
 آخرین آمار کرونا در ایران
فوت ۴۵۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن اعام آخرین آمــار بیماران و 
بهبودیافتگان کرونا در کشــور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵۹ 
نفر بر اثر ابتا به بیماری کرونا جان خود را از دســت دادند.، دکتر 
سیما سادات اری اظها کرد:  تا دیروز ۲۵ آبان 13۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 1۲ هزار و ۵۴3 بیمار جدید مبتا به 
کووید1۹ در کشــور شناسایی شــد که ۲۵۴۴ نفر از آنها بستری 
شدند و مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 76۲ هزار و 68 نفر 
رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۹ بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان  باختگان این 
بیماری به ۴1 هزار و ۴۹3 نفر رسید البته خوشبختانه تاکنون ۵۵8 
هزار و 818 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شــده  اند.به گفته اری۵666 نفر از بیماران مبتا به کووید1۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند؛ همچنین تا 
کنون پنج میلیون و ۵0۵ هزار و 70 آزمایش تشخیص کووید1۹ 
در کشور انجام شده اســت.بنابر اعام سخنگوی وزارت بهداشت 
استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجــان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراســان شــمالی، همدان، یزد و کردســتان در وضعیت قرمز و 
استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 

وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
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دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران با هرگونه مولفه ناامنی که بخواهد آرامش مردم ایران و عراق را بر هم زند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. عناد سعدون 
وزیر دفاع عراق که به تهران سفر کرده است ظهر دیروز )یکشنبه( با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار 
و پیرامون مسائل دوجانبه منطقه ای و بین المللی با او گفتگو کرد.دریابان شمخانی در این دیدار با اشاره به همکاری های خوب و موثر دفاعی و امنیتی ایران و 
عراق در مبارزه با تروریسم سازمان یافته از سوی آمریکا و ایادیش در منطقه و حمایت های بی دریغ جمهوری اسامی ایران برای نجات شهرهای عراق از اشغال 

داعش تصریح کرد؛ این همکاری ها متضمن ثبات و امنیت منطقه است و باید تا سطوح راهبردی ارتقاء یافته....

www.sobh-eqtesad.ir

شمخانی در دیدار وزیر دفاع عراق:
ایران با هرگونه مؤلفه ناامنی در منطقه برخورد خواهد کرد
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کاخ سفید، ترامپ و پاِن پنهان
قضاوت در شــرایط کنونی در خصوص نتایج انتخاباتی در آمریکا ساده 
نیســت چرا که در چند روز گذشته بازشماری و شمارش آرای برخی 
ایالتهای مورد نظر کاخ سفید شک برانگیز بوده اند در انتخابات امریکا 
غالب متولیان برگزاری در پذیرش نظر کاخ ســفید بازشماری را ادامه 
دادند، اما دونالد ترامپ بدون ارایه شــواهدی مســتند و معتبر مدعی 
شده است که تقلب گســترده در انتخابات صورت گرفته و وعده داده 
که این موضوع را در بااترین نهاد قضایی آمریکا، یعنی دیوان عالی، به 
چالش بکشــد. هنوز معلوم نیست دقیقا از چه موضعی به دنبال طرح 
شــکایت خود رفته است. او و ستاد انتخاباتی اش چند شکایت مستقل 
در ایالت هــای کلیدی به دادگاه برده اند و برای مثال در پنســیلوانیا و 
میشــیگان از طریق مراجع قضایی درخواست شــمارش مجدد آرا را 
کرده اند؛ درخواست هایی که هر دو از سوی قضات این دادگاه ها رد شده 
اســت. یکی از مواردی که آقای ترامپ آن را به چالش کشیده موضوع 
آرای پستی ارسال شده تا ساعت 7 عصر سوم  نوامبر در پنسیلوانیا است 
که بنابر مصوبه مجلس این ایالت تا سه روز پس از اتمام رای  گیری اگر 
دریافت شود رای قابل شمارش و قانونی است. جمهوری  خواهان پیش 
از روز ســوم نوامبر دو بار این مصوبه مجلس ایالتی پنســیلوانیا را به 
دادگاه بردند اما یک بار در دادگاه عالی ایالتی و بار دیگر در دیوان عالی 
کشور به نتیجه نرسیدند. اکنون آنها به دنبال تجدیدنظر و طرح دوباره 
موضوع در دیوان عالی هستند. این یکی از چالش هایی است که آقای 
ترامــپ و حامیان او به پیروزی در آن امیدوارند. متیو ویل، مدیر مرکز 
تحقیقات سیاست گذاری پروژه انتخابات که یک موسسه فراحزبی است 
در مصاحبه گفته اســت که او نگران این موضوع است که توضیحات 
قانونی برای ترامپ تردید ایجاد نکند و ترامپ به هم حزبی های 6 نفره 
خود در دیوان عالی دلبسته باشد. این حافظه تاریخی نشان میدهد که 
بار قبل دیوان عالی به بن بســت رسید و ۴ قاضی محافظه کار در برابر 
ســه قاضی لیبرال به عاوه جان رابرتز )رئیس دیوان عالی( نتوانستند 
درباره آن به حکم نهایی برسند اما این بار با برگزیده شدن »امی کنی 
برت « به عنوان نهمین قاضی دیوان عالی و ششــمین قاضی محافظه 
کار در این دیوان، ممکن است موضوع با نگاه دیگری بررسی شود. آقای 
ویــل می گوید قضات دیوان عالی پیش از انتخابات و هنگامی که ۴ در 
برابر ۴ نتوانستند در این باره تصمیم بگیرند، این تمایل را ابراز کردند 
که در آینده دوباره اگر این موضوع به دیوان عالی آورده شد، آن را مورد 
ماحظه قــرار دهند. »به همین علت فکر می کنم که این خطر وجود 
دارد که بخشی از آن آرا که در روز انتخابات به صندوق پست انداخته 
شــده اما بعد از روز جمعه به مقصد رسیده، شمرده نشود. این به نظر 
من نادرست است اما به لحاظ قانونی کاما محتمل است.« با وجود این، 
آقای ویل می گوید برای این که چنین احتمالی به واقعیت بدل شــود 
باید نتایج شمارش »بسیار بسیار نزدیک« باشد. صرف نظر از این موضع 
بی طرفانه که البته بی طرفانه بودنش مشــهود نیست زیرا نتیجه را به 
نفع جو بایدن رقــم خواهد زد، موضوع مهمتری هم در فضای آمریکا 
در حال تحقق اســت و آن تنش هایی اســت که در جهت لشکرکشی 
به واشــنگتن ایجاد شــده که فضا را در جهتی خواهد برد که ممکن 
اســت حتی اگر خود دونالد ترامپ هم بخواهــد از موضع خود کوتاه 
بیاید تنش های ایجاد شده در دو قطبی سازی امکان این عقب نشینی را 
ندهند. اوباما در یک مصاحبه هشداردهنده به نگرانی خود در خصوص 
زیر سئوال رفتن دموکراسی در امریکا اشاره کرد اما طایفه دونالد ترامپ 
به چنین تاثیری بی توجهند. بنظر میرسد مسافرت پمپئو و آبرامز به 
ســرزمینهای اشــغالی و دیدار با عوامل دولت صهیونیستی حکایت از 
توضیح و تشریح  برنامه ای پشت پرده داشته باشد که کاخ سفید آن را 
پشــت عدم پذیرش بازنده بودن در انتخابات پنهان کرده باشد. سفرها 
میتوانند از رژیم صهیونیستی رفع نگرانی کنند و در عین حال میتوانند 
پان پنهان را توضیح دهند که اساســا پان پنهــان میتواند ارزیابی 
جمهوری خواهان از شــرایط اقتصادی آمریکا بوده و واقعا به دنبال دو 
پارچه کردن کشور باشند تا بدهی ها را به دامن بخشی از کشور انداخته 

خود سوار بخش پولدار کشور شوند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دو کشور ایران و عراق سندی را آماده کرده اند که مراحل آخر را می گذراند و در آینده ای نزدیک به امضا خواهد 
رسید. سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ایران دیروز )یکشنبه( در حاشیه دیدار با وزیر دفاع عراق در جمع خبرنگاران، 
با اشــاره به مناسبات گسترده و اشتراکات تاریخی دو کشور اظهار داشــت: نیرو های مسلح جمهوری اسامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور 
همسایه و برادر ارتباطات و عائق طوانی مدتی را داشته اند که در سفر های گذشته بحث های زیادی در این رابطه صورت گرفته است.وی ادامه داد: وزیر 
دفاع و فرماندهان نیرو های دریایی، هوایی، پدافند هوایی و برخی دیگر از فرماندهان عراق به کشورمان آمدند و درباره نحوه توسعه و تعمیق همکاری های 
دفاعی و نظامی بحث و بررسی صورت گرفته است.رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به برنامه هیئت نظامی بلندپایه عراقی در سفر به ایران گفت: 
دوستان ما بازدید هایی از نمایشگاه صنایع دفاعی داشته و همچنین ماقات هایی با فرماندهان همتراز در نیرو های مسلح جمهوری اسامی ایران خواهند 
داشت.سرلشــکر باقری اضافه کرد: در این دیدار در خصوص مباحث مرتبط با صنایع دفاعی و امنیت مرز های مشــترک دو کشور و موضوعات مرتبط با 
همکاری و تبادل تجربه ها، رزمایش های نظامی مشترک و مسائل آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ان شاءاه این همکاری ها توسعه خواهد یافت.

وی افزود: هدف از انجام این دیدار، توسعه و تعمیق امنیت در هر دو کشور ایران و عراق است؛ البته کشور عراق طی سال های اخیر با توطئه های متعددی 
مواجه بوده اســت؛ مســئله داعش موضوعی بود که در سال های اخیر اتفاق افتاد و رزمندگان جمهوری اسامی ایران و مستشاران ما در کنار رزمندگان 
عراقی حضور پیدا کردند و ما شهدای گرانقدری را در این راه تقدیم کردیم که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در همین مسیر به شهادت رسید؛ اکنون 
هم که آمریکایی ها به دنبال گسترش مجدد تروریست ها در منطقه هستند، این همکاری ها موجب ایجاد امنیت مناسب تری برای کشور عراق خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح عنوان کرد: تاکنون در همه زمینه ها بحث های گوناگونی داشته ایم و خواهیم داشت؛ همچنین دو کشور سندی را آماده 
کرده اند که مراحل آخر را می گذراند و در آینده ای نزدیک به امضا خواهد رسید.سردار باقری گفت: ما در گذشته همکاری هایی در حوزه دفاعی و تجهیزاتی 
داشتیم و در این رابطه قرارداد هایی را نیز منعقد و اجرا کردیم و محصواتی را که کشور عراق نیاز داشته، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح 
جمهوری اسامی ایران تأمین شده است.رئیس ستاد کل نیرو های مسلح خاطرنشان کرد: همچنین همکاری های آموزشی، عملیاتی و مستشاری فراوانی 
با عراق داشتیم و در این رابطه مباحثی صورت گرفت که هر زمان طرف عراقی احساس نیاز و ضرورت کند، ما در کنار برادران مان هستیم و خواهیم بود 

که مقدمات آن فراهم شده است و قرار شد به تناسب وضعیت و مناطق مورد نیاز، این همکاری ها توسعه یابد.

وزیر بهداشت درباره ضرورت اعمال محدودیت های 
جدید جهت مقابله با کرونا گفت: اجرای محدودیتها 
از اول آذرماه، گرچه دیر اســت اما مغتنم است که 
این وضعیت اورژانســی را هرچه زودتر دریابیم. اگر 
قرار است محدودیت ها درست اجراشود اما با تاخیر، 
مــا ترجیح می دهیم تا اینکه با عجله و شکســته و 
نیم بند اجرا شــود. دکتر ســعید نمکی در مراسم 
امضای تفاهم نامــه با جمعیت هال احمر، گفت: ما 
در یک دوره ای در اسفند و فروردین با تاش پیگیر 
و همدلــی و وفاق ملی و گرد هم آمدن همه نیروها 
حول یک محور توانستیم رکورد تاریخی در مبارزه 
با بیماری کرونا در جهان ثبت کنیم. دیروز جلسه ای 
در خدمت عزیزان وزارت راه و شهرســازی بودم و 
یادآور آن شــدیم که بعد از رسیدن این طوفان به 
کشــورهای اروپایی، فوج عظیمــی از هموطنان ما 
به دلیل گرفتاری که در کشــورهای اروپایی پیش 
آمد و هنوز مقایســه ای بین آنها و ما پیش نیامده 
بود، خواستار بازگشت به کشور برای امنیتی که ما 
در ســایه این همدلی در مدیریت کرونا فراهم کرده 
بودیم، بودند و ما هواپیماهایی می فرستادیم تا این 
عزیزان را به وطن بازگرداننــد.وی افزود: بعد از آن 
ایام به دایل متعددی که مهم ترین آن ساده انگاری 
و رفتار متفاوت ویروس بود، گرفتار امواج دوم و سوم 
بیماری شــدیم. در جلســه ای که در خدمت مقام 
معظم رهبری بودیم ایشان تکالیف جدیدی به عهده 
دستگاه ها گذاشتند که یک سرفصل بسیار مبارک 
و مهمی در اســتمرار مدیریت بیماری بود. یکی از 
دستورات مهم ایشان تشکیل یک قرارگاه عملیاتی 
بود برای اجرای مصوبات ستاد که این خاء در طول 
این مدت هم احساس می شد. خیلی از پیشنهادات 

ما مصوب می شد اما این مصوبات اجرا نمی شد.

وی در ادامه تاکید کرد: یک بالی از مدیریت بیماری 
که در اختیار ما نبود بال بســته و شکســته ای بود 
که با تشــکیل قــرارگاه و حضور وزیر کشــور در 
راس این قرارگاه، عملیات اجرایی ســامان جدیدی 
یافــت. تکلیف دومی که مقام معظم رهبری تعیین 
کردند این بود که بتوانیم به عنوان تعیین مصادیق 
محدودیت ها در وزارت بهداشــت عمل کنیم و این 
حرکت ســبب شد دوستان ما در وزارت بهداشت با 
هماهنگی همکاران وزارت کشور یک مجموعه ای از 
پروتکل های جدید تدوین کنند که دیروز در جلسه 
ستاد ملی مورد اقبال رییس جمهور و اعضای ستاد 

قرار گرفت.

اجرای محدودیتهای جدید گرچه دیر است، اما 
مغتنم است

وزیر بهداشــت افزود: گرچه ما بــه دلیل وضعیت 
بحرانی کرونا در کشــور نیازمند تسریع این اعمال 
محدودیت ها بودیم اما عزیزان به دلیل پیش نیازها و 
ضرورت هایی که باید ایجاد می شد، اجرای آن را به 
اول آذرماه موکول کردند. گرچه دیر است اما مغتنم 
اســت که این وضعیت اورژانســی را هرچه زودتر 
دریابیم و اگر قرار اســت درست اجراشود با تاخیر 
مــا ترجیح می دهیم تا اینکه با عجله و شکســته و 

نیم بند اجرا شود.

طرح تشدید غربالگری کرونا

نمکــی ادامــه داد: اتفــاق دیگری که افتــاد و ما 
معتقدیم اگر این پکیج را با هم اجرا نکنیم با اعمال 
محدودیت هــای صرف نخواهیم توانســت بیماری 
را مدیریــت کنیم، بحث طرح تشــدید غربالگری 
و تشــدید دنبال کردن موارد مثبت اســت. در این 
طرح جدید که اســتمرار شیوه قبلی مدیریت ما در 
غربالگری بیماری اســت مانند زمانی که تست های 
تشــخیصی روزانه را از 1۲00 تست در روز به ۲۵ 
هزار تست رساندیم و همینطور 78 میلیون شهروند 
را با کمک نیروهای بســیج و سازمان هال احمر و 
سایر دستگاه های اجرایی غربالگری کردیم و اینکار 
بار بیمارســتانی را کاهش داد و کمتــر از 60 روز 
توانستیم میزان اشغال تخت بیمارستان را با بیمار 
مبتا به کرونا به ۲0 درصد و میران مرگ و میر را به 
کمتر از ۴0 نفر در روز برسانیم. این رکورد در مدت 
حداکثر ۵۵ روز یک رکــورد تاریخی و افتخار ملی 
برای جمهوری اسامی ایران در جهان است. اکنون 

قرار است همین راه را با همت بیشتر دنبال کنیم.
افزایش تستهای کرونا به روزی 100هزار تست

وی یکــی از محورها را تشــدید نظارت ها خواند و 
اظهــار کرد: ما بر اجــرای پروتکل ها بیش از پیش 
نطلرت می کنیم و در مرحله دوم به آموزش همگانی 
می پردازیم که مقام معظــم رهبری محوریت را به 
وزارت بهداشــت سپردند و در وهله سوم بیماریابی 
زودرس و انجام تست های فراوان است که ما میزان 
تســت ها را از ۲3 تا ۲۵ هزار تست در روز به حدود 

 PCR روزی ۴0 هزار رســاندیم که همگی با شــیوه
است و ان شاءه با تولید کیت های داخلی و احتماا 
رسیدن کیت های کره ای ما این کار را به روزی 100 

هزار مورد افزایش خواهیم داد.

بکارگیری تست های 20 دقیقه ای کرونا
نمکی افزود: تست هایی که به شکل رپید یا سریع 
هستند، بیش از ۲0 دقیقه وقت نمی گیرند، تعداد 
زیادی از گروه هدف را تست می کند و در ظرف ۲۵ 
دقیقه تکلیف بیمار را چه ورودی به کشــور باشد 
چه گروه های هدف مثل رانندگان ناوگان عمومی، 
پرسنل دستگاه دولتی و... مشخص می کند. پس از 
آن بافاصله تماس های نزدیک فرد بیمار شناسایی 
می شــود و به ازای هر کیس مثبت خود را مکلف 
می دانیم 10 کیس دیگر را بررسی کنیم و افرادی 
که با فرد آلوده تماس داشتند را پیدا کنیم.قرنطینه 
کرونا مثبتها با کمک وزارت ارتباطاتوی افزود: مرحله 
بعد قرنطینه است که قرنطینه این افراد را با کمک 
وزارت ارتباطات انجام می دهیم و مجهز به ابزارهایی 
هســتیم که افرادی که در قرنطینه قرار می گیرند 
را رصد کنیم تا اگر کســی از قرنطینه خارج شــد 
او را مجــددا به قرنطینه بازگردانیم. همچنین قرار 
اســت با همراهی وزیر گردشگری و صنایع دستی، 
به شناسایی محل هایی مثل هتل ها، مسافرخانه ها و 
اقامت گاه هایی بپردازیم که در اختیارمان قرار گیرد 
برای قرنطینه کردن افرادی که امکان قرنطینه در 

منزل ندارند یــا از نظر اقتصادی نیازمند نگهداری 
در محل عمومی تری با حمایت های دوره 1۴ روزه 
قرنطینه هستند، استفاده کنیم.وزیر بهداشت تاکید 
کرد: قرنطینه ما دو گونه است، اول قرنطینه افراد با 
تست مثبت PCR یا آنتی ژن و دوم قرنطینه معکوس 
افرادی که ممکن است بیمار نباشند ولی بیماری 
زمینه ای دارند و یا ســن باای 6۵ سال دارند که 
بایــد در محلی نگهداری شــوند و تحت حمایت 
باشــند و نیازمندی آنها را برای خــروج از منزل 
چه برای امور اجرایی و چه برای تهیه  مایحتاج به 
حداقل برسانیم. این جمعیت حدود 11 میلیون و 
700 هزار نفر هستند که مرگ و میر 88 درصدی 
در کرونا مربوط به این افراد است و در نهایت درمان 
سرپایی و زودرس با پروتکل دارویی موثری که در 
کمیته علمی تدوین شــده باید بتوانیم طول دوره 
درمان را به حداقل برســانیم و ابتای بیمار را به 
فاز التهابی هفته دوم بیماری به حداقل برســانیم، 
از تعداد افراد بســتری در بیمارســتان ها بکاهیم 
و در نتیجــه بتوانیــم در کاهش مــرگ و میرها 
موفق باشیم.وی با اشــاره به شاخص ها و اهدافی 
که تدوین شده اســت، تصریح کرد: در این راستا 
نیازمند کمک سازمان یافته افراد کاردان هستیم، 
بدون تردید سیاســت گذاری، اجرای قسمت های 
بهداشتی درمانی و نظارت عالیه و سیاست گذاری 
وزارت بهداشــت اســت اما دو دستگاه بسیار مهم 
شامل اول عزیزان بسیجی که بر اساس طرحی که 
همکاران تدوین کردند و بر اساس تجربیات بسیار 
گسترده و قدیمی بنده در ریشه کنی فلج اطفال و 
طرح ملی کنترل فشار خون و مرحله اول مدیریت 
کرونا از عزیزان بسیج در قسمت اجرایی، حمایتی و 

قرنطینه کمک می گیریم.

وزیر بهداشت اعام کرد
تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا؛بزودی

با رد طرح تامین کاای اساسی از سوی شورای نگهبان؛

یارانه پیشنهادی ۱۲۰هزار تومانی مجلس لغو شد
رییس کمیسیون اقتصادی؛

6دهک درآمدی در انتظار 
اختصاص سهام عدالت

با وجود کاهش قیمت ارز در بازار؛

چرا لوازم خانگی ارزان نشد؟

پورابراهیمی گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس یازدهم در کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور 
کار قرار گرفت و پس از چندین جلســه بررســی طرح جاماندگان، این طرح به صحن علنی مجلس رسیده 
است.محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت در 
صحن علنی مجلس اعام وصول شــده و در دستور کار کمیسیون برای تصحیح، با حضور نمایندگان دولت 
و بخش های مرتبط مانند کمیته امداد، ســازمان بهزیستی و... قرار گرفته است. وی افزود: براساس گزارش 
کمیسیون اقتصادی مجلس، تعداد یک میلیون و ۲00هزار نفر در کشور که تحت پوشش کمیته امداد و دو 

میلیون و 300هزار نفر که....

ادامه روند صعودی بورس
جزییات قیمت بلیت هواپیما اعام شد

 سازمان بورس خبر داد:

 قرارداد بازارگردانی 200 شرکت
 و تخلف 20 مدیر

ســازمان بورس  و اوراق بهادار اعام کرد بیش از ۲00 شــرکت قرارداد بازارگردانی را امضا و ۲0 شــرکت 
هم تمدید نکردند .به گزارش بورس پرس، ســازمان بورس و اوراق بهادار اعام کرد: پس از مصوبه شورای 
عالــی بورس در زمینه الزام ســهامداران حقوقی به بازارگردانی، اجرای دقیق این مصوبه در دســتور کار 
قرار گرفته اســت.در خصوص بازارگردانی نیز به موجب آیین نامه حفظ ثبات بازار  ســرمایه و صیانت از 
حقوق ســرمایه گذاران و سهامداران، داشــتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت ها 
جزء الزامات پذیرش شــرکت ها اســت.در همین راستا پس از مصوبه شــورای عالی بورس در زمینه الزام 
ســهامداران حقوقی به بازارگردانی، ســازمان بورس، اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار داد به 
طوری که از 330 شــرکت، بیش از ۲00 شرکت قرارداد بازارگردانی امضاء کرده اند. حدود ۲0 شرکت این 
قرارداد را تمدید نکردند که مســتوجب جریمه های مالی و برخورد هستندو بیش از 60 رای تخلفاتی نیز 
در موضوع بازارگردانی صادر شــده است.سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استقبال از انتقادهای منصفانه 
و پیشنهادهای سازنده، امیدوار است از طریق هم افزایی ملی و تقویت فضای حرکت در مسیر کارشناسی، 

امکان تثبیت و رشد شاخص ها فراهم آید.

 سرلشکر باقری: 

تدوین سند همکاری دفاعی با عراق
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رئیس مجلس شورای اسامی :گزیده خبر

دولت آمریکا باید خسارت مردم ایران را جبران کند
رئیس مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه دولت آمریکا باید خسارت مردم ایران 
را جبران کند، گفت: بایدن با اوباما تفاوتی ندارد.محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه 
علنی دیروز مجلس شــورای اســامی در نطق پیش از دستور با اشاره به انتخابات 
آمریکا گفت: انتخابات اخیر آمریکا و حوادث قبل و بعد از آن، اتّفاقی عبرت آموز بود. 
آمریکایی که سال ها مشکاِت ســاختاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را با 
قدرِت رسانه ایِ اش پنهان کرده بود، این روزها بدون رتوش مقابل افکار عمومی جهان 
به نمایش گذاشته شد.وی ادامه داد: آمریکای واقعی که کنار قوت اقتصادی و نظامی 
خود، درگیِر شکاف های عمیِق اجتماعی و تبعیض های ساختاری است، فاصلۀ بسیار 
زیادی با آمریکای نمایشی دارد، و تصویر واقعِی امروز، روند رو به افول آمریکا را مقابل 
چشمان مستضعفان جهان به نمایش گذاشت و با شکسته شدن هیمنۀ ایجادشده، 
روند افولش را سرعت بخشــید.رئیس مجلس گفت: همان گونه که چند روز پیش، 
برادر عزیزم سید حسن نصراه گفت: ما از شکست قاتل شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شــهید ابومهدی المهندس خوشحالیم و همه با چشمان خود دیدند کسی که در 
این دنیا ندای »انا ربّکم ااعلی« ســر دهد، بر اساس سنت الهی او در دنیا و آخرت 
خوار و خفیف می گردد. ما نظام فاسد حاکم بر آمریکا را، مقصر اصلی تصمیمات غلط 
آنها می دانیم و تنها خون بهای آنها را اخراج ســربازاِن آمریکایی از منطقه می دانیم 
ولی، از کوچکی و زبونی صادرکنندۀ فرمان آن جنایت بزرگ هم شادمان می شویم.

قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر، هرچند از شکســت ترامپ قمارباز خوشحالیم، اما 
عمیقــاً باور داریم که زندگی و معیشــت مردم را نه می تــوان و نه باید به پیروزی 
یا شکســت کسی در کاخ ســفید گره زد. این تصمیمات ماست که مستقل از این 
رفتن ها و آمدن ها، پایه های اصلِی اقتصاد ما را می ســازد و قدرت ما را در این عرصه 
مشــخص می کند. باور کنیم؛ کســی که واگن خود را به لوکوموتیو دیگران ببندد 
باید منتظر بنشــیند تا با آنچه در اختیارش نیســت شادی کند یا عزا بگیرد.رئیس 
مجلس تصریح کرد: تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کااهای اساسی 
از گمرک، سیاســت های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی،  اختصاِص ارز ترجیحی،  
ســوداگری ها در بازار ارز، طا و خودرو، بی تفاوتی نســبت به گرانی ها و رها کردن 
بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاســتور و بهارســتان و باب همایون و میرداماد 
ارتباط دارد نه به جورجیا و میشــیگان و آریزونا، پس به مردم آدرس غلط ندهید. 
مهم ترین ریشۀ مشکات کشور سوءمدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت های عظیم 
داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و مجری 
است؛ و همین ســوءمدیریت ها است که باعث عدم برقرارِی ارتباِط مناسب تجاری 
با کشورهای همسایه و منطقه و کشــورهای مهم دنیا مخصوصاً کشورهای آسیا و 
اوراســیا شده است.وی افزود: بدیهی اســت که لغو تحریم ها باید یکی از اهداف در 

سیاست خارجی باشد اما واقع بینی حکم می کند که  لغو تحریم ها بدون فرصت سازی 
و تولید قدرت ساده اندیشــانه است و تنها راه برداشته شدِن فشارِ تحریم ها از دوِش 
مردم و ناامید کردِن دشــمن از فشارِ حداکثری این است که ایران و تک تک مردم 
ایران مخصوصاً طبقه مســتضعف و متوسط را قوی کنیم، لذا اگر و تنها اگر اقتصاد 
داخلی رونق گیرد، چرِخ تولید و اشــتغال را به حرکت درآوریم و معیشت و رفاه را 
برای مردم ایجاد کنیم، دشمن را از فشار بیشتر ناامید خواهیم کرد.قالیباف ادامه داد: 
همچنین در این راه، هر سیگنالی که تصویر ضعف و نیاز به خارج را به دشمن بدهد، 
فرصت سوزی است بنابراین مجلس شورای اسامی معتقد است باید با تغییر برآورد 
آمریکا، فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینه زا کرد.مشخص است که 
رئیس جمهور جدید آمریکا، ادعا می کند سیاست ها و روش های متفاوتی نسبت به 
فرد قبلی دارد و همین تمایز، سیاست های متفاوتی را در چهار سال پیِش رو در آن 
کشور رقم خواهد زد. یکسان دانستن جزء به جزء این دو فرد، موافق تجربۀ ما نیست 
ولی آنچه در عمل تفاوت را مشخص می سازد دیگر لفاظی و ادعاهای بیهوده نیست. 
ما ضمن قائل بودن به این تفاوت، باور داریم که فرد جدید مستقر در کاخ سفید نیز 
اهدافی مشخص و روشن دارد و سیاست های او پیش از این نیز اجرایی شده است.وی 
ادامه داد: درست است که بایدن با ترامپ فرق  دارد اما مهم این است که بدانیم بایدن 
در بهترین حالت با اوبامایی که طراح تحریم های به اصطاح فلج کننده و اولین ناقض 
تعهدات آمریکا است، تفاوتی ندارد. بایدن نفر دوم دولت اوباما و تنظیم کنندۀ اصول 
سیاســت خارجی آن دولت بود و تیم کارشناسی و تصمیم ساز او عمدتاً همان تیم 
ـ بایدن چگونه با ایجاد  دولت اوباماست. مردم ایران فراموش نکرده اند که دولت اوباماـ 
ســاختارهایی پیچیده، برای وضع تحریم های فلج کننده اقدام کردند و سخت ترین 
فشارهای تحریمی را بر مردم ایران وارد آوردند و هنگامی که از به نتیجه رسیدن این 
تحریم های فلج کننده شکست خوردند و مجبور شدند وعدۀ رفع تحریم ها را بدهند، 
نسبت به اجرای آن بدعهدی کردند و با ایجاد »ترس تحریمی« تحریم ها را در عمل، 
اعمال و ساختارِ تحریم ها را حفظ کردند و ترامپ بر مبنای همان ساختار تحریمی 
بود که توانســت فشــارها را بیشــتر کند و آن چیزی را درو کرد که اوباما و بایدن 
کاشتند.رئیس مجلس گفت: هنوز سوابق بدعهدی و جواب منفی صریح دولت اوباما 
ــ بایدن به تاش شــرکت های اروپایی برای گرفتن تضمینی مکتوب برای تجارت 
بــا ایران در کارنامه آن ها وجود دارد و هنوز فراموش نکرده ایم که جان کری پس از 
این جواب منفی با فریبکاری دلیِل عدم رفع عملی تحریم ها را، تصمیِم شرکت های 
ـ  اروپایــی اعام کرد.قالیباف ابراز کرد: مردم ایــران فراموش نکرده اند دولت اوباماـ 
بایدن فقط به شــرکت هایی اجازۀ فعالیت در اقتصاد ایران را داد که منافع اقتصادی 
آنها را تأمین می کرد و شرکت هایی که می توانستند در حل مسائل ساختاری اقتصاد 

ایران، مؤثر باشــند، امکان فعالیت پیدا نکردند، عاوه بر آن، مواضع رسمی شخص 
بایدن و مشاورانش تصریح دارد که قرار نیست آنها فشار را از سر مردم ایران بردارند، 
بلکه آنها تصمیم دارند فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران 
تبدیل کنند یعنی با گشایش های اندک و اغواکننده اجازه رهاشدن از اقتصاد وابسته 
را به کشــور ما ندهند و معیشــت مردم ما را گروگان خود نگه دارند تا بتوانند هرجا 
که می خواهند هوشمندانه فشار بیاورند و از ما امتیازهای سنگین بگیرند.وی عنوان 
کرد: همین سابقۀ بد و مواضع صریح بایدن و مشاورانش، به ما نشان داده است که 
برای ما امضای بایدن هم تضمین نیســت، برای ما فقط اقدامات عملی دولت بایدن 
شرط اســت، و در صورتی که عادی شدن فرایند فروش نفت، فعالیت های بانکی و 
تجارت شــرکت های ایرانی با دنیا را در عمل مشاهده کنیم به آن روی خوش نشان 
می دهیم، گرچه به آن خوشــبین نیســتیم.رئیس مجلس گفت: جمهوری اسامی 
ایــران طبِق گزارش های مکرر آژانس انرژی اتمی تمام تعهدات خود را به طور کامل 
اجرا کرد، لذا اگر بایدن واقعاً معتقد به توافقی است که به عنوان نفر دوم دولت قبل 
با ایران امضا کرده است، باید بدون پیش شرط تعهدات عمل نشده را اجرا و خسارات 
چندساله مردم ایران را از انجام ندادن تعهدات دولت آمریکا جبران کند تا همان طور 
که رهبر حکیم انقاب در شــهریور ماه 1398 سیاســت عقانی و اصولی ایران را 
تبیین کردند، بتواند در قالب کشــورهای عضــو توافقنامه 1 + 5 با ایران تعامل کند.

قالیباف گفت: رئیس جمهور جدید آمریکا باید بداند که مردم ایران راه خود را پیدا 
کرده اند و تصمیم دارند با تقویت مؤلفه های قدرت در اقتصاد، رفاه و امنیت و ایجاد 
فرصت های راهبردی، هر فشار مؤثری را بر ایران ناممکن و هزینه زا کنند. مردم ایران 
با هوشمندی کامل، فقط به تصمیمات توجه می کنند نه به تبلیغات و فقط منتظر 
عمل  هستند نه حرف، و  متناسب با آن پاسخ مقتضی بر اساس منافع ملی خواهند 
داد.رئیس مجلس تصریح کرد: نکته بســیار مهم دیگری که این روزها باعث نگرانی 
شدید شــده است وضعیت همه گیری کرونا است، شرایط مخاطره آمیز شیوع کرونا 
در روزهای اخیر، اتخاذ تصمیمات قاطعانه برای قطع زنجیرۀ شــیوع را حیاتی کرده 
است. رایگان یا کم هزینه کردن آزمایش کرونا برای تشخیص سریع ناقان و قرنطینه 
و درمان فوری بیماران، وضع محدودیت های مؤثر و نه روی کاغذ و تعطیلی هدفمند 
شــهرهایی که در وضعیت خطرناک شــیوع این ویروس هستند، تصمیمی حیاتی 
است که باید با توجه به تجربیات بعضاً موفق سایر کشورها و نظر کارشناسان اتخاذ 
و به سرعت عملیاتی شود، عاوه بر آن، حمایت همه جانبه از کادر درمان که در این 
وضعیت، مجاهدانه طی زمانی طوانی مشغول خدمت رسانی هستند، وظیفه ای مهم 
به عهدۀ دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی است و نتیجه ای مستقیم در کیفیت ارائۀ 

خدمات به بیماران کرونایی دارد.

سردار جالی: 
حفاظت از زیرساخت های حیاتی کشور نیازمند 

رویکرد دانشی است
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور حفاظت از زیرساخت های حیاتی کشور 
را نیازمند رویکرد دانشــی برشمرد و گفت: همانطور که در همه جنگ ها قواعد 
و قوانین خاص جنگی وضع می  شــود ما هم در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند 
تســهیل قوانین هســتیم تا آزادی عمل به دســتگاه  ها جهت رفع این موانع و 
مشکات داده شود. نشســت تخصصی پدافند غیرعامل با رویکرد تداوم تولید 
در صنایع معدنی و فلزی با حضور سردار غامرضا جالی؛ رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور، خداداد غریب پور  رئیس هیات عامل ایمیدرو به صورت ویدئو 
کنفرانسی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
برگزار شد.سردار جالی در این نشست با بیان اینکه راهبرد دشمن، تداوم فشار 
با اســتفاده از همه مولفه های قدرت علیه کشــور ماست، اظهار داشت: دشمن 
اکنون یک جبهه جنگی جدید را علیه ما گشوده است. بستر این جنگ اقتصاد 
و هدف آن مردم اســت. وی ادامه داد: در این مدل جنگ، که به جنگ ترکیبی 
هیبریدی معروف است، دشــمن اثرگذاری فشارها به مردم را به عنوان شاخص 
تعریف کرده است. با این رویکرد، دشمن در تاش است در بستری برپایه اقتصاد 
زیرساخت های حیاتی را هدف برنامه های خود قرار دهد تا با از کارانداختن آنها 
و اختال در خدمت رســانی به مردم، زمینه نارضایتی فراهم شــود که در این 

عرصه ناکام مانده است.

درایت رهبر معظم انقاب، راهبرد فشار حداکثری دشمن را نقش برآب 
کرد

وی با بیان اینکه راهبرد رهبر معظم انقاب مبنی بر اینکه تحت فشــار مذاکره 
نمی کنیم، راهبرد فشار حداکثری دشمن را نقش برآب کرد و هدف دشمن را از 
بین برد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن از تحریم های اقتصادی فروپاشی 
نظام اقتصادی کشور بوده است اما علی رغم فشارهایی که به کشور آمده است 

نظام اقتصادی کشور با وجود شرایط بیماری کرونا پایدار مانده است. 

حفاظت از زیرساخت های حیاتی نیازمند رویکرد دانشی است
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره 
به نقش شــاخص ایمیدرو در حوزه صنعت و معدن کشور تصریح کرد: در این 
سازمان ایمیدرو یکی از موضوعات مهم، حفاظت از زیرساخت های حیاتی است 
و با توجه به اینکه عمده این زیرســاخت ها فنی هستند، بنابراین نیازمند یک 
رویکرد علمی و دانشی در این حوزه هستیم.وی افزود: حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی موســوم به CIP در حال تبدیل به یک رشته و دانش جدید در دانشگاه 
ها اســت که در حوزه فعالیت ایمیدرو ازم اســت که به این موضوع پرداخته 
شود.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: امروزه حفظ تداوم 
کارکرد صنایع در شرایط تهدید و بحران جزو رویکردهای دانشی در حوزه پدافند 
غیرعامل و از مهمترین حوزه های دانشــی است.وی افزود: مجموعه ایمیدرو با 
توجه به شــرایط خاص کشور و با وجود همه گیری ویروس کرونا، توانسته است 
کارکرد خود را حفظ و به تاب آوری اقتصاد کشــور کمک شایان توجهی داشته 

باشد.

حمایت از صنایع راهبردی خنثی کننده تهدیدات دشمن است
سردار دکتر جالی در ادامه به نقش و جایگاه صنایع راهبردی در شرایط جنگ 
اقتصادی پرداخت و گفت: در مقابله با جنگ ترکیبی که دشــمن علیه ما به راه 
انداخته اســت، راهبرد ما صرفا حمایت از تولید داخلی و نگاه به درون است لذا 
هرچه ممکن است باید به حمایت از تولید داخل تاکید شود.وی خاطر نشان کرد: 
همانطور که در همه جنگ ها قواعد و قوانین خاص جنگی وضع می  شود  ما هم 
در شــرایط جنگ اقتصادی نیازمند تسهیل قوانین هستیم تا بتوان آزادی عمل 
به دســتگاه ها جهت رفع این موانع و مشکات داده شود. وی در بخشی دیگر 
ســخنان خود به موضوع تهدیدات سایبری در صنایع و زیرساخت ها پرداخت و 
با اشــاره به تولید ضد بدافزارهای بومی در کشور برای مقابله با تهدیدات ناشی 
از اســتفاده از نرم افزارها و ایمپلنت های صنعتی خارجی در صنایع زیرساختی 
کشور تصریح کرد: خوشــبختانه توان علمی کشور در این عرصه بااست و نرم 
افزارهای بومی عملکرد خوبی در حوزه اجرا نیز داشته اند و امروز سبد محصوات 
راهبردی پدافند ســایبری به بیش از۲۰۰ محصول رسیده است. رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، استفاده از نرم افزارها و خدمات بومی، تحلیل حوادث و 
آسیب پذیری و ارزیابی مستمر میزان آمادگی های امنیتی و پدافندی با برگزاری 
رزمایش های ســایبری را از دیگر اقدامات مهم برای تامین امنیت سایبری در 

زیرساختهای حیاتی برشمرد که باید به آنها توجه ویژه ای صورت گیرد.

جزئیات نشست نمایندگان با عراقچی درباره 
انتخابات آمریکا و تحوات قره باغ

رئیس فراکسیون مستقان وایی مجلس جزئیات نشست اعضای این فراکسیون با 
عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره انتخابات آمریکا و تحوات قره باغ را 
تشریح کرد.محمد باقری رئیس فراکسیون مستقان وایی مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، با اشاره به جلسه دیروز این 
فراکسیون، اظهار داشــت: در این جلسه با حضور عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امور خارجــه، جابر انصاری معاون حقوقی، کنســولی و پارلمانی وزیر امور 
خارجه و مدیران کل امور مجلس و دیپلماسی پارلمانی، آخرین تحوات قره باغ و 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: در این جلسه 
مســئوان وزارت خارجه درباره انتخابات آمریکا معتقد بودند که اصول حاکم بر 
سیاســت خارجی آمریکا چه ترامپ و چه بایدن باشد یکی است و تنها روش ها 
و تاکتیک هایشــان متفاوت است اگر روش آنها تغییر کرد ما هم تغییر روش می 
دهیم در غیر این صورت سیاست مقاومتی خود را ادامه می دهیم.رئیس فراکسیون 
مستقان وایی مجلس در همین راستا ادامه داد: مسئوان وزارت خارجه در این 
جلسه عنوان کردند که ما نباید از آمدن بایدن ذوق زده باشیم اما اگر فرصتی پیش 
آمد از آن اســتفاده می کنیم و نباید فرصت سوزی شود؛ باید منتظر بمانیم و در 
صورت ایجاد شــدن شرایط از آن استفاده کنیم.باقری با بیان اینکه در این جلسه 
درباره برجام نیز بحث و تبادل نظر شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه مطرح شد 
با توجه به شــرایط حاکم در آمریکا و جمهوری خواهانی که در کنگره هستند و 
همچنین با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران  به نظر 
می رسد که اتفاق خاصی برای برجام نخواهد افتاد.وی با اشاره به بخش دیگری از 
این جلسه، بیان داشت: در موضوع قره باغ ضمن پرداختن به سوابق تاریخی آن، 
گزارشی از اقدامات جمهوری اسامی ایران برای ایجاد صلح با حفظ تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان و همچنین جزییات طرح صلح جمهوری اسامی ایران که هم 
اکنون برقراری آتش بس و صلح جاری از سوی روسیه، در قالب کلیات آن در حال 
انجام است، ارائه شد.نماینده بناب در مجلس، اظهار کرد: در این جلسه همچنین 
نگرانی های نمایندگان در حوزه های امنیتی مرتبط با اتفاقات قره باغ و لزوم حفظ 

دقیق و کامل خطوط مرزی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شمخانی در دیدار وزیر دفاع عراق:
ایران با هرگونه مؤلفه ناامنی در منطقه 

برخورد خواهد کرد
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: ایران با هرگونه مولفه ناامنی که 
بخواهد آرامــش مردم ایران و عراق را بر هــم زند با قاطعیت برخورد 
خواهد کرد. عناد سعدون وزیر دفاع عراق که به تهران سفر کرده است 
ظهر دیروز )یکشــنبه( با دریابان علی شــمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه 
منطقه ای و بین المللی با او گفتگو کرد.دریابان شمخانی در این دیدار 
با اشاره به همکاری های خوب و موثر دفاعی و امنیتی ایران و عراق در 
مبارزه با تروریسم ســازمان یافته از سوی آمریکا و ایادیش در منطقه 
و حمایت های بی دریغ جمهوری اســامی ایران برای نجات شهرهای 
عراق از اشــغال داعش تصریح کرد؛ ایــن همکاری ها متضمن ثبات و 
امنیت منطقه اســت و باید تا ســطوح راهبردی ارتقاء یافته و نهادینه 
شود.شــمخانی با بیان اینکه یکی از اهداف اعامی آمریکا از حضور در 
منطقه غرب آســیا ایجاد اختاف و درگیری میان کشــورهای منطقه 
اســت؛ بر ضرورت هوشیاری همه کشورهای منطقه برای مقابله با این 
توطئه شــوم تاکید کرد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، حفظ 
امنیت مرزهای دو کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: 
جمهوری اسامی ایران با هرگونه مولفه ناامنی که بخواهد آرامش مردم 
دو کشــور بر هم زند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.شمخانی، با اشاره 
به اعتراف صریح مقامات ارشــد آمریکایی مبنی اینکه حضور آنان در 
منطقه غرب آســیا جز جنگ افروزی، بــی ثباتی و از بین رفتن منابع 
حیاتی منطقه نتیجه ای نداشته با تمجید از مصوبه مجلس عراق برای 
خــروج نیروهای آمریکایی از عراق تصریح یکی از مهم ترین مولفه های 
ایجاد صلح و آرامش در این منطقه خروج کامل نظامیان آمریکا است.

در ادامه این دیدار جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق نیز طی سخنانی 
با قدردانی از حمایت و کمک های همه جانبه جمهوری اســامی ایران 
در دفع شر تروریســم از کشور عراق بر تقویت و گسترش روابط ایران 
و عــراق به ویژه در حوزه های نظامــی و امنیتی تاکید کرد.وی با بیان 
اینکه هیچ کشــور ثالثی نمی تواند بر روابط دو کشــور تاثیر گذار باشد 
تصریح کرد؛ تجربه دو کشــور در جریان مبارزه با داعش نشان داد در 
ســایه همکاری مشــترک می توان بر بحران ها غلبه کرد و فرصت های 
مناســبی برای همکاری در سایر حوزه ها به منظور رفاه و آرامش مردم 

دو کشور ایجاد کرد.

نیکزاد در جلسه علنی مجلس:
نیروهای امنیتی عوامل مزدور استکبار 

را به جزای اعمالشان برسانند
نایب رئیس مجلس شــورای اسامی با اشاره به شهادت سه مرزبان در 
مرزهای شمال غرب کشور، گفت: نیروهای امنیتی باید عوامل استکبار 
را به جزای اعمالشان برسانند.علی نیکزاد در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسامی با اشــاره به شهادت سه مرزبان کشورمان در درگیری 
در مرزهای شمال غرب کشــور،گفت: در پی تجاوز عناصر ضدانقاب 
به مرزهای شمالغرب کشور ســه تن از مرزبانان کشورمان به شهادت 
رسیدند.وی بیان کرد: مرزبانان کشــورمان در یک درگیری شجاعانه، 
خائنان و مزدوران را به عقب راندند و خســارت ســنگینی به آنان وارد 
کردند اما در این عملیات سه تن از مرزبانان عزیز و شجاع ما به شهادت 
رســیدند.نایب رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: شهادت این 
سه مرزبان را به مرزبانان و خانواده های ایشان تبریک و تسلیت عرض 
می کنیــم و از نیروهای امنیتی و نظامی مــی خواهیم عوامل مزدور 
اســتکبار را در هر کجا که هســتند، تعقیب کننــد و آنان را به جزای 

اعمالشان برسانند.

دبیرکل حزب موتلفه اســامی درباره 
رویکرد سیاست خارجی نظام با توجه 
بــه انتخابات اخیر ریاســت جمهوری 
آمریکا، گفت: همانگونه که مقام معظم 
رهبری فرمودند سیاست خارجی نظام 
با تغییر روسای جمهوری آمریکا تغییر 
نخواهد کرد چرا که دولت ها در آمریکا 
تابع سیاست های از پیش تعیین شده 
هستند.به گزارش روابط عمومی حزب 
موتلفه اســامی، اسداه بادامچیان در 
بیان مواضع هفتگی این حزب با اشاره 
آســیب های گوناگون بیماری کرونا در 
کشور و افزایش محدودیت ها، از دولت 
خواســت با اعتمادســازی عمومی، از 
اقشار آسیب دیده شرایط کرونا حمایت 
جدی داشته باشد.دبیرکل حزب موتلفه 
اســامی افزود: جلوگیــری از افزایش 
آمار مبتایان به کرونــا و قربانیان آن 
در کشــور نیازمند مدیریت منسجم و 
تصمیم های متقن و کارشناسی قرارگاه 
فرماندهی و نیز داشتن ضمانت اجرایی 
است.  بادامچیان تصریح کرد: مسووان 
بایــد در مدیریت بحــران کرونا ضمن 

پرهیز از تناقض در گفتارها و اقدام ها، 
نسبت به دوگانگی برخورد با تجمعات 
نیز توجه داشته باشــند.وی ادامه داد: 
باتوجه به موفقیت های طب سنتی در 
برخی کشورها برای درمان کرونا، دولت 
از ظرفیت های طب ایرانی برای کاهش 
عــوارض و درمــان بیمــاری کرونا در 
کشــور بهره برداری کند.دبیرکل حزب 
موتلفه اســامی در ادامه بــا قدردانی 
از اقدام هــای اخیر وزارت صمت گفت: 
این وزارتخانه و دســتگاه های دیگر در 
بحران کرونا تاش کنند که با استفاده 
از توانمندی هــای داخلی نســبت به 
رفع مشــکات مردم و تأمین کااهای 
ضروری آنها اقدام کننــد.وی در ادامه 
با اشــاره بــه عدم تغییر در سیاســت 

خارجی نظام با توجه به انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری در آمریــکا تأکید 
کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری 
هم فرمودند، سیاســت خارجی نظام با 
تغییر روســای جمهوری آمریکا تغییر 
نخواهد کرد چرا که دولت ها در آمریکا 
تابع سیاست های از پیش تعیین شده 
هســتند و مواضع ترامپ و بایدن هم 
نســبت به جمهوری اسامی مشخص 
اســت.بادامچیان اضافــه کــرد: نظام 
مستقل و ظلم ستیز جمهوری اسامی 
نیز سیاست های اصولی و اساسی خود 
را در هر شرایطی خواهد داشت.دبیرکل 
حــزب موتلفه اســامی تصریح کرد: 
بایدن رییس جمهوری بســیار ضعیف 
و متزلزلی اســت؛ زیرا دچار اختافات 

شــدید مردان پشت پرده و خاکستری 
آمریکا است.بادامچیان افزود: آمریکا در 
بحران های شــدید کرونایی، اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غرق است 
و امید نجات از غرق شدگان، غلط است.

دبیرکل حزب موتلفه اسامی در بخش 
دیگــری از این گفت وگــو از حرکت 
فعال مشــترک جامعه روحانیت مبارز 
استقبال کرد و اظهار امیدواری کرد که 
در انتخابات 1۴۰۰ ملت شاهد وحدت 
همه نیروهای انقابی و حزب اللهی برای 
تحقق گام دوم انقاب اسامی باشند.  
تحوات  آخریــن  درباره  بادامچیــان 
منطقه نیــز گفت: اوضــاع منطقه در 
آینده تحوات خاصی را خواهد داشت؛ 
کشورهایی که دیروز با دستور ترامپ با 
ملت های اسامی سیاست های خصمانه 
داشتند و با رژیم صهیونیستی سازش 
کردند، با خشــم ملت های مســلمان 
منطقه روبــرو خواهند شــد و بحران 
آمریکا هم نمی گــذارد از آنها حمایت 
کنند و بهتر اســت هرچه زودتر از این 

مسیر خطرناک برگردند.

بادامچیان: 
مواضع نظام با تغییر روسای 

جمهوری آمریکا تغییر نمی کند

وزارت کشور در اطاعیه ای تاکید کرد:
انتخاب استاندار جدید کرمان بر اساس موازین قانونی بوده است

وزارت کشور استقال قوا را از چارچوب های اولیه مردم سااری دینی در الگوی جمهوری اسامی ایران اعام و تاکید 
کرد: نماینده عالی دولت در اســتان نه بر پایه سایق و جهت گیری های خاص، بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی 
انتخاب می شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده استبه گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت کشور، در اطاعیه روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت کشور آمده است: نظر به طرح برخی ابهامات و مطالب 
مغایر با استمرار  وحدت و انسجام در کشور درباره روند انتصاب استاندار جدید استان کرمان در برخی رسانه ها که به 
بعضی از نمایندگان مردم این استان منسوب شده است و در پی سواات اصحاب رسانه در این خصوص،  برای آگاهی 
افکار عمومی و به ویژه اســتحضار مردم اســتان کرمان به اطاع می رساند،  در پی استعفای آقای فدایی استاندار سابق 
کرمان و اصرار ایشــان برای جلب موافقت با اســتعفا، وزارت کشور ضمن موافقت، با توجه به شرایط حساس ناشی از 
اوج گیری بیماری کرونا و آثار مخرب موج دوم این بیماری از جمله در استان کرمان و همچنین استمرار دشواری های 
معیشتی ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و ضرورت پیشگیری از بروز هرگونه خدشه در روند مدیریت استان کرمان، 
فورا گزینه جایگزین را از بین نیروهای شایسته و واجد صاحیت دارای سابقه مدیریت سیاسی در این سطح  پیشنهاد 
کرد.در ادامه این اطاعیه  آمده است: خوشبختانه با اعتماد هیئت محترم وزیران آقای زینی وند که در دو استان کشور 
ســابقه خدمت به عنوان معاون استاندار را در کارنامه دارد به عنوان استاندار جدید کرمان انتخاب و حکم انتصاب وی 
از سوی وزیر محترم کشور صادر شد.روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت کشور اضافه کرد: شرایط خطیر اشاره شده و 
همچنین فرصت چندین ماهه باقی مانده تا برگزاری دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شوراهای اسامی شهر 
و روســتا و ضرورت اداره قاطع روند تمهید مقدمات این دو انتخابات در هر یک از اســتان ها، مانع از آن بود که استان 
بزرگی چون کرمان با سرپرســت اداره شود و فرصت ارزنده اداره این استان و خدمت به مردم قهرمان پرور آن، صرف 
رایزنی های مختلف منطقه ای یا جریانی شود و از این رهگذر، انتخاب استاندار جدید، چند ماه به تعویق بیفتد.وزارت 
کشــور با تاکید بر  اینکه اســتقال قوا از چارچوب های اولیه استقرار مردم سااری دینی در الگوی جمهوری اسامی 
ایران اســت، تصریح کرد: اســتاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سایق و جهت گیری های خاص، 
بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی انتخاب  می شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه 
بوده اســت. در بخش دیگری از این اطاعیه  آمده است: در این عرصه، توجه به نقطه نظرات و دیدگاه های نمایندگان 
هر استان در مسیر اداره آن استان حتماً مورد توجه دولت، وزارت کشور و استاندار منتخب است، اما بر اساس موازین 
قانونی یادشده، انتظار می رود نمایندگان از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار 
قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر  اجرا که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه متکفل آن 
اســت، به رسمیت بشناسند.در جلسه هیات دولت  چهارشنبه هفته گذشته که به ریاست حجت ااسام والمسلمین 

روحانی رییس جمهوری برگزار شد، علی  زینی وند با تصویب هیات وزیران، به عنوان استاندار کرمان منصوب شد.

ره پیک در نامه ای به رییس مجلس اعام  کرد
علت رد طرح الزام دولت به 

پرداخت یارانه کااهای اساسی 
از سوی شورای نگهبان

قائم مقام شــورای نگهبان طــی نامه ای به محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، گفت: با توجه 
به افزایش هزینه های عمومی و عدم تأمین منابع مالی 
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساســی، 
مصوبه مغایر اصل ۷5 قانون اساسی شناخته شد. متن 
نامه سیامک ره پیک قائم مقام شورای نگهبان درباره 
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساسی به 

شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسامی

عطف به نامه شــماره 58۷۰9/۷۲ مورخ 1۴ آبان ماه 
1399؛

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساسی
مصوب جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد 
و نود و نه مجلس شورای اسامی در جلسه مورخ ۲1 
آبان 1399 شــورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت که به شرح زیر اعام نظر می گردد:
1ـ با توجه به افزایش هزینه های عمومی و عدم تأمین 
منابع مالی آن، مصوبه مغایر اصل ۷5 قانون اساســی 

شناخته شد.
۲ـ در ذیــل بند )الــف(، از این جهت کــه منظور از 
عبارت »ســایر دهک ها« دهک های مربوط به حداقل 
شــصت میلیون نفر اســت یا افراد خارج از آن را نیز 
شامل می شــود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر 

خواهد شد.
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گزیده خبر با رد طرح تامین کاای اساسی از سوی شورای نگهبان؛

یارانه پیشنهادی ۱۲۰هزار تومانی مجلس لغو شد
با رد طرح تامین کاای اساســی از سوی شورای نگهبان وعده 
پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی عملی نخواهد شد. تامین کاای 
اساســی طرحی بود که مجلس یک فوریت آن را مصوب کرد و 
دلیل آن را هم توزیع مناســب کاای اساسی از طریق کاابرگ 
یا کارت الکترونیک اعام کــرد.از همان ابتدا دولت با این طرح 
به دایلی از جمله بار مالی آن موافقتی نداشــت، نوبخت-رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه - در این رابطه اعام کرده بود سازوکار 
الکترونیکی کردن توزیع کااهای اساســی در سطح گسترده در 
کشــور وجود ندارد و قطعا با مشــکاتی مواجه خواهد شد. اما 
در هر صورت طرح در ســازمان برنامه و بودجه مورد بررســی 
کارشناســی قرار گرفت.به هر ترتیب در مدت اخیر طرح تامین 
کااهای اساســی به تصویب نهایی مجلس رسید ولی خبری از 
کاابــرگ و یا کارت الکترونیک نبود بلکه بازهم پرداخت نقدی 
باید انجام می شد، طبق مصوبه مجلس دولت ملزم به پرداخت 
یارانه تامین کااهای اساسی شد؛ به گونه ای که مبلغ ۱۲۰ هزار 
تومــان برای هر یک از افراد ســه دهــک اول و ۶۰ هزار تومان 
برای ســایر دهک ها به حساب یارانه نقدی این خانوارها باید در 
هر ماه واریز می شــد.اما در حالی طرح مجلس برای بررســی به 
شورای نگهبان رفت که در نهایت مورد تایید قرار نگرفت. آنچه 
که کدخدایی -سخنگوی شورای نگهبان- در رابطه با طرح تامین 

کااهای اساســی اعام کرده از این حکایت دارد که به دلیل بار 
مالی که برای دولت ایجاد خواهد شد  و دولت آن را تقبل نکرده 
است، اعضای شــورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده اند.در 
طــرح مصوب  مجلس، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در ســال 
برای دولت بار مالی ایجاد می شود که محل تامین آن را به نوعی 
در جابه جایــی ردیف های بودجه و همچنین فروش اموال پیش 
بینی کرده بود که ظاهرا شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.

بر این اساس فعا امکان اجرای طرح تامین کاای اساسی وجود 
ندارد مگر آنکه دولت و مجلس در رابطه با تامین مالی این طرح 
راهکاری پیش بینی کنند.این در شــرایطی است که دولت در 
حال حاضر در ســال حدود ۴۲ هــزار میلیارد تومان بابت یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک 
معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می پردازد که حدود ۷۰ 
هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین 
اقشــار پردرآمد و کم درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در 
این رویه ایجاد نشــده است. با این حال مجلس که خود همواره 
از مخالفان توزیع یارانــه نقدی به این نحو بوده و دولت را بارها 
ملکف به تغییر رویه در پرداخت نقدی کرده است اکنون بار دیگر 
توزیع نقدی با بارمالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مصوب و دولت 

را مکلف به اجرای آن کرده است.

تشریح نحوه لغو فروش سهام عدالت
کان حذف ســفارش ســهام عدالت بیش از ۱۰ روز اســت که فراهم شــده و 
ســهامدارانی که از طریق بانکها یا کارگزاری ها اقدام به فروش سهام خود کرده 
بودند می توانند نسبت به حذف آن اقدام کنند. این افراد باید توجه داشته باشند 
کــه در صورت عدم مراجعه به درگاه های بانک و کارگزاری، چنانچه ســفارش 
فروش خود را ثبت کرده باشــند، سهام عدالت آن ها فروش خواهد رفت.پس از 
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه، از مجموع ۴۹ میلیون نفر از دارندگان 
ســهام عدالت، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کردند. بر این اســاس ابتدا امکان فــروش ۳۰ درصد و پس از چند ماه 
سپس امکان فروش ۳۰ درصد دیگر )یعنی مجموعا ۶۰ درصد( از سهام عدالت 
برای مشمولین این سهام فراهم شد و از آنجایی که این اتفاق در روزهای صعودی 
بازار ســرمایه اتفاق افتاد، برخی ســهامداران اقدام به فروش سهام خود کردند.

اتفاقی که باعث شــد یا سهام آن ها فروش نرود یا با ارزش کم به فروش برسد. 
به همین دلیل  بنا به درخواست تعداد زیادی از مشموان سهام عدالت مبنی بر 
ایجاد حذف ســفارش فروش، زیر ساخت های ازم در اختیار بانک ها و شرکت 
های کارگزاری قرار گرفته اســت؛  به گونه ای که مشــموان  از چهارشنبه ۱۴ 
آبان ماه میتوانستند درخواست حذف سفارش فروش خود را لحاظ کنند.بر این 
اســاس، در سامانه های فروش ســهام عدالت بانک ها و شرکت های کارگزاری 
بخش لغو سفارش فروش افزوده شده است تا سهامداران بتوانند از این گزینه نیز 
استفاده کنند. البته سهامداران باید به این نکته مهم توجه کنند که درخواست 
حذف سفارش فروش زمانی اجرا خواهد شد که سهام مشموان درسامانه های 
سهام عدالت به فروش نرفته باشد.همچنین در صورت عدم مراجعه سهام داران 
به درگاه شــرکت های کارگزاری و عدم لغو سفارش، سهام آنها بر اساس قیمت 
های روز بازار به تشــخیص کارگــزار و در چارچوب قوانین و مقررات به فروش 
رسیده و وجوه حاصل از آن به حساب مشموان واریز خواهد شد.بر این اساس 
از لحظه درخواســت لغو فروش توسط سهام دار  تا زمانی که فرد جواب نهایی 
که پذیرش یا لغو شــد را دریافت می کند، حداکثر ســه روز کاری زمان می برد. 
البته ابتدا سهام دار باید با مراجعه به پنل وضعیت سهام خود را ببینند و چنانچه 
در وضعیت ســهام عدالت که برای فروش گذاشته بودند »در دست بررسی« یا 

»سفارش باز« بود می توانند نسبت به لغو فروش اقدام کنند.

جزییات قیمت بلیت هواپیما اعام شد
براساس مصوبه شــب گذشته شــورای عالی هواپیمایی کشوری، شرکت های 
هواپیمایی مجازند حداکثر ۱۰ درصد به سقف نرخنامه مصوب خرداد ماه امسال 
اضافه کنند. بنابراین، پرواز قشم رشت با نرخ یک میلیون و ۹۴ هزار و ۳۹۰ در 
صدر این نرخنامه قرار دارد.به گزارش ایســنا، پس از حدود یک ماه کشمکش 
و جلسات متعدد، شب گذشته بااخره تکلیف نرخ پروازهای داخلی مشخص و 
اعام شــد. بر اساس این مصوبه قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول 
نرخی اعام شده توسط انجمن شرکت های هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ به 
میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. همچنین مقرر شــد محدودیت ارزان ترین نرخ 
برای شــرکت ها از جدول فوق حذف شده و از این به بعد هیچ حداقل قیمتی 
وجود نخواهد داشت. همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت، 
بااتر از سقف تعیین شده نیست.گرچه تا کنون نرخنامه جدید در سایت انجمن 
شرکت های هواپیمایی درج نشده است اما ایراین ها حق ندارند بلیت پروازهای 
داخلی خود را بیشــتر از ۱۰ درصد گران تر از نرخنامه قبلی بفروشند که بر این 
اساس بااترین قیمت به پرواز قشم ایر اختصاص دارد. حداکثر نرخ این پرواز در 
خرداد ماه امســال  ۹۹۴ هزار ۹۰۰ تومان بود که با مصوبه شب گذشته قیمت 
بلیــت آن نباید از یک میلیون و ۹۴ هزار و ۳۹۰ تومان تجاوز کند.در پروازهای 
داخلی با مبداء تهران نیز ۶۰ مسیر و مقصد مختلف وجود دارد که حداکثر قیمت 
بــه پرواز تهران-چابهار با نرخ یک میلیــون و ۸۶ هزار و ۵۸۰ تومان و کمترین 
قیمت به پرواز تهران-ســمنان با ۴۸۱ هزار و ۸۰۰ تومان اختصاص دارد و برای 
مشاهده حداکثر مجاز قیمت بلیت هواپیما در ۵۸ مسیر پروازی دیگر نیز به این 

جدول نگاه کنید. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعام کرد:
آغاز ثبت نام سی و دومین جشنواره معرفی 

کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه 
آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی – ماهان فاح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی از آغاز فرایند ثبت نام کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه استان 
آذربایجان شرقی در سی و دومین جشنواره امتنان خبر داد.به گزارش خبرنگار 
ما در آذربایجان شــرقی، حسین فتحی با اعام این خبر اظهار کرد: واحدهای 
تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی استان به منظور ثبت نام و شرکت در این 
جشنواره با مراجعه به نشانی اینترنتی htp://emtenan.mcls.gov.ir می 
توانند نسبت به درج اطاعات درخواستی مربوط به کارگران و گروههای کاری 
نمونه و نیز واحد تولیدی اقدام کنند.فتحی اضافه کرد: فرایند ثبت نام در سی 
و دومین جشــنواره امتنان از کارگران، گروه های کار واحدهای نمونه استان 
در ۳ بخش صنعت، کشاورزی و خدمات از تاریخ ۱۴ آبانماه لغایت ۱۴ آذرماه 
سال جاری ادامه دارد و عاقه مندان برای شرکت در این دوره از جشنواره می 
توانند با مراجعه به سامانه اعامی نسبت به درج و ثبت مشخصات درخواستی 

مبادرت نمایند.

رییس کمیته اصاح ساختار بودجه مطرح کرد؛
حل ۷۰درصد مشکات کشور با اصاح 

ساختار بودجه
نماینــده تربت حیدریه در مجلس گفت: این اصاح ســاختار بودجه با 
اصاح چند ماده و تبصره امکان پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی 
اســت که می تواند ۷۰ درصد مشکات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
حتی سیاســی را حل کند. محسن زنگنه رییس کمیته اصاح ساختار 
بودجه در جلسه علنی دیروز )یکشنبه ۲۵ آبان( مجلس شورای اسامی 
در توضیح این طرح اظهار داشــت: یکی از مهم ترین طرح ها و احتماا 
قوانیــن مجلس یازدهم همین اصاح ســاختار بودجه اســت که طی 
ماه های گذشــته در کمیســیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان 
برنامه و رییس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است.وی با اشاره 
به ســخنرانی های مختلف مقام معظم رهبــری درباره ضرورت اصاح 
ساختار بودجه، افزود: رهبری در سال ۱۳۹۷ به طور مشخص از مجلس 
و دولت خواستند که اصاح ساختار بودجه را در دستورکار قرار دهند، 
اصاح ســاختار بودجه با اصاح چند ماده و تبصره امکان پذیر نیست 
و یکــی از کارهای زیربنایی اســت که می تواند ۷۰ درصد مشــکات 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند.نماینده تربیت 
حیدریه در مجلس تصریح کرد: اگر از گام دوم انقاب، سند چشم انداز 
۲۰ ســاله و برنامه های کان ۵ ســاله صحبت می کنیم، ظهور و بروز 
آنها در بودجه اســت، جهت گیری های اصلــی نظام نیز در بودجه خود 
را نشــان می دهد، بنابراین اصاح ســاختار بودجه امری حیاتی است.

زنگنــه با بیان اینکه در طول ۴ ماه گذشــته موضوع اصاح ســاختار 
بودجه را با تعامل ســازمان برنامه، محمــد باقر نوبخت و حضور مداوم 
معــاون وی در کمیته پیگیری کردیم، گفت: اصــاح در ۱۲ بند ارائه 
شــده، ما زمان کمی داشتیم هرچند مواد این طرح با هماهنگی دولت 
تدوین شده و آنها وعده ایجاد زیرساخت های اجتماعی را داده اند اما با 
توجــه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 
پیش رو داریم، ازم اســت این طرح باید در اولویت بررسی قرار گیرد.

رییس کمیته اصاح ســاختار بودجه خاطرنشان کرد: در این طرح به 
اصاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصاح 
زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست های مالی و 

غیره پرداخته شده است.

رییــس  جمهور با تشــریح چارچوب 
تدوین بودجه سال آینده، به سرانجام 
رســاندن بخش مهمــی از پروژه  های 
عمرانی در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را 
زمینه مناسبی برای تدوین برنامه هفتم 
توسعه دانســت. حجت ااسام حسن 
روحانــی رییس جمهــور صبح دیروز 
یکشــنبه در یکصد و هشتاد و یکمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره 
چارچوب بودجة سال ۱۴۰۰ کل کشور 
گفت: هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ 
بر کاهــش هزینه ها، افزایش درآمدها، 
کاهش تصدی گری های دولت، توسعة 
وابســتگی  قطع  الکترونیک،  دولــت 
مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش 

اجــرای سیاســت های کلی  و  تولید 
اقتصاد مقاومتی اســتوار شــده است.

رییــس جمهور افــزود: ایحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی 
اصاح ســاختار بودجه، سیاست  های 
کلی اقتصــاد مقاومتی، با رویکردهای 
»رشــد بلندمدت از طریــق تمرکز بر 
صادرات غیرنفتی«، »مقابله فعاانه با 
شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی 
اقتصــادی آن«، »تســریع در تکمیل 

طرح های تملــک دارایی های تولید«، 
»تسهیل فضای کسب و کار«، »توجه 
به معیشــت مردم با اولویت کااهای 
اساسی« و »توســعه الگوی مشارکت 
عمومی ـ خصوصــی« تدوین خواهد 
شــد.روحانی اظهــار داشــت: بودجه 
باید فرصت های جدید و  دســتگاه ها 
منابــع جدید درآمــدی غیرمتکی به 
نفت برای کشــور ایجاد نماید، بدون 
اینکــه موجــب به هم خوردگی تعادل 

قیمت کااها و خدمات در همان بخش 
یا ســایر بخش ها و دســتگاه ها شود. 
همچنین چالش های پیش روی کشور 
را که با بودجه در ارتباط است حل کند 
و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه 
شود.رییس جمهور تصریح کرد: تقویت 
و حمایت از تولیدات و ساخت داخل و 
تمرکز بر سیاســت توسعه صادرات به 
خصوص صــادرات غیرنفتی با تأکید 
خاص بر کشورهای همسایه و اوراسیا و 
ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش 
تعرفه ها در توافقــات دو یا چندجانبه 
بین المللــی از اصلی ترین ابزارها برای 
مقابله با تحریم ها هدف گذاری شــده 

است.

مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال 
تــا ۲۰ آبان ماه ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان 
بوده اســت؛ با توجه به لزوم فروش ۲۴۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق بدهی در طول ســال، در 
صورتــی که میزان فروش اوراق بدهی مانند ۲ 
ماه اخیر باشد، دولت در سال ۹۹ با ۱۵۹ هزار 
میلیارد تومان کسری روبرو خواهد شد. به دلیل 
محدودیــت منابع مالی دولت به خاطر کاهش 
درآمدهای نفتی، روش فروش اوراق بدهی که 
در قالب عقد مرابحه طراحی شده است، مورد 
توجه دولت قرار گرفت.این ابزار برای استفاده 
از اوایل سال جاری طراحی شده بود. اما دولت 
به دایــل نامعلومی در ابتدای کار تمایلی برای 
عرضه این اوراق نداشت. تا اینکه  بانک مرکزی 
برای ترغیب دولت بستر عرضه اوراق را فراهم 
و اولین عرضه از هفته منتهی به ۱۳ خرداد ماه 
انجام شد.در اولین عرضه، ۵۱۰۰ میلیارد تومان 
اوراق با نرخ ۱۵ درصد به فروش رسید که این 
میزان فروش با این نرخ فروش بســیار خوبی 
برای دولت محسوب می شد. روند فروش اوراق 
بدهی در ۸ عرضه اول مناسب بود به طوری که 
در این مدت ۴۲ هــزار و ۴۱۰ میلیارد تومان 
اوراق بدهی به فروش رســید.اما از ماه ســوم 
به تدریج مشــکات فــروش اوراق بدهی آغاز 
شد. در ماه سوم میزان کل فروش اوراق به ۱۴ 
هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به 
ماه دوم ۱۰ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان کاهش 
داشــت.روند نزولی فروش در سه ماهه چهارم 
)۴ هفته چهــارم( هم ادامه یافت به طوری که 
در این ماه ۱۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان اوراق 
به فروش رسید. در ماه چهارم )۴ هفته پنجم( 
فروش اوراق بدهی با یک افت بســیار شــدید 

مواجه می شــود. در طول این دوره فقط هزار 
و ۷۹ میلیارد تومان اوراق فروخته می شود. این 
وضعیت تقریبا در ماه ششم هم ادامه می یابد. 
نتیجــه کل فروش در ۴ هفتــه منتهی به ۲۰ 
آبان ماه، ۱۶۵۹ میلیارد تومان اســت.آنچه که 
باعث فــروش ۱۷ هــزار و ۵۰ میلیارد تومان 
اوراق بدهی در ۴ عرضه اول و ۲۵ هزار و ۳۶۰ 
میلیارد تومان در ۴ هفته دوم شد، پایین بودن 
نرخ سود در بازار بین بانکی و افزایش نسبی نرخ 
سود اوراق ماه دوم عرضه بود. اما در ادامه دولت 
در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت 
نشان داد و همین مســاله موجب افت شدید 

فروش اوراق بدهی شده است.

 نیاز دولت به فــروش 167 هزار میلیارد 
تومان اوراق دیگر تا پایان سال

مجموع فــروش اوراق بدهی دولت ۷۲ هزار و 
۹۳۹ میلیارد تومان بوده اما براساس اظهارات 
مسئوان سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه 
قطعی دولت در ســال ۹۹ معــادل ۲۴۰ هزار 
میلیارد تومان است و این کسری باید از محل 
فروش اوراق بدهی تامین شــود. بنابراین باید 
بیــش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی 
دیگــر تا ۱۷ هفته باقی مانده از ســال ۱۳۹۹ 
به فروش برسد.این رقم به معنای آن است که 
دولت در حراج های هفتگی به طور متوسط هر 

هفته بایــد ۹ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اوراق 
بفروشد.

 احتمال کسری بودجه 159 هزار میلیارد 
تومانی برای سال 99

در صورتــی که فــروش اوراق بدهی مانند در 
۴ ماه باقی مانده ســال به طور متوسط ۲ هزار 
میلیارد تومان باشــد، مجموع فروش اوراق در 
کل سال ۹۹ به حدود ۸۰ هزار و ۹۳۹ میلیارد 
تومان خواهد رســید و به این ترتیب کسری 
بودجه )با فرض رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه( معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان 

خواهد شد.

اوراق  نرفتن  فــروش  عواقب خطرناک   
بدهی برای اقتصاد کشور

یکی از راه هایی که در شــرایط ســخت مالی 
دولت هــا اتخاذ می کنند، اســتقراض از بانک 
مرکزی اســت. در صورتی کــه بانک مرکزی 
معادل ۱۵۹ هزار میلیــارد تومان اوراق بدهی 
از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی 
کشــور افزوده خواهد شد. براســاس آخرین 
آمارها، حجم پایه پولی در پایان شــهریور ماه 
۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده اســت. بنابراین 
تزریــق ۱۵۹ هــزار میلیارد تومــان از محل 
خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، 

به تنهایی ۴۲.۷ درصد به حجم پایه پولی افزوده 
خواهد شــد و رشد شدید پایه پولی رشد قابل 
ماحظه نقدینگــی و به تبع آن تورم را در پی 

خواهد داشت.

 اگر دولــت در نرخ ســود اوراق بدهی 
به طور  بودجه  نمی کرد کســری  دخالت 

کامل برطرف می شد
در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان پولی 
با بیان اینکه دولت می خواهد نرخ اوراق را که 
۱۵ درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشــد 
اما این هدف گذاری منطقی نیست، گفت: اگر 
دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی کرد 
کســری بودجه دولت به طــور کامل برطرف 
می شد و حتی میزان خلق پول بانک ها کاهش 
می یافت. درست اســت که در این میان سهم 
بخش خصوصی از تســهیات بانک ها کاهش 
می یابد ولی مشــکل اصلی ما این است که با 
خلق اعتبار بســیار زیاد سطح تقاضای کل در 
اقتصاد باا رفته اســت و نتیجه آن فقط تورم 

بوده است.

این اقتصــاددان با بیان اینکه باید نرخ ســود 
سپرده و نرخ ســود اوراق بدهی دولت افزایش 
یابد، افزود: در حال حاضر باید یک نوع سیاست 
انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل 
دولــت را کم می کند و ســطح تقاضای بخش 

خصوصی کاهش می  یابد و جذابیت سفته بازی 
روی دارایی هــای موجود هم کاهش می یابد و 
این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک 
به تولید می شود. اان به جای اینکه دارندگان 
ســرمایه به بخش تولید ورود کنند، ســرمایه 
خود را صرف خریــد دارایی ها می کنند و این 
مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد 
اقتصادی و کاهش ســرمایه گذاری در اقتصاد 

شده است.

 ضرورت تجدیدنظر در نرخ سود یا دوره 
سررســید اوراق بدهی در 17 هفته باقی 

مانده تا پایان سال
با توجه به اینکه فقط ۱۷ هفته تا پایان ســال 
باقی مانده اســت، هر چه زودتر دولت باید در 
رویکرد خود تجدید نظر کرده و یا نرخ ســود را 
افزایش دهد یا سررســید اوراق را کوتاه  کند. 
ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تامین 
بخش عمده کســری بودجــه از محل فروش 
اوراق بدهی مهم ترین ابزار برای تامین کسری 
بودجه و جلو گیری از پولی شدن کسری بودجه 
خواهد بود.در حــال حاضر کنترل متغیرهای 
پولی )نقدینگی و پایه پولی( به وســیله فروش 
اوراق بدهی دولــت مهم ترین ابزارهای کنترل 
نرخ تورم  محسوب می شود. اگر از فرصت باقی 
مانده غفلت شود، سال آینده باید باز هم برای 
دایــل کاهش ارزش پول ملی در برابر ســایر 
ارزهای ملی و جهان روا بنویســم و بخوانیم و 
بحــث کنیم. کنترل تــورم و متغیرهای پولی 
از مهم تریــن ابزارهای حفظ ارزش پول ملی و 
ایجاد ثبات در بــازار دارایی ها از جمله بازار ارز 

است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
هدف اصلی بودجه1400 قطع 

وابستگی مستقیم به نفت است

پورابراهیمی گفــت: طرح جاماندگان ســهام عدالت 
در مجلــس یازدهم در کمیســیون اقتصادی مجلس 
در دســتور کار قرار گرفت و پس از چندین جلســه 
بررســی طرح جاماندگان، این طــرح به صحن علنی 
مجلس رسیده اســت.محمدرضا پورابراهیمی، رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: طرح جاماندگان 
سهام عدالت در صحن علنی مجلس اعام وصول شده 
و در دســتور کار کمیســیون برای تصحیح، با حضور 
نماینــدگان دولت و بخش هــای مرتبط مانند کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی و... قرار گرفته است. وی افزود: 
براساس گزارش کمیســیون اقتصادی مجلس، تعداد 
یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر در کشور که تحت پوشش 
کمیتــه امداد و دو میلیــون و ۳۰۰هزار نفر که تحت 

پوشش ســازمان بهزیستی هستند، فاقد سهام عدالت 
هستند. رییس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد: بنابراین مقرر شــده است که برای اشخاصی که 
جزء ۶ دهک کم  درآمد جامعه هســتند، سهام عدالت 
اختصاص داده شود. این مصوبه در کمیسیون اقتصادی 
مجلس پس از چندین جلســه بررسی به اتمام رسید، 
گزارش کمیسیون در صحن علنی قرار دارد و در انتظار 
تصویب نهایی هستیم.پورابراهیمی اظهار داشت: از نظر 
کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح تمام اقدامات از 
جمله تامین مالــی و ... را درنظر گرفته و کار به پایان 
رسیده است و مشکلی ایجاد نخواهد شد. اما جزییات 
باید در هیات رییسه مجلس، مورد بررسی قرار گیرد و 
تصویب نهایی شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

درخصوص موضوع همکاری دولت با مجلس در طرح 
جاماندگان سهام عدالت گفت: ادعای دولت این است 
که سهامی برای اختصاص به جاماندگان و توزیع ندارد. 
از نظــر ما، دولت در طــول ادوار، یعنی دولت فعلی و 
دولت در ســال های قبل، در ترکیب و تغییر پرتفوی 
سهام عدالت، اشــتباهات و تخلفات عدیده ای داشته 
است. وی گفت: این موضوع موجب تضییع حق برخی 
از افراد شــده است و برخی از اشخاص به هر دلیلی از 
سهام عدالت محروم شده اند. لذا کمیسیون اقتصادی، 
منابــع برای این بخش را درنظــر گرفته ایم و در بطن 
مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد نظر قرار داده ایم و از 
نظر ما، درخصوص بار مالی نیز مشکلی ایجاد نخواهد 

شد.

رییس کمیسیون اقتصادی؛
۶دهک درآمدی در انتظار اختصاص سهام عدالت

افزایش نرخ سود اوراق بدهی
آژیر هشدار پولی شدن کسری بودجه به صدا درآمد

استانها
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مصرف برق ۳۰ میلیون نفر رایگان می شوداستانها
وزیر نیرو گفــت: حدود ۳۰ میلیون نفر از هموطنان مشــمول تخفیف صددرصدی در 
چارچوب طرح برق امید خواهند شــد،  امید است به سمتی برویم که با همراهی مردم 
با کم شــدن تعداد پرمصرف ها بیشــترین نفع عاید وزارت نیرو شــود و صرفه جویی در 
سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه ها صورت گیرد.رضا اردکانیان با بیان اینکه ۸.۴ میلیون 
مشترک ما کم مصرف هستند که  فقط ۶ درصد انرژی را در مقابل ۴۳ درصد مشترکان 
پرمصرف استفاده می کنند، چالش اصلی در بحث انرژی را اصاح مصرف عنوان کرد و با 
تاکید بر رعایت الگوی مصرف گفت: در بخش خانگی حساسیت بااتری بویژه در شرایط 
کرونایی و حتی تابســتان و زمستان وجود دارد.وی درباره برق امید گفت: اصا به دنبال 
جریمه برای تامین منابع مالی نبودیم، هدف ما این است که تعداد پرمصرف ها کمتر و به 

مجموعه خوش مصرف ها اضافه شود.

تجربه شرایط حدی طی 3 سال اخیر در کشور
وزیر نیرو همچنین با اشاره به تجربه شرایط حدی در کشور در سه سال اخیر گفت: نوع 
مدیریت در چنین شــرایطی با مدیریت منابع آب در شرایط معتدل و متوسط متفاوت 
است چرا که هم باید امکان ذخیره بارش و سیاب ها را داشته باشیم تا از خطرات سیاب 
مصون بمانیم، همچنین ظرفیت آب شیرین را برای شرایط خشک و کم آبی ذخیره کنیم 
و هم این که در ترسالی ها امکان گذر سیل را فراهم کنیم که خسارات کمتری ببینیم.وی 
در این رابطه تاکید کرد: ایروبی و مهندسی رودخانه ها بحث های مهمی است.طبق اعام 
وزارت نیرو، اردکانیان گفت: دو ســال گذشته به دلیل شرایط خوبی که داشتیم، ذخایر 
خوبی فراهم و حدود یک میلیارد متر مکعب بیان منفی سفره های زیرزمینی جبران شد 
و تااب های زیادی ســیراب شدند که سال های بسیاری این تااب ها خشک بودند.وزیر 
نیرو گفت: امکانات آب شــیرین در مخازن فراهم و خاک شویی های ازم در استان هایی 

مانند گلستان انجام شد که بازدهی کمتری در اثر سیاب ها داشت.

پیش بینی کاهش بارش ها در سال آبی جاری
وی افزود: امســال بنا به پیش بینی های سازمان هواشناسی، پاییز به پربارشی  سال های 
گذشته نیست. تا روز جمعه، میزان بارش ما در سال آبی جاری حدود ۱۹ میلی متر بوده 
که در مقایســه با متوسط دراز مدت حدود ۱۶ درصد و در مقایسه با پارسال هم حدود 
۱۷ درصد کمتر است.اردکانیان گفت: ما مهیای این وضعیت هستیم، مردم هم مراعات 

بیشتری خواهند کرد، امیدواریم در سه ماهه دوم سال آبی جاری وضعیت بهتر شود.

فعالیت ۸۵۰ آب شیرین کن در منطقه خلیج فارس
وزیر نیرو همچنین با یادآوری تاریخچه فناوری شیرین ســازی آب دریا اظهار داشــت: 
در منطقه خلیج فارس که محدودیت آب شــیرین وجــود دارد ولی در عین حال منابع 
سرشار نفتی هم وجود دارد، بنابراین کشورهای ثروتمندی در این منطقه حضور دارند که 
توانسته اند از دیرباز از این فناوری که در آن زمان بسیار هم گران بوده استفاده کنند.وی 
همچنین گفت:  اکنون بیش از ۸۵۰ آب شیرین کن در این منطقه فعال هستند که ۲۵ 
مورد آنها آب شیرین کن های بزرگ با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز 
هســتند که پروژه انتقال آب از خلیج فارس هم از زمره این هاست.وی خاطرنشان کرد: 

۷۵ درصد نمک زدایی که در جهان صورت می گیرد مربوط به منطقه خلیج فارس است. 
اتکای اصلی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تامین آب شیرین مورد نیازشان 
به آب شیرین کن هاســت که سال به سال توسعه فناوری موجب این شده که هم از آثار 
و عوارض زیست محیطی شیرین ســازی آب دریا و برگرداندن آب شورتر شده و قیمت 

تمام شده کاهش یابد.

کمتر از سه دهم درصد منابع آب شیرین جهان سهم ماست
وزیر نیرو گفت: در حالی که یک درصد جمعیت دنیا در کشور ساکن هستند کمتر از سه 
دهم درصد منابع آب شیرین جهان سهم ماست. امید به زندگی برای یک جمعیت وسیع 
در منطقه فات مرکزی با دسترسی و ابراز این توانایی بسیار افزایش پیدا می کند.وی با 
اشاره به کار مطالعاتی وسیع برای ۱۷ استان  ساحلی و استان های منطقه مرکزی گفت: 
حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب در سال مصرف این استان هاست. درست است که فناوری 
انتقال بین حوضه ای را برای مصارف شــرب داریم و در دستور کار و سیاست ماست، اما 

صنایع بزرگ و معادن ما برای فرآوری نیاز به آب دارند.

کسری ۹۰۰ میلیون مترمکعبی برای تامین آب صنایع
وزیر نیرو هنچنین خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات،   عاوه بر نیاز شربی که مناطق 
ساحلی دارند، در افق ۱۴۲۵، ۹۰۰ میلیون متر مکعب کسری آب برای صنایع داریم.وی 
با یادآوری فعالیت بیش از ۱۹۰ شرکت ایرانی با ظرفیت ۱۶ هزار نفر در طرح انتقال آب از 
خلیج فارس به فات مرکزی گفت: تاکنون حدود ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این 
طرح سرمایه گذاری شده است. ابتدا باید در بندرعباس آبگیر احداث می شد و حجم قابل 
ماحظه و مورد نیاز آب توسط این آبگیر به سمت آب شیرین کن می آمد.اردکانیان افزود: 
توسط این آبگیر ســاانه ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب شور به سمت آب شیرین کن های 
وسیع احداث شده در بندرعباس می رود و فاز نخست آن با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب 
در شبانه روز افتتاح شد.وزیر نیرو گفت: آب شور تا ۲۳۳۰ متر دور از ساحل و تا عمق ۱۰ 
متری برگردانده و در آنجا تخلیه صورت می گیرد که در این فاصله و عمق، غلظت و رقت 
آب به نحوی خواهد بود که رعایت های زیســت محیطی صورت گرفته است.اردکانیان با 
تشــریح اقدام های صورت گرفته در چارچوب اجرای این طرح گفت: ساانه ۴۰ میلیون 
مترمکعب آب برای گل گهر، ۳۰ میلیون مترمکعب برای مس سرچشــمه، ۲۰ میلیون 
مترمکعب آب شیرین برای چادرملو به عاوه ۵۰ میلیون مترمکعب در استان هرمزگان و 
۱۰ میلیون مترمکعب برای روستاهای واقع در مسیر تدارک می شود و در فازهای بعدی 
هم این طرح به ثمر خواهد رســید.وزیر نیرو گفت: تهیه این طرح ها به این معناست که 
فکر انتقال آب از دریا به تنهایی نباید موجب این شــود که روش های مناسب تری برای 
استفاده از آب موجود دنبال نشود.وی همچنین با اشاره به اهمیت طرح آمایش سرزمین 
گفت: این طرح، پیش شرط نگاه بین بخشی به مسئله آب است. تا پایان امسال سازمان 

برنامه و بودجه این طرح را مصوب خواهد کرد.

استفاده از منابع آب مرزی بر اساس معاهدات بین المللی
وزیر نیرو درباره تبعات زیســت محیطی سدســازی در کشورهای همسایه هم گفت: با 

کشورهای همسایه برای استفاده از منابع آب مرزی معاهداتی داریم که محترم بوده و باید 
رعایت شود و ساز و کارهای خود را دارد.وی از جمله این معاهدات به تامین حق آبه ایران 
از رودخانه هیرمند اشاره کرد و گفت: افغانستان به این موضوع پایبند است و امیدواریم 
با توجه به ســاز و کارهای موجود، هر نوع طرح سازه ای آبی در حوضه هیرمند با رعایت 
حقوق قانونی ما باشد.اردکانیان گفت: در چارچوب سند جامع راهبردی همکاری های دو 
کشــور، این روزها هیئتی از دولت افغانســتان مهمان ما هستند که روی این سند برای 
نهایی شدن آن کار می کنند تا توسط مقامات دو کشور به امضا برسد.وزیر نیرو گفت: در 
آینده نزدیک راه آهن خواف_ هرات هم افتتاح خواهد شد، فعالیت های اقتصادی فی مابین 
در حال رشد است.وی افزود: طرف افغانستانی هم به این موضوع توجه دارند که رعایت 
حق آبه های قانونی یک شرط است و ما هم ظرفیت های فنی مهندسی کافی داریم که در 
صورت لزوم به آنها برای اجرای طرح ها کمک کنیم اما لطمه و خدشه ای به حق آبه ها و 
حقوق قانونی ما پیش نیاید.اردکانیان درباره ترکیه هم گفت: در طرح های باادستی که 
در حوضه های آبریز غیر مشترک اجرا می شود تابع مقررات کان تر و جامع تر بین المللی 
اســت که توسط ســازمان های بین المللی دنبال می شود. در حوضه های مشترک هم بر 

اساس معاهدات موجود عمل می شود.

مشارکت بیش از 190 شرکت سازنده داخلی در اجرای پروژه انتقال آب خلیج 
فارس به فات مرکزی

وزیــر نیرو پروژه شیرین ســازی و انتقال آب از خلیج فارس بــه فات مرکزی را یک 
ابرپــروژه و از بزرگترین پروژه های آبی - خاکی کشــور عنوان کــرد و گفت: بیش از 
۱۹۰ شرکت سازنده داخلی در اجرای این پروژه مشارکت داشته اند.به گفته وی پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران افتخار ایــن را دارد که پروژه انتقال آب خلیج فارس به فات 
مرکزی را که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی، پیگیری ها و پشتیبانی های همکاران 
ما در وزارت صنعت،   معدن و تجارت به ثمر رســیده هم در بر داشته باشد.اردکانیان 
با اشــاره به اهمیت پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فات مرکزی گفت: این پروژه 
صفحه جدیدی از پایداری حیات در فات مرکزی باز کرده اســت.وزیر نیرو با اشــاره 
به پویش  #هرهفته_الف_ب_ایران گفت: این پویش، یک ســامانی برای اجرا، تکمیل 
و به بهره برداری رســاندن طرح های بزرگ آب، برق و فاضاب در سراسر کشور است.

اردکانیان افزود: در ابتدای ســال با وجود همه محدودیت هایی که هســت، به اتکای 
ظرفیت های موجود و توانمندی  شرکت های مدیریتی، مهندسان مشاور و پیمانکاران، 
همکاران در ســازمان دولت و ظرفیت بخش خصوصی متعهد شدیم که تا پایان سال 
۲۵۰ پروژه بزرگ آب، برق و فاضاب را با سرمایه گذاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان 
به بهره برداری برســانیم.وی با بیان اینکه با احتساب این پروژه، ۱۲۸ پروژه از مجموع 
۲۵۰ پروژه تاکنون با سرمایه گذاری حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده 
اســت، اظهار کرد: امید است تا پایان ســال، طرح ها هفته به هفته همانگونه که مورد 
تاکید مقام معظم رهبری در دیدار هیئت وزیران با ایشان در هفته نخست شهریور بود 
و اشاره فرمودند طرح های زیربنایی نظیر آنچه وزارت نیرو هفته به هفته به بهره برداری 
می رساند، باید مطابق برنامه پیش برود، ما نیز همه تاشمان را خواهیم داشت تا امسال 

هم مانند سال گذشته به این وعده وفا شود.

در اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروها
 معرفی مناطق برتر شرکت ملی

 پخش فرآورده های نفتی
طی نشست ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی ایران و مدیران مناطق 
۳۷ گانه درخصوص طــرح تبدیل ناوگان حمل و نقل 
عمومــی بنزینی به دوگانه ســوز از مدیر منطقه قم و 
دیگر مناطق برتر تجلیل بعمــل آمد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، در  این نشست که 
در ستاد شــرکت ملی پخش  فراورده های نفتی برگزار شد، شرکت های ملی 
پخش فرآورده های نفتی مناطق آذربایجان غربی، قم و کرمانشاه به ترتیب رتبه 
اول تا ســوم این شرکت را در اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی )تاکسی و وانت( کسب و  لوح تقدیر دریافت کردند.کرامت ویس کرمی، 
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این نشســت گفت: طرح 
تبدیل دوگانه سوز خودرو مصوب شورای اقتصاد و هیئت دولت است که برعهده 
وزارت نفت واگذار شده، به همین منظور تمام واحد های ستادی این موضوع را 
به شــکل ویژه در دستور کار قرار دادند.به گفته ویس کرمی تاکنون ۱۷۵ هزار 
خودرو در این ســامانه ثبت نام کرده اند که ۷۵ هزار مورد آن شــامل این طرح 
رایگان می شــوند.وی افزود: هم اکنون ۴۳ هــزار خودرو به طور رایگان دوگانه 
ســوز شــده اند و ۲۲ هزار مورد نیز در نوبت تبدیل قرار دارند.به گفته وی ۲۲۱ 
کارگاه در سراســر کشور تجهیز شده اند که مناطق ۳۷گانه شرکت ملی پخش 
را پوشــش می دهند.ویس کرمی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان غربی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم و شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه را به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم این 
شــرکت در اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی )تاکسی 

و وانت( معرفی کرد.

 روستاها و صنایع خور و بیانک 
متقاضی گاز هستند 

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، با حضورخانم الهام آزاد 
نماینده مردم شهرســتان های نایین و خور بیابانک در مجلس شورای اسامی 
در دفتر مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، مسائل این شهرستان در حوزه 
گازرسانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.سید مصطفی علوی، بیان داشت: 
در حال حاضر تمامی شهرهای سطح اســتان از نعمت گاز برخوردار هستند و 
۴ شــهر فرخی، جندق، خور و انارک و تعدادی از روستاهای و صنایع تابعه این 
شــهرها اخیراً گازدار شده اند.وی افزود: طرح گازرسانی به شهر خور در شهریور 
سال ۹۷ و در شهرهای جندق و فرخی نیز سال ۹۸ و شهر انارک در هفته دولت 
امســال به بهره برداری رســید. مهندس علوی، گفت: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای تامین گاز مردم شهرســتان خور هر روز۸ دســتگاه تانکر از 
سی ان جی از نایین به خور وبیابانک حمل می شود و سپس از ایستگاه دختر با 
ظرفیت ۲ هزار مترمکعب در ساعت به شبکه شهر خور تزریق می شود.وی، علت 
تاخیر درگازرسانی به این مناطق نسبت به سایر شهرستان های سطح استان را 
فاصله زیاد این شهرها از خط انتقال سراسری)خط هشتم انتقال گاز(، پراکندگی 
شــهرها و روســتاهای تابعه و تجهیزات مورد نیاز عنوان کرد و گفت: با اجرای 
این طرح دسترســی پایدار به گاز طبیعی برای مردم این منطقه فراهم خواهد 
شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه شبکه گذاری در این 
شهرها با لوله های پلی اتلین و مطابق با آخرین تکنو لوژی و استاندارد های دنیا 
است، افزود: تامین گاز با زحمات بسیاری انجام می شود تا گاز به دست مصرف 
کننده برسد لذا از مشترکین درخواست می شود که در مصرف ایمن و بهینه گاز 
دقت ازم را داشــته باشند.الهام آزاد، نماینده مردم شهرستان های نایین و خور 
و بیابانک در مجلس شــورای اسامی، در خصوص گاز رسانی به روستاها بویژه 
روســتاهای جنوبی خور و همچنین صنایع فاقد گاز این شهرستان گفت:  باید 
این دو شهرستان که دارای وسعت زیادی می باشند به طور ویژه دیده شوند چرا 
که گازرسانی به نقاط فاقد گاز این دو شهرستان می تواند توسعه بیش از پیش 

را به دنبال داشته باشد.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی خبر داد:
42 میلیارد ریال صرف توسعه شبکه تلفن 

ثابت در شهرستان های دلیجان ومحات 
مدیر مخابرات منطقه مرکزی در دیــدار با نماینده مردم  دلیجان ومحات در 
مجلس، از  توســعه شبکه تلفن ثابت در شهرستان های دلیجان ومحات خبر 
داد. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، محمد مهدی ملک 
حســینی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی، در دیدار با علیرضا ســلیمی نماینده 
شهرســتان های دلیجان و محات در مجلس شــورای اســامی گفت: شبکه 
فیبر نوری دردهکده گل محات جهت واگذاری تلفن ثابت ایجاد شــده اســت 
و متقاضیان می توانند از امکانات تلفن ثابت بهره مند شوندوهمچنین به منظور 
توسعه پوشش شبکه همراه اول در شهر محات ،تجهیزات احداث سایت تلفن 
همراه در منطقه رسالت محات تامین شده است که با همکاری سایر نهادهای 
ذیربط انجام خواهد شــد .مدیر مخا برات منطقه مرکزی افزود: در شهردلیجان 
تلفن ثابت به متقاضیان مناطق چمران وصیاد واگذار شده است و جهت توسعه 
پوشش تلفن همراه، احداث ۳ سایت  در شهر دلیجان در دست اجرا می باشد .

بازدید نماینده مجلس شورای اسامی از 
اداره مخابرات آزادشهر

نماینده مردم شهرســتانهای آزادشهر و رامیان از اداره مخابرات آزادشهر بازدید 
کرد .غامعلی کوهساری نماینده مردم آزادشهر و رامیان به اتفاق هیئت همراه با 
حضور در مخابرات از بخشهای مختلف بازدید و با کارکنان گفتگو کرد .علی بداغ 
آبادی رئیس اداره مخابرات شهر ستان آزادشهربا تشریح اقدامات انجام شده در 
این شهرستان به جهت تامین ارتباطات مخابراتی گفت : تاش مجموعه مخابرات 
آزادشــهر برای رفاه حال مردم است و رفع نیازهای مخابراتی آنها وظیفه ماست 
.وی با اعام وضعیت مخابرات آزادشــهر در بخش ارتباطات ســیار آنرا مطلوب 
خواند و افزود : در قالب پروژه فاز ۸ با موضوع  توسعه ارتباطات سیار استان   ، 
هم اکنون راه اندازی ۱۴ســایت تلفن همراه و ارتقاء تکنولوژی در ۱۲ سایت در 
دردست اقدام است و تا پایان سال این پروژه خاتمه می یابد که طی آن کیفیت 
ارتباطات سیار در این شهرستان افزایش چشمگیری خواهد داشت.رئیس اداره 
مخابرات شهرستان آزادشهر با اشاره به معضل سرقت تجهیزات مخابراتی گفت: 
انجام طرح کابل ســرقتی روستای ســیب چال ، تبدیل فیبر هوایی به خاکی 
قورچای در دست اقدام است و پیگیری های ازم برای رفع خرابی های ناشی از 
سرقت در تعدادی دیگر از روستاهای تابعه شهرستان آزادشهر انجام شده است .

سفیر سابق ایران در افغانستان با تاکید 
بر اینکه نیاز افغانستان به گاز ایران یک 
امر قطعی اســت، گفت: ایــران به یک 
افغانســتان باثبات و توســعه یافته نیاز 
دارد، توسعه افغانســتان در واقع برای 
مــا یک هدف راهبردی اســت و از این 
طریق می توانیم شرق کشــور را فعال 
کنیم.ابوالفضــل ظهره وند  درباره برنامه 
صادرات گاز به افغانستان اظهار داشت: 
درست است که افغانستان ذخایر گازی 
چشمگیری دارد اما فعا قابل استحصال 
نیست، این کشور در حال حاضر بخش 
عمده نیازهای سوختی خود را از خارج 
افغانســتان  نیاز  بنابراین  وارد می کند، 
به گاز ایران یک امر قطعی اســت. وی 
دربــاره موضوع تامیــن امنیت خطوط 
لوله گاز در این کشــور گفت: مســئله 
امنیت قابل حل اســت، در گام اول  به 
ســمت زرنج و هرات و از مرز دو قارون 
که از امنیت خوبی برخوردارند، می توان 
صادرات داشت. این مسیرها مبادی ورود 
و خــروج کاا و ترانزیت و انجام تجارت 
هستند، استان هرات هم کشش خوبی 
دارد، بنابرایــن در فاز اول محدودیت و 

مانعی نیست و ما می توانیم گاز را برای 
مصرف مردم افغانستان ارسال کنیم و در 
گام های بعدی به ســمت شرق و چین، 
تاجیکستان و حتی پاکستان برویم.سفیر 
سابق ایران در افغانســتان خاطرنشان 
کرد: ما مشکلی از نظر عرضه گاز نداریم، 
مســئله ظرفیت ها و زیرســاخت هایی 
اســت که باید طرف افغان ایجاد کند. 
این کشــور میزانی گاز به صورت مایع 
دریافت می کرد، شــاید بتوانند در مرز 
کارخانجاتــی راه بیندازند و گاز ایران را 
با کامیون حمل کنند، بخشــی هم از 
مســیر خط لوله خواهد بود که نیاز به 
زیرســاخت اســت. هر قدر آنها در این 
حوزه فعال تــر بوده و ســرمایه گذاری 
کنند امکان دریافت بیشتری را خواهند 
داشت.وی با بیان اینکه استراتژی ایران 
تامین ثبات و امنیت پایدار در افغانستان 
است، خاطرنشان کرد: این گاز می تواند 

به مناطق شرقی چین هم کشیده شود، 
نکته دیگر اینکه این گاز از جنبه توسعه 
افغانســتان برای ایران اهمیت دارد. هر 
قدر افغانســتان توســعه یافته تر باشد، 
امنیــت هم در منطقه پایدار و باثبات تر 
خواهد شــد.ظهره وند تاکید کرد: ایران 
به یک افغانستان باثبات و توسعه یافته 
نیاز دارد، توســعه افغانســتان در واقع 
برای ایران یک هدف راهبردی اســت 
و از این طریق می تواند شــرق کشــور 
را فعال کند، اگــر کارخانجات مرزی و 
بازارچه های مشترک مرزی رونق گرفته 
و مردم بیشتری در این مناطق سکونت 
و حضور داشته و فعالیت های اقتصادی 
و تجاری افزایش یایــد، برای ایران هم 
امنیــت نوار شــرقی را در پــی خواهد 
داشــت که بسیار اهمیت دارد، بنابراین 
ایران به صدور گاز به افغانستان از نگاه 
توســعه و امنیت نگاه می کند تا فروش 

گاز و بحــث اقتصاد.به گزارش ایلنا، در 
سفری که عبداه عبداه، رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی افغانســتان، در ۲۸ 
مهرماه به ایران داشت، در گفت وگویی 
به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفته بود: در 
اقتصادی و سفر  کمیسیون مشــترک 
مقامات دو کشــور در خصوص واردات 
گاز از ایــران بحث و تبادل نظر شــده 
اســت. قبا موضوع واردات گاز از ایران 
بــه عنوان یک ضرورت مطرح شــده و 
آمادگی از سوی طرفین نیز وجود دارد.

در همین رابطه هیجدهم آبان ماه حسن 
منتظر تربتی مدیر عامل شــرکت ملی 
گاز نیز در پاســخ به خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، اعام کرده بود: طرح اولیه صادرات 
گاز به افغانستان آماده و مکاتبات مربوط 
به آن انجام شده است. اکنون منتظریم 
که دیپلماسی کشور ورود کند تا تایید 
آنها را داشته باشیم.به گفته معاون وزیر 
نفت مبنای صادرات به افغانستان بخش 
خصوصی اســت اما نیاز است که بخش 
خصوصی افغان مجــوز ازم را از دولت 
این کشور داشته باشند، در هر حال ما 

زیرساخت های ازم را آماده کرده ایم.

افغانستان به جمع خریداران 
گاز از ایران می پیوندد

امیدواری که بازار نفت در روزهای اخیر با خبر ســاخت 
واکســن کووید ۱۹ شرکت فایزرهای و بایو ان تک پیدا 
کرد به دلیل ادامه شیوع مهارناپذیر ویروس کرونا موفق 
نشــد چشــم انداز بازار نفت را روشن کند.، آژانس بین 
المللــی انرژی، اوپــک و اداره اطاعات انــرژی آمریکا 
پس از اعام خبر نتایج موفقیت آمیز آزمایش واکســن 
شرکت داروسازی آمریکایی فایزر و شرکت بیوتکنولوژی 
آلمانی بایو ان تک در دوشنبه هفته گذشته، جدیدترین 
گزارشهایشان از دورنمای بازار نفت را منتشر کردند اما 
در این گزارشها پیش بینی تقاضا برای نفت مورد بازنگری 
صعودی قرار نگرفت و برعکس، پیش بینی میزان مصرف 
نفت کاهش داده شد.موانع کوتاه مدت تاثیرگذار بر تقاضا 
برای نفت همچنان هر گونه ســیگنال مثبت مربوط به 
نتایج موفقیت آمیز واکسنهای در حال ساخت را تحت 
الشعاع قرار داده و تولیدکنندگان نفت را تا اواسط سال 
میادی آینده با چندین ماه دشــوار و پس از آن با روند 
احیای مبهم روبرو کرده است.پیش بینی این آژانسها بر 
این نکته تاکیــد دارد که در کوتاه مدت تقاضا به جای 
احیا، از بین می برد. هر ســه آژانس دورنمای تقاضای 
جهانی برای نفت در سه ماهه جاری و سه ماهه نخست 
ســال ۲۰۲۱ را به دلیل افزایــش موارد ابتا به ویروس 
کرونــا در اروپا و آمریکا و وضع محدودیتهای بیشــتر 

برای جابجایی و فعالیت اقتصــادی، تنزل دادند.آژانس 
بین المللی انرژی و اوپک که در اروپا مســتقر هستند، 
نسبت به تاثیر محدودیتها روی تقاضا برای نفت بدبینی 
بیشتری نشان داده و برآوردشــان از میزان مصرف در 
ســه ماهه چهارم امسال را حدود ۱.۲ میلیون بشکه در 
روز در مقایســه با گزارش ماه پیش کاهش دادند. اداره 
اطاعات انرژی آمریکا ارزیابی مایمتری داشت و پیش 
بینی میزان تقاضا را تنها ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش 
داد.هر ســه آژانس در این موضوع که در ماههای سرد 
زمســتان نیمکره شمالی از بهبود اوضاع خبری نیست، 
توافق نظر دارند و انتظارات تقاضا برای نیمه اول ســال 
۲۰۲۱ را پاییــن بردند. در این بخش نظرات آنها به هم 
نزدیکتــر بود و پیش بینی میــزان مصرف مورد پیش 
بینی را ۵۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش دادند. آژانس 
بین المللی انرژی هشدار داد واکسنها بعید است باعث 
شــوند میزان مصرف نفت تا اواسط سال آینده افزایش 
قابــل توجهی پیدا کند.اگرچــه پیامدهای همه گیری 
کووید ۱۹ به طور کامل مشــخص نیست اما برای نیمه 
دوم ســال ۲۰۲۱ دورنماهای متفاوتی ارایه شده است. 
آژانس بین المللی انرژی بــرآوردش از میزان تقاضا در 
سه ماهه سوم و ســه ماهه چهارم سال میادی آینده 
را باا برد. شــاید به این خاطر که آخرین آژانســی بود 

که گزارش نوامبر خود را منتشر کرد و فرصت بیشتری 
برای ارزیابی تاثیر ساخت واکسن بر بازار داشت. گزارش 
اداره اطاعــات انرژی آمریکا یک روز پس از اعام خبر 
واکسن منتشر شــد.با وجود این که برآورد میزان رشد 
عرضه غیراوپک نســبت به ماه گذشــته اندکی کاهش 
داده شد اما این امر تاثیر چندانی در جبران افت تقاضا 
نخواهد داشت و تولیدکنندگان اوپک پاس با دورنمای 
وخیمتر تقاضای جهانی برای نفت این گروه در ماههای 
آینده روبرو هستند.موضوع دیگری که اوپک پاس با آن 
روبروســت، بازگشت سریع تولید نفت لیبی بوده که به 
ضرر سایر اعضای گروه بوده و سریعتر از آنچه انتظار می 
رفت، بهبود پیدا کرده اســت. طبق گزارش شش منبع 
ثانویه مورد استفاده اوپک، تولید نفت این کشور شمال 
آفریقا در اکتبر به ۴۵۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت 
که در مقایســه با ۱۵۵ هزار بشکه در روز در سپتامبر، 
رشد قابل ماحظه ای در مدت یک ماه نشان داد و طبق 
آخرین اطاعات، تولید لیبی اکنون از یک میلیون بشکه 
در روز فراتر رفته است. این کشور نرخ تولید ۱.۳ میلیون 
بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۰ را هدف گذاری کرده 
است.در محاسباتی که گروه اوپک پاس در آوریل برای 
محدودیت عرضه انجام داده بود، تولید نفت لیبی که از 

ژانویه تقریبا فلج شده بود در نظر گرفته نشده بود.

جهش کرونا مانع خوش بینی به دورنمای نفت شد
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گزیده خبر با وجود کاهش قیمت ارز در بازار؛

چرا لوازم خانگی ارزان نشد؟
 روند کاهشــی نرخ ارز در روزهای گذشــته متاثــر از اتفاقات 
بین المللی، انتظار کاهشی شدن قیمت ها در برخی بازارها را به 
وجود آورد، در عرصه لوازم خانگی اما کارشناســان معتقدند در 
صورت تثبیت نرخ ارز و بــا وقفه ای چندماهه، کاهش قیمت ها 
امکان پذیر خواهد بود. کاهش قیمت دار در بازار ارز که از اواسط 
آبان با اقدامات بانک مرکزی آغاز شــده بود،  با مشــخص شدن 

نتایج انتخابات آمریکا شتاب بیشتری به خود گرفت.
بر این اســاس نرخ دار از ۳۰ هزار تومان در ۱۴ آبان ماه به ۲۲ 
هزار و ۸۹۰ هزار تومان در روز یکشــنبه ۱۸ آبان ماه رسید، هر 
چند که قیمت ارز در روزهای بعد بخشی از این کاهش را جبران 
کرد و اکنون در میانه کانال ۲۰ هزار تومانی ایستاده است. بااین 
حال روند کاهشــی قیمت دار در بازار سبب شکل گیری انتظار 
کاهش قیمــت انواع محصوات در بین مردم شد.کارشناســان 
معتقدند برخاف افزایش قیمت ها که ناشی از عوامل متعددی از 
جمله رشد نرخ ارز به سرعت اتفاق می افتد، اما کاهش قیمت ها 
در کشــورمان همواره با یک چســبندگی همراه اســت.»اکبر 
پازوکی«، دبیر انجمن صنفی توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران 
در ایــن زمینه به ایرنا گفت: ۷۰ درصد مــواد اولیه و تجهیزات 
مربوط به ساخت لوازم خانگی در کشور داخلی است، اگر قیمت 
این مواد کاهش یابد آنگاه نزولی شــدن قیمت ها منطقی است.

وی بیان داشــت: وقتی نرخ ارز روند کاهشــی به خود می گیرد، 
تاثیر آن بیشــتر در کااهای قاچاق محسوس است، اما کاهش 
قیمت لوازم خانگی داخلی به همان سرعت اتفاق نمی افتد.پازوکی 
معتقد اســت که ریشه بخش زیادی از افزایش یا کاهش قیمت  
لوازم خانگــی را باید در بورس جســت وجو کــرد، به طور مثال 
فوادسازان به هیچ عنوان به کف عرضه تعیین شده توسط ستاد 
تنظیم بازار برای ورق های فوادی پایبند نیستند، بلکه ورق های 
تولیدی خود را به صــورت مچینگ )معاماتی که تولیدکننده، 
کااهای خود را براســاس کشــف نرخ بورس بــه خریداران در 
کارخانه تحویل می دهد( عرضه می کنند و همین موضوع سبب 
افزایش قیمت ورق شــده است.وی یادآور شد: این روزها اگرچه 

بازار مملو از تولیدات داخلی است و حتی کارخانجاتی داریم که 
۱۰۰ درصــد به تولید خود اضافه کرده اند، اما به دلیل باا بودن 
قیمت ها بازار عمًا در رکود است.این مقام صنفی تاکید کرد: اگر 
روند کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد، انتظار کاهش قیمت ها در 
بازار لوازم خانگی منطقی اســت اما با یک وقفه این کاهش اتفاق 
خواهد افتاد و آنچه مسلم است، نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده 

قیمت ها است.

نرخ ارز تثبیت شود
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز در 
این زمینه به ایرنا گفت: اگر نرخ ارز کاهش یافته و تثبیت شود، 
آنگاه تولیدکنندگان قادر به خرید مواد اولیه و برنامه ریزی برای 
تولید خواهند بود و می توانند متناسب با آن کاهش قیمت داشته 
باشند.»محمدرضا شهیدی« افزود: درخواست تولیدکنندگان این 

است که دولت ارز را در یک نرخ مشخص تثبیت کرده و آنان را 
از سردرگمی خارج کند.

وی یادآور شد: در روزهای گذشته دار از ۲۲ هزار تومان تا بیش 
از ۲۸ هزار تومان در نوسان بوده و برخی روزها طی چند ساعت 
۲۰ درصد کاهش یا افزایش ارزش آن را شاهد بودیم، در چنین 
شرایطی تولیدکنندگان و تجار قدرت برنامه ریزی ندارند.شهیدی 
بیان داشت: کارخانجات عاقه مند به افزایش تولید هستند، تا در 
پی آن قیمت ها کاهش یابد، برای ما اولویت تولید بیشــتر است 
تا از محل فروش بیشــتر سود بااتری کسب کنیم.دبیر انجمن 
تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشــور خاطرنشان کرد: 
انتظار کاهشی شدن قیمت ها با افت نرخ ارز از سوی مردم، انتظار 
به جایی اســت، اما پیش از هر چیز باید نرخ ارز تثبیت شــود.به 
گفته وی، این روزها تولیدکنندگان داخلی به دلیل پایین آمدن 
قدرت خرید مردم، به دنبال تولید محصوات ارزان تر با قابلیت ها 

و آپشن های کمتر هستند.

رکود تورمی در بازار
»حمیدرضا غزنوی«، ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی نیز گفت: قیمت  لوازم خانگی تابعی از ســه عامل قیمت 
مواد اولیه، قطعات و ســطح دستمزدها اســت و هر چقدر این 
عوامــل کاهش یابند، در یک ترکیب منطقــی قیمت تولیدات 
لوازم خانگی نیز کاهش خواهد داشــت.وی افــزود: هر کارخانه 
دست کم برای سه ماه تولید خود مواد اولیه و قطعات آماده دارد 
که آنهــا را با قیمت های مختلف و نرخ هــای گوناگون ارز تهیه 
کرده است، بنابراین اگر به دلیلی همچون کاهش نرخ ارز بخواهد 
به یک باره قیمت ها را کاهش دهد، تولید دچار مشــکل شده و 
وارد رکود خواهد شــد.غزنوی در ادامه در خصوص شرایط بازار 
گفت: این روزها رکود تورمی بر بازار حاکم است، یعنی با وجود 
عرضه کافی محصوات، رکود در خرید و فروش ها وجود دارد و 
به دلیل قیمت های باا، مردم توان خرید ندارند.این مقام صنفی 
با بیان اینکه برخی شــرکت ها تولید هر دو دســته لوازم خانگی 
لوکس و ارزان قیمت برای پاســخگویی به نیاز همه اقشار را در 
دســتور کار دارند، از جابجایی تیراژ این شــرکت ها به ســمت 
تولیدات ارزان تر خبر داد.به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی 
منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد 
تولید تلویزیون، ماشــین لباس شویی و یخچال و فریزر در ۶ ماه 
نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.مطابق 
این آمارها، در ۶ ماهه نخســت امسال ۵۹۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
انواع تلویزیون در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با ۶ ماهه 
نخســت ۹۸ رشد ۸۴ درصدی نشان می دهد.در مدت یاد شده، 
تولیدکنندگان داخلی ۹۱۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه یخچال و فریزر 
تولید کردند که در هم ســنجی با پارســال رشد ۳۷.۱ درصدی 
داشته است.تولید ماشین لباس شویی نیز در نیمه نخست امسال 
رشد ۵۴.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد 

و به ۴۵۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.

در هفت ماهۀ اول سال جاری صورت گرفت؛
تولید 44 درصد فواد خام كشور در گروه 

فواد مباركه
در ســال جهش تولید که اقتدار کشور به تولید و رونق هرچه بیشتر اقتصادی 
گره زده شــد، تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و محدودیت های موجود در تأمین 
کنســانتره و مواد معدنی موردنیاز، هیچ کدام نتوانست در عزم راسخ پوادمردان 
فواد مبارکه و فرایند تولید این شــرکت خللی ایجاد کند تاجایی که با ۶ درصد 
رشد نسبت به مدت مشــابه سال قبل در هفت ماه اول سال جاری، ۴۴ درصد 
فواد خام کشور در گروه فواد مبارکه تولید شد.سرپرست معاونت بهره برداری 
فواد مبارکه ضمن اعام این خبر، میزان تولید فواد خام فوادســازان بزرگ 
کشور در بازۀ زمانی یادشده را    ۱۳.۱ میلیون تن اعام و تصریح کرد: به طورکلی 
میزان تولید در گروه فواد مبارکه )فواد مبارکه، فواد هرمزگان و مجتمع فواد 
ســبا( در ۷ ماه اول سال جاری به میزان ۵ میلیون و ۸۱۶ هزار تن بوده که این 
مقدار نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ )۵ میلیون و ۴۹۴ هزار تن( حدود ۶ درصد 
رشــد داشته اســت.عباس اکبری محمدی با تأکید بر اینکه چنانچه در تأمین 
مواد اولیه و مصرف برق )پیک تابستان( با محدودیت مواجه نبودیم به طور قطع 
رشد تولید بیشتری به ثبت می رسید، گفت: در شرکت های فواد مبارکه، فواد 
هرمزگان و مجتمع فواد سبا در ۷ ماه اول سال ۹۹ به ترتیب ۴ میلیون و ۲۰۸ 

هزار تن، ۸۲۰ هزار تن و ۷۸۹ هزار تن فواد تولید شده است.

رئیس خانه معدن ایران:
شركت مس افتخار جامعه معدنی كشور است

محمدرضا بهرامن گفت: مدیران زیادی در این شرکت زحمت کشیده اند تا امروز 
شرکت ملی مس به یکی از پشتوانه های اقتصادی کشور تبدیل شده و در توسعه 
اســتان های مختلف نقش آفرینی کند.به گزارش مس پرس به نقل از بیرونیت،  
بهرامن با بیان این مطلب گفت: اگر جانب انصاف را در نظر بگیریم شخص دکتر 
سعدمحمدی منشا تحوات بزرگی در این شرکت بوده و در طول مدیریت خود 
توانسته عاوه بر حفاظت از منافع سهامداران، طرح های توسعه ای بزرگی در این 
صنعت تعریف کرده و آینده سوددهی شرکت ملی مس را تضمین کند.بهرامن 
افزود: کشور مدیون مدیران توسعه گراست، مدیرانی که فقط امروز را نمی بینند 
و با رویکرد ســرمایه گذاری به توســعه صنعت تحت مدیریت خود می پردازند.                                                                                                                 
رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: تحوات شرکت مس در دوره مدیریت دکتر 
ســعدمحمدی آن قدر درخشان اســت که به افتخاری برای کل مدیران معدنی 
کشور تبدیل شده اســت.او افزود: توجه جدی به اکتشافات، برنامه ریزی برای 
تولید یک میلیون تن مس کاتد، ســرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست در 
مناطق مس خیز کشــور و مشارکت در طرح عظیم انتقال آب از خلیج فارس به 
فات مرکزی ایران در سایه تعامل با سایر مدیران، از جمله طرح هایی است که 
امروز در این شرکت شاهد آن هستیم.بهرامن گفت: توجه با اکتشافات مس در  
استان سیستان و بلوچستان و سرمایه گذاری در این استان برای محرومیت زدایی 
یکی از نقاط طایی کارنامه شرکت ملی مس ظرف سال های اخیر بوده است.                                                                           

۲۵۰ میلیون دار منابع ارزی برای واردات 
گوشی آیفون حیف و میل شد

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: عمده ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی 
تلفن همراه، صرف واردات گوشــی های لوکس  شــده در حالــی که تنها ۹ درصد 
خریداران گوشی که دهک باای درآمدی هستند، مشتری آن هستند.بهروز محبی 
نجم آبادی با اشاره به اهمیت تأمین کااهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: 
متأسفانه بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات کااهای لوکس می شود که تنها 
درصد کمــی از مردم امکان خرید آن ها را دارند.وی ادامه داد: یکی از دایل اصلی 
کاهش ارزش پول ملی در ماه های گذشــته مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای 
کاا بوده که این مســئله نیز منجر به افزایش تقاضــای ارز برای واردات کااهای 
خارجی شــده است؛ در دو سال گذشته به درســتی برای واردات کااهای اساسی 
و مواد اولیه تولیدکنندگان ارز تخصیص پیدا نکرده اســت.عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس با انتقاد از ادامه یافتن ثبت ســفارش گوشی های گران قیمت، گفت: 
متأسفانه طرح عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی های باای ۳۰۰ یورو به صورت 
قانونی در وزارت صمت تصویب شــد اما مسئوان وزارت صمت به دلیل فشارهای 
رســانه ای از تصمیم صحیح خود عقب نشینی کردند.محبی نجم آبادی با تأکید بر 
لزوم جلوگیری از واردات گوشــی های لوکس، اظهار داشت: برآورد می شود که تنها 
در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دار برای واردات گوشی های 
خاص هزینه شده که اکثراً شامل موبایل های برند اپل بوده است.وی افزود: بنده در 
یک تذکر کتبی به وزیر صمت به این مســئله اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف 
قانونی در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش گوشی های لوکس شدم؛ چرا که دولت باید 
بر اساس محدودیت های منابع ارزی اقدام به واردات کااهای مورد نیاز مردم کند.

این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه خرید گوشی های باای ۳۰۰ یورو تنها برای 
۹ درصد از مردم امکان پذیر اســت، گفت: در زمینه واردات گوشی باید به نیازهای 
اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به موبایل هایی اختصاص پیدا کند که تقاضای 
بخش زیادی از مردم و قشــرهای آسیب پذیر را برطرف می کند.محبی نجم آبادی 
با تأکید بر حمایت از تولید تلفن همراه داخلی اظهار داشــت: بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته، بخشــی از نیازهای بازار تلفن همراه می تواند توسط تولید در داخل 
کشور تأمین شود، بنابراین بهتر است دولت با حمایت از شرکت های تولید کننده، 

مخارج ارزی خود را کاهش دهد.

وزیر صمت:
 ۲.۶ میلیون تن كاای اساسی 
در بندر امام خمینی وجود دارد

وزیر صمت با تأکید بر موجودی ذخایر بنادر کشور، گفت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن کاای اساسی در بندر امام وجود دارد.علیرضا رزم حسینی عصر دیروز هدف از 
ســفر به خوزستان را بازدید از بندر امام خمینی بیان کرد و افزود: با توجه به مسئولیت 
وزارت صمت در تأمین کااهای اساســی و همچنین حساســیت بازار و وضعیت فعلی 
توزیع کااهای اساسی باید این بازدید انجام می شد.وی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور 
ترخیص فوری کااهای موجود در بنادر کشور را صادر کرد، ادامه داد: انجام این بازدیدها از 
بندرعباس و بندر امام خمینی ازم بوده است.وزیر صمت گفت: دیروز بازدیدی از انبارهای 
منطقه ویژه بندر امام و در همین محل لنگرگاه کشــتی در حال تخلیه دانه های روغنی 
است، انجام شد؛ موجودی کاا در بنادر کشور زیاد است که باید به سرعت ترخیص می شد 
و با مصوبه رئیس جمهور این زمینه فراهم شده و کااها به سرعت در حال ترخیص است.

رزم حســینی خبر داد: در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاای اساسی در بندر 
امام موجود اســت، ۴۹۰ هزار تن کاای اساسی در لنگرگاه در حال تخلیه است و حدود 
۱۷۰ هزار تن کاای اساســی نیز ترخیص شده است.وی با بیان اینکه در مجموع ۸۰۰ 
هزار تن کاای اساســی از بندر امام خمینی و بندرعباس ترخیص شد، افزود: با توجه به 
موجودی خوب بنادر و وضعیت ذخایر راهبردی کاا که در بنادر و انبارهای کشور داریم، 
از نظر کااهای اساسی مشکلی وجود ندارد؛ فقط باید کاری انجام می شد تا کااها کمترین 
رســوب را در بنادر داشته باشند و به طور سریع به دست مردم و تولیدکنندگان برسند.

وزیر صمت بیان کرد: حدود چهار میلیون تن کاای مواد اولیه کارخانه ها در بنادر موجود 
است که اگر ترخیص شود، چرخه تولید بیشتر می چرخد و تولید کشور رونق بیشتری 
به خود می گیرد.رزم حسینی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاستی که برای کاهش قیمت 
باید فراوانی کاا داشته باشیم و عرضه را افزایش بدهیم، افزود: با دستور رئیس جمهور در 
این زمینه امیدوار به بهبود وضعیت هســتیم.وی اظهار کرد: برای تأمین انواع نهاده های 
کشــاورزی نزدیک به ۶ میلیارد دار در سال باید دولت تخصیص دهد که تاکنون پنج 
میلیارد دار انواع نهاده وارد کشور شده و به تدریج به شبکه توزیع وزارت جهاد کشاورزی 
تزریق شــده است.رزم حسینی گفت: نمی توان این موضوع را رد کرد که سود نهاده های 
دامی به جیب داان می رود ولی اساساً اختاف ارز و این دونرخی بودن منشأ فساد است.

معاون وزیر صمت اعام کرد:
صدور ۳۶۶۵ پروانه بهره برداری در 

هفت ماه نخست امسال
معــاون وزیر صمت از صدور ۳۶۶۵ پروانه بهره برداری طی هفت ماه 
نخســت امسال خبر داد.به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی اعام 
کرد: در هفت ماهه سال جاری ۳۶۶۵ پروانه بهره برداری صادر شد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد را نشان می دهد.معاون 
طــرح و برنامه وزیر صمت افزود: از بیــن ۳۴ محصول منتخب، ۲۱ 
محصول با رشد تولید مواجه شده اند که این محصوات جز کااهای 
اصلی بخش صنعت و معدن می باشــند.وی گفت: در این مدت کاتد 
مس با ۱۶۹ هزار تن با رشــد ۸ درصدی، فواد خام با ۱۶ میلیون و 
۷۰۰ هزار تن با رشــد ۸.۷ درصدی، انواع خودرو ســواری با حدود 
۴۷۹ هزار دســتگاه با رشد بیش از ۲۱ درصدی، شمش آلومینیوم با 
بیش از ۲۳۱ هزار تن با رشد ۵۲ درصدی، سیمان با تولید نزدیک به 
۴۲ میلیون تن رشــد ۱۴ درصدی و ماشین لباسشویی با ۵۵۰ هزار 
دستگاه با رشــد ۵۳ درصدی را در هفت ماهه امسال نشان می دهد.

معاون طرح و برنامه، تأمیــن مالی واحدهای تولیدی را از مهمترین 
دغدغه هــای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانســت و افزود: برای 
تحرک بیشــتر واحدهای صنعتی نیازمند سرعت بیشتر نظام بانکی 
هســتیم.زرندی گفت: دو محلی که وزارت خانه برای کمک به تأمین 
مالی واحدهای صنعتی دارد، در قالب تســهیات تبصره ۱۸ بودجه 
و پروژه رونق تولید اســت که در ۷ ماه امســال جمعــاً از این محل 
حدود ۲۵۰۰ واحد تأمین مالی شــده اند.معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت همچنین گفت: بعد از پیگیری های متعدد 
ایــن وزارتخانه برای تأمین مالی بخش صنعــت و معدن، مصوبه ای 
در کارگــروه رفع موانع جهش تولید و شــورای پول و اعتبار به مبلغ 
۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شــد.زرندی تاکید کرد: این منابع با 
رویکردی متفاوت از تســهیات گذشــته قرار است به بخش صنعت 
و معدن اعطا شــود که البته امیدواریم فرایند اجرایی آن با ســرعت 
بیشتری در سیستم بانکی آغاز شود تا واحدهای تولیدی در ماه های 

پایان سال بتوانند از آن بهره مند شوند.

طرح های توسعه ای چادرملو در مسیر 
افزایش سرمایه

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو به عنوان یکــی از تولیدکنندگان 
اصلی ســنگ آهن کشور در شرایط کرونایی همچنان با انجام اقدامات 
پیشگیرانه علیه این ویروس، مسیر تولید و توسعه را در پیش گرفته و 
در عملکرد ۶ ماهه خود از بودجه برنامه ریزی شده سال مالی ۹۹ جلو 
افتاده است.سید محمود ســیدی مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت 
معدنــی و صنعتی چادرملو با اعام این خبر افزود : عملکرد شــرکت 
چادرملو در نیمه نخســت امسال حاکی از آن است که این شرکت در 
مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل، با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی 
روبه رو است. این شرکت از ســال گذشته برنامه دومرحله ای افزایش 
ســرمایه خود را کلید زده و تا سقف ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به 
ثبت رسانده است.سیدی همچنین خبر از افزایش سرمایه به رقم ۱۰۰ 
هزار میلیارد دادو گفت: برنامه های توسعه ای در دست مطالعه و اجرا، 
آینده روشنی را برای سودآوری شرکت ترسیم کرده و می کند. در ادامه 
سیدی به بیان جزئیات بیشــتر در خصوص پرداخت بهره مالکانه به 
دولت پرداخت و تصریح کرد: تمامی بدهی حق انتفاع چادرملو تا پایان 
ســال ۱۳۹۷ به میزان ۲۷.۵۰۲ میلیارد ریال پرداخت شده و پرداخت 
بدهی حق انتفاع سال ۱۳۹۸ در جریان بوده و از این بابت تاکنون مبلغ 
۵.۳۳۸ میلیارد ریال پرداخت و مابقی به میزان ۲.۲۱۶ میلیارد ریال تا 
پایان سه ماهه سوم سال جاری پرداخت خواهد شد.وی افزود: در سال 
۱۳۹۸ میزان حق انتفاع نســبت به فروش، معادل ۸۸/ ۸ درصد و در 

پیش بینی سال ۱۳۹۹ نسبت مزبور معادل ۶/ ۱۱ درصد است.

رییــس کنفدراســیون صــادرات ایران 
اظهــار کــرد: در اوایل ســال ۹۰ میزان 
صادرات خدمات فنی مهندســی ما بالغ 
بــر ۴ میلیارد دار بــود اما خدمات فنی 
مهندســی ما دیروز به ۵۰۰ میلیون دار 
رســیده اســت.محمد اهوتی در مورد 
تاثیرات برگشت احتمالی امریکا به برجام 
اظهار داشــت: آقای بایــدن در انتخابات 
وعــده داده که به برجــام برمی گردد و 
شــرط او همین بوده که ایران به شرایط 
قبل برگردد. حاا که ایشان انتخاب شده 
باید دید چقدر به این وعده پایبند است.

وی افزود: البتــه ایران که در برجام بوده 
است ولی به دلیل خروج آمریکا در زمان 
ترامپ، عما چارچوب و شــرایط برجام 
مثل برداشته شــدن تحریم ها، نتوانست 
به کمک اقتصاد ایران بیاید و شــرایط را 
کنفدراسیون صادرات  دهد.رییس  تغییر 
ایران گفت: اگر بایدن مصمم به بازگشت 
به برجام باشــد و شرایط تحریمی را لغو 
کند قطعا می تواند در تجارت خارجی ما 
و به خصوص موضوعاتــی که در برجام 
دیده شــده بود تاثیرگذار باشــد. بعنوان 
مثــال در ماه هــای اول شــاهد حضور 

گسترده هیات های تجاری در کشور برای 
سرمایه گذاری بودیم ولی حال اگر مجددا 
تحریم ها یکطرفه برداشته شود راه برای 
ســرمایه گذاری باز می شود ولی باید دید 
چقدر ایشان در موضوعی که مطرح کرده 
جدی اســت و چقدر برای او اولویت دارد 
و چه زمانــی می خواهد آن را انجام دهد 
که البته با نگاهی به عملکرد امریکایی ها 
خیلی نمی توان به ایــن وعده ها امیدوار 
بود.وی خاطرنشــان کرد: موضوع جذب 
تنها منابع مالی نیست  ســرمایه گذاری 
و آن چیــزی که برای مــا باید اهمیت 
داشته باشد، انتقال دانش فنی به داخل، 
ســرمایه گذاری خارجی مشــترک و در 
نهایت تولید صادرات محور است. بنابراین 
سرمایه گذاری برای صرف نیاز داخلی ولو 
با هر کیفیت و شــرایطی باشد، نباید مد 
نظــر ما قرار بگیرد.اهوتی در پاســخ به 

ســوالی پیرامون صادرات خدمات فنی و 
مهندسی به قره باغ گفت: ایران یک کشور 
تاثیرگذار و صاحب نام در حوزه خدمات 
فنی مهندســی اســت. ما در این عرصه 
شرکت های بسیار توانمند و صاحب نامی 
داریم. در اوایل ســال ۹۰ میزان صادرات 
خدمات فنی مهندسی ما بالغ بر ۴ میلیارد 
دار بود. چرا که هم ضمانت نامه ها راحت 
صادر می شــد و هم مشوق های صادراتی 
باعث می شد که این شرکت ها توان رقابت 
با همتایان خود را داشــته باشند. اما در 
سال ۹۱ یعنی اوج صادرات خدمات فنی 
مهندسی، به ناگاه مشوق ها برداشته شد 
و ضمانت نامه ها با مشــکل مواجه شد و 
دیروز خدمات فنی مهندســی  به ۵۰۰ 
میلیون دار رسیده است.وی اضافه کرد: 
ظرفیت بسیار خوبی در کشور وجود دارد 
که نه فقط در قره باغ بلکه از آن مهمتر در 

سوریه و عراق می توان از آن استفاده کرد . 
فراهم شــدن زیرساخت ها یعنی تسهیل 
در صدور ضمانتنامه های متناسب با حجم 
قراردادها، ایجاد روابط بانکی و حمایت از 
صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با 
پرداخت مشــوق. این موارد می تواند این 
ظرفیت خفتــه را بیــدار کنند و حجم 
عظیمی ارزآوری داشته باشند. متاسفانه 
در ۷ یا ۸ سال گذشته به این مهم توجه 
نشــده و مغفول مانده است. قره باغ هم  با 
توجه به ارتباطــات خوبی که وجود دارد 
می تواند یکــی از فرصت های ایرانیان در 
صدور خدمات فنی و مهندســی باشــد 
و می توانیــم از این بازار اســتفاده کنیم.

اهوتــی افــزود: در صادرات ایــران به 
آذربایجان و ارمنســتان به مدت کوتاهی 
وقفه ایجاد شــد ولی با آرام شدن شرایط 
جنگی و پایدار شــدن صلــح و ثبات در 
منطقه می توانیم ایــن نقصان را برطرف 
کنیم. ضمن اینکه با جنگی که به وجود 
آمد و خســارتی که وارد شــده ما امروز 
می توانیم با صدور کااهای ساختمانی و 
خدمات فنی و مهندسی، حجم صادرات 

بیشتری داشته باشیم

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:
 اولویت ما تولید صادرات 

محور باشد
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 کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی:گزیده خبر

 با اجرای کامل قانون جدید چک، نواقص به حداقل خواهد رسید
قائم مقام بانک مرکزی بــا اعام اینکه امضای تفاهم نامه قوه 
قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است، گفت: با اجرای 
کامل قانون جدید چک، نواقص به حداقل خواهد رسید.چک 
اصلی ترین ابزار معامله ای است که در مبادات تجاری، امکان 
خرید نسیه و مدت دار را برای فعاان اقتصادی فراهم می کند. 
در کشور ما حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق چک 
انجام می شــود که نشــان دهنده اهمیت باای چک به عنوان 
ســهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار در نظام 
اقتصادی است. ضرورت کارآمدســازی چک و بهره مندی از 
مزایای منحصربه فــرد آن در مبادات اقتصادی، هفت مرتبه 
اصاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی 
داشته است. با این  وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب 
با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصاح قانون مذکور تا پیش 
از ســال 1397، مشکات عدیده ای برای فعاان اقتصادی به 
وجود آمده بود. بر این اســاس »قانون اصــاح قانون صدور 
چک« توســط نمایندگان مجلس شــورای اسامی در تاریخ 
1397.8.13 اصــاح و بازنگری شــد. حال پس از گذشــت 
تقریبی دو ســال از زمان تصویب)مدت زمان اختصاص داده 
شده مطابق قانون(، بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده 
و ناظر بر فعالیت های بانکی کشــور، با ایجاد زیرساخت های 
ازم مقدمــات آن را فراهــم کرده اســت تا از آذرماه ســال 
جــاری به عنوان مبنای اصلــی و چارچوب حقوقی حاکم بر 
فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

در همیــن باره به روابط عمومی بانــک مرکزی گفت وگویی 
با اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی برای تشــریح روند 
اجــرای قانون جدید چک انجام داده که در ادامه می خوانید.

کمیجانی با اشــاره به مشکات اصلی حوزه چک، گفت: عدم 
ســاماندهی و تقویــت اعتبار و اطمینان به چــک و افزایش 
ریســک معامات و ایجاد ناامنی در فضای کسب وکار، اطاله 
دادرســی در پرونده های چک و تحمیل هزینه باا به فعاان 
اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور 
چک و اتکا صرف به اشــه کاغذی چک، مهم ترین مشکات 
و مســایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصاح قانون صدور 
چک در دســتور کار قرار گیرد.  وی ادامــه داد: اینگونه بود 
کــه قانون جدید چک با عنوان »قانــون اصاح قانون صدور 
چک« پس از انجام حجم گســترده بررسی های کارشناسی 
و آسیب شناســی دقیق وضعیت بحرانی چک های بامحل و 
همچنین بهره مندی از تجارب موفق دیگر کشــورها در حوزه 
قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس 
تصویب شــد.  کمیجانی افزود: اصاحیه قانون چک به حدی 
مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعاان نظام بانکی و 
کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصاح نظام 
بانکی می دانند.  قائم مقام بانک مرکزی با اشــاره به سرعت 
عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک 

گفت: با توجه به زیرساخت های توسعه یافته در بانک مرکزی، 
اجرای بخشــی از اصاحات مقررشده در قانون »اصاح قانون 
صــدور چک« بافاصله بعد از اباغ قانون مذکور ممکن بود و 
نیاز به ایجاد زیرســاخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از 
ابــاغ قانون در تاریخ 23 آبان ماه 1397، بخشــی از تکالیف 
منــدرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توســط قوه قضائیه، 
بانک مرکزی و بانک ها عملیاتی شــد.وی افــزود: راه اندازی 
سامانه صیاد و ســاماندهی صدور دسته چک، برقراری نسبی 
تقــارن اطاعات در زمان صدور چــک برای گیرنده از طریق 
راه اندازی ســامانه استعام پیامکی ســوابق چک برگشتی و 
ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه 
دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی 
ظرف کمتــر از 20 روز، از اولین و مهم ترین اقدامات صورت 
گرفته در راســتای اجــرای قانون جدید چک بوده اســت.

کمیجانی همچنین با اشــاره به منوط شــدن اعتبار صدور 
چک به ثبت اطاعات آن در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی، 
گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است 
امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مســتلزم ثبت 
مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک 
برای شناســه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه 
یکپارچه بانک مرکزی باشــد. بنابراین امکان انتقال چک به 
شــخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تســویه، صرفاً با ثبت 
هویت گیرنده جدید برای همان شناســه یکتای چک در آن 
سامانه امکان پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به گونه ای خواهد 
بود که در صورت وجود چک برگشــتی رفع سوء اثر نشده در 

سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده 
نخواهد شــد.قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت 
افراد بدحســاب و کاه بردار امکان اخذ دسته چک را نخواهند 
داشت، چراکه استعام سوابق، احراز عدم ممنوعیت ها و صدور 
دسته چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر 
مبنای اعتبارســنجی انجام می گیرد. از طرف دیگر اختصاص 
کد یکتا به هر برگه چک، امــکان برقراری تقارن اطاعات و 
افزایــش اعتبار چک را فراهم می کند.وی افزود: با اجرای این 
قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر اشــه کاغذی نخواهد بود و 
با پشتیبان گیری و ثبت اطاعات مندرج در چک در سیستم 
متمرکز بانک مرکــزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در 
خصــوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل ســیل، زلزله 
و ... وجود نخواهد داشــت و وقــوع جرائمی همچون جعل و 
سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً 
حتــی موضوعیت نخواهند داشــت. از طرف دیگر با توجه به 
منوط شدن صدور چک به ثبت اطاعات آن در سامانه، امکان 
نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای 
بانک مرکزی فراهم می شــود.کمیجانی عدم نیاز به جابجایی 
چک، هزینه کمتر، ســهولت در اطاع رســانی نقل و انتقال 
چک به صاحب چک و امنیت بیشــتر و عدم امکان سرقت و 
مفقودی چک را از جمله مزیت های چک الکترونیک دانست 
و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم 
از راه اندازی ســامانه مرکزی چک الکترونیک )چکاد(، تهیه 
و اباغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شــبکه 
بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای 

ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید 
سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال 
و اباغ مســتندات فنی به بانک ها توسط بانک مرکزی انجام 
شــده است و سایر اقدامات ازم مستلزم اعمال تغییرات فنی 
در رابط  کاری صیاد و چکاوک توســط بانک ها در حال انجام 
است.کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه های صیاد 
)صدور یکپارچه الکترونیکی دســته چک(، چکاوک )سیستم 
انتقال تصویر چک( و پیچک )سامانه پیگیری مبادات چک( 
در خدمات رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین 
در راســتای ثبت آنی چک برگشــتی، ثبت مشخصات اتباع 
بیگانه و اخذ اطاعات ذینفع چک برگشــتی، مستندات فنی 
سامانه جدید چک های برگشتی )سما چک: سامانه متمرکز 
الکترونیکی چک برگشتی( در دستور کار این بانک قرار گرفت 
و فرمت های اطاعاتی ســامانه مذکور برای بهره برداری طی 
بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک ها ارسال شده 
که مطابق آن ارسال اطاعات به صورت وب سرویس به سامانه 
یادشــده عملیاتی و امکان دسترسی به اطاعات دارنده چک 
به صورت سیستمی برای بانک ها ایجاد می شود.قائم مقام بانک 
مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون 
اصاح قانون صدور چک، مســتلزم مشارکت و همکاری سایر 
نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون 
مزبور ســامانه محور اســت و نیاز به تغییر در زیرساخت های 
شــبکه بانکی دارد و همچنیــن اجرای کامل آن مســتلزم 
ایجاد تبادل برخط اطاعــات میان نظام بانکی و قوه قضائیه 
است، ممکن است راه اندازی ســامانه ها زمان بر شود. باید به 
این نکته توجــه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، 
منوط به اطاع این بانک نســبت بــه دریافت اطاعات آرای 
قطعی محاکم قضایی اســت و در این خصوص نیز جلســات 
کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطاعات بین 
بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی 

برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.  
کمیجانــی در پایان تصریــح کرد: با اجرایی شــدن همین 
بخش هــا از قانون جدید چک، تاثیر چشــمگیر آن بر تعداد 
چک های برگشــتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر 
اساس آمار منتشر شــده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 
1396، یعنی ســال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد 
چک های برگشــتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 
درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 
واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی 
به مبادله ای بــا 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در 
پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 
رســید. این اعداد و ارقام نشان می دهد که در مسیر درستی 
قرار گرفته ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکات 

چک به حداقل خواهد رسید.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تغییر کرد
رئیس کل بانک مرکزی در حکمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی را منصوب 
کرد.عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین چرخ انداز را به 
عنوان جایگزین صمد کریمی در اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد.قیمت 
ارز در ماه های اخیر از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و بانک مرکزی همواره 
ســعی داشته با سیاست های ارزی مانع از تشدید نوسانات قیمتی شود؛ قیمت 
دار در هفته های اخیر در اوج نوسانات ارزی به 32 هزار تومان هم رسیده بود 
ولی در روزهای گذشــته از ثبات نسبی برخوردار بوده و در کانال 26-27 هزار 

تومان در نوسان است.

وزارت اقتصاد اعام کرد
امکان خرید اوراق مالی اسامی در روزهای 

معاماتی بورس
درحالیکه پیش از این اوراق مالی اســامی تنها در یک روز معاماتی در طول 
هفته خریداری می شــدند، از این پس امکان خرید این اوراق در تمامی روزهای 
معاماتی بورس فراهم شده است. معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی طی اطاعیه ای از امکان خرید اوراق مالی اسامی در تمامی 
روزهای معاماتی بازار سرمایه خبر داد.متن کامل اطاعیه معاونت نظارت مالی 
و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شــرح زیر است:در ادامه اقدامات 
انجام شــده برای تامین مالی دولت از طریق انتشــار اوراق مالی اســامی و به 
منظور مشارکت هر چه بیشتر نهادهای فعال در بازار سرمایه، حسب تمهیدات 
اتخاذ شــده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی متقاضیان خرید اوراق مذکور 
می توانند در تمامی روزهای معاماتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق 

یاد شده اقدام کنند..

با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری محقق شد
 افزایش تولید و صادرات فواد بناب

 در سال 99 
در مجمع عمومی عادی ســاانه به طور فوق العاده مجتمع فواد صنعت بناب 
که با حضور اکثریت ســهامداران برگزار شــد، صورت های مالی منتهی به 29 
اســفند 1398 به تصویب رسیدبه گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
مدیرعامل مجتمع فوادصنعت بناب با ارائه گزارش عملکرد ســال 1398 این 
مجتمع به ســهامداران گفت: میزان کل تولید نورد و ذوب این مجتمع در سال 
98 در مجموع 485 هزار تن بود که نسبت به سال 97 رشدی معادل 47 درصد 
داشتبابک علیزاد شهیر افزود: فروش کل مجتمع فواد صنعت بناب در سال 98 
برابر با 269 هزار تن محصوات تولیدی بود که 236 هزار تن آن فروش داخلی و 
33 هزار تن آن به خارج از کشور صادر شد. فروش داخلی سال 98 نسبت به 97 

رشدی معادل 14 درصد داشت و میزان صادرات در همین مدت 11 برابر شد.

ارائه خدمات مطلوب به جامعه کارگری جزو 
برنامه های اصلی بانک رفاه کارگران است

بانــک رفاه کارگران همواره تاش می کند تــا خدمات مطلوب تری به جامعه 
کارگری کشور ارائه دهد و امضای این تفاهم نامه زمینه خدمات رسانی بهتر را 
فراهم می کندبه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اســماعیل ه گانی 
مدیر عامل این بانک در مراســم امضای تفاهــم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اعام این مطلب گفت: با امضای این تفاهم نامه، سامانه جامع روابط 
کار به منظور احراز هویت کارگران و کارفرمایان شــروع به کار می کند که این 
موضوع، گام مثبتی در راه خدمت رســانی به جامعه کارگری است.مدیر عامل 
بانک رفاه کارگران افزود: در شــرایط کنونی که شــیوع ویروس کرونا مشکات 
زیادی به وجود آورده اســت، خدمات غیر حضــوری در اولویت برنامه های این 
بانک است و با شروع به کار این سامانه تاش می کنیم به منظور ارائه خدمات 
مناسب همچون افتتاح حساب و احراز هویت جامعه کارگری و کارفرمایی کشور 
با اســتفاده از خدمات الکترونیک، حضور آن ها در شــعب را به حداقل ممکن 
کاهش دهیم.ه گانی تصریح کرد: این تفاهم نامه مزایای مثبتی دارد که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، بانک رفاه کارگران و جامعه کارگری و کارفرمایی 
از آن بهره مند می شــوند و این آمادگی وجود دارد که عاوه بر احراز هویت، با 
شناسایی واحدهای تولیدی فعال دامنه همکاری های متقابل گسترش پیدا کند.

وی تأکید کرد: بانک رفاه کارگران با افزایش سرمایه ای که داشته است بیش از 
گذشته آمادگی ارائه خدمات متنوع ریالی، ارزی، کارگزاری و بیمه به شرکت ها و 
واحدهای تولیدی را دارد و این تفاهم نامه، زمینه گسترش همکاری های متقابل 
را با جامعه کارگری و کارفرمایی کشــور فراهم می کند.در ادامه این مراســم، 
شاکرمی معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم 
بیان داشت: سامانه جامع روابط کار برای رفاه حال بیشتر کارگران و کارفرمایان با 
همکاری بانک و وزارتخانه آغاز به کار می کند و امیدواریم با توجه به گستردگی 
شعب بانک در سراسر کشور، خدمات دهی مناسبی به آن ها ارائه شود.وی افزود: 
با امضای این تفاهم نامه، کارگران و کارفرمایان در سراسر کشور می توانند برای 
احراز هویت و انجــام امور بانکی خود از خدمات حضوری و غیر حضوری بانک 
رفاه کارگران استفاده کنند و این خدمات با سهولت در دسترس آن ها در سراسر 
کشور قرار خواهد گرفت.گفتنی است، در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری 

های متقابل به امضای طرفین رسید.

چقازردی: حمایت از تولید در راس 
ماموریتهای بانک سپه است

مدیرعامل بانک ســپه با بیان موفقیتهای این بانک در ســال گذشــته از 
ماموریتهــا و سیاســتهای کان این بانــک برای حضوری اثرگــذار تر در 
عرصــه کان اقتصادی و حمایت از بنگاههای مولد و اشــتغالزا خبر داد و 
گفت: ســال گذشته سال ماموریتهای بزرگ برای بانک سپه بود.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه 
درمجمع عمومی ساانه این بانک برای تصویب صورت های مالی سال 98 که 
با حضور دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی  و تعابیر و تقدیر خاص 
وی از تاشهای بانک سپه در بخشهای مختلف از جمله فرایند ادغام و نقش 
آفرینی در عرصه کان اقتصادی آغاز شد، با اشاره به ویژگی های صورت های 
مالی این بانک اظهار داشــت:  بانک ســپه در حوزه تسهیات پرداختی به 
بنگاههای کوچک و متوسط از نظرنسبت منابع به مصارف بانک درمقایسه با 
بانک های بزرگ کشور جزو برترین بانک ها بود.وی افزود: سهم بانک سپه از 
کل تسهیات پرداختی نظام بانکی به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط 
حدود 13درصد اســت که این امر نشــان دهنده اهتمام ویژه این بانک در 

راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی است.

بیمه مرکزی خبر داد:
آغاز طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها

 بیمه مرکزی از اجرای طرح بخشــودگی جرائم دیرکرد بیمه شــخص ثالث موتورسیکلت ها از 15 آبان تا آخر 
اســفندماه خبــر داد.به گزارش بیمه مرکزی، بــا موافقت رئیس مجمع صندوق تامین خســارت های بدنی در 
خصوص اجرای مجدد طرح بخشــودگی جرائم بند )ب( ماده 24 قانون  بیمه اجباری خســارات وارد شــده به 
شخص ثالث حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و در راستای کمک به آحاد جامعه به دلیل مشکات 
ناشــی از کرونا و نیز پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث 
موتورســیکلت ها از 15 آبان تا 30 اسفند بخشوده می شود.بر اســاس این گزارش، موتورسواران دارای جریمه 
دیرکرد بیمه شخص ثالث، می توانند با خرید بیمه نامه با مدت اعتبار یک ساله از طرح بخشودگی 100 درصدی 
جرائم بهره مند شوند.به گزارش ایرنا، هم اکنون حدود 9 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه در کشور تردد دارند. 
بنابراین طرح ملی بخشــودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورســیکلت ها فرصت مناسبی را برای آنها 
ایجاد کرده است تا بتوانند با پرداخت حق بیمه مناسب و بدون احتساب جریمه دیرکرد، از حمایت های بیمه ای 

برخوردار شوند.

از سه شنبه هفته جاری صورت می گیرد
بازگشایی نماد ۵ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

نماد معاماتی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت سیستان و بلوچستان، همدان، لرستان، گیان و کردستان 
از روز ســه شــنبه 27 آبان ماه در بورس بازگشایی می شود.مدیریت عملیات بازار شــرکت بورس اوراق بهادار تهران با 
صدور اطاعیه ای اعام کرد: نماد معاماتی شــرکت  ســرمایه گذاری استان های سیســتان و بلوچستان)نماد وسیستا(، 
همدان)نماد وسهمدا(، لرستان )نماد وسلرستا(، گیان )نماد وسگیا( و کردستان)نماد وسکرد( از روز سه شنبه) 27 آبان( 
بازگشایی می شود و در فهرست شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار قابل معامله خواهد شد.سرمایه شرکت های 
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان 158 هزار و 220 میلیارد ریال، سرمایه گذاری استان همدان 114 هزار و 518 
میلیارد ریال، سرمایه گذاری استان لرستان 92 هزار و 920 میلیارد ریال، سرمایه گذاری استان گیان 149 هزار و 513 
میلیارد ریال و ســرمایه شرکت سرمایه گذاری استان کردستان 91 هزار و 218 میلیارد ریال است.همچنین نماد این 5 
شرکت در حالی در فهرست نرخ های بازار دوم بورس گروه سرمایه گذاری ها در بخش سایر واسطه گری های مالی درج شده 
اســت که  با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی،  سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی بر اساس پرتفوی اول تیر 

1399 است و سهامداران نسبت به تعیین کارگزار ناظر خود باید اقدام کنند.

ادامه روند صعودی بورس
شاخص کل بازار سرمایه دیروز هم مانند روز گذشته روندی صعودی داشت 
و در ســاعات ابتدایی معامات دیروز به یک میلیون و 268 هزار واحد نیز 
رسید. البته این بازار در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل در رقم 
یک میلیون و 257 هزار واحد ایستاد.شاخص کل بازار سرمایه با 9717 واحد 
افزایش رقم یک میلیون و 257 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار 
هم وزن نیز 66 واحد افزایش یافت و به رقم 369 هزار و 600 واحد رســید. 
در بــازار دیروز یک میلیون معامله به ارزش 126 هزار و 596 میلیارد ریال 
انجام شد.سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ملی 
صنایع مس ایران، فواد مبارکه اصفهان، سرمایه  گذاری غدیر، پاایش نفت 
تهران و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاشتند. همچنین ایران خودرو، سایپا، کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران، فواد مبارکه اصفهان، گسترش سرمایه  گذاری ایران خودرو، 
گروه پتروشــیمی ســرمایه  گذاری ایرانیان و سرمایه  گذاری سیمان تامین 

نمادهای پربیننده بورس بودند.

بازگشت فرابورس به کانال 16 هزار واحد
شــاخص کل فرابورس هم 44 واحد افزایــش یافت و به رقم 16 هزار و 39 
واحد رسید. معامله گران این بازار 631 هزار معامله به ارزش 44 هزار و 520 
میلیارد ریال انجام دادند.بیمه پاسارگاد، سرمایه  گذاری صبا تامین، شرکت 
آهن و فواد ارفع، پتروشیمی تندگویان و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه  گذاری مالی 
ســپهر صادرات و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.لیســت نمادهای پربیننده این بازار 
از برق و انرژی پیوندگســتر پارس، پتروشیمی ارومیه، سرمایه  گذاری پویا، 
کشــاورزی و دامپروری ماردشیر، ســرمایه  گذاری توسعه و عمران استان 
کرمــان، تهیه توزیع غذای دناآفرین فدک و مجتمع صنایع اســتیک یزد 

تشکیل شده است.

بانک مرکزی به منظور ســاماندهی 
معامات بازار متشــکل ارزی، سقف 
مجاز قیمت فــروش ارز این بازار را 
یک درصد بااتــر از »قیمت پایانی 
ســنا« تعییــن و اعــام کــرد هر 
کارگزار بیــش از500هزار یورو حق 
ذخیره ندارد.چند هفته ای است که 
بانک مرکزی به منظور ســاماندهی 
معامات بــازار ارز، فــروش ارز در 
قالب بازار متشکل ارزی را در دستور 
کار قرار داده که بر اســاس آنچه که 
به عنوان گزارش عملکرد آن منتشر 
شده، در بسیاری از روزها، ارز عرضه 
شده از سوی بانک مرکزی، از سوی 

صرافی ها خریدار نداشته است.
بانک مرکــزی این موضوع را عاملی 
برای عدم وجود تقاضــای مؤثر در 
بــازار ارز می داند و بر این اســاس 
معتقد اســت که سطح عرضه بااتر 
از تقاضا اســت و همین امر می تواند 
بازار ارز و نرخ هــای آن را مدیریت 
نماید. در عین حــال صرافی ها هم 
معتقدنــد که بانــک مرکزی برخی 
ضوابط سخت گیرانه را به عنوان الزام 
خرید از این بازار تعیین می کند که 
به نوعی کار را برای خرید ســخت 
می کنــد کــه از جملــه آن، عدم 
فروش ارز خریداری شده به صرافی 
دیگری است که البته بانک مرکزی، 
دلیل اصلی آن را عدم شــکل گیری 

عملیات ســفته بازی در این مســیر 
می داند.بر این اساس، بانک مرکزی 
معامات  بــرای  را  ضوابط جدیدی 
بازار متشکل ارزی اعام کرده که بر 
اساس آن، حاشیه سود یک درصدی 
فــروش ارز خریداری شــده از بازار 
متشــکل ارز ایران تعیین شده و از 
سوی دیگر، اعام شده که وضعیت 
باز ارزی کارگزاران توســط سامانه 
معاماتــی و ســامانه ســنا کنترل 
می شــود.آنگونه که در دستورالعمل 
جدیــد بــازار متشــکل ارزی آمده 
اســت، در خصوص کنترل حاشیه 
ســود یک درصد، موضــوع تبصره 
انجام  ماده 7 »دســتورالعمل نحوه 
معامات در بازار متشکل ارز ایران«، 
قیمــت پایانی نمادهــای معاماتی 
بازار متشــکل ارز ایران در بازه های 
زمانی 15 دقیقه ای از ســاعت 10 
صبح، در ســامانه معاماتی بازار با 
عنوان »قیمت پایانی ســنا« نمایش 
داده می شــود.همچنین بر اســاس 
این دســتورالعمل که نســخه ای از 
آن در اختیــار خبرگزاری مهر قرار 
گرفته، ســقف مجــاز قیمت فروش 
ارز خریداری شــده از بازار متشکل 

ارز ایران بر اساس یک درصد بااتر 
از »قیمت پایانی«، محاســبه و در 
ســامانه ســنا اعمال می گــردد؛ به 
نحوی که امکان ثبت معامله فروش 
)با منبع خرید از محل بازار متشکل 
ارز( با قیمتی بااتر از ســقف مجاز 
امــکان پذیر نخواهــد بود.مطابق با 
ضوابط تعیین شــده از سوی بانک 
مرکزی، رأس ساعت 10:15 دقیقه، 
قیمــت پایانی بر اســاس معامات 
انجام شــده اعام و تا پانزده دقیقه 
معتبــر اســت؛ ضمــن اینکــه در 
وضعیت  خــودکار  کنترل  خصوص 
بــاز ارزی کارگــزار، مطابق ماده 9 
معامات  انجام  نحوه  »دستورالعمل 
در بازار متشکل ارز ایران« به شرح 
زیر، اقدام می شود:آنگونه که در این 
باز  دستورالعمل ذکر شده، وضعیت 
ارزی کارگزار در هر لحظه نمی تواند 
مجموعــاً بیش از معادل پانصد هزار 
یــورو از ارزهای مختلف باشــد؛ اما 
باید توجه داشــت که در محاســبه 
ارزی کارگزار،  باز  لحظه ای وضعیت 
تفاضــل خرید و فروش های کارگزار 
صرفاً در بازار متشــکل ارز ایران در 
روز جــاری، با وضعیت باز ارزی روز 

قبل کارگزار جمع می گردد که این 
بدان معنا اســت کــه عملکرد روز 
جاری کارگزار در ســامانه سنا، در 
ارزی لحظه ای  باز  محاسبه وضعیت 
کارگــزار لحاظ نمی گردد.از ســوی 
دیگــر، وضعیت بــاز ارزی کارگزار 
در هــر روز به روش زیر محاســبه 
می شود: مجموع فروش های کارگزار 
در بازار متشــکل ارز ایران )در روز 
مورد نظر( و فروش های ثبت شــده 
کارگــزار از منبــع خریــد از بازار 
متشکل ارز ایران در سامانه سنا )در 
روز مورد نظر( از مجموع خریدهای 
کارگزار در بازار متشــکل ارز ایران 
)در روز مورد نظر( کســر می گردد.

بانک مرکزی معتقد است که نتیجه 
این محاســبه، با وضعیت باز ارزی 
روز قبــل کارگــزار از این محل که 
با همین روش محاســبه شده است، 
جمــع می گردد. چنانچــه وضعیت 
باز ارزی محاســبه شده منفی شود، 
وضعیــت باز ارزی کارگــزار در روز 
مورد محاســبه صفر در نظر گرفته 
می شــود؛ ضمن اینکه این بانک بار 
دیگــر تاکید کرده کــه کنترل های 
کارگزاران  مســئولیت  رافع  مذکور 
به کارگیــری  خصــوص  در  بــازار 
ســازوکارهای کنترلــی ازم جهت 
رعایت مقــررات بازار متشــکل ارز 

ایران نیست.

سقف بانک مرکزی برای قیمت فروش 
ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی
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منظوربقایبیشتردرخاککشورشانراردومحکومکردهاند.

برهمصالحدردیداربانمایندهسازمانملل
 انتخابات باید به دور از تقلب و قدرت ساح 

باشد
رئیسجمهــورعراقتأکیدکردانتخاباتزودهنگامماهژوئنبایدبهدورازقدرت
ساحوتقلبباشد.بهگزارششبکهخبریروسیاالیوم،برهمصالح،رئیسجمهور
عراقدردیدارباجنینهنیسپاسخارت،نمایندهویژهدبیرکلسازمانمللدر
عراقبرلزومآغازآمادگیهابرایانتخاباتآتیازطریقفراهمکردنشــفافیت
وهماهنگیســازمانمللباکمیتهانتخاباتبراینظــارتبرآنتأکیدکردتا
رأیدهندگانبتوانندنمایندگانشــانرابهدورازقدرتســاحوتقلبانتخاب
کنند.درایندیداربراهمیتافزایشتاشهایملیبرایتحکیمقدرتکشورو
حاکمیتآندراعمالقانونوحمایتازشهروندانوادامهجنگعلیهتروریسم
ومبارزهباداعشتأکیدکرد.قراراســتانتخاباتزودهنگامدرعراقژوئن۲۰۲۱

برگزارشود.

ترامپ توقف بازشماری آراء در ایالت جورجیا 
را خواستار شد

رئیسجمهوریآمریکاخواستارتوقفبازشــماریآراءدرایالتجورجیاشدهو
باردیگربهاحتمالوقوعتقلباشــارهکردهاســت»چونامکانتطبیقامضاها
وجــودندارد.«بهگزارشخبرگزاریاســپوتنیک،کارزارانتخاباتیدونالدترامپ
چندینشکایتدرچندینایالتازجملهپنسیلوانیا،میشیگان،جورجیا،آریزونا
ونوادابهجریانانداختهومدعیوقوعتقلبدرانتخاباتاست.اوشنبهدرپیامی
توییتریدربارهشــواهدیازتقلبگســتردهدرآراءصحبتکرد.ترامپنوشت:
شواهدفوقالعادهزیادیازتقلبگستردهدرآراءوجودداردکهاثباتانکارناپذیر
آناستکهناظرانانتخاباتیجمهوریخواهمااجازهپیدانکردندکهدراتاقهای
شمارشآراءحاضرشوند.میشیگان،پنسیلوانیا،جورجیاودیگرایاات.اینمغایر
قانوناساســیاست!اودرپیامتوییتریدیگرینوشت:بازشماریدستیآراءکه
اکنوندرجورجیادرجریاناست،اتافوقتاست.آنهاتطبیقامضاهارانشان
نمیدهند.شــمارشراتازمانیکهآنهااجــازهتطبیقبدهند،متوقفکنید.به
دموکراتهایچپرادیکالاجازهندهیدانتخاباتمارابدزدند!بازشماریدستی
حدودپنجمیلیونرایدرایالتجورجیاروزشــنبههمچنانادامهداشــتکه
دونالــدترامپدرپیامهایتوییتریباردیگرمقامهایجورجیارابهتقلبحین

اینانتخاباتمتهمکرد.

مانعتراشیهایجدیدآمریکادرتشکیلدولتلبنان
سرنوشت مبهم کابینه حریری

منابعلبنانیازمانعتراشیهایجدیددولتآمریکادرتشکیلدولتلبنان
ونشانههایاطاعتسعدحریریازمطالباتواشنگتندرساختارکابینه
خبردادند.بهگزارشروزنامهلبنانیالدیار،آشفتگیصحنهسیاسیلبنان
درزمینهتشکیلدولتپسازســفر»پاتریکدورل«فرستاده»امانوئل
ماکرون«رئیسجمهوریفرانســهبهبیروتتفاوتیباقبلازســفروی
نداشتوهیچپیشــرفتیدراینراستامشاهدهنشــدهاست.اینمنابع
معتقدندکه»ســعدحریری«نخستوزیرمکلفلبناننیزبابیتوجهی
ونادیدهگرفتندیدگاهفراکســیونهایسیاســیومطالباتآنهاهمان
اقدامــاتمصطفیادیبراتکرارمیکنــد؛اقداماتیکهدرنهایتمنجر
بهاســتعفایویشــد.بهگفتهمنابعمذکوریکسریشاخصهاحاکی
ازاطاعتحریریازخواســتههایدولت»دونالدترامپ«رئیسجمهور
شکستخوردهآمریکاوتحریمهایآنعلیهشخصیتهایلبنانیازجمله
»جبرانباسیل«رئیسجریانآزادملیاست.دراینمیانسعدحریری
بهخوبــیمیداندکهجریانآزادملیو»میشــلعون«رئیسجمهور
لبنانبههمراه»سیدحسننصراه«دبیرکلحزباهبههیچوجهتحت
تاثیرتحریمهایایااتمتحدهقرارنمیگیرند.ازسویدیگرحریریمی
داندکهنمیتواندجبرانباسیلراشکستدهدوهمچنینلغوچرخشی
شدنپستهایحاکمیتیمانندوزارتکشوروارتباطاتبهمعنایلغو
چرخشیشدنســایرپســتهاهمچونوزارتانرژیوغیرهاستکه
اینیعنی:عدمتشــکیلدولتدرزماننزدیک.جریــان۸مارسدرباره
شایعاتمنتشرشدهدررسانههایآمریکامبنیبراحتمالتحریم»عباس
ابراهیم«رئیسدســتگاهامنیتیلبناناظهارداشتکهبهنظرمیرسد
اینتصمیممتعلقبهدولتکنونیآمریکاوباهدفتحتفشارقراردادن
جریانآزادملیومیشــلعونوبهطورکلیممانعتازتشــکیلدولت
لبناناست.اینمنابعتصریحکردندکهاینمانورآمریکاییهادرراستای
آمادهســازیآغازیککارزارجدیدعلیهمیشــلعونومیثاقریاست
جمهــوریازدروازهتعلیقتحقیقاتمربوطبهپروندهانفجارمهیببندر
بیروتدر4آگوستگذشتهپسازگذشت۱۰۰روزوتحمیلمسئولیت
آنبهتیمرئیسجمهورلبناناست.محافلسیاسیلبناننگرانهستند
کهتحریمهایپیشبینیشدهواشنگتنضدعباسابراهیم،نقشمثبت
وآشــکارویرادرداخلوخارجوکانالهایامنیتیوسیاسیبادولت
سوریهوبرخیکشورهایحاشیهخلیجفارس،اروپاوآمریکاتحتشعاع
قراردهد.طیروزهایاخیرردپــایمداخاتخارجیدرترکیبدولت
جدیدلبنانبهوضوحدیدهمیشودوآخرینگزارشهاحاکیازآناست
کهمداخاتآمریکاوفرانســهیکیازعواملمهمعدمتشــکیلکابینه
جدیدلبنانبهریاستاست.درهمینراستا،کارشناسانوناظرانمسائل
سیاسیعنوانکردهاندکهآمریکاییهاوفرانسویهاشروطیرابرایسعد
درراستایکنارگذاشتنحزباهازکابینهتعیینکردهاند.حتی»دورثی
شیا«سفیرآمریکادربیروتباطرحاتهاماتیواهیگفتکهواشنگتنبه
فشارعلیهحزباهوهمهمتحدانآنادامهخواهدداد.برایناساسبه
نظرنمیرسدکهروندتشکیلدولتدرلبنانبتواندبهآسانیمسیرخود
راطیکندواحتمالآننیزوجودداردکهســناریوهایبنبستسیاسی

دراینکشورمجدداتکرارشود.

وندیشرمن:
تعامل با ایران درباره برجام بسیار دشوار 

خواهد بود
معاونوزیرخارجهاسبقآمریکاوعضوارشدتیممذاکرهکنندهاینکشور
درمذاکراتمنجربهتوافقهستهایموسومبهبرجاماعامکردکهحتیدر
صورتبازگشتاحتمالیآمریکابهبرجام،تعاملباایراندربارهاینتوافق
بسیاردشوارخواهدبود.»وندیشرمن«معاونسیاسیوزیرامورخارجه
آمریکادردولتباراکاوباماوعضوارشدتیممذاکرهکنندهاینکشوردر
مذاکراتیکهمنجربهتوافقهســتهایموسومبهبرجامشد،درمصاحبه
ـکه باشــبکهرادیویی»پابلیکرادیواینترنشنال«اعامکردجوبایدنـ
رسانههایآمریکاییویراپیروزانتخاباترئیسجمهورآیندهآمریکااعام
کردهاندــکارســختیبرایتعاملباایراندربارهبرجامخواهدداشت.
شرمنکهخودتجربهحضوردرمذاکراتهستهایطوانیراکهدرنهایت
منجربهشــکلگیریبرجامشددرکارنامهدارد،درخصوصاینکهدولت
جدیدآمریکادرصورتبازگشــتبهبرجامچگونهباایرانتعاملخواهد
کرد،اظهارداشت:مااکنوندرسال۲۰۱6نیستیم،بلکهتقریباًواردسال
۲۰۲۱شدهایم،اوضاعخیلیتغییرکردهاست.اگرچهمتحداناروپاییما
وهمچنینروسیهوچینطیاینســالهابرجامرازندهنگاهداشتهاند،
امابایداذعانکنیمکهاینتوافقتاحدیازهمگســیختهشــدهاست.
ویافزود:اگرچهایراناعامکردهکهاقداماتشدرمسیرکاهشتعهدات
هستهایداوطلبانهاشذیلبرجامبازگشتپذیراست،امابازهمبایدتأکید
کنــمکهمادرموقعیتقبلیقرارنداریم،بنابراینکاردشــواریپیِشرو
خواهیمداشــت.بهنظرمنبهتراستکهبایدنوتیمدیپلماسیاوابتدا
کارراازطریقمذاکرهبامتحداناروپاییمانوســپسباروسیهوچین
آغــازکنندتاببینندکهازچهمســیریمیتــوانکاررابهترپیشبرد.
شــرمندرپاسخبهاینســؤالدربارهموضعمقاماتجمهوریاسامی
ایرانمبنیبراینکهآمریکابایدخســاراتخروجازبرجامراجبرانکند
واینکهاینخســاراتچگونهقابلجبرانخواهدبود،گفت:آنچهدرباره
مذاکرهکنندگانایرانیمیدانمایناستکهآنهاخیلیسرسختهستند
وتاجاییکهممکنباشد،خواستههایشانراقبلازمذاکرهبادولتجدید
آمریــکامطرحخواهندکرد.بایدتاجاییکــهمیتوانیمدرمذاکرهاهرم
فشــاردراختیارداشتهباشیم.مطمئنمکهرئیسجمهورمنتخب،تیمی
باکفایتوتوانمندرابرایاینکارانتخابخواهدکرد.معاونوزیرخارجه
اسبقآمریکادربارهتهدیدهایاخیرمقاماتدولتترامپمبنیبراینکه
طیدوماهآیندهتحریمهــایجدیدیراعلیهایراناعمالخواهندکرد
تاکاردولتجدیدبرایبازگشــتبهبرجامبسیارسختشودنیزاعام
کرد:دولتترامپهرکاریخواهدکردتاشرایطبرایدولتجدیدسخت
شود،امافکرمیکنمکهتغییریدرتحریمهایاساسیاتفاقنخواهدافتاد،
درواقعبسیاریازتحریمهامشابههمانتحریمهایقبلیخواهندبودو
تنهانامشانعوضخواهدشــد.ویخاطرنشانکرد:تحریمهانهموجب
بازگشتایرانبهپایمیزمذاکرهشدندونهرفتاراینکشوردرمنطقهرا
ـهریسبایدموقعیتفعلیرابهدقت تغییردادند،ازاینرودولتبایدنـ
بررســیکند.رئیسجمهورمنتخباعامکردهاســتکهمیخواهدبه
مذاکراتبازگرددوآسیبهایواردشده]بهبرجام[راجبرانکند.تفاوت
رئیسجمهورمنتخبباترامپایناســتکهاوتیمیباکفایتوتوانمند
تشــکیلخواهدداد؛تیمیکهاخیراًاعامشــدهاست5۰۰کارشناس

توانمندکهکارخودرابهخوبیبلدند،درآنعضویتدارند.

ارمنستان، توطئه ترور یا بازی سیاسی؟
آرتوروانتســیانرئیسسابقسرویسامنیتملیارمنستان
بهاتهامزمینهسازیبرایترورنیکولپاشینیاننخستوزیر
اینکشوروبهدستآوردنصندلیقدرتمتهمشداماحزب
هارنیک)میهن(،بهرهبریوانتســیان،اینپروندهراسیاسی
خواندوپاشینیانرابه»فروشسرزمینمادری«متهمکرد.
بهگزارشمنابعخبریمحلیهمانطورکهدربیانیهمشترک
وکایدادگستریواعضایحزبمتهم»لوسینساهاکیان«
و»یرواندواروسیان«اعامشدبعدازظهر۱4نوامبر)شنبه۲4
آبان(،وانتسیانبهبخشتحقیقاتسرویسامنیتملیاحضار
وهمانجابازداشتشــد.اماپورتالاطاعرسانیارمنستان
)پانوراما(گزارشداد.افسرانامنیتملیابتداویرادرخانه
والدینشجســتوجوامااورانیافتند.وانتسیانمتهمشده
استکهدرزمینهسازیبرایسوقصدبهجانپاشینیانبود.
آرتوروانتسیانرئیسسابقسرویسامنیتملیاینکشورو
رئیسفعلیحزبهارنیک)میهن(،بهظنطرحنقشــهترور
نخستوزیرارمنستاننیکولپاشینیانونشستنبرصندلی
قدرتدرایروانبازداشتشــد.اماحزبهارنیک)میهن(،به
رهبریوانتســیانایاقدامراآزارواذیتسیاسیضدملی
مــیداندودولــترامتهممیکندکــهدرحالحرکتبه
مرحلهبعدیوظالمانهتریاســت.اینیکآزاروشــکنجه
سیاسیشرمآوراستکهباهدفحفظقدرتبههرطریقی،
اجرایبرنامههایضددولتیوتســلیمســرزمینمادریبه
دشمنانجاممیشود.»عاوهبراین،نیروهایامنیتیحکم
جســتجویخانهوانتســیانرادریافتکردنــد،بااینحال،
هنگامــیکهمأموراناجرایقانونواردشــدند،مشــخص
شــدکهآدرسنادرســتاســتومامورانبهمنزلوالدین
وانتسیانامدهبودند.خودوانتسیانازجستجویوالدینخود
خشمگینشدواظهارداشتکههدفواقعیدولت»اجرای
یکطرحتوطئهآمیزبرایفروشســرزمینمادری«است.

اینسیاستمدارمدعیشد:»ماآمادهایمکهمانعاجرایاین
طرحشویم،حتیبهقیمتجانخودنیزباآنمبارزهخواهیم
کرد.»بهگفتهآرمنپرس،وانتسیانپیشترازسوینهادهای
قضاییارمنستانبهجرائمیمانندشرکتدرخریدغیرقانونی،
فروشواحتکار،حملتجهیزاتنظامی،زمینهســازیبرای
غصبقدرتدولتمتهمشدهبود.حزب»هارنیک«نیزبیانیه
جداگانهایمنتشرکرد،کهدرآنپیگردجناییرا»سرکوب«
خوانــدتا»آغازشــورشمردمیرامتوقفکنــد«و»توجه

عمومیراازاعامیهتسلیمارتساخبهدشمنباامضاینیکول
پاشینیانمنحرفکند.»براساسگزارشهایمحلیمعاون
سابقشــورایملیازحزبجمهوریخواهارمنستانوچند
فعالسیاسیدیگرهمبهامنیتملیاینکشوراحضارشده
اند.رسانههایارمنستانمیگویندیکیازبازداشتشدهها
بهناممیناســیان،کسیبودهاستکهدرسهجنگقرهباع
برایدفاعازکشورششــرکتکردهاستازهمانروزهای
اولجنگ،اوودوپسرشباگروهانخودبهخطمقدمرفتند.

ازاینروبرحیبازداشــتاورایکمسئلهسیاسیمیدانند.
حربهارنیکبههمراه۱6حزبسیاســیدیگرچندروزی
استکهبابرگزاریتجمعخواستاراستعفایپاشینیانشده
وویرابهخیانتومواضعشکســتدهندهدرقبالقرهباغ
متهمکردهاند.پــسازانعقادتوافقدرموردآتشبسکامل
درقــرهباغ،جاییکهتقابلنظامیطرفهایارمنســتانو
آذربایجانازاواخرسپتامبرادامهداشت،موجیازاعتراضات
جمهوریرافراگرفت.مخالفانسیاســی»نیکولپاشینیان«
عاوهبرتظاهرات،بهطورفعالدرتاشــندتاجلسهپارلمان
راتشــکیلدهندتاموضوعاستعفارامستقیماًبررسیکنند.
عزلنخســتوزیرفقطاولینقدمازنظرنمایندگانمخالف
ارمنستاناست.آنهاپسازرسیدنبهاینهدف،قصددارند
توافقنامهآتشبسبینارمنســتانوجمهوریآذربایجانرا
دردرگیریقرهباغمحکومکنند.ازنظرمخالفاننخستوزیر
پاشینیان،اودرواقعبهمردمخودخیانتکرد،ودراینمورد
بهصلحباکورفت.پاشینیاننخستوزیرارمنستانخاطرنشان
مــیکندکهاوضاعجنگناامیدکنندهبــود،زیرااگرایروان
توافقنامهایباجمهــوریآذربایجانامضانمیکرد،حدود
۲۰هزارســربازوافسرارتشدرقرهباغمحاصرهمیشدند.
پاشینیان،تظاهراتخواستاراستعفارابه»نمایندگاندولت
سابق«نسبتداد،بدوناینکهاسامییااحزابمشخصیذکر
کند.درهمانزمان،ویقولدادکهدولتارمنســتاناجازه
نمــیدهدآنهاهرجومرجایجــادکنندوهرکاریرابرای
حفظثباتدرکشــورانجاممیدهد.بامداددهمنوامبر)سه
شنبهگذشته(سندیبرایتحققآتشبسکاملورفعتمام
خصومتهادرمنطقهدرگیریقرهباغبهامضای»الهامعلی
اف«رئیسجمهوریجمهوریآذربایجان،»نیکولپاشینیان«
نخســتوزیرجمهوریارمنستانو»وادیمیرپوتین«رئیس

جمهوریفدراسیونروسیهرسید.

باوجودشکســتدونالدترامپدر
انتخاباتاخیرآمریکا،مایکپامپئو،
وزیرخارجهدولــتویقصددارد
برایاولینبارازارتفاعاتاشــغالی
جوانوشهرکهایاسرائیلیواقع
درکرانــهباختریاشــغالیبازدید
کند.،سایتاکســیوسفاشکرد،
اشغالی اراضی در آمریکا ســفارت
ودســتگاهامنیــتداخلــیرژیم
صورت به )شــاباک( صهیونیستی
برایفراهم گســتردهایدرتاش
کردنمقدماتاینســفربیسابقه
پامپئوهســتندکهشاملارتفاعات
اشــغالیجــوانوشــهرکهای
واقعدرکرانــهباختریخواهدبود.
برخیناظرانضمنتاکیدبراینکه
دولتترامپهرگزموفقبهاجرای
طــرحمعاملــهقرننخواهدشــد،
اظهارکردند،اینســفردرراستای
تاکیــدبــرحمایتدولــتترامپ
ازرژیــمصهیونیســتیوفرهنگ
شهرکســازیودرادامهبهدست
آوردنمحبوبیــتنزدابییهودی
درآمریکابرایدوربعدیانتخابات
انجاممیشود.ســایتاکسیوسدر
اولین پامپئــو، تاکیــدکرد: ادامه
وزیرخارجــهآمریکاییخواهدبود
کهازایندومنطقهدیدنمیکند،
درواقعتمامــیدولتهایقبلاز
دولــتترامپدرآمریــکا،کنترل

رژیمصهیونیستیبرجواناشغالی
ســوریهوساختشــهرکهاییدر
کرانهباختــریرادومســالهغیر
قانونیمیدانستند.اینسایتافزود:
بهنظرمیرســداینسفرباهدف
تاکیدبیشتربرتغییراتدرسیاست
ترامپنســبتبه»اسرائیل«انجام
میشــود.گرچهترامپ»حاکمیت«
ارتفاعات بــر صهیونیســتی رژیم
جــوانرابهرســمیتشــناخت،
جامعــهجهانیهــردومنطقهیاد
شــدهرامناطقیغیرقانونیاشغال
شدهتوســطاینرژیممیداند.قرار
استســفریکهفتهایپامپئوکه
روزجمعهآغازمیشــود،شــامل
امارات، گرجستان، ترکیه، فرانسه،
شــود.منصور عربســتان و قطــر
دهامشــه،دبیرکلجبههمردمیو
ازرهبرانلیســتمشــترکعربی
درگفتگوباخبرگزاریاســپوتنیک
روســیهاظهارکرد:سفرپامپئودر
واقعتاشــیبرایتاکیدبرحمایت
ازشــهرکهاونیزبنیامیننتانیاهو
است.دهامشــهگفت:اینســفربه
منزلــهآخرینگامهــایترامپو
دولتشبرایتثبیتاقداماتیاست

کــهاودردورهریاســتجمهوری
خودجهتتضعیفمسالهفلسطین
وفلســطینیهاونیزحــققانونی
برایداشــتنکشورفلسطین آنها
انجــامداد.ویافــزود:درواقعاین
که اســت نامهخداحافظی ســفر
ترامپمیخواهدباآنبهاســرائیل
ومــردمآنثابتکنــددرحمایت
ازشــهرکهامصمماستتابهاین
ترتیبتاییدابییهودیدرآمریکا
رابهدستآوردامادرواقعیتهرگز
نمیتواندکاریانجامدهد.ایادنصر،
سخنگویجنبشفتحفلسطیننیز
بهاســپوتنیکگفت:بازدیدپامپئو
ازیکشــهرکاســرائیلیواقعدر
اراضــیفلســطیندرواقــعادامه
تاکیدبرشــیوهدولتترامپاست
کهبهتوســعهشهرکســازیهادر
اراضیفلســطینیتشویقمیکند.
نصرافــزود:دولتآمریکابرتقویت
فرهنــگشهرکنشــینی،حمایت
ازنتانیاهــووتحمیــلسیاســتی
کــههیــچارتباطیبــهراهحلدو
کشورینداشــتهوباقطعنامههای
بینالمللیوقطعنامههایشــورای
ویژهقطعنامهشــماره بــه امنیت

۲۳۳4سال۲۰۱6مربوطبهتوقف
از درخواســت و شهرکســازیها
این تواقف برای رژیمصهیونیستی
سیاستدرتعارضاست،پافشاری
میکند.ســخنگویفتــحدرادامه
گفــت:آمریکابهایــنقطعنامهها
پایبندنیســتبهویــژهزمانیکه
قدسرا»پایتختاســرائیل«اعام
کردوهمانزمــانمحمودعباس
خودگــردان تشــکیات )رئیــس
فلســطین(گفــتکهآمریــکااز
نقشــیکهبهعنــوانمیانجیایفا
میکرد،خارجشــدهاست.اوتاکید
کــرد:تمرکزدولــتترامپبراین
میدهد نشــان خطرناک سیاست
سیاســتخارجــهایــندولتکه
هیــچگونههماهنگیوانســجامی
بــاواقعیتموجودنــدارد،درواقع
یکــیازمهمتریندایلشکســت
ترامــپدرانتخاباتاســت.محمد
اشتیه،نخستوزیرفلسطیننیزدر
توییتــیقصدپامپئوبرایبازدیداز
اراضی در واقع »بساغوت« شهرک
فلســطینیهادراســتانراماهرا
محکــوموتاکیــدکرد:اینســفر
بهمنزلهمشــروعیتبخشــیدنبه
شهرکسازیهاوضربهایبهقوانین
بینالمللیوقطعنامههایســازمان
مللاســتوتمامجهانبایدآنرا

محکومکند.

چرایی سفر پامپئو به جوان اشغالی؛
 ترامپ دنبال چیست؟

تصمیمدولتآلمانبرایمنعفروشوصادراتاسلحهبه
ریاضموجبخشموعصبانیشدندولتمردانسعودی
ازبرلینشدهاست.عربستانکههمراهباامارات،بحرین،
سودان،مصروکویتدرششمفروردینسال۱۳۹4با
تشــکیلبهاصطاحائتافعربیتجاوزبهکشوریمن
راآغازکردوتصورمیکــرددرهمانروزهایابتدایی
بتوانــددروازههایصنعارافتحکند،اکنونباقدرتمند
شدننیروهای»جنبشانصاراه«هرروزبهباتاقاین
جنگبیشترفرومیرودودراندیشهتامینساحهای
پیشــرفتهاست.درهیمنراستا»عادلالجبیر«وزیر
مشاوردرامورخارجهعربستانطیروزهایگذشتهبا
ســفربهبرلینبرایلغوتحریمتسلیحاتیعربستاناز
ســویآلمان،بامقاماتاینکشــوردیداروگفتوگو
کردهاست.اماآنچهازسخناناخیراینمقامسعودی
نتیجهگیریمیشوداینکهوینتوانستهدولتآلمانرا
برایکمکتســلیحاتیبهعربســتانراضیکندواین
موضوعخشــموعصبانیتریاضرابرانگیختهاســت.
پایگاهاطاعرســانی»الخلیجالجدید«دیروز)یکشنبه(
بهنقلازالجبیروزیرمشــاوردرامورخارجهعربستان
نوشتکهریاضنیازیبهتجهیزاتنظامیآلمانندارد.
ویبااشــتباهوغیرمنطقیدانســتنتصمیممقامات
برلینبرایممنوعیتصادراتاسلحهبهعربستانادعا
کرد:فکرمیکنمکهتوقففروشساحبهعربستانبه
دلیلجنگیمنغیرمنطقیاست.وزیرمشاوردرامور
خارجهعربســتاندرحالیکهکشورشپسازتصمیم
مردمیمنبــرایتغییرحکومتخودوبرکناریدولت

دستنشانده»عبدربهمنصورهادی«تصمیمبهحمله
بهاینکشــورفقیرباهــدفبازگرداندنویبهقدرت
کردهاست،ادامهداد:تصمیمبرلیناشتباهاست،زیرا
معتقدیمکهجنگدریمنیکجنگقانونیاستواین
جنگیاستکهمامجبوربهانجامآنشدیم.ویبابیان
اینکه»میتوانیمازتعدادیازکشورهاساحخریداری
کنیــمواینکاررامیکنیم«،خطاببهمقاماتآلمان
افزود:گفتناینکهمابهعربســتاناسلحهنمیفروشیم
برایمافرقینمیکند.الجبیرهمچنینتاکیدکردکه
طبــقآمارهایاخیر،عربســتانبزرگترینواردکننده
ساحدرجهاناســت.ویکهدستمقاماتکشورش
بهخونهزارانکودکیمنیوشــهروندانبیگناهاین
کشورآلودهاستوبهدستمقاماتآلسعودبزرگترین
فاجعهانســانیدرمنطقهوجهاندرحالرقمخوردن
اســت،افزود:منفقطمیگویمکهنیازاستمردمبه
صورتمتوازنبهاینمسالهنگاهکنند.ایناولینباری
نیستکهالجبیرازممنوعیتفروشساحبهکشورش
انتقادوتاکیدمیکندکهآنهاازجاهایدیگراســلحه
بهدســتمیآورند.سخنانالجبیرپسازسفر۲روزه
بهبرلینانجامشــدکهویدراینسفربا»فرانکوالتر
اشتاینمایر«رئیسجمهوریآلمانو»میگوئلبرگر«
مدیــرمنطقهایخاورمیانهومغــربدروزارتخارجه
آلماندیدارودربارهروابطدوجانبهگفتوگوکرد.پس
ازچندینبارتمدید،باردیگرممنوعیتصادراتاسلحه
بهعربستانتوسطآلمانطیهفتههایآیندهوپیشاز
پایانمدتزماناینممنوعیت)۳۱دسامبر(موردبحث

قرارخواهدگرفت.احزابائتافیبا»آنگامرکل«صدر
اعظمآلماندرمارس۲۰۱۸موافقتکردندکهتحویل
اسلحهبههرکشــوریکهبهشکلمستقیمدرجنگ
یمنشرکتدارد،ممنوعشود.عربستانبهدلیلجنگ
یمنوتشکیلائتافبرایمقابلهباجنبشانصاراهو
مردمیمنباانتقاداتبینالمللیروبروشدهاست،زیرا
طبقگزارشســازمانمللمتحداینجنگبزرگترین
فاجعهانســانیحــالحاضرجهانرارقمزدهاســت.
ممنوعیتفروشاسلحهبهعربستانازسویآلمانپس
ازقتل»جمالخاشقچی«روزنامهنگارمنتقدعربستانی
درداخلکنسولگریاینکشوردراستانبولدرتاریخ۲
اکتبر۲۰۱۸اعمالشدواینتصمیمبهطوردورهایدر
حالتمدیداست.پیشازآنآلمانباعربستانفعالیت
تجاریفعالیداشــتوصادراتآنبهریاضدرسال
۲۰۱۷به۲54میلیونیورو)۳۰۰میلیوندار(افزایش
یافتهبود.صادراتساحهایآلمانیبهعربستانبهدلیل
وضعیتحقوقبشــردراینکشورنفتخیز،موضوعی
بسیاربحثبرانگیزدرسیاستداخلیآلمانبودهاست.
دولــتآلماناوایلفروردینامســالممنوعیتفروش
ساحوتجهیزاتنظامیبهعربستانرابرای۹ماهدیگر
تمدیدکــرد.برلینپیشازایننیــز۲باردرماههای
فروردینومهرسالگذشته)۹۸(توقفصادراتساح
بهعربســتانراتمدیدکردهبود.ســازمانبینالمللی
»صلحسبز«باجمعآوری۱۰هزارامضاازدولتآلمان
خواســتهبودتاتوقففروشســاحبهعربستانرابه

خاطرجنگیمنتمدیدکند.

عصبانیت عربستان از دولت آلمان  به دلیل منع فروش ساح
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درحالی که جهان مراسم روز جهانی دیابت را در روز کشف انسولین 
توسط سر فردریک بانتینگ برگزار کرد اما بر اساس اظهارات سازمان 
بهداشت جهانی "همه گیری جهانی دیابت" همچنان بر افراد در هر 
ســنی به ویژه کودکان تاثیر می گذارد. دانشــمندان در حال تولید 
واکســنی برای کنترل میزان قند خون هستند. مدیر ارشد علمی 
شرکت نوو نوردیسک گفت: " درواقع ما در حال کار بر روی واکسنی 
برای دیابت نوع یک هستیم. " انسولین، یک هورمون لوزالمعده است 
که به تنظیم قند خون در بدن انسان کمک می کند که باعث دیابت 
نوع یک و دو نیز می شود. افرادی که از دیابت نوع یک رنج می برند 
نمی توانند انسولین کافی تولید کنند و افرادی که دیابت نوع دو دارند 

به انسولین پاسخ نمی دهند.

محققان اظهار کرده اند اســب ها هنگام شــاق خوردن به اندازه انسان 
احساس درد می کنند، زیرا آنها ساختار تشریحی مشابه انسان در پوست 
خود دارند که درد را تشــخیص می دهد. انسان ها و اسب ها تفاوت قابل 
توجهی در انتهای عصب در ایه خارجی تشــخیص دهنده درد ندارند. 
اگرچه اسب ها بافت ضخیمی روی سطح پوست خود دارند اما محققان 
می گویند این ماده به اندازه کافی قوی نیســت که بتواند از حیوانات در 
برابر درد پوســتی خارجی محافظت کند. شاق زدن اسب ها در طول 
مسابقه باعث بهبود استقامت یا فرمانبری تروبردها نمی شود و این عمل 
را کاری غیرضروری، غیر قابل توجیه و غیرمنطقی دانستند.تروبرد نژادی 
از اســب است که بیشتر به خاطر استفاده از آن در مسابقات سوارکاری 

شناخته شده  است.

پزشکان اظهار کرده اند افراد دارای پوست حساس ممکن است به دلیل 
استفاده از ماسک دچار التهاب یا اگزما پوستی شوند. اگزما یا درماتیت 
به التهاب یا آماس پوســت گفته می شود که می تواند منجر به خارش، 
قرمزی، تورم، پوســته ریزی و دیگر نشانه ها شود. پزشکان پس از تاش 
برای تشخیص ریشه این موضوع، متوجه شدند که این اگزماها ناشی از 
نوارهای ااستیکی ماسک صورت او هستند. بیماری این فرد با یک مورد 
درماتیت تماســی)نوعی اگزما که در واکنش به یک یا چند ماده  ایجاد 
می شود( تشخیص داده شد. قبل از اینکه مشکل ماسک شناسایی شود 
این مرد آمریکایی داروی "پردنیــزون")prednisone( ، یک داروی 
ضد آلرژی مصرف می کرد اما این دارو بی نتیجه بود که فرد با مراجعه به 

پزشکان علت این موضوع را دریافت. 

واکسن دیابت، ابزاری در مقابله 
با همه گیری جهانی دیابت

اسب ها درد را احساس می کنند؛ 
شاق نزنید

 ماسک صورت می تواند 
باعث اگزما شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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اهدای خون در روزهای کرونایی

بازتاب تولید تندر نود بومی توسط سایپا در رسانه های خارجی!
 Carscoops همین چند روز پیش بود که خبر تولید تندر نود بومی توسط سایپا در پدال منتشر شد و حاا برخی رسانه های خارجی از جمله
در گزارشی نسبتاً مفصل به تولید دوباره لوگان قدیمی بدون حضور رنو پرداخته اند که با یکدیگر آن را مرور می کنیم. در این مقاله آمده است: از 
حدود ۴ سال پیش که خودروسازان خارجی از ترس تحریم های آمریکا شروع به خروج از بازار خودروی ایران کردند خبرهای چندانی از صنعت 
خودروی کشورمان به گوش نمی رسد. گروه خودروسازی پژو-سیتروئن و رنو فرانسه حرف اول را در صنعت خودروی ایران زده اند. البته پس از 
خروج آن ها از کشور شرکای ایرانی آن ها شروع به یافتن راه هایی برای تولید خودروهای خود کردند. سال پیش بود که ایران خودرو بدون دخالت 
پژو-سیتروئن شروع به تولید پژو ۳۰۱ کرد و حاا یک خودروساز دیگر ایرانی نیز برنامه هایی برای انجام همین کار با نسل اول داچیا لوگان یا 
همان تندر ۹۰ دارد. سایپا که دومین خودروساز بزرگ ایران است برنامه های خود برای تولید انبوه نسخه ایرانی لوگان یا تندر ۹۰ را دو سال 
پس از خروج رنو از ایران تحت فشارهای آمریکا اعام کرده است. بر پایه گزارش منتشر شده توسط پرس تی وی، جواد سلیمانی مدیرعامل 
سایپا اعام کرده این خودروساز بیش از ۸۵ درصد قطعات و دانش موردنیاز برای ساخت این خودرو را داخلی سازی کرده است. رنو در سال 

۲۰۱۸ تولید نسخه ایرانی لوگان که با نام رنو ال نود، رنو تندر ۹۰ و رنو پارس تندر شناخته می شود را متوقف کرد.

تیم های جدید، لیگ بی رمق وزنه برداری را تکان می دهند؟
حضور تیم های جدید می تواند به لیگ بی رمق وزنه برداری کمی هیجان تزریق کند اما این نگرانی وجود دارد کیفیت لیگ این تیم ها 
را هم فراری بدهد. لیگ برتر وزنه برداری ســالها با تعداد اندکی تیم بدون هیچ جذابیت خاصی برگزار می شد. نه باشگاه های شاخص 
رغبتی برای تیمداری در آن داشتند و نه حتی تماشاگران از لیگ استقبال می کردند. حتی در این میان برخی تیم ها که وارد می شدند 
با وجود کســب عنوان قهرمانی تنها یکی، دوســال در لیگ می ماندند و پس از آن انصراف خود را اعام می کردند. برای لیگ سال ۹۹ 
تیم هایی قدم به مسابقات گذاشته اند و به نظر می رسد کمی جذابیت به لیگ بی رمق وزنه برداری ببخشند. تیم فواد خوزستان و یک 
تیم هم که قرار است با بهداد سلیمی در لیگ شرکت کند به همراه دانشگاه آزاد ممکن است بتوانند کمی هیجان به لیگ وزنه برداری 
تزریق کنند. البته لیگ امسال هم بر خاف سال های گذشته در دو هفته برگزار می شود که دلیل آن وجود ویروس کرونا عنوان شده 
است. هفته اول آن  اواخر آذر به میزبانی اهواز و هفته دوم آن در بهمن ماه برگزار می شود. نکته مهم در این میان ماندگار شدن تیم ها 
در لیگ وزنه برداری است که در سال های گذشته کمتر شاهد چنین اتفاق بودیم. این اتفاق  در حالی رخ داده که لیگ تنها منبع درآمد 

وزنه برداران بوده است و بارها گفته شده باید فکری برای آن شود.

نم ا کجارای دگر کرد آن پسر وز من حذر کرد آن پسریارّب خَلِصنی فَقَد اَحرَقتُ فِی ارِالهویعاجز شدم رکار خود ماندم جدا از یار خود بی روی تو یک دَم  زدن دانی مرا نَبوَد بقاجاا کجا خواهی شدن ، کی باز خواهی آمدنزم سفر کرد آن پسر زمش ندا
ی جای تو منماز تو وا کردن عطا وز من جفا کردن خطادل رده ای جاا روا گر جان ری فرمان تو راجاءَ القَضا عَمیَ البَصر اُشکر اِلهاً مُنعِماقُل اِنَ حال ذُو خَطَر والقول فِیهِ مُختَصر واندر هوای تو منم چون ّره ای اندر هواموای رأی تو منم شیدا

پیشنهاد

چهره روز

درآمدی به تاریخ فلسفه اسامی
کتاب »درآمدی به تاریخ فلسفه اسامی« نوشته نصراه 
حکمــت به ما یادآور می شــود که تاریخ فلســفه ما را 
مستشرقین نوشته اند و مولف این کتاب در نگارش تاریخ 
فلسفه، دم از استقال می زند. این کتاب از جمله آثاری 
است که خواندن آن لذت فراوانی دارد. این کتاب توسط 
انتشــارات الهام در سال ۱۳۹۸ منتشر شده و اخیرا هم 
به چاپ دوم رسیده است. نصراه حکمت در این کتاب، 
عبارتــی آورده که می توان گفــت متضمن نوعی برائت 
استهال اســت که دغدغه او را نشان می دهد. حکمت 
در این کتــاب چنین اظهار نظر کرده اســت که تاریخ 
فلسفه اسامی را پژوهشــگران غربی مورد مطالعه قرار 
داده اند، محققان عــرب آن را به نگارش درآورده اند و ما 
فقط ترجمه کرده ایم و کلیات این سخن درست است. ما می دانیم که تاریخ فلسفه حدود دو قرن بیشتر 
است که پدید آمده است. آن گونه که در تاریِخ فلسفه عنوان شده است یک محقق آلمانی به نام »بروکر« 
اولین کتاب در حوزه تاریخ فلسفه را نوشته و بعدها هم به ما رسیده است. ما در سنت اسامی متاسفانه 
چیزی به اسم تاریخ فلسفه نداشته ایم و به استناد کتاب »درآمدی به تاریخ فلسفه اسامی« متاسفانه 
تاریخ فلسفه ما را فرنگی ها نوشته اند؛ مستشرقین هم انواع و اقسامی دارند، بعضی ها مغرض اند و برخی 
خیلی آگاه نیســتند. کســانی که اهل علم واقعی باشند و بی غرض و درست بنویسند در بین آن ها کم 
اســت. فلسفه اسامی عبارٌت اخری فلسفه ایرانی است. بستر فلسفه از اول ایران بوده و هنوز هم ایران 
است. این ها را که کنار هم می گذاریم نتیجه این می شود که ما مع ااسف تاریخ فلسفه و تاریخ فاسفه 
درستی نداریم. چاره این است اگر بخواهیم تاریخ فلسفه و تاریخ فاسفه مجزا از هم داشته باشیم، باید 

از سلطه »اوریانتالیته« بیرون بیاییم. ما از آثار مستشرقین استفاده می کنیم .

نصراه حکمت
نصراه حکمت استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی 
است. او دارای دکترای فلسفه و درجهٔ علمی استاد است.

او گاهی به تدریس فلسفهٔ بعد از رنسانس و به طور اخص 
فلسفهٔ کانت نیز می پردازد. عمده ی تدریس و پژوهش 
حکمت ، در خصوص فلســفه  اسامی است. وی، ابتدا 
تحصیات خود را در علوم حوزوی تا ســطح خارج فقه 
و اصول در مدرسه علمیه حقانی )در سال۱۳۵۸( بپایان 
برد. وی باقی ماندن در این سطح را جایز ندانست و ضمن 
بیرون آمدن از کســوت روحانیت، در مقطع کارشناسی 
رشته فلسفه دانشگاه تهران پذیرفته شد. او مراتب علمی 
را بــه ترتیب تا دکتری در دانشــگاه مذکور به تحصیل 
پرداخت و در ســال ۱۳۷۳ موفق به اخذ مدرک دکتری 
رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران شد. نصراه حکمت با نگرشی نو نسبت به فلسفهٔ اسامی که حوزهٔ 
تخّصصی او می باشــد و با تأکید بر فاســفه ای چون فارابی، عامری نیشابوری، ابن سینا، سهروردی و 
ابن عربی تقســیم بندی های موجود در تاریخ فلســفهٔ اسامی مبنی بر مشائی یا اشراقی بودن فاسفهٔ 
اســامی را قبول ندارد و به طور کل فاســفهٔ ایرانی-اسامی را دارای روشی کامًا جدا از فلسفهٔ یونان 
می داند. نصراه حکمت با تأکید بر وجودشناسی که معتقد است فارابی و ابن سینا آن را آغاز کرده اند 
موجودشناســی یونانی که در تفّکر ارسطو وجود دارد را ناکارامد می داند. او بر این نکته تأکید می کند 
که یکی از تمایزات اصلی اصلی فلسفهٔ اسامی و فلسفهٔ یونان در مسئلهٔ وجود است؛ چنانچه در فلسفهٔ 
ارســطو تصّوری از وجود نیست و وجود نمی تواند محمول باشد و این تمایز میان وجود و ماهیت برای 
اولین بار در آثار فارابی و ابن سینا مشاهده می شود. این نکته که حکمت آن را از مهم ترین وجوه تمایز 

فلسفهٔ اسامی با یونان می داند در آثار وی به دّقت بدان پرداخته شده است.

بخوانید در اینستاگرام


