
 تعداد فوتی های روزانه بازهم رکورد زد؛
 ۴۶۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن اعام آخرین آمار بیماران مبتا 
به کرونا در کشــور، گفت: در ۲۴ ســاعت گذشــته ۴۶۲ نفر بر اثر 
ابتا به کرونا جان خود را از دســت دادند.دکتر سیما سادات اری، 
ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا دیروز 
۲1 آبان 1399 و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 11 هزار 
و 780 بیمار جدید مبتا به کووید19 در کشــور شناسایی شد که 
3339 نفر از آنها بســتری شــدند و مجموع بیماران کووید19 در 
کشــور به 715 هزار و ۶8 نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشــته، ۴۶۲ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 39 هزار و ۶۶۴ نفر رسید البته 
خوشــبختانه تا کنون 53۶ هزار و 105 نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.به گفته اری 5۶01 نفر از بیماران 
مبتا به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارنــد.وی گفت: تا کنون پنج میلیــون و 3۴۴ هزار و 8۲1 آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.اری گفت: استانهای 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراســان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، 
همدان، یزد و کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند و اســتانهای 
هرمزگان، فارس، گلســتان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت 

نارنجی و زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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وزیر اقتصاد گفت: نرخ سود بین بانکی باا رفته که باید از این روند ممانعت و جلوگیری شود. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران گفت:  نوسان در ذات بازار سرمایه است و این بازار عمدتا بر رفتار سهامداران و عرضه کنندگان وابسته است.وی افزود: کاری که دولت می کند این 
اســت که با قواعد، نوســانات را به سمتی ببرد که شاخص ها به سمت بازار پایدار و در حال رشد حرکت کند. لذا کسانی که عرضه می کنند و کسانی که متقاضی 
هستند نقش مهمی را در این بازار دارند.وزیر اقتصاد بیان کرد: اخیرا مباحثی مطرح شد که تأثیرگذار بود؛ مثًا اینکه نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت اما این 

خبر تکذیب شد و شورای بورس هم درباره آن چیزی نگفت. نرخ سود بین بانکی باا رفته که باید....

www.sobh-eqtesad.ir

 وزیر اقتصاد: 
عرضه اولیه سهام 100 شرکت تا پایان سال

info@sobh-eqtesad.ir

چین پولدار، بقیه دنیا بی پولند
آمارهای رسمی اینگونه نشــان میدهند که اقتصاد چین در حال 
بزرگتر شــدن است. ذخیره خارجی چین در کشورهای دیگر را به 
رقمی بــاا تر از 3 هزار میلیارد دار تخمین میزنند. به عبارتی به 
جرأت میتوان گفت تنها کشوری که بدهی خارجی ندارد و حجم 
ذخایر آن کشــور هم از همه کشــورهای دنیا بیشتر است را چین 
بدانیم. علت اصلی رغبت به سرمایه گذاری خارجی چین هم همین 
ذخایر خارجی هستند که کمک میکنند سودآوری بهینه ای را برای 
چین رقم بزنند. حال در مقابل چین همه ۲8 کشور اروپا را در نظر 
بگیریم. در آمارهای رسمی آمده بود که فقط ایتالیا ۲8۶0 میلیارد 
یورو به آلمان بدهکار است و این رقم سال به سال افزایش می یابد و 
تحلیلگران معتقدند این رقم هرگز پرداخت نخواهد شد. به اعتباری 
میتوان گفت آلمان ذخیره ای خارج از کشور یا ندارد و یا فقط روی 
کاغذ است. در اروپا بجز سوئیس و اتریش که اقتصاد مستقل و روی 
پای خود دارند بقیه کشــورها حتی فرانسه و انگلیس هم با سیلی 
صورت خود را سرخ نگهداشــته اند. اگر شرکتهای بیمه آنها مانند 
کفاس یا هرمس به کشوری ضمانت وام میدهند و یا تسهیاتی را 
تایید می کنند این تسهیات مربوط به خرید قسطی از همان کشور 
اســت که اگر رقم باای 100 میلیون یورو باشد باید کنسرسیومی 
از بانکهــا از ذخایر مردم این فروش کاا و خدمات را تامین بودجه 
کنند. پس در می یابیم که اروپا وضع مساعدی برای سرمایه گذاری 
در خــارج نــدارد. در آمریکا وضع بســیار خراب تر از اروپاســت. 
بدهــی امریکا به جهان رقمی باای ۲5 تریلیون دار میرســد که 
اگر ایــن رقم را بین 300 میلیون مردم امریکا تقســیم کنیم هر 
شهروند آمریکایی مبلغی معادل 83 هزار دار بدهکار خواهد بود. 
اساسی ترین علت کوچک تر شدن اقتصاد آمریکا خروج نیروهای آنها 
از عراق و افغانستان و از همه جا مهمتر، از خلیج فارس است. همه 
خبرگزاری ها در طول دو سال گذشته به این مطلب اذعان کرده اند 
کــه امریکا نیروی دریایی خود را از خلیج فارس خارج کرد و فقط 
بازدید دوره ای ساانه از خلیج فارس دارد مثل همه دریاهای جهان، 
ورود یک ناو هواپیمابر آمریکایی و دو کشتی پشتیبان فقط بازدید 
دوره ایست و طی جدول بازدیدهای دوره ای خارج میشوند بنابراین 
بر خاف قبل ناوگان دریایی آمریــکا در خلیج فارس حضور دائم 
ندارد آمریکا پس از پایان دادن به حضور دائم خود در خلیج فارس 
پایــگاه دریایی خود در بحرین را هم واگذار کرد و مرکز فرماندهی 
نیروهای آمریکایی در منطقه را از قطر به کالیفرنیا منتقل کرد لذا 
آمریکا عملیات خروج از خلیج فارس را به پایان رســانده است یاد 
آور میشوم بعد از سال 1971 که انگلیس نیروهای نظامی خود را از 
شرق کانال سوئز خارج کرد قدرت دریایی آمریکا جایگزین انگلیس 
شد اکنون این حضور دیگر پایان یافته است، هیچ دولت منطقه ای 
جز ایران نیــروی دریایی جدی و نیرومندی در خلیج فارس ندارد 
و حضور نیروی دریایی کشــورهای اروپایی نیز ســمبولیک است. 
لذاســت که باید شرایط اقتصادی آمریکا را وخیم تر از اروپا بدانیم. 
حال به همه کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه کنید. همین هفته 
گذشته خبرگزاری ها افشا کردند که بدهی کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس از مبلغ 500 میلیارد دار متجاوز شده است. لذاست 
که با توجه به استقبال چین برای سرمایه گذاری نباید این فرصت 

را ندیده انگاشت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

دیدار با عمران خان
وزیر امور خارجه کشورمان در سومین دیدار رسمی خود در اسام آباد با »عمران خان« نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. »محمدجواد ظریف« دیروز چهارشنبه با 
حضور در کاخ نخست وزیری پاکستان با عمران خان دیدار کرد.طرفین درباره روابط ایران و پاکستان، گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه تقویت مراودات 
مرزی بحث و تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه کشورمان محور رایزنی های خود با وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان را در این نشست با نخست وزیر 
پاکستان مطرح کرد.ظریف و عمران خان بر اهمیت همکاری های دوجانبه تهران- اسام آباد، مشارکت برای صلح و ثبات منطقه ای از جمله همکاری نزدیک برای 
کمک به برقراری امنیت در افغانستان تاکید کردند.طرفین همچنین خواستار مقابله با اسام هراسی، مساعی مشترک برای کمک به حل مسائل جهان اسام و 

تقویت مناسبات فی مابین شدند.

دیدار با وزیر خارجه پاکستان 
وزیران امور خارجه جمهوری اسامی ایران و پاکستان طی دیداری مشترک در اسام آباد بر تاش دو کشور دوست و همسایه جهت تحکیم مناسبات همه جانبه به 
ویژه اتخاذ اقدامات هماهنگ در جهت صلح منطقه ای از جمله افغانستان توافق کردند. رایزنی های ایران و پاکستان به ریاست »محمدجواد ظریف« و »شاه محمود 
قریشی« ظهر دیروز چهارشنبه در محل وزارت امورخارجه در اسام آباد برگزار شد.این گفت وگوها ابتدا با دیدار دوجانبه وزیران امور خارجه دو کشور برگزار شد 
و سپس در سطح هیات های بلندپایه ایران و پاکستان ادامه یافت.مقامات ارشد دیپلماتیک ایران و پاکستان، نمایندگان ویژه دو کشور در امور افغانستان، »سید 
محمدعلی حسینی« سفیر ایران در پاکستان و »رحیم حیات قریشی« سفیر پاکستان در ایران نیز در رایزنی های دو هیات حضور داشتند.رسانه های دولتی پاکستان 
اعام کردند: تهران و اسام آباد در جریان این نشست برای گسترش همکاری های دوجانبه به ویژه تاش برای صلح منطقه ای و کمک به روند صلح در افغانستان 
توافق کردند.وزیران امور خارجه ایران و پاکستان همچنین با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید اسام هراسی در غرب و تمایل برخی کشورها برای ترویج این پدیده 
افراط گرایانه تاکید کردند: هتاکی به مقدسات به بهانه آزادی بیان هرگز قابل قبول نیست.رادیو دولتی پاکستان اعام کرد: ظریف و قریشی درباره سطح فعلی روابط 
ایران و پاکستان، وضعیت ویروس کووید-19 و ارتقای همکاری های دوجانبه تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه پاکستان بر استفاده از ظرفیت های همکاری تهران 
و اسام آباد در مجامع منطقه ای و بین المللی جهت تقویت تعامات دوجانبه، تجاری، سرمایه گذاری، امنیت و سایر زمینه های مورد عاقه متقابل تاکید کرد.شاه 
محمود قریشی با ابراز تاسف از جان باختن شهروندان ایرانی در اثر شیوع ویروس کرونا، از اقدامات دولت جمهوری اسامی ایران برای کنترل این بیماری قدردانی 
کرد.وی با اشــاره به تحوات افغانستان و لزوم اســتقرار صلح در این کشور همسایه مشترک ایران و پاکستان، اظهار داشت: امنیت و ثبات افغانستان برای صلح 
منطقه ای اجتناب ناپذیر است، پیشبرد گفت وگوهای بین افغانی فرصتی است که رهبران افغانستان و سایر سهام داران صلح در داخل این کشور نباید آن را از دست 

بدهند.وزیر امور خارجه پاکستان همچنین دیدگاه این کشور درخصوص تحوات شبه قاره و وضعیت مردم مسلمان کشمیر را با همتای ایرانی خود مطرح کرد.

دیدار و گفت و گوی با فرمانده ارتش پاکستان
 وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در دومین روز از سفر به اسام آباد با حضور در مقر نیروهای مسلح پاکستان، با فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد.

»محمدجواد ظریف« صبح دیروز چهارشنبه پیش از دیدار رسمی با ژنرال »قمر جاوید باجوا«، همراه وی در محل یادگار شهدا در مقر فرماندهی ارتش پاکستان، 
از گارد احترام حاضر در محل سان دید و با تقدیم تاج گل، به مقام شهدای ارتش این کشور ادای احترام کرد.بعد از این مراسم دو مقام عالی دولت و ارتش ایران 
و پاکستان وارد مذاکرات با محورهای مهمی از جمله مبارزه با تروریسم،  تقویت همکاری های مرزی، دفاعی و گسترش مناسبات نظامی میان دو کشور همسایه 
شدند.طرفین در این دیدار مهم همچنین تازه ترین تحوات امنیتی منطقه به ویژه وضعیت افغانستان را بررسی کرده و دیدگاه های یکدیگر را به اشتراک گذاشتند.

ظریف و ژنرال باجوا بر لزوم گسترش همکاری های همه جانبه میان ایران و پاکستان به ویژه در زمینه های امنیتی و مراقبت از مرزهای مشترک که مرزهای صلح 
و دوســتی دو کشــور نام دارد، تاکید کردند.وزیر امور خارجه کشورمان قرار است تا ساعاتی دیگر با حضور در محل وزارت امور خارجه با »شاه محمود قریشی« 
همتای پاکستانی خود دیدار کند.دیدار با »عمران خان« نخست وزیر پاکستان و سخنرانی در اندیشکده مطالعات راهبردی اسام آباد که عصر دیروز برگزار خواهد 

شد، برنامه نهایی سفر دو روزه ظریف به پایتخت پاکستان خواهد بود.

ظریف اعام کرد؛
گشایش یک معبر مرزی در هفته آینده بین ایران و پاکستان

وزیر امور خارجه اعام کرد: قرار است یک گشایش معبر مرزی در هفته آینده بین ایران و پاکستان انجام شود. محمدجواد ظریف که در رأس یک هیئت سیاسی 
و اقتصادی به پاکستان سفر کرده است پس از دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان و فرمانده ارشد پاکستان در جمع خبرنگاران، گفت: دیروز بحث طوانی و بسیار 
خوبی درباره روابط دوجانبه و همکاری های مرزی داشتیم و همچنین درباره گشایش یک معبر مرزی بین ایران و پاکستان در هفته آینده و همکاری های تجاری 
مرزی و تهاتر بین دو کشور گفت وگو کردیم.وی افزود: در این دیدار درباره تحوات افغانستان، خلیج فارس، عادی سازی روابط بعضی کشورها )با رژیم صهیونیستی(، 
بحران قره باغ، برجام و تحواتی بحث بسیار خوبی داشتیم.وزیر امور خارجه گفت: در پی این دیدارها مشورت ها و تبادل نظرهای خوبی صورت گرفت و بنده از 

این تبادل نظرها خشنود هستم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعام کرد:

تاثیر منفی افزایش سود بانکی بر فعالیت های سرمایه گذاری کشور
  افزایش 144 تا 202 درصدی

 قیمت کااهای اساسی
بررســی های انجام شده نشان می دهد قیمت کااهای اساسی طی دوساله )از فروردین 97 تا مرداد 99( 
بین 1۴۴ تا ۲0۲ درصد رشد داشته است. براساس آمارهای اعام شده، قیمت کااهای اساسی در دو سال 
گذشته افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که حتی کااهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز 
دریافت مینمایند رشد قیمت باای 100 درصدی را تجربه نموده اند که این مسئله ضرورت حمایت از اقشار 
ضعیف جامعه را نشان میدهد.بررسیهای انجام شده نشان میدهد قیمت کااهای اساسی طی مدت حدود 

دوساله )از فروردین 97 تا مرداد 99( بین 1۴۴ تا ۲0۲ درصد رشد داشته است.

بازار فردایی بهشت نوسان گیران است؛

دست  پنهان داان مجازی در نوسانات ارزی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علی رغم اینکه فعالیت داان مجازی ارز نسبت به گذشته 
پیچیده تر اســت اما دســتاوردهای یکماه اخیر وزارت اطاعات در مواجه با مافیای دار مثبت بوده است. 
تخلیه حباب شارپی نرخ ارز در روزهای اخیر از دو جنبه بنیادی و سفته بازی قابل بررسی و ارزیابی است. 
از جنبه بنیادی، بازار ارز با توجه به ســیگنال ها و اخبار حقیقی که در هفته های اخیر دریافت کرده بود، 
این اطمینان را در ذهن فعاان اقتصادی ایجاد کرد که در آینده نزدیک نرخ واقعی ارز به قیمتی کمتر از 
30هزارتومان سقوط خواهد کرد.از میان این اخبار مثبت می توان به 5 مورد »افزایش فروش نفت خام«، 
»رشد عرضه حواله ارز در نیما«، »آزادسازی منابع بلوکه شده در عراق و کره«، »مجوز نقل و انتقال 500 
هزار داری صرافی های مجاز در بازار متشــکل ارزی« و نیز »اجرای طرح تهاتر ارز صادراتی و نفت خام 
در ازای واردات کاای اساسی« اشاره کرد.اما از سوی دیگر جنبه سفته بازی داستان این روزهای کاهش 
نرخ ارز، مربوط به دستان پنهان داان و کانالهای تلگرامی می شود که با شنیدن خبر پیروزی بایدن در 
انتخابات آمریکا به یکباره از نرخ گذاری های نجومی در فضای مجازی دست کشیدند چراکه می دانستند 
در صورت ادامه دادن به نرخ گذاری مصنوعی در بازار، اعتماد مخاطبانشان به قیمتهای صوری آنان دچار 
تزلزل خواهد شد.این مسئله لزوم برخورد قهری و انتظامی با این نوسانگیران را روز به روز مهم تر می کند. 
دستاوردهای مثبت وزارت اطاعات در شناسایی و بازداشت 93 نفر سرشاخه های شبکه قاچاق و دالی ارز 
استانهای اصفهان و یزد در یک ماه اخیر، نوید آن را می دهد که در آینده نزدیک عرصه بر داان مجازی 

بیش از پیش تنگ تر شود.

2 گروه اخاگر بازار ارز؛ بازار فردایی بهشت نوسانگیران
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین ارتباط گفت: بخش مهمی از نوسانات 
کاذب بازار ارز ایران به التهاب آفرینی از طریق پمپاژ هدفمند اخبار منفی به بازار ارز مرتبط می شود.کریمی 
در ادامه به نقش مخرب دو گروه در فرآیند فضاسازی روانی در بازار ارز اشاره و خاطر نشان کرد: گروه اول 
واسطه گران و داانی هستند که در کف بازار به شکل لفظی نرخ گذاری می کنند و گروه دوم نوسانگیرانی 
هستند که در بستر فضای مجازی، کانالها و درگاه های اینترنتی اقدام به انتشار اخبار و سیگنالهای دروغ 
درباره افزایش نرخ ارز می کنند.وی با عنوان اینکه با ردیابی سرشاخه ها و مهره های اصلی متخلفان ارزی 
متوجه خواهیم شــد که داان عمده ارز در کل کشور تعداد انگشــت شماری دارند، گفت: مصداق بارز 
نوسان ســازی در فضای مجازی بازار فردایی ارز اســت که با نرخ گذاری مصنوعی و تخیلی برای آینده ارز 

موجب صعودی شدن آن می شود.

 عملکرد مثبت نهاد های نظارتی در مواجه با مافیای پیچیده دار
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در ســالهای گذشته اقدامات نهادهای امنیتی در 
بازداشت متخلفان شناخته شده  ارزی فعال در کف بازار ارز، بسیار مفید و اثربخش بوده است، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر سرچشــمه بســیاری از التهابات به طیف وسیعی از کانالها و گروه های فضای مجازی 
مربوط می شود و همین قضیه باعث شده است کار نهادهای نظارتی و امنیتی برای ردیابی شبکه های دالی 

ارز به مراتب از قبل دشوارتر بشود.

 آسیب نوسانات کاذب نرخ ارز به تولید ملی
وی با بیان اینکه این شــوک های ارزی کاذب و موقت در فضای مجازی می تواند بر تصمیمات بلند مدت 
فعاان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار اثر سوء داشته باشد، عنوان کرد: نا اطمینانی به آینده نرخ ارز به 
شکل مستقیم اذهان عمومی مردم را مشوش می کند و حتی یک کارمند ساده را هم به اتخاذ تصمیمات 
غلط در مدیریت دارایی خویش که مصداق بارز آن سرمایه گذاری در بازارهای دالی مثل طا و ارز است، 
ترغیب کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این داان ارز در شرایط سخت تحریمی 
به مردم ایران خیانت می کنند، افزود: افرادی که بسترســاز افزایش نرخ می شوند باید به عنوان جنایتکار 

جنگی معرفی و محاکمه شوند.

ظریف در سفر خود به پاکستان اعام کرد؛

گشایش یک معبر مرزی در هفته آینده بین ایران و پاکستان
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فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران گفت: تنها راه موثر برای شکستن 
زنجیره انتقال ویروس کرونا تعطیلی و اک داون اســت دکتر علیرضا 
زالی در حاشیه سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور که 

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه شرایط 
فعلی کشــور اقتضا می کند که دو هفته تعطیلی در بسیاری از نقاط 
کشور اعمال کنیم گفت: درخواست تعطیلی دو هفته ای تهران به این 
دلیل  است که بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و یک زمان ریکاوری 
برای تیم درمان فراهم کنیم. افزایش فزاینده تعداد تخت های بستری 
کرونا در اکثر اســتانهای کشور موجب شده اســت که توان تیم های 
بهداشتی درمانی تحت الشعاع قرار بگیرد. نکته بعدی این است که به 
دلیل گستردگی میزان انتقال و آلودگی سریع و سرایت پذیری ویروس 

کرونا در اکثر فضاهای عمومی و اجتماعی کانشهرها راهی جز تعطیلی 
برای شکستن این زنجیره انتقال باقی نگذاشته است.وی افزود: تنها راه 
موثر برای شکســتن زنجیره انتقال ویروس کرونا تعطیلی و اک داون 
است و به همین دلیل در نظرات کارشناسی روسای دانشگاههای علوم 
پزشکی و نامه آن ها به وزیر بهداشت این مسئله آورده شده است.زالی 
گفت: محدودیت های اعمال شده در ســطح کشور تا کنون به اندازه 
کافی نتوانسته است زنجیر چرخ ویروس کرونا را بشکند ما امروز باید 
بپذیریم اکثر نقاط شهری ما به ویروس آلوده شدند و تنها راه شکست 

زنجیر توقف قابل قبول فعالیت های روزمره به مدت دو هفته اســت.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر تاثیر تعطیلی دو هفته ای بر کنترل 
کرونا تصریح کرد :درخواســت تعطیلی دو هفته ای علت علمی دارد. 
ویروس کرونا دوره نهفتگی دوهفتگی دارد به همین دلیل درخواست ما 
تعطیل دو هفته ای است و تعطیلی یک هفته ای از لحاظ اپیدمیولوژیک 
روی بیماری تاثیر ندارد.فرمانده ستاد مدیریت کرونای کانشهر تهران 
تاکید کرد: آن چه اهمیت دارد این است که این تعطیلی مقطعی است 
و برنامه های ما ماننــد بیماریابی فعال و امکان ردیابی بیماران پس از 

تعطیلی دو هفته ای باید جلوگیری از گسترش ویروس عملیاتی شود.
وی درخصوص تاثیر تعطیلی مشــاغل پس از ساعت 18 بر جلوگیری 
از  گســترش کرونا گفت: در کانشهر تهران زمان می برد تا بخواهیم 
تحلیلی از آثار این اقدام داشته باشیم اما به نظر می رسد که فعالیت های 
اقتصادی مشــاغل و کارمندان عموما در ســاعات اولیــه روز صورت 
می گیرد و پس از ساعت ۶ عصر اکثر ترددها غیرضروری است بنابراین 
ایجاد محدودیت های درون شــهری در ساعاتی که با ریتم موجود در 
شهر همخوانی ندارد آثار دراز مدتی نخواهد داشت و یک امر گذراست.

 زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران: 
 تنها راه موثر تعطیلی 
2 هفته ای است
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دولتی که در آمریکا خواب سقوط ایران را می دید، ساقط شد
رئیس جمهور گفت: اشــکال رژیم رو به پایان و دولت ایــن رژیم که در ماه های پایانی 
عمرش اســت این بود که خودشان آشــنا به سیاست بین الملل نبودند و تقریباً مجری 
دیکته های تندروهای داخلی و رژیم صهیونیستی بودند.،  حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلســه دیروز )چهارشنبه 21 آبان( هیئت دولت طی سخنانی اظهار 
داشت: جهان در هفتۀ گذشته شاهد اتفاق قابل ماحظه ای بود و سیاست های متکبرانه 
که همراه با تحقیر برخی ملت هــا حتی ملت های منطقه ما که به صراحت آنها را »گاو 
شیرده« لقب داده بود و سیاست هایی که انزجار همۀ ملت های جهان و حتی مردم خود 
آمریکا را برانگیخته بود در یک انتخابات با مخالفت قاطع مردم مواجه شــد.»این بسیار 
حائز اهمیت بود و رژیمی که خواب سقوط ایران و نظام ایران را می دید، خودش به صورت 
بسیار حقیرانه ای ساقط شد و دیروز می بینید به جز چند کشوری کوچک که همیشه از 
اذناب این رژیم بودند، جهانیان شرایط جدیدی را پیِش روی خود می بینند«.وی افزود: 
در داخل کشور ما هم انتظارات جامعه و مردم شاهد تغییر و تحول است یعنی انتظارات 
تورمی و رکودی به انتظارات گشایش با امید به شرایط آینده تبدیل شده است، این امید 
بر این مبنا نیست که روابط ما با دولت آمریکا چگونه است؛ اساس روابط ما با کشورهای 
همسایه و دوست مان است ولی آمریکا به عنوان دولتی که رو به پایان است، به عنوان یک 
عامل مزاحم در روابط ما با سایر کشورها ایفای نقش می کرد و حس می کنم این عامل 
مزاحم در حال از بین رفتن اســت و شــرایط برای فعالیت بر مبنای مصالح خودشان 
آماده تر شده اســت.رئیس جمهور بیان کرد: ما در طول سال های گذشته روابط خوبی 
خصوصاً با برخی همسایگان مان مثل عراق، ترکیه، افغانستان، آذربایجان و هم چنین سایر 
کشورهای دوست مانند روسیه، چین و دیگران برقرار کردیم و احساس می کنیم که فضا 
برای روابط نزدیک تر با همه کشــورهای دوســت مان آماده تر شده است.روحانی گفت: 
اشکال رژیم رو به پایان و دولت این رژیم که در ماه های پایانی عمرش است این بود که 
خودشان آشنا به سیاست بین الملل نبودند و تقریباً مجری دیکته های تندروهای داخلی 
و رژیم صهیونیستی بودند. اگر به نطق های این آدم در مجامع بین المللی که درباره ایران 
سخن می گفت، توجه کنید همان جمات و لغاتی بود که رژیم صهیونیستی به کار می برد 
و متوجه می شویم چه کسی برایش نوشته بود و همه مشکات از اینجا نشئت گرفت که 
نتوانند بر مبنای منافع مردم آمریکا و منافع جهان تصمیم گیری کنند.وی با بیان اینکه 
چند دلیل برای عقب افتادن آن ها در انتخابات و جلو افتادن رقیب شان وجود دارد، اضافه 
کرد: یکی ناتوانی در موضوع کرونا بود و آن ها مردم کشورشــان را نابود کردند، بخاطر 
اینکه شروع به »دست انداختن« کردند و به جای برای مبارزه با این بیماری برنامه داشته 
باشند، گفتند که مسئله ای نیست و این همه کشتار در مردم آمریکا رخ داد. مسئله دوم 
نیز به هم ریختن مناســبات و روابط شــان با جهان بود و فقط بحث ایران هم نبود بلکه 
روابط شــان با دوستان شــان در اروپا و چین هم بهم ریخته بود.رئیس جمهور ادامه داد: 
مسئله سوم هم تحقیر آمریکا در سیاست خارجی بود و آمریکا هیچ وقت این قدر در تاریخ 
روابط یبن الملل در سازمان ملل و شورای امنیت مفتضح نشده بود. اینکه طرحی ارائه 
کنند و یک جزیره کوچولو به آن ها رأی بدهد، در تاریخ آمریکا سابقه ندارد و هم چنین 
اینکه طرحی را در شــورای امنیت مطرح کرده و هیچ کســی به آن اعتنا نکند، سابقه 
نداشته است.روحانی تصریح کرد: سیاست جمهوری اسامی ایران روشن است و سیاست 
مــا بر مبنای صلح و ثبات در منطقه، بر مبنای احترام به حقوق ملت ها، بر مبنای عدم 

تجاوز و مداخله در امور داخلی کشــورها، مبارزه با تروریســم و پایان یکجانبه گرایی و 
پایبندی به معاهدات اســت. سیاســت ما روشن اســت و تغییر نمی کند و با شکستن 
معاهدات بدون دلیل مخالفیم؛ هر دولتی در آمریکا بر ســرکار باشــد. سیاست ما تغییر 
نمی کند و همان سیاستی که جمهوری اسامی ایران دیروز داشته، دیروز و فردا خواهد 
داشت. این دولت آمریکاست که می خواهد به این سیاست ها نزدیک شده و یا از آن فاصله 
بگیرد.ی اظهار داشت: دولتی که در آمریکا عمرش رو به پایان است از ما فاصله گرفت و 
خودش کنار رفت. ما می خواســتیم با تروریســم بجنگیم آنها می خواستند از تروریسم 
حمایت کنند؛ ما  می خواستیم کشورهای منطقه آزاد باشند، آنها می خواستند در کار آنان 
مداخله کنند؛ ما به دنبال صلح و ثبات در منطقه و آن ها به دنبال فروش اســلحه بودند. 
سیاســت اصولی ما که مشابه سیاست اکثر کشورهای مســتقل جهان است؛ آن ها هم 
مخالف یکجانبه گرایی هستند و خیلی از کشــورهای دنیا هم با تروریسم مخالفند. اگر 
آمریکا به سیاست ما نزدیک شــد، شرایط جدیدی پیش می آید، اگر هم فاصله بیشتر 
گرفت که فاصله بیشتر گرفته است. اساس سیاست ما تعامل سازنده با جهان است یا به 
تعبیر مقام معظم رهبری تعامل گســترده جهان است، آنهایی که تخاصم با ما را شروع 
کردند خودشــان باید تخاصم را کنار بگذارند.رئیس جمهــور ادامه داد: ما بعد از انقاب 
آغازگر تخاصم نبودیم؛ آنها مداخات را شــروع کردنــد و حتی ما قطع رابطه با آمریکا 
نکردیم. بعضی از جوانان ما فکر می کنند که ما با آمریکا قطع رابطه کردیم؛ آنها خودشان 
بــا ایران قطع رابطه کردند، ما به خاک آمریکا تجاوز نکردیم. هواپیما و هلی کوپتر داخل 
خــاک آمریکا نفرســتادیم و بلکه آنها وارد خاک ما شــدند. ما اگر کشــوری با  آمریکا 
می جنگید، به متجاوز به خاک آمریکا کمک نکردیم اما آنها به متجاوز به خاک ما کمک 
کردند. صدام متجاوز بود و آنها کمک کردند و آنها آغازگر بودند. هر وقت آنها دست از این 
سیاســت ها بردارند شرایط متفاوت خواهد بود. همان تعبیری که امام راحل)ره( سال ها 
پیش بیان فرمود که با همه کشورها می خواهیم ارتباط داشته باشیم، اگر آمریکا آدم شود؛ 
اگر بخواهیم این تعبیر را تفســیر کنیم، همین سیاست های اصولی است که مورد توجه 
جهان اســت.روحانی گفت: آن آدمی که دورانش رو به پایان اســت، از ابتدا گفت برجام 
بدترین قراردادهای تاریخ آمریکا بود و شــعار داد و او را تحریک کردند و از برجام خارج 
شد. تصور او این بود که دو-سه ماه این کار را می کنند و نظام ایران را سرنگون می کنند؛ 
تصورات کودکانه و توهم آمیزی در سر آنها بود. وی خاطر نشان کرد: آقایی که جدید آمده 
و از ابتدا گفته می خواهد به برجام برگردد در تبلیغات انتخاباتی اش گفته است؛ ما داخل 
برجــام بودیم و از آن خارج نشــدیم و 4+1 هم داخل برجــام بوده اند، البته در تعهدات 
خودشان سســتی کردند و ما هم تعهدات خودمان را متقابا کاهش دادیم ولی همه ما 
داخل برجام بودیم. این به عهده آنهاســت و اگر به وظیفه شان عمل کنند، می توانند راه 
جدیدی را انتخاب کنند و اگر نخواستند، انتخاب نکنند.رئیس جمهور گفت: ما برنامه مان 
را در کشور به اراده آنها پیوند نمی زنیم بلکه برنامه ما بر اصول ما پیوند خورده است. اگر 
به ســمت اصول ما حرکت کردند راه باز اســت. در همین هفته های اخیر برنامه 9 ماهه 
دولت را بر این مبنا تدوین کردیم که همین حاکم فعلی آمریکا در انتخابات پیروز شود. 
مــا برنامه خود را بر این مبنا تنظیم نکرده ایم که رئیس دولت فعلی تغییر کند که البته 
تغییر کرد و این به نفع ملت ها و خود ملت آمریکاســت.روحانی اظهار داشت: بنای ما بر 
تولید اســت و تولید را بــه عنوان یک اصل مهم دنبال می کنیــم؛ مبنای ما بر افزایش 

صادرات، بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور، وفور کاا در داخل است که همین اصل 
را دنبال می کنیم و ادامه خواهیم داد.وی گفت: وزیر راه دیروز گزارشی به من داد و این 
بود که در دولت دوازدهم 250 هزار دستگاه واگن و لوکوموتیو به ناوگان حمل و نقل ریلی 
اضافه شــده و از ســوی دیگر نیز در 7 ماهه امسال علیرغم سختی ها، مشکات و کرونا، 
جابجایی کاا 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و جابجایی 
کاا در این 7 ماهه، 285 میلیون تن بوده است. 60 میلیون تن کاای اساسی در 7 ماه 
اخیر جابجا شده و برنامه هایمان را طبق روالی که تنظیم و تعیین کردیم، ادامه خواهیم 
داد. آنهایی که فکر می کنند دولت دست روی دست گذاشته و منتظر است ببیند در دنیا 
چــه اتفاقی می افتد، دولت برنامه ریزی خودش را می کند و کار خودش را انجام می دهد.  
رئیس جمهور در ادامه گفت: خواهشــی از برخی دوســتان دارم که به شایعات و القائات 
نادرست در داخل کشور ادامه ندهند و بگذارند فضایی که دیروز در ذهن مردم به وجود 
آمده، فضای بهتر برای ماه های آینده باشد. باید تاش ما این باشد که فضای آینده ما بهتر 
از دیروز باشد و تاش دولت و مردم نیز همین است. موضوعات و منافع ملی کشور را به 
انتخابات گره نزنیم.روحانی افزود: همانطور که نباید زندگی، تولید، فعالیت، رشد و اقتصاد 
را به تحوات دیگر کشورها گره بزنیم، از این سو نیز نباید موضع گیری و حرکات هایمان 
را بــه انتخابات 1400 گره بزنیم؛ انتخابات در جای خود انجام می گیرد و هر کس دلش 
بخواهد، می آید و ان شاءاه انتخابات در یک فضای بسیار خوب و پرشور برگزار می شود و 
هر کسی که مردم به او رأی بدهند، انتخاب می شود و بر سرکار می آید. اشکالی ندارد که 
از دیــروز برای انتخابات تبلیغ و کار کنیم ولی منافــع ملی را فدای انتخابات نکنیم. ما 
مسئول منافع ملی هستیم و می خواهیم مردم ما احساس راحتی کنند و شرایط بهتری 
را پیش روی خودشان ببیند؛ این برای ما مهم است.وی بیان کرد: دشمنان می خواستند 
ایران تسلیم شود و فهمیدند که چنین چیزی در کار نیست؛ ایران تسلیم نشد و هیچ گاه 
تسلیم نخواهد شد. آنها تحریم را به جنگ تروریستی تبدیل کردند و اقدامات تحریک آمیز 
را تا مرز جنگ انجام دادند. این تدبیر و مدیریت نظام و تصمیم درست دولت بود که در 
هیچ کجا نگذاشتیم از فضا استفاده کنند. تا مرز جنگ آمدند و از خطر قرمز ما عبور کردند، 
بزرگترین ســردار ما را ناجوانمردانه و نامردانه به شهادت رســاندند، البته تودهنی هم 
خوردند. اینان گروهی بودند که همیشه با بدنامی، فحاشی و بددهنی با ملت ما صحبت 
کردند ولی ما همواره با همه دنیا مودبانه صحبت کردیم. امیدواریم مردم آمریکا شرایط را 
به گونه ای رقم بزنند که شاهد باشیم کاخ سفید بر مبنای منافع مردم آمریکا و بدون تحقیر 
ملت هــای دیگر و بــا پایبندی به تعهدات خود، به مســیر صحیح و درســت برگردد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هر کجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده است از آن 
استفاده خواهیم کرد، تصریح کرد: هدف ما لغو تحریم ها و تعامل سازنده با جهان است و 
هر جا و هر فرصتی برای این کار مهیا باشد اقدامات خود را انجام خواهیم داد و هیچ کس 
حق فرصت سوزی ندارد و از فرصت ها بر مبنای منافع و وحدت ملی استفاده خواهیم کرد.

روحانی گفت: در طول 7 سال در دوره ای بر مبنای تعامل و مذاکره با دنیا پیش رفتیم؛ 
ملت ایران ثمره آن را در ســال 95 و 96 دیدند، در این ســال ها شــرایط ما بر مبنای 
شــاخص های اقتصادی جزو بهترین شرایط در 40 ساله بعد از انقاب بود یعنی تورم ما 
یک رقمی و رشد اقتصادی ما در سال 95 بااترین رشد اقتصادی جهان بود، اشتغال در 

شرایط بهتری نسبت به متوسط دوره های قبل بود.

سردار موسوی:
قدرت موشکی ایران تحت شدیدترین 

تحریم ها به دست آمده است
جانشــین فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: دســتاوردهای موشکی، تحت 

شدیدترین تحریم های اِعمال شده از سوی دشمنان ما به دست آمده است.
سردار سید مجید موسوی جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در 
مراسم رونمایی دو کتاب با عناوین »هفدهمین روز« و »موشک جواب موشک« 
به مناسبت سالگرد شهادت سردار طهرانی مقدم،گفت: نتیجه زحمت آن هایی که 
در راه جمهوری اســامی تاش کردند، دیروز با مفهوم امنیت دیده می شود و 
همه شهدا، چون حاج قاسم سلیمانی، طهرانی مقدم و… راهی را رفتند تا دیروز 
جمهوری اســامی در منطقه و جهان مقتدر و قدرتمند باشــد.وی افزود: توان 
موشکی ایران در شرایطی به دست آمد که سخت ترین تحریم ها علیه جمهوری 
اسامی اعمال شده بود و دشمن تاش می کرد از طریق تحریم اجزا، قطعات ازم 
و… از دستیابی ما به موشک جلوگیری کند؛ عزم و اراده هایی که در این راه وجود 
داشت، سبب شد که ما دیروز از قدرتمندترین کشورهای جهان و در منطقه البته 
بعد از روســیه و جزء برترین ها در توان موشکی باشیم.جانشین فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه ادامه داد: ســردار طهرانی مقدم در رأس این هرم وجود داشت. 
او همیشــه خود را در مسیر رشد علمی، فنی و تحقیقی قرار می داد تا همراه با 
تکیه به صنعت کشور به موشک بومی دست یابد.سردار موسوی خاطرنشان کرد: 
شــهید طهرانی مقدم زمان جنگ با استفاده از دو موشکی که با اجازه مسئوان 
عالی رتبه در اختیار گرفت و با استفاده از مهندسی معکوس توانست تحول مهمی 
در توان موشکی جمهوری اســامی ایجاد کند و این راه رو به رشد را تا پیش، 
از شــهادت خود ادامه داد.وی با اشاره به سیلوهای پرتاب، سامانه موشکی، انواع 
موشــک های میان برد و دوربرد و قاره پیما ساخت بومی نیروی هوا فضای سپاه، 
گفت: دلیل اتکای سردار شهید ســردار طهرانی مقدم به صنعت و دانش کشور 
اتکا به فرمایش رهبر معظم انقاب اسامی و گفتمان و نوع نگاه به توان داخلی 
اســت که ثمرات زیادی برای توان دفاعی کشور داشت.جانشین فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه گفت: امیدواریم این فرهنگ همچنان تسری پیدا کند تا نسل 
آینده با اندیشه های سردار »طهرانی مقدم« ها آشنا شده و این بار بر دوش جوانان 

کشور که مانند شهید طهرانی مقدم از دانش ازم برخوردار هستند، قرار بگیرد.

حجت ااسام داود فیرحی بر اثر ابتا به 
کرونا درگذشت

حجت ااســام داود فیرحی اســتاد تمام علم سیاســت در دانشــگاه تهران و 
پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی درگذشت.حجت ااسام داود فیرحی استاد تمام 
علم سیاســت در دانشگاه تهران و پژوهشــگر حوزه اندیشه سیاسی دار فانی را 
وداع گفت.این اســتاد دانشــگاه اخیرا به ویروس کرونا مبتا شد و مدتی را در 
بیمارســتان بستری بود.فیرحی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و 
تحصیات حوزوی تا ســطح عالی و استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. او همچنین استاد میهمان دانشگاه مفید در قم 
بود.رساله کارشناسی ارشد وی با عنوان »اندیشه سیاسی شیعه در دوره قاجاریه« 
بود که در آن به اندیشه سیاسی فقیهان مشهور شیعه دوره قاجار و مکاتب مهم 
فقهی-سیاســی ای که در دوره قاجاریه بسط یافته و در تحواتی چون نهضت 
مشــروطه و انقاب اسامی تأثیرگذار بودند پرداخته است.رسالهٔ دکترای حجت 
ااسام فیرحی هم »دانش، قدرت و مشروعیت در اسام« نام داشت که با الهام 
از روش شناسی فوکو و هرمنوتیک گادامر تنظیم شد.فیرحی مؤلف 10 کتاب و 
همچنین دارای حدود 60 مقاله منتشــره در مجات و کنفرانس های علمی در 

حیطه اندیشه سیاسی اسام است.

با حضور عراقچی و همتای هلندی؛
چهارمین نشست رایزنی های ایران و هلند 

برگزار شد
معاونان وزرای امور خارجه ایران و هلند در چهارمین نشست رایزنی های سیاسی 
دو کشــور بر ضرورت تقویت همکاری های تجاری با اســتفاده از سازوکارهای 
موجود تاکید کردند.چهارمین نشست رایزنی های سیاسی معاونان وزرای خارجه 
جمهوری اســامی ایران و هلند روز سه شنبه به شکل ویدئو کنفرانس برگزار 
شد.در این دور از گفتگوها »سید عباس عراقچی« و »فان در پاس« به بررسی 
مهم ترین تحوات بین المللی، مســائل مرتبط با دســتور کار روابط دوجانبه و 
زمینه های همکاری های سیاسی، اقتصادی و کنسولی بین دو کشور پرداختند.

در این گفتگوها، ضرورت تقویت همکاری های تجاری با اســتفاده از سازوکارها 
و چارچوب هــای موجود مورد تاکید قــرار گرفت.طرفین همچنین در خصوص 
شرایط جدید پس از انتخابات در آمریکا تبادل نظر کردند.عاوه بر معاونان وزرای 
خارجه دو کشــور، سفیر جمهوری اسامی ایران در هلند، سفیر هلند در ایران 
و همچنین مدیران ذی ربط وزرات امور خارجه دو کشــور نیز در این نشســت 
حضور داشتند.ســومین دور رایزنی های سیاسی دو کشور آبان 1۳88 در شهر 

اهه هلند برگزار شده بود.

امیری خبر داد:
 شکایت دولت از تعدادی نمایندگان مجلس

معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: معاونت حقوقی رییس جمهور در ارتباط 
بــا نطق و اظهار نظر برخی نمایندگان که مصداق اهانت به رئیس جمهور بوده، 
از برخی نمایندگان شکایت کرده است. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس 
جمهور در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت طی سخنانی اظهار داشت:  بیش 
از 67 ایحه را دولت به مجلس تقدیم کرده است و مجلس یازدهم که تشکیل  
شــد درخواســت کردیم کلیه  لوایح تقدیمی به مجلس دهم را مورد بررسی و 
رسیدگی قرار دهد که اان نزدیک به چند ماهی که از تشکیل مجلس یازدهم 
می گذرد با ریاســت محترم مجلس و هیئت رییسه مجلس مکاتبه کردیم لوایح 
دولت را در دستور رسیدگی قرار دهند.وی افزود: نمایندگان از جهت قانون حق 
دارند طرح ارایه دهند اما بر اســاس مطالعاتی که انجام گرفته چون طرح ها در 
زمان کوتاهی تهیه می شــود و چون مجالس امکانــات دولت را ندارند در عمل 
می بینیم که خیلی از مســائل ریز قانونگذاری در طرح هــا مغفول می ماند.لذا 
از ریاســت محترم مجلس تقاضا داریم لوایح دولت را در دســتور بررســی قرار 
دهند و این در حالی اســت که تمامی این لوایح بار مالی آن تامین می شود.امیر 
خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف خود می توانند در کلیه 
امور کشور اظهار نظر کنند اما در هیچ جای قانون اهانت نشر اکاذیب افترا نسبت 
ناروا قابل قبول نیست.موارد معدودی داشتیم و محدود که نطق و اظهار نظری 
واجد همین عباراتی که اشــاره شــد بوده که این موارد توسط معاونت حقوقی 
رییس جمهور در دستگاه قضایی پیگیری شده است.وی در پاسخ به این سوال 
که تاکنون شــکایتی از نماینده ای شده اســت یا خیر؟ گفت:  مواردی بوده که 

معاونت حقوقی شکایت کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با تاکید 
بر اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد جنگ روانی است گفت: طرح موضوع احتمال 
حمله به ایران از سوی رژیم صهیونیستی با این هدف صورت گرفته که آنها می خواهند 
با ابی با رئیــس جمهور جدید آمریکا اجازه ندهند که او به برجام برگردد.شــهریار 
حیدریدر واکنش به اظهارات اخیر برخی از مقامات رژیم صهیونیستی درباره احتمال 
حمله به ایران، گفت: رژیم صهیونیستی جرأت حمله به ایران را ندارد که اگر داشت این 
کار را از سال های گذشته انجام می دادند. آنها بیشتر به دنبال جنگ روانی هستند تا 
فضایی ایجاد کرده که کشورهای منطقه را حساس کند.وی افزود: رژیم صهیونیستی از 

سال های گذشته با ایجاد جنگ روانی به دنبال انحراف افکار عمومی بود که متاسفانه 
این سیاست در بین برخی کشورهای مسلمان موفقیت آمیز شد و برخی از کشورهای 
عربی منطقه با رژیم صهیونیســتی همراه شدند. اکنون هم آنها می خواهند با رئیس 
جمهور جدید آمریکا ابی کرده که به برجام برنگردد. چون دولت ترامپ از برجام خارج 
شد و توافق را نقض کرد. حاا که ترامپ رفته و نگاه دموکرات ها به جامعه بین الملل 
متفاوت است رژیم صهیونیستی می خواهد با ایجاد جنگ روانی احتمال برگشت دولت 
جدید آمریکا به برجام را منتفی کند.نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: برجام توافقی چند جانبه بود که نه تنها به نفع ایران 
که به نفع آمریکا هم تمام می شد. هر کسی که از برجام خارج شود به نفعش نیست. 
این را رژیم صهیونیســتی می داند و می خواهد با ایجاد جنگ روانی بازگشت دولت 
جدید آمریکا به برجام رخ ندهد.حیدری در پایان مجددا تکرار کرد: رژیم صهیونیستی 
جرأت حمله به ایران ندارد. او طی 50 ســال گذشــته سیاست تفرقه بین کشورهای 
اسامی را دنبال کرده و متاسفانه این سیاست در برخی از کشورهای عربی منطقه به 

دلیل عملکرد غلط دولت هایشان همچون امارات و بحرین پیاده شده است.

سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد
ساخت موشک گنجی است که اکنونیان و 

آیندگان می توانند از آن بهرمند شوند
سخنگوی شورای نگهبان  گفت: ساخت موشک بر خاف ظاهر ساده آن بسیار 
پیچیده و نیازمند برخورداری از علوم و فنون پیچیده ای است که به راحتی میسر 
نشود، لیکن به مدد تاش دانشمندان موشکی ایران اسامی، در فاصله ای کوتاه 

این گنج حاصل شده است.
عباسعلی کدخدایی در اینستاگرام نوشت:

»در رثای پدر موشــکی ایران، شهید طهرانی مقدم چندی قبل توفیق بازدید از 
نمایشگاه دستاوردهای #موشــکی حاصل شد. نمایشگاهی که ماحصل دستان 
توانمند دانشمندان ایرانی است و دوران ماقبل سیم خاردار به دوران موشکهای 
پیشرفته را نشان گر است. اگر چه این دوران بسیار پرهزینه بوده اما به مصداق 
لیس لانسان اا ماسعی، دیگر راه باز شده است.ساخت موشک بر خاف ظاهر 
ســاده آن بسیار پیچیده و نیازمند برخورداری از علوم و فنون پیچیده ای است 
که به راحتی میسر نشود، لیکن به مدد تاش دانشمندان موشکی ایران اسامی، 
در فاصله ای کوتاه این گنج حاصل شــده است. گنجی که اکنونیان و آیندگان 
می توانند از آن بهرمند شــوند و از مرزهای خود دفاع نمایند و امنیت کشور را 
پاس بدارند. پیشرفت هایی اعجاب برانگیز که بدون همت عالی عزیزان ما در سپاه 
پاسداران امکان پذیر نمی شد. باید هزاران درود و سام فرستاد بر روح پر فتوح 
شــهدایی که این راه را نشــان دادند و خود ققنوس وار پر کشیدند تا راه امنیت 

پایدار ایران اسامی گشوده شود.
صلوات خاصه الهی بر روان مطهر شهید طهرانی مقدم و یاران با وفای او.«

مدیر کل اروپا وزارت امور خارجه خبر داد
 دادگاه »اسداه اسدی« ۲۷ نوامبر

 برگزار می شود
بیانیــه حمایت جمعی از حقوقدانان و وکای مرکز، کارشناســان و مشــاوران 
خانــواده قوه قضاییه تحویل مقامات وزارت امور خارجه شــد. یمان ســعادت، 
سفیر ســابق ایران در بلژیک صبح چهارشنبه در مراسم تحویل بیانیه حمایت 
جمعی از حقوقدانان و وکای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه 
به مقامات این وزارتخانه به تشریح شرایط دستگیری اسداه اسدی رایزن سوم 
ســفارت ایران در اتریش در هنگام عبور از کشور آلمان  پرداخت و اظهار کرد: 
نحوه دستگیری اسداه اسدی بسیار غیر حقوق بشری بود؛ پرونده ایشان یکی از 
دســتورکارهای من در بروکسل و همکاران ایشان بود. من و معاونم هر هفته به 
ماقات ایشان می رفتیم اما بعد از هر ماقات، ایشان را بازرسی بدنی می کردند که 
به خاطر این بازرسی ها دیگر این ماقات ها ادامه نیافت.وی با بیان اینکه »اکنون 
وضعیت ایشان بهبود یافته اســت«، افزود: این پرونده با تمرکز ویژه منافقین و 
چند سرویس اروپایی برنامه ریزی شد و ایشان را دستگیر کردند. در دیدار چند 
روز قبل هم با سفیر بلژیک تاکید کردم اگر شما به منافقین و رسانه هایی همچون 
ایران اینترنشــنال میدان بدهید،  می خواهند فضا و روابط ایران و اروپا را خراب 
کنند.دستیار وزیر و مدیر کل اروپا وزارت امور خارجه با اشاره به انجام دیدارهایی 
با وکای اســدی خاطرنشان کرد: این پرونده مهم و ضروری برای ایران است و 
وکای ایشــان هم مبرز و خوب هستند. بازداشت شان چند بار تمدید شده بود 
اما 27 نوامبر وقت دادگاه شان است. سعادت با تاکید بر اینکه »تمام تاش خود 
را خواهیم کرد و مکرراً و مرتبا در دســتورکار ماســت«، گفت: به حمایت شما 
حقوقدانان و وکا نیازمند هستیم و ازم است از اهتمام شما بهره برداری ازم را 
انجام دهیم. انعکاس رسانه ای اقدام شما بسیار مهم است و حتما به تاش شما 

توجه خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ســزاوار نیست که در گام 
دوم انقــاب نتوانیم بر حیله ها و ترفندهای دشــمن 
فائق شویم.، حجت ااسام محسنی اژه ای معاون اول 
رییس قوه قضاییه، دیروز چهارشــنبه طی سخنانی در 
مراســم تودیع و معارفه رئیس دادگاه انقاب اسامی 
تهــران با بیان اینکه دادگاه انقاب یک نهادی اســت 
که در طول بیش از 40 ســال خدمات زیادی را برای 
کشــور، نظام، امنیت مردم، استیفای حق از ظالمین و 
بیت المال داشــته است، گفت: کسانی که در این نهاد 
مقدس بودند و هستند چه آن هایی که شهید یا مجروح 
شدند یا دار فانی را وداع گفتند و یا آن هایی که در قید 
حیات هســتند و در این نهاد مقدس خدمت کرده اند 
کارشان جاودانه خواهد بود. آیت اه بهشتی، قدوسی، 
اجــوردی، محمدی گیانی، کچوئی و همه شــهدا و 
ایثارگــران کار آن ها ماندگار خواهد بود و در این بیش 
از 40 ســال تجربه دیدن تلخی ها و شیرینی ها زیادی 
داشته ایم.حجت ااســام و المسلمین اژه ای در ادامه با 
اشاره به اینکه باید از تجربه گذشته مان استفاده کنیم 
و نبایــد آزمون و خطایی صورت گیــرد، افزود: باید از 
تجربه گذشــته استفاده کنیم و ســزاوار نیست که در 
گام دوم انقاب نتوانیم بر حیله ها و ترفندهای دشمن 
فائق شویم. در طول این 40 سال توطئه های بسیاری را 
خنثی کرده ایم و باید با اعتقاد به خدا و خودمان دشمن 
را مایوس کنیم.وی ادامه داد: کانشــهری مانند تهران 
که از لحاظ جمعیت و همچنین به عنوان مرکز کشور 
بودن از خصوصیات متفاوت و ویژه ای برخوردار اســت 
و مدیران آن دارای اختیاراتی هســتند و باید با فضای 
بازتر و اختیارات بیشــتر این کانشــهر را اداره کرد ما 
در مجموعه قضایی همیشه از مدیران خوب، دلسوز و 
خدوم برخوردار بوده و هستیم. رییس کل دادگستری 

تهــران به عنوان بااترین مقام قضایی اســتان تهران، 
دادســتان تهران، رییس تجدید نظر، رییس محاکم و 
مجموعــه ای که اصل 49 را بر عهــده دارند و دادگاه و 
دادسرای انقاب را در تهران داریم که دارای یک هویت 
اســت و در برخی از مســائل دارای اختیارات فراوان و 
زیادی هستند.حجت ااسام و المسلمین اژه ای گفت: 
اگر بخواهیم در انجام ماموریتمان در این شــهر بزرگ 
موفق باشیم مدیرانمان هم باید اختیاراتی داشته باشند 
و با رعایت سلسله مراتب شاهد هم افزایی در بخش های 
مختلف نهایت همکاری را داشته باشیم تا این استان را 
به نحو شایسته و متناسب با گام دوم انقاب اداره کنیم.

معــاون اول رییــس قــوه قضاییه گفــت: رییس کل 
دادگستری استان تهران به عنوان بااترین مقام قضایی 
اســتان، دادستان تهران، رییس محاکم، رییس تجدید 
نظر، رییس دادگاه انقاب باید جلسات مشترکی داشته 
باشند که من هم آمادگی حضور در این جلسات را دارم.

وی با بیان اینکه اعتقادم بر این بوده و هست و وظیفه 
خود می دانم که ازدادگاه و دادسرای انقاب دفاع کنم، 
اظهار داشت: همیشــه وظیفه خود می دانم که از این 
مجموعه به لحاظ ساختار تشکیاتی، نیرو و تجهیزات 
دفاع کنم معتقدم ما به دادگاه و دادســرای انقاب نیاز 
داریــم. دادگاه انقاب خدمــات فراوانی را برای امنیت 
کشــور، مبارزه با خائنین، مبارزه با قاچاق مواد مخدر 
داشــته است.حجت ااسام و المســلمین اژه ای بیان 
کرد: نباید نسبت به مسائل مهمی از جمله مواد مخدر 
نگاهمان کم رنگ شود؛ شما ببینید در طول این سال ها 
چه تعــداد خانواده ها گرفتار مواد مخدر شــدند، چه 
جوان ها گرفتار شدند، چقدر جان ها گرفته شده است 
و چقدر ضررهای مالی و معنوی در این باره داشته ایم. 
چقدر عناوین اتهامی از این موضوع نشات گرفته است، 

چقدر امراض از این موضوع سرایت کرده است؛ ما نباید 
نگاهمان در مبارزه با مافیای مواد مخدر کم رنگ شود؛ 
با قاچاقچیان کاا و ارز و سازمان یافته باید در گام دوم 
انقاب مبارزه جدی داشــته باشیم.معاون اول دستگاه 
قضا گفت: دادگاه و دادســرای انقــاب برای مقابله با 
فساد و مفســدین اقتصادی که آگاهانه یا ناآگاهانه در 
جنگ اقتصادی دشمن شریک شــده اند نباید انفعال 
داشــته باشد و ســهل انگاری کند. باید برخورد جدی 
و قاطع داشــته باشیم. با کســانی که امنیت جامعه و 
مردم را مخدوش می کنند و آرامش جامعه را مخدوش 
می سازند نباید سهل انگاری کنیم و باید برخورد جدی 
کنیم.وی افــزود: در مواردی که امنیــت جامعه را به 
خطر می اندازند و خیانت به کشــور و مردم می کنند و 
با سرویس های بیگانه ارتباط برقرار می کنند و با آمریکا، 
اسرائیل و انگلیس همدست می شوند و منافع کشور را 
در ا ختیار آن ها قرار می دهند و آنان به این ها راه نشان 
می دهند که چگونه ضربات بیشتری به مردم بزنند نباید 
غفلت و کوتاهی کنیم، نباید ســهل انگاری کنیم باید 
برخورد سخت کنیم.حجت ااسام و المسلمین اژه ای 
در ادامه تاکید کرد: یکی از عملیات های روانی دشمن 
علیه ما این است که نسبت به موضوعات تردید ایجاد 
کند به عنوان مثال اگــر یک قاضی حکم قاطع بدهد 
خناس ها و شــیاطین می دمند، آن هــا در تریبون های 
مختلف می دمند که امر را بر ما مشــتبه کنند.وی در 
ادامــه با بیان اینکه دیــروز روش ها و تکنیک هایی که 
از ســوی افراد غافل به کار می رود به روز شــده است، 
گفت: ما نمی توانیم همان ابزارهایی که برای مفسدین، 
خائنین، تروریســت ها و قاچاقچیان در گذشته به کار 
می بردیــم دیروز نیز به کار ببریم و باید با همفکری به 

روز شویم تا بتوانیم یک مقابله درست انجام دهیم.

محسنی اژه ای:
سزاوار نیست که در گام دوم انقاب نتوانیم بر ترفندهای دشمن فائق شویم

حیدری: 
رژیم صهیونیستی به دنبال 
ایجاد جنگ روانی است
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گزیده خبر  وزیر اقتصاد: 

عرضه اولیه سهام 100 شرکت تا پایان سال
وزیر اقتصاد گفت: نرخ سود بین بانکی باا رفته که باید از این روند ممانعت و جلوگیری 
شــود. فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد در حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران گفت:  نوسان در ذات بازار سرمایه است و این بازار عمدتا بر رفتار سهامداران 
و عرضه کنندگان وابسته است.وی افزود: کاری که دولت می کند این است که با قواعد، 
نوســانات را به سمتی ببرد که شاخص ها به ســمت بازار پایدار و در حال رشد حرکت 
کند. لذا کسانی که عرضه می کنند و کسانی که متقاضی هستند نقش مهمی را در این 
بازار دارند.وزیر اقتصاد بیان کرد: اخیرا مباحثی مطرح شد که تأثیرگذار بود؛ مثًا اینکه 
نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت اما این خبر تکذیب شد و شورای بورس هم درباره 
آن چیزی نگفت. نرخ سود بین بانکی باا رفته که باید از این روند ممانعت و جلوگیری 
شود. باید از اظهارنظرهایی که  در بازار معامات اخال ایجاد می کند، جلوگیری کنیم.

دژپســند با بیان اینکه برخی التهابات به خاطر بعضی اظهارنظرهایی است که در برخی 
امور بازار سرمایه مداخله گرانه صورت گرفته است، اظهار داشت: به نظر من این موضوع 

ســبب می شود تا ســهامداران حقیقی و خرد دچار زیان و خسران شوند. اگر ما مدافع 
منافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که مداخله ایجاد می کند به شدت 
پرهیز کنیم. برای برخی سهامداران این نگرانی ایجاد شد که این شاخص روندی کاهنده 
داشــته باشد. باید توجه داشته باشیم آنچه که ما را امیدوار می کند برنامه های ما برای 
عرضه اســت.وی ادامه داد: ســازمان بورس برنامه ای دارد تا پایان سال جاری می تواند 
100 شــرکت به صورت عرضه اولیه را عرضه کند. این یعنی خوشــبختانه استقبال و 
اقبال خوبی وجود دارد و بنابراین کســانی که در بازار ســرمایه وارد می شــوند باید با 
دقت عمل کنند. اوراق برای تأمین مالی دولت نیست و بازار سرمایه ظرفیت هایی دارد. 
بازار بدهی جزئی از بازار ســرمایه است.وزیر اقتصاد گفت: تصمیم ما این است که تمام 
واگذاری هایمــان در دولت در بازار بورس صــورت بگیرد و این به خاطر نقش و اهمیت 
بازار بورس و در راســتای تببین اهمیت بازار بورس و سرمایه است. مطالعه، مشاوره و 
معامله جمله ی همیشــگی من است که باید در بازار سرمایه سرلوحه کار باشد.دژپسند 

خاطر نشان کرد: اان خوشبختانه بازار، بازارگردان دارد؛ یکی از ویژگی های بازار سرمایه 
این اســت که نقد شوندگی اش باا برود یعنی من به هر دلیلی که اراده کردم سهمم را 
بفروشم، بتوانیم با سهولت این کار را انجام دهم. ان شاءاه برنامه داریم این بازار مدرن تر 
شود و بتوانیم نوسانات را به حداقل برسانیم. هنوز معتقدم نوسانات منفی هست که اثر 
منفی بر بازار می گذارد که امیدواریم به حداقل برسد.وی بیان کرد: آنچه آقای ربیعی در 
مورد گشایش ها برای دسترسی به اموال مان اعام کردند کاما درست است؛ کار برخی 
دارایی های ما که در برخی کشورها است، به نهایت رسیده بود تا ما واردات دارو داشته 
باشیم اما متأسفانه مانعی وجود داشت و اان فکر می کنم آن محدودیت به زودی برطرف 
می شود.دژپسند درباره طرح استیضاح خود نیز گفت: استیضاح حق نمایندگان است و ما 
از این فرصت برای تبیین عملکرد وزارتخانه استفاده می کنیم؛ برخی مواردی که مطرح 
شده در حوزه کارکرد وزارت اقتصاد نیست اما به عنوان وزیر اقتصاد آمادگی دارم که به 

سواات نمایندگان محترم پاسخ دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش 

بانکی ندارند
بهــروز محبی با اشــاره به ضرورت اصاح نظامات یارانه ای کشــور به نفع 
طبقــات محروم از قرار گرفتن طرح »جاماندگان ســهام عدالت« در نوبت 
بررســی های صحن خبر داد که بعد از اعام نظر مجلس و تایید شــورای 
نگهبان فرایند ثبت نام از جاماندگان ســهام عدالت آغاز شود.نماینده مردم 
ســبزوار با اشاره به راهبردهای غلط کشور در حوزه نظامات یارانه ای گفت: 
هیچ کجای دنیا، کشــوری را پیدا نمی کنید که به همه جمعیت دارا و ندار 
خود به طور یکســان، یارانه های نقدی بلند مــدت پرداخت کند. برخی از 
افرادی که یارانه های نقدی دریافت می کنند به قدری تراکنش های مالی 
باایی دارند که اساسا متوجه پرداخت 45هزار و 500تومان یارانه نمی شوند. 
یعنی این رقم در میان تراکنش های نجومی این افراد به حســاب نمی آید.  
محبی در ادامه افزود: از ســوی دیگر و بر اســاس اعام وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، بیش از 3میلیون خانوار دهک هایی پایینی در کشور وجود 
دارند که از شــدت فقر به طور کلی هیچ تراکنش مالی ندارند. یعنی دچار 
فقر مطلق هســتند، نه یارانه دریافت می کنند و نه در لیست حمایت های 
نهادهای امدادی مثل کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته اند.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این در حالی است که بر اساس آمارها، 
هــر ماه به ازای هر ایرانی حدود 1میلیون و 700هزار تومان یارانه پرداخت 
می شــود. اما این یارانه های کان، راهی به سفره های مردم پیدا نمی کنند. 
بخــش قابل توجهی از این حمایت ها در قالــب ارز 4200 تومانی پرداخت 
می شود تا اقام اساسی، نهاده، دارو و... با قیمت های مناسب تری به دست 
مردم برســد، اما یارانه های پرداختی به جای سفره های مردم، راهی جیب 

سوداگران می شود.

بی توجهی دولت به حذف تدریجی یارانه بگیران برخوردار
محبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآناین که چرا این روند غلط 
در پرداخــت یارانه ها همچنان تداوم دارد؟ گفت: بر اســاس قانون بودجه 
ســنواتی ســالهای قبل دولت در یک روند تدریجی باید هر سال بخشی از 
یارانه دهک های برخــوردار را حذف و منابع آن را به حمایت از دهک های 
پایینی تخصیص می داد. اگر بر اساس قانون این کار انجام می شد، ساانه 
بین 15 تا 20هزار میلیارد تومان منابع جدید آزاد می شد که بنا به دایل 
سیاســی و جناحی این ضرورت قانونی هرگز اجرایی نشده است.او در ادامه 
افزود: درخواست ما از رییس جمهور آن است که در کوتاه ترین زمان ممکن 
یارانــه های نقدی 16میلیون نفر متعلق به 2دهــک باایی را قطع و از آن 
برای حمایت های معیشــتی از طبقات محروم استفاده کنند. بر این اساس 
طرح ثبت نام دوباره از جاماندگان ســهام عدالت که بررسی های دقیق آن 
در کمیســیون اقتصادی انجام شــد در نوبت طرح در صحن علنی مجلس 

قرار دارد تا بافاصله پس از اعام نظر نمایندگان در مسیر اجرا قرار بگیرد.

کمیسیون برنامه ایرادات طرح تامین اقام اساسی را برطرف خواهد 
کرد

نماینده مردم ســبزوار درباره مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین 
اقام اساســی آیا مجلس همچنان نسبت به پیگیری این طرح اصرار دارد؟ 
گفت:مخالفت شورای نگهبان با طرح توزیع اقام اساسی هنوز رسمی اعام 
نشده است. هنوز زود است،حکمی درباره سرنوشت نهایی طرح صادر شود.

البته آقــای کدخدایی پیش بینی را اعام کردنــد و حتی در صورت ایراد 
مبتنی بر اصل75 نیز، کمیسیون برنامه و بودجه به سرعت ایرادات را برطرف 
خواهد کرد.محبی در پاســخ به این پرسش دیگری در این باره که چرا علی 
رغم مخالفت اکثر کارشناســان و ایرادات شــورای نگهبان، مجلس بر روی 
اجرای این طرح اصرار دارد؟ گفت: نمایندگان دغدغه های کارشناســان در 
خصوص طرح معیشــتی مجلس را درک و تــاش می کنند تا طرح بدون 
تبعات تورمی، رانت، فساد و... به سرانجام برسد. تبدیل اعتباری کارت های 
الکترونیکی به جای پول نقد و تامین منابع مورد نیاز طرح بدون استقراض 
دولت در راستای همین هشدارهای کارشناسی انجام شد.او در ادامه افزود: از 
طرف دیگر، مجلس بر اساس میثاقی که با ملت دارد باید نسبت به مشکات 
معیشتی مردم محروم واکنش نشان دهد. بنابراین اصرار مجلس برای اجرای 
این طرح به دلیل وضعیت دشــواری است که برخی دهک ها با آن روبه رو 
هستند. ضمن اینکه در بطن این طرح امکان ثبت نام دوباره برای آن دسته 
از خانواده هایی که واجد شــرایط دریافت یارانه نقدی هستند اما بنا به هر 

دلیلی قبا نتوانسته اند، ثبت نام کنند نیز فراهم شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعام کرد:
تاثیر منفی افزایش سود بانکی بر 
فعالیت های سرمایه گذاری کشور

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نرخ سود بانکی هر چقدر بااتر 
و غیربهینه تر باشد، تأثیر منفی بیشتری بر فعالیت های سرمایه گذاری کشور 
خواهد داشــت و تســهیات و تأمین مالی را برای تولید گران می کند.به 
گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران، »حسن قالیباف« اظهار داشت: 
یافته های معتبر علمی نشــان می دهد متغیر نرخ بهره اســمی و حقیقی، 
مهم ترین عامل نوسانات قیمت در بازارهای دارایی بوده و به طور مشخص 
یکی از اصلی  ترین عوامل بنیادی بازار ســهام نیز محســوب می  شود، در 
نتیجه تعیین غیربهینه آن در دوره های زمانی مختلف تعادل ســایر بازارها 
را بر هم می  زند و آســیب  هایی به بازار ســرمایه کشور وارد خواهد کرد.

وی افزود: نرخ سود بانکی هر چقدر بااتر و غیربهینه  تر باشد، تأثیر منفی 
بیشتری بر فعالیت های سرمایه  گذاری کشور خواهد داشت و تسهیات و 
تأمیــن مالی را برای تولید گران می  کند. بخش های تولیدی که حاشــیه 
ســود پایین دارند، فعالیت های اقتصادی خود را کاهش و سرمایه خود را 
در بازار پول پارک می کنند.قالیباف اصل ادامه داد: به این ترتیب، اشــتغال 
کشور آسیب خواهد دید و در نتیجه خلق اعتبار، رشد نقدینگی و انتظارات 
تورمی ناشــی از آن، مواجهه با چالش های اقتصادی دیگر از جمله تشدید 
رکود تورمی دور از انتظار نخواهد بود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
 P/E خاطرنشان کرد: این نرخ ارتباط مستقیمی با نسبت قیمت به درآمد یا
دارد و در سایر روش  های قیمت  گذاری و ارزش  گذاری نیز متغیری اثرگذار 
است.قالیباف اصل تصریح کرد: معقوانه آن است که در تعیین بهینه نرخ 
سود بدون ریسک در کشور تعامل موثری صورت پذیرد و این نرخ متناسب 
با مختصات اقتصادی کشور باشد تا تعادل بازار سرمایه را بر هم نزند. رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تاکید کرد: ازم است رویکردها در 
خصوص جایگاه بازار سرمایه در کشور اصاح شود، تجربیات گذشته کشور 
بازخوانی شــود و تقویت تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه و توسعه ابعاد 

مختلف این بازار در اولویت برنامه  ها قرار گیرد.

مدیرکل بیمه سامت مازندران اعام کرد :
پوشش بیمه رایگان بیمه سامت بدون الزام به 

ارزیابی وسع براساس مصوبه ستاد ملی کرونا
مدیرکل بیمه سامت مازندران اعام کرد: تا پایان سال جاری و با 
توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا ، متقاضیان پوشش بیمه 
رایگان )اعم از صدور اولیه یا تمدید(، میتوانند بدون ثبت درخواست 
ارزیابی وســع، از پوشش بیمه پایه ســامت رایگان با اعتبار شش 
ماهه برخوردار گردند. دکتر رسول ظفرمند ، مدیرکل بیمه سامت 
مازندران با بیان این که دفترچه بیمه پایه ســامت رایگان بر اساس مصوبات جلسه چهل و 
ســوم ســتاد ملی مدیریت کرونا و در دوره شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، بدون  الزام 
به ارزیابی وســع ، در اختیار مشــمولین قرار می گیرد، اعام کرد: این گروه از بیمه شدگان 
مطابق ضوابط جاری صرفاً امکان اســتفاده از خدمات بخش دولتی را خواهند داشت و برای 
این افراد دفترچه بیمه 12 برگی صادر و تحویل خواهد شــد.وی افزود: خانوارهای متقاضی 
پوشش بیمه ایرانیان )به منظور استفاده از خدمات موسسات خصوصی( کماکان می توانند 
براساس خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل و یا با درخواست ارزیابی وسع و نتیجه آن 
)پرداخت 50 یا 100 درصد حق بیمه( و رعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار، پوشش بیمه 
ایرانیان دریافت نمایند. برای این گروه، پس از اعام نتیجه ارزیابی وســع، امکان اعتراض به 
نتیجه اعامی وجود نخواهد داشــت.دکتر ظفرمند اظهار داشت: بیمه شدگانی که در حال 
حاضر از پوشش بیمه سامت همگانی )رایگان( برخوردار می باشند نیز، در صورت تمایل می 
توانند پس از ابطال دفترچه بیمه سامت، از پوشش بیمه ایرانیان برخوردار گردند. ساکنین 
روستاها، شهرهای زیر 20000 نفر و عشایر نیز می توانند تا پایان سال جاری بدون ارزیابی 
وسع پوشش بیمه روســتاییان )رایگان( با اعتبار شش ماهه دریافت و یا پوشش فعلی خود 
را در صورت اتمام اعتبار تمدید نمایند.مدیرکل بیمه سامت مازندران همچنین یادآور شد: 
برای پیشــگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان، متقاضیان پوشش بیمه کماکان می توانند با 
مراجعه به پنل https://eservices.ihio.gov.ir/isc سازمان بیمه سامت، درخواست 
خود را در سامانه ثبت و پس از انتخاب، به پیشخوان مورد نظر مراجعه و دفترچه بیمه خانوار 

خویش را دریافت نمایند.

توسط مدیر پدافند غیرعامل شهرداری تبریز انجام شد؛
 تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های

 شهرداری تبریز
آذربایجان شــرقی - پاشــایی: مدیر پدافند غیرعامل شــهرداری 
تبریز، از کارکنان ســازمان آرامستان های شهرداری تبریز به پاس 
تاش مجاهدانه شان در روزهای کرونایی، قدردانی کرد.به گزارش 
خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، حسین آذرنیا با اشاره به فعالیت 
های ارزشمند و کوشش های شبانه روزی کارکنان این مجموعه در 
فرایند تدفین متوفیان کرونایی اظهار داشت: یکی از خستگی ناپذیرترین مجموعه های کاری 
شهرداری تبریز در حال حاضر سازمان آرامستان های شهرداری تبریز است که به رغم حجم 
سنگین کار و حساسیت های فراوان بهداشتی، نیاز به توجهی عاوه از سوی عموم شهروندان 
و نیز مدیران به کارکنان این ســازمان احساس می شود.وی افزود: کارکنان این مجموعه با 
تعهدی مثال زدنی، توانســته اند بار عظیمی از مشکات مردم و شهروندان را در موضوع به 
خاک ســپاری عزیزانشان بر دوش بگیرند و با همه تهدیدات ناشی از احتمال ابتا به کرونا، 
در صحنه حضور داشــته باشند.حسین آذرنیا همچنین با اشاره به لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: یکی از عمده ترین خواست های کارکنان این 
مجموعه، پرهیز از حضور حداکثری و حتی حداقلی در وداع با فوت شــدگان و زیارت قبور 
است.وی افزود: فضای این محیط علیرغم ضدعفونی های مستمر همیشه در معرض تهدید 
کروناست و از عموم شهروندان تقاضا می شود برای جلوگیری از شیوع بیش از پیش کرونا، 

از حضور در همه آرامستان های تبریز به قدر ممکن خودداری کنند.

معاون سازمان مالیاتی به ایسنا اعام کرد
درآمدهای مالیاتی ۳۵ درصد بیشتر شد

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی هفت ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با 
مدت مشابه در سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است، گفت: در مجموع در این مدت معادل 105 هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی وصول شــده است.محمد مسیحی درباره وضعیت درآمدهای مالیاتی تا هفت ماهه ابتدایی امسال، اظهار 
کرد: طی این مدت درآمدهای مالیاتی در مقایســه با مدت مشــابه در سال گذشته با 35 درصد رشد مواجه شده که در 
مجموع معادل 105 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شــده اســت و از این میزان حدود 66 هزار و 500 میلیارد 
تومان به مالیات  های مستقیم و 3۸ هزار و 500 میلیارد تومان دیگر هم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات کاا 
و خدمات می  شود.وی افزود: علی رغم محدودیت  هایی چون شیوع ویروس کرونا، تشدید تحریم  ها و تاثیر این دو مورد بر 
کســب  وکارها و از طرف دیگر کوتاه کردن فرایند دادرسی، اعمال دستورالعمل بخشودگی جرائم مالیاتی و افزایش توافق 
تمکین مالیات در مجموع درآمدهای 35 درصد رشد داشته است که امیدواریم با وجود تحریم ها و تهدید ویروس کرونا 

این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.

افت درآمدهای مالیاتی از بورس در آبان ماه
در ادامه معاون سازمان مالیاتی گفت: با تعطیلی 50 درصدی  و اثرات کرونا بر فضای کسب  وکار امکان تحقق 100 درصدی 
درآمدهای مالیاتی ســخت اســت اما تمام تاش خود را میکنیم تا این اتفاق عملی شود. مسیحی درباره وضعیت وصول 
درآمدهای مالیاتی از محل بورس توضیح داد: امســال در حوزه مالیات یکسری محدودیت  ها چون  کاهش ۹5 درصدی 
عوارض خروج از کشور، تاخیر در وصول درآمدها به دلیل تمدید مهلت ارائه اظهارنامه  ها، تعطیلی هیئتهای حل اختاف 
مالیاتی وجود داشت که بدین منظور از بورس کمک گرفتیم.وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در هفت ماهه ابتدای 
ســال بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان از محل بورس درآمد کســب شد اما این روند از هفته اول آبان ماه به دلیل کاهش 
معامات در این بازار بســیار کند شــده به گونه ای که در 20 روزه اول آبان تنها 250 میلیارد تومان درآمدزایی از بورس 

داشته  ایم و کاهش داشته است.

 وزیر راه: 
اجازه نمی دهیم پرواز چارتری وجود داشته باشد

وزیر راه گفت: ما اجازه نمی دهیم پرواز چارتری وجود داشته باشد؛ شرکت ها 
هم این موضوع را رعایت می کنند.محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی در 
حاشــیه جلســه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در هواپیماهای کشوری گفت: پروتکل ها صد در 
صد در پروازها رعایت می شــود.وی در مورد پروازهای چارتری و نرخ این 
نوع پروازها نیز گفت: هیچ شــرکتی از سقف بیشتر قیمت نگذاشته و ما 
گزارشــی هم در این باره نداریم، ما اجازه نمی دهیم پرواز چارتری وجود 
داشــته باشد، شــرکت ها هم این موضوع را رعایت می کنند.وزیر راه بیان 
کــرد: موضوع مطرح در دو هفته اخیر این بود که قیمت ها چگونه کنترل 
می شود؛ اجازه نمی دهیم پرواز چارتری وجود داشته باشد و فعالیت کسانی 
که تحت عنوان آژانس اقدام به »سلف خری« بلیت های پروازهای برنامه ای 
می کردند و بعد با قیمت تشخیصی خودشان در شبکه فروش قرار می دادند، متوقف شده و اجازه نمی دهیم کسی با سلف 
خری پرواز برنامه ای، بلیت چارتری به مردم دهد و بعد بگوید اگر ســفر خود را باطل کردید پول به شــما  بازنمی گردد.

اسامی درباره پروژه های اقدام ملی مسکن گفت: اان همه پروژه ها در حال پیشرفت بوده و در استان های پیشتاز، خانه ها 
در حال تحویل به مردم است و اگر مردم آورده اولیه را به موقع آورده و اقساط را بدهند، شاهد افتتاح های بیشتری خواهیم 
بود.وی درخصوص زمان افتتاح کنارگذرجنوبی تهران، اظهار داشت: این آزادراه  در هفته های آینده به بهره برداری می رسد 
که یکی از اقدامات دولت برای تسهیل در حمل ونقل بین سه استان البرز، تهران و قزوین است.وزیر راه هم چنین درباره 
آخرین وضعیت تکمیل لیست خانه های خالی، بیان کرد: سامانه شناسایی خانه های خالی فعال است و از وجود 1۹4 هزار 
واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؛ این آمار از 

طریق کارتابل دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
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استانها

بین ایران و قطر چه گذشت؟گزیده خبر
روز دوشــنبه وزیر نیرو برای تحویل پیام رییس جمهوری وارد دوحه قطر شــد که 
ماحصل این دیدار توســعه و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور شد و دیروز نیز 
شاهد نهایی شــدن متن ســند تفاهم نامه اجاس هفتم کمیسیون همکاری های 
مشترک ایران و قطر هستیم.رضا اردکانیان- رئیس کمیسیون همکاری های مشترک 
اقتصادی ایران و قطر به منظور تسلیم پیام ریاست جمهوری اسامی ایران به امیر 
قطر صبح دوشــنبه وارد دوحه شــد. در این ســفر که برای توسعه و تقویت روابط 
اقتصادی بین دو کشور انجام شده، عاوه بر تسلیم پیام ریاست جمهوری، وزیر نیرو 
دیدارهایی را با علی الکواری- رئیس کمیســیون همکاری های اقتصادی دو کشور 
و وزیــر صنعت و تجارت قطر و همچنین وزیر مشــاور در امور انرژی قطر و ســایر 
مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی قطری داشت.توسعه روابط اقتصادی و برنامه ریزی 
جهت برگزاری هرچه ســریع تر هفتمین کمیسیون مشــترک دو کشور در آینده 
نزدیک از برنامه های اصلی وزیر نیرو در این سفر بود. قرار است کمیسیون مشترک 
همکاری های دو کشــور تا پایان سال جاری میادی برگزار شود و وزیر نیرو در این 
ســفر درباره تمهیدات برگزاری این کمیسیون با مقامات قطری گفت وگو کرد.وزیر 
نیروی جمهوری اســامی ایران در دیدار با امیــر قطر، با تحویل پیام کتبی رئیس 
جمهوری اســامی ایران به وی، بر توسعه همه جانبه روابط دو کشور تاکید کرد. در 
این دیدار متن پیام کتبی حسن روحانی- رییس جمهوری اسامی ایران به امیر قطر 
تقدیم شد. در این پیام، رییس جمهوری اسامی ایران با اشاره به توافق های قبلی دو 
کشــور به ویژه در دیدار سال گذشته امیر قطر از تهران بر آمادگی کشورمان جهت 

اجرایی کردن تمامی توافق ها تاکید کرده است.

قطر: ایران برای ما از اهمیت باایی برخوردار است
امــا اردکانیان- وزیر نیرو در این دیدار از کمک های دارویی دولت قطر در جریان مقابله 
با شیوع ویروس کرونا )کووید – 19( تشکر و قدردانی کرد. امیر قطر نیز در این دیدار با 
تشکر از پیام رییس جمهوری اسامی ایران اظهار کرد: ایران را شریک راهبردی خود می 
دانیم و همکاری بین قطر و جمهوری اســامی ایران برای ما از اهمیت باایی برخوردار 

است؛ امیدواریم هرساله روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

گسترش همکاری ها در حوزه تجدیدپذیرها
همچنین در دیدار وزیر نیروی جمهوری اســامی ایران و وزیر صنعت و تجارت قطر، دو 
طرف بر گسترش همکاری های ایران و قطر در زمینه انرژی های تجدیدپذیر تاکید کردند. 
در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر حســن روابط دو کشور دوست و همسایه به بررسی 
راه های گسترش این روابط پرداختند. همچنین بر برگزاری هرچه سریع تر اجاس هفتم 
کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور طبق زمانبندی و در کشور ایران تاکید شد.دو 
طرف ضمن تعیین نمایندگان خود برای پیگیری موضوع ابراز امیدواری کردند که برگزاری 
هرچه پربارتر اجاس هفتم کمیسیون بتواند نقش موثری در توسعه روابط دو کشور داشته 
باشــد. همچنین طرفین بر گسترش همکاری های خود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 
توافق کردند و طرف ایرانی نیز آمادگی خود را برای میزبانی از هیئت های تخصصی قطر 

جهت آشنایی با توانایی های ایران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اعام کرد.

 گسترش همکاری ها در حوزه برق و تأسیس مرکز آب های نامتعارف

همچنین در دیدار وزیر نیروی جمهوری اسامی ایران و وزیر مشاور در امور انرژی قطر، 
گســترش همکاری های دو کشــور در حوزه برق مورد تاکید قرار گرفت. در این دیدار، 
طرفین برای گســترش همکاری های دو کشــور در حوزه برق تاکید کردند و بر توسعه 
و ادامه همکاری خود در زیر چتر مرکز مدیریت منطقه ای آب شــهری که زیرمجموعه 
یونســکو است، تاکید داشــتند. طرفین آمادگی خود را برای همکاری در تاسیس مرکز 

همکاری جهانی برای آب های نامتعارف، اعام کردند.

نهایی شدن متن سند تفاهم نامه اجاس هفتم کمیسیون همکاری های مشترک 
دو کشور

در نهایت دیروز متن سند تفاهم نامه اجاس هفتم کمیسیون همکاری های مشترک ایران 
و قطر در دیدار محمدعلی فرحناکیان - دبیر ایرانی کمیســیون و احمد آهن - همتای 
قطری خود در محل وزارت صنعت و تجارت نهایی شــد. در این دیدار دو طرف با تاکید 
بر عاقه مندی ایران و قطر در گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و ارتقای سطح تجارت 

فی مابین، راهکارهای عملی تحقق این هدف را بررسی کردند.
همچنین متن سند تفاهم نامه اجاس هفتم کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور 
که پیشــتر در پنج کمیته تخصصی توســط متخصصان حوزه های ذیربط مورد بحث و 
بررســی قرار گرفته بود، در این دیدار نهایی شــد.دو طرف توافق کردند که بر اســاس 
مذاکرات روسای ایرانی و قطری کمیسیون همکاری های مشترک، هفتمین اجاس این 
کمیسیون با حضور مقامات عالی رتبه قطری طی ۲۴ و ۲۵ نوامبر )۴ و ۵ آذرماه( جاری 

در ایران برگزار شود.

افزایش تعرفه برق در انتظار پرمصرف ها
ســخنگوی صنعت برق گفت: در طرح برق امید مشــترکانی که ظرف ماه آتی 
مصرف خود را کاهش ندهند شامل 10 درصد افزایش تعرفه خواهند شد.مصطفی 
رجبی مشهدی  با بیان اینکه طرح برق امید با هدف اصاح مصرف بخش خانگی و 
تشویق مشترکان کم مصرف اجرا شد، اظهار کرد: پیش بینی کردیم که جایگزینی 
این بخش از درآمد که در طرح امید کاهش می یابد، از محل منابع داخلی صنعت 
برق که از محل فروش برق اســت، تامین شــود.وی ادامه داد:  با توجه به اینکه 
بخشــی از درآمد وزارت نیرو در کوتاه مدت به دلیل این تخفیف 100 درصدی 
کاهش می یابد، اما پیش بینی شده تا که جایگزینی این بخش از درآمد از محل 
منابع داخلی صنعت برق که از محل فروش برق اســت، تامین شود.ســخنگوی 
صنعت برق کشور با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید برق دو برابر میزانی است 
که از مشــترکین دریافت می کنیم، اظهار کرد: وزارت نیرو در پی آن است که با 
موازنه کردن کاهش مصرف برق و کاهش سرمایه گذاری های غیرضروری تعادل 
برقرار کند.رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه با بیان این که هدف از اجرای این طرح 
کاهش مصرف بخش خانگی اســت، اضافه کرد: اجرای صحیح این طرح خواهد 
توانست پیک سال آینده را نیز کاهش دهد و به همین دلیل روابط عمومی های 
صنعت برق باید اهتمام ویژه ای نسبت به این طرح داشته باشند.معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی توانیر رویکرد و نگرش صنعت برق و وزارت نیرو تغییر کرده است، 
گفت: در گذشــته رویکرد مبتنی بر پاسخگویی به تقاضا و عرضه به میزان ایجاد 
شــده بود؛ به این معنا که هرچه نیاز مصرف افزایش می یافت، ظرفیت بیشتری 

هم باید ایجاد می شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه:

 فروش حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت در 99
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه متوسط فروش نفت حدود ۷00 
هزار بشــکه در روز بوده است، گفت:  در صورتی احکام اصاح ساختار بودجه در 
ایحه سال آینده اعمال می شود که به تصویب مجلس برسد.ایران در سال 99 به 
طور متوسط روزانه حدود ۷00 هزار بشکه نفت فروخت.سید حمید پورمحمدی 
با اشاره به اینکه آیا احکام اصاح ساختار بودجه ای که رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس به رئیس سازمان برنامه و بودجه اباغ کرده است در ایحه بودجه 
سال 1۴00 اعمال می شــود؟ گفت: در صورتی که احکام تبدیل به قانون شود 
در ایحه آنها را اعمال می کنیم؛ البته یک بخش از این مباحث مربوط به اصاح 
ساختار را خودمان در بودجه پیاده سازی می کنیم.معاون امور اقتصادی و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه ادامه داد : با نامه نمی توان برای دولت تکلیف تعیین کرد 
و فقط در حد توصیه است؛ اما در صورتی که تبدیل به قانون شود الزام آور خواهد 
بود.معاون ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که گفته شده نماینده 
دولت در جلســات روی بند بند احکام اصاح ساختار بودجه نظر مثبت داشته 
است، بیان داشت: بله، اما این مسئله کافی نیست؛ یادتان باشد مبانی فکری آن 
را نیز ما در سازمان برنامه و بودجه شکل دادیم. در ۶ ماهه امسال ۵ هزار میلیارد 
تومان درآمد از محل فروش نفت و گاز حاصل شــده، از طرفی 10 هزار میلیارد 
تومان مابه التفاوت ۲0 و ۳۶ درصد ســهم صندوق توسعه ملی در بودجه مصرف 
شده است؛ مگر قرار نبود این ارقام از ورودی سال 99 منابع صندوق برداشته شود؟ 
که پورمحمدی پاســخ داد: کجا درآمد نفت ۵ هزار میلیارد تومان بوده است؟ با 
دار ۴۲00 تومانی حساب می شود و به همین دلیل کم است. در مورد 10 هزار 
میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نیز قانون صراحت دارد هر چیزی به هر نحوی 
پرداخت شود با دار نیمایی محاسبه خواهد شد.وی در مورد میزان فروش نفت 
نیز گفت: متوسط فروش نفت تاکنون ۶00 تا ۷00 هزار بشکه در روز بوده است.

سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان:
 حرف اول در برق امید اصاح الگوی

 مصرف است
محمد علی اکبری سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان گفت :طرح برق امید در 
شــهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید و از اول آبان کلید خورد که هدف از 
اجرای آن قدردانی از مشترکین کم مصرف و از همه مهمتر تشویق مشترکین پر 
مصرف به صرفه جویی بیشتر بوده است .وی تاکید کرد :در این طرح مشترکین 
کم مصرف که مصرف آنها در ماههای غیر گرم ســال زیر 80 کیلووات ساعت و 
در ماههای گرم ســال با توجه به میزان گرما  و نوع منطقه گرمســیز  از ۴00 
تا 100 کیلووات ساعت باشد مشــمول تخفیف 100 درصدی قبوض برق خود 
خواهند شد به طوری که بیمه ،آبونمان و ...نیز توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد 
شــد.مهندس علی اکبری ابراز داشت :مشترکان خوش مصرف دسته دیگری از 
مشترکان هستند که بر اساس الگوی مصرف تدوین شده در سال 9۷ با توجه به 
اینکه اصفهان در بخش های معمولی قرار می گیرد مشترکانی که در ماههای گرم 
سال یعنی خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور ۳00کیلووات و در ماههای غیر گرم ۲00 
کیلووات به صورت سرانه ماهانه مصرف داشته باشند جز مشترکان خوش مصرف 
هســتند و مشترکان که بیش از مقادیر اعام شده مصرف نموده اند به عنوان پر 
مصرف ها شناخته می شوند .وی خاطر نشان کرد : پیامکی برای تمام مشترکین 
برق اصفهان در آبان ماه ارســال شد و مشترکین با وارد شدن در لینک ارسالی 
به نرم افزار" برق من" متصل شــده و از این طریق نسبت به میزان مصرف خود 
مطلع می گردند و بر اساس اینکه قبوض به صورت ۴۵ روزه صادر می شود باید 
مشــترکین با احتساب ماهانه میزان مصرف خود، برنامه ریزی های ازم را برای 
کاهش مصــرف خود  انجام دهند .وی به برنامه های فرهنگی به منظور کاهش 
مصرف اشــاره کرد و گفت : برای کاهش 10 درصدی میزان مصرف برق از تمام 
پتانسیل های فرهنگی و رسانه ای از جمله رسانه های محلی ،ملی و برنامه های 
 sco تبیینی و تبلیغی و آموزش های مجازی و همچنین استفاده از شرکت های
ها که بر روی کاهش و ذخیره انرژی کار می کنند متمرکز شده ایم  اما باید توجه 
کنیم که گام اصلی را باید مردم بردارند و با استفاده از راهکارهای مدیریت مصرف 
بدون آنکه به رفاهشــان لطمه ای وارد شود در کاهش هزینه های زندگی خود 

همت گمارند و به عبارتی هر آنچه که پرمصرف است .

مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر:
تجاری سازی اولویت  روز پژوهشگاه نیرو است

مدیرکل دفتر تحقیقات و توســعه فناوری شرکت توانیر گفت: موسسات تخصصی از بودجه دولتی مشکات موضوعی را دنبال 
و در نهایت پژوهش های خود را تجاری ســازی می کنند که از اولویت های پژوهشــگاه نیرو است.به گزارش وزارت نیرو، مسعود 
تقوایی، با بیان اینکه بی توجهی به کاربست پژوهشی سبب بی ثمرشدن هر پژوهشی در صنعت شده است، گفت: پژوهش صنعت 
نوعی کارگروهی است که اگر برای بهره برداری از آن استفاده تاش نشود، اتاف وقت و هزینه است.وی با بیان اینکه مؤسسات 
تخصصی از بودجه دولتی اســتفاده می کنند، افزود: این مؤسســات مالکیت گرا هستند و عمدتاً تحقیقاتی را انجام می دهند که 
مشکات موضوعی را دنبال کنند و در نهایت به تجاری سازی پژوهش های کاربردی منجر شود؛ این از موضوعات مهمی است که 
پژوهشگاه نیرو دنبال می کند.مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با بیان اینکه اقتصاد دیروز جهان به نوعی 
از منابع زیرزمینی و صنعت فاصله گرفته است، اظهار داشت: دیروزه رشد چشمگیر مراکز تحقیقاتی را باید پذیرفت، اما چرخه 
ناکامل پژوهش باید کامل شود و دستاوردهای پژوهشی به برطرف کردن مشکات جامعه منجر شود. دیروز در همه جای دنیا ۳0 
تا ۴0 درصد محصوات صادراتی از فرآورده های حاصل تجاری سازی محصوات پژوهشی است، بنابراین نمی توان تجاری سازی 
را از محصوات دانش بنیان جدا کرد.به گفته این مقام مسئول صنایع در صورتی حاضر به سرمایه گذاری هستند که یافته های 
پژوهشی نیاز آنها را برطرف کند، در بهترین شرایط از هر 100 ایده ۵ تا ۶ محصول تجاری سازی شود که می توان گفت حرکتی 
رو به جلو است.مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با بیان اینکه چشم انداز دانشگاه های مهم دنیا در قرن ۲1 

افزایش درآمد حاصل از محصوات تجاری سازی بیش از درآمد شهریه دانشجویی است.

شبکه های توزیع برق سراسر کشور بازسازی می شود
معاون هماهنگی توزیع توانیر از بازسازی شبکه های توزیع برق کشور به صورت سراسری و در قالب یک مانور عملیاتی دو روزه 
خبر داد.غامعلی رخشانی مهر درباره مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع برق که در روزهای ۲9 و ۳0 آبان ماه 
برگزار می شود، اظهار کرد: از این پس، پنجشنبه و جمعه آخر هر ماه نسبت به برگزاری مانور بازسازی شبکه های توزیع برق در 
سراسر کشور اقدام خواهد شد.وی اضافه کرد:  این مانور با رویکرد تحول دیجیتال در نظام نگهداشت و تعمیرات و با محوریت 
مدیریت دارایی های فیزیکی برای اولین بار در ســطح کشــور اجرا خواهد شد.معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان این که در 
این مانور عملیاتی دو روزه، بیش از  1۳00 کیلومتر شــبکه توزیع برق و 1۷ هزار و ۲99 کانون خطر )نقاطی که ممکن اســت 
برای مردم خطرآفرین باشــد( در سراســر کشور اصاح و بازسازی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این مانور سراسری تعمیرات 
شبکه های فرسوده توزیع برق، بیش از ۳900 نیروی تخصصی در قالب 1۳۲۷ اکیپ عملیاتی حضور خواهند داشت.طبق اعام 
توانیر، رخشــانی مهر با اشاره به اهداف و نتایج مورد انتظار این مانور، اظهار کرد: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهبود و 
ارتقای شــاخص های عملکردی طرح ســیما، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تعداد و زمان خاموشی، کاهش 
انرژی تامین نشده، کاهش تلفات شبکه و متعادل شدن بار شبکه، بهبود رضایت مشترکان و همچنین ارتقای آمادگی اکیپ های 
عملیاتی در مواجهه با بحران های احتمالی بخشــی از اهداف اســت.وی ادامه داد: هم افزایی و تقویت گروه های درون و برون 
سازمانی، شناسایی نقاط قابل بهبود، استاندارد سازی شبکه و رفع مشکات فیدرهای پر عارضه، رفع کانون خطر و ایمن سازی 
شبکه، استاندارد سازی آرایش شبکه های توزیع، اصاح جانمایی تجهیزات شبکه و اصاح سیستم ارتینگ شبکه از اهداف اصلی 

این برنامه سراسری به شمار می رود.

پیش بینی اداره اطاعات انرژی آمریکا
کاهش تولید نفت آمریکا بیشتر از برآورد 

قبلی می شود
اداره اطاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت این کســور در ســال 
۲0۲0 به میزان 8۶0 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به 11.۳9 میلیون 
بشــکه در روز می رسد که بااتر از پیش بینی قبلی کاهش 800 هزار بشکه 
در روز اســت.تولید نفت آمریکا در ماه مه به پایینترین میزان در دو ســال و 
نیم اخیر ســقوط کرده بود اما با ازســرگیری فعالیت برخی از چاههای نفت 
شــیل در واکنش به بهبود قیمتها، تولید این کشور بااتر رفته است. اما اداره 
اطاعات انرژی آمریکا انتظار دارد تولید نفت در سه ماهه دوم سال ۲0۲1 به 
11 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند زیرا فعالیت حفاری جدید قادر به 
جبران افت طبیعی چاههای فعلی نخواهد بود. انتظار می رود فعالیت حفاری 
در اواخر ســال ۲0۲1 رشد کرده و تولید آمریکا در سه ماهه چهارم به حدود 
11.۳ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.در مجموع انتظار می رود تولید 
نفت آمریکا در ســال میادی آینده به طور میانگین ۲90 هزار بشکه در روز 
کاهش پیدا کرده و به 11.1 میلیون بشــکه در روز بالغ شــود که در مقایسه 
با پیش بینی کاهش ۳۶0 هزار بشــکه در روز تولیــد در گزارش قبلی اداره 
اطاعات انرژی آمریکا کمتر اســت.این آژانس اکنون انتظار دارد مصرف نفت 
و سایر سوختهای مایع در آمریکا ۲.۳8 میلیون بشکه در روز در سال ۲0۲0 
کاهش پیدا کرده و به 18.1۶ میلیون بشکه در روز برسد که این کاهش اندکی 
بیشتر از پیش بینی کاهش ۲.۳1 میلیون بشکه در روز در گزارش قبلی است.

قیمتهای نفت در روزهای اخیر تحت تاثیر اخبار نتایج امیدبخش آزمایش یک 
واکسن کووید 19 از یک سو و آمار نگران کننده افزایش موارد جهانی ابتا و 
تجدید قرنطینه در بسیاری از کشورها، نوسان زیادی را تجربه کرده اند.اداره 
اطاعات انرژی آمریکا در ســطح جهانی پیش بینی می کند مصرف نفت و 
سوختهای مایع در ســال ۲0۲0 به 9۲.9 میلیون بشکه در روز بالغ شود که 
8.۶ میلیون بشــکه در روز کمتر از سال ۲019 خواهد بود اما در سال ۲0۲1 

به میزان ۵.9 میلیون بشکه در روز بهبود پیدا می کند.
بر اســاس گزارش رویترز، بازوی آماری وزارت انرژی آمریکا انتظار دارد که با 
رشد تقاضای جهانی برای نفت، سطح ذخایر نفت در سال ۲0۲1 کاهش پیدا 
کرده و به روند صعودی قیمتها کمک کند و قیمت هر بشــکه نفت برنت در 

سال میادی آینده را حدود ۴۷ دار پیش بینی می کند.

صعود قیمت نفت ادامه دار شد
قیمت نفت در معامات روز چهارشنبه در واکنش به آمار کاهش ذخایر نفت آمریکا 
و امیدواری به تولید یک واکســن موثر کووید 19 بیش از یک درصد صعود کرد. 
بهای معامات نفت برنت ۴8 سنت معادل 1.1 درصد افزایش یافت و به ۴۴ دار 
و 9 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴8 
سنت معادل 1.۲ درصد افزایش یافت و به ۴1 دار و 8۴ سنت در هر بشکه رسید. 
هر دو شــاخص روز سه شنبه حدود ســه درصد صعود کرده بودند.طبق گزارش 
موسســه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا هفته گذشــته ۵.1 میلیون بشکه 
کاهش یافته و به حدود ۴8۲ میلیون بشکه رسیده است در حالی که تحلیلگران 
در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان 91۳ هزار بشکه را پیش بینی کرده 
بودند.اســتفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ در این باره 
گفت: گزارش موسســه امریکن پترولیوم بسیار مطلوبتر از انتظار تحلیلگران بود. 
قیمتهای نفت همچنین در واکنش به جدیدترین اخبار مربوط به واکسن شرکت 
فایزر تقویت شده اند.هر دو شاخص قیمت نفت برنت و نفت آمریکا هفته جاری از 
زمانی که اعام شد نتایج واکسن کووید 19 ساخت شرکت فایزر و شرکت بیو ان 

تک آلمان بیش از 90 درصد موثر بوده است، بیش از 10 درصد صعود کرده اند.
اگرچه قیمتهای نفت تحت تاثیر اخبار مثبت مربوط به واکسن صعودی شده اند 
اما دورنمای تقاضا در بحبوحه تجدید قرنطینه در اروپا و آمریکا تیره مانده است. 
تجدید قرنطینه برای مهار موج جدید شــیوع ویروس کرونا روند ضعیف احیای 
تقاضا برای نفت را کندتر خواهد کرد و بهبود اقتصادهای آسیایی که مصرف آنها 
تقریبا به سطح پیش از شیوع همه گیری برگشته است را جبران می کند.در این 
بین خبرگزاری اینترفکس گزارش کرد الکســاندر نواک که موافقت قانونگذاران 
روســیه برای برعهده گرفتن مقام معاون نخست وزیر را کسب کرده است، روز 
سه شنبه گفت: هنوز زود است درباره تغییرات احتمالی در توافق کاهش تولید 
اوپک پاس صحبت شود.دیدار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس قرار 
اســت روز 1۷ نوامبر برگزار شود.بر اســاس گزارش رویترز، عربستان سعودی و 
روســیه روز سه شنبه توافق کردند مواضعشان در خصوص بخش نفت در قالب 
گروه اوپک و اوپک پاس را هماهنگ کنند و رسما به همه تصمیماتی که برای 
تضمین رسیدن به یک قیمت مناســب و منصفانه نفت برای صادرکنندگان و 
مصرف کنندگان گرفته می شود، متعهد بمانند. این بیانیه پس از دیدار مجازی 
میان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و مصطفی الکاظمی، نخست 

وزیر عراق منتشر شد.

شرکتهای امنیت دریایی هشدار دادند 
نفتکش هــای متعددی طی چند روز 
گذشته در خلیج گینه در غرب آفریقا 
هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفته 
اند.شــرکت امنیت دریایــی »دریاد 
گلوبال« با اعام این که در شش روز 
گذشــته، پنج حادثه در این محل به 
وقوع پیوســته و چهار نفتکش هدف 
حمله دزدان دریایی قرار گرفته و یک 
مورد دیگر به قصد حمله به کشــتی 
نزدیک شدند، درباره وجود خطر برای 
دریانوردان در خلیج گینه هشدار داد.

طبق اعام شــرکت مشاوره ریسک 
پریِسدیوم اینترنشــنال، اوایل هفته 
جاری کشــتی تورم الکســاندرا در 

سواحل بنین هدف حمله قرار گرفت 
و نفتکش وزلی در جنوب ســواحل 
اســکراووس نیجریه مورد حمله قرار 
گرفت. روز دوشــنبه دزدان دریایی 
با نیت حمله بــه نفتکش باب بارکر 
در جنــوب ســواحل کوتونوی بنین 
نزدیک شدند و روز سه شنبه نفتکش 
ابوهم در همین منطقه مورد حمله 
قــرار گرفت.نفتکش ابوهــم که با 
پرچــم جزایر مارشــال حرکت می 

کند، جدیدترین نفتکشــی است که 
در این منطقه مــورد حمله قرار می 
گیرد.شرکت »دریاد گلوبال« هشدار 
داد با توجه به ناکامی اقدامات اخیر، 
احتمال زیادی وجود دارد که دزدان 
دریایی حماتشان را که به عمدتا با 
هــدف ربودن خدمــه و دریافت باج 
انجام می گیرد، افزایش دهند.اکنون 
که قیمت نفت به شــدت پایین رفته 
است، دزدان دریایی در نیمکره غربی 

و آفریقا نفت را رها کرده و در عوض 
ترجیح می دهند به دنبال ثروت های 
دیگر در کشتی و اسیر گرفتن خدمه 
برای دریافت باج باشــند.بر اســاس 
گزارش اویــل پرایس، نیروی دریایی 
ایتالیا اعــام کرد ناوچــه ایتالیایی 
مارتیننگــو به کمک کشــتی تورم 
الکســاندرا شــتافت و با پیاده کردن 
نیرو از طریق هلیکوپتر به خدمه تورم 
الکساندرا کمک کرد کنترل کشتی را 
دوباره به دست بگیرند و به سفرشان 
ادامه دهند. این ناوچــه ایتالیایی با 
هماهنگــی نیروی دریایــی بنین به 
گشتزنی مشغول است و خدمه آن در 

سامت بسر می برند.

افزایش حمله دزدهای دریایی 
به نفتکش ها در روزهای اخیر
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گزیده خبر در هفت ماهه امسال رخ داد

سرمایه گذاری ۶۶۵ میلیون داری آلمان و چین در بخش صنعت
در هفت ماهه نخست امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب 
در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۷۱ درصد افزایش داشــته و آلمان، چین، ترکیه و هند بیشترین 
حجم ســرمایه گذاری را در کشــور انجام داده اند.جدیدترین آمار 
منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد که در هفت ماهه اول سال جاری ۱۰۲ مورد سرمایه گذاری 
خارجی به ارزش ۳.۷ میلیارد دار در کل کشــور تصویب شده که 
۷۵ مورد از آن ها، معادل ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی،  
با حجم سرمایه گذاری ۱.۰۲ میلیارد دار در بخش صنعت، معدن 
و تجــارت بوده اســت.  همچنین از این تعــداد ۳۷ مورد در حال 
بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.همچنین بر 
اســاس این آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت در مدت یاد شــده نسبت به هفت ماهه اول سال 
قبل از لحاظ تعداد ۳۶ درصد و از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد داشته 
و به لحاظ حجم ســرمایه گذاری،  سهم بخش صنعت ۸۴، معدن 
۶.۷ و تجارت ۹.۳ درصد بوده اســت.در این میان از بین ۷۵ مورد 
ســرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۲۸ شرکت با ۱۰۰ درصد 
ســهامدار خارجی، ۳۹ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل 
 BOT و هشت مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و )J.V(

اجرا می شود.بر اساس اطاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت 
بیشترین حجم ســرمایه گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز 
در گروه های ســاخت مواد و محصوات شــیمیایی با ۲۰ طرح به 
ارزش ۴۴۳ میلیون دار، ســاخت کک، ســاخت فلزات اساسی با 
چهار طرح به ارزش ۹۵ میلیون دار، فرآورده های حاصل از تصفیه 
نفت و سوخت های هســته ای با ۱۰ طرح به ارزش ۸۱.۳ میلیون 
دار و ســاخت محصوات از استیک و پاستیک با چهار طرح به 
ارزش ۵۸ میلیون دار بوده اســت.چهار کشور اول از لحاظ ارزش 
سرمایه گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای آلمان با ۳۴۳، چین با 
۳۲۲، ترکیه ۹۸.۷ و هند با ۶۸ میلیون دار هستند. بیشترین تعداد 
سرمایه گذاری ها نیز توسط کشور افغانستان با ۲۲ مورد،  ترکیه با 
هشت مورد و چین و هند هر کدام با هفت مورد انجام شده است.

در این میان استان های سیستان و بلوچستان ۴۰، خوزستان ۳۶، 
تهران ۹، اصفهان ۸ و آذربایجان شــرقی ۷ درصد از حجم سرمایه 
گــذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب 
کرده اند.ســرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها 
اعم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید ســهام 
شرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب 

ترتیبات قراردادی است.

در شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران انجام شد
اعطای لوح و نشان ویژه »مدیر ارشد ارتباط 

گستر« به مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
دکتر اردشــیر سعدمحمدی مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران در 
شانزدهمین ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران؛ با موضوع بررسی 
تأثیر کرونا ویروس بر ســاختار و عملکرد رسانه ای روابط عمومی؛ به انتخاب 
هیئت داوران به عنوان »مدیر ارشد ارتباط گستر« برگزیده شد.به گزارش مس 
پرس، در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و هفدهمین 
جشــنواره برترین های روابط عمومی ایران که با حضور دکتر سیما سادات 
اری، سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی و دکتر سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسامی 
ایران و جمعی از مدیران برگزیده جشنواره روابط عمومی برگزار شد، از دکتر 
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، با اعطای لوح 
و نشــان »مدیر ارشــد ارتباط گســتر و تعالی گر ارتباطی « تقدیر به عمل 
آمد.بر اســاس این گزارش، در ابتدای این مراســم پیام خانم دکتر سوتانا 
استاوریوا رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی خطاب به شرکت کنندگان 
و برگزیدگان این سمپوزیوم به صورت مجازی پخش شد.شرکت ملی صنایع 
مس ایران تحت راهبری دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس 
حضوری اثرگذار، پاســخگو، متعهدانه و تعاملی با ذی نفعان بیرونی و درونی 
سازمان داشته است تا این شرکت به یک سازمان شفاف در عرصه ارتباطات 
تبدیل شودگفتنی است، در بخش علمی این سمپوزیوم پروفسور بانو بِیبارز 
هوکس استاد دانشگاه استانبول ترکیه، فیلیپ بورِمانس، عضو هیئت مدیره 
ایپرا، مــدرس و متخصص ارتباطات بحران از کشــور بلژیک و مدیر روابط 
عمومی IBM و دکتر ماکســیم بِحار سخنران حرفه ای از کشور بلغارستان 
سخنرانی می کننداین سمپوزیوم که به عنوان مهم ترین رویداد در عرصه روابط 
عمومی های کشور محسوب می شود، به صورت ساانه و با هدف ارتقاء دانش 
دست اندرکاران روابط عمومی، معرفی الگوهای موفق، شناسایی استعدادها، 
ایجاد رقابت سالم، تشویق و ترغیب به امر فعالیت علمی-تخصصی در روابط 
عمومی و نیز کمک به ارتقاء کیفی فعالیت های روابط عمومی در کشور برگزار 

می گردد.

سرمایه گذاری 74 میلیارد داری شیلی در 49 
پروژه استخراج معدنی

وزارت معدن شیلی و کمیسیون شــیلی؛ اعام کرد که پیش بینی می شود این 
کشور طی سال های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۹ مبلغ ۷۴/۰۵ میلیارد دار سرمایه گذاری 
در ۴۹ پروژه جدید اســتخراج معدنی و به طور عمده در بخش مس داشته باشد.

آخرین گزارش ســرمایه گذاری های این کشور در صنعت معدنکاری یک افزایش 
۱،۵۴ میلیارد داری را نسبت به گزارش قبلی نشان می دهد. در گزارش قبلی در 
ســال گذشته، رقم سرمایه گذاری ۷۲،۵ میلیارد دار پیش بینی شده بود. حدود 
۸۹،۴درصد از پروژه های جدید مربوط به توســعه دارایی های مس است.پرتفوی 
سرمایه گذاری جدید این کشور از سال ۲۰۱۵ بزرگ ترین مقدار بوده است، زمانی 
که این کشور در نظر داشــت ۷۷/۲۹ میلیارد دار سرمایه گذاری تا سال ۲۰۲۴ 
داشــته باشد. کمیسیون مس شیلی پیش بینی می کند تولید مس این کشور با 
احتســاب پروژه های جدید معادل ۳/۲۷ میلیون تن رشد کند که ۹۲ درصد آن 
مس محتوی در کنسانتره خواهد بود. کشور شیلی ۵/۷۹ میلیون تن مس در سال 
۲۰۱۹ تولید کرد که ۷۳ درصد آن کنسانتره بوده است.قابل ذکر است پنج پروژه 
جدید به لیست سرمایه گذاری معادن شیلی اضافه شد: برنامه های تداوم عملیات  
 Candelaria پــروژه ،Tec متعلــق به کمپانی Carmen de Andacollo

متعلق به کمپانی Lundin Mining، همچنیــن پروژه Polo Sur متعلق به 
 Mining متعلق بــه کمپانی Arqueros پــروژه ،Antofagasta کمپانــی
Nitetsu و نهایتاً پروژه  Lobo-Marteمتعلق به کمپانی Kinross کوچیلکو 
گفت که پروژه های مذکور درمجموع ۴۳۶ هزار تن مس به حجم تولید خواهند 
افــزود. طبق این نهاد، تعداد ۲۳ پروژه مجبــور خواهند بود فعالیت های خود را 
یک یا دو سال به تعویق اندازند که بیشتر این تعویق به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا است. این پروژه ها جمعاً بالغ بر ۴۳/۹۲ میلیارد دار سرمایه گذاری را در بر 
می گیرند. این لیست برای سال های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۹ شامل هشت پروژه دولتی 
است که اکثراً مربوط به کمپانی کودلکو بوده و شامل ۲۳/۶۸ میلیارد دار هزینه 
سرمایه گذاری می شود.کمپانی های معدنی بزرگ و متوسط مس دارای ۲۷ پروژه 
بودند که شامل ۴۲/۴۹ میلیارد دار از این سرمایه گذاری ها می شوند و شش پروژه 
نقره و طا نیز وجود دارند که انتظار می رود ۲/۷۵ میلیارد دار از این سهم را به 
خود اختصاص دهند. باقی مانده این سرمایه گذاری ها شامل پروژه های سنگ آهن، 
لیتیوم و مواد معدنی صنعتی است. کوچیلکو همچنین گفت تا قبل از سال ۲۰۲۰ 
مبلغ ۱۳/۴۸ میلیارد دار ســرمایه گذاری شده است و پیش بینی می شود ۴/۷۴ 
میلیارد دار نیز در ســال جاری ســرمایه گذاری انجام شود. با این وجود، عمده 
ســرمایه گذاری ها برای ســال های ۲۰۲۵ الی ۲۰۲۹ و در حدود ۱۵/۸۱ میلیارد 

دار برآورد شده است.

داخلی سازی قطعه حساس رابط چرخشی 
ایربگ به دست متخصصان شرکت کروز

یکی از محصوات بسیار مهم یونیت سوییچ، رابط بین دسته سیم و ایربگ خودرو 
با نام رابط چرخشی ایربگ است.ورود تکنولوژی تولید این محصول در کشور برای 
اولین بار توسط کروز انجام شده و اکنون با داخلی سازی ۸۰ درصدی تولید می 
شود.کروز این محصول را با داخلی سازی ۸۰ درصدی تولید می کند و بااترین 
سطح داخلی سازی را نسبت به سایر تولیدکنندگان داراست.بخش سوییچ یکی 
از اصلی ترین یونیت های شرکت کروز است و فعالیت خود را از همان ابتدای کار 
این شرکت قطعه سازی در دهه هفتاد آغاز کرده است. دسته بندی بخش سوییچ 
ها تنوع بســیاری دارد و شامل دسته راهنما، فیوز باکس ها، سوییچ های داخل 
خودرو و... می شود. یکی از محصوات بسیار مهم آن رابط چرخشی ایربگ است 
که تکنولوژی این محصول برای اولین بار توسط کروز به کشور وارد شده است و 
در حال حاضر با داخلی سازی ۸۰ درصدی تولید می شود.امیررضا داوودی مدیر 
یونیت سوییچ در قطعه سازی کروز با اشاره به رابط چرخشی ایربگ به عنوان یکی 
از قطعات اصلی یونیت ســوییچ اظهار کرد: این قطعه در فرمان نصب می شود و 
رابط بین دسته سیم و ایربگ خودرو است، همچنین عملکرد آن هنگام تصادف 
مشخص می شــود و از جنبه جلوگیری از مخاطرات ایمنی و جانی بسیار حائز 
اهمیت می باشد.داوودی ادامه داد: این محصول تنوع بسیاری دارد و ۱۰ نوع رابط 
چرخشی در کروز تولید می کنیم که برای انواع ایربگ محصوات خانواده ایران 
خودرو، ســایپا و گروه بهمن کاربرد دارد.مدیر یونیت سوییچ در کروز با اشاره به 
اینکه ورود تکنولوژی تولید رابط چرخشی ایربگ در کشور برای اولین بار توسط 
کروز انجام شــده اســت، اظهار کرد: خط تولید و کنترل کیفیت این محصول، 
اتوماتیک و بسیار پیشرفته است که ۷ سال گذشته به عنوان تکنولوژی جدید و با 

همکاری شریک تجاری کره ای وارد کشور شد.

 معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعام کرد :
تصمیمات جدید وزارت صمت برای بهبود 

فضای کسب و کار
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: از همه فعاان 
بخش تولید و تجارت، صاحب نظران و تشــکلهای بخش خصوصی خواسته ایم 
که گلوگاههای مرتبط با وزارتخانه را به ما اعام نمایند.به گزارش وزارت صمت، 
سعید زرندی در جلسه کارگروه بهبود فضای کسب و کار افزود: اصاح فرآیندها و 
حذف رویه های مخل حوزه تولید و تجارت در راستای بهبود فضای کسب و کار 
در دستور کار قرار دارد.وی گفت: شناسایی گلوگاههای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت که منجر به کندی فعالیتها و بروز نارضایتی هایی در ذینفعان شده و رفع 
آنها را با جدیت دنبال خواهیم کرد.وی افزود: در این خصوص از بسیاری از تشکل 
ها و فعاان این بخش درخواســت کرده ایم موضوعات را منعکس نمایند.معاون 
طرح و برنامه تصریح کرد: باید رویکردها و نگاه همه دستگاهها و نهادها به مقوله 
تولید تغییر اساسی و بنیادی کند و موضوع تسهیل فضای کسب و کار تولید به 
عنوان یک رسالت در سرفصل اقدامات خود قرار بگیرد.وی در پایان گفت: دفتر 
امور اقتصادی و سیاستهای تجاری محوریت جمع بندی این موضوعات را برعهده 
دارد و از همگان دعوت می کنیم در صورت وجود نظرات در این زمینه؛ نظرات 

خود را برای این دفتر ارائه نماید.

توسعه صادرات محصوات ایرانی در بازار 
ویتنام

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از توسعه صادرات محصوات ایرانی در 
بــازار نوظهور ویتنام خبر داد.به گزارش وزارت صمت؛ حمید زادبوم در دیدار 
با ســفیر جدید ایران در ویتنام به تشــریح اهمیت بازار نوظهور ویتنام برای 
صادرات محصوات کشورمان و موضوعات مهم قابل پیگیری توسط نمایندگی 
کشورمان پرداخت.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آمادگی 
ســازمان توسعه تجارت برای ارائه هر نوع مساعدت در خصوص اطاع رسانی 
از آخرین تصمیمات و ابتکارات تجاری اتخاذ شــده برای تسهیل تجارت، بر 
همکاری این سازمان به عنوان یک بازوی قوی و موثر نمایندگی های جمهوری 
اسامی ایران در خارج از کشور تاکید کرد.در این دیدار نظری، سفیر ایران در 
ویتنام نیز با قدردانی از تعامل ســازنده سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت 
امور خارجه ابراز امیدواری کرد برای تحکیم روابط دو کشــور و توســعه بازار 
در ویتنــام اقدامات ازم صورت گیرد.گفتنی اســت، در این دیدار همچنین 
برگزاری هر چه موثرتر دهمین اجاس کمیســیون مشترک بین دو کشور، 
اقدامــات ازم برای رفع موانع صادرات ایران به ویتنام و قرار گرفتن ایران در 
فهرست کشور های مجاز برای صادرات محصوات دامی به ویتنام، برخورداری 
صادرکنندگان ایرانی از مزیت تعرفه های دولت کامله الوداد و مناسبات تجارت 

خارجی ویتنام مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزارت صنعت خبر داد:
فراخوان وزارت صنعت برای شناسایی 

گلوگاه های تولید و تجارت
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: از همه فعاان 
بخش تولید و تجارت، صاحب نظران و تشکل های بخش خصوصی خواسته  
شده تا گلوگاه های مرتبط با وزارتخانه را اعام کنند.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »سعید زرندی« در جلسه کارگروه بهبود فضای کسب وکار 
افزود: اصــاح فرآیندها و حذف رویه های مخل حــوزه تولید و تجارت در 
راستای بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار دارد.وی گفت: شناسایی 
گلوگاه هــای وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کندی فعالیت ها و 
بروز نارضایتی هایی در ذی نفعان شده و رفع آنها را با جدیت دنبال خواهیم 
کرد.زرندی خاطرنشان کرد: در این خصوص از بسیاری تشکل ها و فعاان این 
بخش درخواست کرده ایم موضوعات را منعکس کنند.معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت تاکیدکرد: باید رویکردها و نگاه همه دســتگاه ها و نهادها به 
مقوله تولید، تغییر اساسی داشته باشد و موضوع تسهیل فضای کسب وکار 
تولید را به عنوان یک رســالت در ســرفصل اقدامات خود قرار دهند.دفتر 
امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت محوریت جمع بندی این 
موضوعات را برعهده دارد.پیشتر مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: براساس سیاست رفع موانع 
موجود در مقابل فعالیت های تولیدی و بهبود محیط کســب وکار، در ســه 
محور »تفویض اختیار به سازمان های استانی«، »شناسایی و رفع گلوگاه های 
اجرایــی« و »اصاح قوانین و مقررات زائــد و مزاحم«، اقدام های اجرایی و 
عملیاتی در دستور کار قرار دارد.هبر معظم انقاب دوم شهریورماه امسال در 
ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت فرمودند: »برای شناســایی و برطرف 
کردن موانع تولید کارگروهی از ســوی روســای سه قوه تشکیل شده و به 
صورت شــبانه روزی کار می کند، زیرا تولیــد در بخش اقتصاد از همه چیز 

مهمتر است.«

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: ۱۶ 
قلم قطعه مهم و قاچاق پذیر را شناســایی کردیم، برای 
اینها شناسه کاا و شناسنامه واحدی تعیین و در سامانه 
جامع تجارت درج شــد. تولیدکنندگان و واردکنندگان 
این کااها ملزم هستند از این شناسه کااها اخذ کرده و 
روی کااهای خود درج کنند.سهیل معمار باشی در مورد 
آخرین وضعیت تصمیم برای عرضه خودرو در بورس کاا 
اظهار داشــت: عرضه خودرو در بورس کاا طرحی بود 
که کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تعیین کرده بود و این طرح در جلسات مختلفی با حضور 
خودروســازان، وزارت صمت، سازمان استاندارد، پلیس 
راهور ناجا و دیگر نهادها بررســی شــد و در نهایت در 
جلسه ای که در کمیسیون صنایع برگزار شد اشکااتی 
به این طرح گرفته شــد و مجددا به کارگروه بازگشت تا 
اشکاات و ایرادات رفع شود، بعد از آن مراحل تصویب در 
کمیسیون و تصویب در صحن را طی کند.وی افزود: در 
این هفت ماهه ما بیش از ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید 
کردیم که حدودا ۲۳ یا ۲۴ درصد بیشتر از سال گذشته 
بوده اســت. یعنی روند تولید خودرو در کشور نسبت به 
سال گذشته افزایشی بوده است.مدیرکل صنایع حمل و 
نقــل وزارت صمت در مورد تاثیر کاهش قیمت ارز روی 
تولید خودرو گفت: مســائلی که خودروسازان در حوزه 
ارز داشــتند، بیشتر متوجه تامین و تخصیص ارز بود تا 
قیمت ارز. خودروسازان مجبور بودند که حتی اگر با ارز با 
قیمت باا قطعات خارجی که نیاز داشتند را وارد کنند. 
اما در فرآیند تخصیص ارز مشکل داشتند که در زمانی 
که نیاز داشتند و به قدر احتیاج به دلیل محدودیت ارزی 
کشــور ارز به آنها تعلق می گرفت.وی افزود: اگر کاهش 

قیمت ارز ممتد و ادامه دار باشد می تواند هزینه تولید و 
قیمت تمام شــده را کاهش دهد، ولی کاهش قیمت ارز 
تا به حال در فرآیند تولید کارخانه ها تاثیری نداشت. اما 
کاهش ارز تاثیر خود را بر قیمت بازار خودرو گذاشــت 
یعنی هم بازار راکد شد و هم قیمت خودروهای لوکس 
کاهش بیشــتری پیدا کرد و در مــورد دیگر خودروها 
کاهش قیمت محسوسی داشتیم.معمارباشی اضافه کرد: 
این موضوع نشــان داد که مباحثی که در مورد افزایش 
قیمت خودرو طرح می شــد و بارها هم از طرف وزارت 
صمت مطرح شــد که این موضوع مسئله اقتصاد کان 
کشور است و ارتباطی با صنعت خودرو یا عرضه آن ندارد 
به وضوح مشخص شــد و با کاهش قیمت ارز قیمت ها 
در بازار شکســت. بنابراین هرچقــدر کاهش قیمت ارز 
ادامه داشته باشد قیمت خودروها به قیمت کارخانه ای 
خودرو نزدیک تر خواهد شد و با قیمت مناسب به دست 
مصرف کننده خواهد رسید.وی در مورد قطعات تقلبی و 
کم کیفیت خودرو در بازار تصریح کرد: در تولید قطعات 
یدکی یک سری واحدهای تولیدی داریم که قراردادهایی 
با خودروســازها هستند و روی تولید آنها نظارت کیفی 
وجــود دارد. این واحدهای تولیدی مراکز کنترل کیفی 
و آزمــون دارند. آنچه امروز در بازار قطعات یدکی اتفاق 
می افتد متوجه این دســته از واحدها نیست. متاسفانه 
واحدهای بسیار زیاد صنفی در حوزه تولید لوازم یدکی 
وجــود دارند که عمدتا کارگاه های کوچکی هســتند و 
بعضا حتی مجوز هم ندارنــد. فرآیندی وجود ندارد که 
کیفیت اینها را بررســی کند.وی افزود: موضوع دیگری 
که در این مورد تاثیرگذار اســت قاچــاق لوازم یدکس 
خودرو است. قطعات لوازم یدکی خودرو قاچاق پذیری 

باایی دارند. قیمت بعضی قطعات بســیار باا است ولی 
حجم خیلی کوچکی دارنــد و قاچاق کردن آنها راحت 
است. اینها وارد بازار می شود و با کیفیت پایینی که دارند 
برای مصرف کنندگان ایجاد مشکل می کنند.معمارباشی 
خاطرنشــان کرد: ۱۶ قلم قطعه مهــم و قاچاق پذیر را 
شناســایی کردیم، برای اینها شناسه کاا و شناسنامه 
واحــدی تعیین و در ســامانه جامع تجارت درج شــد. 
تولیدکنندگان و واردکنندگان این کااها ملزم هستند 
از این شناسه کااها اخذ کرده و روی کااهای خود درج 
کنند. با توجه به اینکه آیی نامه ماده ۷ آن اباغ شــده، 
اگر این شناســه را طی فرصت سه چهار ماهه ای که به 
تولیدکنندگان و واردکنندگان داده شده درج نکنند، کاا 
در حال ورود، تولید یا انبار کشــف شود، مصداق قاچاق 
خواهد داشــت. لذا ما بارها این موضوع را به واحدهای 
تولیــدی و واردکننده هایی که از ما مجوز می گیرند این 
را اعام کردیم.وی افــزود: می خواهیم این فرآیند را به 
کااهای دیگری که اولویت آنها در حال شناسایی است 
توســعه دهیم. از قطعات پرمصرف و قطعاتی که ایمنی 
خودرو به آنها وابسته است شروع کردیم. اگر این فرآیند 
تسریع شود امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکل بازار که 
به واســطه قطعات غیراصل به وجود آمده را حل کنیم.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت خاطر نشــان 
کرد: از آنجا که آمار تولید یا مصرف قطعات وجود ندارد 
فقــط به طور تقریبی می توان گفت که حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد بازار توســط واحدهای تولیدی تامین می شود و 
بقیه بازار توســط واحدهای صنفی که اغلب آنها از نظر 
تولید قطعــات کیفی و نظام نظارت روی قطعات ندارند 

مشکل دارند و این موضوع نیاز به اقدام مناسب دارد.

 مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
تولید خودرو 24 درصد افزایش یافت

عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی تهران می گوید: در صورت نهایی شدن تولید 
واکسن در هر نقطه ای از جهان، نگرانی برای ورود آن به ایران وجود ندارد.ناصر 
ریاحی با اشــاره به اخبار منتشر شده از دست یابی به واکسن کرونا از سوی دو 
شرکت آمریکایی و آلمانی، اظهار کرد: آنچه که در اطاعات ارائه شده از سوی 
این شــرکت ها وجود دارد، نشان می دهد که کار بر روی این واکسن در مرحله 
سوم آزمایش بالینی قرار داشته و خوشبختانه تاثیر مثبتی بیش از ۹۰ درصدی 
از خود نشان داده است. در واقع این نتایج مطلوب می تواند همان خبر خوشی 
باشــد که تمام جهان در طول ماه های گذشــته، منتظر آن باقی مانده بود.وی 
ادامه داد: این واکسن با توجه به موفقیتی که داشته باید برای تولید انبوه مجوز 
ســازمان غذا و داروی آمریکا را بگیرد. این سازمان در حالت عادی، برای صدور 
مجوز چند ماه زمان می گیرد تا تمام ابعاد موردنیاز برای ارائه تاییدیه به واکسن 
بررسی شده و خطرات بالقوه شناسایی شوند اما با توجه به موقعیت خاصی که 
کرونا در جهان به وجود آورده، احتماا این سازمان در مدتی کوتاه مجوز تولید 
را صادر خواهد کرد.عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاســخ به این سوال که پس 
از آغاز تولید، این واکســن به چه شکل توزیع خواهد شد، توضیح داد: با توجه 
به اینکه یک همکاری آمریکایی و آلمانی وجود دارد، قاعدتا این دو کشــور در 
اولویت هستند و پس از آن نیز تعداد دیگری از کشورها از قبل این محصول را 
پیش خرید کرده و دوزهایی از این واکسن را دریافت خواهند کرد. البته با توجه 
به محدودیت ها، احتماا این واکسن بر اســاس اولویت ها و در ابتدا برای کادر 
درمان مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت.ریاحی اضافه کرد: پس از آن، نوبت به 
سایر کشورها می رسد که با خرید واکسن، نسبت به واردات آن اقدام کنند. در 
نهایت سازمان بهداشت جهانی، احتماا برای کشورهای بسیار فقیر وارد عمل 
شده و واکسن هایی را در اختیار آنها قرار خواهد داد.وی درباره محدودیت های 
موجود در مســیر تولید و عرضه واکسن کرونا، توضیح داد: در خبرها آمده که 
این واکســن احتماا دو مرحله ای خواهد بود، به این ترتیب، احتماا هر میزان 
دوزی که تولید شود، تنها در نیمی از همان عدد برای انسان ها مصونیت ایجاد 
می کند. از سوی دیگر، خطوط تولید اساسا محدودیت هایی دارند و اینکه انتظار 
داشــته باشیم ناگهان این شرکت برای نیمی از جهان واکسن تولید کند، قطعا 
دور از انتظار خواهد بود. موضوع حمل و نقل و نگهداری نیز دیگر دشواری است 
که باید برای واکسینه کردن جهان به آن توجه جدی داشت.عضو اتاق بازرگانی 
تهران، افزود: البته در میان این دشواری ها، باید به یک موضوع امیدوارکننده نیز 
اشاره کنیم. در کنار شرکت فایزر، چند شرکت داروسازی دیگر در اروپا، آمریکا و 

حتی چین نیز در مرحله سوم تست واکسن های خود هستند که تعدادی از آنها 
نیز تاکنون موفقیت آمیز بوده اند و احتماا در آینده نزدیک خبرهای مثبتی نیز 
از سوی آنها منتشر می شود. اگر تعداد شرکت های تولیدکننده واکسن افزایش 
پیدا کند، آنگاه ســرعت دسترسی به آن در سراسر جهان نیز باا خواهد رفت.

به گفته ریاحی، با توجه به موقعیت دشوار ایجاد شده تحت تاثیر کرونا، احتماا 
شرکت های داروســازی در این حوزه صرفا به منافع اقتصادی فکر نمی کنند و 
همین امر این خوشبینی را به وجود آورده که با نهایی شدن دستیابی به واکسن، 
با سرعت بیشتری ارسال صورت گیرد.وی درباره چگونگی ورود این واکسن به 
ایران نیز توضیح داد: در صورتی که تولید واکســن نهایی شود، قطعا ایران نیز 
برنامه ریزی خود برای دســتیابی به آن را آغاز خواهد کرد. البته همانطور که 
گفتم تعدادی از کشــورها روی این واکسن سرمایه گذاری کرده و تعدادی نیز 
از قبل پیش خرید کرده اند اما این تصور که این واکســن در اختیار ایران قرار 
نمی گیرد، قطعا غیر واقعی است و تمام تاش ها از سوی دولت و بخش خصوصی 
برای رسیدن به آن ادامه خواهد داشت.عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این 
سوال که آیا گران بودن واکسن می تواند برای ایران مشکل ساز شود نیز اظهار 
کرد: به هیچ عنوان اینطور نیست. درست است که ما در سال های گذشته تحت 
تاثیر تحریم های آمریکا، محدودیت هایی داشته ایم اما ایران کشور بزرگی است و 
ثروت فراوانی دارد و برای خرید واکسن کرونا نیز مشکلی نخواهد داشت. حتی 
اموال بلوکه شده ما در کشــورهای خارجی می تواند در این مسیر به ما کمک 
کند اما در هر صورت نگرانی وجود ندارد.ریاحی خاطرنشان کرد: حتی اگر بنا به 
هر دلیلی محدودیت وجود داشته باشد نیز بخش خصوصی این آمادگی را دارد 
که از تمام ظرفیت خود اســتفاده کرده و مانند همراهی هایی که مردم در تمام 
مشکات با یکدیگر داشته اند، در این زمینه نیز اقدامات ازم را انجام دهد تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن این واکســن به ایران نیز برسد. چند روز قبل شرکت 
آمریکایی فایزر در مشارکت با یک داروساز آلمانی اعام کرد که واکسن کرونایی 
کــه روی آن کار می کرده با تاثیرگذاری ۹۰ درصدی همراه بوده و می تواند در 
ماه های آینده به بازار عرضه شــود.در کنار فایزر، چند شرکت داروساز دیگر نیز 
اعام کرده اند واکسنشــان در گام های پایان قرار دارد و احتماا در سال ۲۰۲۱ 
به عرضه خواهد رســید.مقامات وزارت بهداشت ایران اعام کرده اند ضمن آنکه 
پژوهشگران ایرانی بر روی تولید واکسن کرونا در داخل کشور کار می کنند، در 
صورتی که در هر نقطه از جهان دســت یابی به یک واکسن نهایی شود، ایران 

قطعا فعالیت خود برای خرید آن را آغاز خواهد کرد.

عضو هیئت رییسه اتاق تهران پاسخ داد
واکسنکروناچگونهبهایرانمیرسد؟
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در گفتگو با یک تحلیل گر مسائل اقتصادی:گزیده خبر

 مدیریت سپرده ها در مسیر تولید
یک تحلیل گر مســائل اقتصادی با بیان اینکه بانک های مرکزی قلب اقتصادی دولت ها 
هستند، گفت: راهکار درست، هدایت ســرمایه ها به سمت تولید است که رسالت بانک 
مرکزی است.بسیاری از مشکات اقتصادی ایران قابل حل است. این را در اظهار نظراتی 
که کارشناســان اقتصادی بارها عنوان کرده اند می توان لمس کرد. اما در عمل گویی از 
سوی بسیاری از بخش های اقتصادی عزم جدی برای برخورد با مشکات اقتصادی وجود 
ندارد. همین امر ســبب شده که فســاد اقتصادی، دالی، رانت و احتکار از سوی عده ای 
خاص ادامه دار باشد. عده ای که می توان از آنها به عنوان سربازان دشمن و تروریست های 
اقتصادی نام برد.بخشی از مشــکات اقتصادی ما ناشی از ناکارآمدی ساختار اقتصادی 
اســت که در برخی نقاط نقص هایی دارد. ابراهیم رزاقی، اقتصــاددان در گفتگو با ایِبنا 
در این باره ســه عامل تاریخی را در وضعیت اقتصادی دیروز دخیل دانست و اظهار کرد: 
تثبیت حقوق ها در شرایط تورمی، باز گذاشتن بازار آزاد در شرایط انحصاری و تحریم های 
خارجی عواملی هستند که از دهه هفتاد آغاز شدند و همچنان بر اقتصاد ما تاثیرگذاری 
می کنند.وی درباره خطر باز گذاشتن بازار در شرایطی که انحصارگری وجود دارد، گفت: 
قبا این سیاست انجام می شد چون در گذشته واحدهای تجاری و صنایع کوچک بودند و 
خاصیت رقابتی داشتند. اما اکنون واحدها بسیار بزرگ هستند و انحصار هم شکل گرفته 
و اگر انحصار واحدهای بزرگ بازار را اداره کند، معلوم است چه اتفاقی خواهد افتاد.رزاقی 
با انتقاد از دالی و احتکار در بازار کااهای اساســی یادآور شد: وقتی فضا به این سمت 
و ســو حرکت کند چه اتفاقی می افتد؟ افراد عادی، کارگران، کارمندان، بازنشســتگان، 
خانواده های جانبازان و شــهدا، فقرا و روستاییان که تولید اندک دارند همه در یک کفه 
قرار می گیرند و کسانی که قدرت و ثروت را در اختیار دارند در کفه دیگر قرار می گیرند 
و سنگینی بازار را به نفع خود می چرخانند. اینان به سرعت سرمایه دار می شوند، ولی نه 

با تولید بلکه با دالی، فساد و احتکار کااهای معیشتی مردم.

نقدینگی باا، پاشنه آشیل تولید ملی
این اقتصاددان راهکار درســت را هدایت سرمایه ها به سمت تولید دانست و اظهار کرد: 
این رسالت بانک مرکزی است، اما اول باید دست داان و سوداگران از منافع ملی کوتاه 

شــود. چرا که وقتی سود ســرمایه های تولید چیزی حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد است، اما 
داان و وارد کننــدگان ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد ســود می برند با چه منطقی و چه ابزاری 
می توان سرمایه را به سمت تولید کشاند؟رزاقی ایجاد تعادل در بازار از سوی بانک مرکزی 
را در شــرایطی که نقدینگی باایی وجود دارد بسیار دشوار دانست و افزود: تا وقتی که 
شرکت های حاضر در بورس از حالت نیمه تعطیل خارج نشوند و تولید افزایش نیابد، بورس 
واقعی نمی شــود. اوراق عرضه تاثیرگذار نخواهد بود و ما با این روش به نقدینگی بسیار 
عظیمی می رسیم و چون دولت مالیات هم نمی گیرد دچار مشکات عظیمی می شویم.

وی بر ضرورت اتخاذ مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد و گفت: دیروزه اغلب کشورهای 
جهان از راه مالیات کشور خود را اداره می کنند و باید هشدار داد که تا کی می توان کشور 

را با فروش نفت اداره کرد؟

تقویت صنعت بسته بندی به جای خام فروشی
رزاقی راهکار دیگر را توجه به صنعت بســته بندی و صادرات دانست و گفت: یکی از راه 
حل های رونق گرفتن تولید به ویژه در بخش کشاورزی، توسعه صنعت بسته بندی مواد 
غذایــی و نظایر آن اســت تا صادرات کااها جایگزین فروش فلــه ای مواد خام به دیگر 
کشورها شود که سود به مراتب کمتری دارد.این اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه 
ما بعد از انقاب نمونه های موفقی از مدیریت اقتصاد در شرایط دشوار را داشته ایم، یادآور 
شد: در دوران دفاع مقدس، ایران در برابر دنیا توانست مقاومت کند. چگونه این امر محقق 
شــد؟ چیزی که وجود دارد ایمان و مقاومت اســت که رهبری هم به آن اشاره کرده اند. 
اکنون هم این مقاومت به مقاومت اقتصادی تبدیل شــده است.رزاقی با بیان اینکه اان 
بخشــی که زیر نظر دولت نیست باید بتواند راه خود را بیشتر باز کند، اظهار کرد: ما در 
صنایع خود افرادی را داریم که می توانند بدون چشم داشت منافع کارهای بسیاری انجام 
دهند. آمریکا استقال ایران را نمی پذیرد و اصا به کدام کشور اجازه داده که خود به خود 
صنعتی شود؟ وقتی فضا اینگونه است باید به نیروی بالقوه خودمان تکیه کنیم.وی درباره 
تاثیر تحریم ها بر فروش کااهای ایران یادآور شد: آمریکا همیشه تهدید می کند و نقطه 
ضعف ایران را در فروش نفت خام می داند. خب چرا خام فروشی کنیم؟ اگر نفت را تبدیل 

کنیم و به صورت فرآورده های آماده صادر کنیم چگونه می توانند این را کنترل کنند؟
رزاقی با بیان اینکه باید تحریم ها به نقطه قوت ما تبدیل شود، خاطرنشان کرد: چطور در 
صنایع دفاعی توانســتیم رشد کنیم؟ اگر به ما گفتند زعفران ارزان و فله ای نقطه ضعف 
ایران است، ما باید بتوانیم با بسته بندی مناسب آن را ارائه دهیم یا اگر گفتند مشکل ما 
این اســت که خرما را خام و نیمه خام با بسته بندی نامناسب عرضه می کنیم ما باید در 
بسته بندی و تجاری سازی آن بازنگری کنیم.این تحلیل گر مسائل اقتصادی افزود: وقتی 
هنوز در این مســیرها مانده ایم و بسیاری از تولیدات داخلی را حمایت نمی کنیم، بانک 
مرکزی دیگر چه کار می تواند بکند که نکرده اســت؟ وی اضافه کرد: وقتی ۲.۵ میلیون 
خانه اصا مالیات نمی دهند، هم اینکه اختاف طبقاتی کنترل نمی شود و هم فعالیت هایی 

که سودشان بااست به تولید هدایت نمی شوند، آیا این نوعی خود تحریمی نیست؟

رسالت بانک ها برای کاهش آسیب های اقتصادی
ابراهیم رزاقی در ادامه درباره نقش بانک مرکزی برای کاهش آسیب های اقتصادی اظهار 
کرد: اولین نکته مهمی که وجود دارد آن است که بانک مرکزی باید استقال داشته باشد 
و مســتقیماً خود را در برابر قانون اساسی مسئول بداند. در این میان، باید کنترل کامل 
روی بانک های دیگر داشته باشد و تاش کند سپرده های مردم وارد فعالیت غیر تولیدی 
نشود.وی مصوبه کنترل ترازنامه بانک ها را هم خوب دانست، اما گفت: دیروزه بانک ها قلب 
اقتصادی کشورها هستند و بسیاری از مشکات را از طریق مدیریت سپرده می توانند اداره 
کنند، بیکاری و فقر را از بین ببرند و دولت را واردار کنند که از همه فعاان اقتصادی و 
حتی از خود بانک ها مالیات بگیرد.رزاقی تصریح کرد: ســود بانکی باید سودی باشد که 
برای تولیدکننده صرف داشته باشد و نباید بانک ها سود خود را بر تولید کااهای داخلی 
ترجیح دهند لذا نظارت بر ترازنامه ها از این جهت هم ضروری است که بانک ها به سمت 
تجمیع دارایی ها و خرید اماک با پولی که می توانست صرف سرمایه گذاری در تولید شود، 
نروند.این تحلیل گر مسائل اقتصادی در پایان گفت: بانک ها و در راس آنها بانک مرکزی 
عامل اصلی اقتصاد هستند و بیش از پیش باید استقال خود را از دیگران حفظ کنند و 

از آنچه در قانون اساسی گفته شده به صراحت تمام دفاع کنند.

 جزییات نوبت سوم اصاحات قانون چک 
از ۲۱ آذر

یک کارشناس حقوق بانکی جزییات اجرای سومین نوبت اصاحات و تغییرات 
قانون چک از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ را تشــریح کرد.یاسر مراددر خصوص برخی خبرها 
در خصوص اصاحات جدید قانون چک، اظهار داشت: آخرین نسخه تغییرات و 
اصاح قانون چک مربوط به سال ۱۳۸۲ بود که پس از آن نیز در ۱۳۹۷ پس از 
تصویب مجلس شورای اسامی، رییس جمهور قانون جدید را اباغ کرد و از ۲۱ 
آذرماه ۱۳۹۷ ازم ااجرا شــد.وی افزود: با توجه به تغیییرات گسترده ای که در 
این قانون با هدف بازگرداندن اعتبار به چک از سوی نمایندگان مجلس شورای 
اســامی ایجاد شد، قانون گذار به این نتیجه رسید که به یکباره امکان اصاح و 
اجرای این تغییرات وجود ندارد، برهمین اساس سه بازه زمانی ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷، 
۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ برای اجرای این مصوبات تعیین شد.این 
کارشناس حقوق بانکی در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم مروری بر این تکالیف 
داشته باشیم، می توان به مواردی از جمله اینکه پیش از این در صورت برگشت 
خوردن چک فرد تا ده روز فرصت داشت برای پاس شدن چک اقدام کند، سپس 
نام وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و درج می شد اما براساس اصاحات جدید 
به محض برگشــت خوردن چک، اسامی به صورت آناین وارد لیست در سامانه 
بانک مرکزی ثبت می شــود.به گفته مــرادی، همچنین حتما باید گواهی عدم 
پرداخت یا گواهی کســر موجوی دارای کد رهگیری باشد و در صورت نبود این 
کد، مراجع قضایی به اینگونــه گواهی ترتیب اثر نمی دهند. عاوه بر این برای 
اولیــن بار قانونگذار این امکان را ایجاد کرد تا دارندگان و ذی نفعان چک بدون 
طرح دعوی نســبت به اصل مبلغ چک بتوانند از دادگاه صدور اجراییه را تقاضا 
کنند که این مکانیزمی جدید اســت.وی در ادامه افزود: عاوه بر این افرادی که 
چک برگشــتی دارند از برخی خدمات بانکی مثل دریافت کارت جدید، افتتاح 
حســاب، تسهیات و ... محروم شده و مانده حســاب های آن ها به میزان مبلغ 
چک مسدود شود. اینها موارد از جمله تکالیفی بود که تا سال ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ 
ازم ااجــرا بودند که اکثر آن ها جز بخشــی از محرومیت هــای ماده ۵ مکرر 
اجرایی شد.این کارشــناس حقوق بانکی در ادامه تاکید کرد: اما تکالیفی که تا 
پایان ۲۱ آذر ۹۸ باید اجرایی می شــد از جمله دریافت چک موردی بود، یعنی 
ایجاد مکانیزمی برای افرادی که دســته چک ندارند و بتوانند به صورت موردی 
چک دریافت کنند و ... که این موارد نیز به دلیل عدم فراهم بودن زیرســاخت 
ها تاکنون اجرایی نشــده است.مرادی درباره اصاحاتی که قرار است از ۲۱ آذر 
۱۳۹۹ اجرایی شــود نیز توضیح داد: اما از ۲۱ آذر ســال جاری، باید افرادی که 
حکم ورشکستگی از مراجع قضایی برای آنها صادر شده یا افرادی که حکم دادگاه 
علیه آنها صادر شــده و درخواست اعسار داده اند و یا افرادی که چک برگشتی 
پاس نشــده دارند، خود و افرادی که به وکالت از آنها چک را صادر کرده اند از 
دریافت دسته چک جدید محروم هستند.وی افزود: همچنین سقف اعتبار مجاز، 
سابقه چک برگشتی و میزان تعهدات چک های تسویه نشده ای که صادرکننده 
چک دارد، برای دریافت کننده چک قابل مشاهده خواهد شد تا بتواند استعام 
بگیرد که البته بخشی از این در سایت بانک مرکزی فعال شده و افراد می توانند 
از این ظرفیت استفاده کنند. مهمترین تغییری که در ۲۱ آذر شاهد خواهیم بود، 
این اســت که چه صدور و چه انتقال چک در وجه حامل ممنوع است و امکان 
صدور چک در وجه حامل و یا انتقال با ظهرنویســی بدون قید نام، وجود ندارد.

به گفته این کارشناس حقوق بانکی، همچنین صدور و انتقال چک نیز در سایت 
بانک مرکزی ثبت خواهد شــد و افرادی که در ســامانه بانک مرکزی به عنوان 
دارنده چک شــناخته می شوند به عنوان ذی نفع اصلی چک شناخته شوند که 
البته زیرســاخت های این موضوع نیز آماده نشده است.وی در پایان تاکید کرد: 
براساس قانون، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل اتفاق بسیار مهمی است 
کــه از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ممنوع خواهد بود. همچنین افرادی که پیش از این چک 
هایــی را دریافت و یا صادر کرده اند قوانین در خصوص این چک ها تابع زمان 

صدور خود چک است و مشکلی برای این چک ها ایجاد نخواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی
8میلیون نفر در تعاونی های اعتباری 

سپرده گذاری کردند
معاون نظارت بانک مرکزی در نشستی با مدیران تعاونی های اعتبار در اتاق تعاون 
با بیان اینکه ۸ میلیون نفر در بخش تعاونی های اعتبار در کشــور سپرده گذاری 
کرده بودند، گفت:  مشــکات اکثر این تعاونی ها در حال رفع شدن است و برای 
شرکت های تعاونی اعتبار در دســتگاه ها یک سیستم حسابداری واحد در نظر 
گرفته می شــود.، نشست مشترکی دیروز با حضور  فرهاد حنیفی معاون نظارت 
بانک مرکزی به همــراه تعدادی از مدیران زیرمجموعــه اش، بهمن عبداللهی 
رئیــس اتاق تعاون و تعدادی از مدیران تعاونی اعتبار دســتگاه ها در اتاق تعاون 
ایران برگزار شــد.در این نشســت، مدیران تعاونی های اعتبار با تأکید بر اینکه 
مشــکل تعاونی های اعتباری آزاد را که در کشــور ســر و صدا به پا کرد، را به 
پای شرکت های تعاونی اعتباری داخل سازمان ها و دستگاه ها نگذارید، از معاون 
نظارت بانک مرکزی خواستند در شرایط کرونایی مجوزهایی که برای تعاونی های 
اعتبار داخل دســتگاه ها به پایان مهلت رسیده، تمدید شود،  همچنین خواستار 
همکاری بیشتر شبکه بانکی با شرکت های تعاونی اعتباری شدند و نیز خواستار 
آزادی عمل در اعطای تســهیات قرض الحسنه با کارمزدهای حداکثر 4 درصد 
برای اعضای تعاونی های خود شدند.همچنین فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک 
مرکزی نیز در پاســخ گفت:  اگر شــرکت های تعاونی اعتباری دستگاه ها که در 
خارج از سازمان یا دســتگاه شعبه نداشته باشند و این تعاونی ها مشکل بدهی 
نداشته باشند، مجوزهای آنها تمدید می شود.حنیفی همچنین با بیان اینکه در 
حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر از مردم کشــور در شــرکت های تعاونی اعتبار 
ســپرده گذاری کرده اند، گفت: گر چه مشــکل ۹۰ درصد از شرکت های تعاونی 
اعتبار با همکاری بانک مرکزی حل شــده ،اما هنوز برخی از شرکت های تعاونی 
اعتبار در اطراف تهران و مازندران وجود دارند که دارای تخلفاتی هســتند و با 
آنها درگیر هســتیم.وی همچنین گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار در مورد 
تعاونی های اعتبار بحث شــد، مثًا اینکه شــیوه کار آنها قرض الحسنه باشد، یا 
به روش دیگری هنوز به ســرانجام نرســیده اســت.وی با بیان اینکه اتفاقات 6 
سال گذشــته در مورد تعاونی های اعتبار همه را  در مورد عملکرد تعاونی های 
اعتبار نگران کرده اســت، اان هم در تهــران حدود ۵ تعاونی اعتبار وجود دارد 
که حرف هیچ کس را گوش نمی کنند، به گونه ای که قوه قضائیه وارد شــده و 
می خواهد هیأت مدیره آنها را بازداشــت کننــد و در واقع قوه قضائیه به کمک 
بانک مرکزی می آید تا نقش نظارتی خود را ایفا کند.معاون نظارت بانک مرکزی 
با بیان اینکه تشکل ها در حوزه لیزینگ ها و صرافی ها شکل گرفته است، گفت: 
در مورد تعاونی های اعتبار با توجه به اینکه در داخل سازمان ها و دستگاه ها قرار 
دارد، هیأت مدیره این تعاونی ها هم باید به تأیید اداره تعاون برسد، هم به تأیید 
بانک مرکزی چون باید بانک مرکزی هم در فعالیت تعاونی ها نظارت داشته باشد.

به گفته حنیفی، شــورای پول و اعتبار مصوب کرده تعاونی های اعتبار تا مدت 
زمان خاصی باید اصاح ساختار شوند، اما برخی از تعاونی های اعتبار با پرداخت 

سود به سپرده ها تعداد اعضای خود را به ۸۱ هزار نفر هم افزایش داده اند.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشــت: درجلســه کمیته 
راهبردی ادغام ۵بانک وابسته به نیروهای مسلح دربانک سپه 
به ریاست معاون اول رئیس جمهور آخرین تصمیمات ازم 
در خصوص ادغام ۳ بانک و مؤسسه باقیمانده یعنی بانکهای 
انصار و قوامین ونیز موسسه اعتباری کوثر اتخاذ و مقررشد 
مجامع ادغام نهایی آنهاظرف یکماه آینده برگزار شود. رئیس 
کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود 
نوشت: درجلســه کمیته راهبردی ادغام ۵بانک وابسته به 

نیروهای مسلح دربانک ســپه به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور آخرین تصمیمات ازم در خصوص ادغام ۳ بانک و 
مؤسسه باقیمانده یعنی بانکهای انصار و قوامین ونیز موسسه 
اعتباری کوثر اتخاذ و مقررشد مجامع ادغام نهایی آنهاظرف 
یکماه آینده برگزار شــود.مجموعه معظم بانک ســپه،با در 
برداشــتن۵ بانک وابســته به نیروهای مسلح، فعالیت های 
بانکی وخدمت رســانی به آحاد مردم وفعالین اقتصادی را 
باقــدرت و توان 6 بانک  تداوم خواهــد داد.پروژه ادغام این 

6 بانک، کاری بســیار پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و 
مدیریــت دقیق همکارانم درحوزه نظــارت بانک مرکزی و 
همراهی صمیمانه وخــوب بانک های ادغامی، ســتاد کل 
نیروهای مســلح، وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک سپه 
درطول ۵/۲ سال به سرانجام میرسد.انجام این پروژه یکی از 
مهمترین برنامه های اصاح نظام بانکی بودکه با تدبیر مقام 
معظم رهبری با جدیت آغاز و با یک کار فشرده،به یاری خدا 

به نتیجه می رسد.

نامه مجلس به سازمان بورس: 
حقوقی های متخلف را معرفی کنید

عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس ضمن اشاره به ارسال نامه ای به قالیباف 
اصل گفت: از رئیس ســازمان بورس خواسته ایم تا سهامداران حقوقی که برخاف 
قانون بازارگردانی نمی کنند را به قوه قضاییه و مجلس معرفی کند. محسن علیزاده 
با اشــاره به اینکه شرایط کنونی بازار سرمایه متاثر از این است که در شورای عالی 
بورس متناسب با وضعیت بازار بورس تصمیم گیری نشده است، گفت: دیروز برای 
نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز به اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقایی 
و ســریع وجود دارد و گرفتن تصمیمهایی برای بهبود شرایط آینده بازار بورس، به 
درد نمی خورد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین سازمان بورس 
و اوراق بهــادار از ابزارهــای قانونی که قانونگذار در اختیارش قــرار داده، در زمان 
مناســب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوســان و حجم مبنا را در زمان 

مناسب تغییر نداد.

لزوم مجازات متخلفان بازار سرمایه
وی تاکید کرد: این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد دستورالعمل اخیر 
رئیس قوه قضائیه ترک فعل محسوب شده و عامل ترک فعل هم در سطوح مدریتی 
و مسئوان باید مجازات شود.علیزاده تصریح کرد: از دست رفتن سرمایه های مردم 
در شــرایط فعلی بازار بورس به دلیل آن اســت که رئیس سازمان بورس در زمان  
مناسب جرات و جسارت استفاده از ابزارهای ازم و قانونی در اختیارش را نداشت و 
بنابراین شخص رئیس سازمان بورس کوتاهی کرده و باید هم اکنون برای جلوگیری 
از آســیب بیشتر به بازار سرمایه وارد عمل شود.عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
بورس با اشاره به ارسال نامه ای به قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نامه ای را تنظیم و طی آن 
از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس 
از الزام آنها به بازار گردانی به ما اعام کند.به گزارش خانه ملت، عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس بیان کرد: در شــورای عالی بورس مصوب شد تا همه سهامداران 
حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیافتاده و بسیاری 
از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام نداده اند و براساس دستورالعمل اخیر 
رئیس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست 

آنها را به مجلس ارائه کند تا بعد از بررسی به قوه قضاییه ارسال شد.

بانک ها هیچ توافقی برای افزایش نرخ سود 
نداشتند

دبیرکل کانــون بانک های خصوصی با بیان اینکه بانک هــا هیچ نوع توافقی برای 
افزایش نرخ سود بانکی نداشته اند، گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها 
باید نرخ ۱6 درصد را برای ســود سپرده یکساله اعمال کنند.محمدرضا جمشید، 
در پاســخ به این سوال که آیا بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی توافق کرده اند، 
اظهارداشــت: بانک ها نه به صورت شفاهی و نه به صورت مکتوب هیچ  نوع توافقی 
برای افزایش نرخ ســود بانکی نداشــته اند.وی در واکنش به این نکته که به تازگی 
بانک ها نرخ ســود سپرده یکساله را به ۱۸ درصد افزایش داده اند و حتی یک بانک 
و دو موسسه اعتباری نرخ  سود سپرده را به ۲۰ درصد رسانده اند، گفت: اگر چنین 
اتفاقی رخ داده باشــد بانک ها تخلف کرده اند، چون براساس مصوبه شورای پول و 
اعتبار ســقف نرخ سود سپرده در شبکه بانکی باید ۱6 درصد باشد.دبیرکل کانون 
بانک های خصوصی در پاســخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد کشور آیا 
نرخ سود سپرده ۱6 درصد منطقی است، گفت: ممکن است ما هم نظراتی در این 
زمینه داشته باشــیم اما تا زمانی که نرخ توسط شورای پول و اعتبار تغییر نکرده 

است، بانک ها طبق قانون نمی توانند آن را افزایش دهند.

 همتی مطرح کرد:
مراحل پایانی پروژه 
ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مسلح
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گزیده خبر

تداوم اقدامات خصمانه واشنگتن؛
آمریکا ۴فرد و ۶نهاد مرتبط با 

ایران را تحریم کرد
وزارت خزانــه داری آمریکا اتباع ایــران و تایوان و چندین 
شرکت مســتقر در ایران، ســنگاپور، چین و هنگ کنگ را 
در فهرســت تحریم قــرار داد.، وزارت خزانــه داری آمریکا 
تحریم های جدیدی علیه چند شــخص و نهــاد مرتبط با 
ایــران وضع کرد.خزانه داری آمریکا اعام کرد ۴ شــخص و 
۶ نهاد مرتبط بــا ایران را در فهرســت تحریم ها قرار داده 
اســت. اشخاص تحریم شــده اتباع ایران و تایوان هستند و 
به بهانــه ارتباط با شــرکت »DES INTERNATIONAL« و 
»SOLTECH INDUSTRY« در این فهرســت قرار گرفته اند.

وزارت خزانه داری آمریکا عاوه بر این چند شرکت مستقر در 
ایران، سنگاپور، چین و هنگ کنگ را نیز به فهرست تحریم ها 
اضافه کرده است.وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعام 
کرده »شــبکه خرید مرتبط با یک شرکت نظامی ایران« را 
در فهرســت تحریم قرار داده است.در این بیانیه آمده است: 
»دیروز دفتر کنتــرل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا شــبکه ای متشــکل از ۶ شــرکت و ۴ فردی را که 
خریداری اقام حساس، اعم از اجزای الکترونیکی آمریکایی 
را برای شرکت »صنایع مخابراتی ایران« تسهیل می کردند 
در فهرست تحریم قرار داد.«در ادامه این بیانیه آمده است: 
»شــرکت صنایع مخابراتی ایران یک شرکت نظامی ایران 
اســت که در سال ۲۰۰۸ توســط ایاات متحده و در سال 

۲۰۱۰ توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است.

استعفای چند مقام ارشد پنتاگون 
به دنبال برکناری اسپر

منابع خبری آمریکا از اســتعفای معــاون وزیر دفاع ایاات 
متحده در امور امنیت و اطاعات و سه نفر از مقامات ارشد 
وزارت دفاع این کشــور خبر دادند.به گزارش رســانه های 
آمریکایی، »جوزف کرنان« معاون وزیر دفاع در امور امنیت 
و اطاعات از ســمت خود اســتعفا داده است.خبرگزاری 
بلومبرگ ضمن انتشار این خبر به علت استعفای جوزف کرنا 
هیچ اشــاره ای نکرده است.همزمان نشریه پولتیکو گزارش 
داد که ســه نفر از مســئوان بلندپایه وزارت دفاع آمریکا 
نیز اســتعفانامه خود را تقدیم کردند.دوشنبه شب گذشته 
»مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا نیز به دستور دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشــور از سمتش برکنار شد.سه شنبه 
شب گذشته نیز »جیمز اندرسون« مشاور ارشد وزیر دفاع 
آمریکا در امور سیاســت گذاری از سمت خود کناره گیری 

کرده است.

اندیشکده آمریکایی مطرح کرد
 تخمین وجود ۶۰ کاهک هسته ای 

در کره شمالی
بنا بر تخمین اخیر یک مؤسسه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه دفاع ملی آمریکا، 
این باور وجود دارد که کره شمالی ۶۰ کاهک هسته ای دارد که می تواند ثبات 
منطقه ای را تهدید کند.به گزارش خبرگزاری یونهاپ، مؤسســه مطالعات ملی 
اســتراتژیک در گزارش ارزیابی اســتراتژیک ۲۰۲۰ خود بیــان کرد که گمان 
می شــود کره شــمالی دارای بین ۱۵ تا ۶۰ کاهک هســته ای و تقریباً ۶۵۰ 
موشک بالستیک باشد که از ظرفیت تهدید شهرها در کره جنوبی، ژاپن و چین 
شرقی برخوردار هســتند.بنا بر این گزارش، جمهوری خلق کره از طریق تولید 
ســاح های کشتار جمعی، استفاده از ســاح های شیمیایی و استقرار تهاجمی 
نیروهای متعارف خود، ثبات منطقه ای و هنجارهای جهانی را تهدید می کند.این 
گزارش می افزاید: کره شمالی همچنین موشک های بالستیک قاره پیما را آزمایش 
کرده که می توانند قادر به حمله به آمریکا باشند.گزارش مؤسسه مطالعات ملی 
استراتژیک اشاره کرده که برآورد غافلگیرکننده ۱.۲ میلیون سرباز کره شمالی 
در یک حالت تهاجمی، از پیش به ســمت منطقه غیرنظامی استقرار یافته اند و 
همچنان تهدیدی متعارف برای کره جنوبی و ژاپن محسوب می شوند.جعل ارز 
و قاچاق مواد مخدر به رژیم کره شــمالی کمک کرده بودجه تولید کند و تأثیر 
تحریم ها را جبران کند.بنا بر این گزارش، تخمین ساانه ۱.۲۵ میلیون تا ۲۵۰ 
میلیون دار ارز تقلبی آمریکا توســط پیونگ یانگ به گردش درآمده و در مورد 
ارزش این فعالیــت، عدم قطعیت زیادی وجــود دارد.در این گزارش آمده کره 
شمالی بیشتر از آنکه به عنوان یک دولت-ملت مشروع فعالیت داشته باشد، به 

مثابه یک شرکت شبه  جنایت کار در حال فعالیت است.

آمریکا شرکت های فعال در پروژه نورد 
استریم ۲ را تهدید به تحریم کرد

آمریکا شــرکت های بیمه و صــدور گواهینامه ای که در پروژه نورد اســتریم ۲ 
فعالیت داشته باشند را تهدید به تحریم کرد.به گزارش بلومبرگ، روز سه شنبه 
نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توافق رسیدند که 
ممکن است شرکت های بیمه و صدور گواهینامه تحت تحریم های گسترده خط 
لوله گاز نورد استریم ۲ قرار بگیرند، که با کشتی های روسی در ساخت خط لوله 
همکاری می کنند.این بیانیه در پیش نویس بودجه دفاعی سال مالی آینده )که 
از اول اکتبر در کشور آغاز شد( پیش بینی شده است.ه گفته منابع، این تحریم 
ها در اصاحیه پیش نویس بودجه دفاعی برای سال مالی ۲۰۲۱ گنجانده خواهد 
شد و همچنین بیانگر این است که اقدامات محدود کننده فعلی همچنان پابرجا 
هستند.به گزارش اسپوتنیک، سند باید قبل از پایان سال تقویمی جاری پذیرفته 
شود. در همان زمان، همانطور که منابع تأکید می کنند، اقدامات محدود کننده 

تاثیری بر آلمان یا مقامات آلمانی نخواهد داشت.

 »خلیفه بن سلمان« نخست 
وزیر بحرین درگذشت

منابع خبری از مرگ نخست وزیر رژیم بحرین که نزدیک به نیم قرن عهده دار 
این سمت بوده، خبر دادند.به گزارش از رسانه رسمی بحرین، خلیفه بن سلمان 
نخست وزیر بحرین درگذشــت .دربار پادشاهی آل خلیفه خبر مرگ خلیفه بن 
سلمان آل خلیفه نخست وزیر این رژیم را رسما اعام کرده است، فردی که چهار 
دهه نخســت وزیر این رژیم بود.نخست وزیر بحرین در بیمارستان مایوکلینیک 
آمریکا بســتری بود و در همانجا مرد. مراسم دفن وی پس از بازگشت جسدش 
از آمریکا برگزار می شود که فقط محدود به نزدیکانش است.پادشاه بحرین یک 
هفته عزای عمومی و تعطیلی ادارات دولتی به مدت سه روز اعام کرده است.از 
زمان استقال بحرین در سال ۱97۱ میادی تاکنون این کشور تنها یک نخست  
وزیر داشته است و او کسی نیست جز شیخ »خلیفه بن سلمان آل خلیفه« که 
از ۱۵ آگوست ۱97۱ به سمت نخست وزیری بحرین منصوب شد.وی ۲۴ نوامبر 
۱93۵ در منطقه »المحرق« بحرین به دنیا آمد و بیش از ۴۰ ســال اســت که 
نخســت وزیر بحرین اســت و از این حیث باید وی را قدیمی ترین نخست وزیر 

جهان به شمار آورد.  

عراق به دنبال خرید جنگنده رافائل و موشک 
دوربرد از فرانسه است

 وزیر دفاع عراق از قصد کشــورش برای خرید جنگنده های »رافائل« و موشک 
های دوربرد از فرانســه خبر داد.، »جمعه عناد« وزیر دفاع عراق در ویدئویی که 
در سایت وزارت دفاع عراق منتشر شد، گفت که سفر اخیرش به فرانسه با هدف 
خرید هواپیماهای رفائل و موشک های دور برد بوده است.وزیر دفاع عراق گفت 
که بدنبال تقویت توانمندیهای ارتش عراق با مدرترین ساح ها و تجهیزات در 
جریان سفر به فرانسه بوده است.به نوشته خبرگزاری رسمی عراق )واع(، جمعه 
عناد افزود: تمایل برای بستن قرارداد خرید هواپیماهای نسل چهار »رافائل« از 
فرانســه و موشک های دوربرد و توپ های پیشرفته وجود دارد.وی همچنین بر 
اهمیت متنوع سازی منابع تسلیحاتی ارتش عراق تاکید کرد و گفت که تصمیم 
برای بستن قرارداد خرید هواپیماها از فرانسه را در هیئت وزیران مطرح خواهد 
کرد.»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق چندی پیش در صدر یک هیئت 
بلندپایه دولتی در قالب سفر دوره ای خود به اروپا به فرانسه رفت و با »امانوئل 

مکرون« رئیس جمهور این کشور ماقات کرد.

 رزمایش نظامی بحرین با مصر 
در مدیترانه پرتنش

بــه دنبال تنش های چند ماهه میان بازیگــران در صحنه لیبی، حاا نیروهای 
دریایی مصر و بحرین در چارچوب برنامه فرماندهی کل نیروهای مســلح مصر 
رزمایش مشــترکی اما بی ارزشی را در محدوده ناوگان شمالی دریای مدیترانه 
برگزار کردند.به گزارش پایگاه خبــری »الخلیج الجدید« این رزمایش با هدف 
آموزش با کشــورهای دوست و تبادل تجربیات عملیاتی پس از رسیدن کشتی 
بحرینی به پایگاه دریایی اسکندریه مصر، صورت گرفت. این رزمایش با مشارکت 
یکی از قایق های موشــک انداز مصر از نوع »سلیمان عزت« و کشتی بحرینی 
»الزباره« برگزار شــد و شامل بسیاری از فعالیت های آموزشی، از جمله آموزش 
مقابله با تهدیدات غیرمعمول به کمک قایق های ســریع دشمن فرضی بود.این 
رزمایش درحالی برگزار می شود که بعد از ماه ها کشمکش میان ترکیه و مصر 
بر سر لیبی، پروسه صلح در این کشور در حال پیشرفت است.پیشتر کارشناسان 
مستقل منطقه هرگونه تنش زایی و نظامی گری در مدیترانه را خطرناک خوانده 
و از همه بازیگران این حوزه خواسته بودند، از نمایش های نظامی گرایانه اجتناب 
کنند. این اولین رزمایش نظامی است که در دریای مدیترانه همزمان با تاش ها 

برای صلح در لیبی انجام می شود.

 عراقچی: 

نهازماندنترامپمیترسیمونهازآمدنبایدنذوقمیکنیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ما نه از ماندن آقای ترامپ 
وحشــت زده می شــویم نه از آمدن بایدن ذوق زده، ما بر اساس 
منافع خودمان تصمیم می گیریم و رفتار می کنیم.ســید عباس 
عراقچی معاون سیاســی وزیر امور خارجه دیروز چهارشــنبه در 
گفت وگویی در خصوص انتخابــات آمریکا گفت: به عنوان یک 
کارشــناس روابــط بین الملل عبارت بهتری نســبت به عبارتی  
که رهبر معظم انقاب درباره انتخابات  آمریکا اســتفاده کردند، 
نمی توانم به کار ببرم. واقعاً این انتخابات تماشایی است. وی افزود: 
کشوری که ادعای بزرگترین دموکراسی دنیا را دارد و قدیمی ترین 
سنت های دموکراتیک در آن حاکم است به وضعیتی می رسد که 
همه مواردی که کشــورهای دیگر را به آن متهم می کردند اان 
در داخل خودشــان اتفاق می افتد که همدیگر را به تقلب متهم 
کنند و کل انتخابات را به خاطر تقلب هایی که مدعی هســتند، 
فاسد بدانند.معاون سیاســی وزارت امور خارجه ادامه داد: اینکه 
طرفداران خودشان را به خیابان بکشانند، اردوکشی های خیابانی 
کنند و چیزهایی که به دیگران خرده می گرفتند و بعضاً مسخره 
می کردند اان خودشــان تجربه می کننــد. به نظرم اینها هیبت 
دروغین دموکراســی آمریکایی را کامًا نشان داد و این هیبت را 
فرو ریخت و نشــان داد که آنها هم از چه نقاط ضعف ساختاری 
برخوردار هســتند. این دیپلمات عالیرتبه کشورمان اضافه کرد: 
انتخابات آمریکا واقعیت دیگری را هم نشــان داد و آن دو قطبی 
شدن جامعه آمریکا است. آمریکا به شرایطی رسیده که دقیقاً دو 
قطب تقریباً مساوی در آن وجود دارد و این دو قدرت با یکدیگر 
رقابت می پردازند و نمی توانند همدیگر را تحمل کنند.وی گفت: 
ترامپ با همه خصایصی که از او می شناســیم تقریباً ۵۰ درصد 
جامعه آمریکا بــه وی رای می دهند. همه آن خصایص و رذایلی 
که در شــخص ترامپ وجود دارد- آن سیاســت های زورگویانه، 
قلدری ها و خاف همه آن قواعد حرکت کردن-با همه اینها نصف 
جمعیت آمریکا طرفدار او هســتند که به نظرم این موضوع قابل 
مطالعه اســت و این موضوع می تواند تهدیدی برای جهان باشد.

عراقچی افزود: ترامپ چه برود چه نرود ولی تفکر ترامپیســت و 
فکری که خود را برتر از همه دنیا می داند و قائل به هیچ همکاری 
نیســت و همه توافقات و تعامات بین المللی را کنار می گذارد و 
خود را اول می داند و هر چیز را قربانی می کند، در جامعه آمریکا 
۵۰ درصد طرفدار دارد و این نشان می دهد که رهبران آمریکا غیر 
از خودشان جامعه آمریکا را هم به سمت انحطاط سیاسی پیش 

بردند و اینها چیزهایی است که دنیا به آن توجه می کند.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوالی درباره 
رفتارهــای دو ماه آینده ترامپ گفــت: این روزها حدس و گمان 
هایی زده می شود و شایعاتی وجود دارد مبنی براینکه در دو ماه 
آینده ترامپ در سطح بین المللی و به خصوص در رابطه با ایران 
چه می خواهد بکند. وی خاطرنشان کرد: ترامپ نشان داد که به 
چیزی پایبند نیست و هر کاری ممکن است انجام دهد بنابراین 
ما باید این را بدانیم ولی نکته دوم که از نکته اول مهمتر اســت، 
اینکــه هر کاری هم انجام دهد نتیجه ای نخواهد گرفت.   ترامپ 
چهار سال هر کاری خواسته کرده است و خودشان دو سه هفته 

پیــش گفتند دیگر تحریمی نمانده که بخواهیم اضافه کنیم بعد 
دوباره از ســیاب تحریم های جدید نام می برند.  مشخص است 
که می خواهند با فضای روانی ما بازی کنند و نســبت به آینده نا 
امید کنند.   عراقچی این فضاســازی ها را در ادامه سیاست فشار 
حداکثری ذکر کرد و افزود: سیاست فشار حداکثری آمریکا غیر 
از تحریم هایی که در عرصه میدانی تحمیل کرد و فشارهایی که 
در فضای بین المللی وارد آورد، به لحاظ ذهنی و فکری هم خیلی 
کار کرد و ســعی کرد مقاومت مردم ایران را بشکند ولی ناموفق 
بود.  این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان گفت: اان یکی از نکاتی 
که همه دنیا در مورد آن صحبت می کنند و همه دنیا پذیرفته اند 
این است که سیاست فشــار حداکثری سیاست شکست خورده 
و به هیچ یک از اهداف خود نرســیده البتــه نمی گویم برای ما 
هزینه و ســختی نداشته است ولی سیاســت ما مقاومت بوده و 
این مقاومت را به احســن وجه تا آخر جلو بردیم و ایســتادگی 
کردیم.وی خاطرنشــان کرد: در دو ماه آینده ممکن اســت ابعاد 
جدیدی به این فشــار اضافه کنند بعضی ها می گویند می خواهد 
زمین سوخته تحویل دولت بعدی بدهد.  به نظر من کاری بیشتر 
از این تا اان انجام داده نمی تواند انجام دهد مگر یکسری تاش 
هایی که روی روان مــردم تاثیرات منفی بگذارد که باید مراقب 
باشیم. عراقچی تصریح کرد: مردم ما تا اان در برابر این سیاست 
به خوبی ایستادگی کردند و در آینده هم ایستادگی خواهند کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره سیاست 
احتمالی بایــدن درخصوص برجام گفت: در خصوص برجام باید 
بگویم ما نه از ماندن آقای ترامپ وحشت زده می شویم نه از آمدن 
بایدن ذوق زده می شــویم ما بر اســاس منافع خودمان تصمیم 

می گیریم و رفتار می کنیــم.   وی ادامه داد: آقای بایدن و حزب 
دموکرات در مانیفست سیاسی خود قبل از انتخابات اعام کردند 
که می خواهند به برجام برگردند که البته راه برای بازگشــت به 
برجام بســته نیســت. میز مذاکرات برجام و میز ۱+۵ را ما ترک 
نکردیم آنهــا ترک کردند و می توانند دوباره برگردند ولی چالش 
هایــی هم وجود دارد. عراقچی ادامــه داد: باید بپذیریم در چهار 
سال گذشته واقعیاتی اتفاق افتاده و تحواتی در عرصه میدانی و 
سیاسی رخ داده که باید مد نظر قرار بگیرد و در مورد آن صحبت 
و تفاهم شود. اینطور نیست که برجام دروازه ای باشد که هر کس 
هر وقت خواست برود و هر وقت خواست برگردد به هر حال قواعد 
و شــرایطی دارد که باید مذاکره کرد ولی راه بازگشت باز است.  
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان گفت: همانطور که رهبر معظم 
انقاب هم فرمودند ما با آمریکا هیچ مذاکره ای نداریم جز ســر 
میز مذاکره ۱+۵. اگر می خواهند مذاکره کنند باید در چهارچوب 
۱+۵ و نه دوجانبه برای منافع خودمان مذاکره خواهیم کرد. وی 
یادآورشد: ما منتظر میمانیم که اوا ببینیم بایدن سرکار می آید و 
دوما ابی های صهیونیستی و غیرصهیونیستی آیا اجازه می دهند 
که آمریکا سیاســت خود را عوض کند و ثالثــا با چه رویکردی 
می خواهد بیاید که ما براســاس منافع خودمان تصمیم خواهیم 
گرفت که آیا با تقاضای آمریکا برای ورود مجدد به برجام چگونه 
برخورد کنیم. معاون سیاســی وزیر امور خارجه اظهارداشــت: 
طبیعتاً نیاز به یک سری مقدمات و گفت و گوها و صحبت هایی 
وجود دارد که به یک تفاهمی برای چگونگی بازگشــت به برجام 
داشته باشــیم.وی درباره جبران خسارت ها هم گفت: اگر آمریکا 
برگردد تمامی تحریم هایی که گذاشــته اند،  باید برداشته شود 

یعنی این نه شرط برجام و بلکه خود برجام است. حضور آمریکا 
در برجام یعنی برداشــتن همه تحریم هایی که به خاطر موضوع 
هســته ای به مردم ایران تحمیل کردند بنابراین به طور طبیعی 
باید این اتفاق بیفتد که البته چالش های دیگری هم هســت که 
باید درباره آنها صحبت کنیم و شرایط بازگشت آمریکا به برجام 

را به گونه ای که منافع مردم ایران تامین شود را فراهم کنیم.
 عراقچی بــا تکذیب تعطیلی رایزنی های اقتصــادی و بازرگانی 
سفارت خانه ها گفت: رایزنی های بازرگانی و رایزنی های اقتصادی 
ما توسط وزارت امورخارجه اعزام نمی شوند بلکه از سوی وزارت 
صمت اعزام می شوند اما همه سفارتخانه های ما رایزن اقتصادی 
و کارشناس اقتصادی که خود وزارت خارجه اعزام کرده را دارند.   
این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان گفت: به نظر من افراد و تعداد 
آنها مهم نیست مهم مأموریت هایی هست که به سفارتخانه های 
ما داده می شود. اان در شــرایط تحریمی سفارتخانه های ما در 
خارج از کشــور  چنــد ماموریت دارند که اولیــن آن ماموریت 
اقتصادی اســت. خود ســفیر و همه کارمندان از نظر ما رایزنان 
و کارشناسان اقتصادی هســتند و باید ماموریت های اقتصادی 
را دنبال کنند که در راس آنها مقابله با تحریم و راههای جبرانی 
برای عبور از ســدهایی اســت که آمریکا ایجاد کرده است.  وی 
یادآورشــد: مقــداری تعدیل نیرو بوده آن هــم به خاطر کمبود 
بودجه ای و بعضی تحوات ســاختاری بوده است. اما به نظر من 
اصا این موضوع که کجا رایزن داریم یا نداریم مهم نیست، مهم 
این است که کل ســفارتخانه رایزن اقتصادی است و خود سفیر 
و کارمنــدان ماموریت اقتصادی دارند. معــاون وزیر امور خارجه 
گفت:  ماموریت دوم ســفارتخانه های ما که بســیار مهم است، 
جلوگیری از اجماع سازی آمریکا علیه ایران است که نمود آن را 
مدتی پیش دیدید که جامعه جهانی در مقابل آمریکا در شورای 
امنیت ایستاد و آمریکا نتوانست اجماعی علیه ما ایجاد کند و خود 
آمریکا منزوی شد. عراقچی اظهار داشت: بنابراین ما به جای اینکه 
در نمایندگی هایمــان به افراد نگاه کنیم، باید به ماموریت ها نگاه 
 کنیم که ماموریت اقتصادی در راس آن است.وی در این گفت و 
گو درباره آخرین وضعیت پول های بلوکه شده هم گفت: در این 
زمینه رایزنی هایی با کشورهایی مورد نظر داریم و هر روز به طور 
خــاص رایزنی با عراق، کره جنوبی و ژاپن داریم به خاطر این که 
مبالغی که در این کشورها هست بیشتر از کشورهای دیگر است.

این دیپلمات عالیرتبه گفت: موانعی که وجود دارد مقداری واقعی 
است. به هر حال تحریم های آمریکا و تهدید آمریکا به این که اگر 
این پول ها را بلوکه نکنند و به ایران بدهند با مجازات های آمریکا 
مواجه خواهند شــد اگر چه غیرقانونی است اما به خاطر سلطه 
مالی آمریکا یک واقعیت است که باید بپذیریم. یک مقداری هم 
بهانه جویی اســت که آن کشــورها  از فرصت سوء استفاده هم 
می کنند. با این که گاهی اوقات راه هایی هم باز می شود می توانند 
انجام دهند ولی به بهانــه تحریم ها خودداری می کنند. عراقچی 
اظهار داشــت: رایزنی های ما به طور مستمر وجود دارد. در قالب 
مکانیسم های خاقانه ای که توانستیم ابداع کنیم بخشی از این 

پول ها برگشته است. بقیه هم در حال کار است.

فائوچی:
واکسن کرونا آوریل ۲۰۲۱ در 

اختیار همگان قرار می گیرد
مدیر موسسه بیماری های عفونی آمریکا خبر داد انتظار 
دارد که واکســن کرونا آوریل ســال ۲۰۲۱ )فروردین 
۱۴۰۰( در اختیار همگان قرار گیرد»آنتونی فائوچی« 
مدیر موسســه ملی بیماریهای عفونی گفت که انتظار 
دارد که ســال آینده میادی واکســن ویروس کرونا 
در اختیار همگان قرار بگیرد.وی که با شــبکه خبری 
»ســی ان ان« مصاحبه می کرد، گفت: »انتظار می رود 
که واکسن ویروس کرونا آوریل سال ۲۰۲۱ )فروردین 
۱۴۰۰( در اختیار همگان قرار بگیرد.«فائوچی در حالی 
این ســخنان را ابراز می دارد که وی یکی از افراد مورد 
غضب ترامپ بــوده و امکان دارد که طی روزهای آتی 
توســط رئیس جمهور آمریکا اخراج شود.فائوچی روز 
گذشــته نیز ابراز امیدواری کــرده بود که در بحبوحه 
همه گیری کرونا از جملــه اخراجی های دولت ترامپ 
نباشــد.وی گفت: »در حال حاضر هر دقیقه از زندگی 
من صرف تاش برای پایان همه گیری است.«فائوچی 
ابراز امیــدواری کرد که بتواند به نقــش خود در این 
موسســه ادامه دهد چون معتقد است که این کار را به 

خوبی انجام می دهد.

اوروف: 
 مسکو به صورت همه جانبه از بازگشت آوارگان 

به سوریه حمایت می کند
وزیر خارجه روسیه در بیانیه ای که از طریق نماینده مسکو ایراد شد، بر حمایت کامل این کشور از دمشق در تکمیل فرایند 
بازگشــت آوارگان سوری به وطن و احیای زیرساخت  های سوریه تأکید کرد.، »الکساندر اورنتیف« نماینده رئیس جمهور 
روســیه در مذاکرات ســوریه دیروز )چهارشنبه( در اجاس بین المللی بازگشت آوارگان سوریه پیامی را از سوی »سرگئی 
اوروف« وزیر خارجه روسیه قرائت کرد که در آن تأکید شده که مسکو به صورت همه جانبه در فرایند بازگشت پناهجویان 
و آوارگان ســوری به وطن و احیای زیرساخت های سوریه از دمشق حمایت می کند. بنا بر گزارش خبرگزاری روسی تاس، 
در متن بیانیه همچنین به امتناع واشــنگتن از حضور در این اجاس بین المللی اشاره کرد و گفت: »امتناع ایاات متحده 
از مشارکت در اجاس بین المللی تسهیل بازگشت آوارگان سوری نمایانگر استانداردهای دوگانه این کشور در قبال سوریه 
است«.در بخشی از این بیانیه آمده بود: »نمی توان امتناع غیرقابل توجیه گروهی از کشورها به رهبری ایاات متحده آمریکا 
از شرکت در نشست انساندوستانه دیروز را که مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری است، 
نادیده گرفت و این کشــورها در عین حال تاش می کنند که در امور این کشور )سوریه( مداخله کنند«.این بیانیه سپس 
در توضیح عدم مشارکت آمریکا در این نشست بین المللی تأکید کرد: »ما اینگونه رویکرد مخالفان خود را گواه دیگری از 
رویکردهای دوگانه آنها در قبال سوریه تلقی می کنیم زیرا در عین حال آنها سعی می کنند به دنبال منافع کامًا خودخواهانه 
ژئوپولتیکی خود باشــند«.اوروف در این بیانیه همچنین در خصوص نقش برقراری آرامش در سوریه در تسهیل بازگشت 
آوارگان ســوری به وطن گفت که احیای زندگی مسالمت آمیز در سوریه، بازگشت پناهجویان و آوارگان سوری را تسهیل 
می بخشــد و روســیه در صدد است نهایت تاش خود را به کار گیرد تا زمینه بازگشت آوارگان به سوریه فراهم شود.وی با 
اشاره به اینکه تاش هایی برای محاصره سوریه از مسرهای غیرقانونی و غیرانسانی صورت می گیرد، در این خصوص گفت: 
»اطمینان دارم که تاش های مشترک ما می تواند انگیزه جدیدی را برای احیای زندگی مسالمت آمیز در سوریه ایجاد کند. 
مهم است که میلیون ها سوری بتوانند در آینده ای نزدیک به خانه های خود بازگردند. ما قصد داریم به هر طریق ممکن در 

این زمینه کمک کنیم«.

نخست وزیر ارمنســتان در توضیح علت پذیرش توافق اخیر 
با جمهوری آذربایجان گفت در صورت عدم توافق ، احتمال 
ســقوط مرکز قــره باغ کوهســتانی وجود داشــت.»نیکل 
پاشینیان« نخســت وزیر ارمنستان در توضیح علت پذیرش 
توافق اخیر با جمهوری آذربایجان در خصوص منطقه مورد 
مناقشه قره باغ کوهســتانی تصریح کرد که در صورت عدم 
پذیرش این توافق احتمال داشــت ایروان کنترل بر منطقه 
»اســتپاناکرت« مرکز منطقه قره باغ کوهستانی را از دست 
بدهد.پاشینیان دیروز )چهارشنبه( در صفحه فیس بوک خود 
اعتراف کرد که ارمنســتان مجبور شــد برای پایان دادن به 
جنگ در منطقه قره باغ کوهســتانی و جلوگیری از سقوط 
نظامی، توافق با جمهوری آذربایجان را بپذیرد.پاشینیان در 
این خصوص توضیح داد: »اگر دشمنی ها ادامه پیدا می کرد، 
به احتمال خیلی زیاد، استپاناکرت، مارتونی و آسکران سقوط 

می کرد و متعاقباً هزاران تن از سربازان ما محاصره می شدند و 
سقوط می کردیم. ما مجبور به امضای این توافق شدیم«.وی 
ادامه داد که تصمیم به پذیرش توافق ارمنستان با جمهوری 
آذربایجان بعد از رایزنی با رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
و حاکمیت منطقه قره باغ کوهســتانی اتخاذ شد.در تاریخ 
نهــم نوامبر )۱9 آبان ماه(، »وادیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روســیه، »الهام علی اف« رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
و »نیکل پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان بیانیه  مشترکی 
را در خصوص آتش بس کامل در منطقه قره باغ کوهستانی 
به امضا درآورند.روسای جمهور روسیه، جمهوری آذربایجان 
و نخست وزیر ارمنستان بامداد سه شنبه یک توافق ده بندی 
برای توقف درگیری ها بر سر منطقه قره باغ کوهستانی امضا 
کردند.در بند سوم آمده است: »گروهی از نیروهای صلح بان 
فدراســیون روسیه شامل ۱9۶۰ پرســنل نظامی، 9۰ نفربر 

زره پــوش، 3۸۰ خودرو و تجهیزات ویــژه در طول منطقه 
تماس قره باغ کوهســتانی و در طول کریدور اچین مستقر 
خواهند شد«.در بند چهارم هم تصریح شده است: »استقرار 
نیروهای صلح بان فدراسیون روسیه، به موازات عقب نشینی 
نیروهای مسلح ارمنستان صورت خواهد گرفت. مدت زمان 
اســتقرار نیروهای حافظ صلح روســیه ۵ سال خواهد بود و 
ایــن مدت به طور خودکار برای ۵ ســال بعد تمدید خواهد 
شــد، مگر آنکه هر کدام از طرفین ۶ماه قبل از انقضای این 
دوره، قصد خود را بــرای انقضای این بند اعام کند«.طبق 
گزارش ها، تاکنون ۲۰ فروند ایلوشن-7۶ به همراه فرماندهان 
نیروهای حافظ صلح و بریگاد پانزدهم حافظ صلح روســیه 
در جمهوری ارمنســتان فرود آمده اند. این هواپیماها حامل 
تجهیــزات نظامی، خودروهای زرهی و دیگر دســتگاه های 

ارتباطی هستند.

نخست وزیر ارمنستان:

باباکوتوافقنمیکردیم،»استپاناکرت«سقوطمیکرد
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دکتر مهدی ســجودی درباره تاثیر شیوع کرونا بر فعالیت های شرکت 
دانش بنیانی که وی مدیرعامل آن است، گفت: ما سعی کردیم بازارهای 
متناسب با کرونا را هدف قرار دهیم. در دوران شیوع کرونا توانستیم چند 
محصول نوآورانه ی مرتبط با این بیماری تولید کنیم که به زودی آن ها 
را به بازار عرضه می کنیم. یکی از محصواتی که تولید کردیم به حوزه ی 
پایش شخصی مربوط و به کمک آن، برخی پارامترها به صورت پیوسته 
از افراد اندازه گیری می شود. ســپس این ابزار هشدارهایی در خصوص 
ســامتی به کاربران می دهد. عاوه بر آن، با هوش مصنوعی توانستیم 
تــا حد قابل قبولی پیش بینی کنیم فرد احتمال ابتا به کرونا را دارد یا 
خیر. این محصول نیز می تواند به مردم کمک کند اگر در معرض ابتا به 

بیماری هستند خود را قرنطینه کنند.

محققان ژنی را در موش ها کشــف کرده اند که میل به مصرف غذاهای 
چرب و شیرین و تمایل به تحرک را در آنها کنترل می کند. این ژن که 
"Prkar۲a" نام دارد در بخش "habenula" مغز واقع شــده است. 
habenula یک منطقه کوچک در مغز اســت که در پاســخ به درد، 
اســترس، اضطراب، خواب و پاداش نقش دارد. ایــن یافته ها می تواند 
به محققان در انجــام تحقیقات مهمی در آینده در زمینه جلوگیری از 
چاقی و خطرات مرتبط با آن همانند مبتا شــدن به بیماری های قلبی 
عروقی کمک شــایانی کند. Prkar۲a حاوی اطاعات مورد نیاز برای 
 )PKA( "آنزیم "پروتئین کیناز آ )ساخت دو زیر واحد)اجزای مولکولی
است. این آنزیم ها واکنش های شیمیایی را تسریع می کنند یا به ترکیب 

مولکول های کوچکتر در مولکول های بزرگتر کمک می کنند.

بیماران مبتابه کووید-۱۹که بدون عامت هستند یا عائم خفیفی را 
تجربه می کنند معموا طی دو هفته بهبود می یابند و بیشتر آنان نیازی 
به بستری شدن در بیمارســتان و استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز 
ندارند. این بیماران باید در زمان قرنطینه، عائم خود را کنترل کنند و به 
توصیه های پزشکان برای درمان در خانه عمل کنند. نظارت بر اکسیژن 
در خانه با دستگاه پالس اکسی متر روش خوبی است چون این دستگاه 
می تواند به بیمار در مورد بروز مشــکات تنفســی قریب الوقوع هشدار 
دهد؛ هنگامی که میزان اشــباع اکسیژن به زیر ۹۴ کاهش یابد، ممکن 
است نیاز به مراقبت پزشکی باشــد. پزشکان ممکن است برای درمان 
بیماران از اکســیژن درمانی و سایر روش های درمانی استفاده کنندکه 

فقط در بیمارستان ها در دسترس است.

ساخت محصولی برای پیش بینی 
ابتا به کرونا

 ژنی که میل به غذا و ورزش 
را کنترل می کند

اکسیژن درمانی بیماران کرونایی 
در خانه خطرناک است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تهران ساعت ۱۸

نظرات جالب رئیس تویوتا درباره تسا!
تا همین اواخر تویوتا ارزشــمندترین خودروســاز دنیا بود اما در ماه جوای این تسا بود که توانست با عبور از مرز ۴۰۰ میلیارد دار به 
باارزش ترین خودروساز دنیا بدل شود. اگرچه برخی تحلیلگران دنیای خودرو معتقدند ارزش تسا به صورت حبابی باا رفته و در نهایت 
افت خواهد کرد اما واضح است که تویوتا نمی خواهد از برندی که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شده شکست بخورد. آکیو تویودا رئیس تویوتا 
که نوه ی مؤسس این کمپانی هم می باشد هفته پیش با بلومبرگ درباره واقعیت های دنیای خودرو صحبت کرده و البته نظراتی جالب 
و جنجالی هم داشــته است. تسا می گوید دستور آشپزی اش در آینده به یک استاندارد تبدیل خواهد شد اما آنچه که تویوتا دارد یک 
آشپزخانه واقعی و آشپزی کاردرست است. آن ها واقعاً در حال ساخت چیزی واقعی نیستند و مردم تنها دستور آشپزی آن ها را می خرند. 
ما آشــپزخانه و آشــپز داریم و غذای واقعی می پزیم. در بحث خودروهای تمام الکتریکی تویوتا از اکثر رقبای خود عقب افتاده و ترجیح 
داده همچنان به تکنولوژی های از مد افتاده اما ارزان هیبریدی وفادار بماند. تویوتا پریوس اثبات کننده این موضوع است. برخی شایعات 
درباره خداحافظی پریوس با دنیای خودرو به گوش رسیده زیرا این خودرو دیگر محصولی ضروری نیست چون محصواتی همچون کروا 

و کمری نیز به صورت هیبریدی عرضه می شوند. ت

در شطرنج تا سن 30 سالگی به اوج خود نخواهیم رسید!
مطالعه ۱۲۵ ســاله در شــطرنج حاکی از آن است که ما در این بازی تا ۳۰ سالگی به اوج خود نخواهیم رسید! در حالی که توده 
عضانی و قدرت و عملکرد بدنی در حدود ۳۰ سالگی رو به زوال و کاهش است، تحقیقات جدید روی بازیکنان حرفه ای شطرنج 
نشان می دهد که مغز به آهستگی و به تدریج پیر می شود. دانشمندان با تجزیه و تحلیل ۱۲۵ سال بازی های تخصصی شطرنج و 
ردیابی عملکردهای فردی در طول زندگی، یک منحنی را طراحی کرده اند که عملکرد مغز را در حرکات مهره های شطرنج نشان 
می دهد. طبق این منحنی که در زیر مشاهده می کنید، قبل از شروع ۲۰ سالگی بازیکن ، به نظر می رسد عملکرد شطرنج باز 
روی صفحه و مهره های شطرنج به سرعت بهبود و افزایش یافته و پس از آن این مهارت در ۴۰ سالگی به اوج می رسد. همچنین  
پس از ۴۵ سالگی مهارت های شطرنج به طور مداوم کاهش می یابد. محور افقی نشان دهنده سن افراد و محور عمودی  نشان 
دهنده سهم حرکات بهینه شطرنج بازان است. این نمودار طبق تحقیق بر روی شطرنج بازان از سال ۱۸۹۰ تا ۲۰۱۴ به دست آمده 
است. با در نظر گرفتن عواملی غیر از سن، رنگ مهره های شطرنج )تاثیر گذار در پیروزی و  شکست شطرنج باز( ، طول بازی ، 

نسل بازیکن و قدرت حریف، این افت ذهنی پس از ۴۵ سالگی فقط تا حدودی کاهش ناچیزی داشته است.

کا ا مَنا فی وَصلکم یا حَّبذاطال الّلیالی بَعدَکُم و اَبیَضَ عَینی مِن بُ یا حَّبذا اَیّ گارین روی من  آمد ه  مستی سوی مناز دست او گر جان رم  گویم هنیئاً مرحبااندر فراق دلبرم حیران شد این دل ر رَمرفت و نیامد زو خبر جز حسرت و رنج و عَناآه از غم آن خوش پسر کز هجرا و عمرم بسر دوش  آن ن
چون قطره ای راوه پیدا کواکب ر سماتیره شبی چون اوه دادی نشان زاوها شد ز رویش  کوی من چون طور سینا پُ ضیا چون مردم بی خواسته عالم ز زینت بینوانور از کواکب کاسته دود از جهان رخاسته

پیشنهاد

چهره روز

رمان »محمد«
در پاسخ به توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم )ص( 
رمان محمد به زبان اسپانیایی در کشور اکوادور منتشر 
و رونمایی شــد و این اثر در کمتر از یک سال در منطقه 
آمریکای اتین به چاپ دوم رســید. همزمان با توهین 
بــه پیامبر اکرم )ص( در کشــور فرانســه، رمان محمد 
اثر ابراهیم حسن بیگی از ســوی انتشارات بین المللی 
فانوس دریایی برای دومین بار در منطقه آمریکای اتین 
منتشر شــد. این اثر فاخر که در سال گذشته با ترجمه 
خانم انخلیکا ماریا روخاس در کشور کلمبیا به انتشار و 
رونمایی رسیده بود در کشور اکوادور نیز به چاپ رسید 
و روز گذشته با حضور سفیر جمهوری اسامی ایران در 
کیتو و با حضور مجازی برخی میهمانان وشخصیت های 
کشــور اکوادور رونمایی گردید. چاپ نخست کتاب رمان محمد در کشور کلمبیا در کمتر از یک سال 
به اتمام رســیده است و این اثر در کشور کلمبیا نیز در آستانه چاپ دوم قرار گرفته است. مقصد سوم 
این اثر کشــور ونزوئا می باشــد که طی برنامه ریزی های انجام شده این اثر به زودی درکشور ونزوئا 
در دسترس عاقه مندان قرار می گیرد. کتاب رمان محمد اثر ابراهیم حسن بیگی تا کنون به زبان های 
عربی، انگلیسی، ترکی استانبولی، ازبکی و اسپانیایی منتشر شده است و انتشار آن به زبان های پرتغالی و 
فرانسوی نیز در دستور کار انتشارات بین المللی فانوس دریایی قرار گرفته است. رمان محمد در پانزده 
بخش تألیف شــده است و داســتان آن درباره شخصی یهودی است که به عنوان یک دانشمند معرفی 
می شود، از طرف شورای عالی یهود مأمور می شود به سمت پیامبر اسام )ص( رفته و با تظاهر به اسام 
آوردن، یا او را کشته یا عقایدش را به چالش بکشد. وی به سوی پیامبر اکرم )ص( رفته و شرح زندگی 

و فعالیت های او را در پانزده گزارش مجزابرای شورای عالی یهودیان ارسال می کند. 

ابراهیم حسن بیگی
ابراهیم حسن بیگی نویسنده ایرانی است. وی نویسندگی 
را پس از انقاب ۱۳۵۷ شــروع کرد و آثارش بیشتر در 
حوزه جنگ ایران و عراق و حوزه انقاب و دین شناخته 
می شــود. از او بیش از ۱۴۰ جلد کتاب رمان. داســتان 
کوتاه و داستان کودک و نوجوان از او منتشر شده است. 
وی عضو هیئت مؤسس انجمن قلم ایران و عضو هیئت 
امنا و هیئت مدیره بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان 
اســت. ابراهیم حســن بیگی در اول خرداد سال ۱۳۳۶ 
در روستای خواجه نفس از توابع بندر ترکمن در استان 
گلستان به دنیا آمد. پدرش خیاط دوره گردی بود که در 
سال ۱۳۲۵ از گرگان به ترکمن صحرا مهاجرت می کند 
و بیســت سال بعد به بندر ترکمن کوچ می کند. ابراهیم 
حسن بیگی در دبستان هدایت و دبیرستان مختوم قلی بندر ترکمن درس می خواند سپس دیپلم ریاضی 
خود را از دبیرستان استرآبادی گرگان می گیرد. سال ۵۶ به خدمت سربازی اعزام می شود. با اوج گیری 
انقاب در ســال ۵۷ از سربازی فرار می کند و به صف انقابیون می پیوندد. حسن بیگی داستان نویسی 
را در ســال ۵۹ آغاز می کند و با شروع جنگ تحمیلی به کردستان رفته و از آن پس اغلب آثار او حال 
و هوای دفاع مقدسی به خود می گیرد. اولین کتابش در سال ۶۷ منتشر می شود. از او تاکنون بیش از 
۱۴۰جلد کتاب داستان منتشر شده است. حسن بیگی عاوه بر نوشتن رمان هایی مانند اشکانه، ریشه در 
اعماق، نشانه های صبح و معمای مسیح در حوزه جنگ، آثاری در حوزه انقاب و دین نیز نوشته که از 
آن جمله می توان به رمان محمد و نیز رمان قدیس اشاره کرد. از دیگر رمان های او باید به رمان سال های 
بنفش و رمان شب ناسور اشاره کنیم که به موضوع مبارزات مردم در سال های قبل از انقاب می پردازد. 

بخشی از کتابهای حسن بیگی داستان برای کودکان و نوجوانان است. 

بخوانید در اینستاگرام


