رگ های خونی شود. تشخیص کلسترول 
خون باا همیشه آسان نیست؛ زیرا این بیماری عائم مشخصی ندارد، 
امــا گاهی اوقات می تــوان با ظهور زائده هایی زردرنگ در پوســت که 
یک عامت هشــدارآمیز است، آن را تشــخیص داد. این زائده ها که به 
آن "اگزانتااسما" نیز گفته می شــود، به دلیل مقادیر باای کلسترول 
در خون، یعنی یک گروه کلســترول به رنگ زرد در زیر پوســت ایجاد 
می شود. اندازه اگزانتااسما می تواند از یک سر سوزن تا اندازه یک حبه 
انگور متفاوت باشد که معمواً شبیه برجستگی زیر پوست است و ممکن 

است زرد یا نارنجی به نظر برسد

مهم ترین درمان در بیماران کبد چرب تغییر سبک زندگی است. فعالیت 
و ورزش مهم ترین درمان بیماران کبدی است و کسانی که فکر می کند 
با دارو و درمان این عارضه برطرف می شــود راه بجایی نمی برند. ورزش 
منظم به صورت دویدن، دوچرخه ســواری، دوچرخه ثابت، طناب زدن و 
ورزش های هوازی روزانه بین ۲۰ تا ۴۰ دقیقه توصیه می شود. خیلی از 
بیماران با بررسی های اولیه و سونوگرافی متوجه می شوند که دچار کبد 
چرب شــدند و عائمی نظیر زردی، بزرگی کبد و ... که معمواً بسیار 
ناشــایع در کبد چرب هستند و ممکن است یک درد مبهم خفیفی در 
ناحیه فوقانی و راست شکم بیماران داشته باشند اما کم دیده می شود. 
این بیماری در اکثر موارد خاموش بوده و در افراد چاق و چاقی شکمی 

ممکن است کبد چرب داشته باشند.

بیماران مبتا به کووید-۱۹ در معرض خطر ترومبوس شریانی و انسداد 
سیاهرگی هستند. آسیب شناسی بافتی ریه غالباً انسدادهای مبتنی بر 
فیبریــن را در رگ های خونی کوچک بیمارانی که به دلیل این بیماری 
جان خود را از دســت می دهند، نشــان می دهد. دانشمندان مشخص 
کرده اند که چه چیزی ممکن است باعث به وجود آمدن چنین شرایطی 
در بیش از نیمی از بیماران مبتا به این بیماری شود. دانشمندان اخیرا 
موفق به شناسایی آنتی بادی خودایمنی در خون شده اند که به سلول ها 
حملــه می کند و باعث ایجاد لخته خون در عــروق، رگ ها و رگ های 
بسیارکوچک)میکروسکوپی( می شود. در بیماری کووید-۱۹ لخته های 
خون بسیار کوچک ممکن است جریان خون در ریه ها را محدود کرده و 

باعث اختال در تبادل اکسیژن شود. 

 از کجا بفهمیم کلسترول 
خون داریم

توصیه های طایی برای کسانی 
که کبد چرب دارند

علت لخته شدن خون بیماران 
مبتا به کووید-19 کشف شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 خمیازه "لَری" گربه خانگی مقر نخست وزیری بریتانیا 
در خیابان "داونینگ" لندن

معرفی تویوتا کراون مدل 2021 با به روزرسانی های داخلی
تویوتا پس ازاینکه حدود دو ســال پیش نســل جدید ســدان لوکس کراون را معرفی کرد، حاا آن را بــرای مدل ۲۰۲۱ مورد 
به روزرســانی قرار داده است. البته این به روزرســانی فقط در داخل خودرو صورت گرفته و در بیرون به جز ارائهٔ رنگ های جدید 
همه چیز مثل قبل اســت. در کابین کراون مدل ۲۰۲۱ کنســول مرکزی کامًا بازطراحی شده و حاا دریچه های تهویهٔ عمودی 
با نمونه های افقی جدیدی جایگزین شــده اند. این دریچه ها زیر یک نمایشــگر لمســی ۱۲.۳ اینچی جدید قرار گرفته اند که به 
دکمه های فیزیکی مجهز بوده و از قابلیت های مهم این روزها مثل یکپارچه سازی با گوشی های هوشمند برخوردار است. عاوه بر 
این، کنترل های سیستم تهویه بازطراحی شده اند و حاا دسترسی به آن ها در هنگام رانندگی ساده تر است. این سدان لوکس به 
جدیدترین نسخه از پکیج ایمنی Safety Sense تویوتا هم مجهز شده که سیستم های پیشرفته ای مثل کروز کنترل راداری 
ارتقاءیافته و سیستم ایمنی پیش از تصادف با قابلیت تشخیص عابر پیاده در شب و روز و دوچرخه سواران در روز را به همراه دارد. 
غربیلک فرمان سه پره، تریم کربنی و تودوزی کراون اما تغییری نکرده است. لیست پیشرانه های کراون شامل یک نمونهٔ ۲ لیتری 

چهار سیلندر توربوشارژ بنزینی با ۲۴۵ اسب بخار قدرت به همراه دو نمونهٔ هیبریدی می شود. 

سکوی پارالمپیک آرزوی تنها بانوی قایقران پارالمپیکی
تنها بانوی قایقران پارالمپیکی گفت: با حمایت کمیته ملی پارالمپیک امسال شرایط بهتری نسبت به سال گذشته دارم و تاشم بر این است 
در پارالمپیک توکیو روی سکو قرار بگیرم.شها بهروزی راد، درباره وضعیت خود از زمان شروع اردوی غیرمتمرکز در دریاچه آزادی، اظهار کرد: 
از زمانی که اردوی غیرمتمرکز خود را به صورت انفرادی زیر نظر مهدوی نیا مربی تیم ملی و تحت حمایت کمیته ملی پارالمپیک در دریاچه 
آزادی آغاز کردم، شرایطم خیلی بهتر شده و آماده تر از سال قبل هستم.وی گفت: در مسابقات قهرمانی کشور که مهرماه امسال برگزار شد 
با وجود این که به خاطر کرونا مدتها از اردوی آمادگی دور بودم در ۲۰۰ متر پاراکایاک توانستم اول شوم و این مساله انگیزه من را برای ادامه 
تمرینات چند برابر کرد.تنها بانوی قایقران پارالمپیکی در خصوص تعداد جلسات تمریناتش در طول هفته گفت: به جز جمعه ها هر روز تمرین 
دارم به طوری که از شنبه تا چهارشنبه صبح پارو می زنم، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه کار بدنسازی انجام می دهم و شنبه، دوشنبه و 
چهارشنبه تمرینات هوازی و دوچرخه انجام می دهم، به هر صورت در طول ایام هفته به سختی تمرین می کنم تا آمادگی خود را برای حضور 
در مسابقات حفظ کنم.وی خاطرنشان کرد: در پارالمپیک ریو متاسفانه سکو را از دست دادم و تجربه تلخی از این بازیها دارم، اما در توکیو تاش 

خواهم کرد این تجربه تلخ دیگر تکرار نشود و با کسب بهترین نتیجه زحمات یکساله خود و مربی تیم ملی را جبران کنم.

ن کوه چون صداهچون کوه بود داد تو ر رزم اجرم د بازگشت بدا بیدا چون آمد از سپهر ه تو سفتهٔ سناشد ر زمین دل همه شان سُفتهٔ سِنان کار گشتند عاجز از قفس و دام و گرداچون مرغ ر هوا شده بودند کام گفتی ه آب چشم همی  گردد آسیاسرای خانیان شده گَردان ه آب چشم
گفتی فرو ز دست ه شنگرف توتیاآلوده گشت گَردن گردان ه خون دل

چون گندا زدود ه تیغ چو گندافرمان شاه شرق سر خصم را ز تن

پیشنهاد

چهره روز

برفک
کتاب برفک نوشته  دان دلیلو با ترجمه  پیمان خاکسار 
است. کتابی که مجله  تایم آن را در فهرست صد رمان 
برتر انگلیسی  زبان منتشر شده بین سال  های ۱۹۲۳ 
تا ۲۰۰۵ آورده اســت. برفک در لیست ۱۰۰۱ کتابی 
که پیش از مرگ باید خواند گاردین هم حضور دارد. 
در سال انتشــارش هم جایزه ی ملی کتاب آمریکا را 
دریافــت کرد. در ســال ۲۰۰۶، نیویورک  تایمز طی 
یک نظرسنجی از صدها نویسنده و منتقد و ویراستار 
خواســت تا بهترین آثار ۲۵ ســال گذشته  آمریکا را 
انتخاب کنند. کتاب برفــک دان دلیلو یکی از آن ها 
بود. داســتان حول زندگی مردی که ســه بار ازدواج 
ناموفق داشته می چرخد.  دو زن او در کار جاسوسی 
بودند، با یک نفر دو بار ازدواج می کند. از هر کدام فرزندانی دارد که تعدادی از آنها با مادرانشان و 
باقی آنها با جک زندگی می کنند. با همسر چهارمش که مربی آموزش چگونه نشستن و برخاستن 
است دچار یک ترس مشترک هستند. این ترس را جک تنها با خودش نجوا میکند اما همسرش 
دنبال درمان این ترس هست که… نام برفک به خاطر حضور مردیست که جک در اواخر داستان 
از حضورش با خبر می شود اما چون از چهره اش باخبر نیست، نام برفک را بر روی آن می گذارد. 
میشه گفت برفک روایتی  است از زندگی یک استاد دانشگاه و خانواده  اش که در مواجهه با مظاهر 
مصرف  گرایی و تکنولوژی نوظهور ســال  های دههٔ هشتاد دچار یاس  ها و تردید های وجودی و 
زیستی می  شوند.  هر صفحه کتاب برفک خواننده را به فکر کردن دعوت میکند. کتاب درباره هر 
چیزی که به زندگی اان بشر مربوط می شود است. پیشرفت ترسناک و سریع انسان، کتابی در 

مذمت تکنولوژی ،تلویزیون، مصرف گرایی. دان دلیلو معتقد است.

دان دلیلو
دان دلیلو نویسنده، نمایش نامه نویس، فیلم نامه نویس، 
پدیــدآور و رمان نویس اهل ایــاات متحده آمریکا 
اســت. »دان دلیلو« در تاریــخ ۲۰ نوامبر ۱۹۳۶ در 
یک خانواده کاتولیــک ایتالیایی طبقه کارگر به دنیا 
آمد. در نوجوانی عاقهٔ چندانی به نوشــتن نداشت. 
او تابســتان ها به عنوان پارکبان، ساعت ها وقت خود 
را صرف راهنمایی و پارک ماشــین ها می کرد. پس از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه »فوردهام« در »برونکس« 
با مدرک لیسانس در رشته هنرهای ارتباطی در سال 
۱۹۵۸ به حرفه آگهی نویسی روی آورد. وی بارها شغل 
خود را رها کرد و سرانجام به همان حرفه نویسندگی 
روی آورد. »من دیگه نمی خواستم کار کنم. ای کاش 
زودتر شروع می کردم، ولی آماده نبودم. من رمان هایی در سرم داشتم ولی روی کاغذ کم می آوردم. 
آنها هیچ هدف مشخصی نداشــتند و به هیچ خواسته ای تن در نمی دادند. در سال ۱۹۶۰ شروع 
کردم روی اولین رمان ام کار کردن. پیش از این چند داستان کوتاه نوشته بودم.« نخستین مجموعه 
داستان کوتاه اش با نام »The River Jordan« در سال ۱۹۶۰ منتشر شد و از آن پس تاکنون 
وی تقریباً بیســت مجموعه داستان کوتاه و شانزده رمان منتشــر کرده است. دلیلو یکی از چهار 
نویسنده بزرگ زمان اش شناخته می شود که توانسته بالغ بر بیست و پنج جایزه معتبر جهانی را 
از آن خود کند، نخستین جایزه را در سال ۱۹۷۹ و آخرین جایزه را در سال ۲۰۱۰ دریافت کرد. 
خودش می گوید بســیار متأثر از جیمز جویس، ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی می باشد. دلیلو 
رمان نویسی پُست مدرن است که تحت تأثیر جاز، فیلم های خارجی و اکسپرسیونیسم ذهنی است. 

»سر و صدای سفید« هشتمین رمان دلیلوست که در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.

بخوانید در اینستاگرام


