آیتاه رئیسی در همایش دادستانهای سراسر کشور:

امنیت ،خط قرمز ماست

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس قوه قضاییه گفت :نمیشود با امنیت شوخی کرد و این خط قرمز ماست؛ کسی که کیف قاپی میکند و موبایل مردم را میدزدد با او باید برخورد قاطع کرد؛
دادستانها با همکاری همه بخشها کاری کنند افراد شرور مجال و میدان پیدا نکنند.نا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،آیتاه سید ابراهیم رئیسی در نوزدهمین
نشست سراسری دادستان های عمومی و انقاب ،نظامی و ویژه روحانیت که به صورت تصویری و با عنوان «نقش دادستان ها در حفظ امنیت و حقوق عامه و حمایت
از تولید» برگزار شد« ،حق» را مدار واقعی عالم هستی و شناخت حق و اجرای عدالت بر مدار حق را از وظایف اصلی عدلیه دانست.رئیس قوه قضاییه ،گرایش به حق
را دومین عنصر مهم در مأموریت های دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت....:

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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طی دوره فعالیت صندوق توسعه ملی صورت گرفت؛

پرداخت  ۲۰میلیارد دار وام از محل ذخایر ارزی

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

چرا حق با ترامپ است؟
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زنگنه در اجاس کشورهای صادرکننده گاز:

بازار نفت را نباید سیاسی کرد

وزیر نفت راهکار رســیدن به یک صلح پایدار را کنار گذاشــتن قلدرمآبی و پرهیز از سیاسی کردن بازارهای
انرژی دانست .بیژن زنگنه با اشاره به سخنرانی خود در بیستودومین نشست ساانه وزیران مجمع کشورهای
صادرکننده گاز (جیئیسیاف) گفت :در سخنرانی خودم به نقش مخرب آمریکا در تمام مقررات جهانی در
چهار سال اخیر اشاره کردم؛ از رفتارش در مورد کنوانسیونهای آب و هوایی گرفته تا جنگ تجاری با چین و
از همه مهمتر خروج از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی بر ایران.وی با اشاره به اقدام آمریکا در
محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهایش گفت :این اقدام آمریکاییها باعث شده تا ما در شرایط کرونایی
نتوانیم به درآمدهای خودمان دسترسی داشته باشیم و نتوانیم آن را در راستای بهبود شرایط زندگی مردم به
ویژه مسائل بهداشتی و پزشکی آنها هزینه کنیم....
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قالیباف رئیس سازمان بورس :

افتهایبورسجبرانمیشود
6

کاهش  ۲۰تا ۳۰درصدی مصرف کااهای
اساسی درپی گرانی ها
3

نایب رئیس مجلس؛

شوراینگهبانطرحقیررایگانراتاییدکرد
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در تشریح نشست پیگیری اجرای قانون تأمین قیر برای پروژه
های عمرانی با حضور دســتگاههای اجرائی ،گفت :جلسهای با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و
بودجه ،شــرکت ملی نفت ،وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن ،سازمان جنگلها ،سازمان نوسازی
مدارس و سازمان بسیج به منظور اجرای دقیق این قانون برگزار شد« .قانون تأمین قیر برای پروژه
های عمرانی» به دنبال پیگیریهای نمایندگان در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
 ،نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسامی با اشاره به تصمیمات اتخاذ
شــده در این جلسه افزود :براین اساس ســازمان برنامه و بودجه باید در مرحله اول  ۴هزار میلیارد
تومان (اگر یک میلیون تن قیر را پوشش نداد  ۵هزار میلیارد تومان) از سر جمع بودجه کسر کند و
 ۵۰درصد آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.نماینده مردم اردبیل در مجلس بیان کرد:
همچنین  ۲۱درصد این بودجه در اختیار بنیاد مسکن ۱۷ ،درصد در اختیار سازمان شهرداریها۵ ،
درصد در اختیار سازمان نوسازی مدارس و  ۳تا  ۴درصد باقی مانده نیز در اختیار سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشــور و سازمان بسیج قرار میگیرد.وی تاکید کرد :پول تخصیص داده شده به
دســتگاهها ،میان استانها توزیع خواهد شــد تا آنها بتوانند ،قیر مورد نیاز خود را خریداری کنند
البته محل مصرف این قیر نیز مشــخص شده است .بهعنوان مثال وزارت راه شهرسازی میتواند در
بازآفرینی محیط شــهری ،سایتهای مسکن مهر ،راههای اصلی ،فرعی و عشایری این قیر را هزینه
کند ،همچنین به موجب این قانون ،بودجه مذکور توســط ســازمان شهرداریها باید در شهرهای
زیر  ۵۰هزار نفر جمعیت هزینه شــود.نیکزاد این مصوبه مجلس را اقدامی ارزشمند در جهت ایجاد
عدالت اجتماعی در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان فصل کاری ،سازمان برنامه و
بودجه منابع ازم را تخصیص دهد زیرا این قانون باید ظرف مدت  ۱۰روز عملیاتی شود.به گفته وی
تاییدیه این قانون از شورای نگهبان به مجلس آمده و دکتر قالیباف آن را به رئیس دولت اباغ کرده
است و رئیسجمهور نیز باید به زیرمجموعههای خود اباغ کند تا شاهد تغییراتی اساسی در راههای
روســتایی ،نوسازی مدارس و ...باشیم.نایب رئیس مجلس تاکید کرد ۴ :هزار میلیارد تومان منابع با
درصد مشخص در اختیار دستگاهها قرار میگیرد و دستگاه ها میتوانند با این پول فقط و فقط قیر
خریداری کرده و آن را در مکان معین شده ،هزینه کنند.

«کرونا» در کنار ویروس ترامپ جان ایرانیها را میگیرد
نماینده ایران در هیئت اجرایی جیئیسیاف گفت :ترکیب ویروس کرونا و ویروس ترامپ سبب شد روزانه
بیش از  ۴۰۰تن از هموطنانمان را از دست دهیم.به گزارش وزارت نفت ،امیرحسین زمانینیا ،نماینده ایران
در هیئت اجرایی مجمع کشــورهای صادرکننده گاز ( ،)GECFدر یک میزگرد وزارتی در آستانه برگزاری
بیست و دومین نشست وزیران نفت و انرژی جیئیسیاف ،آثار مخرب ویروس ترامپ (تحریمهای ترامپ
علیه ایران) بر تولید گاز ایران را بیشتر از آثار مخرب ویروس کرونا دانست.وی با بیان اینکه برگزاری چنین
نشســتی که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار میشود ،نقطه مقابل توسعه بازار سوختهای فسیلی است،
افزود :با برگزاری مجازی این نشست ،بیش از  ۲۰۰اتومبیل به فرودگاه نرفتند ،بیش از  ۲۰۰یا  ۳۰۰بلیط
خریداری نشــد ،هواپیماها از سراســر جهان به الجزایر پرواز رفت و برگشت نداشتند و این تعریف «دوره
جدید» است.نماینده ایران در هیئت اجرایی جیئیسیاف تصریح کرد« :دوره جدید» ،برای من اصطاح
بسیار جالبی است ،در حال یادگیری مسائل تازه ،روشهای نو یا کارآمد برای تجارت هستیم ،این شرایط
شــاید توجه بیشتر به محیط زیست و شناخت نقش فناوری در تجارت باشد .اکنون ،تا آنجا که به ایران
مربوط میشود ویروس کرونا نسبت به ویروس دونالد ترامپ در سال  ۲۰۱۸تأثیر کمتری بر تجارت گاز
ما داشــته است ،.ویروس کرونا تاثیری بر تولید گاز ما نداشته است.زمانینیا با بیان اینکه ظرفیت کنونی
برداشــت گاز طبیعی ما روزانه حدود یک میلیارد متر مکعب گاز اســت ،به مصرف بیرویه گاز در ایران
اشاره کرد و گفت :حدود  ۹۵درصد جمعیت  ۸۰میلیونی ما در خانههای خود حتی در مناطق دور افتاده
به شبکه گاز دسترسی دارند.وی در عین حال تصریح کرد :یکی از منافع ویروس ترامپ یا همان تحریمها
علیه ما این اســت که مــا بهطور فزایندهای در حال جدا کردن اقتصاد ملیمــان از درآمدهای حاصل از
سوختهای فسیلی هستیم.نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در ادامه این میزگرد در واکنش به سخنان
محمد سانوسی بارکیندو ،دبیر کل سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) درباره بهبود بازار گاز اظهار
کرد :فکر میکنم سخن جناب بارکیندو بسیار گویا بود .ما هم امیدواریم که چنین شود .ما فکر میکنیم
که بهبود رخ میدهد ،البته با سرعتی کمتر از آنچه که پیشتر انتظار میرفت .تا آنجا که به ایران مربوط
میشود ،ویروس کرونا آسیب زیادی به ما وارد کرده است.زمانینیا گفت :اکنون ما روزانه بیش از  ۴۰۰تن
از جمعیت  ۸۰میلیونی خود را از دست میدهیم و روزانه حدود  ۱۰هزار نفر به این ویروس مبتا میشوند،
این تا حدی نتیجه افت شدید درآمدهای کشور است.

دکتر علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

غرب به دنبال تحمیل خوانش خود از حقوق بشر است
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت :غربیها با استفاده از ابزارهای فرهنگی ،سیاسی و حتی اقتصادی درصدد تحمیل خوانش خود از حقوق بشر به سایر جوامع
است ،.علی باقری کنی ،دبیر ستاد حقوق جمهوری اسامی ایران در پاسخ به این که از جهت خوانش در تعریف حقوق عامه یا همان حقوق بشر ما چه تفاوتهایی
با غربیها داریم ،اظهار داشت :هرچند حقوق بشر یک مفهوم انسانی است ،اما در مفهوم و مصداق حقوق بشر میان ما و غربیها اختافاتی وجود دارد.وی با بیان
این که باید به این مسئله عینیتر نگاه کنیم ،افزود :اساساً حقوق به معنای قواعد و ضوابط حیات شخصی و اجتماعی انسان است که امروزه در ادبیات اجتماعی از
این حیات فردی و اجتماعی به «سبک زندگی» یاد میشود .به عبارت دیگر ،نحوه زندگی مردم در هر جامعه که برخاسته از باورها ،سنتها و نیازها و اقتضائات
حیات اجتماعی است ،تعیین کننده قواعد و ضوابط در آن جامعه است.باقری کنی در ادامه افزود :در جامعهای که پدر و مادر ارزش دارد ،حتی اگر از کار افتاده هم
شود ،فرزندان با کمال میل از او مراقبت میکنند ،ولی در جامعهای که انسان از کار افتاده از چشمها هم میافتد ،جای پدر و مادر پیر و فرتوت در خانه فرزندان
نیست ،بلکه جای او در خانه سالمندان است.وی گفت :هر یک از این دو نوع زندگی ایرانی و غربی ،ضوابط و قواعدی را به دنبال دارد که از آن به «حقوق» تعبیر
میشود ،لذا با تفاوت میان مسئولیتهای فرزند در قبال والدین در ایران و کشورهای غربی مواجه میشویم .بنابراین طبیعی است که به دلیل تفاوت میان سبک
زندگی ایرانی اسامی با زندگی غربی ،ضوابط و قواعد دو زندگی به طور عام و حقوق بشر به طور خاص میان دو جامعه ایرانی و غربی متفاوت است».دبیر ستاد
حقوق بشــر با اشــاره به این که «وجود دو و حتی چند برداشت و خوانش از حقوق بشر امری طبیعی است» ،تصریح کرد :مشکل اصلی این است که غربیها با
استفاده از همه ابزارهای فرهنگی ،رسانهای ،سیاسی و حتی اقتصادی درصددند تا خوانش و قرائت خود از حقوق بشر را بر دیگر جوامع تحمیل کنند و در این میان
چنانچه مردمی بخواهند آزادانه و بر اساس سبک زندگی خود قواعد حقوق بشری منطبق با سبک زندگی خود را سامان دهند ،با مخالفت و حتی مقابله غربیها
مواجه میشــوند.باقری کنی در ادامه افزود :غربیهای مدعی آزادی وقتی با سبک زندگی متفاوتی در جامعه دیگری مواجه میشوند ،دیکتاتوری فرهنگی را زیر
پوشش فریبنده حقوق بشر پنهان کرده و با استفاده از ترفند «جهانشمولی حقوق بشر» قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر دیگر ملتها تحمیل نموده و چهره
کریه «دیکتاتوری لیبرالیسم» را زیر نقاب دروغین حقوق بشر پنهان نمایند و سبک زندگی تحمیلی خود را معیار و مبنا قرار دهند.دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ
به این پرسش که «علت دشمنی غربیها با ملت ایران در عرصه حقوق بشر چیست ،در حالی که دیگر ملتهای اسامی هم عموماً سبک زندگی غربی را قبول
ندارند» ،گفت :سبک زندگی که ایران اسامی جلودار آن است بروندادهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی بین المللی دارد .سبک زندگی ایران اسامی ظلم
را برنمیتابد ،به هویت خود تعصب دارد و استقال خود را با هیچ چیز معامله نمیکند و بر همین اساس است که با وجود تحریم و فشار در عرصههای گوناگون
علمی ،صنعتی ،نظامی و  ...به پیشرفتهای شگرف دست پیدا میکند .وی در همین زمینه گفت :در مقابل ،سبک زندگی سعودیها چنین نیست ،هنگامی که
رئیس جمهور امریکا ،عالیترین مقام سعودی را با عنوان اهانت آمیز «گاوشیرده» مورد خطاب قرار میدهد ،نه تنها حاکمان حجاز برآشفته نمیشوند ،بلکه بیش
از پیش در برابر ارباب امریکایی خم میشوند .به همین جهت ،اجرای حکم قصاص در ایران با مقابله غربیها مواجه میشود ،ولی همین اعدام در سعودی مخالفتی
را در غرب برنمیانگیزاند».معاون بین الملل قوه قضائیه با بیان این که غربیها برای این که ما را از هویت خود دور کنند ،قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر
ما تحمیل کنند ،افزود« :اختاف حقوق بشری ما با غربیها یک اختاف ظاهری ،سطحی و تکنیکی نیست ،بلکه یک اختاف مبنایی است .آنها از طریق «ابزار
سیاسی حقوق بشر» میخواهند ماهیت و هویت ما را به گونهای تغییر دهند که «ایران اسامی» نیز مانند «ایران پهلوی» استقال خود را قربانی مطامع و امیال
نامشروع آنها کند و مانند دوران پهلوی در برابر «کنده شدن پاره تن از وطن» هیچ واکنشی نشان ندهد ،در حالی که ایران اسامی نه تنها هیچ انعطافی در برابر
متجاوزان نشان نمیدهد ،بلکه چنان برخوردی با آنها کرد که هیچ زیاده خواهی فکر تجاوز به ایران را هم در سر نمی پروراند .پس اختاف حقوق بشری ما با غرب
اختافی مبنایی است که ریشه در ارزشها ،باورها و سبک زندگی ما دارد» .معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این که برای حفظ حقوق عامه یا حقوق
بشر چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بینالمللی چه نمرهای به کشورمان میدهید؟ گفت« :اطمینان از صیانت از حقوق مردم مستلزم ساختارها و سازوکارهای
ســالم و کارگزاران طاهر است .به همین هم رهبر انقاب اســامی در بیانیه گام دوم انقاب اسامی فرمودند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه کارگزاران
حکومت جمهوری اسامی است .بر این اساس حفظ حقوق عامه در گرو طهارت کارگزاران است و این مهم نیز جز با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر
میسر نیست».باقری کنی با تأکید بر این که «احیای حقوق عامه وظیفه دستگاه قضایی بر اساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسامی ایران است »،تصریح کرد:
«دستگاه قضایی وظیفه دارد تا هم از سامت ساختارها و سازوکارهای حاکمیتی و هم از طهارت کارگزاران اطمینان یابد .در این چارچوب ،احیای حقوق عامه
کارکرد شعاری و تشریفاتی ندارد و دستگاه قضایی به آن به عنوان کارویژه راهبردی ،جدی و اثرگذار مینگرد».دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به سوالی درباره
نتایج سخنرانی سال گذشته اش در نشست شورای حقوق بشر و نمایش تصاویری از کودکان معصوم مبتا به بیماری پروانهای پاسخ داد :از طنزهای تلخ این زمانه
است که قاتان کودکان معصوم بیمار که باید در جایگاه متهم نقض حقوق ملت ایران قرار گرفته و پاسخگوی جنایتهای خود علیه این ملت باشند ،با گستاخی
تمام خود مدعی نقض حقوق ملت ایرانند.وی افزود :کانادا از امریکای شمالی که پناهگاه اختاسگران است و سوئد از اروپای شمالی که متهم ردیف اول مرگ
کودکان بیمار پروانهای است ،بانی قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران هستند! نکته مهم در موضوع این است که بسیاری از کشورهای اروپایی عم ًا به مجری
تحریمهای کاخ سفید و کنگره امریکا تبدیل شده و با این رویکرد خود به بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران تبدیل شدهاند .از اینرو نباید اجازه داد تا اروپاییها با
چند موضع ضعیف و مبهم در قبال تحریمهای امریکا ،از زیر بار مسئولیت اجرای کامل تحریمهای امریکا علیه ملت ایران فرار کنند.

سرکرده گروهک حرکة النضال دستگیر شد
عامل اصلی حمله تروریســتی خونین  ۳۱شــهریور  ۹۷اهواز توسط سربازان گمنام امام زمان (عجل اه تعالی فرجه الشریف) ،شناسایی و به دام افتاد .با
اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام امام زمان (عجل اه تعالی فرجه الشریف) ،فرج اه چعب سرکرده گروهک تجزیه طلب حرکة النضال شناسایی
و دستگیر شد .سرکرده گروهک تجزیه طلب حرکة النضال در سال های اخیر قصد چندین عملیات بزرگ دیگر در تهران و خوزستان را داشت و اخیرا ً در
حال برنامه ریزی برای هدایت عملیات تروریستی جدیدی بود که با اشراف اطاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل اه تعالی فرجه الشریف) ناکام ماند.
این گروهک که تحت حمایت مستقیم سرویس های اطاعاتی عربستان و رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ علی رغم صدور حکم بین المللی برای سرکردگان
آن گروه ،عملیات تروریستی در ایران را مدیریت می کرد.عامل اصلی حمله تروریستی خونین  ۳۱شهریور  ۹۷اهواز که اکنون در دستان وزارت اطاعات
قرار دارد؛ از دیگر عملیات تروریستی و خونین این گروهک نیز جزئیاتی بیان کرده است.

تقریبا یکصد نفر از سرشناســان و کارکشــتگان و حتی کارشناسان
سیاســت در امریکا هم در مقــاات و هم در مصاحبه ها و بعضا حتی
با نوشــتن کتاب اعتقاد دارنــد دونالد ترامپ اخریــن رئیس جمهور
آمریکاســت .فی الواقع اگر قرار باشــد این نظریه را برای فهم بیشتر
و روشــن شــدن نیت اظهار نظر کنندگان حاجی کنیم به این نکات
میرســیم که برای بوجود آوردن فضایی که دونالد ترامپ بتواند رئیس
جمهــوری بماند که به او رای داده اند باید آمریکا را به دو قســمت به
نســبت رای هریک از کاندیدا ها تقســیم کنیم .پس برای رسیدن به
این مقصد بدون شــک چند اتفاق مفید و مختصــر روی میدهد اول
این که آمریکا به اعتبار مناطق قرمز شــده یک کشوری با نام دیگری
خواهد بــود .دوم اینکه پس باقی مانده را باید آمریکای آبی و یا حتی
بــا نام بهتری در مقابــل کانادا مثل ( کینادا ) بــرای آن تصور کنیم.
اساسا دوقطبی شــدن نظر مردم در آمریکا زمینه تحقق بخشیدن به
خواســته ایشان را نیز فراهم میکند .و در نتیجه هم بایدن رئیس یک
بخشــی از جمهور باقی میماند و هم دونالد ترامپ به حق مسلم خود
که ریاست بر نزدیک به  ۵۰درصد آراست دست خواهد یافت .لذاست
که ترامپ به خود اجازه دهد اقداماتی را به کرســی بنشاند که بخش
کمی از آن را احتیاطا تا کنون به زبان آورده است .پیش بینی برخی از
نویسندگان و تحلیلگران بر این است که ترامپ ممکن است با شواهد و
قرائن بدست آمده اقداماتی را برای تحقق هدفش که ماندن بر کرسی
قدرت اســت انجام دهد.البته جناح جو بایدن شامل حزب دموکرات و
هوادارانش در مقابل این اقدامات مواضع سرسختی اتخاذ خواهند نمود.
«دیوید ایگناتیوس» ،خبرنگار مشهور و ستون نویس روزنامه «واشنگتن
پست» روز چهارشنبه  ۲۱آبان  ۹۹در گزارشی مختصر به شرح آنچه
«جدالهای پشــت پرده برای مهار خطر رفتار دونالد ترامپ» خوانده
پرداخته و نوشت ،مقامهای ارشد نظامی و اطاعاتی دولت ترامپ قویاً
او را از علنی کردن اطاعاتی درباره روســیه که میتواند به افشاسازی
روشهای گردآوری اطاعات منجر شود منع کردهاند .مشاوران ترامپ
به او گفتهاند این مسئله همچنین خشم شدید متحدان کلیدی آمریکا
را به همراه خواهد داشــت .بــا این حال ترامپ و نزدیکان او معتقدند
خــارج کردن این اطاعات از رده محرمانه میتواند ادعاها درباره نقش
دولت روسیه در پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶را
باطل کند .چند مقام امنیتی اروپایی در این خصوص به نشریه «بیزنس
اینســایدر» گفتهاند ،نگران این هستند که اســناد افشا شده از سوی
کاخ سفید منابعی که برای جمعآوری اطاعات از فعالیتهای روسیه
در اروپــا و آمریکا انجام گرفته اســت ،لو دهند .ایــن افراد که بر روی
مسائل مرتبط با روسیه کار میکنند گفته اند ،مراکزی که برای آن ها
کار میکنند نگران این هستند که ترامپ به صورت عجوانه دست به
انتشار اسناد محرمانهای بزند که منابع و شیوههای جمعآوری اطاعات
از روس ها را بر ما کرده و حتی جان جاســوسهای آنها را به خطر
اندازد .هر رئیس جمهوری در طول دوره ریاســت جمهوری خود چه
اســنادی جمعآوری میکند .برخی از این اسناد به کتابخانه شخصی
رئیس جمهور ها منتقل شــده و برخی نیز بدون شک از بین میروند.
هــر رئیس جمهور مالکیت دارایی هایــی را در اختیار دارد که ممکن
اســت نخواهدبعد از ترک میز قدرت خود منتشر شوند .دونالد ترامپ
نمیداند که او اولین یا آخرین رئیس جمهوری نخواهد بود که دســت
به این کار میزند .تصور اینکه ابعاد و حجم این اســناد چقدر خواهد
بود به قدرت تخیل افراد بســتگی خواهد داشت .اینکه ترامپ مصمم
باشد که قدرت را در ید خود نگهدارد برای رئیس جمهوری که فرمانده
کل قوا در ارتش و نیروهای انتظامی اســت اگر چه دشوار ،،،اکن غیر
ممکن نیست .بهانه هایی مانند تقلب در شمارش قریب به  ۷۰میلیون
رای و حد اقل  ۵۰درصد رای مردم امریکا و تحریک مردم برای حفظ
دو قطبی جمعیتی و تشدید و تعمیق شدن اختافات داخلی و حتی
دســت زدن به اقداماتی هیجانی هماننــد اتفاقاتی که در انقاب های
رنگی مانند به خیابان کشــیدن طرفداران و ایجاد اشوب های شهری
و حتی کشــته سازی و بهانه تراشیدن برای اتهام زنی به طرف مقابل
و صدها ابداع شــیوه برای متقاعد کردن طرفداران همه و همه میتواند
ابزار تحقق نظر و حتی عدالت گرایی نام بگیرند .و کافیست این بار این
اتفاقات در دو ماه و یا در تداوم  ،به زمان بیشتری هم تسری یافته که
مثا ترامپ به حق قانونی و یا حتی تصورات خود برسد.
والسام
شناسایی ۱۱هزار و  ۷۳۷بیمار جدید کرونایی

 ۴۶۱نفر دیگر فوت شدند
سخنگوی وزارت بهداشت ،از شناسایی  ۱۱هزار و  ۷۳۷بیمار جدید
مبتا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت :متاسفانه ۴۶۱
نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان باختند.ســخنگوی وزارت
بهداشت ،گفت :تا دیروز  ۲۳آبان  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۷۳۷بیمار جدید مبتا به کووید  ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۲هزار و  ۹۶۷نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد:
مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ۷۳۸هزار و  ۳۲۲نفر رسید.
اری گفت :در طول  ۲۴ساعت گذشته ۴۶۱ ،بیمار کووید  ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به  ۴۰هزار و  ۵۸۲نفر
رسید.وی افزود :تا کنون  ۵۴۶هزار و  ۶۴۲نفر از بیماران ،بهبود یافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.اری گفت ۵۶۳۰ :نفر از بیماران
مبتا به کووید  ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارنــد.وی ادامه داد :تا کنون  ۵میلیون و  ۴۲۴هزار و  ۴۷۹آزمایش
تشخیص کووید  ۱۹در 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 کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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توضیحات غریب آبادی درباره گزارش جدید
آژانس بینالمللی انرژی اتمی

نماینــده دائم ایران در ســازمان ملــل متحد ،هرگونه محدودســازی فعالیت
صلحآمیز هستهای را رد کرد و گفت فعالیت هستهای سعودی و همچنین رژیم
صهیونیستی باید شفاف شود و تحت نظارت آژانس انرژی اتمی درآید.
مجید تخت روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با موضوع
گزارش ســاانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگزار شــد ،بر نقش مهم انرژی
هستهای در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تاکید کرد.وی افزود
این موضوع در پیمان منع گسترش ساح اتمی (ان پی تی) و اساسنامه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به طور کامل تصریح شده و یکی از وظایف اساسنامهای
این آژانس ،ارتقای استفاده صلح آمیز و تقویت همکاریهای بینالمللی در این
زمینه بین کشورهای عضو است.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه
داد جمهوری اســامی ایران با تاش و ســرمایه گذاری فراوان در این زمینه به
دستاوردهای مهمی نائل شده و در حال حاضر از انرژی هستهای در زمینههای
تولید برق ،پزشکی ،کشاورزی و صنعتی استفاده میکند.تختروانچی تاکید کرد:
از نظر جمهوری اسامی ایران ،وظیفه راستی آزمایی آژانس طبق اساسنامه باید
بــه نحوی انجام بگیرد که تقویت بهره برداری صلح آمیز از انرژی هســتهای به
عنوان حق مســلم کشورهای عضو تحت الشعاع قرار نگیرد.وی همچنین اضافه
کرد که حتی نگرانیهای عدم اشاعه نیز نباید حق کشورهای عضو در بهرهمندی
از این حق را محدود کند .در این راستا ،هرگونه تاش برای محدود سازی کاربرد
صلح آمیز هســتهای باید مردود اعام شود.ســفیر ایران در سازمان ملل متحد
خاطرنشــان کرد برجام به عنوان یک دســتاورد مهم چندجانبه که از حمایت
قاطع بینالمللی برخوردار است ،از سوی اقدامات یکجانبه آمریکا به شدت تحت
فشار است.تختروانچی افزود :خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای
غیر قانونی علیه ایران و عدم پایبندی آمریکا به قطعنامه  2231شورای امنیت
سازمان ملل متحد ،مانع بهرمندی جمهوری اسامی ایران از حقوق مصرح طبق
این قطعنامه شده است.وی با اشاره به اینکه تنها در سال گذشته 22 ،درصد از
کل بازرســیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران انجام شده است ،اعام
کرد که حتی در بحبوحه گســترش ویروس کرونا ،فعالیتهای آژانس در ایران
متوقف نشــده است.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم
حفظ و رعایت اســتقال ،بی طرفی و حرفهای گرایی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،گفت براســاس اطاعات منتشره شده از فعالیتهای هستهای عربستان،
اگر این کشــور به دنبال برنامه هستهای صلح آمیز است باید شفاف عمل کند
و به بازرسان آژانس اجازه راســتیآزمایی از فعالیتهای مربوطه خود را بدهد.
تختروانچی همچنین با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی هنوز به عضویت ان
پی تی در نیامده و راستی آزمائی از فعالیتهای هستهای خود را رد کرده است،
تاکید کرد که آژانس باید با رویکرد مســتقل و حرفهای این مساله را حل کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،در این نشست گزارش ساانه اجاس آژانس
بینالمللی انرژی اتمی را با اجماع تصویب کرد.
قاضیزاده هاشمی خبر داد

پرونده برخی شرکتهای حقوقی بورس با
عنوان «اخال در نظام اقتصادی کشور»
بررسی میشود
نایبرئیس مجلس شورای اسامی از رسیدگی قضایی به پرونده برخی مدیران
شرکتهای حقوقی بورس با عنوان «اخال در نظام اقتصادی کشور» خبر داد.
امیرحسین قاضیزاده هاشــمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت« :در
راســتای پیگیریهایی که از دستگاه قضایی داشــتم ،مقرر شد از هفته آینده
عملکرد مدیران شــرکتهای حقوقی بازار ســرمایه که در موضوع بازارگردانی
تعهدات خــود را انجام نمیدهند با عنوان «اخال در نظام اقتصادی کشــور»
بررسی شود».

وزیر دفاع عراق به ایران می آید
عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق به دعوت رسمی امیر سرتیپ حاتمی وزیر
دفاع جمهوری اسامی ایران در صدر یک هیئت بلند پایه از فرماندهان نظامی
به تهران می آید.عناد ســعدون وزیر دفاع جمهوری عراق به دعوت رسمی امیر
سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسامی ایران در صدر یک هیئت بلند پایه
از فرماندهــان نظامی به تهران می آید.وزیر دفاع عراق عاوه بر دیدار و گفتگو
با همتای ایرانی خود با مقامات بلند پایه سیاسی و نظامی کشورمان نیز دیدار
خواهد داشت.گسترش همکاری های دفاعی ،نظامی از جمله اهداف سفر وزیر
دفاع عراق به جمهوری اسامی ایران به شمار می رود.
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آیتاه رئیسی در همایش دادستانهای سراسر کشور:

گزیده خبر

نماینده ایران در سازمان ملل :فعالیت
هستهای سعودی و صهیونیستی شفاف شود

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

نماینده دائم کشورمان نزد ســازمانهای بینالمللی مستقر در وین در توضیح
گزارش جدید آژانس درباره راستیآزمایی اجرای برجام اعام کرد که آژانس در
این گزارش ضمن تأیید کاهش تعهدات برجامی ایران ،به همکاریهای دوجانبه
در حوزههای مختلف اشــاره کرده است« .کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده
دائم جمهوری اســامی ایران در وین چهارشنبه شب توضیحاتی را در خصوص
گزارش جدید آژانس درباره راســتیآزمایی اجرای تعهدات هستهای ایران ذیل
برجام ارائه کرد.غریب آبادی در خصوص گزارش جدید آژانس اظهار داشت :این
گزارش در کنار تائید کاهش تعهدات برجامی ایران و اقدامات ایران در این راستا،
به همکاری میان ایران و آژانس در حوزه های مختلف اشــاره و همچنین اظهار
می دارد آژانس به فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی خود درخصوص تعهدات
مرتبط ایران ادامه داده اســت.وی افزود :ایران عاوه بر تداوم تولید آب سنگین
و ذخیره آن ،مقادیری نیز افزون بر  2.2تن آب ســنگین به خارج صادر کرده و
همچنین  1.3تن نیز در راستای فعالیت های تحقیق و توسعه خود مصرف کرده
اســت.غریبآبادی اضافه کرد :طبق گزارش آژانس ،فعالیت های غنی سازی در
نطنز و فردو ،از جمله با ماشین های جدید ،و غنی سازی تا  4.5درصد و فراتر از
 3.67درصد مقرر در برجام ،همچنان ادامه دارد.نماینده دائم جمهوری اسامی
ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین ادامه داد :گزارش به تصمیم اخیر
ایران برای انتقال ســانتریفیوژهای تحقیق و توسعه به زیر زمین در نطنز اشاره
کرده و گفته اســت که ایران اعام کرده در این راستا الزامات پادمانی را در نظر
خواهد گرفت.وی افزود :گزارش آژانس ،میزان ذخایر اورانیوم ایران را تا  2نوامبر،
 2442.۹کیلوگرم اعام کرده است ،که برابر با حدود  3600کیلو گرم اورانیوم با
غنای پائین است.غریبآبادی همچنین در خصوص نتایج بازدید آژانس از یکی از
مکانهای هستهای مورد توافق خاطرنشان کرد :بهرغم تفاوت نظرهای فنی ما با
آژانس ،تعامات در این زمینه میان دو طرف با هدف حل و فصل نهایی موضوع
همچنان ادامه دارد و باید از هرگونه اظهارنظر عجوانه پرهیز کرد.
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رئیس قوه قضاییه گفت :نمیشــود با امنیت شــوخی کرد و این
خط قرمز ماســت؛ کســی که کیف قاپی میکند و موبایل مردم
را میدزدد با او باید برخورد قاطع کرد؛ دادســتانها با همکاری
همه بخشها کاری کنند افراد شرور مجال و میدان پیدا نکنند.
نا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،آیتاه سید ابراهیم رئیسی
در نوزدهمین نشست سراسری دادستان های عمومی و انقاب،
نظامی و ویژه روحانیت که به صورت تصویری و با عنوان «نقش
دادســتان ها در حفظ امنیت و حقوق عامه و حمایت از تولید»
برگزار شــد« ،حق» را مدار واقعی عالم هستی و شناخت حق و
اجرای عدالت بر مدار حق را از وظایف اصلی عدلیه دانست.رئیس
قــوه قضاییه ،گرایش به حق را دومیــن عنصر مهم در مأموریت
های دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت :گاهی انسان به خاطر
برخی موانع حق را نمی شناســد اما گاهی حق را می شناســد
ولی به خاطــر تبعیت از هوای نفس به حــق گرایش پیدا نمی
کند.آیتاه رئیســی خاطر نشــان کرد :کسی که از هوای نفس
تبعیــت کند ،معاد را فراموش می کند و دچار خدافراموشــی و
دین فراموشی می شــود و در نتیجه انسانیت را از یاد می برد و
دچار خودفراموشی می شود و کارهایی انجام می دهد که از یک
انسان بعید است.رئیس قوه قضاییه استقامت و ایستادگی در راه
حق را سومین عنصر مهم در امر قضا دانست و تأکید کرد :کسی
که حق را تشــخیص داد و به آن گرایش یافت ،در تصمیم گیری
و صدور حکم و بیان نظراتش نباید تحت تأثیر هیچ عاملی دچار
چرخش شود.آیتاه رئیســی بر شناخت حکم و موضوع تأکید
کرده ،شــجاعت در فهم حکم را نیز بسیار مهم دانست و افزود:
مقام معظم رهبری در جریان فتنه  ۸۸شجاعت در فهم موضوع را
وارد ادبیات سیاسی کشور کردند و همکاران دستگاه قضا باید به
این مساله توجه کنند و تحت تأثیر هیچ گونه القائی قرار نگیرند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ســخنانش با تأکید بر لزوم تناســب
حکم و موضوع ،اظهار داشت :همکاران دستگاه قضایی باید خود
را در محضر خدا ببینند و با اســتناد به قانون و بدون نفوذپذیری
از صاحبان قدرت و هواهای نفسانی تصمیم گیری و حکم صادر
کنند.آیتاه رئیســی به ذکر نمونه ای در این زمینه پرداخت و
گفت :در صدور قرارهایی که در دادسرا صادر می شود ،اگر تناسب
قرار و مبلغ تعیینی با اتهام و موضوع پرونده رعایت نشــود ،حق
رعایت نشــده اســت و این از وظایف مهم قضات است که قرار
مناســب صادر کنند.رئیس قوه قضاییه« ،قضاوت» را «مهندسی
اجرای قانون» دانست و گفت :قاضی در جریان رسیدگی به پرونده
و صدور حکم به قوانین مختلف استناد می کند و همه داشته های

امنیت ،خط قرمز ماست

علمی خود را به کار می گیرد و به همین دلیل اســت که برخی
آرای قضایی در مراکز پژوهشــی و تحقیقاتی به عنوان دکترین
مطرح و مبانی صدور آنها بررســی می شوند.آیتاه رئیسی در
ادامه به نقش دادستان ها در حمایت از تولید اشاره کرد و با بیان
این که حمایت از تولید از اولویت های دســتگاه قضا در سال ۹۹
عنوان شده ،تصریح کرد :فساد از موانع تولید است و بدون توجه
به مبارزه با فساد ،رونق تولید تحقق نمی یابد.رئیس قوه قضاییه
اظهار داشــت :رشوه ،رانت خواری و فســاد هرگز با رونق تولید
ســازگاری ندارد و این وظیفه همه بخش های قضایی و به ویژه
دادستان هاست که با همکاری بخش های مختلف اجرایی زمینه
های امنیت اقتصادی را در کشــور فراهم کنند.آیتاه رئیسی بر
لزوم توجه دادســتان ها به صیانت از حقوق عامه نیز تأکید کرد
و گفت :مقــام معظم رهبری در هفتم تیــر ماه بر حفظ حقوق
عامه تأکید کردند و اقدامات خوبی هم در زمینه صیانت از حقوق
مردم در حوزه ســامت ،محیط زیست ،آب و هوا و خاک صورت
گرفته که باید به طور جدی پیگیری شود و نباید اجازه داد احدی
متعرض حقوق مردم شود.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقش
آفرینی دادســتان ها در تأمین امنیت اظهار داشــت :دادرسی و
احقاق حق همواره باید در دســتور کار باشد و همکاران سازمان
قضایی کشــور ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با
کرونا ،باید مأموریت ها و وظایف خود را با جدیت و بی وقفه ادامه

روحانی:

دوران فشار حداکثری به پایان رسید
رئیسجمهــور گفت :همه نشــانهها در دنیای امروز عامت این اســت که دنیا
فهمیده فشــار حداکثری جواب نمیدهد و دوران اینگونه فشــارها تمام شده
است .حجتااسام حسن روحانی رئیسجمهور روز پنجشنبه در آیین افتتاح
طرحهای ملی در حوزه آموزشــی ،بهداشتی ،رفاهی و درمانی گفت :با اهتمامی
که آموزش و پرورش برای خانه دانش آموزان انجام داده برای دولت بسیار مهم
اســت .روزانه  27کاس ساخته شــده و  ۸3کاس به سیستم نوین گرمایشی
مجهز و  10کاس ایمن سازی می شود .وی افزود :بسیار اهمیت دارد که دانش
آموزان در کاس های درس دغدغه ناامنی از نظر حفاظت و سرمایش و گرمایش
کاس نداشــته باشند و با خیال راحت و آرام بتوانند کلمات معلمان را بشنوند.
رئیسجمهور تصریح کرد :مدرســه برای ما بسیار مهم است و افتتاح طرحهای
برای همه مردم و دانش آموزان دلگرم کننده بوده و از افتخارات دولت است که
روزانه حدود  ۸و نیم میلیارد تومان برای بازســازی نوسازی و تجهیزات مدارس
در دولت اختصاص یافته است.
رئیسجمهور اظهار داشت :پیشرفت و توسعه کشور و حتی استقال و امنیت
ملی در ســایه آموزش فرزندان ما اســت .این فرزندان ما هستندکه باید علم و
فرهنگ ملی و فرهنگ دینی را بیاموزند و این مدرسه هست که در واقع انسان
فعال و مسئول آینده کشور را میسازد و جایگاه بسیار با اهمیتی است و همین
مسئله بیانگر این است که معلمین ما نقش بسیار مهمی دارند.وی افزود :اینکه
ما شاهدیم  1550پروژه آموزشی و تربیتی افتتاح شد نشان دهنده اهمیت دولت
به آموزش و پرورش اســت .اینکه مدرسه خشتی و گلی تمام شده و روزانه 27
کاس درس آغاز بکار میکند نشان دهنده این است که دولت اهتمام ویژهای را
برای این کار گذاشته است.
روحانی خاطرنشــان کــرد :ما تاش فراوانی برای همســان ســازی و پاداش
بازنشســتگی فرهنگیان انجام دادیم که همه اینها در سالهای اخیر انجام شده و
اینکه حقوق معلمین به بیش از  4برابر افزایش پیدا کرده نشــان میدهد که ما
بــه این امر واقفیم که آموزش و پرورش چه میزان اهمیت دارد.رئیس جمهور با
تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش عدالت برای ما بسیار مهم است و روستایی و
شهری و دختر و پسر در سراسر کشور باید از آموزش عمومی و مجانی استفاده
کنند ،گفت :مسئله آموزش و پرورش از این بابت مهم است که فرهنگ یکپارچه
را میســازد .اگر اقوام مختلف زندگی خود را شروع میکردند و بستر آموزش و
پرورش عمومی در کشــور وجود نداشت ،توحید فرهنگی از نظر علمی و دینی
وجود نداشت و این برای وحدت علمی و امنیت ملی حائز اهمیت است.وی افزود:
تحولی که از اول دولت به آن تاکید میکردم و قاعدتا باید در مدرســهها شاهد
آن باشــیم این اســت که در تمامی مراحل آموزشی از آموزش حافظه محور به
ســمت پژوهش محور تغییر رویه بدهیم که این رویه را ما در مدارس میبینیم.
فضای جدید آموزشی در مدارس بسیار اهمیت دارد .در همین راستا باید سواد
دیجیتالی را به بچهها در مدارس آموزش دهیم.روحانی با اشاره به دستاوردهای
دولت در حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد :سامت جزو افتخارات بزرگ
دولت یازدهم و دوازدهم اســت .تحولی که دولت در شهرهای بزرگ و کوچک
از تجهیزات گرفته و از اینکه متخصصین ما از مرکز به بخش های دیگر کشــور
رفتند و مردم به پزشک دسترســی بهتری پیدا کردند یکی از افتخارات بزرگ
این دولت است.رئیس جمهور گفت :بیش از دو برابر کل تختهای بیمارستانی
تاریخ ایران را در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است .این کار بسیار عظیم
و بزرگی است البته باید در این جا تشکر ویژه از پزشکان عزیزمان کنیم .چرا که
تا متخصصین عاقهمند به کشور و مردم نباشند ما به نتیجه نمی رسیم .امروز
ما جزو کشورهای پیشــرفته دنیا در حوزه پزشکی هستیم .امروز بسیاریها از
کشورهای پیشرفته برای درمان به ایران میآیند.

دهند.آیتاه رئیسی گفت :امنیت خط قرمز ماست و هیچ گونه
ناامنی قابل تحمل نیســت و مردم باید در هر شرایطی احساس
امنیت کنند و هم نیروی انتظامی و هم دادســتان ها باید برای
تأمین امنیت اجتماعی اجازه ندهند افراد شــرور میدان و مجالی
برای شــرارت پیدا کنند.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :ارفاقات
قانونی شــامل اشرار ،ســارقان و زورگیران حرفه ای و سابقه دار
نمی شــود و با کســانی که دنبال مختل کردن امنیت کوچه و
خیابان هســتند و در دل مردم رعب و وحشت ایجاد می کنند،
باید قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.آیتاه رئیسی «کرامت
انسانی» را از دیگر اولویت های دستگاه قضا عنوان کرد و با اشاره
به بخشنامه صادره در این زمینه در آغاز سال متذکر شد :تأکید بر
تکریم ارباب رجوع یک توصیه اخاقی نیست و بخشنامه صادره
در ایــن زمینه نیز برای رؤیت و قرارگرفتن در زونکن نبوده بلکه
یک الزام برای همه همکاران دستگاه قضاست.رئیس قوه قضاییه
با بیان این که بند بند بخشــنامه کرامت انسانی باید مورد توجه
قرار گرفته و اجرا شود ،تصریح کرد :این که کسی به دادگستری
مراجعه و از نحوه برخورد همــکاران قضایی گایه کند که مث ًا
با بی حوصلگی به کارش رســیدگی شــده یا رفتار مناسبی با او
نشده ،زیبنده دستگاه قضایی نیست.آیتاه رئیسی از دادستانی
به عنوان نماد قانونمداری و دفاع از حق یاد کرد و با بیان این که
دادستان ها باید حامی حقوق مظلومان و حقوق مردم و حاکمیت

باشند ،اظهار داشت :دادگستری باید ملجاء و پناه مظلومان باشد
و هر کســی که مورد ظلم قرار گرفت و به دادستان رجوع کرد،
دادســتان باید حق او را بستاند و به صاحب حق برگرداند.رئیس
قوه قضاییه این نکته را نیز متذکر شد که دادستانی باید در کنار
رأفت و مهربانی از اقتدار هم برخوردار باشــد و تأکید کرد :قانون
به دادستان اقتدار بخشیده و این اقتدار نباید تحت هیچ شرایطی
مخدوش شــود و دادســتان ها باید محکم و مقتدر و دور از هر
گونه نفوذپذیری در مقابل قانون شکنان و هنجارشکنان بایستند.
آیتاه رئیســی با تأکید بر همکاری و همدلی دادســتان ها با
رؤسای کل و بدنه دادگستری ها ،اظهار داشت :بعد از رؤسای کل
دادگستری ها ،عامل اجرای اکثر بخشنامه های قضایی دادستان
ها هستند که نمونه این اسناد ،سند امنیت قضایی است که باید
از سوی دادستان ها عملیاتی و بر روند اجرای آن نظارت شود.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش
دادستان ها در تولید و ارتقاء نظم و امنیت ،اظهار داشت :دادستان
ها در هیچ یک از مراحل فرایند دادرسی از کشف جرم تا تحقیق
و بازپرسی و صدور کیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه تا اجرای
احکام غایب نیســتند و در تمام این فرایند نقش محوری دارند.
آیتاه رئیســی در عین حال تأکید کرد :دادستان ها باید بیش
از پیش به موضوع پیشــگیری از جرم توجه داشته باشند و برای
اصاح مجرمین هم که در قانون اساســی بر آن تصریح شده اما
تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده است ،با مسئوان تربیتی
و امنیتی و مسئوان زندان ها همکاری کنند.رئیس قوه قضاییه
در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم آموزش و نظارت بر ضابطین
قضایــی تأکید کرد و با تقدیر از تاش های ضابطین در کشــف
جرم در عین حال گفت :تشخیص جرم با دادستان و قاضی است.
دادستان ها نباید تسلیم ضابطین شوند و از نظر آنها تبعیت کنند
بلکه باید با تحقیقات دقیق درباره پرونده اظهار نظر کنند.
آیتاه رئیسی بر لزوم نظارت دقیق دادستان ها بر بازداشتگاه ها،
تحت نظرگاه ها و زندان ها نیز تأکید کرد و گفت :سرکشی صرف
به زندان ها کفایت نمی کند بلکه از آداب قضاء اسامی آن است
که قاضی هر روز وضعیت زندانیانش را پایش و نســبت به بقای
یــک فرد در زندان یا تبدیل حبس به قرار تصمیم گیری کند تا
کسی باضرور در زندان نماند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به معدل
باای حضور جوانان در دادسراها ،نیروی جوان مؤمن و انقابی و
قانونمند و خستگی ناپذیر را مظهر نظم و امنیت در جامعه دانست
و بهره مندی دادگستری ها از چنین نیروهایی را در ُحسن انجام
مأموریت هایش یک فرصت ویژه و ارزشمند دانست.
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طی دوره فعالیت صندوق توسعه ملی صورت گرفت؛

پرداخت  ۲۰میلیارد دار وام از محل ذخایر ارزی

طی دروه فعالیت صندوق توســعه ملی بیش از  ۳۷میلیــارد دار تقاضای دریافت
تسهیات ارائه شده که بالغ بر  ۲۰میلیارد دار آن پرداخت قطعی شده است.صندوق
توسعه ملی اوایل دهه  ۹۰به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت
ایجاد شد که ساانه و بر اساس قانون درصدی از منابع نفتی به آن واریز شد تا در کنار
ذخیره ای برای نسل های آینده بتواند از محل منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده
کرد.طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن تسهیات در دو بخش ارزی
و ریالی پرداخت می شــود و استفاده کنندگان از فعاان اقتصادی بخش خصوصی،
تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی هستند .بررسی
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :علت اصلی که
سبب گرانفروشی میشــود نبود نظارت است و گرانفروشان
بر اساس توقع خودشــان از نرخ ار ِز آینده اقدام به گرانفروشی
میکنند تا ضرر احتمالی آینده را پوشش دهند .مهدی طغیانی
در خصوص تورم و گران شــدن بیش از حد اجناس مختلف در
بازار ،اظهار کرد :متغیرهای مؤثر در اقتصاد برخی واقعی و برخی
روانی اســت و عاملی که در اقتصاد ایران مؤثر است متغیرهای
واقعی اقتصاد مانند نقدینگی ،خلق پول ،نرخ ارز و توانایی کشور
در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است ،اما عوامل روانی هم بر
روی هر کدام از این شــاخصها مؤثر است.وی افزود :اتفاقی که
هماکنون در اقتصاد ایران افتاده این اســت که بعد از انتخابات
آمریکا در متغیرهای واقعی اقتصاد کشورمان تغییری ایجاد نشد
و نه نقدینگی ســرعت افزایشی گرفت و نه خلق پولمان کاهش
پیــدا کرد ،ولی آنچه اتفاق افتاد مقداری تغییر انتظارات بود ،به
این معنا که انتظارات از آینده اقتصادی باا رفت و این جو روانی
چند روز دوام داشت که موجب کاهش محسوس نرخ ارز و طا
شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز این عقیده که

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ثبتنام مجدد در
طرح اقدام ملی
مسکن

وزیر راه و شهرسازی از ثبتنام مجدد در طرح
اقدام ملی مسکن در شهرهایی که فاقد زمین
بوده یا ثبتنام نداشتند ،خبر داد و اظهار که به
زودی در این خصوص اطاعرســانی میشود،.

آخرین وضعیت عملکرد صندوق توســعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان شهریور ماه
پارسال در حوزه ارزی ،نشان می دهد که بخش عمده تسهیات ارزی پرداخت شده
از منابع صندوق با عاملیت بانک های طرف قرار داد پرداخت شــده است .مبلغ کل
تســهیات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعام وصول شده) حدود  ۳۷میلیارد
و  ۴۹۵میلیون دار بوده اســت که از این مقدار  ۳۷میلیارد و  ۲۱۸میلیون دار به
مرحله تخصیص ارز و به عبارتی صدور نامه مســدودی به بانک مرکزی رسیده است
و از مجموع تســهیات ارزی مسدود شــده  ۲۰میلیارد و  ۶۹۷میلیون دار به طرح
های بخش خصوصی اختصاص یافته است .همچنین از این مبلغ  ۹۶میلیون دار به

طرح های بخش تعاونــی و  ۱۵میلیارد و  ۸۵۶میلیون دار به طرح های بنگاههای
اقتصادی متعلق به موسســات عمومی غیر دولتی و  ۵۶۹میلیون دار به سایر موارد
اختصاص پیدا کرده اســت.اما از کل مبلغ مســدود شده برای پرداخت تسهیات از
طریق قراردادهای عاملیت ارزی  ۲۰میلیارد و  ۶۷۹میلیون دار با همکاری بانکهای
عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رســیده است.البته در
کنار پرداختهای مربوط به تســهیات ارزی  ۱۱میلیــارد و  ۳۵۰میلیون دار برای
اعطای تسهیات جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب ،خاک ،و کشاورزی
براساس قوانین مربوطه اختصاص پیدا کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

آینده اقتصاد ایران بهتر از امروز است
تأثیر متغیرهای روانی زودگذر اســت ،گفت :این متغیرها کام ًا
هیجانی و بر اســاس اخبار عمل میکنند نه بر اساس تحلیل،
چراکه بنیادی به مسائل نگاه نمیکنند .نتایج انتخابات آمریکا
مؤثر بود ،اما تداوم این کاهش مشروط بر اتفاقات مثبتی است که
در داخل کشور رخ میدهد به این معنا که اصاحاتی در اقتصاد
رخ دهد تا اثرات بلند مدت داشته باشد.طغیانی تصریح کرد :اما
در مورد افزایش قیمت اجناس مرحله آخر افزایش قیمتها است
کــه در بازار میبینیم و مراحل قبل از آن را که افزایش مراحل
تولید و هزینهها است نمیبینیم .وقتی این متغیرها روی یکدیگر
اثر میگذارد در نهایت ســبب افزایش قیمــت اجناس در بازار
میشود و اینگونه نیست که مغازهدار به این نتیجه رسیده باشد
که جنس را دو برابر بفروشد.وی ادامه داد :قطعاً هزینههای تولید
کننده باا رفته و یا عرضه یک جنس کمتر از تقاضای آن شده

محمد اسامی ،وزیر راه و شهرسازی طی سفر
یکروزه خود به اســتان اصفهان در مورخ ۲۲
آبان ،آخرین اقدامات انجام شــده در خصوص
طرح اقدام ملی مسکن را تشریح کرد و گفت:
در ثبت نامی که صــورت گرفت ،حدود ۴۳۶
هزار نفر واجد شــرایط داشــتیم که تاکنون،
همه این افراد تعیین تکلیف شدهاند.وی اظهار
کرد :حدود  ۱۳۵هزار نفر ،زمینهای خودشان
را تحویــل گرفته یــا در مرحله تحویل گیری
هســتند .آنهایی که زمینهایشان را دریافت
کردند ،پروژههایشــان را آغاز کردند و اکنون
مشــغول ساخت هســتند و طبق برنامهریزی
انجام شده ،با مشــارکت بنیاد مسکن انقاب

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد؛

اصاح ساختار بودجه سال آینده
با ۱۲حکم
حمیدرضا حاجی بابایی با بیــان اینکه بودجه حاضر نمیتواند مملکت را
اداره کند گفت :اصاح ساختار بودجه سال آتی با  ۱۲مؤلفه ،هفته آینده در
دستور کار مجلس است ،.حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس شــورای اسامی اظهار داشت :دولت در  ۲سال گذشته
اقداماتی را در بودجه انجام داد ولی این اقدامات کفایت نمیکند.وی ادامه
داد :بودجه فعلی امکان اداره کشــور را ندارد یعنی فاقد شاخص های ازم
برای اداره کشــور است و با بررسی های به عمل آمده ظرفیت اقتصادی و
منابع کشور می تواند به راحتی کشور را اداره کند.
درآمدهای عمومی دولت از  800هزار میلیارد تومان هم بااتر است
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بین منابع واقعی
دولت و منابعی که در بودجه پیش بینی می شود فاصله بسیار باایی است
گفت :برای اینکه بتوانیم بودجه را کارآمد کنیم مجلس یازدهم با پشتیبانی
و پیگیری ریاست و نمایندگان مجلس به  ۱۲مؤلفه رسیده ایم که البته این
به معنای تمام اصاح ساختار نیست بلکه برخی از اصاح ساختار است که
توانسته ایم به آن برسیم.حاجی بابایی با بیان اینکه بودجه سال  ،۹۹از نظر
منابع ،مصارف و بودجه شــرکتهای دولتی فاقد شفافیت است گفت :ماده
واحده بودجه  ۹۹پانصد و هفتاد هزار میلیارد تومان است در صورتی که بر
اساس حسابرسی دقیق درآمدهای عمومی دولت از  ۸۰۰هزار میلیارد تومان
هم بااتر است.وی ادامه داد :ما از صندوق توسعه ملی برداشت و تسهیات
بانکی پرداخت میکنیم ،درآمدهایی از ناحیه فروش اموال دولتی داریم که
در ماده واحده بودجه  ۹۹پیش بینی نشده است.رییس کمیسیون برنامه و
بودجه با اشاره به اینکه منابع بودجه عمومی و شرکتهای دولتی واقعی و
شفاف نیست افزود :به سمت واقعی شدن بودجه شرکتهای دولتی مانند
شرکت نفت حرکت میکنیم چون از نظر رابطه مالی با دولت شفاف نیست.
رابطه دولت و شرکت نفت برای بودجه سال  1400باید تعریف شود
وی تصریح کرد :بودجه شرکتهای دولتی حدود هزار و  ۴۰۰هزار میلیارد
تومان اســت که حدود  ۷۰درصد آن مربوط به شــرکتهای ملی نفت و
شــرکتهای وابسته آن است که درصدد هســتیم رابطه دولت و شرکت
نفت را برای بودجه ســال  ۱۴۰۰تعریف کنیم.حاجی بابایی درباره اصاح
ســاختار بودجه در نهاد های دیگر هم گفت :نهادهای حمایتی در کشور
ساماندهی نشــدهاند و در حال حاضر  ۷میلیون نفر در کشور هستند که
تحت پوشــش هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند و از نهادی حقوق
دریافت نمیکنند و حتی شغل هم ندارند که باید در این زمینه ساماندهی
انجام شود.وی افزود :یکی از کارهایی که در این ساختار در حال انجام است
شناســهدار شدن کلیه پرداختهای جمهوری اسامی از طریق دولت زیر
نظر بانک مرکزی است.وی ادامه داد :در حال حاضر بخش عمده منابع در
دست دستگاهها باقی می ماند.رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت :باید
قانون مالیاتها اصاح شود و مجلس از معافیتهای مالیاتی با خبر باشد و
فرارهای مالیاتی و عدالت اجتماعی در مالیاتها مشخص و مالیات بر ارزش
افزوده هم باید اصاح شود.وی تاکید کرد :منابع دولت در نفت ،مالیاتها و
درآمدهای دیگر باید شفاف شود.

است و یا به دلیل هزینههای باای تولید گرانتر در مغازهها به
فروش میرسد .این موضوع را باید از گرانفروشیها جدا کنیم.
گرانی عللی دارد و علتهای آن بیشــتر ناشی از ساختار اقتصاد
کشــور است ،اما در گرانفروشی هر مغازهدار یا عمدهفروشی یا
بنکداری ممکن اســت بر اساس محاسباتی که میکند قیمت
اجناس را چند برابر کند که این امر مصداق گرانفروشی است.
نماینــده مردم اصفهان در مجلس گفــت :این افراد پیشبینی
میکننــد که مث ًا اان که یک جنس را با دار  ۲۵هزار تومانی
خریداری میکنند ممکن است در آینده با دار  ۳۵هزار تومان
خریداری کنند .به همین دلیل از همین اان قیمت اجناس را
بر اســاس دار  ۳۵هزار تومان محاسبه و به فروش میرسانند.
این گرانفروشــی است و با گرانی که ناشی از قیمت تمام شده
اســت تفاوت میکند.طغیانی افزود :اما علت اصلی که ســبب

اسامی و دیگر دستگاههای کارگزار ،امیدواریم
که بتوانند خانههایشان را بسازند.اسامی گفت:
حدود  ۲۶۵هزار نفر هم از طریق مجتمع سازی
به پروژهها متصل میشــوند؛ به طوری که این
افراد حســاب بانکی باز کرده و وجه اولیه را به
حســاب میریزند و تا به امروز نیز حدود ۱۰۰
هزار نفر پول به حســاب واریز کردهاند.وزیر راه
و شهرسازی با بیان اینکه از سوی مردم بیش
از  ۴هزار میلیارد تومان وجه اولیه به حســاب
واریز شــده اســت ،افزود :این افراد به پروژهها
معرفی میشــوند تا عقد قرارداد داشته باشند.
وی تصریــح کرد :من از مردم تقاضا دارم تا در
پرداخت مابقی وجه تسریع کنند و حسابهای

گرانفروشی میشود نبود نظارت است .این گرانفروشان بیشتر
عمدهفروشان و بنکداران هســتند نه خردهفروشها .این افراد
بر اساس توقع خودشــان از نرخ ار ِز آینده اقدام به گرانفروشی
میکنند تا ضرر احتمالی آینده را پوشــش دهند.وی در پاسخ
به این ســؤال که چشمانداز اقتصادی ایران و قیمتها را چگونه
میبینید؟ گفت :اگر بخواهیم واقعیتهای اقتصادی کشور را در
نظر بگیریم باید گفت اگر کرونا نبود در شــشماهه دوم امسال
ثبات خیلی بهتری نسبت به سال  ۹۸داشتیم .کرونا متغیرها را
تغییر داد و ســبب به هم ریختگی صادرات غیرنفتی و کاهش
تولید شــد و مشــکات را تشدید کرد.ســخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس ،خاطرنشان کرد :معتقدم در ماههای آینده که
اقتصاد ایران رفته رفته در حال عبور از کرونا است به شرطی که
اتفاق خاصی مانند قرنطینه سراســری نیفتد با ثبات تر خواهد
بود و تــورم کاهش پیدا میکند و نرخ ارز ثبات بهتری به خود
میگیرد .همچنین اگر در بحثهای زیرساختی ،مالیاتی و بانکی
بتوانیم اصاحاتی ایجاد کنیم در بخش تولید و ســرمایهگذاری
اوضاع بهتر و قطعاً از امروز وضعیت اقتصادی ایران بهتر میشود.

خودشان را هر چه زودتر در بانک واریز نمایند
تا پروژههــا طبق برنامه زمانبندی پیش برود.
اســامی گفت :همچنین حدود  ۳۷هزار نفر
هم در قالب پروژههای مشارکتی در این طرح
شــرکت کردند که اکنون این پروژهها شروع
شــده و برخــی از آنها در مرحله ســاخت و
برخی دیگر در حال تحویل هستند.وی افزود:
در اســتانهایی که پیشــتاز بودند ،در حضور
رئیسجمهــور و به صورت ویدئــو کنفرانس،
مردم خانههایشان را تحویل گرفتند و بقیه نیز
در حال ساخت هستند.وزیر راه و شهرسازی با
یادآوری از اینکه هم اکنون جریان خانهسازی
به یک فرآیند خط تولید در کشور تبدیل شده

است ،خاطرنشان کرد :تمام سعی ما بر این بوده
که خط تولید و نهضت پایدار ساختمان حفظ
شود و از این به بعد ما شاهد یک جریان ثابت
تولید مســکن در کشور باشیم تا مردم عزیزی
که فاقد مسکن هستند ،از این طریق بتوانند از
مسکن مناسب بهرهمند شوند.اسامی در پاسخ
به این ســؤال که «آیا ثبت نام جدید در طرح
اقدام ملی مســکن انجام خواهد شد؟» گفت:
برای شهرهایی که تاکنون زمین برای آن تهیه
نشده اســت ،ثبتنام جدید صورت میپذیرد.
همچنین در شــهرهایی که ثبتنام نداشتند،
مراحل ثبتنام خواهیم داشــت کــه در این
خصوص اطاعرسانی انجام میشود.

چرا ریزش بازار ارز پس از پیروزی بایدن تداوم نداشت؟
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق علیه الســام
با تشــریح دایل موقتی بودن ریزش نــرخ ارز پس از
پیروزی بایــدن در انتخابات آمریــکا گفت :بدهکاران
ارزی باخرید گســترده ارز نرخها را باا بردند .روزهای
پر تاطم و چشــم انتظاری ها برای کاهش نرخ ارز به
پایان رسید .با اینکه مردم عادی آنهایی که داری برای
سوداگری ندارند گمان می کردند در صورت عدم رای
آوری ترامپ نرخ ارز می شکند و نفسی با کاهش قیمت
ها تازه می کنند اما این آرزو دیری نپایید و نرخ ارز باز
راه صعود و روند افزایشــی را در پیش گرفت .با اینکه
کارشناســان در تحلیل های خود پیــش از باا رفتن
مجدد نــرخ ارز ثبات کاهش قیمت ارز را حداقل برای
یکی دو ماه پیش بینی مــی کردند اما کاهش قیمت
دار حتی یک هفته هم طول نکشــید و دوباره مسیر
باا رفتــن را در پیش گرفت .حجــت اه عبدالملکی
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه
الســام در این گفت و گو چنــد تحلیل درباره چرایی
کاهش و افزایش مجدد نرخ ارز ارائه داده است.
مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز در اقتصاد
ما از نظر شما چیست؟
ارز در اقتصاد ایران کاای چند بعدی است ،به عبارت
دیگــر ارز هم مثل خودرو یا ســایر کااها یک کاا به
شــمار می رود چــون پول خارجی در هــر اقتصادی
شــبیه به یک کاا عمل میکنــد ،لذا کاایی که چند
بعدی اســت ،عوامل مختلفی می تواند روی قیمت آن
اثر بگذارد از عوامل سیاســی گرفته تا عوامل روانی و
اقتصادی .مشــخصا عوامل اقتصادی موثر بر نرخ ارز را
می توان حدس زد ،عواملی مثل کمبود عرضه یا مازاد
تقاضا وقتی وجود داشته باشد موجب باا رفتن نرخ ارز
می شــود .یکی از مهمترین دایل افزایش نرخ ارز در
شش ،هفت ماه اخیر ناترازی یا کسری عرضه بود ،چون
تقاضا بــرای ارز باا بود اما عرضــه ارز به میزان کافی
وجود نداشت ،قیمتها به تناسب همین عدم عرضه و
تقاضا افزایش می یافت ،ضمن اینکه عوامل روانی هم بر
افزایــش نرخ ارز موثر بود .افزایش روز به روز تورم و در
مقابل آن کاهش ارزش پول ملی نیز به تقاضای بیشتر
ارز دامن زد .هنگامی که مردم احســاس کردند ارزش
پول آنها در حال کاهش است ،برای خرید دار به بازار
ارز هجوم آوردند ،ارز خریدنــد تا ارزش پول یا دارایی
خود را در برابر افسار گسیختگی تورم و کاهش ارزش
پول ملی پوشش دهند.
عمــده ترین دلیل کاهش نــرخ ارز را در هفته

گذشــته و بعد از نتیجه گیری انتخابات آمریکا
چگونه ارزیابی می کنید؟
امــا عامل اصلــی کاهش نــرخ ارز را در روزهای اخیر
اینگونه می توان تحلیل کرد .کاهش قیمت ارز در چند
روز گذشته ناشی از عرضه بیشتر ارز به بازار بود ،به این
دلیل که بخش زیــادی از مردم و فعالین اقتصادی ارز
هایی را که پیش از این با قیمت های پایینی خریداری
کرده بودند و در طی ماه های گذشته رشد نسبتا خوبی
کرده بود را با دلیل نگرانی از کاهش قیمت ارز به بازار
عرضه کردند .این گروه به این دلیل که بایدن به عنوان
رئیس جمهور آتی آمریکا اهل مذاکره و تعامل است و
به احتمال زیاد ممکن اســت به برجام برگردد ارز خود
را به بازار عرضه کردند .تحلیل آنها از وضعیت اقتصادی
و سیاســی این بود که با مذاکره با آمریکا منابع ارزی
کشــور افزایش می یابد ،دارهای بلوکه شده به کشور
برگردانده می شود ،لذا نرخ ارز پایین می آید ،بنابراین
برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی پیشدســتی
کردند و ارزهایی که در گاوصندوق ها و خانه ها گذاشته
بودند را به بازار عرضه کردند .این نکته بسیار قابل تامل
اســت که بین  ۱۸تا  ۲۰میلیارد دار ارز نقد در دست
مردم ایران وجود دارد ،یک عدد بسیار بزرگی است .اگر
یک چهارم ارزهایی که دست مردم است وارد بازار شود،
حتما قیمت ارز به زیر  ۲۰هزار تومان میرسد .کاهش
نرخ ارز در هفته گذشته به دلیل جریان انتظاراتی بود
که در ریاســت جمهوری آمریکا اتفاق افتاد .بخشی از
کسانی که ارزی در اختیار داشتند ارز خود را وارد بازار
کردند که در نهایت منجر به افت قیمت ارز شد.
کاهش نرخ ارز به دلیل انتخاب شدن بایدن روانی
است یا اینکه این موضوع ضمن هیجانی بودن آن
در دراز مدت می تواند به واقعیت تبدیل شود؟
کاهش نرخ ارز یک اتفاق روانی اســت ،به این دلیل که
هنوز اتفاق خاصی بین ایران و آمریکا نیفتاده اســت.
هنوز بحث انتخاب بین بایدن و ریاست جمهوری وی
قطعی نشــده اســت ،ثانیاً حتی اگر ریاست جمهوری
بایــدن هم قطعی شــود و وی اول بهمن ماه وارد کاخ
سفید شــود ،حتی اگر قصد همکاری با ایران را داشته
باشد این موضوع چندین ماه دیگر محقق می شود ،اگر
بین ایران و آمریکا باب مذاکره ای صورت بگیرد چندین
مــاه زمان میبــرد تا مذاکره و توافقــی صورت بگیرد
بنابرایــن زمان زیادی برای تحقــق یا عدم تحقق این
مسائل در پیش رو داریم که همه فقط در حد فرض و
گمان و پیشبینی است .در شرایطی که تاطمات روانی

بر بازار حاکم اســت برخی از این شرایط سوءاستفاده
میکنند .برخی که نگاه عمیق تری به بازار و مســائل
سیاســی دارند در هنگامه عرضه ارز توسط مردمی که
نگران کاهش نرخ ارز بودنــد ارزها را خریداری کردند
چرا که آنها می دانســتند با روی کار آمدن بایدن هم
گشــایش خاصی ایجاد نمی شود ،طبیعتاً این گروه ها
در بازار ارز فعال شــدند .همچنین بخشــی از کسانی
که این روزها در بازار ارز فعال شدند احتمااً بدهکاران
ارزی بودند ،صادر کنندگانی که بدهی ارزی داشــتند،
از موقعیت موقتی کاهش نرخ ارز اســتفاده کردند تا
بخشی از بدهی ارزی خود را به بانک مرکزی برگردانند.
این موارد جزء عواملی به شمار می روند که هر کدام به
نوبه خود موجب افزایش دوباره نرخ ارز شد .اگر بایدن
اول بهمن ماه وارد کاخ سفید شود ،باز هم ریزش ارز را
به صورت هیجانی و روانی خواهیم داشت ،اما در حال
حاضر باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا قیمت ارز در
روزهای آینده افزایش پیدا میکند یا خیر؟
آیا دولت در کاهش و افزایش نرخ ارز در روزهای
اخیر نقشی داشته است؟
عبدالملکی در این باره به رادار اقتصاد گفت :مســئله
ای که مقداری محل شــک و شبهه است ،این موضوع
اســت که دولت در کاهش یا افزایش نرخ ارز چه بازی
صورت داده است .هر چند بنده در حال حاضر در این
باره نظر و تحلیل خاصی ندارم اما به هر حال یک قضیه
می تواند این فرض باشــد که دولــت در عرضه ارز در
شــرایط موجود یعنی بعد از انتخابات موثر بوده است.
برخــی تحلیلگران معتقدند دولت برای اینکه کشــور
و مــردم را متمایل به مذاکره مجــدد کند در روزهای
اخیر ارز را به صــورت تصنعی کاهش داد اما بعد این
موضوع را ادامه نداد .یک مســئله دیگر هم تحوات در
بازارهای موازی است ،سایر بازارهای موازی اعم از بازار
طا یا بازار ســرمایه در هفته هــای اخیر ریزش هایی
داشتند که این ریزش ها تداوم داشت .طبیعتاً کسانی
که داراییها و ســهام خود را در این بازارها میفروشند
دنبال بازار دیگری برای سرمایه گذاری هستند ،وقتی
قیمت ارز کاهش پیدا میکند به سمت بازار ارز تمایل
پیدا میکنند ،بنابراین سهام خود را میفروشند تا دار
بخرند ،خود این مساله می تواند یکی از عوامل باا برنده
قیمت ارز باشد .اینجا یک حلقه جدی مفقوده که درباره
آن باید تحلیل شود بازی دولت با نرخ ارز است که آیا
دولــت برنامه ای برای نــرخ ارز دارد یا برنامه ویژه ای
ندارد ،این ها ســوااتی است که به احتمال زیاد جواب
آنها هفته آینده مشخص میشود.
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گزیده خبر
کاهش  ۲۰تا ۳۰درصدی مصرف کااهای
اساسی درپی گرانی ها
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد متوسط مصرف کااهای اساسی
کاهش قابل توجهی یافته است به عنوان مثال مصرف گوشت گوساله  ۲۰درصد
و گوشــت گوسفندی  ۲۹درصد در ســال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۵کاهش
یافته اســت .متوسط مصرف کااهای اساسی در ســال های اخیر کاهش قابل
توجهی یافته است ،به عنوان مثال مصرف برنج خارجی  ۸درصد ،گوشت گوساله
 ۲۰درصد ،گوشــت گوســفندی  ۲۹درصد ،روغن نباتی  ۶درصد و قند و شکر
 ۴درصد در ســال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۵کاهش یافته است .این کاهش
برای دهکهای پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است .برای نمونه میزان
کاهش مصرف دهک ســوم درآمدی در جدول زیر قابل مشاهده است .جدول
متوســط مصرف کااهای اساسی در ســالهای  ۱۳۹۵و ( ۱۳۹۸گرم در ماه به
ازای هر فرد):

نظر کارشناســی مرکز پژوهشهای مجلس نشــان میدهد اتخاذ سیاستی در
راستای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای
کم برخوردار بسیار ضروری است .با این حال بسته به میزان منابع در دسترس،
جامعه هدف میتواند متفاوت باشد.

استانها
در دیدارنمایندگان مجلس دانش آموزی استان با مدیرکل آموزش و پرورش
قم مطرح شد:

اهمیت نقش اعضای مجلس دانش آموزی
درشرایط حساس کنونی

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان قــم با بیان اینکه
مجلس شــورای دانش آموزی نقشــی حساس و موثر
در برنامه ریزی و سیاســیت گذاری هــای آموزش و
پــرورش داردگفت  :در موقعیت کنونی و به ویژه زمان
بهره گیری از شبکه آموزشی شاد و چگونگی استفاده
از فرصت ها این نمایندگان مجلس دانش آموزی هســتند که می توانند یاریگر
مدیران و عوامل دست اندرکار در آموزش و پرورش باشند.به گزارش اداره روابط
عمومی و اطاع رســانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم حمید رضا شیخ
ااســام با بیان این مهم و ابراز خرسندی از این دیدار افزود  :روحیه خوباوری
وباورپذیری در دانش آموزان ما ستودنی است و این روحیه و مسیولیت پذیری
شایسته می تواند آینده ای روشن را فرروی شما عزیزان دانش آموز قرار دهد.وی
نظرات دانش آموزان را در مورد مسایل مرتبط با آموزش و پرورش مهم ارزیابی
کرد و گفت  :دانش آموز مســتعد و کارآمد استان باید با توجه به زوایای فکری
و علمی خود همواره یاورمدیران آموزش و پرورش باشــد و در موارد حساس به
کمک آنان بشتابد.شیخ ااسام تشکیل کارگروه های ویژه دانش آموزی را مورد
توجــه قرار داد و گفت  :امروز جایگاه شــورای دانش آموزی به عنوان یک رکن
مطــرح گردیده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت.مدیر کل آموزش و
پرورش استان قم با عنایت به اینکه مجلس دانش آموزی فرصتی مناسب برای
پیگیری مطالبات دانش اموزان است گفت  :سازمان دانش آموزی استان زمینه
ای را فراهــم نماید تا نمایندگان محترم مجلس دانش آموزی بتوانند با فراغت
خاطر نظرات خود را ارایه و یا به بیان پیشنهادات خود بپردازند.شیخ ااسام در
پایان خطاب به سرپرست سازمان دانش آموزی استان گفت  :زمینه ای فراهم
گردد تا دو نماینده محترم دانش آموزان استان در مجلس دانش آموزی بتوانند
در جلسات شورای معاونین نواحی و مناطق  ،شورای آموزش و پرورش و شورای
معاونیــن اداره کل حضور یافتــه و برنامه های خود و اهمیت این مجلس را به
خوبی تشــریح نمایند.یاد آور می شود در این دیدار دانش آموزان آقای میزانی
وخانــم کنگرانی فراهانی به عنوان نمایندگان دانش آموزی اســتان در مجلس
شــورای دانش آموزی به بیان نظرات خود پرداخته و از حمایت های مدیر کل
آموزش و پرورش استان و کسب رتبه های ارزشمند علمی توسط دانش آموزان
استان که با حمایت های ایشان حاصل گردیده تقدیر نمودند.

دستان پاک برگزیدگان خود را شناخت
مشهد -علی گلستانی /اختتامیه جشنواره بین المللی
نقاشــی" دســتان پاک نجات بخش زندگی" بصورت
مجازی توســط کانون پرورشــی فکری کــودکان و
نوجوانان خراســان رضوی برگزار شد و  ۳۵۰اثر موفق
به کســب مدال و دیپلم افتخــار گردیدند.محمدرضا
زمردیان ،معاون فرهنگی کانون پرورشــی فکری کودکان و نوچوانان کشور در
مراســم اختتامیه جشنواره نقاشی دســتهای پاک نجاتبخش زندگی؛ گفت
همزمان با شــیوع کرونا موضوع بهداشــت فردی و شستشوی دستها اهمیت
بیشــتری پیدا کرد ،از اینرو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران که
یکی از سازمانهای دوستدار کودک است ،تصمیم به برگزاری مسابقه بینالمللی
نقاشــی دســتهای پاک نجاتبخش زندگی برای کودکان و نوجوانان سراسر
دنیا با هدف فرهنگســازی در حوزه بهداشــت فردی گرفت.وی افزود :موضوع
این مســابقه «بهداشت دســتهای من» در محورهای لباسها ،اسباببازیها،
خوراکیها ،خانواده ،دوســتان ،خانه ،شهر و دنیایی که در آن زندگی میکنم و
«دستهایی که مراقب سامتی من هستند ,بود که مشارکت کودکان و نوجوانان
 ۲۷کشور دنیا باعث خوشحالی و دلگرمی ما برای ادامه این راه شد.بیبی طاهره
طهماســبی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز بیان کرد:
ســامت کودکان و نوجوانان ،از موضوعات مهم کنوانسیون حقوق کودک است
که به تفصیل در ماده  ۲۴پیماننامه حقوق کودک به آن پرداخته شده است .در
جهان امروز همواره عوامل متعددی سامت کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد
امــا همه ما خوب میدانیــم که هر بحران و اتفاق تلــخ میتواند فرصتی برای
یادگیری و آموختن چیزهای جدید ،امکانــی برای مهربانی کردن ،تابآوری و
ساختن جامعهای بهتر و شایستهتر باشد و از آنجا که کودکان و نوجوانان امروز ما،
اداره کنندگان و عامان قدرتمند تغییر و تحول در جامعه فردا هستند ،داشتن
اطاعات درست از بحرانهای جامعه به آنها کمک میکند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات در
ماههای سرد سال هستیم
شــرکت گاز استان گلستان به منظور رفاه حال مشترکین گاز ،در آستانه
سرد شــدن هوا ،تمهیدات و اقداماتی را انجام داده و در آمادگی مطلوبی
به سر می برد.علی طالبی ،سرپرست شــرکت گاز استان گلستان افزود:
همه تاش و تمهیدات مورد نیاز در حد امکان انجام گرفته اســت تا در
صورت بروز مشــکل بتوانیم با امکانات موجود ،دراســرع وقت مشکات
را مرتفع کرده و فصل ســرما را بخوبی سپری کنیم.طالبی تصریح کرد:
ســرویس ،تعمیر و نگهداری تاسیســات گازرســانی ،تعویض قطعات و
تجهیزات ،اورهال تمامی ایســتگاههای تقلیل فشار گاز ،بررسی و ارزیابی
نقاط ضعف و قوت ازجمله اقدامات پیشــگیرانه بوده که در این شــرکت
انجام شده اســت.وی اظهار داشت:خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون ،با
حضور مسئولین و کارشناسان شرکت ،بازدیدهای دوره ای از تاسیسات و
ادارات گازرسانی در شرف انجام است که در این رابطه مشکات شناسایی
شــده مورد پیگیری قرار گرفته و مرتفع شد ،ضمن اینکه سطح آمادگی
نیروها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که خوشــبختانه تمامی نیروها بویژه
پرســنل امدادی و عملیاتی ادارات بهمراه تجهیزات موجود در شــرایط
بســیار خوبی قرار دارند.سرپرست شرکت گاز اســتان گلستان در پایان
در خصوص مدیریت مصرف بهینه گاز ،افزود :این شرکت جهت استمرار
جریان گاز مشــترکین ،تمامی تاش خود را بکارمی گیرد ،ولی این کار
مساعدت و همراهی مردم عزیز اســتان را نیز بهمراه دارد تا با مدیریت
بهینــه و صرفه جویی در مصرف گاز با رعایت نکات ایمنی ،این شــرکت
را یاری رسانند.
در راستای کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی صورت گرفت؛

امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب
و فاضاب مازندران و پارک علم و فناوری
مدیر عامل آب وفاضاب اســتان مازندران گفت:
بــه منظور اعتای ارزش های علمی در راســتای
کاربــردی کردن پــروژه های تحقیقاتــی ،فراهم
نمودن بســتر ازم برای بهره گیــری حداکثری
از توانمنــدی های علمی و فنی و نیز گســترش
دامنه عملکرد خدمات مشــترک از طریق همکاری های علمی ،آموزشی،
مشــاوره ای و پژوهشــی ،تفاهم نامه ای بین این شرکت و پارک علم و
فناوری استان امضا شــد.مهندس مجید عبدالهی با بیان خبر باا افزود:
در ایــن تفاهم نامه بر همکاری دو مجموعه و بهره مندی از تخصص ها
و توانمندیهــای طرفین در عرصه های گوناگون از جمله فنی ،آموزشــی
و پژوهشــی در زمینــه آب و فاضاب تاکید شــد.وی ،کاربردی نمودن
فرایند تولید علم از طریق پژوهش در شــرکتهای آب وفاضاب را امری
الزامی دانســت و تصریح کرد :از این علوم می توان در بخشهای مختلف
از جمله تاسیسات و شبکه های آبرسانی ،انتقال و جمع آوری فاضاب،
ارتقای کیفیت آب ،مهندســی مجدد تصفیه خانه های فاضاب ،نوسازی
شبکه ها و سیستم های موجود ،کاهش مصرف انرژی و ....بهره برد.دکتر
معتمــدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران نیز با اشــاره به لزوم
همکاری مراکز تحقیقاتی با دســتگاه های اجرایی و خدمات رسان گفت:
هدف این مراکز حمایت و توســعه سازمانهاست.گفتنی است این تفاهم
نامه در  7ماده و یک تبصره تنظیم شد.

نفت و انرژی
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بازار نفت را نباید سیاسی کرد

“زنگ آب” در استان اصفهان به صورت
مجازی نواخته شد

سرپرست شرکت گاز استان گلستان:

@sobheqtesad

زنگنه در اجاس کشورهای صادرکننده گاز::

استانها

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان پیرامون
نواختن زنگ آب در فضای مجازی اعام کرد :نواختن
زنگ آب در صورتی که دانش آموزان فرایند تعلیم
و تربیت را به دلیل شــیوع ویروس کرونا مجازی
دنبال می کنند ،نشانگر اهمیت و ارزش آب است.
هاشــم امینی با بیــان اینکه آب در همه فرهنگهــا کاایی مهم و غیر
قابل جایگزین به شــمار میرود ،ابراز داشت :در فرهنگ دینی و اسامی
ما بر اهمیت آب دو چندان تاکید شــده و بر پرهیز از اســراف در مصرف
آب و صرفــه جویــی در مصرف این مایع حیاتی توصیه شــده اســت.
وی بــا تاکید بــر اهمیت آمــوزش اســتفاده صحیــح از آب به دانش
آمــوزان اظهار داشــت :دانش آمــوزان میتوانند با آمــوزش به عنوان
یــک مــروج فرهنگ مصــرف صحیــح آب در خانوادهها عمــل کنند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان بــا تقدیر از همکاری
خــوب اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان همچنیــن مدیــران و
مربیان مــدارس ،ابراز امیــدواری کرد کــه برگزاری ایــن برنامهها در
نهایت مــی تواند به اصــاح الگوی مصــرف آب در جامعــه بیانجامد.
وی ادامه داد :باید فرهنگ صرفه جویی به عنوان یک اصل در زندگی اقشار
مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد و تمامی مصارف همچون مصارف خانگی
و همچنین مصرف در محیط اجتماعی مانند مدارس مطابق الگو باشــد.
هاشــم امینی خاطر نشــان کرد :برای تشــکر از این نعمت خداوند باید
بتوانیم راه اســتفاده صحیح و پرهیز از اسراف را بیاموزیم و دانشآموزان
بهترین گزینه برای آموزش الگوی مصرف صحیح در زمینه آب هســتند.
در ادامــه این مراســم مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان با
اشــاره به اهمیــت مصرف صحیــح آب توســط دانش آمــوزان گفت:
یکــی از راههــای مصرف بهینــه آب توســط دانش آموزان اســتفاده
از تحهیــزات کاهنــده در مــدارس اســت کــه بدین منظــور تصمیم
گرفتیــم از شــیرهای پدالــی در مــدارس اســتان اســتفاده کنیــم.
اعتدالی ادامه داد :اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد تا قبل
از سال  1400در بیش از  80درصد مدارس از شیرهای پدالی استفاده نماید.
وی ادامه داد :در چند ســال اخیر آمــوزش و پرورش در مقاطع مختلف
تحصیلی برنامه های آموزشــی متنوعی پیرامون مصرف بهینه آب برای
دانش آموزان در دســتور کار قرار داده اســت که نمونه بارز آن برگزاری
جشــنواره نخســتین واژه آب برای کودکان اول دبســتان می باشــد.
همچنین در ســالهای اخیر زنگ آب با هدف ترویج مصرف درســت آب
در میان دانش آموزان در مدارس ســطح اســتان نواخته شــده است .
ازم به ذکر است مراسم “زنگ آب” و “جشنواره نخستین واژه” همه ساله
در آبان ماه ،همزمان با آموزش کلمه آب در مقطع اول دبستان ،همراه با
جشن و برنامه های آموزشی در خصوص مدیریت مصرف آب ،در دبستان
های استان برگزار می گردد.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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وزیر نفت راهکار رســیدن به یک صلح پایدار را کنار گذاشــتن قلدرمآبی و پرهیز از
سیاســی کردن بازارهای انرژی دانســت .بیژن زنگنه با اشــاره به سخنرانی خود در
بیستودومین نشست ساانه وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف)
گفت :در ســخنرانی خودم به نقش مخرب آمریــکا در تمام مقررات جهانی در چهار
ســال اخیر اشــاره کردم؛ از رفتارش در مورد کنوانســیونهای آب و هوایی گرفته تا
جنگ تجاری با چین و از همه مهمتــر خروج از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه
و غیرقانونی بر ایران.وی با اشــاره به اقدام آمریکا در محدود کردن دسترسی ایران به
درآمدهایش گفت :این اقدام آمریکاییها باعث شده تا ما در شرایط کرونایی نتوانیم به
درآمدهای خودمان دسترســی داشته باشیم و نتوانیم آن را در راستای بهبود شرایط
زندگی مردم به ویژه مســائل بهداشتی و پزشکی آنها هزینه کنیم.وزیر نفت تصریح
کرد :با این حال و به رغم تمامی فشارها ما توانسته ایم صنعت گازمان را توسعه دهیم
و به رکورد استخراج هزار میلیون متر مکعب گاز در روز دست یافتیم و همچنین امروز
 95درصد مردم ما از نعمت گاز برخوردارند.وزیر نفت در پایان تاکید کرد :در یک جهان
صلحآمیــز و برای یک صلح پایدار باید همکاری بینالمللی افزایش یابد و قلدرمآبی را
کنار بگذاریم و از سیاسی کردن بازارها بهویژه بازار انرژی خودداری کنیم.بر اساس این
گزارش بیژن زنگنه پنجشــنبه 22 ،آبانماه در بیست و دومین نشست وزیران نفت و
انرژی مجمع کشــورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) با بیان اینکه این نشست از
بسیاری جهات منحصر به فرد است ،از آن رو که در بحبوحه شیوع ویروس کووید19-
که در صد سال اخیر بیسابقه است ،برگزار میشود ،تصریح کرد :برگزاری این نشست
نشاندهنده موفقیت جیئیسیاف است و ما این موفقیت را به رئیس نشست ،دبیرکل
و کارکنان دبیرخانه مدیون هستیم.وی با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران
جیئیســیاف از اینکه میبیند این مجمع دارای اســتحکام ،کارآمدی و اعتبار شده
بیست ودومین نشست ســاانه وزیران
نفــت و انــرژی مجمــع کشــورهای
صادرکننده گاز (جیئیسیاف) از طریق
ویدیوکنفرانس با انتشار بیانیهای به کار
خود پایان داد.به گزارش شــانا به نقل از
دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده
گاز (جیئیســیاف) اعام کرد :بیست
و دومین نشســت وزیران این مجمع روز
گذشته(پنجشنبه) به ریاست عبدالمجید
عطار ،وزیر انرژی الجزایر و از طریق ویدیو
کنفرانس برگزار شــد .در این نشســت
وزیران نفت و انرژی و مقامهای عالیرتبه
الجزایر ،بولیوی ،مصر ،گینه اســتوایی،
ایــران ،لیبــی ،نیجریه ،قطر ،روســیه،
ترینیداد و توباگو و ونزوئا و در عین حال
آنگوا ،آذربایجان ،عــراق ،مالزی و نروژ
به عنوان اعضای ناضر حضور داشــتند.
مدیــران انــرژی اندونــزی ،موزامبیک،
ســنگال ،تونس و ترکمنستان به همراه
رهبران ،موسســه تحقیقــات اقتصادی
آسهآن و شــرق آسیا ،مجمع بینالمللی
انرژی  ،ســازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپــک) نیز به عنــوان مهمانان
مجمــع در نشســت افتتاحیه شــرکت
کردند.در این نشست پویاییهای کنونی
در صنعــت گاز ارزیابی و بر این موضوع
تاکید شد که بنیانهایی که منجر به رشد
مورد انتظار گاز طبیعی در ســبد انرژی
جهان میشــود بیتغییــر باقی خواهد
ماند.گاز طبیعی در میان ســوختهای
فسیلی سریعترین روند رشد را در جهان
دارد و تا اواسط قرن به منبعی اصلی در
ســبد انرژی جهانی تبدیل خواهد شــد
و ســهم خــود را از  23درصد کنونی به
 28درصد افزایــش میدهد.وزیران نفت

اســت ،به خود میبالد ،تصریح کــرد :همه این موارد در کمتــر از دو دهه از ماه مه
ســال  2001به وقوع پیوسته است .جیئیسیاف گامهای بزرگی برای گفتوگوهای
تخصصــی و هدفمند با کشــورهای تولیدکننده و مصرف کننده گاز ،موسســهها و
سازمانهای بین المللی برداشته است.وزیر نفت گفت :گزارش چشم انداز جهانی سال
 2050میادی مجمع که از مهمترین انتشــارات دبیرخانه اســت ،نشان میدهد که
با وجود همه موانعی نظیر شــیوع ویروس کوویــد ،19-چالشهای ژئو راهبردی که
سبب کاهش رشد اقتصادی جهان و تغییر رفتار مصرف کنندگان شده است ،روزهای
خوبی در انتظار مجمع و اعضای آن و همه کشــورهای تولیدکننده است.وی با بیان
اینکه در چهار سال گذشته جامعه جهانی ضربه بزرگی را در مقابل تاشهایش برای
ارتقای همکاریهای بینالمللی ،چندجانبهگرایی ،توسعه پایدار و تا حد بسیاری درباره
جهانیســازی تجربه کرده اســت ،افزود :روابط میان آتانتیک خدشهدار شده است،
جنگ تجاری میان چین و آمریکا رشــد اقتصادی جهانــی را تحت تاثیر منفی قرار
داده اســت.وزیر نفت تصریح کرد :خروج یک جانبه ایاات متحده آمریکا از بسیاری
از معاهدهها و توافقها نظیر برجام که حاصل سالها تاش ،مذاکرات چندجانبه بوده
است ،همگی بیانگر تغییر پارادایم در روابط بینالملل است.زنگنه با بیان اینکه خروج
ایاات متحــده آمریکا از برجام ،تحمیل غیرقانونی ،تحریمهای یکجانبه اقتصادی در
مقابل کشور من چیزی جز زورگوئی به ایران و جامعه جهانی نبوده است ،اظهار کرد:
تحریمهای آمریکا به ایران نقض سیاستهای مشخص بیشتر کشورهای عضو جامعه
جهانی تنها بهدلیل ســلطه آمریکا بر سیستم مالی و بانکی جهانی است.وی با اشاره
به اینکه تحریمهای آمریکا به صورت ناعادانهای مانع دسترســی ایران به میلیاردها
دار از درآمدهایش از محل صادرات منابع هیدروکربوری شده است ،افزود :دسترسی
نداشــتن به این درآمد مانع از این شــده است تا کشــور من بتواند به مبارزه بهتر با

بیانیه نشست پایانی وزیران مجمع
کشورهای صادر کننده گاز

و انرژی کشــورهای عضو جیئیسیاف
تأکید کردند که این منبع انرژی فراوان
و انعطافپذیــر همچنــان تأمینکننده
نیازهای روزافزون انرژی جهان و منشــأ
سه ستون توســعه پایدار ،یعنی توسعه
اقتصادی ،پیشرفت اجتماعی و حفاظت
محیط زیســت خواهد بود.افزون بر این،
در این نشست تأکید شد که گاز طبیعی
همچنان پشتوانه توسعه پایدار و کاهش
آایندگی سامانههای انرژی است.در این
نشســت بر عزم اعضــا بهمنظور افزایش
ســرعت همکاری برای توســعه کارآیی
جیئیسیاف تاکید شد.مجمع کشورهای
صادرکننده گاز همچنیــن بر تابآوری
کشورهای عضو در تاش برای اطمینان
از عملکرد بدون محدودیت بازارهای آزاد
و انعطافپذیــر گاز و عرضه بیوقفه به
مشــتریان باوجود چالشهای متعدد و
کاهش درآمد ،تاکید کــرد.در افتتاحیه

این نشســت عبدالمجید عطار با مروری
بر تحوات اخیر در صنعت گاز ،الزامهای
راهبردی برای پیشــرفت این صنعت را
تشــریح و بر نقش اصلی جیئیسیاف
به عنوان بســتری منحصر به فرد برای
گفتوگــوی چنــد جانبه کشــورهای
صادرکننده و مصرفکننده گاز و فعاان
این صنعت تاکید کرد .یوری ســنتورین
دبیرکل جیئیسیاف ضمن ارائه گزارش
مدیریــت دبیرخانــه ،فعالیتهای انجام
شده در ســال  2020میادی همسو با
تحقق اهداف چشمانداز مندرج در بیانیه
 2019ماابو گینه اســتوایی ،اساسنامه
مجمع ،راهبرد بلندمــدت ،برنامه کاری
پنجســاله و برنامههای کاری سالهای
 2019و  2020را تشــریح کــرد.در این
نشست ،نسخه پیشــرفته  2020نشریه
اصلی مجمــع ،چشــمانداز جهانی گاز
 ،2050براســاس «الگــوی جهانی گاز»

کووید 19-و محافظت از مردم با خدمات پزشــکی و مشوقهای اقتصادی و اجتماعی
بهدلیل محدودیتهای وضع شده ناشی از ویروس کووید 19-بپردازد .من معتقدم که
دولت آمریکا ســهم بزرگی از مســئولیت مرگ روزانه  400تن از مردم ایران را دارد.
وزیر نفت ادامه داد :با وجود همه این چالشهای ژئوراهبردی ،ما به پیشرفتهای قابل
ماحظهای در بخش انرژی دســت یافتهایم .با تکیه بر منابع داخلی انسانی ،فناوری و
ســرمایهگذاری ،موفق به تولید پایدار روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز شدهایم95 .
درصد از جمعیت  80میلیونی کشور به گاز لولهکشی در خانههایشان دسترسی دارند،
صنایع نفت و پتروشیمی گامهای بلندی درباره فناوری بومی در زنجیره تولید برداشته
اند .ما باید مقاومت کنیم.زنگنه با بیان اینکه پیشبینی بلندمدت تقاضای گاز طبیعی
نشان میدهد که تا سال  2050سهم گاز طبیعی در سبد جهانی از  23درصد به 28
درصد خواهد رسید ،تصریح کرد :اما این میزان رشد برای نیل به اهداف توسعه پایدار
و تغییرات اقلیم به ویژه در سیسال آینده کافی نیست .همانطور که پیشتر هم اشاره
کردم برای رســیدن به سهم  30درصدی مجمع ،باید رویکردی تازه برای نشان دادن
ارزش جهانی گاز اتخاذ شــود.وی با اشاره به اینکه توسعه و بهکارگرفتن فناوریهای
کربنزدایی در روند تولید و انتقال گاز طبیعی و توسعه ،تولید هیدروژن پاک از جمله
راههای بهبود مصرف گاز در طول دوران گذار است ،تصریح کرد :من مطمئن هستم
که همگی شما متفق القول هستید که دستیابی به اهداف تاسیس مجمع کشورهای
صادرکننده گاز در گرو همکاری ،همآهنگی و سیاســتزدایی بخش انرژی است.وزیر
نفت تصریح کرد :با استفاده از دیپلماسی فعال ،تهیه گزارشهای تحلیلی درباره بازار
گاز و چشم انداز بلندمدت گاز ،دبیرخانه فرصتی ارزنده برای شناساندن مجمع ایجاد
کرده اســت .باید تاش کرد مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان مرجعی قابل
اعتماد برای متخصصان گاز در جهان شمرده شود.

جیئیسیاف ارائه شد.وزیران این مجمع
نیــز از راهاندازی بولتن آماری ســاانه و
گزارش جدید ساانه کوتاه مدت بازار گاز
جیئیسیاف اســتقبال و از دستاوردها
در زمینه تأسیس موسسه تحقیقات گاز
در الجزایــر قدردانی و تشــکر کردند.در
این نشست سیاســت و روند ارائه جوایز
جیئیسیاف تصویب شد ،مراسم اهدای
جوایز جیئیســیاف از سال  2021آغاز
و طی مراســمی در حاشــیه ششمین
نشســت ســران جیئیســیاف برگزار
میشــود.در بررســی گزارش مقدمات
برگزاری ششــمین نشست سران مجمع
کشورهای صادرکننده گاز ،وزیران نفت
و انرژی این مجمع از پیشرفتهای قطر
به عنوان میزبان این رویداد دوساانه ،که
قرار اســت  18نوامبــر  2021در دوحه
برگزار شود ابراز رضایت کردند.در همین
حال ،الجزایر در سال  2023میادی در
الجزیره میزبان هفتمین نشســت سران
جیئیسیاف خواهد بود.در این نشست
فرانکلین مولینا اورتیز ،وزیر هیدروکربن
بولیوی به عنوان رئیس نشســت وزارتی
ســال  27( 2021آبانماه سال )1400
و فرانکلیــن خان ،وزیر انــرژی و صنایع
انــرژی جمهوری ترینیــداد و توباگو به
عنوان نایب رئیس انتخاب شــدند.افزون
بر این ،محمــد همل از الجزایر به عنوان
رئیس هیئت اجرایــی و آنجل گونزالس
سالترون از ونزوئا به عنوان نایب رئیس
هیئت اجرایی در ســال  2021میادی
منصوب شدند.بیست و سومین نشست
وزیران نفت و انرژی جیئیســیاف 1۶
نوامبر  25( 2021آبانماه ســال )1400
در دوحه قطر برگزار میشود.

مذاکرات محرمانه تولیدکنندگان اوپک
پاس به کجا رسید؟
مذاکــرات میان اوپک و متحدانــش در خصوص به تاخیر انداختن
برنامه افزایش تولید نفت در ابتدای سال آینده به تاخیر سه تا شش
ماهه افزایش تولید متمرکز شده است .عربستان سعودی و روسیه
که در راس گروهی متشکل از  23کشور قرار دارند ،اعام کرده اند
که درباره تسهیل محدودیت عرضه در ژانویه بازنگری خواهند کرد
زیرا افزایش شــیوع ویروس کرونا به تقاضا برای سوخت لطمه زده
است .روسای روســیه و اوپک حتی به گزینه کاهش بیشتر تولید
نفت اشاره کرده اند .با این حال یک نماینده اوپک گفت :چنین ایده
ای تاکنون از حمایت گســترده در میان سایر اعضا برخوردار نشده
است.به گفته نمایندگان اوپک که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات
مایل نبودند نامشان فاش شود ،در فاصله کمتر از سه هفته به زمان
برگزاری نشست وزیران اوپک پاس به منظور تصمیم گیری درباره
سیاست تولید سال آینده ،این گروه به حفظ محدودیت عرضه فعلی
در ســال  2021متمرکز شده اســت .اوپک پاس در حال حاضر
تولیدش را حدود  7.7میلیون بشــکه در روز معادل هشت درصد از
تولید جهانی محدود کرده است.یک نماینده اوپک گفت :واکسنی
که هفته جاری ســاخت آن از سوی شرکت فایزر اعام شد ،ممکن
اســت تقاضا برای سوخت را در اواسط سال  2021احیا کند و نیاز
به محدودیت عرضه بیشتر برطرف شود .قیمت نفت روز چهارشنبه
در معامات بازار لنــدن در واکنش به این موفقیت علمی به باای
 45دار در هر بشــکه صعود کرد که بااترین قیمت در  10هفته
اخیر بود.با این حال چالشــهای لجستیکی عظیمی که در رساندن
این واکســن برای میلیاردها نفر وجود دارد ،شرایط بازار نفت را در
شش ماه آینده به میزان قابل ماحظه ای تغییر نخواهد داد .بنابراین
رویداد اخیــر تضمین نمی کند که تولیدکنندگان می توانند طبق
برنامه شیرهای نفت را در ژانویه باز کنند.اوپک همچنین ناچار است
با بازگشــت عرضه نفت اعضای معاف از مشارکت در پیمان اوپک
پــاس کنار بیاید .لیبی پس از آتــش بس میان گروههای داخلی،
تولیدش را به ســرعت احیا کرده و به بااترین میزان در حدود یک
سال اخیر رسانده است .معامله گران انتظار دارند صادرات نفت ایران
در ســال  2021پس از فعال شدن توافق برجام از سوی جو بایدن،
رییس جمهور منتخب آمریکا به بازار برگردد.
تغییرات توافق
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی دوشنبه
هفته جاری اعام کرد اوپک و متحدانش در صورت لزوم می توانند
توافــق را تغییر دهند.اوپک پاس اوایل امســال هم چنین اقدامی
کرده بود و افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز را که از
ژوییه برنامه ریزی کرده بود ،یک ماه به تاخیر انداخت و از اوت آغاز
کرد .این گروه با پیش بینی بهبود اقتصاد جهانی و مصرف سوخت،
قصد داشــت در ژانویه دو میلیون بشــکه در روز دیگر به تولیدش
اضافه کند.اما افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا باعث ازســرگیری
قرنطینه شد و تقاضا برای سوختهای حمل و نقل را ضعیفتر کرد و
امیدهای تولیدکنندگان به بهبود شرایط رنگ باخت .دبیرخانه اوپک
در وین در گزارش ماهانه خود برآوردش از تقاضای جهان برای نفت
اوپک در ســال  2021را کمتر کرده و هشدار داده است تاثیر همه
گیری کووید  19بر مصرف در ســال آینده برای مدت طوانیتری
ادامه خواهد داشت.از زمانی که جدیدترین توافق کاهش تولید اوپک
پاس در آوریل تصویب شــد ،ریاض و مسکو پیوسته تاش کرده
اند به انتظارات شــکل دهند و گاهــی اقدامات قاطعانه تر از انتظار
بازار را انجام داده اند و با پنهان کردن نیتشــان ،تاش کرده اند تا
تاثیر تصمیماتشان بر قیمتها را حداکثر کنند.وادیمیر پوتین ،رییس
جمهور روســیه در  22اکتبر اعام کرد اگر ازم باشــد می توانیم
درباره کاهش بیشــتر تولید تصمیم بگیریم و در ادامه خاطرنشان
کرده بود که دلیل فوری برای چنین اقدامی نمی بیند .عبدالمجید
عطار ،وزیر انرژی الجزایر که ریاست دوره ای اوپک را برعهده دارد،
روز چهارشــنبه به چنین احتمالی اشاره کرد .وزیر انرژی عربستان
ســعودی هم مکررا به سفته بازان بازار نفت هشــدار داده است.بر
اساس گزارش بلومبرگ ،هیچ چیز تا زمان برگزاری نشست آناین
وزیران نفت اوپک پاس در روزهای  10و  11آذر قطعی نیســت.
امارات متحده عربی که اخیرا از تعهداتش تحت پیمان اوپک تخطی
کرد ،دوشنبه هفته جاری تاکید کرد برای این که توافق تغییری پیدا
کند ،موافقت همه اعضا ضروری است.
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تداومرکوددرخردهفروشیها

گزارش طرح شــاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد
که در مهر ماه ســال  ۹۹شاهد ادامه شرایط رکود در بخش
خردهفروشــی بودهایم به طوری که شــاخص مدیران خرید
( )PMIخردهفروشی در مهر ماه عدد  ۳۳.۶۹را نشان میدهد،
اما این عدد در شــهریور ماه  ۳۸.۷۸بوده اســت .با توجه به
این که عدد شــامخ کل پایینتر از عدد  ،۵۰مفهوم رکود را
دارد بررســی عدد شــامخ کل که در خرداد  ،۵۰.۸۹تیرماه
 ،۳۷.۵۰مرداد  ،۵۱.۱۹شهریور  ۳۸.۷۸و مهر  ۳۳.۶۹رسیده
حاکی از تداوم رکود طی دو ماه اخیر است.همچنین بر اساس
این گزارش ،شــاخص موجودی مواد اولیه ( )۵۰.۴۱در مهر،
بیشترین و شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
()۲۰.۹۲در مهر ،کمترین مقدار شــاخص در بین پنج مولفه
اصلی شامخ بوده است.در این میان شاخص قیمت محصوات
تولید شــده نســبت به ماه قبل نیز افزایش ۱۵.۸۲درصدی
داشــته که به دلیل ارتباط مستقیم با شاخص میزان فروش
کاا و خدمات موجب کاهش  ۱۳.۷۴درصدی آن نســبت به
ماه قبل شــده است.براســاس این گزارش نشان میدهد که
کاهش عدد شامخ خرده فروشــی از  ۳۸.۷۸در شهریور ماه
به  ۳۳.۶۹در مهرماه نشان دهنده بدتر شدن وضعیت خرده
فروشــی در حوزه فروشگاههای زنجیرهای است .همچنین با
بررســی نتایج بدســت آمده از طرح مذکور شاهد بیشترین
تغییر در شاخص میزان بکارگیری و استخدام نیروی انسانی با
درصد تغییر  -۳۹.۷۰هستیم که احتماا دلیل آن این است

عنوان کرده است .همچنین بررســیهای اتاق اصناف ایران
نشان میدهد که در کنار این عوامل ،مباحث مربوط به رعایت
دســتورالعملهای بهداشــتی و پیشگیری از شیوع بیشتر
ویروس کرونا باعث شده تا ترددهای غیر ضرور کاهش یافته
و تقاضا کنندگان بیشتر به خریدهای اینترنتی و فروشهای
مجازی روی آورند .البته برخی از این فروشگاهها دارای فروش
مجازی هستند ولی اپلیکیشنهای جدید در این طرح مورد
بررسی قرار نگرفته اند.

که با توجه به وضعیت شاخص کل و بدتر شدن اوضاع کسب
و کارها و ،اســتخدام نیروی جدید با ایجاد هزینه مازاد برای
واحدصنفی قابل توجیه اقتصادی نیست.همچنین اتاق اصناف
ایران در گزارش خود در بررســی علل افزایش عدد شاخص
قیمت خرید مــواد اولیه ( )۱۴.۸۹درصد ،شــاخص قیمت

رئیس اتاق تعاون در گفتگو:

محصوات تولید شــده ( )۱۵.۸۲درصد و همچنین شاخص
مصــرف حامل های انرژی ( )۶.۶۸بــه افزایش  ۰.۷درصدی
نرخ تورم نقطهای در مهر ماه نسبت به شهریور اشاره کرده و
ســقوط شاخص بورس از شهریور و به تبع آن کاهش درآمد
مازاد سهامداران را از جمله عوامل کاهش قدرت خرید مردم

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعام کرد

تصمیمات خلقالساعه آثار تحریم
را دوچندان کرد

هدفگذاری برای بازگشت  2۰۰۰واحد
صنعتی تعطیل به چرخه تولید

رئیس اتاق تعاون ایران گفت :فقط بخشی از بیثباتی قیمتها مربوط
به تحریم است ،اما تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی متولیان،
آثار تحریم را دوچندان کرده و به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شده
است.بهمن عبدالهی در مورد موانع تولید در کشور ،اظهار داشت :در
حال حاضر ســه مانع عمده در مسیر تولید کشور وجود دارد؛ مورد
نخست غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصوات است،
مورد دوم بیثباتی مقررات ،دســتورات و آئیننامههای دستگاههای
اجرایی و مورد ســوم عدم تأمین مالی کافی است.رئیس اتاق تعاون
ایران افزود :بخشی از علت بیثباتی قیمت مواد اولیه ناشی از تحریم
است و نمیتوان تحریم را نادیده گرفت اما بخشی هم به تصمیمات
داخلی برمیگردد که اثرات تحریمها را دوچندان کرده اســت.وی
ادامه داد :در موضوع دوم یعنی بیثباتی مقررات باید بگویم که این
مساله دیگر به تحریم مربوط نیســت بلکه مستقیم به تصمیمات
داخلی مربوط میشود .در واقع هر روز تصمیمات خلقالساعه و بعضاً
بدون مطالعه و غیرکارشناسی گرفته و اباغ میشود که آثار سو آن
را مدتی بعد به صورت مســتقیم در تولید میبینیم.عبدالهی گفت:
مورد ســوم یعنی عدم تأمین مالی هم به تحریم مربوط نمیشود.
وقتی هر روز در کشــور فریاد میزنیم که رشــد نقدینگی غیرقابل
کنترل شده و به تعبیری روزی دو هزار میلیارد تومان به آن اضافه
میشود یعنی باید با سیاســتهایی این نقدینگی را به بخشهای
تولیدی و مولد کشــور هدایت کرد که این امر با تصمیمات داخلی
امکانپذیر اســت.رئیس اتاق تعاون ایــران تصریح کرد :بنابراین ما
میتوانیم فشــار تحریم را در بخشی از بیثباتی قیمت مواد اولیه و
محصوات ببینیم ولی در مشکات دیگر بحث داخلی مطرح بوده و
متولیان باید امور را تسهیل کنند.وی تاکید کرد :اگر این  ۳مشکل به
نحوی حل شود حتماً شاهد جهش تولید خواهیم بود.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت :سقف واحدهای
تولیدی هدفگذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید در شهرکها و نواحی
صنعتی کشــور از  ۱۵۰۰واحد به  ۲۰۰۰واحد افزایش یافت و جدول توزیع
اســتانی این  ۲۰۰۰واحد نیز ارایه شد که از ابتدای سال تاکنون  ۸۸۷واحد
تولیدی در شــهرکهای صنعتی به چرخه تولید بازگشــته اند .بابک دین
پرست در حاشیه یکصدمین جلسه ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید و در
گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد :حدود  ۹۲۰۰واحد از مجموع  ۴۶هزار و
 ۵۰۰واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند
که حدود  ۲۰درصد از مجموع واحدهای مســتقر در شــهرکها و نواحی
صنعتی را شامل می شود.قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
کشور با اعام اینکه کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکات این واحدهای
راکد تشکیل شده است ،تصریح کرد :حدود  ۶۱درصد از واحدهای راکد در
شهرکها و نواحی صنعتی به دلیل مشکات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده
اند و با توافقات انجام شده با شورای هماهنگی بانکهای خصوصی و دولتی و
وزارت صمت ،مقرر شد این مشکات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.
دین پرست با اشاره به اینکه حدود  ۱۲۰۰واحد در شهرکها و نواحی صنعتی
بیش از  ۱۰سال است که راکد و بصورت غیرفعال رها شده اند ،گفت :قرارداد
 ۴۰۰زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از ســوی
مدیرانشان نشده است ،فسخ شــده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر
نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد
تولیدی عمل نکرده اند ،طبق قانون فسخ شده و زمین پس گرفته شود.
دین پرست همچنین در خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه
حساب بدهی تســهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد :به جهت عدم اجرای
برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیات
ارزی در این جلســه مقرر شــد ،وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه
زمانی مشــخص  ۱۰روزه ،گزارش دقیقی از اقدامات دستگاههای مسئول
در اجــرای تبصره  ۳ذیل ماده  ۲۰قانون رفــع موانع تولید ،ماده  ۴۶قانون
رفع موانع تولید و ماده  ۴۶قانون برنامه ششــم توســعه را به همراه برنامه
های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت و همچنین پیشنهادات
حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند و به دایلی
از جمله عدم اجرای قوانین ذکر شــده ،با مشــکات جدی مواجه بوده و از
این مســیر بانک های عامل و به تبع از آن صندوق توســعه ملی را نیز در
فرایند دریافت مطالبات معوق و اقســاط سر رسید شده دچار مشکل شده
اند ،به ســتاد ارائه نماید.بنار اعام شاتا  ،دین پرست اضافه کرد :در همین
راستا کارگروهی در وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان وزارت صمت ،بانک
مرکزی ،صندوق توســعه ملی ،سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان تشکل
های بخش خصوصی عضو ستاد تسهیل و و دبیرخانه ستادتشکیل خواهد
شــد.وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد ۳۱ :مرکز شبانه روزی
رسیدگی به مشــکات واحدهای تولیدی در سطح استانها راه اندازی شده
اســت و با جدیت مســئولین ذیربط باید در این مراکز برای پیگیری و حل
مشکات واحدها حضور داشته باشند.

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فواد مبارکه خبر داد:

افزایش 24۰دستگاه خودروی
سنگین

صــادق فرخی ،مدیر خدمــات عمومی و
امور رفاهی فواد مبارکه گفت :به منظور
رعایــت هرچه بهتر فاصله گــذاری های
اجتماعی و تحقق اســتراتژی تولید پایدار
در شرکت ۲۴۰ ،دستگاه اتوبوس و مینی
بوس جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی فواد مبارکه اضافه شــد.
وی گفت :یــکی از استراتژیهایی که برای مقابله با ویروس کرونا
در شرکت فواد مبارکه تدوین شد ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
بود که این اســتراتژی در حوزۀ ایاب و ذهــاب کارکنان بهصورت
کامل اجرا میشــود.وی با تأکید بر اینکه یکی از ابزارهای اجرایی
این سیاســت افزایش تعداد ناوگان حملونقل عمومی است ،گفت:
در همین خصوص همچنین سیســتم تردد بهصورت شناور تغییر
کرد و بازۀ زمانی ورود و خروج کارکنان گستردهتر شد؛ بهنحویکه
بازۀ زمانی تردد از ســاعت  ۶تا  ۷:۳۰صبح ،به ســاعت  ۶تا ۸:۳۰
صبح تغییر یافت و این باعث کاهش بار ترافیکی جادهای و کاهش
ازدحام در پارکینگهای ســبک و سنگین فواد مبارکه شد.مدیر
خدمــات عمومی و امور رفاهــی فواد مبارکــه در ادامه ،آموزش
و افزایش ســطح آگاهی راننــدگان را از دیگر مباحث مهم کنترل
ویروس در ناوگان ترابری اعام و اظهار کرد :طبعا با اضافه شــدن
این اتوبوسها و مینیبوسها ،باید رانندههای جدیدی به سیســتم
ترابری شرکت اضافه میشد .بنابراین همزمان با هفتۀ ناجا ،در جلسۀ
هماندیشی با فرماندهی راهور استان و فرماندهان ستادی ،موضوع
آموزش رانندگان مطرح و مقرر شد از دانش اساتید راهنمایی در این
زمینه و ســایر موضوعات مرتبط بهرهگیری شود.فرخی در تشریح
اقدامات در نظر گفته شــده برای رعایت شیوهنامههای بهداشتی و
فاصلهگذاریهای اجتماعی در نــاوگان ترابری فواد مبارکه گفت:
قرار شــد حداکثر از  ۵۰درصد ظرفیت اتوبوسها اســتفاده شود،
تــا جاییکه به ازای هر نفر دو صندلی پیشبینی شــد و همکاران
با آرایش زیگزاگ از صندلیها اســتفاده کنند تــا در اثر مجاورت،
انتقال ویروس صورت نگیرد .همچنین اتوبوسهای شــیفت دو بار
و اتوبوسهای روزکار یک بار توسط اکیپ مخصوص با زمانبندی
مشخص ضدعفونی شوند.

شامخ چیست؟
شاخص مدیران خرید (شامخ) ،شاخصی است که به صورت
ماهانه ،اطاعات مورد نیاز فعاان اقتصادی ،سرمایهگذاران و
همچنین برنامهریزان کشــور در مورد وضعیت رونق و رکود
را بیان میکند .این شاخص از طریق جمعآوری اطاعات از
مدیران مهمترین بنگاههای اقتصادی (دارای بیشترین ارزش
افزوده ،میزان تولید و نیروی انســانی) ،تهیه شده و بر اساس
آن اطاعــات واقعی (و نه حدس یا نظر شــخصی) ،در مورد
وضعیت متغیرهای مهمی از قبیل «مقدار تولید»« ،سفارشات
جدید»« ،سرعت انجام و تحویل سفارش»« ،موجودی مواد
اولیه» و «میزان اســتخدام شرکت» در ماه مورد نظر ،نسبت
به ماه قبل (بیشتر ،کمتر یا مانند) دریافت میشود .موسسات
جهانی معتبر نیز این شاخص را با همکاری بیش از  ۴۰کشور
دنیا به صورت ماهانه محاسبه و منتشر میکنند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت اعام کرد

حل مشکات روغن جامد تا پایان هفته بعد
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعام تداوم تأمین مایحتاج عمومی مردم بدون هیچ
گونه مشکل گفت :تا پایان هفته بعد مشکات روغن جامد نیز حل خواهد شد .عباس قبادی،
در بازدید میدانی از یکی از میادین میوه و تره بار شهر تهران پای صحبت فروشندگان و مردم
قرار گرفت.وی در این بازدید به مردم امیدواری داد که با توجه به مکفی بودن ذخایر کااهای
استراتژیک کشور تأمین مایحتاج عمومی آنها بدون هیچ گونه مشکلی تداوم دارد و هیچ گونه
نگرانی نباید داشــته باشــند.در این بازدید تعدادی از مردم و فروشندگان از زحمات مجموعه
وزارت صمت در تأمین کااهای اساسی به خصوص در این شرایط حساس کنونی و تحریم های
ظالمانه دشمنان تقدیر و تشکر کردند.معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص روغن
نیز بیان کرد :روغن خوراکی مایع ســفره مردم به وفور در همه جا یافت می شود و مشکات
روغن جامد نیز تا پایان هفته بعد حل می شود.قبادی با اعام اینکه روغن خام به اندازه مکفی
به کارخانجات داده شده است ،گفت :موجودی روغن خام کشور خوب است و جای هیچ گونه
نگرانی نیســت.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعام اینکه تخم مرغ ،مرغ و گوشت در
میادین میوه و تره بار به قیمت مصوب عرضه می شــود ،اضافه کرد :اگر در نقطه ای از شــهر
گران فروشی مشــاهده شود قطعاً برخورد خواهد شد.معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در
خصوص گوجه فرنگی نیز گفت :تولید برخی محصوات کشاورزی در مقاطعی از سال به دایل
مســایل فصلی و آب و هوایی کم می شود ،اما خوشبختانه گوجه فرنگی مناطق جنوبی کشور
اکنون رسیده است و حجم عظیمی از این محصول به زودی به بازار عرضه می شود.بنا بر اعام
شاتا  ،قبادی با بیان اینکه اکنون نیز گوجه در همه فروشگاهها وجود دارد ،بیان کرد :تغییرات
قیمتی این محصول به دلیل سودجویی برخی افراد و داان بوده است که دستگاههای نظارتی
با بررســی های انجام شده برخوردهای قانونی ازم را اعمال خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه
به دلیل افزایش قیمت ارز ،صادرات گوجه فرنگی فوق العاده رشــد داشته است ،تصریح کرد:
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به نیاز داخل به این محصول موضوع تجدید نظر و ممنوعیت در
صادرات گوجه فرنگی را برای تنظیم بازار داخل در دستور بررسی دارد.
دبیر ستاد رفع موانع تولید:

تولیدکنندگان زیر فشار افزایش نامتعارف نرخ ارز
قرار دارند
دبیر ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید کشــور در یکصدمین جلسه این ستاد با اشاره به فشار
نامتعارف نوســانات ارزی بر تولیدکنندگان ،بر ضــرورت همکاری بانکها با واحدهای تولیدی
تاکید کرد.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،میثم زالی افزود :در این جلسه در خصوص
آخرین وضعیت واحدهای راکد در شــهرکهای صنعتی و چگونگی فعال ســازی مجدد این
واحدهــا و همچنین نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی با توجه به جهشهای
نامتعــارف نرخ ارز بحث و تبادل نظر شــد.وی خاطرنشــان کرد :باید بپذیریــم که برخی از
دســتگاههای دولتی به تکالیــف خود مندرج در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششــم عمل
نکردهاند و این موضوع منجر شده است تا امروز تولیدکنندگان تسهیات گیرنده از منابع ارزی
با مشکات و مخاطرات جدی مواجه شوند و این دور از انصاف است که فشار ناشی از افزایش
و جهش نامتعارف نرخ ارز صرفاً بر تولیدکنندگان تحمیل شــود.زالی تصریح کرد :با توجه به
مصوبه ســتاد در خصوص خودداری بانکها از هر گونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای
مشمول از کلیه بانکها و دستگاههای نظارتی درخواست میکنم که تا تعیین تکلیف نهایی این
موضوع در مراجع ذیربط ،اقدامات خود را متوقف کرده تا از بروز اختال در روند تولید و اشتغال
واحدهای صنعتی پیشگیری کرد.
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گزیده خبر
دبیر انجمن صنفی توزیعکنندگان لوازمخانگی تهران خبر داد:

کاهش  ۵۰درصدی خرید لوازمخانگی
در بازار
دبیــر انجمن صنفــی توزیعکنندگان لوازمخانگی تهران گفــت :این روزها در
مقایسه با دو ماه گذشته ،شاهد کاهش  ۵۰درصدی خرید لوازم خانگی در بازار
هســتیم.اکبر پازوکی افزود :این روزها بازار در رکود به ســر می برد و به دلیل
باا بــودن قیمت لوازم خانگی ،بهجز خانوادههایی کــه به دنبال تهیه جهیزیه
برای نوعروســان خود هســتند ،در عمل تقاضایی وجود ندارد.وی گفت :با این
وجود ،اما محصوات لوازمخانگی به اندازه کافی در ســطح بازار موجود اســت.
پازوکی خاطرنشانکرد :تولیدکنندگان در ماههای گذشته با وجود همه مشکات
از جمله کمبود تخصیص ارز و دشواریهای تهیه مواد اولیه ،با رشد تولید مواجه
بودند و امروز به هیچ عنوان کمبودی در سمت عرضه وجود ندارد.وی ادامهداد:
بــه عنوان مثال کارخانجاتــی داریم که در هفت ماهه امســال  ۱۰۰درصد به
تولیداتشان نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه شده است ،یا برای نخستین بار
دو شرکت صاحبنام داخلی خط تولید ماشین ظرفشویی را در کشور راهاندازی
کردندبررسی آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حاکی از رشــد تولید تلویزیون ،ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر در  ۶ماه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.مطابق این آمارها ،در ۶
ماهه نخســت امســال  ۵۹۰هزار و  ۵۰۰دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید
شد .این آمار در مقایسه با  ۶ماهه نخست  ۹۸رشد  ۸۴درصدی نشان میدهد.
در مدت یاد شــده ،تولیدکنندگان داخلی  ۹۱۹هزار و  ۶۰۰دســتگاه یخچال و
فریزر تولید کردند که در همسنجی با پارسال رشد  ۳۷.۱درصدی داشته است.
تولید ماشــین لباسشویی نیز در نیمه نخست امســال رشد  ۵۴.۵درصدی در
مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد و به  ۴۵۴هزار و  ۱۰۰دستگاه رسید.
دبیر انجمن صنفی توزیعکنندگان لوازمخانگی تهران در ادامه گفت :فروشندگان
هیچگاه تعیینکننده قیمت نیســتند ،بلکه تحت نظارت ســازمان حمایت از
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان کااهای خود را با ســود قانونی به فروش
میرسانند.وی بیانداشت :امروز در بازار «امینحضور» و «شریعتی» مغازهدارانی
را شــاهدیم که کاای خود را تنها با یک درصد ســود به فروش میرســانند و
کســادی بازار سبب شده تا رقابتی بین فروشــندگان و کسبه شکل بگیرد.این
مقام صنفی گفت :در عین حال وقتی فروشندهای یخچالی را  ۱۰میلیون تومان
میخرد ،نمیتوان انتظار داشــت آن را  ۹میلیون تومان به فروش برســاند و در
مواردی شــاهدیم با همان قیمت  ۱۰میلیون تومان به فروش رسانده است ،زیرا
فروشــندگان باید اجاره مغازه ،اقساط تسهیات بانکی و غیره خود را بپردازند.
پازوکی خاطرنشانکرد :امروز قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده ،به طوری
که برخاف ســابق افراد به جای خرید لوازمخانگی جدید به تعمیر دستگاههای
موجود در منازل خود روی آوردهاند.وی تاکیدکرد :اگر مشکات تولیدکنندگان
کاهــش یابد به طــوری که افزایش تولیدی که تاکنون مطابــق آمار و ارقام به
ثبت رســاندهاند تداوم یابد ،آنگاه میتــوان خوشبین به کاهش قیمتها بود.
پیشــتر سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازمخانگی از جابجایی تیراژ تولیدات
در یکی از شرکتهای داخلی به ســمت تولیدات ارزانتر خبر داد و گفت :این
گروه صنعتی تولید ســبدی متشکل از پنج قلم لوازم خانگی به تعداد پنج هزار
دستگاه با متوسط قیمتی هر سبد  ۱۰میلیون تومان برای جامعه هدف کمیته
امداد امام(ره) اجرایی کرده است.

ایران و اوکراین در اندیشه ارتقای
سطح مبادات تجاری
جمهوری اسامی ایران سیاست توسعه همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای
همســایه و منطقه ای را دنبال می کنــد و در این ارتباط اوکراین نیز در برنامه
ارتقای سطح مبادات تجاری قرار دارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،فعاان
بخش خصوصی ایران و اوکراین در بســتر وبیناری که با همکاری اتاق بازرگانی
تهران و اتاق بازرگانی خارکییف این هفته فراهم شده بود،راههای توسعه مناسبات
دوجانبه را مرور کردند.وبینار برتوسعه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی استان
تهران و استان «خارکییف» اوکراین با همکاری مشترک اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی تهران و اتاق بازرگانی و صنایع خارکی یف تاکید داشــت.
براســاس آمارهای منتشر شده اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
اکنون میزان مبادات دو کشــور در ســطح کمتر از یک میلیارد دار در سال
اســت و هدف اولیه رشد پنج برابری این رقم اســت.معاون امور بینالملل اتاق
تهران ،روابط نزدیک ایران و اوکراین در طول دهههای گذشته را به عنوان بستر
توسعه روابط اقتصادی دو طرف می داند و اکنون شرایط مناسبی در این ارتباط
وجود دارد«.حسامالدین حاج» یادآور شد :فعاان اقتصادی بخش خصوصی دو
کشــور میتوانند از ظرفیتهای مشترک یکدیگر برای بهبود مناسبات تجاری
کنونی استفاده کنند.به گفته وی ،تهاتر محصوات و مواد معدنی در کنار تهاتر
فرآوردههــای نفت و گاز و تجهیزات صنعتی در این بخش از جمله فرصتهای
مناسب پیشروی بنگاههای دو کشور است.حاج خاطرنشان ساخت :توانمندی
شــرکتهای ایرانی و اوکراینی در حوزه صنایع هوافضا ،اتوماســیون صنعتی،
معدن ،ماشین آات کشاورزی و همچنین ناوگان حملونقل برقی شهری ،بخش
خصوصی بستری مناسب همکاری برای دو طرف محسوب می شود.
لزوم مبادات غیرنفتی تهران -کیف
رییس کمیسیون «بهبود محیط کســبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی
تهران معتقد است:عبور ایران از اقتصاد نفتی و ورود به عرصه صادرات غیرنفتی
یک گام نوین اســت و ضرورت دارد ،تهران  -کییف بر مبادات غیرنفتی تمرکز
یابند«.محمد رضا نجفی منش» با تشریح فرصتهای اقتصادی و توانمندیهای
صنعتی ایران ،پیادهسازی مکانیزم تهاتر کاا میان دو کشور را یکی از بسترهای
آماده برای توسعه همکاریها بیانکرد.وی ،اقتصاد نفتی و ورود به عرصه صادرات
غیرنفتی را به اتاق و شــرکتهای اوکراینی از استان «خارکییف» یادآوری و در
این رابطه ،تصریح کرد :بخش خصوصی دو کشور میتوانند با همکاری اتاقهای
بازرگانی دو طرف ،تحولی بزرگ را رقم بزنند.
هدف پنج میلیارد داری
«منوچهر مرادی» ســفیر ایران در کیف نیز در این وبینار طی سخنانی ،ایجاد
شــرایطی برای برقراری مناســبات و همکاریهای صنعتــی و اقتصادی میان
استانهای دو کشــور را مورد تاکید قرار داد و در این رابطه یادآور شد :سفارت
ایران در اوکراین ،برای آشــنایی بخش خصوصی مســتقر در استانهای هر دو
کشور از ظرفیتها و توانمندیهای مشترک ،آماده همکاری و ارائه حمایتهای
ازم اســت.وی با اشــاره به توافق مقام های دو کشور برای گسترش مناسبات
اقتصادی دو طرف به ســطح پنج میلیارد دار در ســال ،تصریح کرد که استان
خارکیف اوکراین میتواند سهم باایی در این رابطه ایفا کند.براساس این گزارش،
«بوردیلیاک سرگئی» ،سفیر فوقالعاده و تامااختیار اوکراین در تهران ،با اشاره
به اینکه پس از توافق برجام و کاهش تحریمها علیه ایران ،ارزش روابط تجاری
دو کشور به بیش از یک میلیارد دار بالغ شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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همتی تاکید کرد:

ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی
برای کاهش التهاب بازار ارز
رئیــس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشــویی برای
کاهش التهاب بــازار ارز تاکید کرد.به گزارش بانک مرکزی ،جلســه دورهای
رئیسکل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری بهمنظور
تبییــن برنامهها و سیاســتهای بانک مرکزی و نظام بانکی بــرای مقابله با
فعالیتهای پولشــویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی برگزار شد.در این
جلسه رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار
سامانههای شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط اباغی
در خصوص شــفافیت تراکنشها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.وی توجه به
ســاختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات
هیئتعامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانکها بر این
موضوع ،ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استانها و همچنین افزایش
اختیارات بیشــتر و ایجاد دسترسیهای کافی به سامانههای مربوطه از سوی
حوزههای مبارزه با پولشویی بانکها را ضروری دانست.رئیسکل بانک مرکزی
با توجه به نوسانات و تاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکههای ارز فردایی که
در تــاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هســتند ،بانکها را موظف کرد که
تمهیدات ازم بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی برای
اهداف پولشــویی و معامات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستمها و
سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.همتی
در ادامه با بیان اینکه بازار بین بانکی جز مهمی از ســاختار سیاســتگذاری
پولی اســت و بانک مرکزی ساختار بازاری آن را تقویت خواهد کرد ،نرخهای
باا در این بازار را که عمدتاً ناشــی از ناترازی برخی بانکها اســت برای نظام
بانکی مناســب ندانست و تاکید کرد :بانکها نرخ متعادل  ۲۰درصد را رعایت
و از ســپردهگذاری بین بانکی با نرخهای بااتر اجتناب کنند.همچنین رئیس
شــورای پول و اعتبار بر رعایت ســود سپردههای بانکی مصوب شورای پول و
اعتبار تاکید کرد.

 ۷۱۱میلیون دار در سامانه نیما عرضه شد
سامانه نیما در هفته سوم آبان ماه (منتهی به  ۲۲آبانماه  )۱۳۹۹شاهد عرضه
حدود  ۷۱۱میلیون دار به صورت حواله ارزی بوده است.روابط عمومی بانک
مرکزی اعام کرد :در هفته منتهی به  ۲۲آبان  ،۱۳۹۹قریب به  ۷۱۱میلیون
دار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه
نیما عرضه و بفروش رســید که بر اســاس معامات انجام شده میانگین نرخ
موزون معامات داری حدود  ۲4۹5تومان بوده است.

همه آنچه باید درباره قانون جدید
چک بدانید
قانون جدید چک از ابتدای آذر ماه در تمام بانکهای کشــور اجرایي ميشود.
این قانون تغییراتي نسبت به قبل داشته که ازم است از آن اطاع داشته باشید.
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،تا پیش از سال ۱۳۹۷
که قانون چک اصاح شــود ،مشــکات مختلفی براي فعاان اقتصادي ایجاد
ميشد از جمله اینکه چک برگشــتي پنجمین مانع جدي فضاي کسبوکار
از نظر بنگاههاي اقتصادي تلقي ميشــد ،فعاان اقتصادي با اطاله دادرسي در
پروندههاي چک و تحمیل هزینه باا روبرو بودند و همچنین نظارت و کنترل
بر فرآیند صدور چک چک داشت و صرفاً به اشه کاغذي چک اتکا ميشد
افزایش اعتبار چک
با این حال در قانون جدید که از ابتدای آذرماه اجرایي ميشــود ،ســعي شده
مشــکات قبلي برطرف شود .مهمترین تغییرات قانون جدید چک از این قرار
است .صدور دســتهچک از حیطه اختیار بانکهاي تجاري خارج و در سامانه
صیاد بانک مرکزي متمرکز شــده است .بر این اساس بانک مکلف است برای
ارائه دســتهچک به مشتریان خود ،صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک
(صیاد) نزد بانک مرکزي اقدام کند .این ســامانه پــس از اطمینان از صحت
مشــخصات متقاضي و احراز نبود ممنوعیت قانوني ،نسبت به دریافت گزارش
اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي یا رتبهبندي اعتباري از شرکتهاي اقدام
کرده و متناسب با نتایج دریافتي ،سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر
برگه شناسه یکتا اختصاص ميدهد .به این صورت افراد بدحساب و کاهبردار
امکان تباني با بانکها جهت دریافت دستهچک را نخواهند داشت.
نظارت دقیقتر
مــورد بعدی منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطاعات آن در ســامانه
یکپارچه بانک مرکزی است .بانک مرکزی مکلف است امکاناتي را ایجاد کند تا
ظرف مدت دو سال از ازمااجرا شدن این قانون ،صدور هر برگه چک مستلزم
ثبت مشخصات هویتي دریافتکننده ،مبلغ و تاریخ سررسید چک براي شناسه
یکتاي برگه چک توســط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزي بوده و
امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه ،صرفاً با ثبت
هویت گیرنده جدید براي همان شناسه یکتاي چک در آن سامانه امکانپذیر
باشد .سامانه مذکور باید بهگونهاي باشد که در صورت وجود چک برگشتي رفع
سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده ،اجازه صدور برگه چک جدید به وي داده
نشود .با اجراي این قانون اعتبار چک صرفاً متکي بر اشه کاغذي نخواهد بود و
با پشتیبانگیري و ثبت اطاعات چک در سیستم متمرکز بانک مرکزي ،اعتبار
چک افزایش یافتــه و نگراني در خصوص از بین رفتن آن در حوادث مختلف
وجود نخواهد داشــت .همچنین وقوع جرائمي همچون جعل و سرقت چک
به میزان قابلتوجهي کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهد داشــت.
بهعاوه امکان نظــارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای
بانک مرکزی فراهم میشود.
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گزیده خبر
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قالیباف رئیس سازمان بورس :

افتهایبورسجبرانمیشود
بازار افتها را جبران می کند
قالیباف اصل همچنین با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی در ماه های اخیر تغییرات زیادی
داشــته است ،افزود :گزارش های شش ماهه شــرکتها که بر روی کدال منتشر شده،
نشاندهنده شرایط بسیار خوبی اســت و امید می رود روند متعادل بازار ادامهدار باشد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بازار سهام نیازمند
صبر و حوصله است و در پاسخ به این پرسش که فراز و نشیب شاخص در روزهای گذشته
چه عاملی داشــت؟ گفت :در خرید ملک به دنبال نوسان قیمت و سود روزانه هستیم؟
منصفانه نگاه کنیم .سرمایه گذاری در سهام هم همین روند را دارد و نباید نگاهی کوتاه
مدت داشت .بازار سرمایه بازار ساده ای برای سرمایه گذاری نیست .اگر سهم به درستی
انتخاب شده باشد ،قطعا در بلند مدت با بازده مناسب همراه است و سهام دار نباید نگران
آینده سرمایه گذاری خود باشد.قالیباف اصل با بیان اینکه در نیمه نخست سال ،نقدینگی
زیادی وارد بازار سرمایه شــد ،افزود :هرچند برای مدتی قیمت ها در بازار سرمایه روند
نزولی در پیش گرفتند اما تجربه نشــان داده ،روند نزولی دائمی نیســت و بازار راه خود
را پیدا و افت ها را جبران می کند .به عبارتی ،افراد صبور همیشه برنده خواهند بود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به این که تجربه نشان داده است ،روند نزولی دائمی نیست،
گفت :بازار سرمایه راه خود را پیدا و افتها را جبران میکند .ضمن این که گزارشهای ۶
ماهه شرکتها هم نشاندهنده شرایط بسیار خوبی است.حسن قالیباف اصل در تشریح
جزییات نشست شــامگاه چهارشنبه گذشته شورای عالی بورس گفت :یکی از مصوبات
شــورایعالی بورس ،بحث عدالت ترمیمی بود و بر اســاس آن مقرر شــد از طریق ساز و
کارهای جبرانی ،برخی تخلفات جزیی ،داخل بازار سرمایه رسیدگی و سایر موارد به قوه
قضاییه ارجاع شود .قطعا با این تصمیم رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام می
شود.سخنگوی شورای عالی بورس تصریح کرد :موضوع دوم مورد بررسی در جلسه شورا،
بحث افزایش ســرمایه از محل سلب حق تقدم بود .دستورالعمل اجرایی این موضوع به
شــورای عالی بورس پیشنهاد شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت .در این دستور العمل
ساز و کار افزایش سرمایه از محل صرف سهام یا سلب حق تقدم به همراه موارد استثنا
تبیین شده و شرکت ها می توانند بحث تامین مالی و افزایش سرمایه در بازار سرمایه را
با روش های مختلف دنبال کنند.وی افزود :سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سومین
موضوعی بود که در شورای عالی بورس تصویب شد.
شــایعه های افزایش نرخ ســود بانکی و تکذیب آن توســط
مسئوان و در نهایت اجرای چراغ خاموش آن توسط بسیاری
از بانک های خصوصی ماجرای جدیدی نیســت .موضوعی که
ایــن بار می تواند بورس و بانک را در رقابتی ناعادانه قرار دهد
و باعث شــود یکی دیگر از پایه های محکم بورس هم متزلزل
شود تا آتش آن به چشم سهامداران بورسی رود ،.مصوبه شورای
پول و اعتبار که می گوید نرخ سود سپردههای بانکی از شهریور
سال  ۱۳۹۶بدون تغییر و معادل  ۱5درصد است ،رقابت سودی
بانکها را متوقف نکرد و کار به جایی رسید که برخی از بانکها
نرخهای بااتر از  ۲۳درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت
میکردند.استارت تخلف بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار
بعد از تشــدید تاطمهای ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت
گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار
اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد.
بهمنماه سال  ،۱۳۹۶بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل
بازار ارز در قالب ســه طرح بهاجرا در آمد که در مهمترین آن
انتشــار اوراق گواهی سپرده با سود  ۲۰درصد قرار داشت .این
اوراق در عمل تفاوتی با حســاب ســپرده  ۱5درصد نداشته و
حتی ســود آن پنج درصد هم بااتر بود .بانک مرکزی این نرخ
را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی بهسمت شبکه بانکی
تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند .بعد از
آن بانکها علناً از مصوبه شــورای پول و اعتبار تخطی کردند و

سیگنال فروشی ،سم بازار سرمایه
وی با اشــاره به اینکه در ادبیات مالی دنیا ،موضوع ســیگنال فروشی هیچ مفهومی
ندارد ،به سرمایه گذارن توصیه کرد :از حضور در کانال های تلگرامی یا خرید سیگنال
خودداری کنند و اگر شــناختی نســبت به بازار ندارند ،با مراجعه به شــرکت های
سبدگردان ،صندوق های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری دارای مجوز ،به
خرید ســهام یا اوراق با درآمد ثابت اقدام کنند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
سرمایه گذاران را به تغییر افق نگاه دعوت کرد و گفت :حفظ حقوق سرمایه گذاران
اولویت و رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون شک در تاشیم شرایط
بازار سرمایه مطلوب و متعادل باشد .نهاد ناظر از روند منفی قیمت ها راضی نیست
و زیان ســهام داران هم به نفع هیچ فرد و گروهی نیســت.اما موضوع ورود و خروج
ســرمایه گذاران به بازار و همچنین چیدمان پرتفوی ،مســوولیت شخصی است و
امیدوارم سرمایه گذاران به این موضوع توجه کنند.وی اذعان داشت :در پایان تاکید
می کنم هرچند بازار ســرمایه همراه با ریسک اســت اما تاریخ نشان داده سرمایه
گذاران صبور پاداش این صبر را دریافت می کنند.

وقتی بورس به آتش بانک می سوزد!
نرخ ســود را به بیش از  ۲۰درصد افزایش دادند.ماجرای دنباله
داری که هرچند در پاییز  ۱۳۹٨کمی از شدت آن کاسته شد
و برخی از بانکهای خصوصی که سودهای باای ۲۰درصدی
پرداخت میکردند ،نرخ سود ســپردهها را به  ۱٨و  ۱۹درصد
کاهش دادند ،اما به نظر میرسد این ماجرا امسال از سر گرفته
شــده و مدتهاست که افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به
گوش میرسد.
افزایش چراغ خاموش سودها و تکذیب مسئوان
هرچنــد رییس کل بانک مرکزی و وزیــر اقتصاد قاطعانه این
موضوع را رد میکنند و فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصاد و دارایی
در آخرین اظهارنظر خود در این مورد اعام کرده نرخ سود بین
بانکی مقداری باا رفته که درســت است و در حال برنامهریزی
هســتیم که از این روند جلوگیری شــود؛ در واقع وزیر اقتصاد
هم به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده است.یکی از
مواردی که باعث میشود بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده
بانکی را به صورت رســمی اعام نکند ،این اســت که اگر سود
سپرده بانکی افزایش یابد ،سود تسهیات نیز باید افزایش یابد
که اگر این اتفاق بیفتد تولید رســما فلج خواهد شد .به عبارت

در اطاعیهای اعام شد؛

هشدار بانک مرکزی درباره مبادله مالی با اشخاص
و شرکتهای سودجو
برخی افراد ســودجو تحت عنوان شرکتهای مشــاوره وام و تأمین سرمایه در آگهیهای
خود که نام برخی بانکها و موسســات اعتباری نیز درج شده است ،با وعدههای متقلبانه،
به جذب مشــتری ،اخاذی و کاهبــرداری از افراد ناآگاه اقــدام میکنند .روابط عمومی
بانک مرکزی اعام کرد :از مدتها قبل برخی اشــخاص حقیقی و حقوقی سودجو با درج
آگهیهایی همچون پرداخت تســهیات در قبال سند ملکی ،اخذ وام بانکی فوری و بدون
نوبــت ،خرید و فروش وام های بانکی از جمله وام ازدواج ،تأمین ســرمایه شــغلی و ...در
روزنامه های کثیراانتشــار کشور ،به تبلیغات در زمینه انجام امور بانکی می پردازند و در
این راه متاســفانه از عدم آگاهی افراد ،سوء استفاده کرده و موجبات ضرر و زیان مادی و
معنوی را برای آنان فراهم میکنند.براساس گزارشهای واصله و بررسیهای به عمل آمده،
در ســالهای اخیر و با گسترش دامنه استفاده از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در
کشور ،بستر تبلیغات و سوء استفاده برای این اشخاص مهیاتر شده و با استفاده از عناوین
فریبنده مانند شــرکت مشاوره وام و تأمین سرمایه و درج نام بانکها و موسسات اعتباری
در آگهی های خود ،نســبت به جذب مشتری اقدام میکنند.لذا ضروری است هممیهنان
گرامی در راستای صیانت از داراییها و سرمایههای خود توجه فرمایند که فعالیت اشخاص
و شــرکتهایی که تحت عناوینی چون مشاوره وام یا تسهیات ،ارایه سرمایه و تسهیات
در قبال سند ملک و اتومبیل ،معرف دسته چک ،معرف حساب جاری ،معرف ضامن ،رفع
ســوءاثر چک ،خرید و فروش امتیاز وام و  ...اقدام به انتشار آگهی و تبلیغات در رسانهها و
شــبکههای اجتماعی میکنند ،غیرقانونی بوده و مصداق بارز مداخله متقلبانه و غیرمجاز
در امور بانکی است.بنابراین از تمام هموطنان گرامی درخواست میشود در مواجهه با این
قبیل آگهیها هوشــیاری ازم را داشته باشــند و به منظور استفاده از خدمات مورد نیاز
خویش فقط از طریق مجاری رســمی و قانونی اقدام کنند.ذکر این نکته ضروری اســت
برای این گونه اشخاص و بنگاهها هیچگونه مجوز فعالیتی از سوی بانک مرکزی و یا سایر
ســازمانهای ذیربط صادر نشده اســت و به دلیل عدم امکان رسیدگی در بستر قانونی،
در صورت مراجعه به این اشــخاص و بنگاهها و متضرر شدن احتمالی ،مسئولیت آن صرفاً
متوجه خود فرد خواهد بود.
بانک مرکزی اعام کرد:

چارچوب جدید برای اصاح ترازنامه بانکها
روابط عمومی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد نرخ سود در بازار بین بانکی در تله بیافتد.
روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت :با رفع مشکل فقدان اوراق در ترازنامه
بانکها ،نرخ ســود بین بانکی در داان قرار خواهد گرفت .این حسن چارچوب جدید پولی
و تعریف داان توسط بانک مرکزی است که اصاح ترازنامه بانکها را ضروری و فشار برای
تغییر را دوچندان می کند؛ منتقدان این روز را نمی دیدند.قرار گرفتن نرخ سود در داان
را به مثابه در تله افتادن نرخ سود در بازار بین بانکی توصیف می شود.

دیگر اگر سود سپرده بانکی  ۱٨درصد شود سود تسهیات عما
 ۳۰درصد خواهد شد.از سوی دیگر این مباحث در حالی مطرح
میشــود که بازار سرمایه پس از ریزشــی که از مردادماه کلید
خورد ،هنوز تعادل خود را پیدا نکرده و منتظر تلنگری است تا
از نو فرو بریزد و بانک مرکزی در حالی افزایش نرخ سود سپرده
را تکذیب میکند که بررسیها نشان میدهد برخی بانکهای
خصوصی به راحتی پیشنهاد سود  ۲۰تا  ۲۳درصد را به سرمایه
گذاران کان ارائه میکنند.
پیشنهاد جذاب بانک ها به سرمایه داران!
در این راستا روزبه شریعتی ،کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو
با ایسنا ،با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی بدون اینکه
به صورت رسمی اعام شود در حال اجرا شدن است ،اظهار کرد:
زمانی که نرخ سود بانکی از سقف داان سود که  ۲۲درصد است
هم فراتر رفته ،طبق منطق اقتصادی نمیتوان نرخ سود سپرده
را روی  ۱۶یا  ۱٨درصد نگه داشــت.وی ادامه داد :بانکها برای
این که بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند به صورت ناخواسته
وارد رقابتی میشــوند تا بتوانند پولهای مردم را جذب کنند و
به همین دلیل پیشنهاداتی را به پولهای بزرگ ارائه میکنند؛

مخصوصــا در شــرایط فعلی که حجم نقدینگــی به ۶۰۰هزار
میلیارد تومان رسیده است.این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به
پیشنهاداتی که از سوی بانکها به سرمایهگذاران بزرگ میشود،
اظهار کرد :شخصا شاهد هستم که به صندوقهای درآمد ثابت
بورس پیشنهادهای سود  ۲۲درصد شده؛ به شرط اینکه سرمایه
آنها چند ماه در حساب بماند.
رقابت ناعادانه بانکها و بورس
شریعتی به این سوال که افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری روی
بازار سرمایه خواهد گذاشت اظهار کرد :بستگی دارد چه میزان از
حجم پول مردم در بانکها سپرده شود .در حال حاضر اختاف
نرخ سپرده با نرخ تورم به قدری زیاد است که سرمایهگذاران خرد
برای اینکه از تورم جا نمانند پول خود را در بانک نمیگذارند،
اما ممکن است پولهای بزرگ به سمت شبکه بانکی بروند؛ در
حالی که همین پولها برای بازار سرمایه مهم است .به طور کلی
افزایش نرخ ســپردهها برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی نیست و
روی بازار سرمایه هم اثر مثبت ندارد.این کارشناس بازار سرمایه
ادامه داد :افزایش ســود ســپردههای بانکی ،نسبت  Pبه  Eبازار
ســرمایه را پایین میآورد زیرا ســود بدون ریسک بانکی رقیب
بورس خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :انتظار میرود که دولت
وزنه ناعادانه بانک و بورس را متعادل کند تا سرمایههای مردم
در بازار سرمایه بیش از این نابود نشود.
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مناقشه انتخاباتی تا چه زمانی ادامهدار میشود؟

روزهای بیسابقه در انتظار آمریکاست؟

در صورتی که شــکایتهای حقوقی ترامپ به اندازهای مستحکم
و متقن باشــند کــه او بتواند اوضاع را تا بعد از  ۸دســامبر (۱۸
آذر) مبهم و معلق نگاه دارد ،مشخص شدن رئیسجمهور آمریکا
ممکن اســت وارد روندهای پیچیده و عجیبی شــود که سابقه
نداشــته است«.دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا تا به حال از
پذیرش برآوردی که رسانهها از نتیجه انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا درباره پیــروزی «جو بایدن» در این رقابت اعام کردهاند
خودداری کرده اســت .او یکبار در توئیتی حتی از اینکه چرا باید
رســانهها نتیجه انتخابات آمریکا را اعام کنند ابراز تعجب کرده
اســت .از اظهاراتی که ترامپ ،مقامهای دولت او و حتی اعضای
حزب جمهوریخواه تا به حال مطرح کردهاند اینطور برمیآید که
پذیرش شکســت دستکم فع ًا در دستور کار ترامپ نیست .روز
گذشته (سهشنبه) یکی از مشاوران ستاد انتخاباتی ترامپ گفت
که «پذیرش شکســت» جایی در دایره واژگان تیم ترامپ ندارد.
عــاوه بر او« ،مایک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا هم به صراحت
تأکید کرد که خبری از انتقال قدرت به تیم «جو بایدن» نیست.
او گفت« :قدرت منتقل میشــود اما به دولت دوم ترامپ».نه در
قانون اساسی و نه در قوانین فدرال آمریکا ،اذعان به شکست جزو
شــرایط ازم برای رسمی شدن نتیجه انتخابات نیست .با وجود
این ،پذیرش شکست دستکم از  2لحاظ حائز اهمیت است :اواً،
پذیرش شکست ،انتقال مسالمتآمیز قدرت را در تمام بخشهای
قوه مجریه امکانپذیر میکند و دوم اینکه ،مشخص میکند که
نامزد بازنده به دنبال تحریک طرفدارانش و توسل به خشونتهای
خیابانی نیســت .ترامپ تا به حال با چالش عمدهای از ســوی
حزب جمهوریخواه مواجه نشده و هیچ نشانهای حاکی از اینکه
بخواهد تا روز تحلیف از موضعش کوتاه بیاید ،مشاهده نمیشود.
این رفتارها موجب طرح این ســئواات میشود که چالشهای
حقوقــی این انتخابــات تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت و اگر
ترامپ بخواهد بعد از روز تحلیف در کاخ سفید بماند چه اتفاقی
میافتد؟در انتخابات قبلی آمریکا اینکه نامزدها نتیجه انتخابات
را به چالش بکشــند سابقه داشــته ،اما هیچ نامزدی تا به حال
کار را تــا حد امتناع از ترک قدرت کش نداده اســت؛ رفتارهای
ترامپ اما به گونهای است که موجب میشود بعیدترین گزینهها
هم رویدادهایی ممکن به نظر برســند .فرض کنیم بایدن پس از
شمارش رسمی آرای ایالتی رسماً رئیسجمهور آمریکا اعام شود
و ترامپ بیانیهای به این شرح صادر کند« :برنده واقعی انتخابات
من هســتم و چهار ســال دیگر در قدرت باقی خواهم ماند ».در
چنین حالتی ،جو بایدن ،مراســم تحلیف را برگزار خواهد کرد و
سرویس مخفی آمریکا ،ترامپ را از کاخ سفید بیرون خواهد کرد.
با وجود این ،اگر شکایتهای ترامپ به گونهای باشد که جدال بر
سر نتیجه را وارد فرایندهای حقوقی پیچیده و طوانیمدت کند
امکان عزل ترامپ از قدرت وجود نخواهد داشــت و کسی قدرت
خارج کردن او از کاخ سفید نخواهد داشت .در زیر هر یک از این
دو حالت بررسی شدهاند.
اگر شکایتهای ترامپ به نتیجه نرسد

قانون اساســی آمریکا متن صریحی درباره شــرایط اتمام دوران
ریاستجمهوری یک سیاستمدار و آغاز دوره ریاستجمهوری فرد
دیگری دارد .در متن متمم  2۰قانون اساسی آمریکا آمده است:
«دوران ریاستجمهوری رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور عصر
بیستمین روز ژانویه به اتمام میرسد و دوران ریاستجمهوری نفر
بعد پس از آن اغاز میشود».در شرایطی که بایدن برنده انتخابات
اعام شــود و شــکایتهای حقوقی ترامپ هم عم ًا به سرانجام
نرســند جو بایدن روز  2۰ژانویه مراسم تحلیف را برگزار خواهد
کرد .ترامپ باید قاعدتاً در این مراسم حضور پیدا کند و در صندلی
پشــت سر بایدن بنشیند .اما اگر ترامپ بخواهد مراسم را از کاخ
سفید تماشا کند و در مراسم تحلیف حضور پیدا نکند ابتکار عمل،
بعد از این مراسم در دستان جو بایدن خواهد بود .رئیسجمهور
جدید اختیار دارد به ســرویس مخفی دستور دهد رئیسجمهور
ســابقی را که از ترک کاخ سفید امتناع میکند ،همانند هر فرد
دیگری از کاخ سفید بیرون کند .بنابراین ،در حالتی که شکایت
ترامپ به ســرانجام نرسد و بایدن هم رسماً برنده انتخابات اعام
شود ،از  2۰ژانویه به بعد ترامپ دیگر رئیسجمهور نیست و جو
بایدن ،رئیسجمهور جدیــد خواهد بود .آیا ارتش آمریکا ممکن
است به نفع ترامپ وارد عمل شود؟ «مارک میلی» ،رئیس ستاد
مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز  ۳نوامبر این گزینه را رد کرد
و گفت« :در صورتی که مناقشــهای بر سر انتخابات وجود داشته
باشــد ،طبق قانون ،دادگاهها و کنگره آمریکا ملزم به حل و فصل
اختافات هستند نه ارتش».
اگر شکایتهای ترامپ طوانی شود
در شرایط عادی روز  ۸دسامبر ،آخرین ضربااجل حل و فصل
مناقشههای انتخاباتی است« .مجمع گزینندگان» (کالج انتخاباتی)
رسماً روز  ۱۴دسامبر به رئیسجمهور جدید رأی میدهد و پس

از آن کنگره آمریکا دو هفته قبل از برگزاری مراسم تحلیف (روز 6
ژانویه) نتیجه انتخابات را تأیید میکند.اگر بعد از ضربااجل حل
و فصل مناقشههای انتخاباتی ،ترامپ و تیم او چالشهای حقوقی
قدرتمندی را علیه نتایج انتخابات مطرح کرده باشــند به نحوی
که کنگره نتواند تا روز  6ژانویه رسماً نتیجه را تأیید کند در این
حالت هیچ کس نمیتواند ترامپ را از قدرت عزل کند«.لیندسی
کان» ،کارشــناس حقوق انتخاباتی در گفتوگو با پایگاه ووکس
گفت« :چنانچه رئیسجمهور نتیجه انتخابات را نپذیرد و از قدرت
کنار نرود ،تا وقتی که نتیجه انتخابات مشخص نشود هیچ کاری
نمیتوانــد انجام دهد .به عبارت دیگــر ،ترامپ میتواند تا بعد از
 2۰ژانویه در کاخ ســفید باقی بماند».برای توضیح درباره اینکه
چه حالتهایی ممکن اســت در این شــرایط پیش بیاید ،اطاع
از تقویم انتخاباتی آمریکا مهم است .در زیر نگاهی به این تقویم
انداخته و بعد درباره حالتهای مختلفی که ممکن اســت پیش
بیاید توضیح خواهیم داد.ســوم نوامبر  :2۰2۰روز انتخابات -در
این روز مردم رأی خودشــان به گزینندههــای رئیسجمهور را
خواهند داد .همانطور که در باا گفته شــد در اکثر ایالتها نام
گزینندهها در برگههای رأی نیست ،با این حال آرایی که مردم به
صندوق میاندازند در واقع رأی به این گزینندهها است ۸ .دسامبر
 :2۰2۰ضربااجل حل مناقشات انتخاباتی -همه اختافها بر
ســر شمارش یا بازشمارش آرا باید تا این تاریخ حل شده باشند.
 ۱۴دسامبر  :2۰2۰تشکیل جلسه مجمع گزینندگان -گزینندهها
در هر ایالت تشــکیل جلســه میدهند و رأی خودشان را برای
انتخاب رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور به صندوق میاندازند.
هر گزیننده رأیــش را روی برگه مخصوص مینویســد و آن را
امضا میکند .این برگهها به افراد مختلفی رســانده میشــوند:
یک رونوشــت از آن برای رئیس ســنا فرستاده میشود و همین
نسخه است که بعدا ً شمارش خواهد شد .رونوشتهای دیگر این

اوروف:

با صدور فرمانی اجرایی؛

ترامپ سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با
ارتش چین را ممنوع کرد

رئیسجمهــوری آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی ســرمایهگذاری آمریکاییها
در «شــرکتهای مرتبــط با ارتــش چین» را ممنــوع کرد«.دونالــد ترامپ»
رئیسجمهوری آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی سرمایهگذاری آمریکاییها در
«شرکتهای مرتبط با ارتش چین» را ممنوع کرد.این فرمان که از یازدهم ژانویه
سال آینده میادی اجرایی میشــود ،افراد و شرکتهای آمریکایی را از هرگونه
ســرمایهگذاری در شرکتهایی که به اعتقاد دولت آمریکا به تقویت ارتش چین
میپردازنــد ،منع میکند.دونالد ترامپ در این فرمان با اعام اینکه چین به طور
فزایندهای از ســرمایه آمریکا برای تامین منابع و امکان توسعه و نوسازی ارتش،
دســتگاههای اطاعاتی و امنیتی خود سوءاستفاده میکند ،تاکید کرده است که
ســرمایهگذاری در چنین شرکتهایی ،به «چین این امکان را میدهد که ایاات
متحده و نیروهای آمریکایی را در خارج از کشــور ،از جمله با توســعه و استقرار
ساحهای کشتار جمعی  ،ساحهای متعارف پیشرفته و اقدامات مخرب سایبری
علیه ایاات متحده» ،تهدید کند.این فرمان اجرایی ۳۱ ،شرکت که توسط وزارت
دفاع آمریکا به عنوان شرکتهای ارتش چین معرفی شدهاند را هدف قرار میدهد.

ترامپ وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را
برای یک سال دیگر تمدید کرد

رئیسجمهــور آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را که در روز  ۱۴نوامبر
 ۱۹۷۹یعنی  ۱۰روز پس از اشغال انه جاسوسی آمریکا در ایران اعام شده بود را
برای یک سال دیگر تمدید کرد.دفتر سخنگوی کاخ سفید طی بیانیهای اعام کرد
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را به مدت
یک سال دیگر تمدید کرده است.در این بیانیه تأکید شده است که اعام وضعیت
اضطراری در قبال ایران به  ۱۴نوامبر  ۱۰[ ۱۹۷۹روز پس از اشغال انه جاسوسی
آمریکا در ایران] بازمیگردد و از آن زمان تاکنون ادامه یافته است.دفتر سخنگوی
کاخ سفید در بخش پایانی بیانیه خاطرنشان کرده است که وضعیت اضطرار ملی
در قبال ایران که در سال  ۱۹۷۹اعام شده است با وضعیت اضطراری اعام شده
در  ۱5مارس [ ۱۹۹5اسفندماه  ۱۳۷۴در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون]
متفاوت است و آنچه تمدید شده در واقع همان وضعیت اضطراری ملی در قبال
ایران به تاریخ  ۱۴نوامبر  ۱۹۷۹است.

تیراندازی به سفارت عربستان در اهه

پلیس هلند از تیراندازی به ســفارت عربســتان در اهه خبــر داد .پلیس هلند
پنجشنبه از تیراندازی به سفارت عربستان در اهه خبر داد.بنا بر گزارش پلیس،
در این حمله به کسی آسیبی وارد نشده است.همچنین پلیس هلند چند جعبه
حاوی گلوله در خارج از ســاختمان سفارت عربستان ســعودی در اهه را پیدا
کرده است.رسانهها تصاویری از اثرات گلوله بر ساختمان سفارت عربستان منتشر
کردهاند.

رأی برای وزیر امور خارجه ،اداره آرشــیو ملی و اسناد و رئیس
هیئت قضات ایالتی که جلسه مجمع گزینندگان در آن تشکیل
میشود ارسال میشوند 2۳ .دسامبر  :2۰2۰ضربااجل دریافت
برگههای رأی -رأی گزینندهها از همه ایالتها بایســتی تا این
تاریخ توسط رئیس سنا دریافت شود 6 .ژانویه  :2۰2۱شمارش
آرای الکترال -کنگره آمریکا جلســهای بــا حضور نمایندگان
مجلس ســنا و مجلس نمایندگان برای شمارش آرای الکترال
تشــکیل میدهد 2۰ .ژانویه  :2۰2۱روز تحلیف رئیسجمهور-
رئیسجمهور منتخب ســوگند یاد کرده و رئیسجمهور ایاات
متحده میشود .در صورتی که نتیجه بازشماری آرا یا مناقشه
بر ســر انتخابات تا  ۸دسامبر مشخص شوند ،ایالتها میتوانند
گزینندههای خودشــان را انتخاب کنند .در این حالت مشخص
است که روال کار ،بعد از  ۸دسامبر تا روز  2۰ژانویه ادامه مییابد
و اگر بایدن رســماً رئیسجمهور اعام شــود ،او روز  2۰ژانویه
رئیسجمهور آمریکا خواهد بود .اما در حالتی که چالشها بر سر
نتیجه بعد از  ۸دسامبر ادامه داشته باشند ،تعیین پیروز انتخابات
وارد ســناریوهای بسیار پیچیده و مبهمی خواهند شد« .ادوارد
فولی» ،اســتاد دانشگاه در رشته حقوق در بررسیای که بر سر
این موضوع انجام داده نوشــته در چنین شرایطی ،ایالتهایی
مانند ایالتهای کلیدی «پنســیلوانیا»« ،کارولینای شمالی»،
«میشیگان» و «ویسکانســین» که فرماندارهای آنها دموکرات
اســت اما مجالس ایالتی آنها در اختیار جمهوریخواهان است
ممکن است دو گروه متفاوت گزیننده انتخاب کنند (فرماندارها
گزینندههایی که به بایدن رأی میدهند و مجلس ،گزینندههایی
که ترامپ را رئیسجمهور اعام میکنند).در این حالت ،رئیس
مجلس ســنا (یعنی مایک پنس ،معاون ترامپ) موظف به حل
این مناقشه است .رئیس سنا ممکن است تصمیم بگیرد هر دو
دسته این آرای الکترال در ایالتهای مذکور را حذف کند و این
به معنی ان است که هیچ نامزدی 2۷۰ ،رأی ازم برای رسیدن
به ریاســتجمهوری را نخواهد داشــت.در این حالت ،اعضای
کنگره باید رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور را انتخاب کنند.
مجلس نمایندگان مسئول انتخاب رئیسجمهور است .فرایند
رأیگیری به این صورت اســت که هیئت نمایندگان هر ایالت،
یک رأی در اختیار دارند .اگر فردی  26رأی (از  5۱رأی ممکن)
بگیرد به عنوا رئیسجمهور انتخاب خواهد شــد.مجلس ســنا
مسئول انتخاب معاون رئیسجمهور است .در اینجا هر سناتور
یــک رأی در اختیار دارد و در صورتــی که نامزدی  5۱رأی به
دست بیاورد به عنوان معاون رئیسجمهور انتخاب خواهد شد.
در حالت بعیدی که سنا معاون رئیسجمهور را انتخاب کند اما
مجلس نماینــدگان نتواند رئیسجمهور را انتخاب کند ،معاون
رئیسجمهور وظایف رئیسجمهور را انجام خواهد داد تا زمانی
که مناقشات حل شوند.نتیجه آنکه در صورتی که شکایتهای
حقوقی ترامپ به اندازهای مستحکم و متقن باشند که او بتواند
اوضاع را تا بعد از  ۸دســامبر مبهم و معلق نگاه دارد ،مشخص
شدن رئیسجمهور آمریکا ممکن است وارد روندهای پیچیده و
عجیبی شود که سابقه نداشته است.

نظامیان ترکیه در قره باغ حضور نخواهند داشت

وزیر خارجه روســیه با اشــاره به مأموریت ســخت
صلحبانان روســی ،گفــت :هیچ نیــروی حفظ صلح
ترکیهای به قره باغ اعزام نمیشــود و فعالیت ناظرین
ترک به مرکز نظارت بر اجــرای آتشبس در قره باغ،
واقع در بخش دیگــری از خــاک آذربایجان محدود
است .به نقل از خبرگزاری «تاس»« ،سرگئی اوروف»
وزیر امور خارجه روســیه ،در مصاحبه با رســانههای
گروهی روســی و خارجی در خصوص موضوعات مهم
در دســتور کار بینالمللی ،تأکید کرد که هیچ نیروی
حفظ صلح ترکیهای به خاک قره باغ کوهستانی اعزام
نخواهد شد.اوروف گفت« :هیچ نیروی حافظ صلحی
از جمهــوری ترکیه به منطقه قره بــاغ اعزام نخواهد
شــد .این امر به وضوح در بیانیه ســه جانبه رهبران
روسیه ،جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره توقف
کامل جنگ در قره باغ ،بیان شــده اســت».به گفته
وی ،مرز تحرک ناظرین ترکیهای محدود به مختصات
جغرافیایی و در چارچوب فعالیت مرکز نظارت روسی-
ترکیهای تنها برای کنتــرل رژیم آتشبس در قره باغ
اســت که واقع در آذربایجان و در قسمتی از خاک این
کشــور که نزدیک منطقه قره باغ نیست ،و این مسئله
توسط توافقات مضاعف ،مورد توافق قرار خواهد گرفت.
اوروف تأکید کرد« :ما کام ًا متقاعد شــدهایم که هر
دو طرف مناقشه به حضور نیروهای حافظ صلح روسی
عاقه مند هستند .ما چنین احتمالی را برای پایان دادن
به ماموریت نیز ابراز کردهایم .البته بهتر اســت اکنون

هیچ پیش بینی در این باره نکنیم .در حال حاضر باید
از صلحبانان روسی در انجام مأموریت بسیار سخت خود
حمایت کنیم .تا روند زندگی مسالمت آمیز در قره باغ
و در کل منطقه به حالت عادی بازگردد».وزیر خارجه
روسیه یادآور شد که طرف روسی تاکنون تاشی برای
خنثی کردن توافقات حاصلــه درباره آتشبس در قره
باغ کوهستانی مشــاهده نکرده استاوروف با اشاره به
اینکه روســیه به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد
کرده تــا از توافق صورت گرفته دربــاره آتش بس در
قره باغ کوهســتانی حمایت کند ،افزود « :نمایندگان
ایاات متحده و فرانســه بــه زودی برای گفت وگو در
خصوص وضعیت قره باغ وارد مسکو می شوند و رئیس
کمیته صلیب ســرخ بین المللی هم هفته آینده برای
بحث درباره کمک این سازمان به مردم این منطقه به
مسکو ســفر خواهد کرد».وزیر امور خارجه روسیه در
بخش دیگری از این مصاحبه  ،ابراز تأســف کرد ،اگر
مشــکات داخلی در ایاات متحده ،بار دیگر با هزینه
کردن روسیه و بر اساس افسانه «روسهراسی» حل و
فصل شود.وی گفت« :طی  ۴سال گذشته ،البته بهتر
اســت بگوییم از ماههای آخر دوره ریاست جمهوری
باراک اوباما ،بذر چنین روسهراسی در جامعه آمریکا
کاشته شده و اکنون دیگر به بخشی از فرهنگ سیاسی
این کشور تبدیل شده است .البته شرم آور خواهد بود
اگر آمریکا تاش کند تا بر اساس فرضیه روسهراسی،
ملت خود را بــه هم پیوند دهــد».اوروف همچنین

هایکو ماس:

امنیت مشترک در اروپا بدون روسیه ممکن نیست

وزیر خارجه آلمان در پاریس اعام کرد :امنیت مشــترک در اروپا بدون روســیه ممکن
نیست.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک« ،هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان پنجشنبه اعام
کرد که اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا باید ایده همکاری با روسیه را مورد توجه
قرار دهند.وزیر خارجه آلمان که در پاریس ســخنرانی میکرد ،در این خصوص گفت که
ایده کنترل تســلیحاتی در حال حاضر وضعیتی تاســفبار دارد«.هایکو ماس» در ادامه
اضافه کرد که مذاکرات منع گســترش تسلیحات هستهای میان آمریکا و روسیه میتواند
چشمانداز گفتگوهای اروپایی در زمینه امنیت و صلح را نیز فراهم کند.وی در ادامه افزود:
امنیت مشترک در اروپا بدون روسیه ممکن نیست.

یادآور شد که اظهار نظرهای اخیر دولت دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری فعلی ایاات متحــده درباره موضوع
تمدید پیمــان اقدامات برای ادامــه کاهش و محدود
کردن ساحهای راهبردی تهاجمی (معروف به پیمان
استارت )۳-نگران کننده اســت.وی تأکید کرد « :در
این شرایط روســیه فقط عاقه مند است که وضعیت
به نفع هر دو طرف باشد .همه طرفین میتوانند برنده
شــوند ،فقط اگر درباره پیمان استارت گفتوگو کرده
و این پیمان مهم را بدون هیچ پیش شــرطی ،تمدید
کنند».رئیس دســتگاه دیپلماسی روســیه با اشاره به
اینکه ایاات متحده اخیرا ً شروط مضاعفی برای تمدید
این پیمان ارائه کرده که برای روســیه غیرقابل قبول
است ،افزود« :مسکو انتظار ندارد که پیشنهادهای واقع
بینانهای از ســوی ایاات متحده بــرای تمدید پیمان
اســتارت ۳-در شــرایط هیجانات پیرامون انتخابات
ریاست جمهوری در این کشور ارائه شود ،بنابراین صبر
خواهد کرد تا اوضاع سیاسی در آمریکا آرام شود».
وی تأکیــد کرد که ایاات متحــده هم دقیقاً به اندازه
روســیه به تمدید پیمان کاهش تسلیحات راهبردی
تهاجمی نیاز دارد.سرگئی اوروف همچنین در پاسخ
به ســئوال دیگری گفــت که مقامات مســکو نگران
ناآرامیهای مداوم در باروس پس از انتخابات ریاست
جمهوری در این کشور هستند ،البته با کمال رضایت
مشخص است که تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات
کاهش یافته است.

تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه
مقامهای ونزوئا

اتحادیه اروپــا تحریمها علیه مقامهای ونزوئا را به مدت یک ســال
دیگر تمدید کرد.به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس ،اتحادیه اروپا
پنجشنبه -تحریمها علیه مقامهای ونزوئا را به مدت یک سال دیگرتمدید کرد .این تمدید همچنین شامل تحریم تسلیحاتی نیز میشود.
شــورای اتحادیه اروپا طی بیانیهای ضمــن اعام این خبر اعام کرد:
«این تصمیم با توجه به بحران سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی و ادامه
اقدامهای دولت ونزوئا که دموکراســی ،قانون و حقوق بشــر را نقض
میکند اتخاذ شده است».
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گزارش
اما و اگرهای آنکارا در مورد آمدن بایدن

حزب عدالت و توسعه و به تبع آن دولت ،دل خوشی از دیدگاههای سیاسی جو
بایدن ندارد و بر این باور اســت که جو بایدن ،هم در  ۳دهه سناتوری خود و هم
در سالیانی که معاون رئیس جمهور بود ،همواره با ترکیه در تقابل بوده است ،.با
آن که هنوز به طور قاطعانه ،تکلیف نتایج نهایی انتخابات آمریکا روشن نشده ،اما
جمع بندی و ارزیابی کلی رسانه ها این است که جو بایدن رئیس جمهور ایاات
متحده خواهد بود.این همان خبری است که به مذاق سران آنکارا خوش نیامده
است .چرا که اساساً حزب عدالت و توسعه و به تبع آن ،دولت اردوغان ،دل خوشی
از دیدگاه های سیاسی جو بایدن ندارد و اعضای اصلی تیم اردوغان بر این باورند
که جو بایدن ،هم در  ۳دهه فعالیت خود به عنوان ســناتور و هم در سالیانی که
معاون رئیس جمهور آمریکا بود ،همواره با ترکیه در تقابل بوده و مشکاتی برای
آنکارا ایجاد کرده است .سوال اصلی بسیاری از تحلیل گران سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی ترکیه این است که اگر همه چیز نهایی شود و جو بایدن به عنوان رئیس
جمهور وارد کاخ ســفید شود ،روابط بین آنکارا و واشنگتن ،تا چه اندازه با تغییر
مواجه خواهد شد.
تاخیر و تناقض در پیام تبریک اردوغان
با آن که در همان شب اعام رسانه ای پیروزی جو بایدن ،اغلب سران کشورهای
جهان ســیل پیام های تبریک خود را به سوی واشنگتن روانه کردند ،اما رجب
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه ۳ ،روز تمام صبر
کرد و خیلی دیر به بایدن تبریک گفت.خانم کبری پار تحلیل گر مشهور روزنامه
و شبکه تلویزیونی خبر ترک ،در مورد دایل تاخیر در اعام تبریک ،چنین نوشته
است :اردوغان دیر به بایدن تبریک گفت ،به سه دلیل :نخست این که می خواست
گله منــدی و آزردگی خاطر خود را به رخ جو بایدن بکشــد .اردوغان فراموش
نکرده که بایدن همین چند ماه پیش ،در گفتگو با نیویورک تایمز گفته بود ،باید
از مخالفیــن آکپارتی حمایت کنیم تا اردوغان را کله کنند.دلیل دوم این بود که
نتایج نهایی هنوز اعام نشده بود و هر چه باشد ،اردوغانی که با ترامپ یک چایی
نوشیده ،دچار رودربایستی شــد و نمی توانست برای ارسال پیام تبریک ،سریع
اقدام کند.دلیل ســوم این بود که اردوغان نیز به این جمع بندی رسید که بهتر
اســت مانند وادیمیر پوتین عمل کند و نشــان دهد که در این ماجرا ،به دنبال
موازنه است.اما تناقض رفتار اردوغان در پیام تبریک به بایدن ،این است که او دور
اندیشانه عمل کرد و یک زنبیل هم در برابر مغازه ترامپ گذاشت .به این معنی که
پس از تبریک به رئیس جمهور منتخب ،در پیامی گرم و صمیمانه از تاش ها و
زحمات دونالد ترامپ در تقویت و بهبود روابط واشنگتن – آنکارا ،تقدیر و تشکر
کرد.منتقدین اردوغان بر این باورند که پیام های تهدیدآمیز ترامپ در مورد تحریم
اقتصادی ترکیه و نیز نامه توهین آمیز او به اردوغان ،مسائل مهمی بودند که رئیس
جمهور ترکیه باید در برابر آنها مواضع سفت و سختی اتخاذ می کرد .اما حامیان
اردوغان ،چنین استدال می کنند که با وجود مشکات اقتصادی موجود و مسائل
حســاس شمال سوریه ،اردوغان شانس و مجال آن را نداشت که در برابر ترامپ
بایستد و یا در خصوص نامه توهین آمیز ،کار خاصی انجام دهد.
مسیر مه آلود
پروفسور دکتر کمال عناد از تحلیل گران و کارشناسان روابط بین الملل در روزنامه
ترکیه نوشــته است«:متاســفانه ،نمی توان انتظار این را داشت که جو بایدن در
مورد خاورمیانه و ترکیه تصمیمات عاقانه ای بگیرد .من فکر می کنم که آنکارا
باید خود را برای فشــارها و حمات جدید آماده کند .تیم جو بایدن ،نه در برابر
ایران کوتاه خواهند آمد ،نه در برابر ترکیه».این اســتاد دانشگاه ترکیه بر این باور
است که در دوران دونالد ترامپ ،تنش سیاسی و امنیتی با روسیه و چین کاهش
چشــمگیری دید .اما در دوران بایدن ،صف آرایی در برابر چین و روســیه ،برای
واشنگتن اهمیت حیاتی پیدا می کند و لذا تیم جو بایدن به دنبال آن خواهد بود
که از کمک دوستان سنتی اروپایی و کشورهای خاورمیانه بهره بگیرد و در عمل،
در برابر قدرت نمایی چین و روسیه ،یک دیوار دفاعی بسازد و کاری کند که امکان
اعمال نفوذ این دو ابرقدرت ،محدود به آسیای میانه شود .اما مشخص نیست که
در این مسیر ،از ترکیه نیز به عنوان یک یار همراه و متفق استفاده خواهد کرد یا
تحت تاثیر ابی اسراییل ،به دنبال تضعیف آنکارا خواهد بود.
نخستین سیگنال تیم بایدن برای ترکیه
روزنامه جمهوریت در گزارشــی ،اظهارات یکی از مشــاورین جو بایدن در مورد
ترکیه را برجسته کرده است.مایکل کارپنتر که در دوران معاونت جو بایدن در کاخ
سفید ،مشاور او بوده ،حاا یک بار دیگر در اکیپ بایدن حضور یافته و مشاور او در
حوزه سیاست خارجی است.وی گفته است :ما به دنبال آن نیستیم که ترکیه را
به یک گوشه برانیم و با فشار و تحریم اقتصادی ،این کشور را دچار مشکل کنیم.
کارپنتر افزود :با اظهارات ماکرون در مورد تحریم ترکیه موافق نیســتیم .برای ما
مهم اســت ،ترکیه به قوانین بازار آزاد در برابر آمریکا و اروپا ،احترام بگذارد و به
قواعد گمرکی پایبند باشد .زمانی که ترکیه درک کند با ما در یک جبهه ایستاده،
در مورد برخی رفتارهای خود ،تجدیدنظر خواهد کرد.مایکل کارپنتر همچنین به
اهمیت اختافات اخیر بین یونان و ترکیه اشاره کرده و به گفتن این جمله اکتفا
کرده که ازم است اعضای ناتو ،در کنار هم باشند.
خشنودی و نگرانی توامان در سیاست خارجی
یکی از مهم ترین دغدغه های ترکیه در دو سال اخیر ،اهمیت دادن به دکترین
دفاعی موســوم به «وطن آبی» و تحرک در حوزه شرق مدیترانه بوده که نه تنها
شــامل تاش برای برداشت از منابع گاز طبیعی اطراف قبرس ،بلکه دربرگیرنده
سیاست های مهمی در مورد لیبی و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی بوده است.
اما از آنجایی که در این سال ها ،تیم ترامپ با دریافت صدها میلیارد دار پول از
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی ،عم ًا اعتنای چندانی به ترکیه نکرده،
تیم اردوغان همواره در فضایی آکنده از هول و وا به سر برده است.بر اساس آن
چــه در گزارش ها و تحلیل های دو روزنامه مهم صباح و ینی شــفق دیده می
شــود ،باید گفت ،اتاق فکر حزب عدالت و توسعه به این جمع بندی رسیده که
شکست ترامپ ،مشکات خاصی برای ترکیه به همراه می آورد اما در عین حال،
بی توجهی تیم بایدن به کشورهایی همچون عربستان سعودی ،مصر و امارات ،به
نفع آنکارا تمام خواهد شد .به عبارتی روشن ،تصور کنونی تیم اردوغان ،این است
که آغاز دوران اقتدار جو بایدن ،به معنی منزوی شدن محمد بن سلمان ،محمد
بن زاید آل نهیان و عبدالفتاح السیسی خواهد بود.
سرفصل های مهم ابهام و اختافات
بین ترکیه و آمریکا ،پرونده ها و اختاف نظرهایی وجود دارد که حل آنها در کوتاه
مدت ،خوشــبینانه به نظر می رسد .یکی از مهم ترین مشکات ترکیه و آمریکا،
موضوع حمایت واشنگتن از کردها و نهادهای اقماری پ.ک.ک در شمال سوریه
است .مورد دوم ،خرید سامانه موشکی اس  ۴۰۰از روسیه و مورد آخر نیز ،مساله
مهمی به نام تحرکات نوین ترکیه در شرق مدیترانه و اختاف با دو عضو ناتو یعنی
قبرس و یونان است.حال باید دید در شرایطی که اقتصاد ترکیه حال و روز خوشی
ندارد ،تیم های بایدن و اردوغان ،چه نوع افق و آینده ای برای روابط واشنگتن و
آنکارا ،ترسیم می کنند.
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بخوانید در اینستاگرام

از هر دری خبری

دیدار یک مادر ساکن در خانه سالمندان در شهر ونیز ایتالیا با دخترش
از پشت حفاظ پاستیکی

چهره روز

ورزشی

یافتههای جدید محققان کشورمان نشان میدهند که توجه به وضعیت
روانشــناختی افراد مبتابه بیماری  MSمیتواند در کنترل پیشرفت
این بیماری ناتوانکننده ،مؤثر باشــد .بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا
 ،MSبهعنوان یک بیماری مزمن خودایمنی التهابی و دومین علت عمده
ناتوانی عصبی در میان بزرگساان بعد از تروما ،حدود  2.3میلیون نفر
را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار داده است .این بیماری غالباً در افراد
با دامنه سنی  20تا  40سال تشخیص داده میشود و طبق آمارها ،از هر
 1000زن بیــن  2تا  3نفر و از هر  1000مرد نزدیک به  1نفر مبتابه
این بیماری میشوند .در کشور ما نیز طبق تخمینهای موجود ،حدود
 60تا  70هزار فرد مبتابه  MSوجود دارد که این میزان شــیوع20 ،
مرتبه بااتر از دیگر کشورهای منطقه است.

استنلی کوبریک
استنلی کوبریک یکی از کارگردانان و تهیهکنندگان شهیر
آمریکایی بود .بیشتر فیلمهای کوبریک ،اقتباسهای ادبی
هستند .فیلمهای کوبریک معمواً جنجالی و همینطور
مورد ســتایش منتقدان واقع شدهاند .کوبریک به دقیق
بــودن و به نمایــش درآوردن همه جزئیــات دقیق در
فیلمهایــش معروف بــود .به همین دلیــل روش او در
فیلمســازی کند و طوانی بوده ،تا آنجا که گاهی میان
دو فیلم او ســالها وقفه میافتادهاست.به طوریکه او در
طول  4۸ســال کارگردانی ،تنها  13فیلم بلند ساخت.
ســبکهای گوناگون فیلمهایش و یگانه بودنش ،چه در
روش فیلمســازی و چه از نظر شخصیتی ،او را مشهور
ساختهاست .استنلی کوبریک یکی از اندک کارگردانان
کمالگرا در تاریخ سینما بهشمار میآید .او از اندک کارگردانهایی بود که همواره در انتخاب فیلمنامه
ریســک میکرد .او فیلمهای خود را در ژانرهای گوناگونی میساخت .در سال « 1۹۵1الکس سینگر»
دوست کوبریک او را تشویق کرد که یک فیلم کوتاه برای شرکت  March of Timeبسازد .کوبریک
موافقت کرد و با هزینهٔ شــخصی فیلم روز نبرد را ساخت .اگرچه پخشکننده در همان سال کارش را
تعطیل کرد ،اما کوبریک توانست فیلم را به قیمت  100دار به شرکت «آر.ک .او» (به انگلیسی)RKO :
بفروشد .کوبریک کار در مجله لوک را رها کرد و دومین فیلم کوتاهش را با نام کشیش پرنده در همان
ســال و با ســرمایهگذاری  RKOساخت .ســومین فیلمش «دریانوردان» اولین فیلم رنگی او به مدت
 30دقیقــه ،تبلیغی برای «اتحادیهٔ جهانی ملوانان» بود .این فیلمها همراه با چند فیلم کوتاه دیگر که
اکنون باقی نماندهاند ،تنها آثار او در گونه سینمای مستند بودند .او همچنین دستیار کارگردان یکی از
قسمتهای برنامه تلویزیونی اتوبوس همگانی دربارهٔ زندگی آبراهام لینکلن بود.

پیشنهاد

پرسپولیس قرارداد آلکثیر را فسخ میکند؟
سهمیه لیگ برتری باشگاه پرسپولیس تکمیل شده و در صورتی که این باشگاه بخواهد بازیکن لیگ برتری جدیدی جذب کند باید قرارداد
یکی از بازیکنان جدید خود را فسخ کند .پس از تایید محرومیت عیسی آل کثیر توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا مدیران باشگاه پرسپولیس
به فکر جذب مهاجم جدیدی افتادند تا مشکات تیم در خط حمله برطرف شود اما از آنجای که سهمیه جذب  7بازیکن لیگ برتری توسط
پرسپولیس تکمیل شده حاا این باشگاه یا باید از لیگ یک بازیکن جذب کند و یا به دنبال استخدام بازیکن ایرانی شاغل در خارج از کشور
باشد .البته راه دیگری هم برای سرخها وجود دارد که با توجه به هزینههای باا احتماا این راه میسر نخواهد بود .چرا که پرسپولیس باید
به صورت قرضی از یکی از باشگاههای لیگ برتری مهاجم مدنظرش را جذب کند که در این صورت عاوه بر پرداخت حقوق این بازیکن باید
پولی هم به باشگاه اصلیاش بپردازد .او در پاسخ به این سوال که حاا که پرسپولیس سهمیه لیگ برتریاش تکمیل شده آیا با خارج کردن نام
عیسی آل کثیر از لیست میتواند بازیکن لیگ برتری جدیدی جذب کند گفت :خارج کردن از لیست معنای ندارد اگر باشگاهی سهمیه لیگ
برتریاش تکمیل شود اگر در موعد نقل و انتقاات باشیم میتواند قراردادی یکی از بازیکنان جدید خود را توافقی و به صورت دو طرفه فسخ
کند و به جای آن بازیکن جدید جذب کند.

تخت گاز

شاخصهای مکتب شهید سلیمانی
کتاب «شــاخصهای مکتب شهید ســلیمانی» نوشته
حجت ااســام علی شــیرازی روز چهارشنبه با حضور
جمعی از مســئوان در حوزه هنــری رونمایی خواهد
شد .کتاب «شاخصهای مکتب شهید سلیمانی» که به
تازگی منتشر شده است از کتابهایی است که میتواند
اطاعات خوب و مســتندی را درباره شهید حاج قاسم
سلیمانی به مخاطب ارائه بدهد خصوصاً اینکه نویسنده
کتاب حجت ااسام علی شــیرازی (نماینده ولی فقیه
در نیروی قدس ســپاه) از زمان جنگ همرزم و دوست
نزدیک و صمیمی حاج قاســم بودند و ارتباط صمیمی
خانوادگی داشــتند و وی بر مبنای ســخنان شــهید و
خاطرات دیگران ،یک کتاب جامع و خاصه و مســتند
از خصوصیات مکتب و تفکرات شهید سلیمانی نوشته است .در قسمتی از مقدمه این کتاب آمده است:
برای تبیین مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی باید اول مکتب اسام را بشناسیم .پس از آن ،سراغ تشریح
مکتب پیامبر (ص) و اولیای الهی برویم و مکتب حضرت سیدالشــهدا (ع) را دقیق و عمیق بشناسیم.
آن زمان است که مکتب امام خمینی نمود پیدا میکند .با شناخت مکتب خمینی کبیر ،شاخصهای
مکتب شهید سلیمانی نیز شناخته شده است .تبیین همه آنچه نگاشتیم ،از حوصلهی این نوشتار خارج
است .ما در این کتاب کوشیدهایم پس از اشارهای کلی به مکتب اسام ناب محمدی (ص) و به مکتب
امام حسین (ع) ،شاخصهای مکتب امام خمینی را بیان کنیم و ضمن تبیین هر شاخص از مکتب امام
بزرگوارمان ،شاخصهای مکتب شهید سلیمانی را با مکتب امام خمینی تطبیق دهیم .شایان ذکر اینکه
شاخصهایی که نوشتهایم و میخوانید ،فقط شماری از شاخصهای مکتب سلیمانی و اهم آنهاست؛ زیرا
تبیین همهی شاخصها شدنی نیست و از حوصلهی خواننده هم خارج است.

جلوگیری از پیشرفت
 MSبا کنترل روح و روان

فروش هزارمین دستگاه از پورشه تایکان در نروژ
همه میدانیم که نروژیها عاقه زیادی به خودروهای الکتریکی دارند و بنابراین فروش هزارمین دستگاه از پورشه تایکان در این کشور
جای سورپرایز چندانی ندارد .پورشه با آغاز این ماه جاری به چنین رکوردی دست یافته است .این رکورد برای شرکتی همچون پورشه
احساسبرانگیز است زیرا فروش ساانه آن در نروژ تنها در حد چند صد دستگاه بوده است .البته عرضه تایکان تمام الکتریکی بازی را
تغییر داد و منجر به این شــد که فروش این برند آلمانی در نروژ نســبت به مدت مشابه سال  201۹دو برابر شود .توماس رود به عنوان
یک مشتری با برند پورشه غریبه نیست و قب ًا  ۵محصول از این خودروساز را خریداری کرده است .او میگوید تایکان هم طبق انتظارش
همان تجربه و ویژگیهای سواری پورشههای قبلیاش را خواهد داشت .رود میگوید :من شنیدم که تایکان عملکرد خوبی دارد و بنابراین
به دنبال راندن آن در جادههای کوهستانی بودم .در نظر داشته باشید که او تایکان را فقط به خاطر پرفورمنسش انتخاب نکرده است.
این مشتری وفادار پورشه در ادامه میگوید :تمرکز من روی راندن با حداکثر سرعت در پیست نبود زیرا من بیشتر مرد سفر هستم .لذت
رانندگی روزانه هم برای من مهم است .به همین خاطر از نظر خودرویی برای طرفداران لذت رانندگی تایکان را محصول مناسبی یافتم.
از سال  2017تاکنون سهم خودروهای الکتریکی در بازار نروژ بیش از  2برابر شده و امروز به حدود  ۵0درصد رسیده است.

کودکان چقدر می توانند از موبایل
و تلویزیون استفاده کنند؟
بررسیهای یک مطالعه نشــان داد که استفاده روزانه بیشتر از دو
ســاعت کودکان از تلویزیون ،موبایل و تبلت ،با اختاات رفتاری،
پرخاشگری ،رفتارهای ضداجتماعی و اضطراب مرتبط است .محدود
کردن استفاده از این وســایل میتواند در کاهش این اختاات در
کودکان موثر باشــد .در دو دهه گذشته سن شــروع به استفاده از
رسانههای جدید بسیار کاهش یافته است .اگرچه در این مدت سهم
تماشای تلویزیون کاهش یافته اما سهم استفاده از دیگر رسانههای
جدید در کودکان زیر هشــت سال به شــدت افزایش یافته است.
با توجه به تاثیرات اســتفاده از این رســانهها و ابزارهای جدید در
کودکان؛ پژوهشــگران با انجام مطالعهای اثــر آنها را بر اختاات
رفتاری کودکان پیشدبستانی بررسی کردند.

واکسن روسی کرونا
نیز  90درصد موثر است
واکسن کووید 1۹-روسیه موسوم به "اسپوتنیک وی" به رغم اینکه هنوز
در مراحــل آخر آزمایش بالینی قرار دارد ،تاثیر بیش از  ۹0درصدی در
بین جمعیت آزمایش شده داشته است .بر اساس اعام وزارت بهداشت
روسیه ،واکسن "اسپوتنیک وی"( )Sputnik Vروسیه که برای مقابله
و پیشــگیری از ابتا به بیماری کووید 1۹-طراحی شده است نیز مانند
واکسن شرکت آمریکایی "فایزر" به موفقیت بیش از  ۹0درصدی دست
یافته اســت .نماینده وزارت بهداشت روسیه دادههای جمع آوری شده
از واکسیناسیون مردم را اعام کرد .اظهارات وی پس از اظهارات دیروز
دو شــرکت سازنده واکســن کووید 1۹-موســوم به " "BioNTechو
" "Pizerبود که اعام کردند واکسن آزمایشی آنها بیش از  ۹0درصد
اثربخشی را نشان داده است.

