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نمیدانستم »همتی« شوخ طبع است
جلسه علنی مجلس شــورای اسامی صبح روز یکشنبه ۲۵ آبان 
ماه ۹۹ به ریاســت محمدباقر قالیباف و با دستور کار ایحه یک  
فوریتی تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شــد. رئیس 
مجلس »محمدباقر قالیباف« در نطق پیش از دســتور این جلسه 
ی مجلس شــورای اسامی با  اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
ایاات متحده آمریکا، نکات مهمی را اشاره کرد که حقیر مجبورم 
به بخشــی از آن که مربوط به معیشــت مردم اســت اشاره کنم 
ایشــان در این جلســه عنوان کرد که: » انتخابات اخیر آمریکا و 
حوادث قبــل و بعد از آن اتفاقی عبرت  آمــوز بود. آمریکایی که 
سال ها مشکات ساختاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را 
با قدرت رسانه ای اش پنهان کرده بود، این روزها بدون روتوش در 
مقابل افکار عمومی جهان به نمایش گذاشته شد. آمریکای واقعی 
که در کنار قوت اقتصادی و نظامی خود درگیر شکاف های عمیق 
اجتماعی و تبعیض های ساختاری اســت، فاصله بسیار زیادی با 
آمریکای نمایشــی دارد و تصویر واقعی امــروز، روند رو به افول 
آمریکا را در مقابل چشمان مستضعفان جهان به نمایش گذاشت 
و با شکســته شــدن هیمنه ایجادشــده، روند افولش را سرعت 
بخشید«. رئیس  مجلس شورای اســامی متذکر شده بود که: » 
همــان گونه که چند روز پیش، برادر عزیزم سیدحســن نصراه 
گفت ) ما از شکســت قاتل شــهید قاسم ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس خوشحالیم ( و همه با چشمان خود دیدند کسی که در 
این دنیا ندای أناَ َربُُّکْم اأْعلی ســر می داد  بر اساس سنت الهی 
در دنیــا و آخرت خوار و خفیف گردید. ما نظام فاســد حاکم بر 
آمریــکا را مقصر اصلی تصمیمات غلط آنها می دانیم و تنها خون  
بهای آنها را اخراج ســربازان آمریکایــی از منطقه می دانیم اما از 
کوچکی و زبونی صادرکننده فرمان آن جنایت بزرگ هم شادمان 
می شــویم. هر چند که از شکســت ترامِپ قمارباز خوشحالیم اما 
عمیقــاً باور داریم که زندگی و معیشــت مردم را نه می توان و نه 
باید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد. تصمیمات 
ما باید مستقل از رفتن ها و آمدن ها باشد و تصمیمات ما است که 
پایه های اصلی اقتصاد کشورمان را می سازد و قدرت ما را مشخص 
می کنــد و باید باور کنیم کســی که واگن خــود را به لکوموتیو 
دیگران ببندد، باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست، 
شــادی کند یا عزا بگیرد«. قالیباف اظهار داشت: » تصمیمات ما 
در حوزه مســکن، بورس، ترخیص کااهای اساسی، نظام بودجه  
ریــزی، اختصاص ارز ترجیحی، ســوداگری ها در بازار ارز، طا و 
خود رو، بی تفاوتی نســبت به گرانی هــا و رها کردن بازار و تولید 
ملی به پاستور، بهارستان، باب  همایون و میرداماد ارتباط دارد نه 
به آریزونا، جورجیا و میشیگان؛ پس به مردم آدرس غلط ندهید«. 
اگر بخواهم بطور شــفاف ســخن قالیباف را ترجمه کرده باشــم 
بنظرم باید منظور قالیباف از پاستور دولت روحانی و از بهارستان 
همین مجلس که ایشــان در راس آن است و باب همایون وزارت 
اقتصــاد و میرداماد بانک مرکزی بوده باشــد و جالب اینکه قبل 
از اینکه احدی پاســخ قالیباف را بدهد از آنجا که وقتی چوب را 
برمیداری گربه ســیاهه فرار میکند سریعا بانک مزکزی نسبت به 
مواضع قالیباف واکنش نشان داد و در بیانیه ای به چند نکته اشاره 
کرد که بخشــی از آن را ذیا متذکر میشــوم. عبدالناصر همتی 
در بخشــی از بیانیه خطاب به قالیباف آورده اســت که: » صبح 
امــروز حضرت عالی در نطق پیش از دســتور مجلس درخصوص 
مشکات اقتصادی کشور مطالبی را بیان فرموده و با اضافه کردن 
منطقه اســتقرار ساختمان بانک مرکزی ] میر داماد [ این مطلب 
را القا فرمودید که اگر در جست  وجوی دایل مشکات اقتصادی 
هســتید در کنار بقیه بخش ها در میردامــاد )بانک مرکزی( هم 
باید آن را جســت و نــه در جرجیا و آریزونــا. دوهفته پیش نیز 
متأســفانه بانک مرکزی را متهم به ایجــاد خودتحریمی کردید. 
برای اطاع حضرت عالی در دو ســال و نیم گذشته بانک مرکزی 
درمقابل فشار حداکثری دولت آمریکا، خط مقدم جنگ اقتصادی 
علیه کشــورمان را مدیریت کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبر 
معظم انقاب، سد محکمی درمقابل توطئه گسترده آمریکا و هم  
پیمانانش برای فروپاشــی اقتصاد کشور بوده است. حضرت عالی 
به خوبی در جریان مســائل و مشــکات کشور هستید و چند بار 
نیز شــخصاً جناب عالی را در جریان مشکات قرار داده و شرایط 
را در جلســات مختلف مجلس خدمتتان تشریح کرده ام، لذا، من 
وارد کردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه ای توصیه 
نمی کنــم و آن را به  صاح کشــور نمی دانــم و اعتقاد دارم تمام 
نیروی این جانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم ها 
و کمک به اقتصاد کشــور باشــد. انتظار دارم جناب عالی که در 
جریــان همه امور قرار دارید، برای کمک به رویکرد بانک مرکزی 
در مقابله با این فشــارهای اقتصادی، با سیاست های ضدتورمی و 
تاش  برای رونق تولید داخلی، همراه و همگام شوید«. عبد النصر 
همتی را در این بیانیه شــوخ طبح دیدم چرا که با شعار دادن های 
هشت من کمتر از یک غاز سعی کرده بگوید تحریم به ما ارز نداده 
کــه ما به وفور توزیع کنیم.!!!  که این گفته شــوخی ترین طنزی 
است که امروز از زبان رئیس بانک مرکزی بیرون میتراود من یک 
مادر بزرگ داشــتم که پولش را تو گوشه چادرش جمع میکرد و 
گــره میزد هر وقت آنها را توزیع میکرد از این و آن تقاضای پول 
میکرد که بتواند توزیع کند و بر وبچه ها را خوشحال کند. بیانیه 
عبد الناصر همتی بی شــباهت به رفتار مادر بزرگ من نیست. به 
ایشــان باید کسی بگوید حجم ارزی که در طول همین مدیریت 
۲/۵ سال شما به بانک تزریق شده و صندوقی که تحویل گرفتید 
را اگر با درایت توزیع میکردید ازم نبود امروز پشت ادبیات بظاهر 
انقابی ســنگر بگیرید و با این هشت تا جمله بانک مرکزی را از 

تصمیمات و خطاهای اقتصاد امروز مبری بدانید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که مسأله کرونا دغدغه مردم شده 
است و نمی توان از جان مردم و سامت آنان گذشت، به دادستان کل 
کشور به عنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان بازرسی کل 
کشور مأموریت داد کمبود ها و مشکات مربوط به مقابله با کرونا را 
با اولویت پیگیری کنند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه 
ســید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه 
با اشــاره به اعام شرایط ویژه برای مقابله با کرونا در کشور، تصریح 
کرد: شرایط موجود اجرای قاطع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از 
موضع حاکمیتی و نظارت بر این فرایند را می طلبد و نظارت بر اجرا، 

شرط موفقیت این تصمیمات است.

بهتریــن کمک به کادر درمان، رعایــت کامل پروتکل های 
بهداشتی است

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از فداکاری و تاش های شبانه روزی کادر 
درمانی و پزشــکی کشور، رعایت کامل همه دستورالعمل ها و شیوه 
نامه های بهداشتی از سوی مردم را بهترین کمک به کادر درمان در 

این شرایط دانست.

هم اصول بهداشتی باید رعایت شود؛ هم روند دادرسی نباید 
متوقف شود

آیت اه رئیسی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی در قوه قضاییه نیز 
به مدیران دستگاه قضایی توصیه کرد برای کاهش تراکم در مجموعه 
اداری و مراجــع قضایی برنامه ریزی کنند تا ضمن حفظ ســامتی 
خود، اصحاب دعوا و ارباب رجوع، اجازه ندهند روند دادرســی دچار 

وقفه یا اختال شود.

اباغ شیوه نامه بهداشتی دستگاه قضایی در روزهای پیِش رو
رئیس دستگاه قضا در همین راستا خاطر نشان کرد که ظرف امروز 
یا فردا دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مسئولیت ها در بخش های 
مختلف قضایی از ســوی معاون اول قوه قضاییه اباغ خواهد شد که 

برای همه همکاران دستگاه قضا ازم ااجراست.

کرونا دغدغه مردم شده و نمی توان از سامت و جان مردم 
گذشت

وی با بیان این که مســأله کرونا دغدغه مردم شده است و نمی توان 
از جان مردم و سامت مردم گذشت، متذکر شد: مسائل و مشکات 
مربوط به مقابله با کرونا باید با اولویت دنبال شــود و دادســتان کل 
کشور به عنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان بازرسی کل 
کشور باید مشکات و کمبودهای این حوزه و مأموریت هایی را که بر 

عهده دستگاه قضایی قرار دارد، پیگیری کنند.

تقدیر رئیس دستگاه قضا از ســپاه: مجازات تروریست ها 
مشمول مرور زمان نمی شود

آیت اه رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با تقدیر از سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در دســتگیری عناصر تروریست و اقدام اخیر 
سپاه در انهدام مواضع گروهک  های ضد انقاب در غرب کشور، گفت 
که پیام این اقدامات آن است که جرایم تروریست ها مشمول مشمول 

مرور زمان نمی شود.

هیچ نقطه ای برای تروریست ها امن نیست و نمی توانند از 
چنگال عدالت بگریزند

رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ نقطه ای برای تروریســت ها 
امن نخواهد بود و در هر زمانی در هر کجا که باشند، به دست عدالت 
گرفتار خواهند شــد، بر افزایش روزافزون اقتدار امنیتی و انتظامی و 
قضایی تأکید کرد تا مردم اطمینان یابند دشــمنان قسم خورده این 

مرز و بوم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

انتخابات آمریکا رســوایی بزرگی بود که چهره واقعی آنها را 
برما کرد

آیت اه رئیســی با اشاره به نابسامانی وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
آمریکا، اظهار داشت: آمریکایی ها می خواستند تصویری دموکراتیک 
از خود در جوامع نشــان دهند اما انتخابات اخیرشــان یک رسوایی 
بزرگ برای آنها به وجود آورد که پوسته نمایش دموکراسی را کنار زد 

و چهره واقعی آمریکا را برما کرد.

تهدیدات آمریکا تأثیری بر جامعه روشن و بصیر ما ندارد
رئیــس قوه قضاییه افزود: آمریکایی ها تاش می کردند خود را یک 
جامعه پیشــرفته نشان دهند اما ناکام ماندند و امروز برای ما و همه 
ملت ها روشن است که آنها می خواهند با تاکتیک تهدید و تحریف 
بر جوامع و افکار و اندیشه های مردم دنیا تسلط یابند ولی تهدیدات 

آنها تأثیری بر جامعه روشن و بصیر ما نخواهد داشت.

لبخند آمریکایی حاوتی در کام مردم ما ایجاد نمی کند
آیت اه رئیسی با تأکید بر این که لبخندها و شیرینی های آمریکایی 
حاوتی در کام مردم ما ایجاد نمی کند و باید مقابل نظام ســلطه با 
قدرت ایســتاد، ادامه داد: ارسال پالس های غلط برای آمریکایی ها 
پیام ملت ایران نیست و پیام ملت ما به تبعیت از رهبر معظم انقاب، 
مقاومت و ایستادگی فعال و تولید قدرت در حوزه امنیت و اقتصاد و 

نمایش اقتدار ایران در همه عرصه هاست.

پیام ملت ما مأیوس کردن دشــمن است؛ نه ضعف در برابر 
دشمن

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسی می خواهد پیام ملت اصلی 
ایران را بداند، این پیام در کام مقام معظم رهبری نهفته اســت که 
بارها فرمودند »باید با مجاهدت در راه هدف دشمن را مأیوس کرد«.

وی بر همین اساس متذکر شد که نباید برای آمریکایی ها پیام ضعف 
فرســتاد و ارسال پیام ضعف و پالس غلط، هیچ تناسبی با پیام ملت 

بزرگ ایران ندارد.

از قضات با صابت و قانونمند حمایت می کنیم
آیت اه رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاش های 
دشــمنان برای تخریب چهره های انقابی در دســتگاه قضا، گفت: 
قضات با صابت و شــجاع که از حقوق مــردم و حاکمیت دفاع می 
کنند و با عمل به موازین شــرع و قانــون عدالت را اجرا می کنند و 
نمی گذارند حقی ضایع شود، مورد حمایت مدیریت دستگاه قضایی 

هستند.

قضات شجاع و مقتدر سرمایه های اصلی قوه قضاییه اند
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن می خواهد با عملیات روانی و 
فضاسازی رسانه ای چهره قضات شجاع و مقتدر را مخدوش کند اما 
این قضات مورد اعتماد و ســرمایه های اصلی قوه قضاییه هستند و 

همواره از آنها حمایت خواهیم کرد.

 خطیب زاده: 

مرزهای ایران تغییر نکرده است
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

وضعیت تجارت و ظرفیت های 
همکاری اقتصادی ایران و اوراسیا

در نامه وزیر اسبق جهاد به رییس مجلس مطرح شد؛

کاهش امنیت غذایی در کشور

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی وضعیت تجارت و ظرفیت های همکاری اقتصادی دوجانبه 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخت.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، 
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشــی با عنوان »وضعیت تجارت و ظرفیت های همکاری اقتصادی 
دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا« آورده است: بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت 
خام و محصوات کم فراوری شده از نفت و گاز تشکیل می دهند که می توان عنوان کرد تاش زیادی نیز برای 
شکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از 

نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است ..

 واکنش دکتر علی باقری به تاش برای تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران

وجاهت حقوقی ندارد
تراژدی کرونا ادامه دارد

۴۸۶ فوتی جدید در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: طی شبانه روز گذشــته، متأسفانه ۴۸۶ بیمار مبتا به کرونا جان 
باختند.، سیماســادات اری سخنگوی وزارت بهداشــت گفت:  تا دیروز ۲۶ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۳ هزار و ۵۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که ســه هزار و ۱۳۳ نفر از آنها بستری شــدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۷۵ هزار و 
۱۲۱ نفر رسید.اری گفت: متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۸۶ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۱ هزار و ۹۷۹ نفر رسید. خوشبختانه تا 
کنون ۵۶۴ هزار و ۶۹۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.وی عنوان 
کرد:  ۵۶۷۷ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
تا کنون پنج میلیون و ۵۴۵ هزار و ۴۴۴ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.

به گفته اری، اســتانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان 
رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، 
همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

رئیس قوه قضاییه:

  لبخند آمریکا حاوتی در کام مردم ایران 
ایجاد نمی کند

5

3

2

7

2

وزیر کشور عنوان کرد
پلمب بانک هایی که پروتکل هارا رعایت نکنند

وزیر کشــور خطاب به فرمانداران سراسر کشــور گفت: موضوع سامت، اولویت اول است، لذا 
از تمام ظرفیت ها برای مبارزه با کرونا اســتفاده کنیم.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  و 
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در جلســه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: به فرمانداران میگویم موضوع ســامت، اولویت اول اســت، لذا  از تمام ظرفیت ها برای 
مبارزه با کرونا اســتفاده کنید. از قوه قضاییه هم بخاطر همکاری دادستان ها برای حمایت از 
اعمال محدودیت ها تشــکر میکنم.وی ادامه داد: فرمانداران باید هر روز ، جلســه خاص این 
موضوع را داشته باشند و هماهنگی ها را انجام دهند. یک سیستم ارتباطی آماده می شود که 
فرمانداران باید در آن شرایط و تصمیمات را اطاع دهند. رحمانی فضلی گفت: باید فرمانداران 
چک لیست داشته باشند و کارها را با دقت دنبال کنند. تصریح می کنم، تجمعی نباید باشد، 
هیچ رودربایســتی با هیچ دستگاه یا فردی نداشته باشــید و اگر موردی بود که توان ممانعت 
ندارید، بگویید وزیر کشور دستور داده است.وزیر کشور ادامه داد: به هیچ وجه آمارسازی نباید 
داشــته باشید چون بر اساس آمارهای شــما فرمانداران، آقای نمکی و همکارانش تصمیم می 
گیرنــد.وی اضافــه کرد: از همه ظرفیت های مردمی باید در روند مبارزه با بیماری  اســتفاده 
شود. تشکیل میز خدمت را بررسی کنید اگر دستاورد خوبی دارد بگویید تسری یابد. از اصناف 
ضعیف حمایت کنید. وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه همه 
باید در حوزه مشــارکت های مردمی فعال باشــند، افزود: بی تردید هم در زمینه پیشگیری و 
هم در دیگر زمینه ها، دســتورالعمل ها را باید جدی بگیریــم و میز خدمت را در هرجایی که 
ازم است تشکیل دهیم. مناطق حاشیه ای و روستاها باید در اولویت باشد چرا که امکانات کم 
اســت و همه باید پای کار بیایند و نباید از روســتاها غفلت کنیم، البته بحث روستاها برعهده 
بخشــداران اســت و باید موضوع روستاها در اولویت باشــد.وی افزود: مصوبات ستاد در حکم 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی اســت و دقیقاً مانند قانون اســت و به هیچ عنوان نباید از 
مصوبات ســتاد سرپیچی شود. برخی گایه داشتند که دستگاه های اجرایی مصوبات را رعایت 
نمی کنند که این امر درســت اســت، خود من به شخصه دیده ام که مســئوان دولتی برای 
افتتاحیه ها برنامه رفتند و مراســم برگزار کردند که این امر غلط اســت، مردم وقتی می بینند 
مســئوان رعایت نمی کنند آنها هم نسبت به رعایت مصوبات ستاد بی خیال می شوند.رحمانی 
فضلی تاکید کرد: چرا اعام می شــود کــه بانک ها ۹۰ درصد پروتکل هــا را رعایت کرده اند؟ 
آلودگی به این ویروس از یکی دو درصد تخلف به وجود می آیند، باید به بانک ها دســتورالعمل 
داده شــود و اگــر تخلف کردند ماننــد واحدهای صنفی، بانک های متخلف هم پلمب شــود، 
می توان برای عملکرد بهتر بانک ها در این زمان به عنوان مثال ساعت کاری آنها را بیشتر کرد. 
ممنوعیت ورود اتباع بیگانه را در دســتور کار داریم، تــاش می کنیم ورود اتباع کاهش پیدا 
کند، آنهایی که بدون مجوز هستند در اسرع وقت عودت داده شوند و آنهایی که قانونی هستند 

می توانند مانند دیگر مردم کشور خدمات را بگیرند.
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سرلشکر سامی در دیدار وزیر دفاع عراق:گزیده خبر

انتقامخونشهیدسلیمانیرامیگیریم
فرمانده کل ســپاه گفت: قطعا انتقام خون سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را 
از قاتان او خواهیم گرفت.به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی 
فرمانده کل سپاه در دیدار جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق که در ستاد فرماندهی 
کل ســپاه صورت گرفت اظهارداشــت: ما قطعاً انتقام خون سردار سپهبد شهید حاج 
قاســم ســلیمانی را از قاتان او و در میدان خواهیم گرفت.وی با تاکید بر اینکه این 
انتقام به پیگیری روند حقوقی شــهادت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 
ابومهــدی المهندس ربطی ندارد، ادامه داد: البته مطمئن هســتیم که فرزندان عراق 
بزرگ هم انتقام خون ســردار رشید خود شهید ابومهدی المهندس را خواهند گرفت.

سرلشکرسامی افزود: بدون تردید در جهان اسام قاطعانه ترین و تعیین کننده ترین 
نقش را در ســقوط و سرنگونی داعش و طرح های صهیونیستی و امریکایی در منطقه، 
ســردار حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی المهندس ایفا کردند.فرمانده کل سپاه 
گفت: شهید سلیمانی شکست داعش را از عراق آغاز کرد و عراق ابتدای طلوع خورشید 

سلیمانی به عنوان فرمانده جریان مقاومت بود.سرلشکر سامی افزود: طلوع اصلی او با 
شهادتش همراه شد و امریکایی ها نمی توانستند این درخشش را ببینند بنابراین تاش 
کردند تا او را از بین ببرند.وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه عراق به علت 
آنکه زیارتگاه ائمه اطهار )ع( در آن واقع اســت در قلــوب ما جا دارد و آرزوی ما برای 
عراق، این است که کشــوری آزاد، مستقل، یکپارچه، عظیم، امن و مقتدر باشد ادامه 
داد: از دایل مهمی که باعث شــد ما بزرگترین، قوی ترین، شجاع ترین و با تدبیرترین 
فرماندهان رشــید خود را برای کمک به عراق، در شــرایط سخت فوران داعش به این 
کشــور اعزام کردیم، تحقق همین آرزو در عراق است.فرمانده کل سپاه خطاب به وزیر 
دفاع عراق گفت: حتماً شما بهتر از ما با حماسه های بزرگی که سردار شهید سلیمانی 
در ســرزمین عراق و سایر باد اســامی آفرید؛ آشنا هستید.سردار سامی با اشاره به 
ضرورت خروج یا اخراج امریکایی ها از این کشــور ادامه داد: اخراج امریکایی ها از عراق 
باید طبق مصوبه های پارلمان این کشور صورت گیرد و این خواست عمومی مردم عراق 

اســت.وی درباره ضرورت پیگیری حقوقی و قضائی شهادت سردار بزرگ سپاه اسام 
شهید حاج قاسم سلیمانی و نیز ســردار بزرگ عراق ابومهدی المهندس افزود: حفظ 
یکپارچگی، وحدت و تمامیت ارضی عراق و همکاری مشــترک دو کشور برای امنیت 
مرزها از سیاست های ماست و داشتن عراقی بزرگ، یکپارچه، متحد، آزاد و مستقل از 
اراده قدرت ها آرزوی بزرگ ماســت.همچنین در این دیدار وزیر دفاع عراق گفت: ایران 
در زمان حساس حمله داعش به عراق کمک های حیاتی کرد.جمعه عناد سعدون افزود: 
برادران ما در جمهوری اســامی ایران ما را در مبارزه با تروریسم داعش یاری کردند و 
در آن زمان هر آنچه را نیاز داشتیم به ما تقدیم کردند و ما این را فراموش نمی کنیم.وی 
گفت: در گفتگو با مقامات ایرانی به ما قول داده شــد درباره امنیت مرزها و نیز امنیت 
عراق به ما مســاعدت شود.جمعه عناد سعدون افزود: هدف از سفر به تهران این است 
که روابط دوجانبه را گسترش دهیم و هر آنچه مورد نیاز ارتش عراق است از جمهوری 

اسامی ایران درخواست و تهیه کنیم.

وایتی:
حضور تروریست های وهابی در شمال 

مرزهای ایران ناکام خواهد ماند
مجمع جهانی بیداری اســامی گفــت: مردم آذربایجان خودشــان می توانند 
کشورشــان را آزاد کنند و حضور تروریست های وهابی در شمال مرزهای ایران 
ناکام خواهد ماند. علی اکبر وایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی دیروز 
دوشــنبه ۲۶ آبان ماه در وبینار جهانی پیروان اهل بیت )ع( شرکت کرد.وی در 
سخنرانی خود در این وبینار با اشاره به موضوع »بررسی دیدگاه های مقام معظم 
رهبری در خصوص  قره باغ« گفت: این نشســت به  طور مشترک میان مجمع 
جهانی بیداری اســامی و جمعیت محبان اهل بیت )علیه الســام( برگزار می 
شود تا به بررسی مسائل قفقاز و جنگ اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان با 
توجه به  دیدگاه های رهبر معظم انقاب بپردازد.دبیر کل مجمع جهانی بیداری 
اسامی افزود: کشور ایران با آذربایجان، ارمنستان و بخشی از خاک آذربایجان در 
نخجوان مرز مشترک دارد و هیچ کشوری در منطقه نیست که چنین ویژگی ای 
داشته باشد، بنابراین منطقی است ایران به عنوان همسایه آذربایجان و ارمنستان 
به موضوع به صورت جدی بپردازد و ورود نماید.وی در بخشــی از سخنان خود 
تاکید کرد: رهبر معظم انقاب اسامی در این خصوص تاکید فرمودند که بخش 
اشغال شده آذربایجان باید به این کشور بازگردانده شود و بازگشت این منطقه را 
به جمهوری آذربایجان که موفقیت بزرگی است، تبریک می گوییم ضمن آن که 
معظم له تأکید کردند مرزهای بین المللی نباید خدشه دار شود و معتقد هستند 
ریشــه همه درگیری ها گسست ایجاد شده در مرزهای بین المللی است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. عاوه بر این معتقدیم امنیت ملی جمهوری اسامی ایران 

بدون امنیت و آرامش کشورهای همسایه امکان پذیر نخواهد بود.
وایتی گفت: معتقدیم اگر جنگی در منطقه رخ دهد، باعث شهید شدن برادران 
آذری و دوستان ارمنی می شود که باید از آن جلوگیری شود  و لذا باید کسانی 
کــه با این موضوع مرتبط هســتند زودتر اقدام انجــام می دادند تا حقوق حقه 
بازگردانده شود و این مسئله به کشــورهای خارج از منطقه ارتباطی نداشته و 

ایران در جهت ایجاد صلح عادانه تاش خواهد کرد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: شهرهای اشغال شده 
بایــد آزاد می شــد و مردم آذربایجان این کار را انجــام دادند و به آن ها تبریک 
می گوییــم، زیرا ما با جمهوری آذربایجان ارتباط برادرانه، دوســتانه، تاریخی و 
فرهنگی داریم.وایتی افزود: حضور تعدادی از تروریست های وهابی و تکفیری در 
میان آذری هایی که همواره محب و مدافع حرم اهل بیت)ع( هستند معنا ندارد 
و سابقه بسیار بدی در این زمینه دارند و لذا مردم آذربایجان خودشان می توانند 
کشورشــان را آزاد کنند و حضور تروریست های وهابی در شمال مرزهای ایران 
ناکام خواهد ماند.وی با بیان اینکه امنیت منطقه ضرورتی انکارناپذیر است افزود: 
فرمایشــات رهبر معظم انقاب اسامی در خصوص قفقاز فصل الخطاب مواضع 
جمهوری اسامی ایران در این منطقه و اصول راهبردی است و باید فرمایشات 

ایشان به طور کامل عملی شود.

سردار سلیمانی:
بسیج برای مهار گرانی ۲۵۰۰ همیار نظارت 

معرفی کرد
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت:برای کمک به شبکه نظارتی سازمان 
حمایت در ابتــدا ۲۵۰۰ همیار نظارت معرفی کرده ایــم و بعد از آن نیز اعام 
آمادگی کردیم که درخواست ۴۰۰۰ نفر همیار را دادند. سردار غامرضا سلیمانی 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری که دیروز در ستاد فرماندهی 
این سازمان به مناسبت تشریح برنامه های هفته بسیج برگزار شد با گرامی داشت 
یاد و خاطره سپهبد شهید سلیمانی، گفت: ۴۱ سال از تشکیل شجره طیبه بسیج 
می گذرد و تنها ایران این افتخار را دارد که چنین تشکیات مردمی را دارد که در 
عرصه های مختلف به میدان می آید و تهدیدات را به فرصت تبدیل می کند.وی 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور، افزود: متأسفانه تعدادی از هموطنان به 
این ویروس گرفتار شده اند، بسیج با توجه به تجاربی که از گذشته و در مقابله 
با فلج اطفال داشت، با هماهنگی وزارت بهداشت به میدان آمد و در عرصه های 
مختلف مانند غربالگری، توزیع مواد غذایی و بهداشتی و تولید ماسک و تجهیزات 
پزشکی فعالیت کرد و توانست بیش از ۷۰ میلیون نفر را غربال گری کند.رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین گفت: روزانه بیش از ۱۷ میلیون ماسک در کارگاه های 
تولیدی بسیج تولید می شود. همچنین در ماه مبارک رمضان ۱۰ میلیون و ۱۵۰ 
هزار بسته معیشــتی در میان مردم توزیع شــد، در کنار آن ۱۴ هزار جهیزیه 
و ۱۳۲ هزار پوشــاک و ۴۷ میلیارد تومان به افراد نیاز مند واگذار شد.ســردار 
ســلیمانی با اشاره به برنامه های بسیج به مناسبت چهل و یکمین سال تشکیل 
بسیج، افزود: در هفته بسیج ۳۰ هزار جهیزیه، ۷۰۰ هزار بسته معیشتی، توزیع 
ماســک رایگان و توزیع لوازم تحریر رایگان را خواهیم داشت.وی اظهار داشت: 
در قالب طرح شهید سلیمانی پایش سامت مردم را در قالب محله محور انجام 
خواهیم داد تا بیماران و مبتایان را شناسایی و به آنها خدمت ارائه دهیم، افراد 
در قالب این طرح پایش و بیماران در محل های مشــخص قرنطینه و بهدارهای 
ما ]بسیج[ به آنها خدمت ارائه می دهند.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
بســیج همچنین در این طرح در ایجاد فاصله گذاری اجتماعی و کمک به سایر 
دستگاه ها حضور دارد و همراه با سایر بخش ها به مقابله با این ویروس می پردازد، 
امید داریم با دعای مردم شاهد کاهش مبتایان باشیم.سردار سلیمانی با اشاره 
به برنامه سازمان بسیج در حوزه اشتغال گفت: ما ایجاد اشتغال در قالب تعاونی ها 
را بیش از یک سال است که آغاز کرده ایم و با وام هایی که از صندوق ها به مردم 
داده شده بیش از ۹ هزار شغل تا کنون ایجاد شده است.وی افزود: ما رشد خوبی 
در گروه های جهادی داشــته ایم که این تعداد به بیش از ۴۲ هزار گروه رسیده 
که در عرصه هــای مختلف فعالیت دارند و به ارائه خدمــات به مردم عزیزمان 
می پردازند. در مجموع یک هزارو ۲۳۵ پروژه محرومیت زدایی پیش بینی کرده 
بودیم که بخشــی از این پروژه ها در هفته بسیج افتتاح می شود.رئیس سازمان 
بســیج مستضعفین با اشاره به حضور بســیج در همه اقشار و تشکل ها، گفت: 
همه اقشار مختلف بسیج در کنار کار اصلی خود به همکاری با وزارت بهداشت 
و درمان می پردازند که تولید ماسک و تجهیزات پزشکی بخشی از این خدمات 
اســت، هدف ما کنترل بیماری کرونا اســت که این طرح در قالب طرح شهید 
ســلیمانی انجام می شود.سردار سلیمانی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره کمک 
بســیج به مهار گرانی ها، گفت: برای کمک به شبکه نظارتی سازمان حمایت در 
ابتدا ۲۵۰۰ همیار نظارت معرفی کردیم و بعد از آن نیز اعام آمادگی کردیم که 
درخواست ۴۰۰۰ نفر همیار را دادند.وی با بیان اینکه در موضوع کشف انبارهای 
احتکار شده هم بسیج فعال بوده است و توانسته بسیاری از این انبارها را کشف 
کند، اظهار داشــت: قرار شد کمکی هم به وزارت جهاد کشاورزی بکنیم که در 
زمینه توزیع اقام اساسی مورد نیاز مردم بسیج اعام آمادگی کرده است.رئیس 
ســازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: بســیج نقش فعالی در کشف کااهای 
احتکار شده دارد؛ بیش از ۲۵۰۰ گروه برای کمک به گشت های تعزیرات تشکیل 
شــده است، همچنین ما برای توزیع کااهای اساسی مانند گوشت و مرغ اعام 

آمادگی کرده ایم.

علی باقری گفت: کانادا )بانی قطعنامه حقوق بشری علیه 
ملت ایران( به طور سیستماتیک ناقض حقوق بشر است؛ 
چرا کــه حاکمیت در کانادا، بومیان را که صاحبان اصلی 
ســرزمین کانادا هســتند، از حقوق اولیه و بدیهی خود 
محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر آنها مســلط کرده 
است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، دکتر علی باقری 
دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضاییه در در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه با اشــاره به تاش برخی کشورها برای 
تصویب قطعنامه حقوق بشــری در کمیته ســوم مجمع 
عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسامی ایران اظهار 
داشــت: قطعنامه ای که قرار است در کمیته سوم مجمع 
عمومی سازمان ملل مطرح شود، وجاهت حقوقی نداشته 
و مبتنی بر واقعیت های حقوق بشــری ایران نیســت و 
بانی و همبانیان این قطعنامه، پرونده ســیاهی در نقض 
حقــوق ملت خود، ملت ایــران و دیگر ملت های منطقه 
از جمله مردم فلسطین و یمن دارند.وی افزود: کانادا که 
بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ملت ایران است به طور 
سیســتماتیک ناقض حقوق بشر است؛ چرا که حاکمیت 
در کانــادا، بومیان را که صاحبان اصلی ســرزمین کانادا 
هســتند، از حقوق اولیه و بدیهی خــود محروم کرده و 
مهاجران اروپایی را بر آنها مســلط کرده است.دبیر ستاد 
حقوق بشــر قوه قضائیه خاطر نشان کرد: خشونت علیه 
زنان و دختران کانادایی به حدی اســت که سازمان های 

حقوق بشری از آن به »نسل کشی« تعبیر کرده اند.باقری 
ادامه داد: همبانیان قطعنامه کشــورهایی هســتند که یا 
به گروه های تروریســتی که دستشــان به خون هزاران 
ایرانی آلوده است، پایگاه و جایگاه داده و یا به روش های 
گوناگون از آنها حمایت می کنند و یا با پیروی از سیاست 
فشــار حداکثری امریکا، مجری تحریم های غیرقانونی و 
ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران شده اند.وی با بیان اینکه 
مبنای اصلی این قطعنامه، گزارش دبیرکل سازمان ملل 
متحد درباره وضعیت حقوق بشــر در ایران اســت که از 
کاســتی ها، نقایص و تناقضات متعددی در رنج اســت، 
افزود: دبیرکل ســازمان ملل به پاس کشتن ۲۲۲ کودک 
یمنی توســط عربستان سعودی در سال گذشته، نام این 
رژیم را از فهرست دولت های کودک ُکش و ناقض حقوق 
کودک خارج کرده است که با هیچ معیار انسانی و حقوق 
بشری همسویی ندارد.معاون بین الملل قوه قضائیه گفت: 
دبیر کل ســازمان ملل در حالــی از مجازات قاچاقچیان 
مــواد مخدر در ایــران انتقاد می کند که نــه تنها هیچ 
مطلبی درباره نقش آمریکا و متحدان ناتویی این رژیم که 

حضور نظامی ۲۰ ساله در افغانستان و در ۴۵ برابر شدن 
تولید مواد مخدر در این کشور نقش دارند مطرح نکرده، 
بلکــه هیچ نکته ای درباره تحریم تجهیزات نظامی و غیر 
نظامی مبارزه با مواد مخدر توسط کشورهای غربی نیز در 
گزارش وی مورد اشاره قرار نگرفته است.دکتر باقری ادامه 
داد: در گزارش دبیرکل ســازمان ملــل از تأثیر ۴۵ برابر 
شــدن تولید مواد مخدر و جلوگیری از دسترســی ایران 
به تجیهزات مواد مخدر و شــهادت ۴۰۰۰ نفر و جانبازی 
۱۲ هزار سرباز ایرانی هیچ مطلبی نیامده است.وی ادامه 
داد: امتیازخواهی برای دارندگان گذرنامه کشورهای غربی 
که مطالبه دبیرکل ســازمان ملل است، برخاف بدیهی 
ترین اصول قانونی و قضائی مانند »اصل تساوی افراد در 
برابر قانون« و »اصل منع روا داشتن تبعیض میان افراد« 
است.دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: عدم 
اشــاره دبیر کل ســازمان ملل به بزرگترین نقض حقوق 
بشر در ســال جاری میادی یعنی، جنایت ترور فرمانده 
شــجاع مبارزه با تروریســم و مدافع بزرگ حقوق ملت 
های منطقه، ســردار شهید سپهبد سلیمانی نه تنها هیچ 

توجیه منطقی نــدارد، بلکه از نقایص جدی گزارش دبیر 
کل است.دکتر باقری افزود: بی توجهی دبیر کل سازمان 
ملل نســبت به نقض حقوق ملت ایران به واسطه تحریم 
های رژیم آمریکا که از ســوی دولت های غربی اجرا می 
شــود و نیز آثار و پیامدهای آن بــر وضعیت اقتصادی و 
معیشــتی مردم ایران هیچ منطقــی ندارد.با وجود اینکه 
در پیش نویس گزارش دبیرکل موضوع تأثیر تحریم های 
رژیم آمریکا بر وضعیت معیشــتی مردم ایران و مبارزه با 
بیماری کرونا آمده بود ولی متأســفانه در گزارش نهایی 
حذف شــده است که موجب تعجب و تأسف کارشناسان 
منصف قرار گرفته اســت.وی تصریح کرد: اقدام دبیر کل 
ســازمان ملل در حذف نقش تحریم های رژیم آمریکا بر 
وضعیت معیشتی مردم ایران و وضعیت مبارزه با بیماری 
کرونا این ســؤال را ایجاد کرده است که آیا نویسندگان 
گزارش دبیرکل نیز مانند مقام های آمریکایی، نیوریورک 
را با واشنگتن اشتباه گرفته اند؟دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
قضائیه در پایان با بیان اینکه نامه ای در خصوص کاستی 
ها، اشــکال ها، تناقضــات و موارد خــاف واقع گزارش 
دبیرکل سازمان ملل برای وی تهیه و ارسال شده، متذکر 
شد که در این نامه از دبیرکل سازمان ملل پرسیده شده 
که چرا دربرابر نقض مســتمر و فاحش حقوق ملت ایران 
توســط آمریکا و دولت های غربی مجــری تحریم های 

غیرقانونی آمریکا سکوت کرده است.

تنگسیری در دیدار فرمانده نیروی دریایی عراق:
آماده هر نوع همکاری نظامی با نیروی 

دریایی ارتش عراق هستیم
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: آماده هرنوع همکاری در موضوعات نظامی 
با نیروی دریایی ارتش عراق هســتیم.به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر احمد 
جاســم المعارج فرمانده نیروی دریایی ارتش کشور دوست و برادر عراق با 
حضور در مقر ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در تهران با دریادار پاسدار 
علیرضا تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه دیدار و پیرامون مسائل و 
تحوات منطقه و  راهکارهای ارتقای همکاری های فی مابین برای تقویت 
امنیت پایدار منطقه ای  تبادل نظر کردند.در این دیدار، دریادار تنگسیری 
ضمن خوش آمــد گویی به فرمانده نیروی دریایی ارتش عراق، کشــور و 
ملت عراق را دوست و برادر ایران خواند و اظهار داشت : همکاری نیروهای 
مسلح و مردمی دو کشــور در مبارزه با تروریسم تکفیری و سیاست های 
سلطه گرانه قدرت های استکباری فرامنطقه ای دستاوردهای خوبی در پی 
داشته است و ما برای تقویت توانمندیهای دفاعی و امنیتی موجود در این 
عرصــه، آماده هرنوع همکاری در موضوعات نظامی با نیروی دریایی ارتش 
عراق هســتیم.در ادامه سرلشکر احمد جاسم المعارج نیز با ابراز خرسندی 
از فراهم شدن زمینه ها برای دیدار با دریادار تنگسیری از هرگونه همکاری 
در زمینه نظامی از سوی ایران استقبال کرد.وی همچنین اذعان داشت : با 
توجه به  سفرهایی که به کشورهای اروپایی و بازدید از صنایع نظامی آنان 
داشته است می توان گفت کشور ایران در مقایسه با آن کشورها در زمینه 
نظامی هیچ چیزی کم ندارد و در زمره کشورهای پیشرفته به شمار می آید.

قالیباف:
منابع جدید برای طرح تامین کااهای 
اساسی را در مجلس معرفی می کنیم

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: باید در خصوص طرح تأمین کااهای 
اساســی منابع جدیدی را به دولت اعام کنیم.، محمدباقر قالیباف دیروز 
)دوشــنبه( در دوازدهمین شورای هماهنگی کمیسیون ها و اعضا هیئت 
رئیسه، گفت: برای مجلس بسیار مهم است که بودجه کشور بدون کسری 
بســته شود و بین دخل و خرج کشــور هم خوانی وجود داشته باشد.وی 
درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی را درآمد مطمئنی 
برای بودجه کشور ندانست و تصریح کرد: باید گام های جدیدی در اصاح 
ساختار بودجه با ایجاد درآمدهای جدید برداشت.رئیس مجلس استفاده از 
ظرفیت های حوزه مالیاتی را یکی از گام های اصاح ساختار بودجه دانست 
و گفت: اکنون که در آســتانه ارســال بودجه از ســوی دولت به مجلس 
هســتیم، تاش خواهیم کرد تا جای ممکــن دخل و خرج ها را کنترل و 
درآمدهای جدید بــرای بودجه پیدا کنیم.قالیباف همچنین در خصوص 
موضوع ســبد کاا و طرح تأمین کااهای اساســی که شــورای نگهبان 
ایراداتی بر آن گرفته است، افزود: باید اولین کاری که مجلس انجام دهد، 
طرح را به گونه ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی 
مغایرتی اعام نکند و از ســوی دیگر ما باید مسیرهای پیگیری خودمان 
را در اجــرای این امر دنبال کنیم.وی تصریح کرد: در جهت قانونی کردن 
طرح تأمین کااهای اساســی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا 
اعــام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش ها و نیز گمرک از منابعی 
است که می توان به عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرای این طرح 

پیشنهاد داد.

 واکنش دکتر علی باقری به تاش برای تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران

وجاهت حقوقی ندارد
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گزیده خبر در نامه وزیر اسبق جهاد به رییس مجلس مطرح شد؛

کاهش امنیت غذایی در کشور
صادق خلیلیان اســتاد دانشگاه تربیت مدرس با ارسال نامه ای به رییس مجلس 
طرحی جایگزین برای حمایت از معیشــت مردم پیشــنهاد کرده اســت. صادق 
خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس  با ارسال نامه ای به رییس مجلس  طرحی 
جایگزین برای حمایت از معیشت مردم پیشنهاد کرده است. این طرح جایگزین 
بــا عنوان »طرح حمایت از جهش تولید ملــی و امنیت غذایی خانوارها« معرفی 

شده است.
نامه وزیر اسبق جهاد کشاورزی به به رئیس مجلس به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسامی

با ســام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اسامی،

به استحضار می رســاند بیش از هفت سال از تشکیل دولت آقای روحانی گذشته 
اســت و ایشــان راهبرد اصلی دولت در زمینه اقتصاد و سیاست را بدون داشتن 
راهبرد جایگزین )Plan B( و فقط بر اســاس رسیدن به توافق هسته  ای با دولت 
آمریکا وکشورهای اروپائی طراحی نمود تا اقتصاد ایران با ورود شرکتها و سرمایه  
گذاران خارجی به کشــور، رونق پیدا کند. دولت ایران در چارچوب توافق هسته 
 ای )و حتــی فراتر از آن(، تمامی تعهدات خود را بطــور کامل انجام داد. راهبرد 
دولــت آقای روحانــی در نهایت با خروج آمریکا از برجــام و عدم ایفای تعهدات 
اروپائیان به شکست انجامید و اقتصاد کشور بدون داشتن راهبرد جایگزین، دچار 
ســردرگمی شده و کشور لطمات سنگین و اساسی متحمل گردید.منطق درست 
حکمرانی ایجاب می کرد که همزمان با توافق هســته  ای، دولت با مقاوم  ســازی 
اقتصــاد، اتکا به ظرفیت های فراوان داخلی و اســتفاده از فرصتهای بین  المللی 
جایگزین، با تمام توان کشــور را در مسیر رونق و جهش اقتصادی هدایت نموده 
و اگر از طریق توافق برجام هم مزایایی حاصل می شــد، از آن بهره  برداری کرده و 

هم  افزایی صورت  می گرفت.
هفت ســال زمان که می توانســت بــا اتکا بــه ظرفیتهای داخلی و اســتفاده از 
فرصتهای بین  المللی دیگر، منجر به تحقق اقتصادی پویا و توســعه یافته شــود 
عمًا از دســت رفت و دیگر قابل برگشــت نیست. در هفت سال اخیر اگر اقتصاد 
مقاومتی به درســتی و با جدیت به اجرا در می آمد، رئیس جمهور و دولت نیز به 
امید برجام منفعل نبودند، شــاهد وضعیت ناخوشــایند فعلی و نارضایتی مردم 
نبودیم.*)متاســفانه دولت مرتب در حال تکرار اشتباهات خود است بدون اینکه 
از آن عبرت آموخته باشــد و این خطر وجــود دارد که این چند ماه باقیمانده از 
عمر دولت هم به همین ســبک و سیاق از دست برود.(در حال حاضر، اقتصاد در 
رکود مزمن همراه با تورم بســر می برد و طی سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 
کشور منفی بوده است. نرخ تورم در سال 98 معادل 41.2 درصد بود که بااترین 
میزان بعد از سال 1374 )با نرخ تورم 49.4 درصد( می باشد. افزایش پنج برابری 
نقدینگــی و بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش بیکاری و کاهش 31 درصدی 
قدرت خرید خانوارهای ایرانی، نشانه بی تاثیر بودن اقدامات و سیاست های دولت در 

بهبود شاخص های اقتصادی کشور است.

از ویژگی های سیاســت ها و اقدامات دولت در این هفت سال، به موارد زیر 
می توان اشاره نمود:

1- عدم توجه به بخش ساختمان و رها کردن طرح مسکن مهر.
2- عدم تداوم طرح ملی توســعه کشاورزی و کاهش نرخ سرمایه  گذاری در این 

بخش.
3- نداشــتن راهبرد در بخش صنعت و معدن، عدم ســازماندهی بخش خودرو و 

قطعه سازان داخلی.
4- عــدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی آســیب دیــده از رکود اقتصادی و 

تحریم ها.
5- نداشــتن راهبرد مناســب پولی و بانکی، تکیه بر افزایش صادرات نفت خام و 

واردات بی رویه کااهای مشابه تولید داخل.
6- ضعف و انفعال در سیاســت خارجی و امید واهی به ورود شــرکتها و سرمایه  

گذاران خارجی.
7- ســردرگمی راهبردی در سیاست های اقتصادی، از تعادل خارج شدن بازارها و 

بی ثباتی متغیرهای کان اقتصاد کشور.
از ارکان مهــم امنیت ملی هر جامعه، امنیت غذایی اســت که در حیطه وظایف 
حاکمیت هر کشــور با محوریت دولت قرار دارد. تامیــن امنیت غذایی فیزیکی 
با تولید بیشــتر محصوات راهبردی در کشــور صورت می گیــرد و تامین امنیت 
غذایی اقتصادی با افزایش قدرت خرید مردم )بخصوص اقشار آسیب پذیر( محقق 

خواهد شد.

در حال حاضر وضعیت شــاخص  های امنیت غذایی فیزیکی در کشور به 
قرار زیر است:

1- میزان تولید ســاانه محصوات کشــاورزی حــدود 100 میلیون تن )٪5 ±( 
برآورد می شود.

2- میزان واردات انواع محصوات کشاورزی در سال 1398 بیش از 24.7 میلیون 
تن بوده که نســبت به ســال 1392 با حجم 18.4 میلیون تن، حدود 34 درصد 
افزایش یافته اســت. دو علت اصلی واردات بی رویه؛ یکی کاهش تولید و دیگری 
رانت ناشــی از اختصــاص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات کااهای اساســی 

کشاورزی است.
3- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در سال 1398 نسبت به سال 1392 
معادل 35.4 درصد کاهش یافته اســت که تداوم این روند می تواند آینده تولید و 

امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه نماید.

شــاخص  های امنیت غذایی اقتصادی نیز در وضعیتی به قرار زیر به  سر 
می برند:

1- افزایــش 250 درصدی قیمت کااهای اساســی، با وجــود اختصاص 28.6 
میلیارد دار ارز با نرخ دولتی به واردات این کااها از اول ســال 97 تا شهریورماه 
ســال جاری، که نشــان می دهد مهار تورم با این روش پرهزینه، با شکست مواجه 
شده است. با توجه به اینکه بیش از 38 درصد از کل هزینه خانوارهای متوسط و 
ضعیف کشور را هزینه مواد غذایی تشکیل می دهد، افزایش 250 درصدی قیمت 
مواد غذایی طی دو ســال و نیم اخیر، فشار سنگینی به اکثریت خانوارهای ایرانی 

وارد آورده است.
2- کاهــش درآمد حقیقــی 70 درصد مردم ایــران و افزایــش فاصله طبقاتی 
طی شــش ســال )92 الی 98( اخیر؛ به نحوی بوده که متوسط درآمد حقیقی 
خانوارهای فقیر )سه دهک پایین درآمدی جامعه( و خانوارهای با درآمد متوسط 
)چهــار دهک میانی جامعه( کاهش یافته ولی درآمد حقیقی خانوارهای ثروتمند 

9 درصد افزایش داشته است.
3- بر اســاس شاخص ضریب جینی، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و نابرابری 

از 36.5 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.
4- کاهش 31 درصدی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی در ســال 98 نسبت 
به سال 92 ) بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوارهای کشور توسط بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران( فشــار زیــادی به مردم وارد آورده اســت. این وضعیت برای 
خانوارهای متوســط و فقیر به مراتب بدتر اســت. عاوه بر این، شرایط اقتصادی 

خانوارها در شش ماهه اول سال 99 سخت  تر نیز شده است.

 نتیجه ارزیابی از وضعیت این شــاخص ها نشــان  دهنده کاهش امنیت 
غذایی در کشور است.

برای افزایش قدرت خرید مردم، بهبود شاخص امنیت غذایی اقتصادی و حمایت 
از تولید در شرایط فعلی، دولت دو راه پیش رو دارد:

راه اول، ادامه وضع موجود و اختصاص ارز دولتی برای واردات کااهای اساســی 
است.

واردات کاا بــا نرخ ارز 4200 تومان که از اول ســال 97 با تصمیم دولت اجرا 
گردید، عمًا در مهار تورم کمترین تاثیر را داشــت. این سیاســت که بر اساس 
تصمیــم رئیس جمهــور و با اباغ آقــای جهانگیری از فروردیــن 97 اجرایی 
شــد، منجر به هدر رفــت 28.6 میلیارد دار ارز کمیاب کشــور و 248 هزار 
میلیــارد تومان مابــه  التفاوت نرخ ارز دولتــی و آزاد )و ضربه به تولید داخلی( 
شده است.خروج کااهای اساســی از کانال های ناکارآمد توزیع، عدم واردات در 
مقابل ارزهای دریافتی و خروج قانونی و غیرقانونی )قاچاق( گســترده کااهای 
اساســی از کشور ســبب شــده که عماً این کااها با قیمت های چند برابری به 
مردم و تولیدکنندگان فروخته شــود و رانت های عظیم و نجومی نصیب عده ای 
خاص شــود. با توجه به اینکه اجرای این سیاســت، کارایی نداشــته و هزینه 
ســنگینی )از نظر تضعیف تولید ملی، ایجاد تورم کمرشــکن، فساد اقتصادی و 
نارضایتی عمومی( به کشــور تحمیل کرده است، ضروری است که اواً مسببان 
این وضعیت مورد مؤاخذه قرار گیرند و ثانیاً این روش غلط کنار گذاشــته شود.

راه دوم پیش روی دولت، حذف ارز دولتی، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع منابع 
یارانه ای و پرداخت جبرانی به مردم و همزمان حمایت از تولید داخلی اســت.

بــرای تبیین و نحوه اجرایی کردن این راه حــل، اینجانب با همکاری جمعی از 
کارشناســان و اقتصاددانان دانشــگاهی، طرحی تحت عنوان »حمایت از تولید 
ملی و بهبود امنیت غذایی خانوارها« تهیه نموده  که به پیوست تقدیم می گردد.

اهم نکات طرح پیشنهادی به قرار زیر است:
1- حذف ارز دولتی و یکســان ســازی نرخ ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور 

مدیریت شده توسط بانک مرکزی. در این راستا، دولت ارز مورد نیاز برای واردات 
کااهای اساســی را با نرخ نیمایی )نرخ یکسان ارز در کشور( اختصاص می دهد و 

منابع آنرا صرف حمایت از خانوارها و تولید ملی خواهد نمود.
2- حذف یارانه کااها بجز نان و برخی اقام خاص دارویی.

3- ادغام و یکپارچه  سازی کلیه پرداخت های جبرانی به خانوارها و طرحهای یارانه  
ای: در چارچوب این طرح هر گونه پرداخت، از جمله یارانه نقدی، معیشتی و 35 
درصد درآمد مازاد ناشــی از اجرای این طرح، با هم ادغام و تجمیع شده و طبق 
جدول پیوســت در طرح به خانوارها پرداخت می گردند. سه دهک باای درآمدی 

جامعه )طبقات مرفه و ثروتمند( مشمول دریافت یارانه نمی  شوند.
4- توزیع درآمد مازاد حاصــل از اجرای این طرح به این ترتیب خواهد بود؛ 
40 درصــد به اجرای طرحهای عمرانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، 25 
درصد به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوســط کشاورزی، صنعتی 
و خدماتــی و 35 درصد نیز بــه خانوارها، در قالب کارت هوشــمند خرید، 

اختصاص می یابد.
5- تداوم طرح مســکن مهر و طرح توسعه ســرمایه  گذاری در بخش کشاورزی، 

صنعت و معدن.
6- ایجاد ســامانه هوشــمند و یکپارچه اطاعات در کشــور: دولت در سال اول 
اجرای طرح، برای ارائه هرگونه خدمات، تســهیات و یارانه، ســامانه هوشمند و 
یکپارچه جامع اطاعات درآمد خانوارها، واحدهای تولیدی، حرف و مشــاغل را 

راه اندازی می نماید.
7- حذف حداقل یک )یا چهار( صفر از پول ملی: با توجه به افزایش شدید قیمت ها 
و نرخ ارز در کشــور، همزمان با اجرای این طرح، حذف حداقل یک صفر از پول 

ملی )یا اجرای همان قانون حذف چهار صفر( به اجرا گذاشته می شود.
8- گسترش پوشش بیمه تکمیلی خانوارها: دولت با استفاده از منابع درآمدی 
سهم خانوارها در این طرح، نســبت به توسعه  فراگیر و همگانی بیمه تکمیلی 
اقدام می نماید تا کلیه خانوارهای مشــمول طرح، تحت پوشــش این نوع بیمه 

قرار گیرند.

اهم آثار اجرای طرح به قرار زیر است:
1- ایجــاد تعادل پایدار در بازارهــا و متغیرهای کان اقتصادی و کمک به ثبات 

در اقتصاد کشور.
2- به تعادل رسیدن و تثبیت نرخ ارز و حذف بازارهای چند نرخی ارز.

3- افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود ضریب امنیت غذایی کشور.
4- تسریع در اجرای طرح های عمرانی و کمک به توسعه و آبادانی مناطق مختلف 

کشور با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
5- جلوگیــری از تعمیق رکــود اقتصادی، تقویت واحدهــای تولیدی کوچک و 

متوسط و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.
6- افزایش ضریــب امنیت ملی، کاهش آثار روانی ناشــی از تحریم ها و افزایش 

مقاومت اقتصاد در برابر تنش ها و تحریم های خارجی.
7- کاهش رانت ها و مفاســد اقتصادی ناشــی از ارز دولتی، چند نرخی بودن ارز، 

توزیع کااهای یارانه  ای و انواع قاچاق کاا.
8- کاهش شــاخص نابرابری در کشور از عدد 40 به 36 درصد بر اساس شاخص 

ضریب جینی.
9- بهبود ذخایر ارزی کشــور از محل کاهــش واردات و جلوگیری از خروج غیر 
قانونی کااهای مورد نیاز مردم از کشــور.در پایــان توجه جنابعالی و نمایندگان 

محترم مجلس شورای اسامی را به یک نکته مهم جلب می نمایم:
در حال حاضر نمایندگان محترم مردم برای برون رفت از وضعیت فعلی کشــور 
طرح هــای متعددی را در دســتور کار دارند، که هر یک، زاویــه نگاه خاصی به 
مسائل داشته و بخشی از مشکات را هدف قرار داده  اند )از جمله طرح پرداخت 
یارانه در قالب کارت خرید خانوارها از محل ردیف های بودجه(. پیشــنهاد می شود 
کلیــه پرداخت های یارانــه  ای و جبرانی فعلی و نیز طرحهــای مختلفی که در 
زمینــه پرداخت یارانه و حمایت از تولید در دســتور کار مجلــس قرار دارند، به 
 صــورت هماهنگ و هدفمند در یک قانون جامع، تجمیع شــوند و راههای برون 
رفت از وضعیت اقتصادی موجود به بهترین شــکل ممکن طراحی و سازماندهی 
گردد. تجمیع پرداخت یارانه  های نقدی، جبرانی و کارت خرید خانوار تحت یک 
قانون جامع، ضمن رفع نواقص و پراکندگی های موجود، سبب هم افزایی در منابع 
درآمــدی و هماهنگی در پرداخت های یارانه ای مختلف )از جمله حمایت همزمان 

خانوارها و بخش تولید( می شود.
به این ترتیب، ضمن اســتفاده از باقیمانده زمان دولت فعلی، ریل  گذاری و زمینه 
مناســبی برای حرکت و فعالیت دولت آینده فراهم خواهد شد. ضمناً منابع این 
طــرح با ضوابط اصل 75 قانون اساســی مطابقت دارد و از ایــن نظر مورد ایراد 

شورای نگهبان واقع نخواهد شد.

چند درصد هزینه های کارگران با دستمزد 
۹۸ جبران شد؟

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد که حداقل دستمزد ساانه کارگران در سال 
98 نسبت به متوسط هزینه ســاانه یک خانوار شهری 38 درصد و یک خانوار 
روستایی 69 درصد بوده است. تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین 
چالشــهای حوزه روابط کار و دغدغه شورای عالی کار در ماه های پایانی هر سال 
اســت. حداقل مزد، میزان مزدی است که همه ساله توسط شورای عالی کار بر 
اساس ماده 41 قانون کار تعیین و اباغ می شود و کارفرما به پرداخت کمتر از آن 
برای کار با حداکثر ساعات کار قانونی مجاز نیست. تصویب حداقل مزد در سایه 
سه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد که هزینه های زندگی خانوار کارگری 
برای تامین نیازهای ضروری را پوشــش دهد. درآمد خانوار نیز به وجوه و ارزش 
ریالی کااها و خدماتی گفته می شود که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار 
افتاده و یا از طریق منابع دیگر نظیر حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از دارایی 
هــا و ... به مجموع اعضای خانوار تعلق می گیرد.مرکز آمار و اطاعات راهبردی 
وزارت کار در گزارشی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه 
خانوارهای کشــور برای نقاط شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داده است.بر 
اساس این گزارش، متوسط هزینه ساانه یک خانوار شهری با 21 درصد افزایش 
از 40 میلیون و 272 هزار تومان در سال 1397 به 48 میلیون و 643 هزار تومان 
در سال 1398 رسیده است. در مقابل متوسط درآمد ساانه خانوار شهری با 24 
درصد افزایش از 43 میلیون و 490 هزار تومان در ســال 1397 به 54 میلیون 
و 100 هزار تومان در ســال 1398 رسیده است.در بخش روستایی نیز متوسط 
درآمد ساانه یک خانوار با افزایش 27 درصدی از 23 میلیون و 311 هزار تومان 
در ســال 1397 به 29 میلیون و 702 هزار تومان در سال 1398 رسیده است.

به عبارتی می توان گفت سال گذشته هر خانوار شهری 54 میلیون و 100 هزار 
تومان درآمد داشته و 48 میلیون و 643 هزار تومان هزینه کرده است. هزینه هر 
خانوار روستایی نیز سال گذشته 26 میلیون و 596 هزار تومان بوده در حالی که 
29 میلیون و 700 هزار تومان درآمد در ســال به دست آورده است.این گزارش 
حاکی از آن اســت که درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته نسبت به سال 
قبل آن از رشد 24 درصدی و هزینه ها از رشد 20 درصدی برخوردار بوده است.

نکته قابل توجه اینکه در سال گذشته بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار 
شهری با 51 درصد و خانوار روستایی با 36 درصد از محل سایر درآمدهای خانوار 
بوده است.درســال 98 نسبت حداقل دستمزد ساانه کارگران به متوسط درآمد 
ســاانه خانوارهای شهری 34 درصد و خانوارهای روستایی 62 درصد بوده است 
این در حالی است که حداقل دستمزد ساانه کارگران نسبت به متوسط هزینه 
ساانه یک خانوار شهری 38 درصد و خانوار روستایی 69 درصد بوده است.طرح 
آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه و درآمد یک خانوار 
شهری و یک خانوار روستایی همه ساله در سطح کشور و استانها انجام می شود. 
این طرح امکان بررسی ترکیب هزینه و درآمد و چگونگی توزیع آن در خانوارها، 
شناخت الگوی مصرف خانوارها و ضریب اهمیت هر کاا در سبد مصرفی خانوار 

را فراهم می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی؛
  چینی ها به قطار سریع السیر
 تهران- اصفهان برگشتند

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قطار سریع السیر تهران- اصفهان گفت: چینی ها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا این پروژه را متوقف و کشور را ترک کرده بودند اما 
در حال حاضر چینی ها برگشــته اند و این پروژه از مسیر اصفهان به قم پیشرفت 
فیزیکی 20 درصدی دارد و قطعه قم – تهران هم بعدا ســاخته می شود.خیراه 
خادمی در نشست خبری افتتاح راه آهن خواف- هرات با اشاره به پروژه های ریلی 
در اولویت اجرا گفت: 3400 کیلومتر ســاخت ریل جدید در دست ساخت است 
کــه 8 پروژه ریلی در اولویت قرار دارد که از بیــن آنها راه آهن خواف- هرات در 
آذر ماه به بهره برداری می رســد. البته این پروژه قرار بود 29 آبان ماه افتتاح شود 
اما کشــور افغانستان آمادگی ازم برای افتتاح را نداشــت.وی ادامه داد: راه آهن 
یزد- اقلید، بستان آباد- تبریز، زاهدان- چابهار، رشت- کاسپین، همدان- سنندج، 
مبارکه – شــهرکرد و میانه- اردبیل در اولویت ساخت هستند که بخشی از این 
پروژه ها، اتصال مراکز استان ها به شبکه های ریلی محسوب می شوند.معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه طول راه آهن خواف- هرات 220 کیلومتر است که 
در قالب 4 قطعه به اجرا می رسد که ساخت 3 قطعه آن برعهده ایران بود و یکی 
از این قطعات که در داخل خاک افغانســتان است به طول 62 کیلومتر را ایران 
می ســازد. قطعه دیگر به طول 80 کیلومتر هم در تعهد کشور افغانستان است.

خادمی گفت: ریل این پروژه از ســال های گذشته تامین شده است. البته از سال 
97 به بعد در پروژه های راه آهن از ریل ملی استفاده می کنیم اما از آنجایی که ریل 
مورد نیاز این پروژه از ســال های گذشته تامین شده، در خواف- هرات ریل ملی 
مورد استفاده قرار نگرفته است.وی ادامه داد: طبق برآوردها، میزان جابه جایی بار 
از خواف- هرات در طول یک سال به 6 میلیون تن بار می رسد و کشور افغانستان 
پروژه اتصال مسیر ریلی هرات به مزار شریف را در دستور کار دارد و با تکمیل این 
مسیر ریلی ما به یک کریدور شرقی- غربی به طول 1500 کیلومتر در دو کشور 
ایران و افغانســتان می رسیم که ما را از طریق ریلی به ترکمنستان، قرقیزستان 
و چین متصل می کند.معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: موضوع راه آهن 
خواف- هرات فقط اتصال یک کشور به افغانستان نیست و این مسیر ریلی بخشی 
از کریدور غربی- شرقی است که می تواند ما را به اروپا و حوزه قفقاز متصل کند.

خادمی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه ایران در خاک افغانستان برای راه آهن 
خواف- هرات چقدر هزینه کرده اســت، بیان کرد: از محل کمک های جمهوری 
اســامی ایران به افغانستان برای ســاخت قطعه راه آهن خواف- هرات در خاک 
افغانستان هزینه کرده ایم که 62 کیلومتر آن را در خاک افغانستان، ایران ساخته 
اســت که با قیمت دیروز حدود 1100 میلیارد تومان هزینه کرده ایم.معاون وزیر 
راه و شهرسازی درباره قطار سریع السیر تهران- اصفهان گفت: چینی ها به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا این پروژه را متوقف و کشور را ترک کرده بودند اما در حال 
حاضر چینی ها برگشته اند و این پروژه از مسیر اصفهان به قم پیشرفت فیزیکی 20 
درصدی دارد و قطعه قم – تهران هم بعدا ســاخته می شود.خادمی اظهار داشت: 
مدت زمان ساخت این پروژه 6 سال پیش بینی شده است.وی با بیان اینکه امسال 
دو برابر سال گذشته بودجه برای پروژه های این شرکت تخصیص پیدا کرده است، 
گفت: تا به دیروز 15 هزار میلیارد تومان اباغ شــده اســت که 11 هزار میلیارد 
تومان آن را دریافت کردیم و امســال نسبت به ســال گذشته 40 درصد از این 
اعتبارات به صورت نقد به دست ما رسیده است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل تاکید کرد: هرچند که برای پروژه های ریلی و آزادراهی در 
قالب پروژه های جهش تولید، عددهای ریالی خوبی به ما تخصیص داده اند اما از 
آنجایی که تورم بسیار باا بود، درخواست تامین اعتبار مجدد را داشته ایم.خادمی 
با اشــاره به مطالبات پیمانکاران گفت: در حــال حاضر 4000 کیلومتر آزادراه با 
شرکت های پیمانکاری موافقت نامه داریم که برای ساخت این پروژه ها 138 هزار 
میلیارد تومان برآورد شــده است و تنها برای 1345 کیلومتر در اولویت 40 هزار 

میلیارد تومان پول می خواهیم.

مهدی حاجی قاسمی
تذکرات به کم کاری های شهردار 

 کرج دفترچه ای صدبرگی 
را سیاه می کند 

رئیس کمیســیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شهری شورای 
اسامی شــهر کرج در خصوص عدم توفیق شهرداری در اجرای 
پروژه های اولویت دار به شهردار کارت زرد داد و گفت: تذکرات به 
کم کاری های شــهردار کرج دفترچه ای صدبرگی و حتی بیشتر 
را ســیاه می کند و گرچه پاسخ متنی به تذکرات داده می شود، 
در عمل شــاهد خروجی ازم نیستیم.مهدی حاجی قاسمی طی 
نطق از پیش دســتور در ابتدای دویست و بیست و دومین جلسه 
رسمی شورای اسامی شهر کرج با بیان اینکه نظارت بر عملکرد 
شهرداری و نحوه انجام امور تا رسیدن به نتایج مطلوب مهمترین 
وظیفه و رسالت نمایندگان مردم است، اظهار داشت: در حالی که 
تذکرات داده شــده به شهردار در محورهای مختلف به باای صد 
صفحه می رسد، صرفاً شاهد پاسخگویی مکاتبه ای به آنها بوده ایم 
و در عمل خروجی خاصی را رقم نزده اســت.وی افزود: در تیر ماه 
99 طرحی را مصوب و مقرر کردیم تا شهرداری کرج تا پایان سال 
جاری نسبت به تکمیل و بهره برداری از 29 طرح اولویت دار اقدام 
نماید که شامل مهمترین نیازهای شهر و مطالبات شهروندان می 
شد و در ادامه شهردار مکلف گردید جدول زمانبندی پیشرفت و 
افتتاح آنها را تقدیم شــورا نماید که متاسفانه طبق جدول ارسال 
شده اکثر طرح های اولویت دار به عنوان میراث های نیمه تمام ما 
برای دوره های آینده به جای خواهد ماند و این نه قابل قبول است 

و نه چیزی که به شهردار تکلیف شده!
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پاایشگاه یا پتروپاایشگاه؛ ساخت کدام ضروری تر است؟استانها
مطالعات بازار آینده فراورده های پاایشی و پتروشیمیایی نفتی و مزایای پتروپاایشگاه ها 
نســبت به پاایشگاه موجب شده که بســیاری پروژه های چند ساله اخیر دنیا به سمت 
احداث پتروپاایشــگاه ها پیش بروند. از مزایای پتروپاایشــگاه ها مــی توان به کاهش 
هزینه های جــاری به علت ادغام واحدهــا و تبادل جریان های انــرژی و مواد، افزایش 
حاشــیه سود در واحد بشکه از ۷ دار به بیش از ۱۵ دار و امکان شکل گیری واحدهای 
شیمیایی در زیرمجموعه پتروپاایشگاه ها برای تکمیل زنجیره ارزش اشاره کرد.به اعتقاد 
کارشناسان، خام فروشی نفت ســاده ترین راهکار کسب درآمد از این سرمایه خدادادی 
اســت که در ازای ســادگی مضراتی را برای کشــور به همراه دارد. بودجه جاری کشور 
را وابســته می کند، به راحتی تحریم پذیر اســت و از همه مهم تر کشور را از عواید تولید 
فراورده های با ارزش نفتی محروم می کند.  در مقابل رویکرد توســعه ظرفیت پاایشــی 
بجای خام فروشــی موجب رونق صنایع مرتبط آن می شــود، اشتغالزایی های مستقیم و 
غیر مستقیم به همراه می آورد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت می کند و همچینین 
به علت معامات خرد و متنوع امکان فروش و بازاریابی آن چه در شــرایط تحریم و غیر 
تحریم راحت تر از نفت خام وجود دارد.به طور کلی فراورده های اصلی یک پاایشگاه نفت 
شــامل گاز مایع، بنزین، گازوئیل و نفت کوره می شــود. این نسل از پاایشگاه ها قدمت 
باایی داشــته و کم کم جای خود را به پتروپاایشــگاه می دهند. در یک پتروپاایشگاه 
بخشی از نفت خام ورودی بجای تولید سوخت به مواد شیمیایی پایه تبدیل می شود. از 
این رو به عنوان مثال بجای تولید گاز مایع و بنزین، با احداث واحدهای اولفین و آروماتیک 

می توان این مواد را که ابتدای زنجیره ارزش مواد شیمیایی هستند را تولید کرد.
نگاهی به تغییرات ســرانه مصرف شیمیایی در کشورهای دنیا و همچنین تغییر سوخت  
وسایل نقلیه نشان می دهد رویکرد تغییر از پاایشگاه به پتروپاایشگاه کامًا استراتژیک 
و آینده بینانه است. با افزایش جمعیت کره زمین و تغییر سبک زندگی افراد به خصوص 
در کشورهای توسعه یافته، مصرف مواد شیمیایی مشتقات نفتی روند کامًا رو به رشدی 
دارد. اما از ســوی دیگر با پیشــرفت فناوری وســایل نقلیه و ماحظات محیط زیستی، 
سوخت  خودروها در حال تبدیل شدن به سوخت های پاک است.در این میان با توجه به 

مطالعات ارائه شده در کنگره جهانی پاایشگاه و پتروشیمی تقاضای بنزین و نفت کوره 
در سال های آینده با کاهش قابل توجهی در اروپا و شمال آمریکا مواجه خواهند بود اما 
در کشورهای غرب آسیا و آفریقا همچنان با افزایش تقاضا روبرو هستند.در نمودار زیر که 
توســط وبسایت معتبر IHS ارائه شده است پیش بینی تقاضای رشد تقاضای فراورده های 
پاایشــی و پتروشیمیایی مقایسه شده  است. همانطور که مشخص است از سال ۲۰۳۰ 
رشد تقاضای محصوات پاایشــی ثابت  و از سال ۲۰۴۰ به بعد با روند کاهشی مواجه 
خواهد شد. درحالیکه رشد تقاضای محصوات پتروشیمیایی همواره روند صعودی دارد. 
گواه دیگری براین ادعا، نمودار شــکل ۲ است که روند تولید و تقاضای مواد پایین دست 
پتروشــیمی است که توسط موسســه iea ارائه شده  اســت. همانطور که در این نمودار 
مشخص است تقاضای مواد پایین دست پتروشیمیایی تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۵۰ درصد 
رشــد خواهد کرد به طوریکه همواره فاصله تقاضا از تولید در حال بیشتر شدن است و تا 

سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۵ درصد مقدار تولید خواهد بود.

پیش بینی روند تولید و تقاضای مواد پایین دست پتروشیمیایی تا سال 2050
مطالعات بازار آینده فراورده های پاایشــی و پتروشــیمیایی نفتــی و همچنین مزایای 
پتروپاایشگاه ها نســبت به پاایشگاه موجب شده است که بسیاری پروژه های چندساله 
اخیر دنیا به سمت احداث پتروپاایشگاه ها پیش بروند. از دیگر مزایای پتروپاایشگاه ها 
کاهش هزینه های جاری به علت ادغام واحدها و تبادل جریان های انرژی و مواد، افزایش 
حاشــیه سود در واحد بشکه از ۷ دار به بیش از ۱۵ دار و امکان شکل گیری واحدهای 

شیمیایی در زیرمجموعه پتروپاایشگاه ها برای تکمیل زنجیره ارزش است. عاوه براین 
ادغام واحدهای پاایشی و پتروشیمیایی موجب مدیریت واحد آن ها نیز می شود که خود 

نقش مهمی در افزایش بازدهی آن ها دارد.

لزوم حرکت طرح های پاایشی جدید کشور به سمت احداث پتروپاایشگاه ها
منافع گفته شده برای پتروپاایشگاه و همچنین موقعیت کشور ایران از جهت برخورداری 
از خوراک نفت، دسترسی به کریدورهای مهم جهان، بازار داخل و بازار کشورهای منطقه 
فرصت بســیار خوبی برای آن اســت که با احداث طرح های پتروپاایشــی از عواید آن 
بهره مند شــود.دو مولفه مهم در این زمینه تکنولوژی و تامین مالی این طرح ها است. از 
لحاظ تکنولوژی کلیه واحدهایی که در یک پتروپاایشگاه وجود دارند از قبیل فرایندهای 
تصفیه برش های نفتی، واحدهای کراکر بخار، واحدهای آروماتیک و واحدهای شکســت 
کاتالیستی مشابه آن ها در پتروشیمی ها یا پاایشگاه های کشور وجود دارند اما به صورت 
پتروپاایشــگاه نیســتند. عاوه براین دانش فنی یا ایسنس بسیاری از این طرح ها نیز 
حتی در زمان های تحریم توسط بعضی از پاایشگاه های داخلی از جمله اراک، اصفهان و 
طرح هایی مثل آناهیتا و بهمن گنو خریداری شده است.از بعد تامین مالی نیز قانونی که 
اخیراً در مجلس شــورای اسامی تصویب شده  است به طرح های پتروپاایشی که مجوز 
احداث گرفته اند در ســال اول بهره برداری خوراک رایگان می دهد که موجب بازگشــت 
مجموع هزینه ســرمایه در همان ســال اول می شــود که خود نقش مهمی در افزایش 
جذابیت و نرخ بــازده داخلی طرح ها دارد.از این رو انتظار مــی رود جذابیت های احداث 
پتروپاایشگاه به دلیل حاشیه سود باا و همچنین قانون مجلس برای تخصیص خوراک 
رایگان در سال اول  بتواند به جذب نقدینگی مردمی و خصوصی از طریق ابزارهایی مانند 
سهام و فروش اوراق کمک شایانی بکند تا مسئله تامین مالی طرح ها نیز حل شود. این 
مهم نیازمند سیاســت گذاری های وزارت نفت برای سوق دادن طرح های پاایشی جدید 
به سمت پتروپاایشــگاه و همچنین کمک سایر نهادهای اقتصادی کشور برای تسهیل 

سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها است.

راه اندازی نرم افزار مدیریت هوشمند 
کتابخانه آبفا استان اصفهان

کتابخانــه تحت وبآبفا اســتان اصفهــان، منطبق بر 
اســتانداردهاي کتابداري و فن آوری های دیجیتال 
روز دنیا راه اندازی شد. مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: کتابخانه آب و فاضاب استان اصفهان 
دارای بیش از ۴ هزار عنوان کتاب فارسی و بیش از ۵ 
هزار عنوان کتاب اتین می باشــد که با هدف خدمت رسانی آسان  وگسترده 
به متقاضیان، از طریق نرم افزار هوشمند مدیریت می شود .هاشم امینی ادامه 
داد: کتابخانه فیزیکی مجهز به بیش از ۴ هزار جلد نسخه که مشتمل بر۳۵۰۰ 
جلــد کتاب فارســي ، ۲۰۰ جلد کتاب اتین ، ۵۰۰ جلد تحقیق فارســي با 
ســرفصل هاي مرتبط با صنعت آبفا و ۱۵۰ جلد مقاله فارســي مي باشد .وی 
افزود:  کتابخانه دیجیتال مجهز به ۳ هزار نســخه مقاله تخصصي که مشتمل 
بر89۷ عنوان کتاب الکترونیک حوزه علوم انساني ، ۲6 عنوان کتاب الکترونیک 
حوزه صنعت آبفا ، هزار نسخه نشریه الکترونیک فارسي در پایگاه سیویلیکا و 
هزار نسخه نشریه الکترونیک اتین در پایگاه سمنتا است .امینی  با بیان اینکه 
نرم  افزار  مدیریت هوشــمند کلیه  استانداردهاي  حوزه مدیریت اطاعات را 
پوشــش مي دهد اعام کرد: این نرمافزار منطبق بر استانداردهاي کتابداري و 
خواسته هاي کتابخانه هاي ایران طراحي و پیاده سازي شده است که به طور 
کامل تحت وب عمل می کند.مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان تصریح 
کرد:این سیستم از تمامي مدارک موجود مثل کتاب، مجله، مقاله، صدا، تصویر، 
فیلم، نرم افزار، ســی دی و غیره حمایت مي کند، همچنین با پیدایش مدارک 
جدیدتر، به راحتي با معرفي آنها به سیستم، مي توان این مدارک جدید را نیز 
به کتابخانه افزود.وی ورود اطاعات در نرم افزارمدیریت هوشمند را متفاوت از 
سایر روشها دانست و تصریح کرد: از طریق این نرم افزار ورود اطاعات به شیوه 
های  مستقیم ، در محیط مجازي و دسته اي یا غیر مستقیممی باشد که در 
روش سوم، اطاعات از سایر منابع مانند؛ لوح فشرده کتابشناسي ملي، سایت 
کتابخانه ملي جمهوري اســامي ایران، سایتهاي مربوط به کتب اتین مانند 
کنگره آمریکا، کتابخانه ملي پزشکي و به صورت ISOذخیره شده و سپس به 
صورت موردي  یا دسته اي فرا خواني شده و به محیط تدوین و یا  پایگاه اصلي 
وارد مي شــود.امینی ادامه داد:عاوه بر سه روش ذکر شده میتوان جستجو و 
ورود آناین اطاعــات از طریق پروتکل Z۳9۵۰ را نیز نام برد که این بخش 
یکي از خدمات ویژه نرم افزار است؛ اطاعات کتابها به طور آناین از کتابخانه 
ملي فرا خواني شــده و سرعت ورود اطاعات را افزایش مي دهد.وی گفت: در 
نرم  افزار مدیریت  هوشمند  کتابخانه   این  امکان  در  نظر  گرفته  شده  است  
که  فایل  هاي  مختلفي  تحت عنوان نســخه دیجیتال ایجاد و یا به سیستم 
اضافه گردد. این فایل ها مي توانندفرمت هاي مختلفي داشته باشند که عمومي 
ترین آنها پی دی اف مي باشد،همچنین از انواع فرمت هاي مختلف فایلها  نیز 
پشتیباني مي کند. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد:از اولین و 
مهمترین امکانات کاربران کتابخانه، استفاده از روش هاي مختلف جستجو و 

ارتباط آن با بخش هاي مختلف برنامه است .

قیمت نفت در معامات روز دوشنبه بازار جهانی با امیدواری 
بــه ادامه محدودیــت عرضه فعلی اوپک پاس، بخشــی از 
ضرر معامــات روز جمعه را جبران کــرد و افزایش یافت. 
بهای معامات نفت برنت برای تحویل در ژانویه ۴۴ ســنت 
معــادل یک درصد افزایش یافت و به ۴۳ دار و ۲۲ ســنت 
در هر بشکه رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در دسامبر ۵۴ سنت معادل ۱.۴ درصد 
افزایش یافت و به ۴۰ دار و 6۷ ســنت در هر بشکه رسید.

آمارهایی که بهبود چین و ژاپن - دومین و ســومین اقتصاد 
بزرگ جهان- را نشــان داد و همچنین آمار پاایش نفت در 
پاایشــگاههای چینی که رکورد رشــد در اکتبر را داشت، 

از رشــد قیمتها پشــتیبانی کردند.هووی لــی، اقتصاددان 
بانــک OCBC در این باره گفــت: از نظر بنیادین، آمار چین 
از قیمتهای نفت پشــتیبانی می کند.هر دو شــاخص هفته 
گذشــته تحت تاثیر نتایج امیدوارکننده واکسن کووید ۱9 
شرکت فایزر و بایو ان تک و احتمال به تاخیر افتادن افزایش 
برنامه ریزی شــده تولید اوپک پاس، بیش از هشت درصد 
صعود کرده بودند.اوپک پاس در حال حاضر تولیدش را به 
میزان ۷.۷ میلیون بشکه در روز محدود کرده است اما قصد 
دارد از ژانویه تولیدش را به میزان حدود دو میلیون بشــکه 
در روز افزایش دهد. نرخ پایبندی این گروه به توافق کاهش 
تولید در اکتبر ۱۰۱ درصــد بود.اوپک پاس قصد دارد روز 
ســه شنبه یک نشست کمیته وزیران برگزار کند که ممکن 
است طی آن عدم تغییر سهمیه تولید به وزیران گروه توصیه 
شود.روند احیای تولید نفت لیبی که از اعضای اوپک است و 
تولیدش را به باای ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسانده است، به 

منزله چالشی برای برنامه کاهش تولید اوپک پاس محسوب 
می شود. همچنین موج جدید ابتا به کووید ۱9 در آمریکا 
و اروپا امیدها برای بهبود تقاضا برای ســوخت در زمســتان 
امسال را تضعیف کرده است.به گفته تحلیلگران گروه بانکی 
ANZ، ترافیک بزرگراههای اروپا در هفته های اخیر در برخی 
ازکشورها تحت تاثیر تدابیر قرنطینه تقریبا ۵۰ درصد کاهش 
داشته اســت. ترافیک بزرگراههای آمریکا هم با وجود عدم 
تمایل مقامات برای اجرای محدودیتهای جدید، کاهش پیدا 
کرده اســت. مازاد عرضه نفت در نیمه اول ســال آینده بین 
۱.۵ تا سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.بر اساس گزارش 
رویترز، در حالی که بهبود تقاضا برای ســوخت آهسته شده 
اســت، آمار روز جمعه شرکت بیکرهیوز نشان داد که شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا هفته گذشته به بااترین 
رقم از ماه مه رسید که از افزایش تولید این کشور در ماههای 

آینده حکایت دارد.

استقراض آرامکو برای پرداخت 
سود سهام ۷۵ میلیارد داری

آرامکوی سعودی قصد دارد برای تامین پرداخت ۷۵ میلیارد دار 
سود سهامی که به سهامدارانش وعده داده است، برای نخستین 
بار از آوریل سال گذشــته به بازارهای اوراق قرضه مراجعه کند.

بزرگترین شرکت نفتی جهان بانکهایی شامل گلدمن ساکس را 
برای فروش اوراق قرضه اســتخدام کرده است. با افت قیمتهای 
نفت که به کاهش ۴۵ درصدی ســود آرامکو در ســه ماهه سوم 
منتهی شد، این شرکت به استقراض بیشتری نیاز پیدا کرده است 
تا بتواند از عهده پرداخت سود سهامی که به سهامدارانش از جمله 
دولت عربستان سعودی وعده داده است، بربیاید.آرامکو به کاهش 
مشــاغل و هزینه ها پرداخته و در حال بررســی فروش برخی از 
داراییهایش است.امین ناصر، مدیرعامل آرامکو اظهار کرده که این 
شرکت به بررسی همه ابزارهایی که وجود دارند خواهد پرداخت.

آرامکــو از فروش اوراق قرضه در ســال گذشــته کــه یکی از 
پرتقاضاترین انتشــار اوراق در تاریخ بــود، ۱۲ میلیارد دار تهیه 
کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، بانکهای دیگری که توسط آرامکو 
انتخاب شــده اند شامل سیتی گروپ، اچ اس بی سی هولدینگز، 
جی پی مورگان اند چیس، مورگان استنلی و ان سی بی کپیتال 

هستند.

زمان انتظار صدور کارت سوخت 
المثنی ۲ ماهه شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: متقاضیان 
با مراجعه به وبســایت epolice.ir و یا با تماس با سامانه ۰96۲۷ 
می توانند از وضعیت کارت ســوخت المثنی خود مطلع شوند و 
به هیچ وجه برای پیگیری، نیاز به مراجعه حضوری نیست.فاطمه 
کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفت 
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم اظهار داشت: زمان 
انتظار برای صدور کارت ســوخت به دو ماه رســیده است و در 
حال حاضر افرادی که در شــهریورماه نســبت به ثبت نام کارت 
ســوخت المثنی خود اقدام کرده اند، کارت های ســوخت شان 
در حال ضدور و ارسال اســت.وی افزود: به زودی با بسته شدن 
پرونده ثبت نامی های شهریوماه، شاهد آغاز صدور کارت سوخت 
المثنی متقاضیانی هستیم که در مهرماه اقدام به ثبت درخواست 
خود کرده اند.کاهی در پاسخ به اینکه »متقاضیان کارت سوخت 
المثنی بــرای اطاع از وضعیت صــدور کارت خود باید به کجا 
مراجعه کنند«، گفت: متقاضیان با مراجعه به وبسایت epolice.ir و 
یا با تماس با سامانه ۰96۲۷ می توانند از وضعیت کارت سوخت 
المثنی خود مطلع شــوند و به هیچ وجــه برای پیگیری، نیاز به 

مراجعه حضوری نیست.

ذخایر نفت آمریکا هشداری برای 
ائتاف اوپک  پاس است

ذخایــر نفت خــام و محصوات نفتــی آمریکا خــارج از ذخایر 
استراتژیک این کشور، ۱۱ میلیون بشکه در هفته گذشته کاهش 
یافت و در کل 96 میلیون بشــکه طی ۱6 هفته گذشــته پایین 
آمده اســت. به گزارش رویترز، کاهــش تولید نفت ائتاف اوپک 
پاس و محدودیت فعالیت پاایشــگاه ها تعــادل را به بازارهای 
نفت بازگردانده و باعث شــده ذخایر نفــت آمریکا هم به تدریج 
بــه حد طبیعی بازگردند. ولی با توجه به این که ذخایر نفت خام 
و میعانات گازی دنیا هنوز هم بااتر از میانگین ۵ ســاله اســت، 
اوپک پاس و پاایشــگاه ها باید همین رویکرد خود را حداقل تا 
ماه مارس ادامه دهند تا قیمت نفت تحت تأثیر قرار نگیرد ذخایر 
نفت خام و محصوات نفتی آمریکا خارج از ذخایر استراتژیک این 
کشور، ۱۱ میلیون بشکه در هفته گذشته کاهش یافت و در کل 
96 میلیون بشــکه طی ۱6 هفته گذشته پایین آمده است. اداره 
اطاعات انرژی آمریکا گزارش داد ذخایر نفت اقتصادی این کشور 
۷ درصد بااتر از میانگین ۵ ساله ولی ۱۴ درصد پایین تر از اوج 
اواســط ماه جوای است. ذخایر اقتصادی آمریکا در ۱۵ هفته از 
۱6 هفته گذشته رو به کاهش بوده است که نشان می دهد نفت 

کمتری به خاطر کاهش تولید اوپک  پاس وارد بازار شده است.

بازارهای نفت ممکن اســت از چشم انداز 
واکســن ویروس کرونا به شوق آمده باشند 
اما اوپک پاس نمی تواند چنین پیشامدی 
را جشــن بگیرد.قیمت نفت هفته گذشته 
تحت تاثیــر نتایج موفقیت آمیز واکســن 
ســاخت شــرکت فایزر و بایــو ان تک به 
بااترین قیمــت در ۱۰ هفته اخیر صعود 
کرد. این واکسن می تواند به احیای پروازها، 
ســفرهای خودرویــی و ســایر فعالیتهای 
اقتصادی که مصرف سوخت را تقویت می 
کنند، کمک کند.بــا این حال اوپک پاس 
که در راس آن عربستان سعودی و روسیه 
قرار دارند، ســرگرم مذاکره درباره به تاخیر 
انداختن افزایش تولید هســتند که امیدوار 
بودند از ژانویه اجرایی کنند. تقاضا برای نفت 
در حال حاضر از موج جدید ابتا به کووید 
۱9 آســیب دیده است.به گفته منابع آگاه، 
وزیران اوپک پاس به تاخیر ســه تا شش 
ماهه افزایش تولید متمرکز شده اند. نشست 
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس 

روز سه شــنبه برگزار می شود و دو هفته 
بعد در نشست وزیران تصمیم نهایی گرفته 
خواهد شــد.باب مک نالی، رییس شرکت 
مشــاوره راپیدان انرژی و مقام ســابق کاخ 
ســفید در مصاحبه بــا تلویزیون بلومبرگ 
گفت: اکنون زمان افزایش تولید نیســت. 
اوپک پاس چاره ای بجز به تاخیر انداختن 
برنامه افزایش تولید خود ندارد. افت تقاضا 
برای انرژی در اروپا وحشتناک است.اگرچه 
پیشرفت در ساخت واکسن اندکی از فشار 
بر اوپک خواهد کاست اما طبق پیش بینی 
اخیر آژانس بین المللی انرژی، تا نیمه دوم 
سال ۲۰۲۱ باعث تقویت قابل توجه تقاضا 
نمی شود. تاثیر اقتصادی موج اخیر قرنطینه 
طوانی خواهد بود.اعضای اوپک پاس در 

هفته های اخیــر اذعان کرده اند که برنامه 
افزایش تولید به میــزان حدود دو میلیون 
بشــکه در روز در ژانویه بــا در نظر گرفتن 
وضعیت جــاری، قابل اجرا نیســت و این 
تولیدکنندگان به دنبــال ادامه محدودیت 
عرضه فعلــی ۷.۷ میلیون بشــکه در روز 
در ســال میادی آینده هســتند.به تاخیر 
انداختن افزایش تولید و حمایت از قیمتها، 
بــرای اعضای اوپک پاس که بســیاری از 
آنها برای پوشــش هزینه هــای دولتی به 
قیمت نفت بااتر از ۴۳ دار در هر بشــکه 
نیاز دارند، ممکن اســت حیاتی باشد. این 
اقــدام از کل صنعت نفــت حمایت خواهد 
کرد.شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی نهم نوامبر گفت: 

تولیدکنندگان مــی توانند در صورت لزوم 
در توافق تغییر دهند. الجزایر که ریاســت 
دوره ای اوپــک را در دســت دارد و محمد 
اظهارات مشابهی  اوپک  دبیرکل  بارکیندو، 
داشته اند.حتی روســیه که اغلب در برابر 
محدودیت بیشتر تولید مقاومت کرده است، 
این بــار حمایت خود را از چنین تصمیمی 
اعام کرده اســت. وادیمیر پوتین، رییس 
جمهور روســیه در ۲۲ اکتبــر اظهار کرد: 
تاخیر در افزایش تولید یک گزینه اســت و 
اگر ازم باشد کاهش تولید عمیقتر خواهد 
شــد اما نمایندگان اوپک پاس می گویند 
فعا نیازی به کاهش بیشتر تولید نیست.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، در نشست کمیته 
نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس روز سه 
شنبه برگزار می شود، تصمیمات سیاست 
تولید گرفته نمی شود اما عربستان سعودی 
و روســیه ممکن است سیگنالی از نیاتشان 
پیش از نشســت ۱۰ و ۱۱ آذر وزیران نفت 

این گروه بروز دهند.

تاثیر واکسن کووید 19 روی 
سیاست تولید اوپک پاس

صعود نفت با سیگنال 
اقتصادی مثبت ژاپن و چین
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گزیده خبر مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

وضعیت تجارت و ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران و اوراسیا
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشــی به بررسی وضعیت 
تجارت و ظرفیــت های همکاری اقتصــادی دوجانبه ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا پرداخت.به گــزارش روابط عمومی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی، دفتر مطالعات 
اقتصادی این مرکز طی گزارشــی بــا عنوان »وضعیت تجارت 
و ظرفیت های همــکاری اقتصادی دوجانبه ایــران و اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا« آورده اســت: بخش قابل توجهی از سهم 
تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصوات کم فراوری شده 
از نفت و گاز تشــکیل می دهند که می توان عنوان کرد تاش 
زیادی نیز برای شــکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. 
این درحالی اســت که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و 
چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان 
افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس می افزاید؛ در این راستا ازم است سیاست 
توسعه تعامات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، 
متناســب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار 
گیــرد و از این طریق امکان بهره منــدی از مزیت های تجارت 
خارجــی فراهم گردد. یکی از ظرفیت هــای موجود در زمینه 
افزایــش تعامات تجــاری و اقتصادی با کشــورهای هدف، 
همکاری با کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که 
در این گزارش، به بررســی ظرفیت های همــکاری تجاری و 
اقتصادی جمهوری اسامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه 
پرداخته می شود.براساس این گزارش حجم تجارت جمهوری 
اسامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی 
سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداقل ۰۸/۱ )سال ۱۳۹۴( و حداکثر 
۴/۲ )ســال ۱۳۹۵( میلیارد دار بوده که در مقایســه با حجم 
کل تجارت کشــور طی ســال های فوق سهم اندکی )حدود ۲ 
درصد( را داراســت. طی ســال های اخیر بیشــترین صادرات 
ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا به ترتیب مربوط به روسیه 
و باروس و بیشــترین واردات نیز از روســیه و قزاقستان بوده 
اســت.گزارش مرکز پژوهش های مجلــس می افزاید: علی رغم 

اینکه ایران می تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای 
عضو اتحادیه اوراســیا را تأمین نماید، امــا بنا به برخی دایل 
از جمله قیمت تمام شــده باای محصوات ایرانی در مقایسه 
با محصوات مشابه سایر کشــورها، ضعف دیپلماسی تجاری 
و وجــود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشــورهای عضو این 
اتحادیه از کشــورهایی غیر از ایران تأمین می شــود. از طرفی 
مســتندات آماری حاکی از آن اســت که طی سال های اخیر، 
ایران جزء مقاصــد عمده صادراتی کشــورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی 
علل و عوامــل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف 
می باشد.بررســی های این گزارش نشــان می دهــد، علی رغم 
همگرایی کم عمق و پایین بودن شــاخص اکمال تجاری کشور 
ایران با کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از ۱۴ 
موافقتنامه با کشــورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی 
منعقد شده اســت. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده اند که می توان به عدم تطابق 
نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ها، ساختار سنتی تولید و 
صادرات ایران، زیرساخت های تجاری و ریلی نامناسب ایران و... 
اشــاره کرد.در گزارش حاضر پس از بررسی وضعیت موجود و 
ظرفیت های همکاری بین ایران و اوراسیا، پیشنهادهای اجرایی 
به منظور بهبود شرایط همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای 
عضــو اتحادیه اقتصادی اوراســیا به تفکیک ایران، اوراســیا و 
اقدامات مشترک ارائه شده  است.در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس در بخش پیشنهادهای مربوط به ایران با هدف گسترش 
همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه 
اوراســیا در عرصه وزارت امور خارجه تغییر رویکردهای سنتی 
در امــور اقتصادی )هنوز انتخاب ســفرا با رویکــرد امنیتی و 
سیاسی انجام می شــود نه اقتصادی( تصریح شده است ضمن 
انکه رایزنی های دیپلماتیک در راســتای انعقاد موافقتنامه های 
تجاری و اقتصادی مؤثر در حوزه زیرســاخت ها؛ از آنجایی که 

وزارت امور خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای اقتصادی را برعهده 
نداشته و تنها موظف به تسهیل گیری در راستای انعقاد چنین 
قراردادهایی است، می بایســت با شناسایی کامل ظرفیت های 
کشــورهای عضو این اتحادیه، امکان مراودات را بیش از پیش 
مهیا کند و همچنین وزارت خارجه در کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا به دنبال شناخت شرکت های توانمندی باشد که چندان 
بزرگ و مطرح نیستند. به عبارت دیگر ایران نباید خود را وابسته 
به یکسری از شــرکت های محدود و بزرگ نماید که در زمان 
تحریم تحت تأثیر فشــارهای آمریکا از ادامه همکاری با ایران 
امتناع می کنند.در ادامه این پیشنهادها در حوزه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت عنوان شده اســت که سازمان توسعه تجارت 
در ایران باید پیشنهاددهنده استراتژی جهت تنظیم دیپلماسی 
تجاری با همسایگان با استفاده از الگوهای نوین به عنوان متولی 
امر تجارت کشور باشد. بنابراین ازم است در گام نخست وظیفه 
ذاتی و رسالت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیا شود. 
به عاوه همکاری با برخی دستگاه ها ازجمله وزارت امور خارجه 
نیز جهت تنظیم دیپلماسی تجاری مورد تأکید است و همچنین 
تعیین راهبردی مشخص برای جایگزینی مبادی وارداتی برخی 
کااهای اساســی ازجمله ذرت از کشورهایی همچون برزیل و 
اوکراین به کشــور روســیه صورت پذیرد، شمن آنکه استفاده 
از پتانســیل هیئت های تجاری بخش خصوصی توسط وزارت 
صمت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه 
اوراســیا در دستور کار قرار گیرد.در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس در خصوص پیشــنهادات ارائه شده به مجلس شورای 
اسامی با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی 
با کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا تصریح شــده است که از 
آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط 
مجلس شورای اســامی انجام می شود، در این راستا اقداماتی 
نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه های پیشنهادی ازسوی دولت 
و نظارت بر عملیاتی شــدن و ُحســن اجرای آن می تواند در 

دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم  باشد.

با همت مهندسان گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت 
صرفه جویی ارزی 87 میلیون یورویی با تولید 

گیربکس شش سرعته درکشور
مدیرعامل شــرکت صنعتی نیرو محرکه با اشاره به این که در فرآیند طراحی و 
تولید گیربکس شــش سرعته ، بیش از ۱۳۵ قالب جدید با همکاری ۸۵ سازنده 
ساخته شده، گفت: تولید گیربکس داخلی حدود ۸7 میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی در طی چهار ســال به دنبال خواهد داشت. ایکوپرس- اسماعیل پور افزود: 
پروژه راهبردی طراحی و توســعه گیربکس های جدید برای خودروهای سواری 
در راستای توسعه بومی سازی، به شرکت نیرو محرکه واگذار شد تا در کنار سایر 
ســازندگان داخلی و با بهره  گیری از شــرکت های دانش بنیان، پروژه های جدید 
طراحی و تولید گیربکس در ســطح تکنولوژی های روز دنیا در داخل کشور اجرا 
شــود.وی اظهار کرد: گیربکس شش دنده برای نخســتین بار بر روی محصول 
راناپاس نصب و به بازار عرضه می شــود و به تدریــج بر روی محصوات دیگر 
ایران خودرو نیز تعبیه خواهد شد. تولید و داخلی سازی این گیربکس در شرایط 
تحریمی کاری جهادی محسوب می شود.مدیرعامل شرکت صنعتی نیرو محرکه 
با بیان این  که در طراحی گیربکس شش دنده از تکنولوژی های روز استفاده شده، 
کاهش مصرف ســوخت به ویژه در سرعت های باا، رانندگی در جاده ها و اتوبان 
ها، بهبود تعویض دنده و مطلوبیت بیشتر در رانندگی را از مزایای این گیربکس 
برشمرد.وی تصریح کرد: بر پایه گیربکس شش سرعته، نوع نیمه اتوماتیک آن با 
نام تجاری ای ام تی6 در دست توسعه است و تا پایان  امسال تولید آزمایشی آن 
آغاز خواهد شد.مدیرعامل شرکت صنعتی نیرومحرکه، خاطرنشان کرد: براساس 
نقشه راه  قوای محرکه، قرار است ایران خودرو  تا سال ۱۴۰۴ نیمی از محصوات 
تولیدی خود را با گیربکس اتوماتیک و نیمی دیگر را با گیربکس دســتی تولید 

و روانه بازار کند.

افشاگری عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فواد از رانت نجومی خرید 
شمش در بورس کاا:

نوردکاران نورچشمی سرمایه گذاری احداثی 
خود را یک ساله باز می گردانند

سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فواد ایران با انتقاد 
از نظــارت ناکافی دولت بر عرضه محصوات نهایی فوادی در بورس کاا، گفت: 
متاسفانه دولت به جای اصرار بر افزایش عرضه محصوات نهایی که مورد استفاده 
مردم است، بر عرضه فواد میانی تمرکز کرده و رانت باایی را به عده محدودی 
از نوردکاران نورچشمی اعطا می کند که میزان آن فقط در مهر ماه امسال بالغ بر 
6۰۰ میلیارد ریال بوده است.به گزارش صنعت کار، وی ادامه داد: به عبارت دیگر 
این عده انگشت شمار کل سرمایه گذاری انجام شده برای احداث کارخانه خود را 
فقط با یک سال بهره مندی از این رانت عظیم بازگشت می دهند! به همین دلیل 
هم دائما در دولت و مجلس و نهادهای دیگر در حال رایزنی هستند.شهرستانی 
اضافه کرد: وقتی از عدم عرضه نوردکارانی که شــمش را خریده اند صحبت می 
شود، اعام می کنند که این شمش ها را به صورت سلف خریده ایم و هنوز تحویل 
نگرفته ایم. حتی اگر بر اساس ادعای همین جماعت آمار و ارقام را بررسی کنیم، 
می بینیم که میزان شمش فوادی که در مهر ماه سال جاری تحویل نوردکاران 
شده، ۴۸۰ هزار تن و میزان معامله محصوات نوردی مربوط به خریداران شمش 
۲۲۲ هزار تن بوده است در حالی که حتی به صورت حداقلی و بر اساس مصوبات 
کارگروه تنظیم بازار، باید ۲۸7 هزار تن محصول عرضه می شده است. یعنی 6۵ 
هزار تن محصول در بورس کاا عرضه نشــده و به طور خوش بینانه در بازار به 
فروش رسیده است. لذا با توجه به اختاف حدود ۱۰۰۰ تومانی میلگرد در بورس 
کاا و بازار ، رقمی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رانت آن هم فقط در یک سال نصیب 

عده ای انگشت شمار می شود! 

 درخشش گروه فواد مبارکه
 در هفتمین همایش بهره وری معادن 

و صنایع معدنی ایران
خــداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در آیین هفتمین دورۀ جایزۀ 
ملی بهره وری معادن و صنایــع معدنی گفت: به منظور افزایش رقابت پذیری 
بین بنگاه ها باید ســطح بهره وری در مجموعه هــای معدن و صنایع معدنی 
ارتقــا یابد.وی با بیان اینکــه تحقیقات ما باید مبتنی بــر نیازهای بهره وری 
سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه باشــد گفت: در این دوره، شرکت های 
برگزیده شــرکت هایی بودند که در یک فرایند زمانی سه تا چهارساله، موفق 
به دریافت تندیس شدند. این جریان بدون تردید انتهای روشنی دارد، چراکه 
حالت فرایند دارد و مبتنی بر آموزش اســت. معــاون وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت تأکید کرد: فرایند ارزیابی های ایمیــدرو مبتنی بر بازخورد و اصاح 
است.وی با اشاره به رشد تعداد شــرکت کنندگان در جایزۀ بهره وری ساانه 
تصریح کرد: طبق آمار میزان رضایت شرکت ها از نحوۀ ارزیابی ها در این دوره 
۸6.6 درصــد بوده و به دنبال آنیم که این میزان رضایت با رفع مشــکات به 
۱۰۰ درصد برســد.غریب پور در تشریح دو سیاست جدید ایمیدرو برای دورۀ 
بعدی جایزۀ بهره وری گفت: استفاده از فرصت های »بهبود« شناسایی شده در 
فرایند ارزیابی جایزۀ بهره وری به منظور تهیۀ فهرســت اولویت های پژوهشی 
و همچنین الزام شــرکت های تابعۀ ایمیدرو برای حضــور در فرایند ارزیابی 
بهره وری از سیاســت های ایمیدرو برای دورۀ بعدی این همایش خواهد بود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشــان کرد: کشور راهی جز پرهیز از اعمال 
ســلیقه و تبدیل بهره وری به یک جریان مستمر ندارد.حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامــل فواد مبارکه در این خصوص گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری 
در ســال های اخیر بر اقتصاد مقاومتــی و رونق تولید، همواره به عنوان محور 
اصلی راهبردهای شــرکت فواد مبارکه مدنظر قرار گرفته اســت. از این رو 
توسعۀ سبد محصوات و تولید محصوات ویژه به منظورکاهش وابستگی به 
واردات و رفع نیازهای مشتریان داخلی از استراتژی های اصلی این شرکت در 
سال های اخیر بوده اســت.مدیرعامل فواد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: 
پروژۀ خط انتقال نفت خام  ترش گوره به جاســک از استان بوشهر به استان 
هرمزگان به طول ۱۱۰۰ کیلومتر یکی از استراتژیک ترین پروژه های کشورمان 
اســت. در این پروژه از لوله هایی با گرید API X6۰MS استفاده می شود که 
قبل از تولید آن در ســال ۹۸، باید از خارج کشور تأمین می شد که عاوه بر 
مصارف ارزی، با توجه به تحریم ها، تأمین آن با چالش های بسیاری مواجه بود؛ 
اما با تاش و همت کارشناســان داخلی در شرکت فواد مبارکه و همکاری و 
تعامل شــرکت های مهندسی و توسعۀ نفت، فواد اکسین و لوله سازی اهواز، 
کلیه مراحل طراحی تا تولید با موفقیت طی شــد؛ به طوری که از ابتدای سال 
۹۸ تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار تن از این محصول تولید و تحویل داده شــده 
است.وی در پایان ضمن تشکر از تمامی همکاران که در شرایط دشوار ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه، با فعالیت های جهادگونه مانع از بروز 

هرگونه خلل در فرایند تولید می شوند.

 قبادی: 
 هیچ کاای اساسی 
در گمرک نمی ماند

معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت صمت گفــت: وضع ذخایر 
اســتراتژیک کشور در شرایط بسیار خوبی اســت و روند ورود 
کاا به کشور فوق العاده تسهیل شده و کاا در گمرک نمی ماند. 
عباس قبادی با اشاره به تسریع ترخیص کاا های اساسی از بنادر 
و گمرکات گفت: ۳.7 میلیون تن کاای اساســی در گمرکات 
بوده اســت، ۴ میلیون تن هم دیگر کاا ها بــوده و الباقی هم 
کاا های کانتینری که در مجموع ۸.۳ میلیون تن کاا بود که با 
صدور دستورالعمل جدید، تا کنون ۱.۳ میلیون تن کاا ترخیص 
شــده اســت، و حدود ۴۰۰ هزار تن در حال ترخیص است و 
حــدود 6۰۰ هزار تن کاا هم کار ترخیصشــان در حال انجام 
است.معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: ۲۰۰ هزار تن 
برنج ماه ها در گمرک مانده بود که به ســرعت حدود ۴۰ درصد 
آن ترخیص شــده است.او با بیان این که کاا های ترخیص شده 
همه کاا های اساســی )گروه یک( و کاا هــای گروه ۲۱ و ۲۲ 
و ۲۳ اســت اضافه کرد: تمام تاش ما این است که کاا به وفور 
در بازار باشــد وقتی کاا فراوان در بازار باشد قیمت ها کاهش 
خواهد یافت.دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: همه کاا هایی که وارد 
می شود باید ثبت سفارش و ثبت آماری داشته باشد و بحث ارز 
آن هم تعیین تکلیف شده باشد.میراشرفی رئیس کل گمرک هم 
با برشمردن آمار واردات کاا های اساسی و ضروری گفت: هیچ 
کاایی ترخیص نمی شود مگر به اعتبار ثبت سفارشی که انجام 
شده اســت.او ادامه داد: یک عدد کاای لوکس نباید وارد شود 
و نظارت این با گمرک اســت و ما حتی از ورود کاا هایی از این 
دست که حتی ثبت ســفارش شده، کد رهگیری آن هم صادر 
شده و گمرک به لحاظ قانونی مکلف به ترخیص آن است، تا آنجا 
که توانسته ایم به لحاظ قانونی مانع ورود این نوع کاا ها شده ایم.

ایران به دنبال جذب سرمایه خارجی 
پس از دوران ترامپ

ماه آینده کنفرانســی با هدف جذب سرمایه گذاران اروپایی که 
می خواهند در صورت لغو مجدد تحریم های آمریکا از بازارهای 
ایران بهره مند شوند، برگزار خواهد شد.به گزارش بلوبرگ، ماه 
آینده کنفرانسی با هدف جذب سرمایه گذاران اروپایی که می 
خواهنــد در صورت لغو مجدد تحریم هــای آمریکا از بازارهای 
ایران بهره مند شــوند، برگزار خواهد شد.ر اساس بیانیه ای که 
برگزارکنندگان این کنفرانس منتشر کرند، مجمع تجارت اروپا 
و ایران که توســط اتحادیه اروپا حمایت مالی می شود، از ۱۴ تا 
۱6 دسامبر برگزار می شود و اولین نشست در طی دو سال اخیر 
است.بر اســاس این گزارش، کنفرانس های بین المللی درباره 
اقتصاد، تجارت و بخش های بانکی ایران پس از توافق هســته 
ای سال ۲۰۱۵ بین ایران، ایاات متحده، اتحادیه اروپا ، روسیه 
و چین افزایش یافته بود، اما پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در ســال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد و تحریم 
های فلج کننده ای علیه جمهوری اسامی وضع کرد، این گونه 
نشست ها عما ناپدید شدند.جو بایدن، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا متعهد شــده است که این کشــور را به توافق هسته ای 
ایران یعنی توافقنامه ای که دولت اوباما در زمان معاونت بایدن 
اجرا کرده بود،  بازگرداند.وی اعام کرد که در ازای اقدام مشابه 
آمریکا و لغو تحریم ها، می خواهد ایران به پیروی کامل از این 
توافقنامه برگردد.این کنفرانس ســرمایه گذاری در حال حاضر 
توسط مرکز تجارت بین المللی سازمان ملل متحد، آژانسی که 
مشترکاً تحت مدیریت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی می 

باشد و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود.

 زور وزارت صمت به خصولتی ها نمی رسد
عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یعنی فــروش مواد اولیه صنعتی به جای بورس که 
درست عرضه نمی شود و بعضا هم با قیمت های بااتری هم نسبت به قیمت جهانی عرضه می شود؛ بر اساس 
آیین نامه هایی که در وزارت صمت مدون اســت، با تخفیف روی قیمت های صادراتی و در مقابل LC داخلی، 
به صورت اعتباری به صنایع پایین دســتی این شرکت ها عرضه شود.علیرضا کاهی صمدی در مورد وضعیت 
کسب وکارها اظهار داشت: در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی پیشنهاد مشخص داشتیم تا با برداشتن مشکات 
تولیدی که ناشــی از محدویت های تامین مالی و مشکات سرمایه در گردش بود، حداقل قیمت ها ده درصد 
کاهش پیدا می کند.وی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت در شرکت های بزرگ خصولتی در حوزه فواد 
که در قسمت لوازم خانگی و خودرو تاثیر دارد، فلزات رنگی و مواد شیمیایی پتروشیمی مثل پلی اتیلن که در 
هزینه های بسته بندی مواد غذایی روزمره مردم اثر دارد؛ فروش را اعتباری کند. با توجه به اینکه این شرکت ها 
در حوزه مواد اولیه، گاز، آب و برق از یارانه ملی استفاده می کنند و حاشیه سود بسیار باایی دارند، در مقابل 
این همه امتیازی که اقتصاد ملی به آنها داده، فروش مواد اولیه را در بورس کاا اعتباری کنند.کاهی صمدی 
توضیح داد: یعنی فروش مواد اولیه صنعتی )فواد، فلزات رنگی، مواد شیمیایی پتروشیمی( به جای بورس که 
درست عرضه نمی شود و بعضا هم با قیمت های بااتری هم نسبت به قیمت جهانی عرضه می شود؛ بر اساس 
آیین نامه هایی که در وزارت صمت مدون است، با تخفیف روی قیمت های صادراتی و در مقابل LC داخلی، به 
صورت اعتباری به صنایع پایین دستی این شرکت ها عرضه شود.وی خاطرنشان کرد: عما چون این شرکت ها 
می توانند مواد اولیه خود را با شــرایط بهتری تهیه کننــد حجم تولید را باا می برند و تخفیف هم می دهند 
که برای خود بازار ایجاد کنند. این تخفیف ها در نهایت به مصرف کننده برمی گردد و هم به خود دولت سود 
می رساند؛ چون بسیاری از مواد اولیه در پروژه های عمرانی استفاده می شود بنابراین قیمت پروژه های عمرانی 
نیــز کاهش پیدا می کند.این عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران گفت: یک فرصت صادراتی خیلی 
خوب هم باز می شود چراکه بزرگترین مشکل  صادرکنندگان ما هزینه باای تامین مالی در مقابل رقبای ترک 
و عربســتانی است. اگر شرکت ها بتوانند صادرات بیشــتری داشته باشند درآمد ارزی بیشتری به کشور وارد 
می شود و در کل تاثیر مثبتی در تولید ناخالص ملی و اقتصاد مردم دارد.وی افزود: عرضه اعتباری مواد اولیه 
صنایع کشور می تواند تقویت شرکت ها، ایجاد فرصت های شغلی، کاهش قیمت تمام شده کمک می کند که در 
مجموع به وضعیت اقتصادی مصرف کنندگان کمک می کنند.کاهی صمدی تصریح کرد: این پیشنهاد چندین 
بار مطرح شده، همه می گویند ایده خوبی است اما مقابل ابی غول های خصولتی ساقط می شود. وزارت صمت 
و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری باید در این مورد اقدام کنند که می گویند ایده  خوبی است اما زورشان 

به غول های خصولتی نمی رسد.

ارائه بسته پیشنهادی حمایت از 
واحدهای صنفی به دولت

رئیــس اتاق اصناف ایــران گفت: در 
نشست هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 
و اعضای فراکسیون اصناف مجلس، 
بسته پیشنهادی حمایت از واحدهای 
صنفی به دولت ارائه شــد.به گزارش 
اتــاق اصناف ایران، ســعید ممبینی 
در نشست اعضای هیات رئیسه اتاق 
اصناف ایران که با حضور اعضای هیات رئیســه فراکســیون اصناف و 
چندی از اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسامی برگزار 
شــده بود، اظهار امیدواری کرد، مسائل و مشکات اقتصادی که دیروز 
اصناف گرفتار آن هستند، با همراهی دولت و نمایندگان مجلس مرتفع 
شــود.وی افزود: اهم موارد مطرح شده در این جلسه پیرامون اشکاات 
قانون نظام صنفی و ارائه طرح از ســوی نمایندگان مجلس و پیگیری 
تصویب موارد اصاحی قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسامی بود.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه جلســه با اشاره به مشکات اقتصادی 
اصناف و همچنین مشکات ایجاد شده کرونا برای اصناف افزود: دیروز 
اصناف با توجه به شــیوع کرونا و مشکات اقتصادی مشکات عدیده 
ای دارند  که امیدواریم با حمایت مجلس بخشــی از خسارت هایی که 
به اصناف وارد شــده اســت را جبران کنیم.وی همچنین از ارائه بسته 
پیشــنهادی اتاق اصناف ایران در راستای حمایت از واحدهای صنفی 
بــرای محدودیت های کرونایی به دولت خبــر داد و اظهار کرد: برخی 
از صنوف بیش از ۹ ماه هســت که تعطیل هســتند و دیگر صنوف نیز 
در شرایط رکود اقتصادی قرار دارند که بر همین اساس بسته حمایتی 
پیشنهادی اتاق اصناف که بار هزینه مالی نیز ندارد، به دولت ارائه شده 

و باید مشکات جدی اقتصادی اصناف دیده شود.
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پیشگیری از صدور چک بی محل، هدف اصلی قانون جدیدگزیده خبر
 مدیــر اداره اطاعات بانکی بانک مرکزی گفــت: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن 
اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ماحظه آمار چک های برگشتی 
نشــان می دهد در مسیر درســتی حرکت می کنیم.به گزارش بانک مرکزی، »محبوب 
صادقی« با اشاره به پیشــرفت ها و چالش های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات 
جدید نظام بانکی افزود: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکات قانون پیشین چک، 
در ســال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توســط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی 
برای اجرا اباغ شــد.وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکات کنونی چک، یعنی 
عدم امکان شناســایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است، افزود: اعتبارسنجی 
چک به صورت سامانه محور انجام می شود و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به 
صورت نرم افزاری و سیســتمی به هموطنان ارایه خواهد شد.صادقی اظهار داشت: برای 
مثال فردی که می خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی تواند بیشتر از مبلغ 
اعتباری که توسط سامانه های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر 

کند. مدیر اداره اطاعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشــان کرد: در گذشــته برای مردم 
ازم بود برای انجام معامات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر 
شــده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناســایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از 
طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.وی افزود: مطابق ماده پنج مکرر قانون جدید چک، 
افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی محل، مشمول محدودیت هایی نظیر عدم امکان 
دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیات 
بانکی، عدم امکان صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبار اســنادی خواهند شــد. مدیر اداره 
اطاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت 
اعتبار چک، شــاهد افزایش استفاده از چک در معامات خواهیم بود، گفت: در خصوص 
چک حامل، واگذار شــدن چک در سامانه هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت 
می شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده ها و پول شویی ها از این طریق 
کاسته شود. وی با تاکید بر اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد 

کرد، افزود: فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، 
یا نامه ای از قوه قضائیه مبنی بر ســرقت  یا سوءاســتفاده چک برگشتی خود در اختیار 
داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت نامه رسمی فرد شاکی، 
رفع ســوءاثر از چک را انجام دهد.صادقی اظهار داشت: قانون جدید چک قانونی بسیار 
مترقی اســت که با همکاری نهادها و دستگاه های گوناگون  و تاش های بی شائبه تهیه 
شده است از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد. »قانون اصاح 
قانون صدور چک« توسط نمایندگان مجلس شورای اسامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال 
۹۷ اصاح و بازنگری شــد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب )مدت 
زمان اختصاص داده شده مطابق قانون( بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر 
بر فعالیت های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت های ازم مقدمات آن را فراهم کرده است 
تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط 

به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

عضو پیشین شورای پول و اعتبار:
هزینهچاپاسکناسکاهشمییابد

عضو پیشــین شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش هزینه چاپ اسکناس، 
گفت: تدبیر بانک مرکزی برای کمرنگ کردن صفرها بســیار خوب اســت، 
در نتیجه این سیاســت مردم برای پول های ُخرد خود اعتبار و ارزش قائل 
می شــوند.غامرضا مصباحی مقدم، نماینده ســابق مجلس و عضو پیشین 
شورای پول و اعتبار تحلیل خود را از کمرنگ شدن صفرهای ۱۰ هزارتومانی 
و چاپ اسکناس بین نســلی به خبرنگار ایِبنا چنین گفت: حدود ۱۶ سال 
گذشــته پیشــنهاد اصاح پول ملی را در مجلس مطرح کردم. البته در آن 
زمان پیشنهاد حذف سه صفر را عنوان ساختم که همین کار را آقای همتی 
مورد عمل قرار داد. در همان مقطع )پیشنهاد حذف صفر در مجلس( برای 
اینکه ذهن مردم نسبت به پول دچار شوک نشود، پیشهاد دادم تا سه صفر 
دســت راست را ریزتر و کمرنگ تر قرار دهند تا هم از نگاه مردم قابل رویت 
باشد و هم در پول تغییری به وجود نیاید و مردم  کم کم با آن آشنا شوند و 
با پول جدید انس بگیرند.وی در ادامه اضافه کرد: مردم اکنون در شمارش، 
پول ۱۰ هــزار تومانی را ۱۰ تومان می گویند و بــا این روش دچار« توهم 
پولی« هم نمی شــوند. کلمه »توهم پولی« یک اصطاح میان اقتصاددانان 
است که در چنین وضعیتی احتمال می دهند مردم مبتا شوند. تدبیر بانک 
مرکزی بسیار خوب است، در نتیجه این سیاست مردم برای پول های ُخرد 
خود اعتبار و ارزش قائل می شــوند.این  نماینده سابق مجلس درباره تاثیر 
حذف صفرها بر تورم و کاهش نرخ ها اظهار داشت: هیچ تاثیری در کاهش یا 
افزایش تورم ندارد. حذف صفرها مقداری از هزینه تولید اسکناس می کاهد. 
تعداد اســکناس در شرایطی که دو یا ۵ هزار تومانی وجود دارد، زیاد است، 
بنابراین چاپ آنها هم گران تمام می شــود. با ایــن کار )حذف صفر( بانک 
مرکزی برای چاپ اســکناس کمتر هزینه خواهد کــرد و تعداد پایین تری 
اســکناس در دســت مردم قرار می گیرد که طبعا پول ملی هم کمتر دچار 
فرسودگی خواهد شد، زیرا برای پول ارزش بیشتری قائل می شوند و دیگر بر 
روی آن یادگاری نمی نویسند و به صورت مچاله در نمی آورند.عضو پیشین 
شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد: نکات فوق تاثیر گذاراست و مهم تر 
از اینها هزینه چاپ پول و امحاء اســکناس است که در نتیجه این تصمیم  
کاهش پیدا خواهد کرد.مصباحی مقدم در پاســخ به این سوال که آیا پس 
از حذف صفر، مبادات هم ســهولت پیدا خواهــد کرد، توضیح داد: حدف 
صفر در مبادات، حســابداری های بانکی و تجاری کمک می کند به اینکه 
تاحدودی حســاب ها از نظر عدد و رقــم کاهش یابد. عاوه بر این، خواندن 
آن هم راحت تر خواهد شــد و مطابق با مفهومی است که در زبان مردم ادا 
می شــود. به این معنا که مردم تومان را به کار می گیرند و در واقعیت و بده 

بستان شان استفاده می شود.  

نسخهجدیدموبایلتعرضهشد
موبایلت با هدف بهبود خدمات رسانی به کاربران، قابلیت های جدیدی را به 
این اپلیکیشــن اضافه کرد.به گزارش سامان رسانه، موبایلت با عرضه نسخه 
۱.4۳ این اپلیکیشــن، فیچرها و قابلیت های جدیدی را در اختیار مشتریان 
بانک ســامان قرار داد.بر این اساس در نسخه جدید موبایلت کاربران امکان 
پرداخت با شناسه از طریق کارت شتابی، خرید تعدادی کارت هدیه و امکان 
خرید شارژ و بسته اینترنت برای خطوط سامانتل و رایتل را خواهند داشت.

همچنین در این نســخه، کاربران امکان حذف آدرس هایی که پیش تر برای 
خرید کارت هدیه وارد کرده اند را خواهند داشــت و در کنار آن برخی دیگر 
از مشــکات جزئی این اپلیکیشن رفع شده اســت.ازاین رو از همه کاربران 
موبایلت دعوت می شود که برای بهره مندی از این امکانات جدید، اپلیکیشن 

خود را به روزرسانی کنند.

گزارش از بازار سرمایه؛
رشد۱۶۳۹۰واحدیشاخصکلبورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۶۳۹۰ واحدی معادل ۱.۳۰ درصد به رقم یک میلیون 
و ۲۷۳ هزار و ۷4۸ واحد رســید. همچنین در فرابورس شــاخص کل با رشد ۵۷ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۹۶ واحد 
رســید.، دیروز تاار شیشــه ای در سومین روز کاری هفته )دوشنبه بیست و ششــم آبان ماه ۹۹(، شاهد ادامه روند 
صعودی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش 4۲۸۶ واحدی معادل 
۱.۳۰ درصد به رقم ۳۳۳ هزار و ۱۱۶ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۵۳۳ واحدی معادل ۰.۱4 درصد، 
عدد ۳۷۰ هزار و ۱۳۹ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۳4۹ واحدی به رقم ۲4۲ 
هزار و 4۱۵ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۲۳۶۰۵  واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون 
و ۷۲۶ هزار واحد رســید. همچنین شــاخص بازار اول با ۱۹۷۷۶ واحد افزایش به رقم ۸۹۷ هزار و ۳ واحد رســید و 
شــاخص بازار دوم نیز، با ۲۷۲۹ واحد افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر 
اســاس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی فملی، خودرو، فواد، وبملت، شپنا، پارسان، 
شــتران و اخابر با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در رشد شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 
فارس، خزامیا، رانفور، شیران، تاپیکو، پاکشو و حکشتی تاثیر منفی در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت 
بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۹ میلیارد و ۶۱۲ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 
۹۸4 هزار و ۳۵۶ نوبت معامله و به ارزش ۸۳ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشــترین 
افزایش قیمت متعلق به نماد بترانس )ایران  ترانسفو( با ۵ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای کاما، غچین، پکویر، 
فاذر، کفرا، پاسابود. همچنین نماد معاماتی خزامیا )زامیاد( با ۱۳.۷۹ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس 
از آن نیز، نمادهای خوســاز، خموتور، خریخت، قثابت، دزهراوی و خمهر بود.روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان 
می دهد که نمادهای معاماتی خودرو، فواد، سیتا، حکشتی، ثبهساز و امین به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار 
معرفی شــده اند.بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتی شپنا، بترانس، فملی، خســاپا، کاما، شتران و ولپارس  با 
بیشــترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای معاماتی  وملی، کسعدی، خزامیا، تپمپی، غنوش، کفپارس و 
خکمک بیشترین حجم عرضه را داشتند.معامات بازار سرمایه در سومین روز هفته، شاخص صنایع مختلفی همچون 
رادیویی، فنی مهندسی، فراورده نفتی، بانکها و فلزات اساسی با افزایش همراه شدند و شاخص صنایع ذغال سنگ و 

محصوات چوبی با کاهش مواجه شدند.

قالیباف خبر داد
لغوپذیرشدربورسدرصورتنداشتنبازارگردان

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه روی ۲۹۸ نماد عملیات بازارگردانی صورت می گیرد، گفت: همه ناشرین مکلف 
به ایجاد یا اســتفاده از عملیات بازار گردانی شــدند و ممکن است ناشرانی که از تکالیف خود سرباز زنند، پذیرش آنها در بورس 
و فرابورس لغو و صاحیت حرفه ای مدیران ســلب شود.حسن قالیباف اصلبا تاکید بر اینکه در دنیا نهادهای ناظر بازار سرمایه 
وظایف مشــخصی از جمله ایجاد بازاری کارا و شــفاف، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مقررات گذاری و نظایر آن را بر عهده 
دارند، اظهار کرد: در کشورمان نیز طبق قانون بازار اوراق بهادار اکثر این وظایف بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 
نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفت.وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و وجود یک بازار کارا، نقدشوندگی یکی 
از اصل های بسیار مهم تلقی می شود، گفت: بازارگردانی یکی از مسیرهای نقدشوندگی، مدیریت هیجان و نوسانات بازار است. 
بازارگردانها سمت عرضه و تقاضای بازار را تقویت می کنند و اوراق بهادار را در بین فروشندگان و خریداران جابجا می کنند.رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از جمله مزیتهای بازارگردانی می توان به افزایش نقدشوندگی، کنترل نوسانات قیمت اوراق 
بهادار و کاهش هزینه های معاماتی اشاره کرد. البته بازارگردان ها با انجام تعهدات، عایدی نیز کسب می کنند.وی با بیان اینکه 
وظیفه بازارگردانی را در دنیا به نوعی Liquidity Provider )LP( وmarket maker  ها برعهده دارند گفت: در کشورمان این مهم بر 
عهده بازارگردانها و صندوق های اختصاصی بازارگردانی قرار داده شده است.قالیباف با بیان اینکه در بخشهای مختلف قانون بازار 
اوراق بهادار به بازارگردانها اشاره شده است، توضیح داد: در دو دستورالعمل »پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران« و »پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران«، ناشران به داشتن حداقل یک بازارگردان مکلف  شدند. 
این دو دســتورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دستورالعملها اخیرا بازنگری 
شدند و اجبار فوق نیز در آنها قرار گرفته است، در نتیجه عملیات بازارگردانی فقط برای ناشران جدید محدود شده بود، اما در 
»آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران« که در شهریور ماه امسال توسط شورای عالی بورس مصوب 
شده، همه ناشران مکلف به ایجاد یا استفاده از عملیات بازارگردانی شده اند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه 
این سازمان به صورت مستمر و جدی از طرف بورس ها پیگیر این موضوع خواهد بود، گفت: ناشرانی که از تکالیف خود سرباز 
زنند، مشمول جرایم و مجازات های مقرر در فصل ششم »قانون بازار اوراق بهادار« و »قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 
به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی« می شوند.قالیباف ادامه داد: براساس مصوبه اخیر شورای عالی 
بورس نیز ناشران عاوه بر مجازاتهای مقرر، به مراجع ذی صاح نیز معرفی می شوند که حتی ممکن است منجر به لغو پذیرش 

آنها در بورس و فرابورس و سلب صاحیت حرفه ای مدیران منجر شود.
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گزیده خبر

 »ولید معلم« وزیر خارجه سوریه 
درگذشت

»ولید معلم« وزیر خارجه سوریه صبح دیروز در سن ۷9 سالگی درگذشت.به 
گزارش  خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( از درگذشت ولید معلم وزیر خارجه 
سوریه خبر داد.مراسم تشییع ولید معلم عصر دیروز برگزار می شود.مراسم 
تشییع »ولید معلم« وزیر خارجه متوفی سوریه، عصر دیروز در دمشق برگزار 
می شود.بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه)سانا( مراسم تشییع ولید 
معلم عصر دیروز در بیمارستان الشامی برگزار می شود.پس از مراسم تشییع، 
جسد وی به مسجد جامع »سعد بن معاذ« در مرکز دمشق منتقل و پس از 

ادای نماز در قبرستان »المزه« به خاک سپرده خواهد شد.

ماکرون: 
اروپا حتی با دولت جدید آمریکا به حق 

حاکمیت خود نیاز دارد
رئیــس جمهور فرانســه بر این باور اســت که اروپا حتی بــا روی کار آمدن 
دولت جدید در آمریکا، به حق حاکمیت و استقال خودش در اتخاذ راهبرد 
دفاعی نیاز دارد.به گزارش رویترز، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه در 
مصاحبه ای تاکید کرد: حتی با تشکیل دولت جدید در آمریکا که ممکن است 
روابط دوستانه تری با اتحادیه اروپا داشته باشد، کشورهای اروپایی همچنان 
به استقال و راهبرد دفاعی مســتقل خود نیاز خواهند داشت.بر اساس این 
گزارش، ماکرون اظهارات پیشــین وزیر دفاع آلمان را رد کرده اســت که در 
مصاحبه با پلیتیکو گفته بود، »اروپا همچنان مجبور اســت در آینده نزدیک 
برای حمایت نظامی، به آمریکا وابســته و متکی باشد.«رئیس جمهور فرانسه 
افزود: من کاما با دیدگاه منتشــر شده توســط وزیر دفاع آلمان در پلیتیکو 
مخالف هستم. تصور می کنم آنگا مرکل صدر اعظم آلمان نیز با من موافق 
و هم نظر باشد.ماکرون تصریح کرد: اگر ما در موضع مخالف خودمان جدی و 
قاطع باشیم و اگر در راهبرد دفاعی مستقل مان پافشاری کنیم، ایاات متحده 
به ما به عنوان متحد احترام خواهد گذاشــت. ما باید راهبرد مستقل خود را 
دنبال کنیم، همان طور کــه آمریکا نیز برای خودش همین کار را انجام می 
دهد، همان طور که چین نیز همین مسیر را دنبال می کند.ماکرون 10 نوامبر 
با جو بایدن صحبت کرده و به نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا گفته 
است که آماده همکاری با او در زمینه های مختلفی از جمله تغییرات اقیلمی، 

بهداشت و سامت و مقابله با تروریسم است.

پاشینیان:
ترکیه و تروریست ها عامل ناکامی 

ارمنستان
نخست وزیر ارمنستان خود را مسئول اصلی اوضاع کنونی در منطقه قره باغ 
دانست و گفت: »حاضرم در مقابل دادگاه مردم ارمنستان بایستم« و یادآور 
شــد، نظامیان ارمنی عاوه بر ارتش آذربایجــان، در مقابل نظامیان ترکیه 
و مزدوران خارجی می جنگیدند.به گزارش خبرگزاری »نووستی«، »نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان خود را مسئول اصلی وخامت اوضاع کنونی 
در منطقه قره باغ کوهســتانی می داند. به گفته وی، ایروان نتوانست منطق 
حاکم بر مذاکرات را تغییر دهد.نخســت وزیر ارمنستان دیروز )دوشنبه( در 
یک کنفرانس مطبوعاتی آناین گفت: »من شخصاً نخستین مقامی هستم 
که مسئول آنچه در قره باغ اتفاق افتاده، است. در این مسئله هیچ اختاف 
نظری وجود ندارد.«پاشینیان افزود: »من به خوبی درک می کنم که باید »در 
برابر دادگاه« مردم ارمنستان حاضر شود. البته این افراد )بعنوان قاضی این 
دادگاه( باید از همه شرایط پرونده اطاع داشته باشند، باید با مقامات نظامی، 
مخالفان و دولت گفت وگو کنند و با واقعیات ماجرا آشــنا شوند.«وی ادامه 
داد: »تا ماه مه ســال 018 ، هنگامی که او به قدرت رســید، روند مذاکرات 
نقطه بازگشــت را پشت سر گذاشــته بود و به طور واضح خطوط امتیازات 
ارضی، بدون تعیین وضعیت، و به عبارت دیگر- »دادن ســرزمین ها در ازای 
هیچ چیز« ترســیم شده بود. ما سعی کردیم این منطق را تغییر دهیم. من 
سعی کردم مقاومت خود را افزایش دهم، ولی موفق نشدیم.«  به گفته وی، 
در حال حاضر، مهمترین مسئله وضعیت منطقه قره باغ کوهستانی به همراه 
مسائل انسان دوستانه و ســایر موارد ضروری در این رابطه است.پاشینیان 
همچنین اعام کرد که نیروهای نظامی ارمنســتان به دلیل اینکه نه تنها با 
ارتش آذربایجان، بلکه با نیروهای مسلح ترکیه و مزدوران تروریستی وارده 
شده از خاورمیانه می جنگیدند، در مناقشه قره باغ شکست خوردند.نخست 
وزیر ارمنســتان گفت: »در نتیجه نبردهای ماه جوای )در شــمال شرقی 
ارمنستان( مشخص شد که ما آماده جنگ با ارتش آذربایجان هستیم. با این 
حال، دلیل اصلی ناکامی ما جنگ با آذربایجان، ترکیه و تروریست ها بودند.«

 خطیب زاده: 

مرزهای ایران تغییر نکرده است
ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به طرح صلح قره باغ گفت 
که مرزهای جغرافیایی ایران و مرزهای منطقه هیچ تغییری نکرده 
است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست 
هفتگی خبری خود پاســخگوی سئواات خبرنگاران شد.»سعید 
خطیب زاده« ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسامی ایران 
پیش از ظهر دیروز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
که به صورت مجازی برگزار شــد، دربــاره برنامه کاری وزیر امور 
خارجه گفت: هفته گذشــته ســفر وزیر امــور خارجه به دعوت 
همتای پاکســتانی در راس هیات سیاسی اقتصادی به پاکستان 
انجام شــد. ایشان 20 آبان وارد اســام آباد شدند و ماقات هایی 
در سفر دو روزه به این کشور داشتند.در این سفر گفت و گوهایی 
درباره مســائل دفاعی و مرزی با مقامات ارتش این کشــور انجام 
شد. همچنین درباره  فنس کشی، قاچاق مواد مخدر و گروه های 
تروریستی و افغانستان بحث و تبادل نظر شد.وزیر امور خارجه در 
دیدار با همتای پاکستانی درباره گسترش روابط دوجانبه و مسائل 
منطقه ای، روند صلح افغانستان، جلوگیری از توهین به مقدسات و 
طرح های مخرب رژیم صهیونسیتی تبادل نظر کرد. توافقنامه های 
تجاری بین دو کشور از دیگر محورهای گفت و گوهای وزیر امور 
خارجه در اســام آباد بود.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در 
هفته ای که گذشــت موضوع کنفرانس بین المللی درباره آوارگان 
ســوریه برگزار شــد که نماینده وزارت امور خارجه در این راستا 

ماقاتی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه داشت.

توافق در قره باغ
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه درباره 
تحوات در مرز شــمال غرب کشور اظهار کرد: جمهوری اسامی 
ایران از هر گونه حل و فصل بحران اســتقبال کرده و در سه دهه 
گذشته تاش کرد این موضوع مسالمت آمیز حل شود و دیروز هم 
از روند صلح استقبال می کند.فکر می کنیم مسیر کاما شناخته 
شــده و روشن است و طرح جمهوری اسامی ایران هم با فضایی 
که جلو می رود همپوشــانی های جــدی دارد.مرزهای جمهوری 
اسامی در این منطقه هیچ تغییری نکرده و در آینده هم این اتفاق 
نمی افتد. طبیعی است برداشت و فهم ما از این مطلب منتشر شده 
یک جاده ترانزیتی ســاده است که نحوه امنیت و کم و کیف آن 
باید مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد و جمهوری اسامی با دقت 
موضوع را پیگیری می کند.این یک موضوع کاما دقیق است و نه 
مرزی عوض شده و نه جمهوری اسامی تغییری خارج از مطالب 
اعام شــده می پذیرد. کریدوری که گفته می شود جاده ترانزیتی 
ساده است و در همین حد می فهمیم و آن را پیگیری هم کردیم.

خطیب زاده در پاسخ به این سوال که آیا ایران هم نباید نیروهای 
حافظ صلح در منطقه داشته باشد، گفت:  جمهوری اسامی نقش 
اســتراتژیک و راهبردی خود را در همه معادات منطقه داشته و 
خواهد داشــت. وی با بیان اینکه  آتش بس نباید پاسخ نهایی این 
بحران باشد، خاطرنشان کرد: تنها راه حل دائمی این بحران توجه 
به حق انصاف، حق حاکمیت کشــورها است و اگر مواردی از این 
جنس باشد از آن استقبال می کنیم. بنابراین چیزی خارج از روال 
طبیعی نمی تواند شکل بگیرد.همانطور که هیچ کنش گر مخربی 
در منطقه ما نمی تواند جای پایش باز شود و آن کسی که باید این 
پیام را بگیرد می گیرد، ما در این مسیر هستیم. وی همچنین در 
خصــوص حضور نیروهای تکفیری در منطقه هم گفت: نیروهای 
تکفیری همین اان باید منطقه را ترک کرده باشند و آنچه به ما 
گفتند نیروهای تکفیری دیگر در منطقه نباشد و حل و فصل صلح 
آمیز برای کل منطقه مفید خواهد بود و جمهوری اسامی بخش 
مهمی از تاش های خــود را معطوف به این موضوع خواهد کرد.

جمهوری اســامی در شاهراه بسیاری از مسیرهای ترانزیتی قرار 
دارد و از جایگاه ژئوپولوتیک خود آگاه است و سعی کرده دوستان 
خود را از این جایگاه ژئوپولتیک بهره مند ســازد.خطیب زاده در 
پاسخ به این سوال که آیا پاکستان حامل پیامی از طرف عربستان 
برای ایران بود یا نه، گفت: جمهوری اسامی بارها موضع خود را 
اعان کرده و نیازی به پیام آوردن یا بردن نیست. عربستان پاسخ 
معمــول را نداد و به طور ویژه موضوعی با این محور در نشســت 

پاکستان مطرح نشد.

حضور آمریکا در منطقه جز جنگ و خونریزی نبوده است
وی با بیان اینکه درمورد حوزه امنیتی با دقت و هوشــیاری تمام 
موارد را رصد می کنیم، گفت: درباره ایاات متحده در منطقه آنچه 
روشــن است حضور این کشور جز جنگ و خونریزی چیزی برای 
منطقه نداشــته است و این کشور درحالی از افغانستان خارج می 
شــود که نه دستاوردی داشته و نه توانسته حتی به برخی اهداف 
اعام شده خود برسد.خطیب زاده تصریح کرد: سرنوشت محتوم 
خون و خونریزی این اخراج است که صورت خواهد گرفت. طبیعی 
است گروه هایی منافع خود را در جنگ طلبی می بینند، مزدور می 
فرستند پول می گیرند و ساح می گیرند و منافع آنان در این است. 

اخراج آمریکا از منطقه به وقوع خواهد پیوست.

رژیم آل سعود باید بداند نمی توان با کشتن مردم یمن به 
صلح رسید

خطیب زاده رد پاســخ به سوال دیگری درباره موضع گیری اخیر 
پادشاه عربســتان درباره برنامه هسته ای ایران گفت: این جمات 
توسط حکام سعودی غیرطبیعی نیست اما پیام ایران کاما روشن 
بوده اســت. رژیم آل ســعود باید بداند نمی توان با کشتن مردم 
یمن به صلح رسید و با ترویج وهابیت به منطقه حکومت کرد و تا 
مادامی که این جریان و از این مسیر غلط برنگردند چشم اندازی 
برای بهبود وضعیت منزوی عربستان حتی در همین منطقه خلیج 
فارس وجود ندارد.دردناک اســت که جهان عرب در شرایطی قرار 
گرفته که کســانی که قرار بود کمک کار ملت های عربی باشند، 
خائنان آن شدند.وی با بیان اینکه دست دوستی جمهوری اسامی 
بر اساس باوری که داریم، همچنان برای همه کشورهای اسامی 
دراز است، گفت: ما همه نقشه و توطئه های آل سعود را می دانیم. 
ما انتخاب نکردیم همســایه آل سعود باشیم اما هستیم و در این 
شرایط همه دست به دســت هم دهیم و حکام آل سعود باید از 
این اتهام زنی فاصله بگیرند خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری 
درباره اتباع ایرانی که دچار مشکل شده و در مصر حضور داشتند، 
گفت: متاســفیم برخی هموطنان در دام قاچاقچیان انســان می 
افتند و برای ما بسیار دردناک است که شاهد این نوع سوداگری ها 
هستیم.همه نمایندگی ها و سفارتخانه های خارج از کشور موظفند 
به همه ایرانی ها دسترسی  کنسولی بدهند در این مورد هم دفتر 
حافظ منافع ما در قاهره دسترســی های ازم را داشت و این افراد 
به دفترحافظ منافع آمدند و در تهران هم تاش شــد با خانواده 
هایشان تماس گرفته شود.اصل بر بازگشت داوطلبانه افراد است و 
به آنان کمک می کنیم و دولت مصر هم تا امروز کمک های خوبی 

داشته است و گزارش را ارائه خواهیم کرد.

واکنش به ادعای نیویورک تایمز درباره کشته شدن نفر دوم 
القاعده در ایران

این دیپلمات عالیرتبه در پاســخ به سوالی درباره ادعای نیویورک 
تایمز درباره کشــته شدن نفر دوم القاعده در ایران گفت:  القاعده 
دســت پرورده کدام کشــور است. کســانی که اندکی آشنایی با 
ایدئولوژی تکفیری دارند می دانند این ایده بیشترین خصومت را 
با شیعیان داشــته و دارند ما یک جبهه در مقابل این ایدئولوژی 
تکفیری بودیم. بنابراین این سناریوها و اتهامات چیزی نیست که 
به جمهوری اســامی بچسبد و همه می دانند چه کسانی به آنان 
پول دادند و ایاات متحده پرورش دهنده نیروهای داعش اســت.

نیویورک تایمز که مطالب ســاختگی را به دیگر رسانه ها می دهد 
بگوید کجا او را کشتند. افغانستان اعام کرد یک ماه قبل المصری 
کشته شده اســت و بهتر است کسانی که سناریوهای هالیوودی 
می نویسند اول بگویند کجا بوده و بعد بگویند در خیابان های تهران 
کشته شده است.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این 
ســوال که آیا تا به امروز از طرف لبنانی درباره قتل پدر و دختری 
که مرداد ماه در تهران به قتل رســیده اند، پیگیری صورت گرفته 
است، گفت: این همان اتفاقی است که دیروز نیویورک تایمز می 
گوید کس دیگری بوده است. همین نشان می دهد تا چه حد اخبار 
منتشــره ساختگی و بدون معنا است. جزئیات این موضوع را باید 
از نهادهای امنیتی پرســید اگر چیز بیشتری باشد حتما خواهم 
گفت.خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری درباره مرزهای کشور 

تاکید کرد: مرزهای ما نه دســت خواهد خورد نه اجازه این کار را 
می دهیــم. درباره کریدور هم بنا دارند یک جاده ترانزیتی ســاده 
باشــد و اینکه کجا این جاده جانمایی خواهد شد چیزی نیست 
بدون حضور ایران در این باره حرف زد و نمایندگان ما به جدیت 
این موضوع را پیگیری خواهند کرد. وی ادامه داد: وزارت خارجه 
هماهنگ کننــده نهادهای حاکمیتی و نهایتــا مجری نهادهای 
حاکمیتی است و وظیفه وزارت امور خارجه اجرای این تصمیمات 
است. اینها موضوعی نیست که خارج از حاکمیت درباره  آن تصمیم 
گرفته شــود. برای این گفتم تا دغدغه شما و بقیه به طور کامل 
برطرف شــود و در فضای مجازی داستان های خیالی در این باره 
نوشته نشود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره 
احداث سد در افغانستان و پیامدهای آن یادآورشد: همین دیروز 
معاون وزیر خارجه افغانستان در ایران حضور دارد و موضوعات به 
طور جدی بحث و تبادل نظر می شود. موضوع آب موضوع ساده ای 

نیست و در چارچوب قراردادها موضوع را پیگیری می کنیم. 

بازگشت احتمالی آمریکا به برجام
این دیپلمات عالیربته همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازگشت 
احتمالی آمریکا به برجام گفت: هنوز دولت مســتقری در ایاات 
متحده روی کار نیامده و براساس حدس و گمان نمی توانیم اعام 
نظر کنیم. ما یک دولت مســتقر هستیم و بعد از روی کار آمدن 
دولت مســتقر می توانیم اعام نظر کنیم.سیاست فشار و تحریم 
حداکثری و به تعبیر وزیر بی شرم آمریکا گرسنه نگه داشتن ملت 
ایران که خوشبختانه به لطف خدا این اتفاق نیفتاده، یک سیاست 
شکســت خورده اســت. اگر طرف های برجامی  اتحادیه اروپا به 
تعهداتشان برگردند و ایاات متحده به مسیر درست برگردد، ایران 
متناسب با آن جواب درست خواهد داد.موضع ما اجرای بی کم و 
کاست برجام، نه یک کلمه اضافه و نه یک کلمه کمتراست و این 

کشورها باید به تعهدات خود پایبند باشند.

ما رژیم اشغالگر قدس را در منطقه تحمل نمی کنیم
خطیب زاده درباره مناقشه قره باغ و پیوندهای عربستان و اسرائیل 
در مساله قره باغ گفت: ما هیچ طرف خارج منطقه ای به ویژه رژیم 
اشغالگر قدس را در منطقه تحمل نمی کنیم و این موضوع جدیدی 
نیست. درمورد تکفیری ها هم عرض کردم گزارش های متعددی 
وجــود دارد و همان منابع هم تکذیــب می کنند. دوباره تاکید و 
تکرار مــی کنم امیدوارم همین اان که حــرف می زنم گزارش 
های موثقی که به ما برســد این باشد تکفیری ها منطقه را ترک 
کرده باشند.وی با تسلیت شهادت مرزبانان در آذربایجان غربی به 
خانواده های حافظان مرزهای کشور گفت: متاسفانه اینها بزدانه 
می آیند و حرکات ایذایی می کنند اما پاسخ ما قاطع و قطعی بوده 
و این پاسخ ادامه می یابد. به دولت عراق هم اعام می کنیم با دقت 
بــه وظیفه حاکمیتی خود عمل کند و منبای این حرکات ایذایی 
نباشد.خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت معاونت 
دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه 
بارها دراین بــاره گزارش عملکرد داده و وعــده ای در کار نبوده 
اســت. هفته دولت هم وزات  امور خارجه در گزارشی فعالیتهای 
خود را در این زمینه تشــریح کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
یادآورشــد: وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی کار 
دیپلماسی اقتصادی را پیگیری می کنند و امور اقتصادی را سایر 
وزارتخانه ها پیگیری می کنند. وزارت امور خارجه وزارت صمت یا 
سازمان بنادر نیست بلکه تسهیل کننده مراودات اقتصادی در ابعاد 
مختلف در دیگر کشــورها می باشد، ناظر این قضیه هم شکست 
آمریکا و کمترین وقفه در تجارت است.وی اضافه کرد: مشکات و 
فشارهای حداکثری آمریکا وجود دارد اما هیچ کدام برای ما دلیل 
و توجیهی نبوده که بخواهیم کار را رها کنیم. معاونت دیپلماسی 
اقتصادی توســط وزارت امور خارجه از زمان احیا همه تاش ها را 
انجام داده است. این معاونت هر هفته گزارش مبسوطی به ستاد 
هماهنگی های اقتصادی ارائه می کند. خطیب زاده افزود: وزارت 
امور خارجه نمی تواند در همه ابعاد اقتصادی حال اقتصادی باشد 
اما با همه کمیسیون ها و مجلس همکاری گسترده ای دارد و معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزیر هفته ای نیست که به مجلس نرود و 

گزارش ارائه نکند.

هدف اعمال تحریم های آمریکا ایجاد فشار روانی است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات یک مقام آمریکایی 
کــه گفته تا پایان دولت فعلی هر هفتــه یک تحریم علیه ایران 
اعمال می کنند، گفت: این هر هفته بودنش یعنی هیچ اثر عملی 
ندارد جز فشار بر بازار و فشار روانی و این مسئولیت رسانه ها است 
که بدانند یک مجموعه شکست خورده که در روزهای آخر خود 
هســت، چه کار می کند.هدف آنها ظاهرا این است فضای تحریم 
و تهدید را در ذهن رسانه ها زنده کنند و هرچه حواشی رسانه ای 
درســت می کنند با هدف ایجاد هیجان در بازار است تا به برخی 
از اهداف خود برســند.وی با بیان اینکه رســانه ها باید ماهیت و 
هدف تحریم ها که ایجاد شــوک به بازار است را بشناسند، گفت: 
ما در یک جنگ تمام عیار رسانه ای قرار داریم و تمامی سرداران 
رسانه ای باید دســت دشمن را بخوانند و اجازه ندهند این اتفاق 
بیفتد.خطیب زاده با تاکید بــر اینکه همه تحریم ها را غیرقانونی 
می دانیم که باید در اسرع وقت برداشته شود، اظهار داشت: اینکه 
نیت ایران ستیزانه چیســت مهم نیست چون خودشان هم می 
دانند این سیاست شکســت خورده است و همین دو ماه آینده 
وقت خوبی اســت تا این بازی سراســر باخــت را اصاح کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره طرح آتش بس بین  جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان گفت: جمهوری اسامی از شب واقعه به 
طور جدی پیگیری موضوع بــود و وزیر امور خارجه با وزرای دو 
کشور و همچنین با وزرای دیگر کشورها هم صحبت کرده است. 
وی یادآورشد: این طرح با طرح ما همپوشانی دارد. در مواردی هم 
که با جمهوری اسامی مرتبط باشد بدون لکنت حرف های خود 
را زدیم و گفتیم منافع خود را می شناسیم. این موارد را در سطوح 
عالی پیگیــری کردیم و باز هم این موضوع را در ســطوح عالی 
پیگیری خواهیم کرد.این دیپلمات عالیرتبه با قدردانی از رسانه ها 
بابت اصل پرسشگری و پیگیری آنها، ادامه داد: اینکه شاخک های 
ملی را هشیار نگه داریم کار بسیار پسندیده ای است و از رسانه ها 
تشــکر می کنم و امیدوارم با هم افزایی منافع کشور حفظ شود.

خطیب زاده در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت سند جامع 
همکاری راهبردی ایران و افغانستان گفت: جمهوری اسامی ایران 
در چارچوب سیاست همسایگی سعی کرد این اسناد را جلو ببرد 
و گفت و گوهای بسیاری در سفرهای مختلف مقامات افغانستان 
و ایران به این دو کشــور انجام شــده است و امیدواریم با رعایت 
چارچوب ها و بندها این ســند را نهایی کنیم و به محض نهایی 
شدن اطاع رسانی خواهیم کرد.خنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
به پرسش خبرنگاری فروش تسلیحاتی ایران به عراق هم گفت: در 
چارچوب قواعد بین المللی محدودیتی برای تامین نیازهای دفاعی 
کشورهای منطقه نداریم و از این حق نه کوتاه آمده ایم نه کوتاه 
خواهیم آمد.خطیب زاده با رد تماس های رد و بدل شده از سوی 
کشــورهای اروپایی و آمریکا درباره برجــام، گفت: برجام را 5+1 
کشور امضا کردند. در این باره نه پیامی از کسی گرفتیم نه پیامی 
از کســی می پذیریم چون تعهدات باید درچارچوب برجام بدون 
کم و کاســت اجرایی شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح 
کــرد: طرف اروپایی نه تنها به تعهدات خود برگردد بلکه بپذیرد 
خســارت عظیمی از این مسیر به اقتصاد ایران وارد شده،   و باید 
مسیر هموارتری ایجاد شود. اگر ایاات متحده مایل است به برجام 
برگردد باید به اجرای بدون کم و کاست برگردد و این، تنها مسیر 
حفظ برجام است.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ 
به این سوال که آیا در جریان سفر وزیر امور خارجه به پاکستان 
بین مقامات دو کشــور پیامی از ســوی عربستان رد و بدل شده 
اســت، گفت: احتیاجی به پیام آوردن و پیام بردن نیست. البته 
نخست وزیر پاکســتان در ابتدا که مسئولیت در این کشور را بر 
عهده گرفته بود تاش هایی را در این زمینه انجام داد ولی طبق 
معمول عربستانی ها پاسخ مثبتی ندادند.خطیب زاده همچنین در 
پاسخ به این پرسش که آیا احیای برجام تاثیری بر سند 25 ساله 
ایران و چین خواهد داشت یا نه، گفت: اساسا نقشه راه اسمش 25 
ساله است چون نقشه راهبردی و چشم انداز آن 25 ساله است و 

به امروز و دیروز و فردا ربطی ندارد.

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات ابنیه و محوطه سازی میدان 
جدیدااحداث پردیس طاق بستان دانشگاه به شماره 2099003454000034 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق این درگاه 
به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* مناقصه گران با حداقل رتبه 5 ابنیه می توانند در این فراخوان شرکت نمایند. 

*  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/08/26 میباشد.
*  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/08/26 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/09/01 

*  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 1399/09/11 
*  زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح مورخ 12/ 1399/09

*  مبلغ برآورد: مبلغ 4.024.431.530ریال به صورت نقد و از محل اعتبارات غیر عمرانی میباشد.
*  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 210.000.000 ) دویست و ده میلیون(ریال است.

شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در ســامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ 1399/09/11 تا ساعت 15 بعدازظهر به 
آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

اداره امور قراردادهای دانشگاه رازی
شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 پروژه ابنیه و محوطه سازی میدان جدیدااحداث پردیس طاق بستان دانشگاه رازی

 بر اساس حداقل امتیاز 50 مربوط به معیارهای موجود در استعام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.روش ارزیابی

ــام کلیــه  ــکار گیــری ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ثبــت ن ــر ب ــه بخشــنامه شــماره 98/138665 مــورخ 98/04/03 معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت مبنــی ب ــا توجــه ب تذکــر : ب
ــگاه Setad.ir الزامــی مــی باشــد . ــران در پای ــدات شــرکت ملــی حفــاری ای متقاضیــان حضــور در مناقصــات ، مزای

www.nidc.ir                     http://sapp.ir/nidc.pr      کانال های اطاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران *

شماره مجوز
 1399.4686

دریافت اسناد
یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دومتاریخ شروع دریافت

ده روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد

 اهواز- بلوار پاسداران- بااتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران - طبقه اول  ساختمان پایگاه 
عملیاتی- پارت A -  اداره  قراردادها - اتاق 108- شماره تماس  061-34146525

1- ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلغ190.000ریــال بــه حســاب شــماره شــبا  IR 520100004001114004020491 نــزد بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران تحــت عنــوان وجــوه در آمــد شــرکت ملــی حفــاری ایــران

  2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

متقاضیــان مــی بایســت اطاعــات مــورد نیــاز منــدرج در فرمهــای ارزیابــی کیفــی را ظــرف مــدت 14 روز 
بهمــراه ســه عــدد لــوح فشــرده تهیــه و بــه کمیســیون مناقصــات تحویــل نماینــد.

اهواز- بلوار پاسداران بااتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه 
اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 - 061-34148580

آخرین مهلت

محل دریافت

آخرین مهلت دریافت

محل تحویل

نحوه دریافت

تحویل اسناد به شرکت

90 روز ) و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(

جهت چهار دستگاه مبلغ هشت میلیارد و پانصد و سی و یک میلیون )8/531/000/000( ریال و جهت سه دستگاه مبلغ هفت میلیارد و هفتاد و سه میلیون 
) 7/073/000/000( ریال

* ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
* اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره شبا IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت عنوان 

وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
انواع تضامین قابل قبول

مبلغ تضمین 

مدت اعتبار پیشنهاد / تضمین

نوبت اول موضوع: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ) به روش نیمه فشرده(
تامین غذا و خدمات اردوگاهی مورد نیاز 23 دستگاه حفاری خشکی) شامل 5 فقره مناقصه هر یک جهت خدمات مورد نیاز 4 دستگاه حفاری 

و 1 فقره مناقصه جهت خدمات مورد نیاز 3 دستگاه حفاری(
مشخصات مناقصات :

* ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در )فرآیند ارجاع کار(:

نام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری ایران

شماره مناقصات
06- 33/5605-خ.غ/99 - دستگاههای 24-35-40-44 فتح
06- 33/5606-خ.غ/99 - دستگاههای 82-83-75-55 فتح
06- 33/5607-خ.غ/99 - دستگاههای 89-57-93-26 فتح

06- 33/5608-خ.غ/99 - دستگاههای 29-56-92 فتح
06- 33/5609-خ.غ/99 - دستگاههای 32-66-22-36 فتح
06- 33/5610-خ.غ/99 - دستگاههای 53-67-63-59 فتح

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات 
27/700/694
27/702/731
27/703/831
27/705/658
27/706/363
27/707/169

مبلغ برآورد یک ساله  )ریال( 

چهار دستگاه 
291/532/000/000

سه دستگاه
218/649/000/000
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تنفس در هوای آلوده با بروز مشکات بسیاری از جمله آسم، برونشیت، ذات 
الریه و حتی بیماری های ریوی همراه است و به همین دلیل حفظ سامت 
ریه ها در برابر ذرات معلق حائز اهمیت اســت. نوعی دمنوش گیاهی که 
می توان به راحتی و با استفاده از داروهای گیاهی خانگی تهیه و از سامت 
ریه ها در برابر آلودگی هوا محفاظت و سیستم ایمنی را تقویت کرد، ترکیبی 
از چند گیاه و ادویه است. این دمنوش حاوی ترکیبی از زنجبیل رنده شده، 
چوب دارچین، برگ ریحان، کرفس، فلفل سیاه، هل سبز و بادیان رومی یا 
انیسون است. این دمنوش از ترکیب موادی تهیه می شود که خواص دارویی 
و درمانی آنها شناخته شده است. تمام این ادویه ها را داخل یک ظرف گود 
ریخته و یک لیوان آب به آن اضافه کنید. سپس اجازه دهید این ترکیب ۱۰ 

دقیقه بجوشد و پس از آن می توانید دمنوش را مصرف کنید. 

پنیر یکی از مواد پر طرفدار صبحانه اســت که عاوه بر خواص سامتی 
مفیدی که دارد به درمان میگرن کمک می کند. درمان میگرن، ترمیم 
پوســت، درمان فشار خون باا، کاهش استرس و افزایش ایمنی بدن از 
جمله فواید مصرف پنیر برای بدن انسان است.  پنیر جزو پرطرفدارترین 
موادی محسوب می شود که بیشتر در صبحانه مورد استفاده قرار گرفته و 
به دلیل دارا بودن مواد مغذی مانند پروتئین، فسفر، کلسیم، فیبر و آهن، 
برای ترمیم پوســت بسیار مفید است. بر اساس این گزارش، جلوگیری 
از دیابت، ترمیم اســتخوان ها، افزایش ایمنی بدن، بهبود سامت قلب، 
ساخت ماهیچه، سامت دندان، درمان فشار خون باا، کاهش استرس، 
درمان میگرن و افزایش ایمنی بدن بخشــی از فواید مصرف پنیر برای 

بدن انسان است؛ همچنین این ماده برای زنان باردار نیز مفید است. 

اختــال در نظارت شــبانه بر عائم حیاتی)VS( بیماران بســتری در 
بیمارستان با اختال شناختی، فشار خون باا، افزایش استرس و حتی 
مرگ و میر بیماران مرتبط اســت، حال محققان راهی نوین برای انجام 
این کار توســط هوش مصنوعی یافته اند. برای اولیــن بار یک گروه از 
محققان "موسسه تحقیقات پزشکی فاینستاین" ابزار بالینی پیش بینی 
یادگیری عمیق را برای شناسایی بیمارانی که ازم نیست در طول شب 
بیدار شــوند تا عائم حیاتی آنها اندازه گیری شــود، توسعه داده اند که 
این موضوع به آنها اجازه می دهد تا بیماران بیشــتر اســتراحت کرده و 
زودتر بهبودی خود را به دست آورند. نتایج این مطالعه براساس بررسی 
یافته های ۲۴.۳ میلیون اندازه گیری عائم حیاتی به دســت آمده است. 

آنها موفق به بررسی ۲.۱۳ میلیون ویزیت بیمار شدند.

 یک توصیه برای حفاظت 
از ریه ها در هوای آلوده

 خواص پنیر 
برای درمان میگرن
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حرفه آموزی و اشتغال در زندان قزلحصار

تویوتا هایلوکس با موتور V8 در مسابقات رالی داکار 2021
تویوتا گازو ریسینگ ترکیب خود برای شرکت در مسابقات رالی داکار ۲۰۲۱ را که قرار است سوم ژانویه در عربستان برگزار شود 
اعام کرد. این تیم ژاپنی متشــکل از چهار شــرکت کننده خواهد بود که هر کدام با آخرین نسخه از تویوتا هایلوکس سفارشی، 
مسابقه خواهند داد. این نسخه هایلوکس مجهز به یک موتور ۵ لیتری V8 با تنفس طبیعی شده و همچنین از تعلیق مستقل و 
سیستم چهار چرخ محرک برخوردار است. اصاحات بیشتری در سیستم تعلیق و موتور برای رقابت بهتر و قابلیت اطمینان بیشتر 
صورت گرفته است. طراحی بیرونی مدل های جدید مسابقه ای نیز به روزرسانی شده است. پشت فرمان این خودروها، ناصر العطیه 
و ماتیو باومل و تعداد دیگری از رانندگان مطرح رالی قرار می گیرند. مسابقه رالی داکار ۲۰۲۱ فقط در عربستان انجام خواهد شد 

ولی برگزارکنندگان قول داده اند بخش ها و مسیرهای جدیدی برای رقابت بیشتر به آن بیافزایند.

آقایان مسوول در پرسپولیس لطفا سکوت کنید!
سخنان و واکنش های که مسووان باشگاه پرسپولیس درباره شکایت النصر دارند باعث شده است تا عربستانی ها امیدوار به برنده شدن در 
این پرونده شوند. آیا بهتر نیست که مسووان پرسپولیس مثل عربستانی ها در این زمینه تا صادر شدن رای نهایی سکوت کنند؟ داستان 
پرسپولیس و النصر هم چنان ادامه دارد و تیم سعودی به هر دری می زند تا به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.النصر بافاصله بعد 
از شکست برابر پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به AFC شکایت کرد و مدعی شد که نماینده ایران مرتکب تخلف شده 
است و به صورت غیر قانونی از خریدهای جدید خود در لیگ قهرمانان استفاد کرد. AFC با استناد به گزارش فیفا شکایت النصر را رد 
کرد اما تیم عربستانی به کمیته استیناف شکایت کرده است و منتظر رای نهایی است. در روزهای اخیر اظهاراتی که مسووان باشگاه 
پرســپولیس بر زبان آورده اند باعث شــده است تا رسانه ها و هواداران عربستانی امیدوار به پیروزی النصر در این بازی، در خارج از زمین 
فوتبال شوند. نکته جالب این که باشگاه النصر عربستان در این زمینه سکوت کرده است و این تنها رسانه ها هستند که به گمانه زنی های 
خود در این زمینه ادامه می دهند. تنها واکنش رسمی باشگاه النصر این بود که بعد از رد شکایت اعام کرد که به کمیته استیناف و بعد 

از آن دادگاه حکمیت ورزش )CAS( شکایت خواهد کرد. النصر شکایت خود را به کمیته استیناف فرستاده است و منتظر پاسخ است.

ت شفاگر گیر این اشکم کمی کی باشمی از غم ، غَمیمن رنجه دل تو ازنین تو ر طَرَب  من  ر بادانی نکو نبود چنین تو شادمان و من حزینجان ش خدمت اورم نندیشم از جور و جفاجز راه عشقت نسپرم گر جان  خُوهی فرمانبرم گارا رَه زدی جان و دل از من بِستَدَیوسته ر کوی توام از روی تو مانده جدادل خستهٔ روی توام جان بستهٔ موی توامر من اگر یک دم دمی یابم ازین عِلّ کردم همه جُرمت بِحِل ّ گره ز غم  کُشتی مراای ه ز رخسارت خِجِل وی راحت و آرام دلآری نکویی را بَدی آخر روان باشد روار من ن

پیشنهاد

چهره روز

زندگی نامه آیت اه روح اه کمالوند 
زندگی نامه و شــرح فعالیت های سیاســی و اجتماعی 
آیــت اه روح اه کمالونــد با قلــم کامران عــاروان در 
قالب شخصیت های مانا چاپ شــد. مجموعه پژوهشی 
»شــخصیت های مانا« با هدف ارائــه الگوهای موفق، به 
زندگی شــخصیت های نیکنامی می پردازد که در عرصه  
دانش، فرهنگ، سیاست و اجتماع در ایران معاصر زیسته 
و درگذشــته اند. این مجموعه که برای عموم مخاطبان 
بویژه جوانان و دانشــگاهیان تهیه شده برآیند احساس 
ضرورتی اســت که در پهنه ارائه آثار دقیق و مســتند 
از زندگانــی افراد تأثیرگذار پدید آمده اســت. از این رو 
پژوهشگران دفتر ادبیات انقاب اسامی حوزه هنری که 
تجربه ای در شرح حال نویسی داشتند، گروهی را با عنوان 
شخصیت های مانا تشکیل دادند. این گروه یکصد تن از شخصیت های مشهور یا کم آوازه معاصر را برگزید 
تا در مجموعه ای به شرح احوال، فعالیت ها، آراء و اندیشه ها، آثار و دیگر تکاپوهای زندگی شخصیت های 
مورد نظر پرداخته، آنان را به شیوه محققانه، علمی و مستند، در حدود یکصد صفحه، به مخاطبان معرفی 
کند. یکی از افراد مطرح در قرن معاصر آیت اه کمالوند است کارنامه درخشانی در فعالیت های سیاسی 
و اجتماعی دارد؛ بخش مهمی از زندگی او با وقایع آغازین انقاب اسامی پیوند خورده است. شاید این 
نزدیکی به زمان وقوع خیال محقق را آسوده سازد که تمام منابِع رویدادها به آسانی در دسترس او قرار 
دارند، اما با کمی دقت و با نکته بینی می توان فهمید که در دل وقایع انقاب اسامی ابهامات و سؤاات 
زیادی وجود دارد که مورخ و محقق را برای مدتی به خود مشغول خواهد کرد. این اثر پژوهشی متکی بر 
روش توصیف و تحلیل تاریخی است. گاهی توصیفی است و گاهی ترکیبی از توصیف و تحلیل تا شاید 

بخشی از رخدادهای مرتبط با آیت اه کمالوند روشن شود. 

مهدی محقق
مهدی محقــق )متولد ۱۰ بهمن ۱۳۰8 خورشــیدی( 
نویســنده، عامه، ادیب، فقیه، مجتهد، نســخه پژوه و 
پژوهشــگر تاریخ پزشکی اسامی، مصحح و شارح کتب 
ادبی و فلســفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران است. وی 
اصالتی دامغانی از خاندان محقق داشته و در شهر مشهد 
به دنیــا آمــد و دارای مدرک دکتری الهیــات و معارف 
اسامی از دانشگاه تهران و دکتری زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه تهران است. وی بنیان گذار دائرةالمعارف تشیع 
و عضو هیئت امنای بنیاد دائرةالمعارف اسامی و رئیس 
اســبق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مدیر مؤسســهٔ 
مطالعات اسامی دانشــگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل و 
عضو پیوستهٔ فرهنگســتان زبان و ادب فارسی است. در 
ســال ۱۳۵۳ به عنوان رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی برگزیده شد و با استفاده از امکانات 
مؤسسهٔ مطالعات اسامی ده اثر به استادان آن رشته تقدیم داشت و نیز در همین سال به عنوان عضو 
هیئت امناء با انجمن فلســفه همکاری کرد و در نشر آثار علمی دانشمندان شیعی ایرانی به وسیلهٔ آن 
انجمن در این توفیق علمی ســهیم گردید. پس از بازنشستگی سالی سه ماه در کانادا به مدت پنج سال 
تدریس کرد و پس از آن پنج سال در مؤسسهٔ بین المللی اندیشه و تمدن اسامی به عنوان »استاد ممتاز 
فلســفهٔ اسامی« به تدریس و تحقیق اشتغال ورزید و نشــر مجموعه ای از متون و تحقیقات در زمینهٔ 
علوم اســامی را بنیان نهاد که تاکنون دوازده مجلد از آن به وسیلهٔ آن مؤسسه در تهران و کوااامپور 
در مجموعهٔ »اندیشهٔ اسامی« منتشر شده است؛ و نیز به دعوت دانشگاه آکسفورد سالی یک ماه در آنجا 
به تحقیق و مطالعه دربارهٔ تاریخ پزشــکی اشتغال داشته و برخی از استادان را در راهنمایی رساله های 

دکتری در زمینهٔ علوم اسامی یاری کرده است.

بخوانید در اینستاگرام


