
کرونا جان ۴۵۳هموطن دیگر را گرفت
سخنگوی وزرت بهداشــت گفت: کرونا طی شبانه روز گذشته جان 
۴۵۳ هموطن دیگر را گرفته اســت. سیماســادات اری سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: تا دیروز ۲۰ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۰ هزار و ۳۳۹ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شد که سه هزار و ۸۸ نفر از آنها بستری شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۷۰۳ هزار و ۲۸۸ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۴۵۳ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۳۹ هزار و ۲۰۲ نفر رسید.اری عنوان کرد: 
خوشــبختانه تا کنون ۵۳۰ هزار و ۶۹۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری خاطرنشان کرد:  ۵۵۸۴ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. تا کنون پنج میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۰۰ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در جریان عفو اخیر که از ســوی رهبر انقاب اعام شد، ۳۷۸۰ زندانی آزاد شدند که ۱۵۷ زندانی امنیتی از جمله چند نفر مرتبط با 
آشوب های سال های گذشته نیز بین آنها بودند.غامحسین اسماعیلی در نشست خبری آناین خود با اصحاب رسانه، از شرایط کشور و دنیا  در همه گیری کرونا اظهار 
تأسف کرد و افزایش آمار مبتایان و جانباختگان در ایران را یادآور شد و گفت: سامت و جان هر انسان موضوع مهمی است که همه ما در برابر آن مسئولیت هستیم 
و متولیان مسئولیت مضاعف دارند. زیرا هم وظیفه اخاقی و انسانی و هم وظیفه اجرایی دارند.وی ادامه داد: کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تاش شبانه روزی 

خویش امر خدمت رسانی به بیماران مبتا به کرونا را به نحو احسن انجام می دهند.....
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 با بایدن نه ولی با جین پینگ 
خواهیم بست

دولت چین در حال ســرمایه گذاری در منطقه غرب آسیاست و تا 
کنون ۱۶۰ میلیارد دار در بســتر راهبرد » یک کمربند یک راه« 
بودجه گذاشته اســت. بهزاد شاهنده، روز یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸ به 
عبارتی درست یکسال پیش در کنفرانس تخصصی ) یک کمربند- 
یک راه ( سیاســتهای چین را تشریح و نگاه راهبرد مداران کشور 
را به موضوع اهمیت رابطه با چین تشــریح کرده است. او اطاعات 
مهمی را افشــا کرده است که میگوید: » چینی ها سرمایه گذاری 
سنگینی در بندر گوادر کرده اند و به زودی بندر گوادر پاکستان، به 
دوبی دوم تبدیل می شــود؛ این در حالی است که در حال حاضر، 
صدهــا جرثقیل تخلیه و بارگیری کاا در این بندر فعال اســت و 
کااهای صادراتی و وارداتی چیــن را جابجا می کند«. وی روابط 
سیاســی - اقتصادی چین و پاکستان را بسیار عمیق و استراتژیک 
دانســته و تشریح کرده است که: » چینی ها به پاکستان به عنوان 
شریک و دوستی برای تمام فصول می نگرند. بهزاد شاهنده فردی 
همسو با دولت دوازدهم واســتاد مطالعات شرق آسیای دانشکده 
مطالعات جهان دانشــگاه تهران است. اگر به گفته او توجه نکنند 
پس چه کسی را امین خود میدانند؟ او درباره پروژه یک کمربند- 
یک راه  میگوید:» قرار نبود این پروژه در ابتدا به عنوان سیاســت 
راهبری این کشــور باشد؛ اما ناگهان از سال ۲۰۱۵ چینی ها آن را 
جــدی گرفتند و در حال حاضر به پروژه اصلی شــی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین تبدیل شده اســت. در ایران باید به این نکته 
توجه میشــد که تولید ناخالص ) GDP ( چین ۲۷ تریلیون دار 
اســت که این رقم بســیار بااتر از همه رقبای این کشور خصوصا 
آمریکاست. چراکه آمریکا در حال حاضر ۱۸ تریلیون دار جی دی 
پــی )تولید ناخالص داخلــی( دارد؛ اگرچه مجموع GDP و قدرت 
خرید در آمریکا بیشتر از چین است که نشان دهنده رقابت شدید 
این دو کشــور بر سر ابرقدرت شدن در دنیا است. بزعم بسیاری از 
کارشناســان امروز چینی ها قدرت اول اقتصاد جهان را در اختیار 
دارند و ایجاد اتحاد با ایشــان زمینه  مشــارکت جمهوری اسامی 
ایران را در کل منطقه با ایشــان فراهم میکند. سیاست اقتصادی 
چیــن در خارج از چیــن در دو منطقه متمرکز اســت اول غرب 
اسیا و در ثانی در کشــورهای آفریقایی. اینکه چرا چین در آفریقا 
انگیزه ســرمایه گذاری پیدا کرده به شرایط بکرمحیطی و نیازهای 
زیرســاختی باز میگردد. ولی در غرب اسیا چین مجبور به آوردن 
فن آوری است زیرا نسبت پروژه های عملیاتی شده  در زیرساخت 
در این مطقه قابل مقایســه با آفریقا نیست لذا برای بهینه کردن 
هزینه فایده در پروژه های نفتی و مخابراتی چین میتواند سرمایه 
و فن آوری بیاورد و ما هم نیروی کار و بازار. پس این شرایط، البته 
بشــرط صحت مدیریت و عدم تخریب مخالفین غرب مدار برای ما 
بســیار مفید خواهد بود اما چرا دولت دوازدهم در ابتدای شروع به 
کارش پاسخ مثبت به چین نداد این عامت سؤالی است که روزی 
برای ملت ایران روشن خواهد شد. آنگونه که مشهور است، چهارم 
بهمن هزار و ســیصد و نود و چهار، یعنی دقیقا هشــت روز بعد از 
اجرایی شــدن برجام، زمانی که ایران در موقعیت نسبتا پر قدرتی 
ولو تبلیغاتی قرار داشت و همه کشورهای جهان حتی ظاهرا دنبال 
ســرمایه گذاری در جمهوری اسامی ایران  بودند، رئیس جمهور 
چین، شــی جین پینگ، به دعوت دولــت دوازدهم یا ابتدای دور 
دوم حســن روحانی، وارد ایران شــد. او یک پیشنهاد مهم داشت: 
» افزایش روابط  صنعتی بازرگانی و تجاری تا حد مبلغ  ششــصد 
میلیارد دار در ده ســال« و به عبارتی ســاانه ۶۰ میلیارد دار تا 
سال ۱۴۰۴ اما نگاه عناصر دولتی به برجام و به غرب دوخته شده 
بود و این پیشنهاد بی نظیر را ندیده گرفتند. انتقاد بسیار معتبری 
به روحانی وارد است که روزی باید دلیل این عدم همکاری را برای 
مردم شکافته و پاسخگو باشد. اگر بعد از برجام  اولین یا حتی اگر 
تخفیــف بدهیم و بپذیریم که چین دومین قدرت اقتصادی جهان 
است: چنانچه حتی بخش کوچکی از این ششصد میلیارد دار را در 
ایران سرمایه گذاری شده بود، تحریم های بعدی ایران توسط آمریکا، 
ضربه به منافع دولت چین هم محســوب میشــد. در آنصورت آیا 
ترامپ جرات میکرد به این راحتی برجام را پاره کند؟ امروز مردمی 
که به دور دوم روحانی رای داده اند از دولت دلخواهشــان بپرسند 
دلیل این عدم همکاری چه بوده است؟ اگر اقتصاد ما بدلیل افزایش 
حجم نقدینگی نیازمند مهار توازن اســت و کارشناسان آن را ورود 

سرمایه میدانند پس چرا به این امر مهم توجه نشد؟ 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس جمهور با بیان اینکه رهبران جدید آمریکا باید اراده به تغییر توسط مردم آمریکا را در سیاست خارجی خود عملی سازند، گفت: آمریکا چند سال 
است راه سیاست خارجی خود را گم کرده است.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور ظهر دیروز )سه شنبه( در نشست مجازی سران کشورهای 
عضو سازمان شانگهای اظهار کرد: ایران کمک های انسان دوستانه خود را برای بهبود شرایط در برخی از کشورهای منطقه ارائه کرده است. همچنین این 
آمادگی را دارد تا در مسیر مبارزه با کووید -۱۹ با کشورهای عضو سازمان شانگهای تحربیات خود را به اشتراک بگذاریم.روحانی تاکید کرد: جمهوری 
اسامی ایران همواره بر سیاست اصولی خود در تقویت حسن همجواری، ایجاد اعتماد و گفتگو با همسایگان در حوزه هایی همچون ارواسیا، خلیج فارس، 
جنوب و غرب آسیا تاکید داشته است و حصول امنیت پایدار را جز از طریق همکاری، مشارکت و صلح میسر نمی داند.وی افزود: ارائه ابتکار صلح هرمز، 
مشارکت در روند صلح آستانه، حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و تاکید بر لزوم افزایش همکاری های چندجانبه بین کشورهای عضو سازمان همکاری 
شانگهای نمونه هایی از توجه ایران به مشارکت و همکاری برای حصول امنیت پایدار در منطقه و جهان است.رئیس جمهور تاکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران از همکاری در غالب سازمان همکاری شانگهای برای مواجه با چالش های منطقه در حوزه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی استقبال می کند. ایران 
همواره امنیت حوزه پیرامونی را به مثابه امنیت خود دیده و برای حفظ صلح و ثبات منطقه کوشیده است.روحانی گفت: در این جهت ما به همکاری 
با شرکای خود و سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله موثر با تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهیم داد.وی افزود: یکی از اصول 
محوری همکاری های کشورهای منطقه و اعضای شانگهای، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی است. جلوگیری از توسعه ایدئولوژی خشونت 
و افراط گرایی و مقابله دسته جمعی با جریانات و نهادهای تولید و انتشار تفکر افراطی گری در منطقه در کنار شناسایی کانون های شکل گیری، حامیان 
و منابع مالی گروه های تروریستی از مهمترین رسالت های مشترک سازمان همکاری شانگهای در حوزه امنیت دسته جمعی است.رئیس جمهور ادامه 
داد: بر همین اساس جمهوری اسامی ایران با اتکا به سال ها تجربه خود در مبارزه گسترده با گروه های تروریستی در سوریه و عراق، آمادگی خود را 
برای هرگونه اقدام و مبارزه علیه جریانات تروریستی و افراط گرایی اعام می کند. هرچند در ابتدای سال جاری میادی، یکی از بزرگترین فرماندهان 
جمهوری اسامی ایران در مبارزه با تروریسم، سردار شهید قاسم سلیمانی، توسط به وجود آورندگان و حامی اصلی جریانات تکفیری و تروریستی، به 
طور ناجوانمردانه ای ترور شد و به شهادت رسید، اما ما همچنان مصمم هستیم تا سرکوب کامل گروه های تروریستی افراط گرا و پایان دادن به اشغالگری 
بیگانگان، به راه خود ادامه دهیم.روحانی افزود: در همین رابطه قطعنامه پیشنهادی ایران تحت عنوان »جهان علیه خشونت و افراط گرایی« با رای مثبت 
۱۹۰ کشور در دسامبر ۲۰۱۳ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، که می تواند همچنان مورد توجه جدی برای اقدامات عملی، از 
سوی این سازمان قرار گیرد.وی در ادامه گفت: جمهوری اسامی ایران به عنوان همسایه دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و با تکیه 
بر اشتراکات فراوان تاریخی با مردم منطقه، از تصمیم اخیر مقامات این دو کشور با وساطت فدراسیون روسیه برای پایان دادن به درگیری های نظامی 
و شروع فرآیند حل و فصل دیپلماتیک ابراز خرسندی می کند و امیدوار است که دو کشور بتوانند اختافات خود را در فضای صلح آمیز و در چارچوب 
حقوق بین الملل حل و فصل کنند. در این راستا ایران طرح صلحی به منظور برقراری آتش بس و ایجاد صلح ارائه کرد و همچنین رایزنی های فشرده ای 
با طرفین درگیری و ســایر کشــورهای ذینفع بعمل آورده و از هرگونه تاشی جهت کاهش تنش و اختافات و برقراری ثبات، امنیت و صلح پایدار و 
عادانه در این منطقه استقبال می کند.رئیس جمهور تاکید کرد: سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران همواره مبتنی بر حسن همجواری، همزیستی 
مسالمت آمیز و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان و کشورهای دوست با هدف توسعه و رشد اقتصاد منطقه استوار بوده و در این 
جهت ابتکاراتی را پیشنهاد و از ابتکارات کشورهای دوست نیز استقبال کرده است. ضرورت دارد در مسیر ارتقای رفاه و معیشت ساکنان منطقه، توسعه 
پایدار و فقر زدایی در منطقه، از فرصت همکاری های مشترک، بهره برداری حداکثری به عمل آید.روحانی گفت: گسترش خطوط انتقال انرژی و توسعه 
مسیرهای مواصاتی در منطقه از مهمترین ساز و کارهای همکاری در منطقه محسوب می شود. کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین مجاری انتقال 
انرژی و یکی از شاهراه های مواصاتی در منطقه با برخورداری از منابع غنی انرژی، دسترسی به دو دریای مهم و موقعیت سوق الجیشی بی نظیر، قادر 
به تامین نیازهای اصلی بسیاری از کشورهای منطقه و اعضای سازمان شانگهای است.وی اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی ایران در کریدورهای مختلف 
و بویژه کریدور شــمال – جنوب فرصت بســیار بااهمیت و پایداری برای توسعه ارتباطات فراقاره ای و رهایی از برخی محدودیت های ژئوپلیتیک برای 
کشورهای دوست در این سازوکار است. خوشحالم به اطاع برسانم که بزودی با تکمیل مسیر ریلی رشت – بندرانزلی در حاشیه دریای خزر، مسیر ریلی 
کریدور شمال جنوب به واقعیت پیوسته و ظرفیت عظیمی را برای حمل و نقل ترانزیتی ایجاد خواهد کرد. بعاوه ما در تاش هستیم ساخت مسیر ریلی 
رشت– آستارا را نیز در سریع ترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم و اتصال ریلی یکپارچه از خلیج فارس تا روسیه و شمال اروپا را فراهم آورده و یکی از 
نیازهای مهم بین المللی را تحقق بخشیم.رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین در چند هفته آینده، راه آهن خواف-هرات که از محل کمک های توسعه ای 
جمهوری اســامی ایران ساخته شده است، افتتاح خواهد شد. این راه آهن هدیه و کمک بسیار ارزشمندی برای کمک به خروج افغانستان از بن بست 
خواهد بود. ادامه این مسیر از هرات به مزارشریف می تواند ضمن کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی سهل و کم هزینه به آب های آزاد و 
اروپا، بازار جمهوری اسامی ایران و خاورمیانه را نیز در دسترس آنها قرار دهد.روحانی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر چندجانبه گرایی اقتصادی و 
سیاسی مورد تهدید جدی قرار گرفت و دولت آمریکا با قلدرمآبی تمام در صدد اعمال سیاست ها و قوانین داخلی خود بر نظم جهانی و کشورهای دارای 
اســتقال سیاسی برآمد. نتایج انتخابات آمریکا نشان داد که نه تنها جهان مخالف سیاست های نادرست دولت کنونی ایاات متحده است، بلکه مردم 
آمریکا نیز از این سیاست ها به ستوه آمده اند. ملت آمریکا واکنش جهان به قلدرمآبی، قانون گریزی، نقض تعهدات بین المللی، تهدید و تحریم دیگر ملت ها 
را به خوبی شنید و تصمیم به تغییر گرفت.وی در ادامه افزود: یک بار دیگر تاریخ واقعیت خود را به عرصه حکمرانی و سپهر سیاسی تحمیل کرد و درس 
عبرت دیگری به ماجراجویان، جنگ طلبان، مخالفان حقوق ملت ها و ناقضان حقوق مسلم بین المللی داد. نتیجه انتخابات آمریکا نشان می دهد کشوری 
که مدام در حال استفاده از تهدید، تحریم و چماق باشد و با زبان زور با دیگر ملت ها سخن گوید، سیاست خارجی آن حتماً راه خود را گم کرده است.

رئیس جمهور گفت: اکنون نوبت منتخبان و رهبران جدید در ایاات متحده آمریکاست که پیام ملت خود را به خوبی درک کنند و این اراده به تغییر را 
در سیاست خارجی خود و رابطه با دیگر کشورها و ملت ها عملی سازند. بازگشت به قانون مداری، مقررات و تعهدات شناخته شده بین المللی، احترام به 
حقوق ملت ها و جبران خسارت وارده از الزامات ترمیم اعتبار جهانی آمریکاست.روحانی در پایان با تشکر از برگزار کنندگان اجاس شانگهای گفت: در 
خاتمه مایلم با اغتنام از فرصت یکبار دیگر از رئیس جمهور محترم فدراسیون روسیه و دیگر دست اندرکاران برگزاری این اجاس تشکر نمایم و برای 

دولت و مردم روسیه آرزوی سربلندی و بهروزی کنم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

40 درصد کارتخوان ها هویت اقتصادی ندارند
رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی: 
افزایش 80 درصدی درخواست 
سرمایه گذاری چینی ها در ایران

رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی اظهار داشت: سال های گذشته درخواست سرمایه گذاری 
از چینی ها بســیار کم بود اما امسال درخواست سرمایه گذاری از طرف چینی ها حدود ۸۰ درصد افزایش داشته 
اســت. در مورد پروژه هایی که ما فکر نمی کردیم چینی ها عاقه ای به آن ها داشــته باشند ورود کرده اند که این 
پروژه ها برای ما هم نفع دارد.حسین سلیمی در مورد اثرات روی کار آمدن جو بایدن اظهار داشت: انتخاب آقای 
بایدن تاثیراتی در دنیا داشته که در ایران این تاثیرات را نگذاشته، شاخص های بورس در اروپا و امریکا رشد داشته 

ولی متاسفانه اثر آن روی بورس ایران منفی بود....

وزیر راه و شهرسازی:

قیمت مسکن روند نزولی را طی می کند
آغاز اجرای طرح های کرونایی؛

کاف سردرگم محدودیت های کرونایی 
در استان تهران

حلقه محدودیت های کرونایی در تهران در حالی از دیروز تنگ تر می شود، که سردرگمی در خصوص 
طرح تعطیلی پایتخت صدای اعتراض نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی را هم در آورد.حلقه 
محدودیت های کرونایی در اســتان تهران هر روز تنگ تر می شــود و طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
محدودیت های جدید در پایتخت قرار است، از دیروز ۲۰ آبان ماه به مدت یک ماه اجرایی شود، هنوز 
بســیاری از اصناف از اینکه باید دیروز چه ساعتی تعطیل کنند و جزو چه گروه هایی هستند، توجیه 
نشــده اند.این در حالی اســت، که معاون نظارت بر اماکن عمومی فرمانــده انتظامی تهران بزرگ در 
گفتگویی از برخورد پلیس با واحدهای صنفی اعام شــده که بعد از ساعت ۱۸ فعالیت کنند، برخورد 

خواهد کرد.

محدودیت ها به کاهش قابل توجه تعداد مرگ و میرها و بستری می انجامد
فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران نیز که در خصوص این محدودیت ها با خبرنگار مهر گفتگو 
می کرد، ابراز امیدواری کرد، این محدودیت ها بتواند، تا یک ماه آینده درصد قابل توجهی از بستری ها و 
مرگ و میرها را کاهش دهد.علیرضا زالی ادامه داد: باید مداخات ما جدی تر باشد، تا بتوانیم، با شیوع 

ویروس خطرناک کرونا مقابله کنیم.

 انتقاد سخنگوی شورای شهر از کاهش ساعت کاری حمل و نقل عمومی
سخنگوی شورای اسامی شهر تهران تصمیم کاهش ساعت کاری حمل و نقل عمومی تا ۲۰ شب را 
خلق الساعه نامید و از این تصمیم معاونت حمل و نقل عمومی شهرداری تهران، انتقاد کرد.علی اعطا 
اظهار داشت: معاونت حمل و نقل و ترافیک طی اطاعیه ای اعام کرد که با مجوز شهردار تهران و نظر 
به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت یک ماهه برای فعالیت مشاغل، کاهش 
ســاعت کاری خطوط حمل و نقل عمومی از ســوی این معاونت اعمال می شود.وی با بیان اینکه این 
تصمیم موجب نگرانی شهروندان شده است، گفت: بسیاری از شهروندان مجبور به تردد در شهر هستند 
و با این تصمیم آنان را از حق اســتفاده از حمل و نقل عمومی محروم کرده و هزینه هایشــان افزایش 
خواهد یافت.اعطا گفت: این نوع تصمیم گیری های خلق الساعه، نه تنها باعث کاهش شیوع کرونا نمی 
شود بلکه ازدحام بیش از حد جمعیت را در ساعات پایانی فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی به دنبال 
خواهد داشــت و موجب نارضایتی شهروندان می شود.وی افزود: این تصمیم که بدون پشتوانه محکم 
کارشناســی و مشورت با شورای اسامی شهر تهران و با نادیده گرفتن سبک زندگی بخش وسیعی از 

شهروندان اتخاذ شده است، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را با مشکل مواجه می کند.

از محدودیت های جدید انتظار نداریم آمار کم شود
رییس بیمارســتان مسیح دانشــوری گفت: قرار نیست محدودیت  تعطیلی از ساعت ۱۸ به بعد تغییر 
محسوســی در کاهش آمار مبتایان و بیماران کرونایی داشــته باشد و این محدودیت ها در طوانی 
مدت جوابگو خواهد بود.پیام طبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در گفت و گو با برنامه »تهران کلینیک« رادیو تهران با اعام تأیید مجوز برای دو داروی 
گیاهی برای بهبود عائم کرونا توضیح داد: داروهای گیاهی در بسیاری از کشورها از جمله کشور چین 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت اما نکته ای که ازم است بدانیم این است که همه این داروها مکمل 
هستند و نقش درمانی ندارند. برای بعضی از مردم به اشتباه این طور تلقی می شود که این داروها، تأثیر 
درمانی دارند اما این طور نیست و این داروها تنها در بهبود عائم نقش دارند. این نکته را هم یادآوری 
می کنم که تا به امروز دارویی که نقش درمانی در این ویروس داشته باشد، در هیچ کجای دنیا کشف 
نشده است.رئیس بیمارستان مسیح دانشوری در خصوص آخرین وضعیت فراگیری بیماری کرونا نیز 
گفت: متأسفانه آمار گویای وضعیت وخیم شرایط کنونی اپیدمی این ویروس هست. ما در یک دوره اوج 
بیماری و آمار باای مرگ و میر و ابتاء به سر می بریم که بخشی از آن به دلیل افزایش در تست هایی 
اســت که از بیماران مشــکوک به ویروس کووید ۱۹ گرفته می شود. این افزایش تست باعث افزایش 
موارد مثبت شده و نمی توان از این آمارها بخصوص در شهرهای بزرگ غافل بود.وی افزود: نیازمند یک 
واکنش سریع از سمت مســئولین و مقامات هستیم که از دیروز قرار است در بعضی شهرهای بزرگ 
از ســاعت ۱۸ مشاغل دو، سه و چهار به حالت تعطیلی دربیایند و باید دید این محدودیت ها می تواند 
تأثیری در کاهش آمار این بیماری بگذارد یا نه.طبرسی بیان کرد: در قرارگاه مرکزی ستاد ملی مقابله 
با کرونا برنامه و اقداماتی قرار است اجرا شود که ۵۰ درصد موارد ابتاء و ۳۰ درصد موارد مرگ و میر 
کاهش پیدا کند اما نباید این انتظار را داشــته باشــیم که تعطیلی از ساعت ۱۸ به بعد به سرعت این 
آمارها را کاهش دهد. همه این محدودیت ها در بازه های زمانی طوانی مدت پاسخگو خواهد بود و ما 

هم مانند سایر کشورها ملزم به انجام اقدامات مختلف برای مقابله با این ویروس هستیم.

روحانی در نشست سازمان شانگهای:

آمریکاراه سیاست خارجی را گم کرده است
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15 پیشنهاد عملی برای بازگشت روزهای سبز بورس

 وعده های توخالی کار ساز نیست
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 اسماعیلی:گزیده خبر

 آزادی ۱۵۷ محکوم امنیتی در عفو اخیر
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جریان عفو اخیر که از سوی رهبر 
انقاب اعام شد، ۳۷۸۰ زندانی آزاد شدند که ۱۵۷ زندانی امنیتی 
از جمله چند نفر مرتبط با آشوب های سال های گذشته نیز بین 
آنها بودند.غامحسین اسماعیلی در نشست خبری آناین خود با 
اصحاب رسانه، از شرایط کشور و دنیا  در همه گیری کرونا اظهار 
تأسف کرد و افزایش آمار مبتایان و جانباختگان در ایران را یادآور 
شد و گفت: سامت و جان هر انسان موضوع مهمی است که همه 
ما در برابر آن مســئولیت هستیم و متولیان مسئولیت مضاعف 
دارند. زیرا هم وظیفه اخاقی و انسانی و هم وظیفه اجرایی دارند.

وی ادامه داد: کماکان کادر پزشــکی و درمانی کشــور با تاش 
شبانه روزی خویش امر خدمت رسانی به بیماران مبتا به کرونا را به 
نحو احسن انجام می دهند. از تاش و زحمات این عزیزان قدردانی 
می کنم. ضایعه فوت هر انسان، هر ایرانی، هر مسلمان ضایعه ای 
سنگین و غیرقابل جبران است و در ازای آن مسئولیت هر انسان 
ایرانی مســلمان بس خطیر. در این مسیر همه ما باید احساس 
مسئولیت کنیم. هم مسئوان و هم هم وطنان و شهروندان. عبور 
از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیم های قاطع و منسجم حاکمیتی، 
همکاری و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی، اقناع افکار عمومی 
همکاری های مردم محور است.سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه 
قضائیه به خصوص دادستان های ما در سراسر کشور هم خود را 
همکار و هم حامی و پشــتیبان اجرای مصوبات ستادهای ملی و 
استانی مقابله با کرونا می دانند و هم ناظر بر حسن انجام وظایف 
و مأموریت ها. امیدوارم با تاش های جدی و با تشکیل قرارگاهی 

که برای عملیاتی و اجرایی شدن مصوبات ستاد های کرونا با ارشاد 
و عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شــد، شــاهد آن باشیم که با 
استفاده از تمام ظرفیت بخش های مختلف و همکاری مردم شاهد 
کاهش ابتا و درگذشتگان بیماری کرونا باشیم.اسماعیلی ادامه 
داد: این روزها مردم و بــه ویژه جامعه نخبگانی و صاحب نظران 
کشور شاهد هستند که برنامه های تحولی قوه و برنامه های رئیس 

آن یکی بعد از دیگری با قوت و سرعت در حال عملیاتی و اجرایی 
شدن اســت. تنظیم و تصویب ســند امنیت قضائی، تصویب و 
ابلغ و اجرای دســتورالعمل رسیدگی با نحوه مقابله با ترک فعل 
و وظایف قانونی کارمندان و مدیران، دســتورالعمل به رسیدگی 
به پرونده های بازار ســرمایه، تشــکیل مجتمع مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در سال گذشــته و ان شاءاه تشکیل مجتمع و شعب 

ویژه دادگاه های تجاری در تهران در هفته آینده، تحول کیفی و 
کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبه، ندامت، توبه و اصاح مجرمین 
و کارآمدی وضعیت زندان بانی و کاهش زندانیان گام هایی اســت 
که این روزها مردم شــاهد هستند.وی افزود: روزهای پایانی ماه 
ربیع ااول را پشــت ســر می گذاریم و به برکت این ماه و موالید 
این ماه و با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، رهبر انقاب اسامی با 
عفو و تخفیف و مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت کردند. 
در ایــن جمع 2۳۰۱ از زندانیان آزاد شــده اند کــه در زمره آنها 
۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، 
اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال های 9۸ و 9۷ و 96 و 
سال های قبل از آن داشتند مورد عفو قرار گرفتند و در این جمع 
به مناسبت هفته وحدت ۱6 نفر از اتباع کشورهای اسامی مورد 
عفو رهبری قرار گرفتند.ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در تحول 
عفو مبنا کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده های قضائی، رصد 
اعمال محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون های 
شهرستانی، استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه و لحاظ 
کردن اصاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان 
جرائم مختلف مورد نظر قرار گرفته است و ما شاهد این هستیم 
کسانی که محکومیت آنها مورد عفو قرار گرفته به ندرت مرتکب 
جرم می شــوند. در دوره ۱۸ ماهه اخیر مسئولست قوه قضائیه و 
در دوره تحول حدود 4۰ هزار نفر از زندانیان مشــمول عفو قرار 
گرفتند که نیمی از زندان آزاد شــدند و نیمی دیگر مورد کاهش 

حبس قرار گرفتند.

ربیعی در نشست خبری:
برایاحقاقحقمردمباآمریکامیجنگیم

سخنگوی دولت گفت: حق مردم کشورمان از اقتصاد جهانی بیش از این هاست و 
برای احقاق این حق با آمریکا خواهیم جنگید و از هر فرصتی استفاده می کنیم.، 
علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر دیروز)سه شنبه( در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: باز هم کرونا با افزایش ابعاد فاجعه آمیز خودش، جان انسانها را 
بیش از گذشته در معرض خطر قرار داده است. دولت و همچنین امورز مهمترین 
مساله شان مسائلی است که هم در کنار زندگی روزمره خودشان و هم بیماری 
کرونا و مشکاتی که پشت سر گذاشــته است را باید پشت سر بگذارند.ربیعی 
گفت:  متاســفانه ویروس کرونا شباهت کمتری به اجداد خودش دارد و از رفتار 
آنها تبعیت نمی کند و نســبت به آغاز، این ویروس دچار تغییرات جهشی شده 
اســت و امروز تهاجمی تر و با خشونت عمل میکند. شاهد بودیم که درفرانسه 
در یــک روز 6۰۰ نفر فوت کردند.وی تاکید کرد:  تاکنون ۸۸ درصد افرادی که 
دچار مرگ و میر می شدند از سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای بودند اما 
هم اکنون این ویروس، ســنین پایین تر را هم مورد درگیری شدید قرار می دهد. 
با این وصف، گذر زمان نه تنها نباید ســبب خستگی از مبارزه بی امان با کرونا و 
عادی انگاری ما شود. بلکه برعکس، باید سبب ایجاد  رویکرد جدی تر به  سبک 
زندگی همراه با سامت شده و رعایت پروتکل های بهداشتی ابعاد گسترده تری 
در زندگی روزمره ما بیابد.سخنگوی دولت تاکید کرد: با این حال، به رغم تمامی 
محدودیت ها و توصیه های بهداشتی، همچنان با زندگی بهداشتی متناسب فاصله 
زیادی داریم. تمامی کارشناسان سامت و اپیدمیولوژیست ها رعایت پروتکل های 
بهداشــتی بیش از 9۰ درصد را، راه حل بی بدیــل و اجتناب ناپذیر این مقابله 
می دانند. دولت و ستاد ملی کرونا، دائما تدابیر و تصمیمات جدیدی را برای مقابله 
با کرونا می اندیشــند اما راهکار مقابله اصلی، ایجاد یک جنبش عظیم اجتماعی 
مســئولیت پذیری برای حفظ جان خود و دیگران اســت.ربیعی گفت: چاره ای 
جز یک نهادینه سازی گســترده از شهر و روستا تا محیط های اداری، تولیدی، 
آموزشی و خدماتی و مهم تر از همه در میان خانه ها نیست.  در این میان، چند 
نکته مهم و حائز اهمیت که اطاع از آنها ضروری اســت قابل اشاره است.وی با 
اشــاره به دورهمی های خانوادگی، گفت: یافته های مطالعات در اسپانیا نشان 
مــی دهد که ۳۱ درصد مبتاها به خاطر دورهمی های خانوادگی بوده اســت.

تحلیلگران سامت معتقد هستند در ایران بیش از ۵۰ درصد موارد ابتا به خاطر 
دورهمی های خانوادگی اســت. با طوانی شدن شب ها در زمستان، درخواست 
ما از هموطنان این است که از تجمعات دوستانه فامیلی و خانوادگی به صورت 
گسترده کاسته شود.سخنگوی دولت تاکید کرد: بحث مهم دیگر ضرورت انجام 
تهویه مناســب در فضاهای بسته است. مطالعات نشان می دهد تهویه مناسب 
باعث کاهش بسیار جدی در شــیوع خواهد بود. گزارشاتی از انتقال ویروس از 
انســان به حیوان خانگی مشاهده شده است. این موضوع می تواند به فزایندگی 
ویروس کمک کند.ربیعی ادامه داد: متاسفانه این روزها، به نقل از افراد مختلف، 
اخبار  گوناگون نادرســت یا ناقص بیان و منتشر می شود. این گونه اخبار باعث 
سردرگمی بیشتر مردم می شود. از این رو ستاد ملی مقابله با کرونا، سخنگویی 
مشــخص تعیین نموده، توصیه دولت به همگان این است که صرفا به اظهارات 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا توجه و استناد کنند و هر گونه اظهار نظری 
مغایر با ســخنان ایشان فاقد صاحیت هســت.وی در ادامه به انتخابات آمریکا 
اشــاره کرد و گفت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته گذشته 
یکی از مهم ترین اتفاقات در فضای بین الملل  بود. موضع ما در خصوص رهبران 
آمریکا روشن است. همانطور که بارها تاکید کرده ایم ما به سیاست ها کار داریم نه 
سیاستمداران. آنچه واضح بود خود مردم آمریکا در این انتخابات به نژادپرستی، 
شــناعت، جنسیت زدگی، قانون شکنی و ایجاد دردسرهای جهانی »نه« گفتند. 
ترامپ با این صفات چهره آمریکا را در نزد افکار عمومی ملت خودش و ملت های 
جهان مخدوش کرد.ســخنگوی دولت تصریح کــرد:  ما امیدواریم دولت بعدی 
آمریکا، نماینده ای شایســته از آرا و دیدگاه های مردم آمریکا باشــد و اظهارات 
خود در خصوص نقض معاهدات بین الملل توسط دولت قبل را مدنظر قرار دهد. 
بنابرابن، تحوات را با دقت بررسی کرده و قضاوت را به آینده موکول می کنیم.

ربیعی با اشــاره به اهم مصوبات دولت گفت: در جلســه گذشته دولت، آخرین 
تحوات و  تغییرات در عرصه بین الملل بررسی شد. در این جلسه،  

 ضرورت اتخاذ سیاستهای متناسب در ابعاد منطفه ای، بین المللی، همسایگان و 
نیز  سیاستهای اقتصادی متناسب با تاکید بر افزایش پایداری اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی و توجه به فرصت های جهانی و فرصت های پیش رو و در حوزه اقتصاد  

مورد بحث و چارچوبهای کلی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: عاوه بر آن، علل و ابعاد مختلف افزایش غیر منطقی قیمت ها در این 
جلسه نیز به بحث گذاشته شــد و وزارتخانه های ذیربط هر یک موظف شدند 
کااهای مربوط به دستگاههای خود را با پیگیری روزانه و دقیق مورد نظارت قرار 
دهند. وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری تکالیف ویژه ای 
در این زمینه عهده دار شدند.سخنگوی دولت تاکید کرد: عاوه بر مسئله کاهش 
قیمت ها، دولت با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی، حمایت از بازار سرمایه را مورد 
بحث قرار داد. دولت در ماههای اخیر برای ترخیص کااهای اساســی از گمرک 
دو تصمیم گرفته است. تصمیم اول ترخیص کاا بدون کد رهگیری و با تعهد ۳ 
ماهه بانک برای تامین ارز بود و دوم بخشنامه جدید دولت که 9۰ درصد کااها 
ترخیص و الباقی بعد از تامین ارز توســط بانک مرکزی وارد بازار شــوند.ربیعی 
گفت: با استفاده از بخشنامه جدید دولت تا پایان هفته آینده حدود یک میلیون 
تن کاای اساسی ترخیص می شود و ترخیص کااهای اساسی بعد از این تاریخ 
هم ادامه خواهد یافت. این تصمیم با توجه به ضرورت ترخیص سریع کاا برای 
جلوگیری از افزایش قیمت ها و عدم کاهش تولید اتخاذ شــده است.وی افزود: 
برای روشــن شدن برخی از شبهات، تاکید می شود این اجازه فوری ترخیص ها، 
صرفا شامل کااهای اساسی و مواد اولیه تولید است که اولویت آنها تنها توسط 
وزارت صمت مشخص خواهد  شد. از همین جا اعام می کنم خارج از این اولویت 
گذاری هیچ کاایی به این شکل ترخیص نخواهد شد. بنابراین کااهای مصرفی، 
لوکس و غیر ضرور اصا با این بخشنامه امکان ترخیص ندارند.سخنگوی دولت 
گفت: نابر گزارشــی که از رئیس محترم گمرک دریافت کردم، بافاصله بعد از 
این بخشــنامه 2۵ هزار تن برنج از گمرک ترخیص شده است و تا یک میلیون 
تن کاا به زودی ترخیص خواهد شد.سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه فارغ 
از تصمیماتی که امیدواریم دولت جدید آمریکا به نفع جامعه جهانی و دو ملت 
اتخاذ کنند، ما برنامه توانمندســازی داخلی خود را ادامه خواهیم داد، گفت: در 
دوران جنگ اقتصادی آموختیم پایه های اقتصاد داخلی را محکم و معیشــت 
مردم که از این جنگ بزرگ آســیب دید ترمیم کنیم. در پاسخ به سناریوهای 
متخذه، تصمیمات مقتضی براساس شرایط در زمان خود اتخاذ خواهد شد.ربیعی 
ادامــه داد: آقای بایدن با این شــعار به عرصه انتخابات آمــد که خواهان اعاده 
حیثیت آمریکا در نزد مردم جهان اســت. او هم معتقد اســت که اعتبار آمریکا 
به شــدت مخدوش شده اســت.وی تاکید کرد: حق مردم کشورمان از اقتصاد 
جهانی بیش از اینهاست و برای احقاق این حق با آمریکا خواهیم جنگید و ایران 
از هر فرصتی اســتفاده می کند. امیدوارم که رهبران جدید آمریکا از تجربه 4 
ســال اخیر درس هایی آموخته باشند، عصر قلدری و یکجانبه گرانی پایان یافته 
و مســائل جهانی نیازمند تعمیق همکاری بیــن المللی و احترام به حقوق بین 

الملل و ملت ها است.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید ابزارهایی تعریف کنیم 
که ارزش هــا را بر جامعه حاکم و ما را به کرامت 

انســانی نزدیک تر کند که این ابزارها، متناسب با 
زمان و مکان و اقتضائــات متغیر خواهند بود.به 
مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی که 
از طریق ارتباط تصویری در آیین افتتاحیه دومین 
همایش علمی تبیین حکمرانی اســامی سخن 
می گفت، بــر ضرورت آینده پژوهی درباره ابعاد و 
پیچیدگی های حکمرانی در نظام جهانی و تبیین 
شاخصه های حکمرانی در تراز اسامی تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه از عقانیت، مشارکت، حقوق 
مساوی، مســئولیت پذیری و شفافیت به عنوان 
برخی از شاخصه های یک حکمرانی خوب یاد کرد 
و گفت: این شاخص ها باید مورد مطالعه قرار گیرد 
تا چیســتی و معنا و مفهوم هر یــک از آن ها به 

خوبی درک شود.رئیسی با تأکید بر لزوم طراحی 
نظامی مبتنی بر فقه، شــریعت، فقه و حکمت، 
خاطر نشــان کرد که در طراحــی این نظام باید 
اصول تغییرناپذیری همچون معنویت، عقانیت، 
اخاق، عدالت، آزادی و استقال مورد توجه قرار 
گرفته شوند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت 
»دولت ســازی اســامی« و نقش »ساختارها و 
نهادهــا« و »کارگزاران« در این فرایند، به تبیین 
عناصــر مهم برای شــکل گیــری حکومت تراز 
اسامی پرداخت.رئیســی گفت: در شکل گیری 
دولت اســامی باید به پیوند ارزش ها با روش ها 
توجه شــود تا هر ابزاری بــرای حکمرانی مورد 
استفاده قرار نگیرد.رئیس دستگاه قضا از عقانیت، 

معنویت و مردم باوری به عنوان شاخصه های مهم 
در حکمرانی وایی یاد کرد و تبیین دقیق هر یک 
از این شاخصه ها توسط نخبگان و مراکز علمی و 
پژوهشی را ضروری دانست.رئیسی به ذکر مثالی 
در این زمینــه پرداخت و گفت: وقتی ما از مردم 
باوری ســخن می گوییم، تأکید ما مبتنی بر نگاه 
امامین انقاب اســامی به مردم است که نقش 
مــردم را مهم و خواســت و رای آن ها را تعیین 
کننده می دانستند؛ نه امری تشریفاتی.رئیس قوه 
قضاییه، »عدالــت« را از دیگر محورهای مهم در 
حکمرانی وایی دانســت و افزود: بعد از توحید 
بیشــترین مفهومی که در فرهنگ دینی ما مورد 
توجه قرار گرفته، عدالت اســت که با بسیاری از 

اصول همچون توحید، نبوت و امامت ارتباط دارد 
و همه شئون زندگی ما را در بر می گیرد.رئیسی 
با بیان این که در جامعه برآمده از اندیشه و تفکر 
اســامی باید نظام سازی مبتنی بر عدالت باشد، 
متذکر شــد: اگر می خواهیم جامعه ای با کرامت 
ســاخته شود که مسیر بندگی و زندگی همراه با 
امنیت و رفاه اجتماعی را رقم بزند، روش حکمرانی 
ما باید عادانه باشد.رئیس قوه قضاییه از شفافیت 
به عنوان یکی از شاخصه های مهم حکمرانی تراز 
اســامی و وایی یاد کرد، اما در عین حال گفت: 
همانطور که مبانی عقانیت در نظام اســامی با 
مبانی حکمرانی مورد نظــر غربی ها تفاوت دارد، 

مبانی شفافیت دو نظام نیز متفاوت است.

 نایب رئیس مجلس: 
مدیرانمیدانیازاختیاراتکافیبرخوردار

نیستند
نایب رئیس مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه مدیران میدانی و عملیاتی از 
اختیارات کافی برای تصمیم گیری در شرایط جنگ اقتصادی برخوردار نیستند، 
از ورود مجلــس به موضــوع تفویض اختیار به مدیران عالی رتبه اســتان ها در 
آینده نزدیک خبر داد.، ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست بررسی 
مشــکات صادرات و واردات از گمرکات و بنادر اســتان کــه با حضور فریدون 
همتی اســتاندار هرمزگان و برخی از مدیران اســتانی برگزار شد اظهار داشت: 
در این نشســت موضوعات و مباحث مختلفی از جمله علل رســوب و انباشت 
کااها به ویژه کااهای اساســی در گمرکات استان مورد بررسی قرار گرفت.وی 
گفت: مدیریت میدانی ما در ســطح کشور بســیار خوب عمل کرده است اما از 
اختیارات کافی برای اعمال تصمیم های مدیریتی برخوردار نیســت.نایب رئیس 
مجلس شورای اسامی افزود: بهترین کاری که در دوران تحریم باید انجام داد، 
واگذاری اختیارات به مدیران عالی رتبه اســتانی و کمک به تصمیم گیری بهتر و 
فوری آنان است.قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: متأسفانه برای هر امر کوچک و 
بزرگی، بخشنامه ای از مرکز صادر می شود که به دفعات مکرر این بخشنامه ها در 
حال تغییر است و اجازه دخالت سریع و صریح به مدیران استانی داده نمی شود.

وی اظهــار کرد: مجلس به زودی به این موضــوع ورود خواهد کرد و امیدواریم 
بتوانیم شرایط تفویض اختیارات به مدیران عالی رتبه استان ها را فراهم کنیم.

طرحمقابلهباکرونا،مردمپایهوازسطحباای
علمیبرخورداراست

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین آغازبه کار طرح مقابله با کرونا، گفت: 
همه ظرفیت ها در خدمت مردم قرار خواهد گرفت و این طرح مردم پایه است 
اما از بااترین سطح علمی برخوردار است که فرهیختگان خبره و اطّبای مبّرز 
در تهیه آن مشارکت داشته اند. سردار غامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین بعدازظهر دیروز )سه شــنبه 2۰ آبان( در آیین آغاز به کار طرح 
تکمیلی مبارزه با کرونا در استان خراسان رضوی که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، اظهار داشت: این طرح تحت عنوان طرح شهید سلیمانی به منظور 
قطع زنجیره ویروس کرونا با توافق با وزیر محترم بهداشــت به عمل آمده و از 
کنار مضجع نورانی علی ابن موســی الرضا )ع( آغاز شد و ان شاه این طرح در 
سراســر  کشور اجرا خواهد شد.وی افزود: امیدواریم با بکارگیری همه ظرفیت 
های استان ها که در قرارگاه مشترک بسیج و وزارت بهداشت راهبری خواهد 
شد، شاهد نتیجه بخش بودن آن باشیم.سردار سلیمانی با بیان اینکه گروه های 
تخصصی مســتقر می شــوند و در امتداد آنها پایگاه های سامت که تشکیل 
شده اند انجام وظیفه خواهند کرد، ادامه داد: همه ظرفیت ها در خدمت مردم 
قرار خواهد گرفت و این طرح هم مردم پایه اســت اما از بااترین سطح علمی 
برخــوردار اســت و همه فرهیختگان خبره و اطّبای مبــّرز در تهیه این طرح 
مشارکت داشته اند.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: این طرح با توجه 
به توانایی های موجود در کشــور و شبکه مویرگی که بسیج در سراسر کشور 
دارد، ان شــاه اگر به دقت اجرا شود در یک فاصله زمانی پیش بینی شده ای، 
به امید خداوند متعال شاهد شیب نزولی ابتا خواهیم بود و در مدت چهارماه 
ویروس به مرحله مهار و کنترل قرار می گیرد تا اقدامات بعدی انجام شود.سردار 
سلیمانی با بیان اینکه پشتیبانی همه جانبه از بیماران در منزل از جمله اهداف 
این طرح اســت، عنوان کرد: ان شاه پس از خراسان رضوی الگوی پیاده شده 
در این استان در سراسر کشور آغاز خواهد شد. البته در سایر استانها هم زمینه 

اجرای این طرح آغاز شده است.

رئیس قوه قضاییه:
باید افرادی تربیت 
کنیم که بتوانند 
حکمرانی اسامی 
را اجرایی کنند
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گزیده خبر معاون سازمان برنامه خبر داد؛

تدوین تبصره های بودجه ۱۴۰۰ به پایان رسید
معاون ســازمان برنامه و بودجه،عنوان کرد: اصاح ساختاری بودجه باید به اقتضای 
زمان و به آرامی انجام شــود، بخشــی از آن در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال 
نیز بخشــی دیگر با همکاری مجلس گنجانده می شــود.به گزارش سازمان برنامه و 
بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی، در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی 
اتوبوس های فرســوده ناوگان اتوبوس رانی شهری، درباره ایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: 
تنظیمایحه بودجه ســال آینده به صورت شبانه روزی در حال انجام بوده و تدوین 
تبصره های بودجه به پایان رسیده است.وی افزود: هفته گذشته به درخواست مجلس 
شــورای اسامی، بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی ارائه 
شــد تا فرصت داشته باشند از طریق کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات به انجام 
بررســی های ازم بپردازند.معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 

بودجه عمومی و کل کشور نیز در حال آماده سازی است و احتمال می رود ۱۳ و ۱۴ 
آذرماه به مجلس شــورای اسامی تقدیم شود.پورمحمدی تاکید کرد: ایحه بودجه 
فارغ از تحوات پیرامونی تنظیم می شود تا کشور دچار تاطم نشود.وی بیان داشت: 
در بودجه امســال نیز تاکنون تعهدات کارمندان، معلمان و بازنشستگان، پرداخت 
یارانه های نقدی و بازپرداخت اصل و ســود اوراق مالی به صورت منظم انجام شده 
است.معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه در بودجه سال 
۱۴۰۰ مهم اســت، ثبات بودجه بوده تا بازارها به اتکای آن آرامش داشته باشند.وی 
ادامه داد: قصد نداریم بودجه سال آینده منبسط شود و مهم این است که بخشی از 
اصاحات ساختاری که زمینه آن وجود دارد، اعمال شود، همچنین به منابع جدید 

توجه خواهیم کرد و شفافیت بودجه را افزایش خواهیم داد.

تصویب اصاحات ساختاری بودجه
پورمحمدی درباره تصویب اصاحات ســاختاری بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، گفت: پیش 
از ایــن با محوریت ســازمان برنامه و بودجه و همکاری دســتگاه ها و نهادهای علمی و 
پژوهشی، اصاحات ساختاری بودجه تدوین شد و در اختیار شورای هماهنگی سران قوا 
قرار گرفت.وی افزود: طبیعی است که تغییر بزرگ باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام 
شود، بخشی از این موارد در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز با هماهنگی مجلس 
شورای اسامی اصاحات در ایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال انجام است.پورمحمدی اظهار 
داشت: رهبر معظم انقاب و بخش های مختلف کشور بر ضرورت اصاح ساختار بودجه 
اذعــان دارند و باید این اصاحات به تدریج و با توجه به ماحظات اجتماعی و شــرایط 

زمانی انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
40 درصد کارتخوان ها هویت اقتصادی 

ندارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان ها را 
شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان 
اخذ شده که معافیت ها را دور می زنند.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی)کارتخوان( 
که در کشور هستند را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعاان اقتصادی داشته باشد 
تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.این نماینده مجلس افزود: 
اکنون در مناطق آزاد کارتخوان هایی اخذ شــده که بتوانند تراکنش آن منطقه 
را انجــام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می دهد و 
عما معافیت هایی که برخوردار اســت را به شکلی دور میزند.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس تصریح کرد: حدود هشــت و نیم میلیون کارتخوان در کشــور 
وجــود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد 

نیست و این یک نگرانی جدی است.

 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل آذربایجان شرقی: 

سازمان های مردم نهاد نقش موثری در باز 
اجتماعی شدن متهمان می توانند ایفا کنند

آذربایجان شرقی - لیا پاشایی: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: سازمان های مردم نهاد در خصوص 
باز اجتماعی شــدن و بازگرداندن متهمان بــه جامعه می توانند اقدامات خوبی 
انجام دهند.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، احمد موقری در اولین 
نشست کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با بیان 
اینکه جلب مشارکت های مردمی مورد توجه نهادهای قوه مجریه و قضائیه بوده 
و تمایل به بهره مندی از ظرفیت ســمن ها افزایش یافته اســت، اظهار داشت: 
نهادهای مردمی ارتباط تنگاتنگی با مردم و دیدگاه اجتماعی خاصی که دارند و 
آن بحث عاقمندی به کاری اســت که انجام می دهند و دغدغه حل مشکات 
مردم را دارند می توانند به عنوان حلقه وصل حاکمیت و مردم نقش اساسی ایفا 
کنند.وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان پل ارتباطی 
بین مردم و مسئوان نقش بسزایی ایفا کنند، افزود: ارتباط متقابل بین نهادهای 
مردمی و نهادهای دولتی به فرهنگ سازی و احیای حقوق عامه در جامعه کمک 
کرده و می تواند از وقوع جرایمی که در جامعه اتفاق می افتد پیشــگیری کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان 
شــرقی ادامه داد: توانمندی ســازمان های مردم نهاد برای جلب مشارکت در 
حوزه قضایی در زمینه های مختلف مورد توجه قوه قضائیه  اســت.وی با اشاره 
به نقش ســازمان های مردم نهاد در نظارت بر اجرای قوانین، بیان کرد: سازمان 
های مردم نهاد در راســتای نظارت بر اجرای صحیــح قوانین از طریق مردم و 
دســتگاه های اجرایی به عنوان چشــم و چراغ نهادهای ناظر در جامعه باشند.

موقری خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد در خصوص باز اجتماعی شدن 
و بازگرداندن متهمان به جامعه می توانند نقش تاثیرگذار و موثری ایفا کنند

 ضرورت ساماندهی و هم افزایی
 کتابخانه های عمومی تخصصی و شخصی در قم

استاندار قم گفت: ساماندهی، هماهنگی و هم افزایی بین کتابخانه های عمومی، 
شــخصی و تخصصی که در حال فعالیت توسط نهادهای فرهنگی در قم امری 
ضروری اســت.بهرام سرمست در آئین بهره برداری از کتابخانه عمومی شهدای 
نوبهار با اشــاره به اهمیت جایگاه فرهنگ کتاب خوانی در ارتقا ســطح دانشی 
جامعه گفــت: در حوزه مطالعه کتاب با توجه پیشــرفت تکنولوژی و بویژه در 
شرایط کرونایی امروز باید به جای تولید کتاب های کاغذی به سمت تولید بیشتر 
کتاب های دیجیتال و الکترونیکی حرکت کرد.استاندار قم با اشاره به همت علما 
و فضای قم در ایجاد کتابخانه و گنجینه های مهم و ارزشــمند کتاب در قم به 
عنوان مرکز و فقاهت و جهان تشیع گفت: ساماندهی، هماهنگی و هم افزایی بین 
کتابخانه های عمومی، شخصی و تخصصی که در حال فعالیت توسط نهادهای 
فرهنگی در قم امری ضروری است.وی افزود: قم از نظر زیرساخت و ظرفیت نشر 
و فروش کتاب ســرآمد همه استان ها است اما وجود یک کتابخانه شبانه روزی 
از موضوعاتی اســت که باید برای ایجاد آن اقدام کرد.سرمســت ضمن تاکید بر 
توســعه زیرســاخت های فیزیکی حوزه کتاب و کتاب خوانی گفت: برای ترویج 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در کتاب فعالیت های عمرانی باید فرهنگ مطالعه 
از سنین پایی به کودکان آموزش داده شود.گفتنی است کتابخانه شهدای نوبهار 
از مصوبات ســفر رهبر معظم انقاب به قم در سال ۸۹ در یکی از مناطق کمتر 
برخوردار قم با اعتبار ۴۱ میلیارد ریال در چهارطبقه ســاخته شــده است.این 
کتابخانه با مخزنی به مســاحت ۴۵۰ متر مربع، ۲ سالن مطالعه آقایان و بانوان 
هرکدام با زیربنای ۸۰۰ متر مربع، بخش مرجع به مساحت ۲۵ متر مربع، بخش 
کــودک در ۱۳۰ متر مربــع، بخش نوجوان در ۲۵ متــر و همچنین ۴ کاس 
آموزشــی با زیربنای ۲۰۰ متر به ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به ساکنان 
محله نوبهار شــهر قم می پردازد.تاکنون ۱۷ هزار و ۸۳ عنوان کتاب در ۲۱ هزار 
و۸۸۷ نســخه در این کتابخانه قرار گرفته اســت و تجهیزاتی چون ۱۰۴ قفسه 
یکطرفه و ۳۰ قفســه دوطرفه، ۲۶۴ صندلی مطالعه، ۱۱۰ میز مطالعه دونفره، 
۲ میــز مطالعه چهارنفره، ۶ میز مطالعه شــش نفره و همچنین ۱۹ عدد رایانه 

ارائه شده است.

افراد برتر مسابقه مجازی »نوگان حسینی« 
با حضور شهردار گرگان معرفی شدند

آئین معرفی برترین های نخستین دوره مسابقه مجازی نوگان حسینی با حضور 
مدیرکل سازمان تبلیغات اسامی استان، مسئوان کانون مداحان و بنیاد دعبل 
خزاعی استان، شهردار و برخی اعضای شورای اسامی شهر گرگان، مشاور امور 
بانوان و خانواده شــهردار در سالن اندیشه شــهرداری گرگان برگزار شد.دکتر 
عبدالرضا دادبود شــهردار گرگان در این آئین با اشاره به نقش سازنده و تربیتی 
مداحان اهل بیت )ع( اظهار کرد: تاثیر مداحان در حرکات بزرگ تاریخی کشور 
ما از به وقوع پیوستن انقاب اسامی تا موفقیت در هشت سال دفاع مقدس انکار 
ناشدنی است.دادبود افزود: شوری که مداحان به این حرکات مردمی می بخشند 
در کنار شعور مردمان باعث به ثمر رسیدن حرکت های بزرگ فرهنگی شد.وی 
نقش مداحی را نقشــی ماندگار و تاثیرگذار خواند و گفت: مداحان شور و نشاط 

خاصی به جامعه می بخشند.

استانها
طی هفته آینده؛

بودجه بانک ها و شرکت های دولتی در مجلس 
بررسی می شود

نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسامی گفت: هفته 
آینده نمایندگان مجلس بررســی بودجه بانک ها و شــرکت های دولتی را آغاز 
می کنند. حجت ااســام محمدرضا میرتاج الدینی با اشــاره بــه ارائه بودجه 
بانک ها و شــرکت های دولتی به مجلس شورای اســامی، گفت: ارائه بودجه 
شــرکت های دولتــی و بانک ها پیش از ارائه بودجه عمومــی به مجلس، اقدام 
شایســته ای اســت.وی بیان کرد: البته بنده معتقدم که یک ماه برای بررسی 
بودجه بانک ها و شرکت های دولتی کافی نیست اما به هر صورت فرصت خوبی 
است که نمایندگان بودجه عریض و طویل بانک ها و شرکت های دولتی را مورد 
بررسی قرار دهند.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: بررسی دقیق بودجه بانک ها و شرکت های دولتی گام مهمی برای 
اصاح ســاختار بودجه اســت و ما ارائه بودجه بانک ها و شرکت های دولتی در 
این مقطع زمانی را امری مثبت می دانیم.میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: مجلس 
ســریعاً بررسی بودجه بانک ها و شرکت های دولتی را آغاز می کند و با توجه به 
اینکه این هفته نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه خود هستند، احتمااً 
یک شنبه هفته آینده بودجه بانک ها و شرکت های دولتی به کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس ارجاع می شــود تا مورد بحث و بررســی قرار گیرد.وی درباره 
آخرین وضعیت بررسی طرح اصاح ســاختار بودجه در مجلس اظهار داشت: 
اخیراً نمایندگان تقاضا کرده اند تا طرح اصاح ساختار بودجه در اولویت بررسی 
در صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت موافقت هیئت رئیسه به زودی 
در دســتور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.گفتنی اســت که ایحه بودجه 
شــرکت های دولتی و بانک ها جهت بررسی به دیوان محاسبات ارسال می شود 
و دیوان محاســبات نیز طی مدت ۲۰ روز گزارش آن را به کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس اعام خواهد کرد.از سوی دیگر، کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس در مدت زمان یک ماه بودجه شرکت های دولتی را 
در کمیته های مختلف خود بررسی کرده و بعد از دریافت نظر دیوان محاسبات 
و جمع بندی نهایی، ایحه بودجه شــرکت های دولتی به همراه گزارش آن به 

دولت ارسال خواهد شد.

تبانی فروشگاه ها و شرکت های تولیدی 
حبوبات برای گران فروشی

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران افزود: برخی شــرکت های تولیدی 
و بسته بندی حبوبات با فروشــگاه های عرضه کاا برای گران فروشی با یکدیگر 
تبانــی می کنند و قیمــت مصرف کننده را بیش از قیمــت واقعی بر روی کاا 
درج می کنند.محمدعلی اسفنانی گفت: متاسفانه برخی از شرکت های بسته بندی 
حبوبات که صدا و سیما هم آن ها را تبلیغ می کنند تخلف و گران فروشی می کنند 
و حبوبات درجه ۲ را به عنوان حبوبات درجه یک بسته بندی می کنند و آن را با 
قیمت بیشتر از حبوبات درجه یک می فروشند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران افزود: این تخلفات ثبت شده و دستور رسیدگی به آن صادر شده و قطعا 
برخورد تعزیراتی با این متخلفان انجام می شود. وی با اشاره به سایر تخلفات این 
قبیل شرکت ها بیان داشــت: این متخلفان در اصل چند تخلف انجام می دهند 
اول اینکه حبوبات با کیفیت درجه ۲ یا ۳ را به عنوان حبوبات درجه یک عرضه 
می کنند و دوم اینکه قیمت هر کیلو از حبوبات بســته بندی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار 
تومان گران تر از حبوبات فله ای اســت بنابراین با یک بسته بندی ساده عاوه بر 
اینکــه کاای با کیفیت پایین را با عنوان کاای درجه یک عرضه می کنند بلکه 
گران فروشی هم می کنند. اســفنانی در ادامه بیان داشت: برخی از شرکت های 
بسته بندی حبوبات و شرکت های تولیدی با تبانی با فروشگاه های  قیمت  مصرف 
کننــده را بااتر از قیمت اصلی کاا درج می کنند و با اعمال یک تخفیف کاا را 
به مصرف کننده می فروشند در حالی که حتی با اعمال تخفیف قیمت بیش از 
قیمت واقعی آن کاا اســت. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: این 

تخلفات در دست پیگیری است و قطعا با آن ها برخورد خواهد شد.

حداقل حقوق بیمه بیکاری ۲ میلیون تومان 
اعام شد

مدیر کل بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: افرادی که از اول خرداد امسال بیکار 
شــدند حداقل دو میلیون تومان دریافت می کنند.ر پی شیوع ویروس کرونا در 
کشــور، دولت تصمیم گرفت تا بر اساس قانون به کسانی که در پی شیوع این 
ویروس کار خود را از دســت دادند، بیمه پرداخت کند.  درحالی که در قانون 
ذکر شده اســت که مجموع دریافتی مقرربگیر بیمه بیکاری نباید از ۸۰درصد 
متوسط مزد یا حقوق کمتر باشد، مشاهده شد که مشموان بیمه بیکاری کرونا  
که گایه های بسیاری از وضعیت پرداختی ها داشتند. بر اساس بررسی ها میزان 
پرداختی های بیمه بیکاری مشــموان کرونا به اندازه ای کم بوده اســت که در 
برخی موارد تا ۷۰هزار تومان در گزارش های میدانی گزارش شده است.اما اکنون 
شواهد حاکی از آن است که شرایط تغییرکرده است.بابایی, مدیرکل حمایت از 
مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون درباره حداقل حقوق بیمه بیکاری گفت:  
افرادی که از اسفند ۹۸بیکار شده اند تا قبل از خرداد ۹۹ بر اساس مصوبه ستاد 
مقابلــه با کرونا حداقل یک میلیون تومان مقرره بیکاری دریافت می کردند، اما 
از خردادماه این میزان بر اساس قانون بیمه بیکاری و همچنین شرایط تاهل یا 
تجرد و افراد تحت تکفل گاهی به ۵ تا ۶ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

وی افزود: به ازای هر فرد تحت تکفل ده درصد حداقل دستمزد اعامی شورای 
عالی کار به رقم بیمه بیکاری اضافه شده است.بابایی گفت: تاکنون به ۶۷۰هزار 

نفر بیمه بیکاری پرداخت شده است.

رییس دیوان محاسبات کشور، گفت: 
با وجود بررسی های سازمان بازرسی 
و حکم هیات مستشاری دیوان، دلیل 
اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم 
فسخ واگذاری شرکت هفته تپه متوجه 
نمی شــویم.، مهــرداد بذرباش رییس 
دیوان محاســبات کشــور در جلسه 
معارفه حاکم شــرع دیوان محاسبات 
ضمن گرامیداشــت و تســلیت فوت 
عبداللهــی حاکم شــرع قبلی، گفت: 
رحیمی به حکم رییــس قوه قضائیه 
برای این جایگاه در دیوان محاســبات 
منصوب شــده اســت که از آیت اه 
رییســی تشــکر می کنیم.وی گفت: 
رحیمی ۲۷ ســال ســابقه خدمت در 
دستگاه قضا را دارد بنابراین به اهمیت 
ســاختار دیوان محاسبات واقف است، 
خانواده دیوان محاســبات تاش می 
کند تا رویه های مالی کشور را اصاح 
کنــد.  بذرپاش ادامه داد: بســیاری از 
گرفتاری های امروز کشــور به دلیل 
همین رویه های مالی اســت و دیوان 
محاسبات افتخار می کند که با حضور 

دادستان، هیات مستشاری، مدیران و 
پرسنل باتجربه که همگی شأن قضاوت 
دارنــد، به دنبال اصــاح این رویه ها 
اســت.رییس دیوان محاسبات کشور 
تاکید کرد: بنای ما در دیوان محاسبات 
اصاح امور و رویه های مالی اســت و 
نه تشکیل پرونده اما پرونده هایی هم 
به ضرورت تشــکیل می شود که برای 
تعیین تکلیف به قوه قضائیه ارســال 
می شود.وی با بیان اینکه امروز کشور 
از کــم اقدامی و بی اقدامی بیشــتر از 
خطــای اقدامی رنج می بــرد، گفت: 
ما بررســی تفریغ بودجه ســال ۹۸ را 
از دیــروز در دیوان محاســبات آغاز 
کردیم، در این بررســی هــا در زمان 
قرائت بند، بنــد گزارش به این نتیجه 
رســیدیم که برخی از این بندها فاقد 
عملکرد هســتند و یا اینکه هیچ گونه 

عزمی برای اجرای آن ها وجود نداشته 
اســت.بذرپاش تصریــح کــرد: امروز 
ریســک در مدیریت به حداقل رسیده 
و یکی از دایل عمده کاســتی ها در 
کشور از همین قسمت ناشی می شود 
بنابراین در دیوان محاســبات براساس 
یک توافق مقرر شــده، به مدیرانی که 
مــی خواهند کار کنند، کمک شــود.

رییس دیوان محاســبات کشور ادامه 
داد: مــا در هیــات های مستشــاری 
باتجربه  از مدیران  دیوان محاســبات 
هم اســتفاده کرده ایم تا اعضا تنها با 
نگاه قضایی و مالی به مســائل ننگرند 
بلکه نگاه اجرایی هم داشته باشند.وی 
با اشاره به رسیدگی برخی پرونده های 
مهم در دیوان محاســبات، اظهار کرد: 
بحث واگذاری شــرکت های دولتی به 
صورت جدی در دیوان محاسبات مورد 

رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت 
تپه از مهم ترین آن ها اســت و نمی 
دانــم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت 
اقتصاد بر عدم فســخ ایــن واگذاری 
چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده 
و هیات مستشــاری دیوان حکم داده 
است اما نمی دانم چرا اجرا نمی شود.

بنای دیوان محاسبات  افزود:  بذرپاش 
کمک به دولت است، دولت اکنون در 
شرایط ســخت کشور در وسط میدان 
قرار گرفته و ما بایــد به آن ها کمک 
کنیم اما اینگونه مســائل مانند فسخ 
واگــذاری شــرکت هفت تپه بســیار 
متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار 
برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی 
شــویم.رییس دیوان محاسبات کشور 
ضمــن تاکید بر اهمیت حاکم شــرع 
امیدواریم  در دیوان محاسبات، گفت: 
یک کار خوبی را در کنار خانواده دیوان 
محاسبات برای کشــور انجام دهیم و 
در گام دوم انقــاب بتوانیم گامی در 
عملیاتــی کردن خواســته های مقام 

معظم رهبری در کشور برداریم.

اصرار دولت بر عدم فسخ 
واگذاری هفت تپه

محمود واعظی بــه برخی ادعاهــا در خصوص تمایل 
دولــت به افزایش نــرخ ارز واکنش نشــان داد.، در پی 
شایعه سازی برخی محافل و رسانه ها مبنی بر مانع تراشی 
دولت در مســیر کاهش نرخ ارز، محمــود واعظی این 
ادعــا را کاما غلــط خواند و گفت: این ادعایی اســت 
که هر چند وقت یک بار از ســوی برخی محافل علیه 
دولت مطرح می شــود در حالی کــه هم طراحان و هم 
منتشرکنندگان آن می دانند چنین حرفی چقدر غلط، 
متناقض و بی اساس است. واعظی با بیان اینکه از زمان 
خروج آمریــکا از برجام، دولت مســتمرا در دو جبهه 
جنگیده اســت، خاطرنشــان کرد: دولت از یک طرف 
با تحریم های بی ســابقه آمریکا مقابلــه کرده تا جنگ 
اقتصادی تمام عیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی 
شــود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با ســوداگران 
و کاسبانی که از شــرایط تحریمی ارتزاق می کنند، در 

نبرد بوده اســت. وی افزود: این ســوداگران تحت هر 
شــرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار 
ابایی از بی ثبات سازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در 
بازاراهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشــه در 
راستای موفق نشــدن سیاست های ثبات ساز و کنترلی 
دولت حرکت می کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور تامین 
کااهای اساســی مورد نیاز مردم و تامیــن مواد اولیه 
کارخانجات را دو سیاســت مبنایی دولت در ســالهای 
تحریم دانســت و خاطرنشان کرد: دولت همواره تاش 
کرده کااهای اساسی مورد نیاز مردم اوا به وفور و ثانیا 
با قیمت منطقی به دســت آنها برسد، از سوی دیگر به 
دنبال این بوده که با تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ 
تولید در کشــور متوقف نشود. این عضو کابینه تدبیر و 
امید افزود: ادعای تمایل دولــت به گرانی ارز در درون 
خود دارای تناقض اســت. دولتی که تمام هم وغم خود 

را  بر کنترل قیمت کااهای اساسی و تامین مواد اولیه 
کارخانه جات قرار داده، چطور ممکن اســت متمایل به 
افزایش نرخ ارز باشــد. دولت نــه تنها از گرانی ارز هیچ 
نفعی نمی برد، بلکــه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را 
غیرواقعی و زیان بار می داند.  واعظی طرح چنین ادعایی 
علیه دولت را کاما مغرضانه دانست و اذعان داشت:  این 
تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی 
است که به دنبال متاطم کردن جو بازارهای مختلف و 
انحراف افکار عمومی هستند. رئیس دفتر رئیس جمهور 
در پایان خاطرنشــان کرد: دولت همواره به دنبال ثبات 
در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به 
مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تاش 
کرده از نرخ های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به ســوی 
قیمت واقعی و همخوان با واقعیت های اقتصادی کشور 

حرکت کنیم.

پاسخ رییس دفتر روحانی به برخی ادعاها:

دولت به دنبال گرانی ارز نیست

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه 
شــرکت های هواپیمایــی از ســقف 
قیمتی طیف نرخی تعیین شده سال 
قبل، عبــور نکرده اند، گفــت: اخبار 
و رویدادهایی را مشــاهده می کنیم 
کــه حاکی از آن اســت کــه قیمت 
مســکن روند نزولی را طی می کند.، 
محمد اسامی در مراسم ورود ۱۲۲ 
تولید داخل،  ناوگان ریلی  دســتگاه 
در جمــع خبرنــگاران درباره قیمت 
بلیت هواپیما و جلســاتی که در این 
باره در حــال برگزاری اســت، بیان 
کرد: ما افزایش قیمت بلیت هواپیما 
نداشتیم و فهرستی که طبق آن قرار 
بود تــا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت ها 
اعمال شود، متوقف شــد.وزیر راه و 
شهرسازی اظهار داشت: شرکت های 
هواپیمایی از ســقف طیــف نرخی 
بلیت ها عبور نکردند و ما گزارشــی 
مســتند در این باره هم نداریم. وی 
ادامــه داد: شــرکت های هواپیمایی 
را ملــزم کردیم در فــروش صندلی 
هواپیما ســقف ۶۰ درصد ظرفیت را 
رعایت کنند و یک صندلی خالی کنار 
هر مسافر باشد.وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: شرکت های هواپیمایی زیر 
کف قیمتی رقابــت می کردند که ما 
در راســتای رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعی، این موضوع را هم متوقف 
کردیم.اســامی افزود: شــرکت های 
هواپیمایی درباره افزایش قیمت بلیت 
هواپیما با استناد به افزایش قیمت ارز، 

اعام  ما  درخواست هایی داشتند که 
کردیم این نرخ های ارز واقعی نیست 
و باید اجازه دهند نرخ های ارز متعادل 
شــود.وی افزود: در این باره جلساتی 
برگزار شــد و ما موضوع مهمی را که 
در نظــر گرفتیم این بــود که اجازه 
تکرار پروازهــای چارتر را نمی دهیم، 
البته پروازهایی که متقاضی خودش 
مســافر آن پــرواز را دارد و به مردم 
نمی فروشــد، چارتر پذیرفته شــده 
در دنیا اســت و وجود دارد؛ مشکل 
چارتر این بود که پروازهای برنامه ای، 
سلف خری می شــد و چارترکننده با 
توجه بــه اقتضائات زمانی نرخ گذاری 
می کرد و در کنسلی ها هم پول مسافر 

برنمی گشت.

 افتتاح 7 پــروژه ریلی تا پایان 
سال 1400

وی با تأکید بــر این که حمل و نقل 
ریلی یکی از سامانه های ایمن حمل و 
نقل است، گفت: مقام معظم رهبری 
و همچنین رئیس جمهور همواره بر 
توسعه ظرفیت ریلی و کیفیت بخشی 
به حمل و نقل ریلی تأکید دارند و ما 

هم این موضوع را با اهتمام ویژه دنبال 
می کنیم.اسامی افزود: سهم ریل در 
حمــل کاا باید طبــق برنامه به ۳۰ 
درصد افزایش یابد؛ما اتصال ۵ استان 
به شــبکه ریلی را دنبال کردیم و ۷ 
پروژه ریلی تا پایان سال ۱۴۰۰ افتتاح 
می شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به تغییر کیفیت قطارها و بهینه سازی 
آنها، افزود: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون 
۴۴۵ دستگاه انواع ناوگان داخلی وارد 

شبکه شده است.

 قیمت مسکن روند نزولی را طی 
می کند

اسامی درباره تأثیر کاهش قیمت ارز 
بر کاهش قیمت مسکن، بیان کرد: از 
سال ۹۷ تاکنون قیمت مسکن نظیر 
ســایر کااها متأثر از تحوات ارزی 
افزایش یافت و با ریزش قیمت ارز و 
طا، باید قیمت هایی که با ارز افزایش 
قیمت داشته اند، برگردند اما متأسفانه 

چسبندگی قیمتی هم وجود دارد.
وی ادامــه داد: ما در طرح اقدام ملی 
مســکن، جامعه هدف را مشــخص 
کردیم، ۴۳۶ هزار نفر واجد شــرایط 

احصا شد که در حال اتصال به پروژه 
هســتند و ما طرح اقدام ملی مسکن 
را ادامه می دهیم تا افراد فاقد مسکن 
صاحبخانه شوند.وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد: سازندگان هم ۸۰ درصد 
منابــع مــورد نیاز خــود را در قالب 
تسهیات از بانک ها دریافت می                                   کنند 
که در این باره پرونده تشــکیل شده 
و ســاخت و ســازها جریــان یافته 
است.اســامی گفت: در همه کااها 
و خدمــات تحــوات تهاجمی روی 
قیمت هــا مــردم را آزار می دهد که 
امیدواریم با نظارت و کنترل و تعامل 
همه قوا، کنترل قیمت ها انجام شود 
تا به شــرایط پایدار برسیم.وی تأکید 
کــرد: همان طور کــه قیمت خودرو 
بــا کاهش قیمت ارز برگشــت، باید 
دیگر قیمت ها هم کــه بی دلیل باا 
رفتــه بودند و متأثر از عرضه و تقاضا 
برگردد؛ اخبار و رویدادهایی  نبودند، 
را مشــاهده می کنیم که حاکی از آن 
است که قیمت مسکن روند نزولی را 

طی می کند.

جلوگیری از ورود مسافران مبتا 
به کرونا در قطار

اسامی اضافه کرد: در پایانه های ریلی، 
جــاده ای و فرودگاهی ســامانه هایی 
که طبق آن مسافران مبتا به کرونا 
مشخص می شود استفاده می شود و از 
ورود مسافرانی که تست مثبت کرونا 

دارند جلوگیری خواهد شد

وزیر راه و شهرسازی:
 قیمت مسکن روند نزولی 

را طی می کند
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با کشف واکسن کروناگزیده خبر

بازگشت نفت به کانال ۴۰ داری
 خبر کشف واکســن کرونا که عصر دیروز اعام شد با ایجاد 
فضای مثبت برای افزایش فعالیت های تجاری در جهان،  قیمت 
نفت را افزایش داد و طای سیاه به باای ۴۰ دار در هر بشکه 
بازگشــت.کرونا بیش از هر عامل دیگری در ۹ ماه گذشته بر 
قیمــت نفت اثر گذار بود. در همین بازه زمانی،  قیمت نفت تا 
۱۵ دار در هر بشــکه نیز پایین آمد و حتی نفت شــاخص 
آمریکا به زیر صفر رفت.کرونا حتی باعث شد، تولیدکنندگان 
بزرگ نفت که در زمستان سال گذشته نتوانسته بودند بر سر 
ادامــه فریز نفتی توافق کنند،  مجبور شــوند تولید خود را تا 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش دهند.همه این ها البته به 
آن دلیل است که با شیوع کرونا برخی فعالیت های اقتصادی 
متوقف شد،  رفت و آمدها کاهش داشت و سفرهای هوایی نیز 
به حداقل رسید.مهمتر از همه، کرونا چشم انداز رشد اقتصادی 
در جهان را به شدت کاهش داد و بر اساس برآوردها، مجموع 
رشــد اقتصادی ســال ۲۰۲۰ منفی خواهد شــد.حاا اما در 
ناامیدی که پس از چند بار آزمایش بر ســر ســاخت واکسن 
کرونا به وجود آمده بود، یک شــرکت داروســازی اعام کرد: 
واکسنی ساخته که تا ۹۰ درصد موفق است.همین خبر کوتاه 

یک خطی کافی بود تا بازارهای جهان را به جنبش درآورد.
طا که این روزها روند افزایشــی گرفته است،  با این خبر ۸۰ 

دار از ارزش خود را از دست داد. در مقابل بورس های جهانی 
با رشد همراه شدند. بازار نفت نیز از این قاعده مستثنی نبود 
و بــا احتمال افزایش تقاضا بعد از توزیع واکســن در جهان، 

 در همان ساعات ابتدایی افزایشی حدود ۱۰ درصدی داشت.
رشد قیمت نفت در معامات دیروز نیز ادامه دار شد. نفت برنت 
با توجه به این عوامل، ۰.۶ درصد رشــد قیمت داشت و در هر 
بشکه ۴۲ دار و ۶۷ سنت قیمت خورد.نفت شاخص آمریکا نیز 
افزایشی ۰.۴ درصدی داشت و ۴۰ دار و ۴۷ سنت داد و ستد 
شد. قیمت نفت که در ابتدای سال ۲۰۲۰ میادی، باای ۶۰ 
دار در هر بشکه بود،  با آغاز همه گیری کرونا در جهان پایین 
آمد. سیاه ترین ماه برای طای ســیاه البته آوریل)فروردین( 
بود که قیمت ها تا کمتر از۲۰ دار در هر بشــکه رســید، تا 
در نهایت با تصمیم اوپک پاس برای کاهش تولید،  قیمت ها 
به مدار صعود بازگشت.اغلب کارشناسان امیدوار بودند با آغاز 
فصل ســرما در نیمکره شــمالی زمین، تقاضا و به دنبال آن 
قیمــت نفت نیز افزایش پیدا کند،  اما شــیوع موج دوم کرونا 
مانع از دستیابی به قیمت های بااتر شد.معامله گران بازار نفت 
معتقدند: تا زمانی که درمان موثری برای کرونا در جهان پیدا 
نشود، نمی توان انتظار صعود قیمت ها تا باای ۵۰ دار در هر 

بشکه را داشت.

 رونمایی از بزرگ ترین ماکت یک سازه
 صنعتی در جهان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس ضمن اعام خبر رونمایی از ماکت مجازی 
این پاایشگاه، بیان داشت: این ماکت بزرگ ترین ماکت 
از یک سازه صنعتی در جهان محسوب می شود.ه گزارش 
روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »نرگس 
صداقت« در تشریح مشخصات و ویژگی های ماکت مجازی پاایشگاه ستاره خلیج 
فارس گفت: این ماکت در نمایش گری لمســی به ابعاد ۱۰۰ اینچ، بیش از ۷۰۰ 
هکتار از بزرگ ترین پاایشگاه میعانات گازی جهان را شبیه سازی کرده استوی 
اضافه کرد: در این ماکت تمام واحدهای فرآیندی و جانمایی سازه های عملیاتی و 
اداری پاایشگاه با جزئیات کامل تصویر شده است و با پویانمایی، فرد می تواند در 
تمام قسمت ها به صورت مجازی بازدید کندمدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس تشریح کرد: این اقدام ضمن حفظ ایمنی بازدید 
کننده، امکان مشاهده تمام فرآیندها را برای وی میسر خواهد کرد و گامی اساسی 
در راستای بازدید ایمن، هدفمند و علمی از این پاایشگاه خواهد بود که در زمان 

بروز بحران نیز می تواند در دفع مخاطرات بسیار مورد استفاده قرار گیرد.

در ۷ ماه امسال محقق شد:
رشد 5 درصدی تولید انرژی در نیروگاه نکا

انــرژی تولیدی نیروگاه شهیدســلیمی نــکا در هفت 
ماه امســال در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته 
۴.۸۵درصد افزایش یافت.مدیرعامل شــرکت مدیریت 
تولیدبرق نکا با اعام این خبر افزود: در این مدت بالغ بر 
۶ میلیارد و ۶۱3 میلیون و ۸۸۱ هزار کیلو وات ساعت 
انرژی در واحدهای بخاری و بلوک ســیکل ترکیبی این نیروگاه تولید شــد.وی 
خاطرنشــان ســاخت: در ۷ ماه گذشــته ۶ میلیارد و 3۶۹ میلیون و ۱3۴ هزار 
کیلووات ســاعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۸۵ درصد رشد داشته است.وی با بیان اینکه 
در این مدت ۷۷.۶3 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و ۲۲.3۷ درصد 
در واحدهای بلوک سیکلترکیبی بدست آمده است، گفت: در این هفت ماه ۶۰.۴ 
درصد انرژی تعهدی نیروگاه طبق برنامه محقق شد.نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ 
واحد بخاری به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی ۱3۷.۶ مگاواتی، یک 
واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و دو واحد توربین انبساطی ۹.۴ 
مگاواتــی در مجموع با ظرفیت منصوبه ۲۲۱۴ مگاوات نقش موثری در پایداری 

شبکه سراسری برق کشور دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد؛
ارائه خدمات غیر حضوری با سامانه برق من 

در شرکت توزیع برق مازندران
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران از ارائه 
خدمات غیر حضــوری برای رفاه حال مشــترکان در 
این شــرکت خبر داد.فرامرز ســپری در گفت و گویی 
با بیان اینکه در  شــرایط موجود زیرســاخت ارائه ۴۰ 
خدمت در شرکت توزیع نیروی برق مازندران به صورت 
غیرحضوری فراهم می باشــد، افزود؛ تصمیم بر این است که به ویژه در شرایط 
کنونــی و درگیری جامعه با بیماری کرونا، بتوانیم از ابتدای آذرماه همه خدمات 
به مشــترکین در زمینه فروش و خدمات پس از فروش، به صورت غیرحضوری 
ارائه کنیم.وی با اشاره به اینکه مشترکان مازندرانی می توانند با نصب سامانه برق 
من از سایت های مرتبط، تقاضای مورد نظر خود را ثبت و کد رهگیری دریافت 
کنند، گفت؛ مشترکان با این کد رهگیری می توانند در بخش پیامها، روند کارها 
را  پیگیری نمایند و همکاران ما مکلف و موظف به پیگیری و پاسخگویی هستند.

سپری گفت؛ این اپلیکیشن بهترین راهکار دریافت خدمات غیر حضوری صنعت 
برق کشــور است که با استفاده از آن تمامی امکانات مورد نیاز از جمله مشاهده 
و پرداخت قبض،  مشــاهده سوابق مصرف،اعام خاموشی و اطاعات برق امید و 
تمامی خدماتی که قبا به صورت حضوری در شــرکت های توزیع نیروی برق 

کشور ارائه می شد را داراست.

اجرای سیستم تله متری درتاسیسات آب  
روستاهای منطقه بن رود اصفهان

مدیر آبفا منطقه بن رود گفت: برای اولین بار در استان 
اصفهان  از سیستم تله متری در  تاسیسات آبرسانی ۱۷ 
روستای منطقه بن رود استفاده می شود.احسان شفیعی 
با بیان اینکه ۱۷ روســتای منطقه بــن رود که پس از 
یکپارچه ســازی شرکت های آبفای شهری و روستایی 
از ابتدای ســال جاری، تحت پوشش شــرکت آبفا قرار گرفت، اظهار داشت: هم 
اکنون۷ باب مخزن   و ۲ باب ایســتگاه پمپاژ مجتمع های  روســتایی )قورتان(  
شامل ۱۲ روستا و مجتمع روستایی )فارفان( با ۵ روستا از سیستم تله متری در 
توزیع عادانه آب بهره مند هستند.وی جمعیت روستایی منطقه بن رود )ورزنه( 
را ۱۷ هزار نفر اعام کرد و بیان داشت:در حال حاضر ۶ هزار و۵۵۷ فقره انشعاب 
آب به مشترکین در روستا ها واگذار شده است این در حالیست که روستاهای این 

منطقه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.

سارقان کابل های روشنایی معابر زنجان تحت 
پیگرد قانونی هستند

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، علیرضا 
علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت در خصوص سرقت های 
اخیر کابل ها و تجهیزات روشنایی معابر در استان زنجان سخن گفت.وی 
با اشاره به نقش روشنائي در تأمین امنیت همشهریان و جلوگیري از بروز 
خسارت و تصادفات تصریح کرد: در هفته هاي اخیر آمار سرقت تاسیسات 
شرکت توزیع برق استان زنجان در حوزه شهري زنجان افزایش یافته است، 
و بدین منظور با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان ، سارقان تحت 
پیگــرد قانونی قرار دارند.علیزاده افزود: هر بار که قطعه ای از کابل های برق 
به ســرقت می رود مردم به اجبار باید خاموشی های چند ساعته را تحمل 
نمایند تا تعمیرات و جایگزینی های ازم توســط شرکت توزیع نیروی برق 
انجام گیرد، از سویی دیگر برخی اوقات همین قطعی های برق سبب آسیب 
به لوازم خانگی مشترکین شده و به لحاظ اقتصادی مشکاتی را دامن گیر 

مردم می کند.

 آیا فروش اوراق سلف نفتی
 منتفی است؟

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به اعام نظر 
مجلس در خصوص نحوه و زمان تحویل نفت، رئیس جمهور 
این برنامه را از دســتور کار خارج کــرده و از ادامه موضوع 
صرف نظــر کردند.فریدون عباســی دوانی دربــاره آخرین 
وضعیت انتشار اوراق سلف نفتی اظهار داشت: موضوع اوراق 
سلف قبل از اینکه جایی مطرح شده باشد و یا در این زمینه 
اتفاق نظر و یا کار کارشناســی صورت گرفته باشــد بعنوان 
طرح گشــایش اقتصادی مطرح شــد اما جزئیات آن اعام 
نشــد. وی افزود: موضوع در یک کارگروه متشکل از روسای 
کمیسیون های اقتصادی مجلس و با حضور نمایندگان دولت 
بررسی شد اما در نهایت نتیجه ای از آن گرفته نشد و ظاهرا 
کا توســط رئیس جمهور از دســتور کار خارج شده است. 
رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: رئیس جمهور وعده 
گشــایش داد، اما جزئیات آن را اعام نکرد و خود ایشــان 
باید جزئیات را توضیح دهنــد. وی توضیح داد: طبق گفته 
رئیس جمهور اوراق ســلف به میزانی در این دولت بفروش 
برســد و تحویل نفت را به دولت بعدی موکول کرد، مجلس 
با اصل موضوع موافقت کرد که تا حدی کار انجام شــود اما 
بنــا به اتفاق نظر در مجلس، تحویل نفت نیز نباید به دولت 
بعد حواله شود در دولت فعلی باید به خریداران تحویل داده 
شود.عباسی دوانی ادامه داد: با توجه به اعام نظر مجلس در 
خصوص نحوه و زمان تحویل نفت، رئیس جمهور این برنامه 
را از دستور کار خارج کرده و از ادامه موضوع صرفنظر کردند.

وی درباره طرح موضوع به جلســه شــورای سران قوا، بیان 
کرد: موضوع بحث بودجه اســت باید در کمیسیون برنامه و 
بودجه و مجلس مطرح شود، وقتی یک مسیر از ابتدا اشتباه 
انتخاب می شــود، به این وضعیت دچار می شود، اگر کسری 
بودجه باشد و از کمیسیون بودجه واقتصادی نظر بخواهند 
حتما کمک می کنند و مشکل آنچنانی بوجود نمی آید. رئیس 
کمیســیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: بحث بر سر این 
اســت که وقتی یک مبحث در جایی غیر از مجلس مطرح 
می شود، نتیجه همین می شود، یعنی بیشتر خواست شخصی 
بر خواست اجتماعی و خرد جمعی غالب می شود و این مورد 

قبول نیست. 

 آژانس بین المللی انرژی: 
قرنطینه ها تقاضای نفت را کاهش 

می دهند
آژانس بیــن المللی انرژی انتظــار دارد تقاضای نفت ضربه 
ســختی از قرنطینه هــای اروپا مخصوصاً فرانســه، آلمان و 
انگلیس بخورد.به گزارش رویترز، کیسوکه ساداموری، مدیر 
بخش بازارهای انرژی و امنیت آژانس بین المللی انرژی طی 
مصاحبه ای در روز دوشــنبه گفــت قرنطینه های جدید در 
اقتصادهای بزرگ اروپا بر تقاضای نفت تاثیر منفی می گذارد 
ولی مشــخص نکرد آیا آژانس دورنمای تقاضای انرژی را در 
گزارش ماهانه خود پایین مــی آورد یا نه.آژانس بین المللی 
انرژی در آخریــن گزارش خود در ماه اکتبر پیش بینی خود 
از تقاضای جهانی نفت در ۲۰۲۰ را ۹۱.۷ میلیون بشــکه در 
روز اعام کرد که ۸.۴ میلیون بشکه در روز پایین تر از ۲۰۱۹ 
بــود. این آژانس در اکتبراعام کرد تقاضای انرژی در ســال 
آینده میادی برابر با ۹۷.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود 
یعنی ۵.۵ میلیون بشــکه در روز بیشتر از ۲۰۲۰.این آژانس 
بیــن المللی حاا انتظار دارد تقاضای نفت ضربه ســختی از 
قرنطینه های اروپا مخصوصاً فرانسه، آلمان و انگلیس بخورد. 
البته تاثیر قرنطینه های جدید بر تقاضای نفت کمتر از فصل 
بهار خواهد بود. قرنطینه های اروپا و آمریکا در آن زمان  ۲۰ 
میلیون بشکه در روز از تقاضای جهانی نفت را در آوریل پایین 
آورد.ساداموری با اشاره به باز بودن مدارس در اروپا بر خاف 
فصل بهار گفت:»ما مطمئناً انتظار داریم تقاضای نفت تأثیر 
کمتری از قرنطینه های اخیر ببینــد«.  وی تاکید کرد تنها 
نقطه مثبت بازار نفت، چین اســت. چین تنها اقتصاد بزرگی 
است که تقاضای نفت آن در سال جاری میادی رشد کرده 
اســت. ولی واردات نفت خام چین هم ۴.۸۸ درصد در اکتبر 

نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است.

وزیر نفت عربستان در واکنش به احتمال 
بازگشــت آمریکا به برجام و ازســرگیری 
صــادرات نفت ایــران گفــت: اوپک هر 
وضعیتــی که پیــش بیایــد را مدیریت 
خواهد کــرد. انعطاف پذیری اوپک پاس 
موضوعی تضمین شــده است. به گزارش 
رویترز، عبدالعزیز بن ســلمان وزیر نفت 
عربســتان گفت اگر تمام اعضای ائتاف 
اوپک پاس موافق باشــند می توان مفاد 
قرارداد کاهــش تولید را تغییر داد.وی در 
کنفرانس نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 
ابوظبــی )ادیپک( گفت: »ما قبًا تولید را 
پایین آورده ایم و باید با دوستانم مشورت 
کنم و می دانم که چقدر متعهد به اصول 
کاهش تولید هســتند. ما بــازار نفت را 
بیش از آنچه تحلیلگران می گویند تنظیم 

کرده ایم«. تحلیلگران انتظار دارند ائتاف 
اوپک پاس کاهش تولید فعلی را که برابر 
با ۷.۷ میلیون بشکه در روز است، در سال 
آینده میادی هم ادامه دهد و طبق قرار 
قبلی عمل نکند. قرار بــود ائتاف اوپک 
پاس از ابتدای سال آینده میادی کاهش 
تولید خود را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز 
برســاند. گزارش هایی هم وجود دارد که 
عربستان، روسیه و سایر اعضای این ائتاف 
قصد دارند در پاســخ به کاهش اخیر در 
قیمت نفت، تولید خود را افزایش ندهند.

اظهارات وزیر نفت عربســتان قیمت نفت 

را بااتر برد ولی این افزایش قیمت پایدار 
نخواهــد بود چون لیبی اعام کرده تولید 
نفت خود را تا بیش از یک میلیون بشکه 
در روز باا می برد. گرچه شرکت نفت ملی 
لیبی اعام کرده بدون کمک مالی دولت 
نمی تواند به سطح فعلی تولید ادامه دهد، 
ولی واقعیت اضافه شدن یک میلیون بشکه 
به بازاری که همین حاا هم با مازاد عرضه 
مواجه اســت، همه را نگــران می کند. در 
همین حین، موارد ابتا به کرونا در اروپا و 
آمریکا رو به افزایش است. میانگین ابتای 
روزانه به کرونا در آمریکا از ۱۰۰ هزار نفر 

هم گذشته است. محدودیت ها در اروپا در 
پاسخ به اوج دوباره این همه گیری بیشتر 
شده است.اوپک عاوه بر دورنمای تیره و 
تار تقاضای نفت مشکل دیگری هم دارد: 
ریاست جمهوری بایدن. اوپک انتظار دارد 
تنش ها در آینده افزایش یابد چون بایدن 
موضع متفاوتی در قبــال ایران، ونزوئا و 
روسیه خواهد داشت.وزیر نفت عربستان 
همچنین درباره احتمال بازگشت آمریکا 
به برجام و در نتیجه ازسرگیری صادرات 
نفت ایران گفــت: اوپک هر وضعیتی که 
پیش بیاید را مدیریت خواهد کرد همان 
گونه که درمورد وضعیت قبلی درباره لیبی 
و ایران انجام دادیم.وی تاکید کرد انعطاف 
پذیری اوپک پاس موضوعی تضمین شده 

است.

 واکنش وزیر نفت عربستان به احتمال 
ازسرگیری صادرات نفت ایران



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 21 آبان 1399  25 ربیع ااول 1442  11 نوامبر 2020صنعت و تجارت
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4497 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر  در گفت وگو بارییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی مطرح شد:

افزایش ۸۰ درصدی درخواست سرمایه گذاری چینی ها در ایران
رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی اظهار داشت: سال های گذشته 
درخواست سرمایه گذاری از چینی ها بسیار کم بود اما امسال درخواست سرمایه گذاری 
از طرف چینی ها حدود ۸۰ درصد افزایش داشــته است. در مورد پروژه هایی که ما فکر 
نمی کردیم چینی ها عاقه ای به آن ها داشته باشند ورود کرده اند که این پروژه ها برای ما 
هم نفع دارد.حسین سلیمی در مورد اثرات روی کار آمدن جو بایدن اظهار داشت: انتخاب 
آقای بایدن تاثیراتی در دنیا داشــته که در ایران این تاثیرات را نگذاشــته، شاخص های 
بورس در اروپا و امریکا رشد داشته ولی متاسفانه اثر آن روی بورس ایران منفی بود. اگر 
ما هم بخشــی از اقتصاد دنیا را داریم و دریچه های امید باز شــده، پس برای ما هم باید 
مثل بقیه دنیا بود، یک مقدار تحلیل این موضوع پیچیده شده است. حتی دار هم برای 
دو روز با کاهش قیمت مواجه شد و دوباره باا رفت.  سلیمی در مورد احتمال بازگشت 
بایدن به برجام تصریح کرد: برجام در دوره آقای اوباما منعقد شــد و دموکرات  ها برجام 
را قبول دارند، احتمال خوشــبینانه ما این است که بعد از آنکه بایدن کار خود را شروع 
کند برجام می تواند در دستور کار قرار بگیرد. اینکه شرایط جدید چه خواهد بود را همان 
موقع می توان تحلیل کرد، اما در اولین هفته های ریاســت جمهوری جدید شروع دوباره 
برجام مطرح می شود.وی افزود: با توجه به اینکه ترامپ بیشترین تحریم ها علیه ایران را 
وضع کرد، این امیدواری وجود دارد که با آمدن دموکرات ها تحریم ها کاهش پیدا کند. در 
فضای بازار و کسب و کار نیز امیدواری و انتظارات به این سمت سوق پیدا می کند.سلیمی 
اضافه کرد: مهمترین دلیل کاهش ســرمایه گذاری خارجی ها در کشور موضوع تحریم ها 
اســت. شرکت ها یا برای ســرمایه گذاری در ایران منع داشتند یا برای انتقال پول دچار 

مشــکل بودند. شرکت های بزرگ چون به طور همزمان در آمریکا سرمایه گذاری دارند با 
منع ســرمایه گذاری در ایران مواجه هستند. چون موضوع تحریم ها جزو پکیج مذاکرات 
دولت آقای بایدن خواهد بود و در دوران دموکرات ها هم برای رفع تحریم ها گشایشی شد، 
امیدواری ما این است که با کاهش تحریم ها سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش پیدا کند. 
وی با اشاره به موضوع FATF گفت: یکی از موانع برای انتقال پول سرمایه گذاران به ایران 
یا انتقال سود سرمایه گذاری از ایران و به طور کلی برای هر کار صنعتی که نیاز به انتقال 
پول دارد  موضوع  FATF است. از ۲۲ نوامبر، ۲۸ بانک دیگر هم مشمول تحریم ها می شوند 
تا همه بانک های ایران به جز در مورد غذا و دارو مشمول تحریم ها باشند. این موضوع نقل 
و انتقال پول را مشــکل می کند و هزینه آن را باا می برد، چون اگر انتقال پول از طریق 
بانک انجام نشــود و از راه هایی مثل صرافی ها انجام شود هزینه نقل و انتقال باا می رود. 
رییس انجمن سرمایه گذاری های ایرانی و خارجی افزود: این موضوع یکی از عوامل مهم 
است که ما هنوز تاثیر آن را در بازار هم ندیده ایم. تحریم های بانکی جدید از ۱۲ روز دیگر 
شروع می شود که آن موقع هم هنوز ترامپ رئیس جمهور است پس قطعاً این تحریم ها تا 
ماه ژانویه که آقای بایدن روی کار بیاید برقرار است. بعد از آن هم تغییر بسیاری از اینها 
مشــروط به تصویب در مجلس است که اان اکثریت مجلس سنا در اختیار دموکرات ها 
نیست و باید منتظر انتخابات داخلی  مجلس سنا باشیم. اگر اکثریت به دموکرات ها برسد 
این امیدواری وجود دارد که قوانین پیشنهادی دموکرات ها نیز به تصویب برسد. در غیر 
این صورت با مشکل مواجه خواهد بود.وی در مورد میزان درخواست سرمایه گذاری های 
خارجی اظهار داشــت: در ابتدای سال به واسطه شــیوع بیماری کرونا درخواست های 

سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده بود اما بعد از خرداد درخواست های سرمایه گذاری بسیار 
افزایش پیدا کرد و تقریبا دو برابر ســال گذشته بود. البته در مرحله صدور مجوز ریزش 
وجود دارد اما میزان درخواست ها بسیار بااتر از سال گذشته بود و صدور مجوزها هم دو 
برابر شده است، اما اجرایی شدن آن زمان بر است و ممکن است بعضی از آنها در میانه راه 
منصرف شوند.سلیمی افزود: قبًا در بخش معادن کمتر درخواست سرمایه گذاری داشتیم 
اما خوشبختانه امسال در مورد چهار یا پنج پروژه معدنی درخواست سرمایه گذاری داده 
شد و بعضی از آنها شروع شد. این یکی از پروژه هایی است که چینی ها شروع کردند. در 
حوزه انرژی های خورشــیدی درخواست سرمایه گذاری بسیار افزایش پیدا کرد. در مورد 
انرژی های خورشیدی بیشتر از کشور آلمان درخواست سرمایه گذاری وجود داشت. پروژه 
انرژی های خورشــیدی یکی از پروژه هایی اســت که وقتی درخواست شود، حتما انجام 
می شود.وی در مورد سرمایه گذاری چینی ها در ایران خاطرنشان کرد: سال های گذشته 
درخواست سرمایه گذاری از چینی ها بسیار کم بود اما امسال درخواست سرمایه گذاری 
از طرف  چینی ها حدود ۸۰ درصد افزایش داشــته است. در مورد پروژه هایی که ما فکر 
نمی کردیم چینی ها عاقه ای به آن ها داشته باشند ورود کرده اند که این پروژه ها برای ما 
هم نفع دارد.ســلیمی افزود: همکاری ایران و چین راه را برای سرمایه گذاری در ایران باز 
کرد چینی ها برای سرمایه گذاری در کشور ما امیدوار هستند. چین کشور پر جمعیتی 
است که اگر یک هزارم آنها هم سرمایه داشته باشند جمعیت زیادی هستند که در آمریکا 
و اروپا ســرمایه گذاری های سنگین می کنند. کرونا چین و ایران را خیلی ضعیف کرد اما 

این راه در حال باز شدن است.

آمار تولید شرکت های بزرگ در هفت ماه 99 اعام شد
 افزایش 8 درصدی تولید شمش فواد 

و 4 درصدی محصوات
میزان تولید شمش و محصوات فوادی شرکت های بزرگ طی 7 ماهه امسال 
به ترتیب ۸ و 4 درصد افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، شــرکت های بزرگ فوادی ) فواد 
مبارکه، فواد خوزســتان، ذوب آهن، فواد آلیاژی ایــران، میدکو، گروه ملی 
فواد، فواد کاوه جنوب، فواد خراســان، چادرملو، ارفع، بناب و سیرجان(، از 
ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۱3 میلیون و ۱64 هزار و 537 تن تولید کردند.

همچنین میزان تولید ماه مهر، یک میلیون و 9۲۱ هزار و 6۱6 تن »شــمش 
فوادی« و یک میلیون و ۱73 هزار و 395 تن »محصوات فوادی« بود.افزون 
بر این، شــرکت های بزرگ تولیدکننده آهن اسفنجی طی 7 ماهه امسال، ۱۸ 
میلیون و ۱۲۰ هزار و ۱9۰ تن محصول تولید کردند که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، ۱۰ درصد افزایش یافت.میزان تولید آهن اسفنجی در ماه مهر 
با افزایش ۱9 درصدی نســبت به مهر سال گذشته، به ۲ میلیون و 549 هزار 

و ۸۰5 تن رسید

در بازدید دو نماینده مجلس شورای اسامی از ذوب آهن اصفهان عنوان شد :
هدف مجلس ، انتفاع تولید کننده و مصرف 

کننده فواد و ساماندهی بازار است
طاهری نماینده مردم زنجــان و طارم گفت : طرحی 
در خصوص ساماندهی عرضه محصوات زنجیره فواد 
کشور در مجلس مطرح اســت که جلسات متعددی 
برای آن در کمیسیون صنایع و معادن و با حضور دست 
اندرکاران صنعت فواد کشور برگزار شده است . در این 

راســتا تاش می کنیم از طریق بازدید از صنایع فوادی همچون ذوب آهن و 
فواد مبارکه ، نظرات کارشناسان این صنعت را جویا شویم و از نزدیک مسائل 
فوادسازان را بررســی کنیم .وی افزود : این طرح مجلس برای قیمت گذاری 
و نحوه عرضه در زنجیره فواد به منظور ساماندهی بازار این محصوات است . 
یکــی از بخش های مهم این طرح ، امکان رصد کردن ورود و خروج مواد اولیه 
و محصوات فوادی در بازار اســت .این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار 
داشت : تاش مجلس این است که صنایع فوادی از طریق عرضه در بورس کاا 
، ابتدا نیاز داخل را تامین نمایند و مازاد آن صادرات شود . این امر هم  موجب 
تامین بازار داخل شــده و هم مانع خام فروشی مواد اولیه می گردد و درنهایت 
ایجاد ارزش افــزوده را در پی دارد .مجتبی رضاخواه نماینده تهران در مجلس 
شورای اسامی نیز در حاشیه این بازدید گفت : ذوب آهن اصفهان پیشکسوت 
صنعت فواد است و نظرات مسئولین آن در این حوزه اهمیت ویژه ای دارد و لذا 
در بررسی شرایط زنجیره فواد از نظرات این کارشناسان بهره گرفتیم .وی افزود 
: هدف مجلس از تهیه طرحی برای رفع مشــکات زنجیره فواد ، انتفاع تولید 
کننده و مصرف کننده و کاهش نقش ســوداگران است . در واقع باید ، ضمن 
حفظ ســودآوری مناســب برای تولید کنندگان ، محصوات فوادی با قیمت 
مناسب به دست مصرف کننده برسد .منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان نیز در این دیدار اظهار داشــت : ذوب آهن اصفهان تنها شرکت بزرگ 
فوادی کشور است که از شیوه کوره بلند استفاده می کند ، شیوه ای که بیش 
از 9۰ درصد فواد دنیا را شــامل می شود ، به همین دلیل صدای این شرکت 

شنیده نشده و مشکات آن دیده نمی شود .

امضاء تفاهم نامه بین شرکت شهرکهای 
صنعتی و سازمان همیاری خراسان رضوی 

در دیدار مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی  و معاون بازرگانی 
سازمان همیاری شهرداریهای اســتان و در خصوص بهره گیری از ظرفیتهای 
تعاملی بازرگانی و اقتصادی این دو نهاد بحث و تبادل نظر شدبه گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراســان رضوی ، رضا شجاعی با اشاره به 
محورهای مطرح شــده در دیدار با بهزاد ، معاون بازرگانی ســازمان همیاری 
شهرداریهای استان گفت : تعریف ظرفیتهای جدید همکاری شرکت شهرکهای 
صنعتی با سازمان همیاری ، توافق بر انجام همکاری در حوزه خرید خدمات و 
ساماندهی تجهیزات مورد نیاز این مجموعه است .وی افزود: همچنین با توجه 
به پتانسیل های ســازمان همیاری در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی، انجام 
عملیات کارگزاری صادرات و واردات کااها و اقام مورد نیاز واحدهای تولیدی 
مستقر در شــهرکها و نواحی صنعتی استان نیز مورد توجه قرار خواهدگرفت.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی  با 
اشــاره به موضوع اجرا و سرمایه گذاری در طرح تصفیه پساب های واحدهای 
صنعتی، افزود : ارائه همکاریهای مشاوره ای به واحدهای صنایع کوچک و صنفی 
صنعتی در توسعه تجارت خارجی در راستای تحقق جهش تولید، رفع مشکات 
منابع انســانی برای واحدهای صنعتی، اجرا و پیاده سازی طرح های عمرانی و 
ابنیه ضروری شــهرکهای صنعتی نیز از جمله موضوعاتی است که می توان با 
همکاری سازمان همیاری صورت پذیرد.وی خاطر نشان کرد: همچنین مقررشد 
تفاهم نامه ای به منظور همکاریهای مشــترک بین شرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی و سازمان همیاری استان در حوزه اجرای برنامه ها و طرح های 

اقتصادی و همچنین پشتیبانی و خدماتی منعقد شود.

 موافقت کمرگ با بهره برداری سایت های 
۱ و ۲  منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

گمرک جمهوری اســامی ایران با   بهره برداری گمرکی سایت های ۱ و ۲  
منطقه ویژه اقتصادی گرمســار به مســاحت 47۰ هکتار  موافقت کرد. مدیر 
عامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار گفت : در جلسه ویدیو کنفرانسی  علیرضا 
آشــناگر استاندار سمنان و مهدی میر اشــرفی رییس کل گمرک جمهوری 
اسامی ایران ، رییس کل کمرگ  با  بهره برداری گمرکی سایت های ۱ و ۲  
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به مساحت 47۰ هکتار موافقت کرد.عبدالرضا 
نــادری افزود : با  این اعــام موافقت رییس کل گمرک ج.ا.ا، کلیه واحدهای 
مستقر در منطقه می توانند نسبت به ترانزیت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تا 
داخل واحد صنعتی خود اقدام نمایند.نادری با توجه  اشاره به  3 سال فعالیت 
اجرایی  مستمر برای  فراهم آوردن شرایط موجود  در این منطقه خاطر نشان 
کرد : با توجه به اینکه حجم مناسبی از فعالیت های تجاری و صنعتی در شعاع 
منطقه انجام می شــود به مرور شاهد استقرار واحد های صنعتی در منطقه 
خواهیم بود.منطقه ویژه اقتصادی گرمســار با مساحت ۲۰۰۰ هکتار زیر نظر 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از مناطق کانونی صنعتی-تولیدی 
و اشتغال در 9۰ کیلومتری پایتخت و در محل تقاطع بزرگراه تهران-گرمسار 

و آزاد راه قم-گرمسار قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت:
۱4۰ گروه کاایی بومی سازی می شود

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از بومی ســازی و ساخت داخل حدود ۱4۰ 
گروه کاایی در دستور کار این معاونت قرار دارد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی صادقی 
نیارکی« در نشســت هم اندیشــی با رییس جهاد دانشــگاهی، با اعام آمادگی برای حمایت از فعالیت های 
فناورانه این نهاد افزود: سیاســت معاونت امور صنایع وزارت صنعت، حمایت از ساخت داخل و بومی سازی 
محصوات و تجهیزات مورد نیاز کشــور است.وی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای 
ســاخت داخل واگن مترو، به لزوم بومی سازی فناوری مونولیت سرامیک کاتالیست خودرو به علت نیاز آتی 
کشور اشاره و بر حمایت کامل از جهاد دانشگاهی در این زمینه تاکید کرد.صادقی نیارکی گفت: وزارت صنعت 
مخالف واردات محصوات پیش ســاخته )CBU( است، بلکه با استفاده از ظرفیت فناورانه جهاد دانشگاهی و 
مشــارکت سرمایه گذاران، کسب وکارهای فناورانه با ارزش اقتصادی باا در کشور را می توان راه اندازی کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، در زمینه خرید خارجی نیز به ضرورت انتقال و بومی سازی فناوری اشاره 
و  اعام آمادگی کرد تا جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد فناور در کنار وزارت صنعت، انتقال و بومی سازی 

فناوری را انجام دهد.

بهره برداری از واگن ملی مترو، تا بهمن ماه
در این نشســت، »حمیدرضا طیبی« رییس جهاد دانشگاهی نیز بر استفاده از توانمندی های فناورانه جهاد 
دانشگاهی برای حل مشکات و نیازهای اساسی جامعه تاکید کرد.وی گفت: جهاد دانشگاهی با برنامه ریزی 
و حمایت دولت، چندین طرح فناورانه با رویکرد رفع برخی مشــکات صنعت کشور را  در دست اجرا دارد.

طیبی، بر ضرورت حمایت از محصوات فناورانه جهاد دانشــگاهی در داخل کشــور تاکید کرد و افزود: با 
وجود ســاخت تجهیزات زیادی توسط جهاد دانشگاهی، اکنون مشابه این تجهیزات از شرکت های خارجی 
خریداری می شود.وی تاکید کرد: با توجه به فناور بودن جهاد دانشگاهی، این نهاد در زمینه  تامین مواد اولیه 
و تجهیزات خاص نیازمند حمایت بیشتر است.طیبی، به اجرای پروژه های کاتالیست خودرو و سیستم رانش 
واگن مترو توسط جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: پروژه واگن ملی مترو تا بهمن ماه امسال به بهره برداری 
خواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: برای تامین واگن های مورد نیاز خطوط متروی تهران، می توان از ظرفیت ها 
و توانمندی های داخل کشور و جهاد دانشگاهی استفاده کرد وزارت صنعت برای تحقق اهداف برنامه تعمیق 
ساخت داخل، در مجموع برای سال های 9۸، 99 و ۱4۰۰ دستیابی به هدف ۱۰ میلیارد داری داخلی سازی 

انواع اقام کاایی وارداتی را به عنوان برنامه محوری خود تعیین کرده است.

در نیمه نخست امسال؛
قیمت تیرآهن ۳ برابر شد

قیمت »تیرآهن نمره 3۰« در نیمه نخســت 
ســال 99 نسبت به دوره قبل با ۱9۸.6 درصد 
دارای بیش تریــن افزایــش و قیمــت »لمبه  
چوبی« بــا 6.5درصد دارای بیش ترین کاهش 
قیمت است. مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از 
قیمت مصالح ساختمانی در نیمه ی اول سال 
۱399 در اســتان تهران را منتشر کرد. طرح 
آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال 
۱365 به صورت شــش ماهه در سطح استان 
تهران توســط مرکز آمار ایران اجرا می شود. 
در این آمارگیــری، اطاعات مربوط به قیمت 
مصالــح ســاختمانی )۱79 قلم( بــا مراجعه 
به تولیدکننــدگان یا عمده فروشــان مصالح 
ســاختمانی جمع  آوری می  شــود. آمارهای 
مربوط به نیمه ی اول ســال ۱399 به صورت 
زیر است:مقایسه متوسط قیمت تمامی ۱79 
قلم مورد آمارگیری نیم ســال اول ســال 99 
نســبت بــه دوره ی قبل، نشــان می دهد که 
»تیرآهــن نمره 3۰« بــا ۱9۸.6 درصد دارای 
بیش ترین افزایش و »لمبه چوبی« با 6.5درصد 
دارای بیش تریــن کاهش بوده اند. مقایســه  با 
دوره ی مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که 
بیش ترین افزایش متوســط قیمت مربوط به 
»ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلی متر« با 
۲5۲.۰ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط 

به »لمبه  چوبی« با 6.3 بوده است..

رئیس کل گمرک اعام کرد
 ترخیص بیش از نیمی از کااهای اساسی 

در 4۰ روز گذشته
رئیس کل گمرک ایران گفت: در راســتای اجرای تصمیمات ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، در 37 روز گذشته بیش از نیمی از کااهای اساسی از گمرکات 
کشور ترخیص شده اســت. مهدی میراشرفی ضمن تشریح ضوابط و چگونگی 
ترخیص کااهای اساســی و اقام مرتبط با تولید، اظهــار کرد: در پی افزایش 
موجودی کاا در گمرکات و بنادر کشور از چهار ماه قبل به این سو و تصمیمات 
گرفته شــده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین مصوبه سفر معاون 
اول رئیس جمهور به استان هرمزگان، از یازدهم مهر ماه سال جاری تا هجدهم 
آبان ماه، دو میلیون و ۲۸۲ هزار تن از مجموع چهار میلیون تن کاای اساسی، 
ترخیص شده است  که یک میلیون و 45۰ هزار تن آن را نهاده های دامی تشکیل 
می دهد.وی افزود: در بحث سایر کااهای اساسی، ۱۲۲ هزار تن روغن، 3۱۱ هزار 
تن دانه های روغنی، 9۱ هزار تن برنج، 4۰۰۰ تن گوشــت، 9۰۰۰  تن استیک 

وسایل نقلیه سنگین و ۱۱65 تن دارو ترخیص شده است.

ترخیص ۶ قلم کاای اساسی با ارز ترجیحی و بدون کد رهگیری
رئیــس کل گمرک ایــران ادامه داد: پیرو تأکیدات مقــام معظم رهبری مبنی 
بر تســریع و تســهیل ترخیــص کاا از گمرکات و اباغ آخرین مصوبه ســتاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت از طریق وزارت صمــت به گمرک، در ابتدای هفته 
جاری بخشــنامه ای به گمرکات اباغ شــد که ناظر بر دو بخش شامل کااهای 
اساســی و  کااهای مرتبط با تولید اســت. کااهای اساســی مشتمل بر شش 
قلم که ارز ترجیحی به آنها تعلق می گیرد، می توانند بدون ارائه کد رهگیری به 
صورت تعهدی از گمرک ترخیص شــوند و افرادی که نمی خواهند به این شکل 
کااهایشان را ترخیص کنند، می توانند تا 9۰ درصد کااهای خود را به صورت 

اعتباری از گمرک ترخیص کرده و در نوبت تأمین ارز قرار گیرند.
میراشرفی اظهار کرد: درخصوص کااهایی که مرتبط با تولید است، تمهیداتی در 
نظر گرفته شده که یکی از آنها این است، افرادی که در انتظار تأمین ارز نیمایی 
هستند، برای کااهایی دارای اولویت ۱/۲ تا 5/۲ می توانند 9۰ درصد کااهایشان 
را بدون ارائه کد رهگیــری از گمرک ترخیص کنند و مابقی آن تا زمان تأمین 
ارز در گمرک باقی می مانند تا در صف تأمین ارز قرار گیرند، در غیر این صورت 
صاحبان کااهای مرتبط با تولید که صرفاً اولویتشــان را وزارت صمت تعیین و 
بــه گمرک اباغ می کنند، می تواند با ارز متقاضی و ارز واردات در برابر صادرات 
کااهایشان را ترخیص کنند.رئیس کل گمرک ایران گفت: امیدواریم که با اباغ 
و اجرای این مصوبه ظرف روزها و هفته های آینده در بحث تســریع و تســهیل 
ترخیــص کاا اتفاقات خوبی در گمرک بیفتد که هم بازار به وضعیت پایدارتری 
برســد و هم اینکه ماندگاری کاا در گمرک به حداقل کاهش یابد.معاون وزیر 
اقتصاد ادامه داد: موضوع دیگری که باید یادآور شــوم این است که این مصوبه 
به هیچ عنوان ناظر بر کلیه کااها نیســت و فقط ناظر بر آن بخش از کااهایی 
اســت که اولویت آنها توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و 
صرفاً کااهای مرتبط با تولید اســت و سایر کااها مشمول این مصوبه نخواهد 
بود. عاوه بر این در صورتی که مدت ماندگاری اینگونه کااها در گمرک از مدت 
مقرر بگذرد و کااهای غیرضروری وارد شده باشد حتما متروکه شده و تشریفات 

متروکه در مورد آنها اعمال خواهد شد.

ستاد تنظیم بازار:
خروج دام زنده بدون مجوز سازمان 

دامپزشکی، قاچاق است
براســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار، هرگونه خروج دام از استان ها بدون مجوز 
رسمی سازمان دامپزشکی قاچاق محســوب می شود.به گزارش وزارت صمت، 
بر اســاس تصمیم ستاد تنظیم بازار، هرگونه خروج دام از استان ها، بدون مجوز 
رسمی سازمان دامپزشکی قاچاق محســوب می شود.با توجه به افزایش قاچاق 
دام زنده از اســتان های مرزی، همچنین اخبار دریافتی از برخی استان ها مبنی 
بر اعمال نظر اســتانداران در خصوص عدم اجازه خروج دام زنده از اســتان، در 
راســتای مدیریت قیمت دام زنده )سبک و سنگین( و جلوگیری از قاچاق آن، 
مقرر شــد استانداران از هر گونه بخشــی نگری در این خصوص پرهیز کرده و 
نظرات کارشناســی خود را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال نمایند.ستاد 
تنظیم بازار همچنین تصریح کرد که استانداران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 

استان ها باید ناظر و ضامن اجرای مصوبات کارگروه ملی تنظیم بازار باشند.

 رشد ۱۲۲ درصدی واردات موبایل 
در هفت ماهه

آمارهای گمرک نشان می هد در هفت ماهه امسال واردات گوشی تلفن همراه به 
کشور به لحاظ ارزش ۱۲۲ درصد رشد دارد.آمارهای رسمی از گمرک در 7 ماهه 
امسال نشــان می دهد بالغ بر ۱۰9۸ میلیون دار گوشی تلفن همراه به کشور 
وارد شده است.آمار واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال 9۸ به 

لحاظ ارزشی ۱۲۲ و همچنین به لحاظ وزنی ۸4.7 درصد رشد دارد.
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آخرین وضعیت سپرده ها و تسهیات بانکیگزیده خبر
میزان ســپرده ها و تسهیات بانکی تا پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۳۶.۷ و ۳۵.۵ درصد افزایش یافته 
است.براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیات ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان مردادماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۳۰۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۶.۷ و ۱۳.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین،  بااترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به اســتان تهران با مانده ۱۶۷۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۶۰۰ 
میلیارد تومان است.عاوه براین، مانده کل تسهیات در این زمان ۲۱۸۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه 
ســال قبل و پایان ســال گذشته معادل ۳۵.۵ و ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش،  بیش ترین مبلغ تسهیات نیز 
مربوط به اســتان تهران با مانده ۱۳۹۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 
۷۶۰۰ میلیارد تومان است.نسبت تسهیات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان ســال قبل، به ترتیب ۱.۶ و ۱.۷ واحد درصد کاهش را نشــان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۹ درصد 
و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۱.۲ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم باا بودن رقم تسهیات و سپرده ها در استان 
تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های 

بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

 واکنش بازار طا و ارز نسبت
 به خبر واکسن کرونا

روز گذشته انتشار خبر امیدوارکننده ساخت و تولید واکسن کرونا، موج مثبتی 
را در بازارهای جهانی ایجاد کرد و قیمت انس جهانی طا در کمتر از دو ساعت 
۹۰ دار ســقوط کرد. اما چگونگی واکنش بازار طای داخلی و همچنین بازار 
ارز نسبت به این خبر، موضوعی است که گمانه های مختلفی را ایجاد کرده که 
با فعال شــدن معامات دیروز بازار نتیجه آن مشخص خواهد شد.در حالی که 
بازارهای جهانی در روزهای اخیر متناســب با اخبار و نتیجه انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا، در روندهای خود اصاح ایجاد می کردند، اما شــب گذشــته، 
انتشــار خبری در حوزه بهداشــت و درمان، همه معــادات را به صورت جدی 
تحت تاثیر خود قرار داد. کوتاه زمانی پس از انتشــار و اعام خبر کشف و تولید 
واکسن کرونا توسط یک شرکت دارویی، از سوی برخی رسانه های معتبر جهانی، 
بازارهای سرمایه همگی واکنش نشان دادند و در بازار جهانی طا هم قیمت انس 

طا، بافاصله حدود ۹۰ دار کاهش یافت.

روند بازار طا و سکه در سه هفته گذشته
این درحالی است که از ده روز پیش قیمت انس جهانی طا همزمان با نزدیک 
شدن به روز برگزاری انتخابات آمریکا از محدود ۱۸۷۰ دار روند افزایشی خود 
را آغاز کرده بود و با اعام پیروزی جو بایدن در این انتخابات به یکباره شــاهد 
افزایش قیمت بیش از ۵۰ داری بود و به قیمت ۱۹۵۰ دار رســید. این روند 
افزایشی به نحوی بود که عموم کارشناسان پیش بینی ها گذر مجدد قیمت انس 
طا از مرز ۲۰۰۰ دار را داشــتند. اما حاا با انتشار خبر ساخت واکسن کرونا، 
تمام تاثیرات ده روز گذشــته در کمتر از دو ســاعت از میان رفت و قیمت انس 
جهانی که دیروز )دوشنبه( به ۱۹۶۵ دار هم رسیده بود، به قیمت ده روز پیش 
خود یعنی محدوده ۱۸۷۰ دار بازگشت.روند افزایش قیمت طا در بازار داخلی 
ایران اما طی ده روز گذشــته، نسبت به بازار جهانی معکوس عمل کرده بود که 
علت این رفتار متناقض به تحوات بازار ارز ایران باز می گردد. بازار ارز در ایران 
طی ماه های شــهریور و مهر با موج ناشی از افزایش انتظارات تورمی همراه شد 
که این مسئله قیمت هر دار آمریکا را تا ۳۲ هزار تومان نیز افزایش داد. بنابراین 
قیمت در بازار طا و ســکه نیز که به طور مســتقیم تحت تاثیر قیمت بازار ارز 
قرار دارد، پیرو این انتظارات تورمی، با افزایش شدید همراه بود.البته در این بازه 
زمانی روند هجوم تقاضا به این بازار به نحوی بود که در بخش ســکه، قیمت ها 
حتی از بازار ارز هم پیشــی گرفته بودند و شاهد تشکیل حباب هایی بزرگی در 
این بخش بودیم. تا جایی که در میانه مهرماه ســکه تمام بهار آزادی در حالی 
کــه قیمت دار در بازار آزاد ۳۲ هــزار تومان بود، مطابق با دار ۳۶ هزارتومانی 
قیمت گذاری می شــد و نیم سکه مطابق با دار ۳۹ هزار تومانی و  ربع سکه که 
گوی سبقت را از همگان ربوده بود معادل با قیمت دار ۵۲ هزار تومانی در بازار 
معامله می شد.اما این روند افزایشی از اواخر مهرماه با اقدامات جدید بانک مرکزی 
در بازار ارز، متوقف شد. در همان ایام عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، 
در مصاحبه ای تاکید کرد فشار حداکثری برای دمیدن بر انتظارات تورمی جامعه 
در روزهای پایانی خود است و به عموم مردم هشدار داد که ریسک بازار ارز بسیار 
بااســت. پس از این تحوات، بازار ارز و پیرو آن بازار سکه و طا، روند کاهشی 
به خود گرفت. البته این روند با رســیدن به موعــد برگزاری انتخابات آمریکا و 
مشــخص شدن نتیجه آن با شوک روانی آن هم مواجه شد و در حالی که دار 
بازار آزاد در هفته گذشــته در محدوده ۳۰ هزار تومانی معامله می شد، در هفته 
جاری قیمت دار در صرافی های بانکی در کانال ۲۳ و ۲۴ هزار تومان به فروش 
می رود و در بازار آزاد هم از کانال ۲۲ هزار تومان تا ۲۷ هزار تومان در نوســان 
قیمتی قرار گرفته است.بنابراین بازار طا و سکه هم با آغاز آبان ماه، روند کاهشی 
خود را حفظ کرد و در روز ابتدایی هفته جاری قیمت سکه تمام بهار آزادی در 
کف قیمتی دو ماه اخیر قرار گرفت و ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. 

واکسن کرونا؛ تحول واقعی در روندهای بازار
پیش بینی می شــود همانطور که در بازارهای جهانی پس از انتشــار این خبر و 
تایید ســازمان جهانی بهداشت مبنی بر بســیار مثبت ارزیابی شدن تاثیر این 
واکســن، تمامی عامل های دیگر موثر بر بازار در حاشیه قرار گرفته اند، بازارهای 
داخلی نیز از این روند متاثر شوند. روز گذشته خبر تولید این واکسن در ساعاتی 
اعام شــد که بازارهای داخلی در حال تعطیلی  بودند، بنابراین تاثیر جدی بر 
قیمت معامات روز گذشته مشاهده نشد، اما دیروز  باید منتظر ماند و دید این 
خبر خوشحال کننده، چه تحولی ایجاد خواهد کرد؟به اعتقاد کارشناسان پولی و 
بانکی از آنجا که قیمت انس جهانی طا از شب گذشته با شیب زیادی در حال 
کاهش است، انتظار می رود دیروز در بازار طا و سکه ایران هم شاهد کاهش قابل 
توجه قیمت ها باشیم. امری که تحقق کامل آن وابسته به واکنش بازار ارز است. 
این بازار دیشــب در معامات شبانه کانال های مجازی خود، در مقابل اعام این 
خبر مقاومت نشان داد و هرچند روند رو به افزایش آن متوقف شد؛  اما واکنشی 
که متناسب با واکنش بازارهای جهانی نسبت به این خبر باشد، در این معامات 
فردایی وجود نداشت.به گفته کارشناسان این بازار، چنین واکنش چندان عجیب 
نیســت و داان و سفته بازان بازار ارز، در روزهای اخیر نیز که در بازار ارز تحت 
تاثیر اقدامات مدیریتی بازارســاز و تحوات بین المللی، انتظار کاهشی قیمت ها 
قوی بود نیز با ســاخت و انتشار شایعات متعددی مانند تعیین نرخ کف دار از 
سوی بانک مرکزی یا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، سعی در برهم خوردن 
روند کاهشــی قیمت ها داشتند، بنابراین دور از انتظار نیست تا با تمام توان در 
مقابل پیامدهای مثبت ساخت واکسن کرونا نیز مقاومت کنند.به هر ترتیب باید 
منتظر ماند و دید با آغاز معامات در بخش حقیقی بازار طا و همچنین ارز، آیا 
همچنان داان این بازارها می توانند، در مقابل واکنش مثبت بازارهای جهانی 
درباره خبر مهم تولید واکســن کرونا، مقاومت کنند یا این که بازارهای داخلی 
ایران نیز همپای بازارهای جهانی واکنش مثبت نسبت به این خبر امیدوارکننده 

نشان خواهند داد؟

قالیباف:
  توقف طوانی مدت نمادهای بورسی

 تعیین تکلیف شود
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به توقف طوانی مدت نماد 
معاماتی »شســتا« ، سازمان به شرکت بورس اعام کرد تا هر چه سریعتر این 
نماد و سایر نمادهای متوقف را تعیین تکلیف کند.حسن قالیباف اصل گفت: با 
توجه به توقف طوانی مدت نماد معاماتی »شستا« ، سازمان به شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران اعام کرد تا هر چه سریعتر این نماد و سایر نمادهای متوقف 
را تعیین تکلیف کند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: البته به این 
نکته باید توجه داشت که خود ناشرین حتما باید فرآیند بازارگردانی و تداوم آن را 
مدنظر قرار دهند و در راستای نقدشوندگی سهام خود کوشا باشند. این موضوع 
یک اصل مهم در سرمایه گذاری است.وی در پایان تصریح کرد: چنانچه ناشری 
این مهم را رعایت نکند، سازمان بورس و اوراق بهادار از اختیارات قانونی خود در 

راستای صیانت از حقوق سهامداران استفاده خواهد کرد.

برای کســری بودجه و در واقع کنترل 
تورم ۴ روش استقراض بانک مرکزی، 
انتشــار اوراق قرضه و اســتقراض از 
مردم،   تامین منابــع مالی خارجی و 
صرفه جویــی در هزینه ها امکان پذیر 
دانشگاه شهید  اســاتید  از  است.یکی 
بهشتی معتقد است: اگر بتوانیم روند 
کنونــی در بــازار ارز را ادامه دهیم و 
دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور 
ما باز و به عبارتی کسری بودجه دولت 
کمتر شــود، کاهش نرخ تورم و تحقق 
هدفگذاری ۲۲ درصدی تورم در سال 

آینده امکان پذیر خواهد بود.
مصطفی صفاری با بیان اینکه کاهش 
نــرخ ارز و ثبــات آن در یک محدوده 
قیمتی،   از نوسان قیمت ها و افزایش 
بیشتر جلوگیری خواهد کرد،   تصریح 
کرد: متوسط تورم در ۱۸ سال گذشته 
۱۹.۸ درصد بوده که اگر به ۲۲ درصد 
هم برســد باز هم بااتر از متوســط 
بلندمدت اســت؛ در نتیجه فقط کافی 
اســت لنگرهای پولــی را بیاندازیم و 
جلوی رشــد نقدینگــی را بگیریم و 

کسری بودجه دولت را جبران کنیم.

وی ادامه داد: برای کسری بودجه و در 
واقع کنترل تورم ۴ روش اســتقراض 
بانــک مرکزی، انتشــار اوراق قرضه و 
استقراض از مردم،   تامین منابع مالی 
خارجی و صرفه جویــی در هزینه ها 
امکان پذیر اســت. ایــن ۴ روش باید 
اجرایی شــود تــا در نهایت به کنترل 
تورم برسیم. جدا از این مسیرها،   اگر 
گشایشــی در روابط بین  المللی شکل 
بگیرد و ارزهای بلوکه شــده در خارج 
از کشــور آزاد شــود دولت می تواند با 
دستور رهبر معظم انقاب از صندوق 
توســعه ملی استقراض کند تا بخشی 
از کســری بودجه جبران شــود.این 
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: 
به دلیل افت شــدید درآمدهای نفتی، 
دولت مجبور به این اســتقراض است 
اما به طور کلی اصلی ترین سیاســت 
کنترل تــورم، کنترل حجم نقدینگی 

است.صفاری همچنین با اشاره به روند 
کاهشی نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: 
به نظر می رســد نــرخ دار ثبات پیدا 
کرده چون رشد قیمتی بسیار باا بود. 
به گفته وی، به نظر می رســد اقتصاد 
کشــش ندارد مگر اینکه دوباره حجم 
نقدینگی باا بــرود، در غیر اینصورت 
دار در نــرخ های فعلی ثابت می ماند.

استاد دانشگاه شــهید بهشتی اظهار 
کرد: با پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا و حداقل با 
زمزمه بازگشت به برجام و به دنبال آن 
آزادسازی بخشی از منابع ارزی، ریسک 
ما کمتر خواهد بود و احتمال چالش و 
مشکات در اقتصاد نیز کاهش می یابد. 
این در حالی است که ترامپ سیاست 
فشــار حداکثری را دنبــال می کرد و 
شــرایط اقتصاد ایران متاثر از آن شده 
بود.صفاری با اشاره به ارتباط نرخ تورم 

و رشــد قیمتی دار،   گفت:  کســری 
بودجه دولت یکی از عوامل اساســی 
است که باعث شد امسال پایه پولی و 
حجم پول افزایــش یابد به نحوی که 
براساس آمارهای رسمی، بیش از ۳۳ 
درصد افزایش حجم پول داشــته ایم. 
در نتیجــه با ۴۰ درصد تــورم انتظار 
رشد ۴۰ درصدی قیمت ارز نیز انتظار 
معقولی است چرا که رقابت پذیری ما 
باید حفظ شــود. نرخ ارز قرار نیست 
سرکوب شود و به ســود واردات تمام 
البته شوک های  داد:  ادامه  شــود.وی 
سیاســی مانند انتخابات آمریکا بعضا 
نــرخ ارز را بیش از اینهــا باا برد که 
معلوم بــود کوتاه مــدت و غیرواقعی 
اســت. در نتیجه، اینکه به اندازه رشد 
حجم نقدینگی اجــازه دهیم نرخ ارز 
هم باا برود سیاست درستی است که 
همه دنیا نیز همین سیاست را در پیش 
می گیرند و قرار نیســت بازار داخل را 
تقدیم به کااهای وارداتی کنیم. رشد 
پایه پولی باعث شده عما ارزش پول 
ملی کاهش یابد و این کاهش باید در 

دار هم مشاهده شود.

بورس منفی ماند/ فرابورس مثبت شد
در معامات دیروز بازار ســرمایه شاخص کل بورس باز هم روند نزولی داشت، 
اما شاخص کل فرابورس دیروز صعودی شد. شاخص کل بورس دیروز با ۳۲۵۵ 
واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار 
هم وزن نیز ۱۲۰۶ واحد کاهــش یافت و رقم ۳۶۴ هزار و ۸۷۳ واحد را ثبت 
کرد.معامله گــران این بازار ۸۶۵ هزار معامله به ارزش ۶۰ هزار و ۴۹۲ میلیارد 
ریــال انجام دادند.معدنی و صنعتی گلگهر، معدنــی و صنعتی چادرملو، ملی 
صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل گروه 
مدیریت سرمایه  گذاری امید، پتروشیمی جم، پاایش نفت تهران و کشتیرانی 
جمهوری اســامی ایران نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند.ایران خودرو، سایپا، کشتیرانی جمهوری اسامی ایران، فواد 
مبارکه اصفهان، سرمایه  گذاری سیمان تامین، گسترش سرمایه  گذاری ایران 
خودرو و ملی صنایع مس ایران نمادهای پربیننده بورس بودند.در آن سوی بازار 
سرمایه شــاخص کل فرابورس با ۳۱ واحد افزایش رقم ۱۵ هزار و ۵۱۵ واحد 
را ثبــت کرد.در این بازار ۴۳۵ هزار معاملــه به ارزش ۴۲ هزار و ۱۳۸ میلیارد 
ریال انجام شد.سنگ آهن گوهرزمین، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس 
و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه  
گذاری صبا تامین، ســهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی تندگویان نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.لیست نمادهای 
پربیننده این بازار از تهیه توزیع غذای دناآفرین فدک، پتروشیمی ارومیه، برق 
و انرژی پیوندگستر پارس، توسعه مسیر برق گیان، سهامی ذوب آهن اصفهان، 

پلیمر آریاساسول و رایان  هم افزار تشکیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
تعلل در اجرای قانون جدید چک تخلف است

بهروز محبی با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می شود، 
گفت: تعلل بانک  مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی باشــد و مجلس در این 
زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.، آذرماه ۹۹، پایان مهلت اجرای 
تمامی تعهدات بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید صدور چک است. 
با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تاکنون 
بانک مرکزی از اجرای بندهای مهمی از این قانون که از موعد قانونی اجرای آن 
نیز ماه ها می گذرد، خودداری کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشت.بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شــورای اسامی درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک 
ازجمله قوانینی اســت که نقش زیربنا و زیرســاخت را برای فعالیت اقتصادی 
و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راســتای هوشمندســازی و پیشگیری از 
تخلفات هم است.وی افزود: اقداماتی در زمینه اجرای قانون جدید چک صورت 
گرفته اثرات مثبتی هم داشــته ولی کافی نبوده است. به طوری که این قانون 
به صورت کامل اجرا نشده است و این طور بنظر می رسد که اجرای کامل این 
قانون اولویت اصلی دولت نمی باشــد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اظهار داشــت: اجرای کامل قانون جدید چک تخلفات مربوط به قانون چک را 
به صفر می رســاند به همین دلیل دولت باید به آن توجه کند. مجلس هم در 
این زمینه اقداماتی انجام خواهد. دستگاه های متولی مانند بانک مرکزی باید 
پاسخگو باشــند.محبی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون جدید تخلف 
محســوب می شود چون به تصویب مجلس رسیده است. تعلل بانک  مرکزی و 
وزارت اقتصاد پذیرفته نمی باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود 

عمل خواهد کرد.

 نقد کردن چک برگشتی طبق قانون 
جدید تغییر کرد

بر اساس قانون جدید چک که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک های کشور 
اباغ شده اســت، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده استبه گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اســاس قانــون جدید چک، فرایند نقد 
کردن چک برگشــتی تغییر کرده است و مشــتریان می توانند با مراجعه به 
بانــک در صورت عدم موجودی، تقاضای صــدور گواهی نامه عدم پرداخت با 
کد رهگیری کنند که پس از آن، اطاعات این چک به صورت آنی در ســامانه 
چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت می شودر اساس این گزارش، مشتریان 
بانک رفاه کارگران پس از دریافت گواهی نامه عدم پرداخت، شــکایت خود را 
در دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه ثبت می کنند که بعد از ثبت، محاکم 
دادگســتری حداکثر یک هفته چک را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت 
وجود شــرایط قانونی، اجرائیه صادر می کند که طبق این اجرائیه ۱۰ روز به 
صادر کننده چک برگشــتی مهلت داده می شود بدهی خود را پرداخت کند، 
در غیر این صورت از طریق قانون »نحوه اجرای محکومیت های مالی« با صادر 
کننده چک برگشتی، برخورد می شودشایان ذکر است، اگر در متن چک قید 
شده باشــد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد و یا تحقق شرط 

خاصی صادر شده است، امکان استفاده از این رویه وجود ندارد

نرخ حق الوکاله بانک سامان حداکثر 3 درصد 
تعیین شد

هیئت مدیره بانک سامان نرخ حق الوکاله سال ۱۴۰۰ را حداکثر ۳ درصد تعیین 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سامان، هیئت مدیره این بانک در مصوبه ای، 
نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای سال ۱۴۰۰ 

را حداکثر ۳ درصد تعیین کرد.

شاید ســرمایه داران هم در ریزش اخیر بورس و ادامه 
روند ریزشــی ســهمی داشته باشــند ولی بی تردید 
قانون گذاران و تصمیم سازان بازار سرمایه نیز بی نقش 
نیســتند و با ۱۵ راهکار می توان بورس را به روزهای 
رونق خــود بازگرداند.چندماهی از دوران خوش بورس 
تهــران که تبدیل به قلب اقتصادی کشــور، راه فراری 
برای مقابله با پیامدهای تحریمی امریکا و ضربه گیری 
برای کنترل ســیل نقدینگی و تورم حاصل از آن شده 
بود نگذشــت که به یکباره دیواره اعتماد فرو ریخت و 
ضربان قلبی نامنظم بر آن حاکم گشــت.اعتمادی که 
بواســطه تبلیغات گسترده و شــعارهایی که از رئیس 
جمهور گرفته تا سایر ارکان دولت و مجلس و اشخاص 
وابســته به دولت حاصل گردیده بود و می توانست به 
نقطه قوتی در شــرایط تحریمی و پیامدهای اقتصادی 
آن برای کشور و مردم تبدیل شود، پیامدی جز از بین 
رفتن ســرمایه تعداد زیادی از مردم، فرار سایر سرمایه 
گذاران از بازار ســرمایه و روان شدن سیل نقدینگی به 
ســمت بازار ارز، ســکه و طا، خودرو، مسکن و ایجاد 
مشکات معیشــتی و پیامدهای اجتماعی برای مردم 
و جامعه نداشــت.اگر قرار برتشویق مردم برای ورود به 
بورس و ســپردن تمام امورشان به بورس بود، ازم بود 
حداقل ضروریاتی برای این مهم در نظر گرفته شود تا 
کمترین آسیب به مردمی که به امید در امان ماندن از 
آسیب های تورمی و استفاده از یک ابزار کمک معیشتی 
وارد این بازار شده بودند و به آن بعنوان یک محل فرار 
از فشار مشــکات اقتصادی می نگریستند، وارد شود.

چشم های مردم و سهامداران خرد هر روز به امید اینکه 
تدبیری از ســوی ســازمان بورس و مسئوان صورت 
می گیرد که مانع از ســقوط آزاد بورس و پودر شــدن 
سرمایه هایشان می شــود به تابلوی معاماتی دوخته 
شــده ولی افسوس هیچ نشــانه ای از بازگشت در این 

ماه ها مشاهده نشده است.
سال گذشته زمانی که در اوج بحران و درگیری نظامی 
بین ایران و امریکا بعد از شــهادت ســردار حاج قاسم 
ســلیمانی بودیــم، تصمیمات خوبی توســط مدیران 
وقت صورت گرفت که مانع از آســیب بازار ســرمایه و 
ســهامداران شــد ولی در دوره مدیریت فعلی بورس، 
ظاهــراً اراده ای بــرای حل این بحران و اســتفاده از 
تجربیات موفق گذشته وجود ندارد.شاید سرمایه داران 
نیز در ریزش اخیر بورس و ادامه روند ریزشــی سهمی 
داشته باشند ولی بی تردید قانون گذاران و تصمیم سازان 
بازار سرمایه نیز بی نقش نیستند؛ اینکه یکی از شاخص 
های توســعه بازارهای مالی حضور درصد بیشتری از 
جمعیت کشــورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری 
در بازار بورس اســت، به این علت است که کشورهای 
صنعتی برای حضور مردم در بازار ســرمایه برنامه های 
جامع و مدونی را در نظر می گیرند و با تصویب قوانین  

حمایتی از سرمایه های مردم محافظت می کنند.
در کشــوری مانند امریکا که بحران ۱۹۲۹ را پشــت 
سرگذاشــته و بعنوان یکی از الگوهای سرمایه گذاری 
شــناخته می شــود، حدود ۸۰ درصد از مردم در بازار 
سرمایه حضور دارند که فقط ۲۰ درصد از آنها بصورت 
مســتقیم در بازار فعالیت می کنند و مابقی به صورت 
غیرمســتقیم و از طریق صندوق های بازنشستگی در 
بازار حضور دارند.این درحالی اســت که در کشور ما به 
واسطه تبلیغات گسترده از سوی کارگزاری ها به راحتی 
به افراد کد بورسی داده می شود بدون اینکه صاحیت 
فرد از نظر تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و این خود 
زمینه ای برای بروز رفتار هیجانی ســرمایه داران خرد 
در زمان صعود و ریزش بازار بورس می باشد.فردی که 
می خواهد رانندگی کند، باید حتماً گواهی نامه رانندگی 
را از پلیس دریافت کنند ولی چگونه در کشــور ما به 
راحتی کد بورسی صادر شــده و در اختیار افرادی که 
حتی کوچکترین شــناختی از زمان و چگونگی انجام 
معامات، شرایط شــرکت ها و .. ندارند، قرار می گیرد. 
نگاهی به سایر کشــورها مخصوصاً کشورهای اروپایی 
نشان میدهد که کارگزاری ها حق ندارند برای افرادی 
که آموزش ندیده و دانش کافی ندارند، حسابی افتتاح 
کرده و برای ایشــان کد بورســی صادر کنند.از سویی 
قانون گــذار و مدیرانی که این بــازار را اداره می کنند 
نیز دارای وظایف و مســئولیت های قانونی می باشند؛ 
طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اســامی ایران 
در راســتای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با هدف 
ســازماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و 
کارای اوراق بهادار، شــورای عالی و ســازمان بورس با 
ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشــکیل 
شــده اســت. که می تواند حداقل با توجه به ماده ۳۲ 
قانون مذکور در شــرایط اضطــراری، نظیر ریزش بی 
سابقه اخیر که یکی از سهمگین ترین ریزش های تاریخ 
بورس کشورمان می باشد دستور تعطیلی یا توقف انجام 
معامات هر یک از بازارهای بورس کشورمان را حداکثر 
به مدت ســه روز کاری صادر کنند و در صورت تداوم 
شــرایط اضطراری، این مدت با تصمیم شــورای عالی 
بورس قابل تمدید خواهد بــود تا بتواند با خرید زمان 
و اخــذ تدابیر ویژه چاره ای بــرای جلوگیری از ریزش 
بیشتر و سهمگین تر را بیاندیشد.تدابیری که اتخاذ آن 
از سوی سازمان بورس می تواند باعث توقف ریزش بازار 
بورس و بازگشت آرامش به این بازار شود عبارت اند از:

۱- تغییر دامنه نوســان با توجه به شرایط بازار چه در 
زمان صعود و چه در زمان ســقوط باشد، نمونه تغییر 
دامنه نوســان را در زمان شــهادت ســردار سلیمانی 
داشتیم، در آن مقطع دامنه نوسان به ۲ درصد کاهش 

یافت.
2- حذف مرحله پیش گشایش بازار .

3-  استفاده از ابزار فروش استقراضی که در کشورهای 
پیشــرفته و صنعتی و در بازارهای مالی توسعه یافته 
استفاده می شود ولی جای خالی آن در صعود و ریزش 

بازار بورس ایران خالی است.
4- عدم دخالت مسئولین سیاسی کشور و عدم اظهار 

نظر آنها در مورد بورس.
5- حمایت عملی دولت و مجلس با جلوگیری از صدور 
بخشــنامه ها و تصویب قوانینی که به صادرات و درآمد 
زایی شــرکت های بورسی آسیب وارد می کند و باعث 

عدم اعتماد سرمایه گذاران به این شرکت ها می شود.
6- ایجاد مشــوق های مالیاتی برای ســرمایه گذاری 
در بازار بورس و جذب ســرمایه های گردان از بازارهای 

موازی به بازار بورس.
7- عدم دخالت در نرخ فروش و تســعیر ارز صادراتی 

شرکت ها.
8- عدم تصمیم  گیری های خلق الســاعه و به اصطاح 

دست های بی قرار در بازار بورس.
9- کاهش نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن می تواند 

سیگنال مثبتی به بازار مخابره کند.
10- عدم فروش سهام عدالت در روند نزولی بازار بورس 
که باعث شدت گرفتن ریزش بازار شده است؛ متاسفانه 
به دلیل اینکه کارگــزاری ها کارمزدهای زیادی از این 
محل جذب می کنند و منافع ســهامداران و صاحبان 
ســهام عدالت که به دلیل نیاز مالــی حاضر به فروش 
سهام عدالت شده اند را نادیده گرفته و سودهای کانی 

به جیب می زنند.
11- عدم دستکاری شــاخص کل با باز و بسته کردن 
نماد شرکت های بزرگی نظیر، شستا، فارس، تجارت و 
شــرکت های دیگری که به وضــوح در این چند ماهه 

شاهد آن هستیم.
12- فروش و عرضه صندوق هــای ETF دولتی باید با 
صبر و بررسی شرایط بازار در روند صعودی صورت گیرد 
نه اینکه در زمان هایی که بازار با بحران و عدم اعتماد 
مواجه است نسبت به عرضه این صندوق ها اقدام کنند.

13- برخورد قاطع با حقوقی هایی که با ایجاد  جو روانی 
باعث کاهش قیمت سهام و شکستن کف های حمایتی 
و اُفت بیشتر قیمت سهام و زیان بیشتر سرمایه گذاران 

خرد می شوند، ضروری است.
14- بازگشــت امکان خرید و فــروش روزانه در تایم 

معاماتی.
15- الزام شــرکت ها برای ایجاد بازارگردان برای 
ســهام خود و حمایت از ســهامداران خرد توسط 
ســازمان بورس.در پایان اجرای تصمیمات و اتخاذ 
تدابیر باید با ضرب العجل و با قید فوریت انجام شود؛ 
با تکرار وعده و شعارهای بی نتیجه بر بی اعتمادی و 
فرار سرمایه گذاران و آب شدن سرمایه مردم افزوده 

می شود.

15 پیشنهاد عملی برای بازگشت روزهای سبز بورس
 وعده های توخالی کار ساز نیست

۴ روش جبران کسری بودجه 
برای کنترل تورم
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گزیده خبر

دادستان کل آمریکا دستور بررسی تخلف 
انتخاباتی را صادر کرد

دادســتان کل آمریکا دســتور بررســی تخلف انتخابات بحث برانگیز ریاست 
جمهوری این کشور را صادر کرد.به گزارش سی ان ان، »ویلیام بار« دادستان کل 
آمریکا، در اباغیه ای خطاب به دادستان های فدرال این کشور دستور داد اتهامات 
مبنی بر وقوع تخلف در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کنند.بر اساس این 
گزارش، پیلگر با ارسال ایمیلی برای همکاران خود ضمن مخالفت با این دستور 
دادستان کل آمریکا نوشت: دادستان کل دستور اجرای یک سیاست مهم جدید 
را صادر کرده اســت که در تناقض با سیاست عدم دخالت در تحقیقات مربوط 
به تقلب انتخاباتی است.این ایمیل مشخص نکرده است که آیا پیلگر قصد دارد 
در بخش دیگری از وزارت دادگستری آمریکا فعالیت کند یا نه.دستور ویلیام بار 
به دادســتان ها و بازپرس ها برای تحقیق درباره اتهامات مربوط به قانون شکنی 
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در حالی است که دونالد ترامپ و متحدانش 
تاکنون بارها مدعی تقلب در انتخابات شــده اند ولی هیچ گونه سند و مدرکی را 
ارائه نکرده اند.دادســتان کل آمریکا پیش از این از ادعاهای ترامپ درباره تقلب 
در انتخابات و رای گیری حمایت کرده و اقدام اخیرش می تواند موجب تشدید 
تنش ها در آستانه انتقال قدرت به جو بایدن شود.جو بایدن در حالی قصد دارد 
روند انتقال قدرت را آغاز کند که ترامپ و دولتش حاضر نشده اند پیروزی وی و 
معاونش را به رسمیت بشناسد.دستور ویلیام بار برای تحقیق درباره قانون شکنی 
های انتخاباتی پس از چند هفته رایزنی و مشورت با مقام های وزارت دادگستری 
صادر شده اســت، برخی از مقام های ارشد وزارت دادگستری آمریکا به ویلیام 
بار گفته اند که سیاســت تحقیق درباره تقلب انتخاباتــی می تواند یک ایده بد 
باشد. این دستور ویلیام بار موجب تعجب و شگفتی بسیاری از مقام های ارشد 
وزارت دادگستری شده است.هدف از صدور این دستور هنوز مشخص نیست زیرا 
بازپرس ها و دادســتان ها پیش از این نیز به مسئولیت ها و وظایف خود برای 

تحقیق درباره قانون شکنی های انتخاباتی آگاه بوده اند.

صائب عریقات درگذشت
دبیرکل کمیته اجرایی ســاف و مذاکره کننده ارشد فلسطین در مذاکرات صلح 
خاورمیانه در اثر بیماری کرونا درگذشت.به گزارش اسکای نیوز، صائب عریقات 
دبیرکل جبهه آزادی بخش فلســطین »ســاف« دیروز سه شنبه در اثر ابتا به 
بیماری کرونا درگذشــت.وی اخیرا پس از ابتا به این بیماری در بیمارســتان 
بستری شــده بود.عریقات در تاریخ ۱۸ اکتبر در بیمارستانی اسرائیلی بستری 
شد. سازمان آزادی بخش فلسطین روز ۸ اکتبر از ابتا صائب عریقات به ویروس 

کرونا خبر داده بود.

 وزیر دفاع آمریکا برکنار شد
وزیر دفاع آمریکا کــه از چند ماه قبل به دلیل اختافاتش با رئیس جمهور این 
کشور در معرض برکناری قرار داشت و به گفته رسانه های آمریکایی حتی نامه 
استعفای خود را آماده کرده بود، سرانجام با حکم رئیس جمهور آمریکا از سمت 
خود برکنار شد.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی توئیتری 
از برکناری »مارک اسپر« وزیر دفاع این کشور خبر داد.ترامپ که چند ماه قبل 
به دلیل اختافات شــدید با مارک اســپر قبل قصد برکناری وی را داشت و با 
وساطت دیگر اعضای کابینه اش از این تصمیم منصرف شده بود، دقایقی پیش 
در یک پیام توئیتری اعام کرد: خوشــحالم که اعام کنم کریستوفر سی میلر، 
رئیس بســیار مورد احترام مرکز ملی مبارزه با ترویسم که صاحیتش برای این 
سمت با اکثریت قریب به اتفاق آرا از سوی سنا تأیید شده بود، وزیر دفاع موقت 
آمریــکا خواهد بود و این حکم فوراً اجرایی می شــود.وی افزود: کریس در این 
ســمت عملکرد فوق العاده ای خواهد داشت. مارک اسپر برکنار شده است و من 

می خواهم در اینجا از خدماتش تشکر کنم.

آلمان:
 سیاست امنیتی و خارجی آمریکا در دوران 

بایدن هم تغییر اساسی نخواهد کرد
وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر اینکه سیاســت امنیتی و خارجی آمریکا در 
دوران ریاســت جمهوری بایدن هم تغییر اساســی نخواهد کرد بر لزوم تقویت 
فاکتورهای اروپایی ناتو تاکید کرد.«هایکو مــاس«، وزیر امور خارجه آلمان در 
گفتگویی با سایت رادیو آلمان تاکید کرد که آمریکا سیاست امنیتی و خارجی 
خود را همچنین با جو بایدن اساســا تغییر نخواهــد داد.ماس درباره انتظارات 
آلمــان از رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: من اعتقاد دارم که با بایدن فرصت 
های جدیدی برای ما در آلمان و همچنین اروپا و در ســطح همکاری های بین 
المللی ایجاد می شود.وی بایدن را یک چند جانبه گرای معتقد نامید و در بخش 
دیگری از این گفتگو تاکید کرد: ما می دانیم که با بایدن همه چیز به گونه ای 
دیگر نخواهد شد، اما خیلی چیزها بهتر می شود. وی بر لزوم گسترش همکاری 
ها برای حل مسائل و چالش های بین المللی تاکید کرد.وزیر امور خارجه آلمان 
با روی کار آمدن بایدن مناقشات درباره هزینه های نظامی در ناتو را پایان یافته 
ندانسته و در عین حال گفت: ما خود را موظف کرده ایم که هزینه های دفاعی 
خود را افزایش دهیم.ماس با تاکید براینکه سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در 
دوران جو بایدن هم اساسا تغییر نخواهد کرد بر لزوم تقویت فاکتورهای اروپایی 
ناتو تاکید کرد.»آنگا مرکل«، صدر اعظم آلمان هم دیروز در سخنانی در برلین 
تعهد بیشتر آلمان به مسائل امنیتی را به رئیس جمهور جدید آمریکا وعده داد.

وی در سخنانی در برلین گفت: ما آلمانی ها و ما اروپاییان می دانیم که در این 
شــراکت در قرن 2۱ باید مسئولیت بیشتری را بر عهده گیریم.مرکل آمریکا را 
مهم ترین متحد آلمان دانســته که این انتظار درست را از اروپا دارد که تاش 

بیشتری برای حفظ امنیت و دفاع از منافع خود در دنیا بر عهده گیرد.

نگرانی ترکیه از آمدن بایدن و رفتن ترامپ
احتماا اردوغان نمی تواند در دوران ریاست جمهوری جو بایدن آنطور که گاها 
در قبال دونالد ترامپ با یک تماس تلفنی ســاده بر سیاست آمریکا اعمال نفوذ 
می کرد، عمل کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران می گویند، اما این 
به این معنی نیســت که رئیس جمهور منتخب آمریــکا ترکیه را کنار خواهد 
زد، بلکه به جایش امیدوار اســت تعامل مجددی با این هم پیمان استراتژیک و 
برخوردار از قدرت نظامی خود در ناتو بر مبنای شرایطی سخت تر پیدا کند.روابط 
آمریکا و ترکیه که زمانی آرام بود، از تاش شکســت خورده ســال 2۰۱۶ برای 
سرنگونی اردوغان آسیب دید؛ تاشی که مقصرش یک روحانی ترکیه ای ساکن 
آمریکا اعام شده که آنکارا مدتهاست بدون موفقیت خواستار استردادش است.

دو کشور همچنین بر سر حمایت آمریکا از شبه نظامیان کرد در جنگ با گروه 
تروریستی داعش در سوریه اختاف داشته اند.آنکارا کردهای سوری مورد حمایت 
آمریکا را ترویســتهایی می بیند که امنیت ترکیه را تهدید می کنند.با این حال 
رابطه شخصی میان ترامپ و اردوغان – مشابه با روابطی که رئیس دمدمی مزاج 
کاخ ســفید با گروه کوچکی از دیگر رهبران جهان داشته – به کم کردن بخش 
عمده آســیب ها کمک کرد.گونول تول، تحلیلگر انستیتوی خاور میانه در یک 
یادداشــت پژوهشی نوشت، حاا که ترامپ در مسیر خروج قرار گرفته، اردوغان 
دلیل موجهی برای نگرانی دارد.سم هلر، تحلیلگر مستقل امور سوریه بیان کرد: 
من فکر نمی کنم که دولت بایدن نسبت به ترکیه در سوریه و جاهای دیگر به 
همان اندازه سخاوتمند باشد.بیش از دو روز بعد از آنکه رسانه های آمریکا پیروزی 
بایدن را در انتخابات ریاســت جمهوری اعام کردند، مقامهای ترکیه ای به طرز 
مشهودی سکوت اختیار کرده و گفتند، تنها زمانی که نتایج انتخابات »رسمی« 
باشند اظهار نظر خواهند کرد.آسلی آیدینتاشباش، عضو شورای روابط خارجی 
اروپا نوشته اســت: روابط واشنگتن و آنکارا در دولت بایدن بی تردید با تنش و 
اضطراب در هر دو سمت شــروع خواهد شد.مقامهای ترکیه بر مصاحبه ای که 
بایدن دسامبر گذشته با نیویورک تایمز انجام داده و کمتر مورد توجه قرار گرفت 
تاکید کردند.در بخشــی از این مصاحبه، او اردوغان را »مستبد« خواند که این 
بخش در ماه اوت همه جا پخش شــده و محکومیت شفاهی از جانب ترکیه را 
در پی داشت.بایدن همچنین پیشنهاد داد، آمریکا چهره های اپوزیسیون ترکیه 
را »جســور کند« تا آنها بتوانند »با اردوغان مقابله کرده و او را شکست دهند«.

ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان گفت، این اظهارات نشان دهنده »نادانی، تکبر 
و ریاکاری محض« هســتند.با این حال مقامهای ترکیــه تاکید می کنند با هر 
دولتی در آمریکا همــکاری خواهند کرد.مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه گفت: ما روابطمان را بااتر از سیاستهای حزبی می دانیم.رسانه های ترکیه 
در همین حال گمانه زنی کردند که آنکارا قبل از انتخابات با احساس پیروزی جو 

بایدن در انتخابات با تیم او تماس برقرار کرده است.

آمریکا وزارت نفت و نیروی دفاعی ملی 
سوریه را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تحریم های خود علیه سوریه، نام چندین فرد، 
شرکت و نهاد دولتی سوری از جمله وزارت نفت و نیروی دفاع ملی این کشور را 
به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم خود اضافه کرد. وزارت خزانه داری 
آمریکا روز دوشنبه طی بیانیه ای اعام کرد که نام ۸ شخص حقیقی و 9 شرکت 
و نهاد ســوری به فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم دفتر کنترل 
دارایی های خارجی )اوفک( که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شــمار 
می رود، افزوده شده است.بین شرکت ها و نهادهای سوری که وزارت خزانه داری 
آمریکا آنها را تحریم کرده است، نام وزارت نفت و منابع معدنی سوریه، مؤسسه 
دولتی پاایش نفت و توزیع فرآورده های نفتی ســوریه و همچنین نیروی دفاع 
ملی سوریه دیده می شود.وزارت خزانه داری آمریکا همچنین ۸ شخص حقیقی 
سوری از جمله رئیس اداره اطاعات نیروی هوایی سوریه، مدیرکل اداره امنیت 

سیاسی سوریه و دو نفر از نمایندگان پارلمان سوریه را تحریم کرده است.

روسیهنیرویحافظصلحاعزاممیکند

توافقجدیدآتشبسدرقرهباغ
نخست وزیر ارمنســتان از امضای توافق جدید با رهبران روسیه 
و جمهــوری آذربایجــان بــرای پایان جنــگ در منطقه مورد 
مناقشــه »قره باغ« خبر داد.به گزارش رویترز، نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنستان شامگاه دوشنبه در بیانیه ای اعام کرد با 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و الهام علی اف، رئیس 
جمهوری آذربایجان درخصوص پایان دادن به  جنگ و درگیری 
در منطقه قره باغ به توافق رسیده است.وی این تصمیم را »بسیار 
سخت و دردناک« توصیف کرد و خطاب به مردم کشورش گفت: 
تصمیم »خیلی خیلی دشــواری« را برای خودم و شما گرفتم؛ 
تا حدی دردناک که شــخصا قادر به توصیفش نیســتم اما این 
تصمیم بنا بر تحلیل های عمیق از اوضاع نظامی و ارزیابی  افرادی 
که از آن درک بهتری دارند، اتخاذ شد.پاشینیان اعام کرد: این 
پیروزی نیست، اما تا وقتی که خودتان به بازنده بودن در جنگ 
اعتراف نکنید، شکست هم نخواهد بود.از سوی دیگر کاخ کرملین 
در بیانیــه ای با تایید این مطلب اعام کرد که رهبران روســیه، 
آذربایجان و ارمنســتان بیانیه ای مشترکی را برای آتش بس در 

منطقه قره باغ امضا کردند.

اعزام نیروهای روسی به قره باغ
همچنین وزارت دفاع روسیه اعام کرده که نیروهای حافظ صلح 
به منطقه قره باغ اعزام می کند.این وزارتخانه اعام کرد نیروهای 
حافظ صلح شامل ۱9۶۰ نظامی به همراه 9۰ خودروی زرهی و 

۳۸۰ تجهیزات نظامی دیگر خواهند بود.
این نیروها در نقاط بازرســی در امتداد خــط مرزی در قره باغ 
مستقر خواهند شد و مرکزی فرماندهی را برای نظارت بر آتش 
بس ایجاد خواهند کرد.بر اســاس توافــق صورت گرفته کنترل 
منطقــه آغدم تا 2۰ نوامبر در کنتــرل نیروهای آذربایجان قرار 
می گیرد.هم چنین ارمنستان منطقه کلبجر را تا ۱۵ نوامبر )پنج 
روز دیگر( و منطقه اچین را تا اول دســامبر با استفاده از مسیر 
عبــوری اچین - به عرض ۵ کیلومتر - که اتصال میان قره باغ 
با ارمنستان است، ترک می کند.مرکز جدید صلح بانی بر اجرای 
آتش بــس در قره باغ نظارت خواهد کرد. باکو و ایروان همچنین 

تبادل زندانیان و اجساد کشته شدگان را انجام می دهند.
رئیس جمهوری آذربایجان هم چنین از ســاخت یک جاده بین 

نخجوان و آذربایجان خبر داد.
بر اســاس توافق صورت گرفته ارمنســتان پذیرفته که از همه 
مناطقی که طی درگیری تصرف کرده بود تا ۱۰ روز دیگر، یعنی 

بیستم نوامبر، عقب نشینی کند.
در این توافق نامه عاوه بر زمان بندی خروج نیروهای ارمنستان 
و مســیر خروج آنها، آمده »دو طرف ظرف مدت سه سال برای 
احداث یک مسیر ترافیکی در امتداد داان اچین که خانکندی 
)استپاناکرت-مرکز قره باغ( و ارمنستان را مرتبط می کند« اقدام 

خواهند کرد.

متن این توافق نامه به شرح زیر است:
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان »الهام علی اف«، نخست وزیر 
ارمنستان »نیکوای پاشینیان« و رئیس جمهور فدراسیون روسیه 

»وادیمیر پوتین« موارد زیر را اعام کردند:

۱. آتش بس کامل همه درگیری ها در منطقه درگیری قره باغ از 
ســاعت ۰۰:۰۰ به وقت مسکو در تاریخ ۱۰ نوامبر 2۰2۰ اعام 
می شود. جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، که از این به 

بعد طرفین نامیده می شوند، در مواضع خود متوقف می شوند.
2. منطقه آغدم و ســرزمین های در دست ارمنستان در منطقه 
گازاخ جمهوری آذربایجان تا 2۰ نوامبر سال 2۰2۰ به آذربایجان 

بازگردانده می شود.
۳. در امتداد خط تماس در قره باغ و در امتداد داان اچین، یک 
گروه صلحبان فدراسیون روسیه به تعداد ۱9۶۰ نفر از نیروهای 
مسلح، 9۰ زره پوش، ۳۸۰ واحد خودرو و تجهیزات ویژه مستقر 

می شوند.
۴. نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه به موازات عقب نشینی 
نیروهای مســلح ارمنستان مستقر می شــود. مدت زمان اقامت 
نیروهای نظامی صلح فدراســیون روسیه ۵ سال است، با تمدید 
خودکار برای دوره های ۵ ساله بعدی، در صورتی که هیچ یک از 
طرفین ۶ ماه قبل از انقضا مدت قصد برای خاتمه استفاده از این 

ماده اعام نکرده باشد.
۵. به منظور افزایش اثربخشــی کنترل بــر اجرای توافق نامه ها 
توسط طرف های درگیر، یک مرکز حفظ صلح برای کنترل آتش 

بس مستقر می شود.
۶. جمهــوری ارمنســتان منطقه کلبجر را تا ۱۵ نوامبر ســال 
2۰2۰ و منطقه اچین را تا اول دســامبر ســال 2۰2۰ با پشت 
ســر گذاشتن داان اچین )۵ کیلومتر عرض( که اتصال قره باغ 
با ارمنستان را تضمین می کند و در عین حال غیرقابل بازگشت 
اســت، به جمهوری آذربایجان باز می گرداند. شــهر شوشا را به 

اچین وصل نمی کند.
با توافق طرفین، در ســه سال آینده، برنامه ای برای احداث یک 
مســیر جدید ترافیکی در امتداد کریدور )داان( اچین ، با ارائه 
ارتباط بین خان کندی )استپاناکرت( و ارمنستان، با انتقال مجدد 
متعاقب نیروهای صلح آمیز روسیه برای محافظت از این مسیر، 
تعیین می شــود. جمهوری آذربایجان ایمنی ترافیک را تضمین 

می کند. در امتداد داان اچین از شــهروندان، وســایل نقلیه و 
کااها در هر دو جهت.

۷. آوارگان و پناهندگان داخلی در حال بازگشت به خاک قره باغ 
و مناطق مجاور تحت کنترل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل 

در امور پناهندگان هستند.
۸. تبادل اسرای جنگی و سایر افراد و اجساد کشته شدگان درگیر 

است.
9. کلیــه ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در منطقه مســدود 
نمی شــود. جمهوری ارمنســتان به منظور سازماندهی حرکت 
بدون مانع شهروندان، وسایل نقلیه و کااها در هر دو جهت، بین 
مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان 
ارتباطات حمل و نقل برقرار می کند. کنترل حمل و نقل توسط 

نهادهای سرویس مرزی FSB روسیه اعمال می شود.
با توافق طرفین، ســاخت ارتباطات حمــل و نقل جدیدی که 
جمهوری خودمختار نخجوان را با مناطق غربی آذربایجان پیوند 
می دهد نیز فراهم می شــود.از زمان آغاز درگیری های جدید در 
قره باغ، سه توافقنامه برای آتش بس در این منطقه امضا شد که 

همه آنها با شکست مواجه شد.

روسیه ادعای علی اف درباره مشارکت ترکیه در ماموریت 
صلحبانی در قره باغ را رد کرد

وزارت امور خارجه روسیه دیروز )سه شنبه( ادعای رئیس جمهوری 
آذربایجان مبنی بر مشارکت نیروهای ترکیه در ماموریت صلحبانی 
در منطقــه قره باغ را رد کرد.ه گزارش خبرگزاری اســپوتنیک،  
وزارت امور خارجه روســیه دیروز )سه شنبه( با بیان اینکه متن 
کامل بیانیــه وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه، نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و الهام علی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان به زودی منتشر می شود، تاکید کرد که نامی از ترکیه 
در آن وجود ندارد.براســاس اطاعیه وزارت خارجه روسیه، تنها 
نیروهای صلحبان روس در منطقه قره باغ مستقر می شوند.ماریا 
زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: بیانیه مشترک 

رهبران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنین شامل 
بندی درباره وضعیت جمهوری به رسمیت شناخته نشده قره باغ 
اســت. البته این موضوع در آن آمده اســت و اندکی زمان ازم 
است تا همه آن را مطالعه کنند.سخنگوی پاشینیان هم ادعای 
الهام علی اف درباره مشارکت ترکیه در ماموریت صلحبانی قره باغ 
طبق توافق جدید را رد کرد. ســخنگوی نخست وزیر ارمنستان 
گفت: بیانیه رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر اینکه ماموریت 
صلحبانی در قره باغ شامل نیروهای ترکیه می شود، صحت ندارد.

یورش معترضان به مقر دولت و پارلمان ارمنستان و تاکید 
بر استعفای نخست وزیر

معترضــان در ارمنســتان صبح دیروز )سه شــنبه( به ســمت 
ساختمان دولت و پارلمان یورش برده، شیشه ها و وسایل داخل 
آن را شکسته و خواستار استعفای نخست وزیر کشورشان شدند. 
آن ها به آتش بس جدید بــا آذربایجان اعتراض دارند.به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، به دنبال عقد آتش بس جدیدی که به 
امضــای رهبران روســیه، جمهوری  آذربایجان و نخســت وزیر 
ارمنســتان رســید، موج جدیدی از ناآرامی ایــروان، پایتخت 

ارمنستان را فرا گرفت.
براساس گزارش رسانه ها، هزاران تن در مرکز ایروان تجمع کرده 
و گروه دیگری از معترضان به ســمت ســاختمان دولت رفته، 
شیشه ها را شکستند و به وسایل داخلی آن خسارت وارد آوردند. 
در همین حال رئیس مجمع ملی ارمنستان مورد ضرب و جرح 
معترضانی قرار گرفت که خواســتار استعفای نیکول پاشینیان، 
نخســت وزیر ارمنســتان بودند.براســاس اعام پاشینیان، هیچ 
راهی جز امضای اعامیه مشــترک برای کاهش خصومت ها در 
قره باغ وجود نداشت. براساس این توافق، جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان به اقداماتشان پایان داده، به تبادل زندانیان پرداخته و 
به نیروهای صلحبان روسیه اجازه می دهند تا در منطقه قره باغ 
مستقر شوند.حزب  اپوزیسیون ارمنســتان در حال جمع آوری 
امضاست تا جلســه فوق العاده ای در پارلمان برای لغو مشارکت 
ایروان در توافق  آتش بس جدید تشــکیل شود.براساس گزارش 
اســپوتنیک، هزاران تــن از معترضان در ایــروان همچنین به 
ســمت ســاختمان پارلمان حرکت کردند و خواستار تشکیل 
دولت جدید و لغو مشــارکت ارمنستان در این آتش بس جدید 
شدند. پاشینیان هم در پیامی اعام کرد: تمام سازمان دهندگان 
جرایم دیروز مجازات خواهند شد.نخست وزیر ارمنستان در پیام 
خود همچنین گفت: تصمیم برای امضای این اعامیه آتش بس 
بر اســاس ارزیابی های مردم بود که به خوبــی از اوضاع نظامی 
باخبرند. تمام معترضان به خانه بروند. تمام کســانی که مرا باور 
دارند و به ما اعتماد دارند، برای یک مبارزه آماده شوند. تردیدی 
نداشــته باشید که ما صادقانه عمل کردیم. طوری عمل نکرده ام 
که پاسخی به سواات در مقابل سرزمینم و مردم کشورم نداشته 
باشم.معترضان می گویند که توافق با باکو برای عقب نشینی یک 
"خیانت" است. برخی از معترضان هم شعار "نیکول به ما خیانت 
کرد" سر می دادند. معترضان خشمگین می گویند که امضای این 
توافق امتیازات بسیاری به جمهوری آذربایجان می دهد که طی 

چندین دهه به دست آمده است.

کارشناســان بر این باورند بــا توجه به 
اینکه جو بایدن بر خاف ترامپ مخالف 
سرسخت برگزیت است، پیروزی احتمالی 
وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
موضع نخست وزیر انگلیس در مذاکرات 
برگزیــت با اروپــا را تضعیف می کند.به 
گزارش، نشــریه »دی سایت« آلمان در 
گزارشی نوشت: »میشل بارنیه«، مذاکره 
کننده ارشــد اتحادیه اروپا در مذاکرات 
برگزیت می خواهد یک بار دیگر در این 
هفتــه مذاکرات با انگلیــس را در پیش 
گیرد تا شــاید بااخره بتواند به توافقی 
تجاری برای دوران بعد از برگزیت دست 
یابد.بارنیه در آستانه احتماا آخرین دور 
مذاکرات با لندن به نکات مورد اختاف 
بین طرفین که ماه ها روند دستیابی به 
توافق را متوقف کرده اســت اشاره کرد.

وی اعام کرد: اولین مسئله کلیدی برای 
دستیابی به یک توافق قواعد موثر برای 
اجرا و پایبندی به توافق نامه ها اســت. 
نکته دوم تضمین های قوی برای تجارت 
آزاد و عادانه و رقابت با اســتانداردهای 

باای مشــترک اســت که بــه صورت 
منسجم با گذر زمان گسترش می یابد. 
نکته ســوم دسترسی پایدار و متقابل به 
بازارهــا و امکان ماهیگیــری با توجه به 
منافع هر دو طرف است.بر اساس گزارش 
های منتشر شــده در هفته جاری قرار 
اســت درباره این موضوعــات مذاکراتی 
انجام شــود.مذاکرات طوانی مدت بین 
طرفیــن تا به حال در این ســه موضوع 
مورد مناقشه هیچ نتیجه ای را به دست 
نداده اســت. حاا زمان به ســرعت می 
گذرد و از دید پارلمــان اروپا این توافق 
باید این هفتــه انجام گیرد تا به موقع و 
قبل از پایان ســال بتواند تصویب شود.

دوران گذار انگلیس با پایان سال جاری 
میادی به اتمام می رســد و بعد از آن 
انگلیس بایــد اتحادیه گمرکــی و بازار 
داخلی اروپا را ترک کند.بدون دستیابی 

به توافقی در این بــاره عواقب اقتصادی 
ســختی در انتظار طرفیــن خواهد بود.

وزیر محیط زیســت انگلیس اعام کرده 
که لندن برای مصالحــه منطقی درباره 
موضوع بحث برانگیز شیات آماده است. 
وی تاکید کرد که همچنان اختافات و 

موانعی وجود دارد که باید برطرف شود.
پیروزی بایدن و ضعف موضع جانسون در 
مذاکرات برگزیتدر این میان کارشناسان 
با توجه به احتمال پیروزی »جو بایدن« 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا  در 
انتظار دارند که دولت انگلیس در مسئله 
برگزیت مواضع جدیــدی را اتخاذ کند.

بایدن بر خاف دونالد ترامپ از مخالفان 
سرسخت برگزیت اســت و در مذاکرات 
درباره توافق نامه تجاری آمریکا با انگلیس 
کمتر با جانسون سازگاری خواهد داشت. 
این مسئله فشارها بر لندن برای دستیابی 

بــه توافقی با اتحادیه اروپا را افزایش می 
دهد.اجداد بایدن اهل ایرلند هســتند و 
وی یکی از طرفداران توافق صلح بلفا در 
سال ۱99۸ است. بایدن در ماه سپتامبر 
گفته بود نباید اجازه داده شــود که بلفا 
که صلح را به ایرلند شمالی آورده است 
قربانی برگزیت شود. پیش از آن جانسون 
طرح اصاح توافق برگزیت را به پارلمان 
آورده بود که بسیاری از قواعد مهم درباره 
ایرلند شــمالی در این توافق را لغو می 
کرد و می توانســت بــه خصومت های 
جدید در منطقه منجر شود.در ادامه این 
گزارش آمده اســت: بایدن و جانسون به 
صورت متقابل از هم بیزارند. بایدن بعد 
از پیروزی جانسون در انتخابات انگلیس 
در دسامبر گذشته وی را از نظر جسمی 
و احساســی مشابه ترامپ توصیف کرده 
بود.با این همه جانسون بعد از اعام نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری به سرعت 
لحن آشــتی جویانه ای به خود گرفت و 
ابراز امیدواری کرد که با بایدن و تیمش 

درباره موضوعات مهم همکاری کند.

انتخاباتآمریکاوسردرگمیجانسون
درمذاکراتبرگزیت

رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس ســنای آمریکا 
اعام کرد که »جو بایدن« را به عنوان رئیس جمهور 
و »کاماا هریس« را به عنوان معاون او قبول ندارد.

به گــزارش الجزیره، »میچ مک کانل« رهبر اکثریت 
جمهوری خواه مجلس ســنای آمریکا گفت که »جو 
بایــدن« را به عنوان رئیس جمهــور منتخب ایاات 
متحــده به رســمیت نمی شناســند.رهبر اکثریت 
جمهوری خواه مجلس ســنای آمریکا تاکید کرد که 
همچنین »کاماا هریس« را بــه عنوان معاون جو 

بایــدن قبول ندارد.وی ضمن اســتقبال از موفقیت 
جمهوری خواهــان در کنگره از عدم پذیرش نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری از سوی ترامپ حمایت 
کرد.میچ  مک کانل در جلسه ســنا گفت که دونالد 
ترامپ »کاما حق دارد که تمام اتهامات را بررســی 
کرده و درخواست بازشــماری آرا کند«.الجزیره در 
ادامه گــزارش داد، ۳۰ عضو ســابق جمهوری خواه 
کنگــره از ترامــپ می خواهند که نتایــج انتخابات 
آمریــکا را بپذیرد و دســت از ادعاهــای بی پایه و 

اســاس خود بردارد.او گفت: ترامپ صد در صد حق 
دارد که اتهام های مربوط به تخلف را بررســی کرده 
و گزینه های حقوقی پیش روی خودش را بســنجد 
و نهادهــای ما بــرای این امر طراحی شــده اند. ما 
سازوکاری برای بررســی چنین نگرانی هایی داریم.

همزمان، »چارلز شــومر« رهبر اقلیــت دموکرات 
سنای آمریکا اعام کرد که در بیستم ژانویه به یکی 
از اختاف انگیزترین و آشــفته ترین فصل ها پایان 

خواهند داد.

 رهبر اکثریت سنای آمریکا: 
بایدنرابهعنوانرئیسجمهورمنتخببهرسمیتنمیشناسیم

پاشینیان:بسیاردردآوراست
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کروناویروس تاکنون بیش از ۵۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده 
اســت و بیش از ۱.۲۵ میلیون نفر در جهان بــه دلیل ابتا به این 
بیماری جان خود را از دســت داده اند. گروهی از محققان به  تازگی 
یک آزمایش بالینی برای بررسی اثربخشی بالقوه ترکیبی از عسل و 
سیاه دانه در درمان بیماران مبتابه کووید-۱۹ انجام دادند. ازآنجاکه 
مطالعــات قبلی اثبات کردند که ســیاه دانه اثــرات ضد میکروبی، 
ضدویروســی، ضدالتهابی و تعدیل کننده سیستم ایمنی بدن دارد، 
محققان می خواستند اثر آن را در مبارزه با کووید-۱۹ ارزیابی کنند. 
گزارش شــده است که عسل بر روی بســیاری از ویروس ها ازجمله 
ویــروس هرپس ســیمپلکس )HSV(، ویروس ســرخچه، ویروس 

هپاتیت و ویروس واریسا زوستر اثرات مفیدی دارد. 

پژوهشــگران یک مکانیســم ارتباطی جدید را میان مغز و روده کشف 
کردند که به محافظت از مغز و سیســتم عصبی مرکزی کمک می کند. 
پژوهشــی که با همکاری پژوهشگران انگلیسی و آمریکایی انجام شده 
است، کشف غیرمنتظره یک رابطه میان روده و مغز را نشان می دهد که 
پیش از این شــناخته نشده بود. این پژوهش نشان می دهد سلول های 
ایمنی خاصی که در غشای محافظتی اطراف مغز ساکن هستند، در واقع 
از روده سرچشــمه می گیرند. مننژها، خانه انواع متفاوتی از سلول های 
 Plasma("ایمنی هستند اما این پژوهش، بر سلول های "پاسمای ب
B( تمرکز دارد که مســئول تولید پادتن در واکنش به عفونت هستند. 
بررسی دقیق اینکه سلول های پاسما چه نوع پادتن هایی را در مننژها 

تولید می کنند، نتایج غیرمنتظره ای را نشان داد.

دانشــمندان به ربات های پرشــی آمــوزش می دهند تــا از افتادن ها 
و شکســت های خــود درس بگیرند و بــا ایمنی کامل فــرود بیایند. 
"سالتو")Salto( نام رباتی است که می تواند مانند یک ژیمناست پرش 
کند. همچنین شاهد پرش و پشتک زدن ربات "اطلس")Atlas( ساخته 
شده توسط شرکت "بوستون داینامیکز" بوده ایم. حتی با ریز ربات های 
ظریفی روبرو شــده ایم که برای انتقال دارو در روده انسان به کار گرفته 
می شوند. همه این ربات ها یک معضل مشترک دارند و آن این است که 
آنها همیشه بعد از پرش به سامت فرود نمی آیند و دقیقا روی پاهایشان 
نمی ایســتند. اکنون ویدئوی جدیدی از طرف دانشمندان منتشر شده 
اســت که به ربات ها می آموزند تا جایی که ممکن است بیشتر بپرند و 

بتوانند در هنگام فرود، محکم روی پاهای خود بایستند. 

 معجزه سیاه دانه
 در درمان کرونا

سلول های ایمنی محافظ مغز ساکن 
از روده سرچشمه می گیرند

 آموزش درس گرفتن
 از شکست به ربات ها!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آماده باش ارتش و سپاه در مرزهای شمال غربی کشور 

رد شایعات گوناگون درباره تولید پورشه 911 تمام الکتریکی
اولیور بلوم مدیرعامل پورشه شایعات مربوط به تولید ۹۱۱ تمام الکتریکی را رد کرد. او همچنین برخی اطاعات را درباره نسخه پاگین 
هیبریدی این خودرو که چندی اســت خبرش در رســانه ها منتشر می شود فاش کرد. بلوم می گوید نسخه تمام الکتریکی پورشه ۹۱۱ 
به این زودی ها تولید نخواهد شد و حتی احتمال دارد هرگز چنین محصولی روی خط تولید را به خود نبیند. اجازه دهید واضح بگویم 
۹۱۱ به عنوان نماد ما در آینده ای طوانی دارای پیشــرانه درون سوز خواهد بود. ۹۱۱ مفهوم و ایده ی خودرویی است که برای پیشرانه 
درون سوز آماده شده است. این خودرو مناسب همراه شدن با حمل ونقل تمام الکتریکی نیست. ما معتقدیم خودروهای هدفمند دیگری 
برای حمل ونقل الکتریکی وجود خواهد داشت. تبدیل ۹۱۱ به یک خودروی اسپورت و الکتریکی حرکتی ایده آل نیست. بلوم معتقد است 
اگر پورشه بخواهد یک محصول اسپورت و تمام الکتریکی بسازد احتمااً خودرویی کامًا جدید طراحی خواهد کرد. من فکر می کنم در 
آینده فضایی برای یک خودروی بسیار اسپورت و تمام الکتریکی وجود خواهد داشت. فرصت های بزرگی وجود دارد. البته ۹۱۱ نمادین 
هم از تغییرات صنعت خودرو و الکتریکی شــدن قوای محرکه در امان نیست. رئیس پورشه با انتشار برخی جزئیات شایعات مربوط به 

تولید نسخه پاگین هیبریدی ۹۱۱ را تائید کرده اما گفته ایده های مشخصی برای چنین خودرویی وجود دارد.

اورست خالی از کوهنورد
کرونا باعث شــد تعداد کوهنوردان اورســت نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد. پس از شیوع کرونا بسیاری از 
رشته های ورزشی از جمله کوهنوردی تحت تاثیر این بیماری قرار گرفت. بسیاری از مکان های ورزشی به دلیل شیوع کرونا تعطیل شد 
و ضربه بزرگی به برخی از باشــگاه ها و مکان های ورزشــی وارد کرد. کوهنوردی هم از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از کوه های 
معروف جهان از جمله اورست دیگر میزبان کوهنوردان خارجی نبود. حتی در مقطعی که این کوه به روی گردشگران و کوهنوردان باز 
شده استقبال چندان خوبی از بازگشایی صورت نگرفته است و این عامل  باعث شد که هزاران نفر بیکار شوند. فصل پاییز فصل محبوب 
کوهنوردانی اســت که با هدف صعود به قله اورســت وارد نپال می شوند. در ســال گذشته و در فصل پاییز جمعیت کوهنوردان بسیار 
چشــمگیر و زیاد بود طوری که زنجیره انســان بر روی دامنه کوه اورست مشاهده می شد اما اکنون اورست خالی از کوهنورد است. در 
سال گذشته دولت نپال موفق شد از گردشگری ۲ میلیار دار به دست بیاورد. حتی حدود یک میلیون نفر، ازجمله شرپاها مشغول به کار 
شدند اما شیوع کرونا همه فعالیت ها را متوقف کرد.طبق اعام دولت نپال، مسیرهایی که از میان هیمالیا عبور کرده، از جمله مسیرهایی 
که به کمپ اصلی اورست منتهی می شوند، خالی از سکنه شده اند. همچنین کمتر از ۱۵۰ کوهنورد در فصل پاییز به اورست آمده اند  .

نتوان گرفت بیهده ر خاه ازواصحرای دولت تو خوش و سبز و خرم استرگز رفت روزی تقصیر ر دعاگر رفت ر ثنای تو اخیر مدتی ردن ز مرد پیر تب رَ بع ر شِتاا بیدرنگ ل وصعب است ر طبیبرویج ر معیشت و تسلیم ر عطااز جود تو ه  شُکرم اگره مرا نبود رد نیاز پیر و جوان را کند دوااندیشهٔ تو باد طبیبی ه بی رنگ ن همیشه بخت تو از شَر هٔ شرف ازان همیشه عمر تو ر روهٔ رضاخندا

پیشنهاد

چهره روز

باشگاه مشت زنی
چاک پاانیک کتاب باشــگاه مشــت زنی را ســال 
۱۹۹۶ نوشــت. رمانی که در نگاه اول خشونت طلبی 
را به نمایش می گذارد اما جی.جی.باارد نویســنده  
آمریکایی معتقد است کتاب باشگاه مشت  زنی را باید 
آینه  تمام  نمای انســان تنهای امروز دانست.باشــگاه 
مشت  زنی در مورد کارمندی بدبین است که در یک 
کارخانه اتومبیل  سازی کار می  کند و مدتی است از 
بی  خوابی رنج می  بــرد. او یک روز با فردی با لباس  
های عجیب و غریب آشنا می شود که شغلش بازاریابی 
صابون اســت و عقاید نو و جالبی دارد. با او به محل 
زندگی  اش در محله  ای می  رود که زباله  های سمی 
شهر را آنجا انبار می کنند، شیفته او می شود و با او در 
مورد آزادی و راه  های کسب قدرت صحبت می کند. این دو برای آن که از عقده  های درونی خالی 
شوند و به اصطاح تولدی دوباره داشته باشند، آگاهانه شروع به کتک کاری می کنند. زیبایی کتاب 
همین است که شما سخت تاش می کنید بفهمید جریان از چه قرار است. کتاب سه شخصیت 
محوری دارد؛ راوی بدون نام که شــخصیت اصلی اســت، مردی به اسم تایلر دردن و زنی به اسم 
مارا ســینگر.چاک پاانیک در سال ۱۹۶۲ در واشنگتن متولد شده است. این نویسنده ۴۶ سال 
دارد و کتاب باشگاه مشت زنی او تا اوایل سال ۹۸ در رده  برترین کتاب  های کتابخانه  های ایالت 
متحده  امریکا باقی ماند و کمی بعد وقتی دیوید فینچر فیلمی براساس این داستان ساخت، دوباره 
این کتاب به لیست پرفروش  ترین  های آمازون راه یافت. دیوید فینچر فیلم باشگاه مشت  زنی را با 
حضور چهره هایی همچون برد پیت و ادوارد نورتن ساخت، با این  حال پایان فیلم و رمان چندان 

شباهتی به یکدیگر ندارد و کارگردان و نویسنده هر یک راه خود را رفته اند!!

مارک شاگال
مارک شــاگال نقاش برجسته فرانســوی - روسی و از 
پیشگامان سبک سوررئالیسم اســت. او به عنوان یکی 
از پیشــروان هنر مدرن، در ســبک های مختلف هنری 
ذوق آزمایی کرد و تقریباً در تمامی رشــته های تجسمی 
مانند نقاشی، تصویرگری کتاب، سرامیک، نقاشی روی 
شیشــه، نقاشــی بر روی دیوار، حکاکــی روی فلزات، 
ترســیم، طراحی صحنه و لباس دســت به خلق آثاری 
ماندگار زد.شاگال با موفقیت توانست سبک های هنری 
کوبیســم، نمادگرایی و فوویسم را با یکدیگر تلفیق کند 
و با تکیه بر رویاهای کودکی و افسانه پردازی های ذهنی 
خود که همگی ریشــه در زادگاهش داشتند، به سبکی 
کامًا شــخصی و منحصربفرد دســت پیدا کند. جهان 
غیرمتعارفی که او آفرید آمیزه ای از رنگ های روشن، حیوانات، ُگل، انسان ها، عشاق، پرندگان و ماهیان 
در حال نواختن ساز، چهره زن بالدار، عائم یهودی و مسیحی و ویولنی با بال فرشته بود. مارک شاگال 
در ۷ ژوئیه ۱۸۸۷ در لیوزنا از توابع منطقه ویتبسک روسیه که امروزه یکی از منطقه های باروس است 
در خانواده پرجمعیت یهودی لیتوانیایی متولد شــد. در آن زمان ویتبسک حدود ۶۶هزار نفر جمعیت 
داشــت که حدود نیمی از آن ها یهودی بودند. مارک که در آن زمان موشــه نام داشت نخستین فرزند 
از ۹ فرزنــد والدینش بود. پدرش کارگــر و انباردار یکی از بازرگانان ماهــی دودی بود و مادرش یک 
خواربارفروشــی کوچک را اداره می کرد. با وجود آنکه پدرش به ســختی کار می کرد اما درآمد ناچیزی 
داشــت.در روسیه آن زمان بچه های یهودی اجازه حضور و تحصیل در مدارس و دانشگاه های روسی را 
نداشتند. به همین خاطر شاگال تحصیات ابتدایی را در مدرسه مذهبی یهودی گذراند و در آنجا عبری 
و کتاب مقدس را آموخت. شاگال در سیزده سالگی با تاش مادرش که ۵۰ روبل به مدیر مدرسه داد.

بخوانید در اینستاگرام


