روحانی:

کسانی که حقوق ثابت ندارند  4ماه کمک معیشتی میگیرند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور با بیان اینکه کسانی که حقوق ثابت ندارند  ۴ماه کمک معیشتی خواهند گرفت ،گفت :افرادی که مشمول این کمک خواهند شد آذر ،دی ،بهمن و
کرد.حجتااسام حسن روحانی ،رئیسجمهور ،صبح دیروز (چهارشنبه  ۲۸آبان ماه) در
اسفند ماهانه به ازای هر نفر  1۰۰هزار تومان کمک باعوض دریافت خواهند
ّ
جلسه هیأت دولت با بیان اینکه در آستانه مرحله جدیدی از مسئولیتپذیریهای اجتماعی به سبب اوجگیری کرونا در کشور قرار گرفتهایم ،گفت :به همین دلیل از
شنبه محدودیتهای شدیدی در کشور اعمال میشود و شهرهایی که شرایط قرمز دارند تقریباً به حالت تعطیل در میآیند و شهرهای نارنجی ،نیمه تعطیل خواهند
شد ،جز موارد ضروری که ضرورت دارد و افراد باید سر کار بیایند یا فروشگاهها و آنهایی که خدمات یا کاا ارائه میدهند ....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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نوبخت اعام کرد:

ارز  11هزار تومانی و نفت  40داری در بودجه 1400
وزیر صمت عنوان کرد؛

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

مسیر مبهم بودجه بین دولت و مجلس
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به دنبال حذف ارز  4200تومانی هستیم

وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال حذف ارز  ۴۲۰۰هستیم ،گفت :تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت در
شرایط کنونی آماده حذف ارز  ۴۲۰۰است.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت علیرضا رزم حسینی در جلسه
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد ،گفت :استفاده از ارز
متقاضی یا ارز اشخاص ،صرفاً منوط به ثبت در سامانه آماری بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و سامانه جامع
تجارت آزاد شده است که از هفته آینده اجرایی و ثبت در سامانه ثبت خواهد شد .وی با اشاره به دیگر تصمیمات
اباغی از سوی رئیس جمهور تصریح کرد :تمامی صادرکنندگانی که از سال  139۸تعهد ارزی داشتهاند ،میتوانند
تعهد ارزی خود را از محل واردات برای خود یا برای غیر ایفا کنند که این موضوع اباغ نیز شده است .وزیر صمت
در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد :از دیگر اباغیههای ریاستجمهوری تسریع در ترخیص کااهای
رسوبی در گمرکات بوده است...
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تعطیلی2هفتهای اصناف بیحساب وکتاب است

چکهایزیادیبرگشتمیخورد
5

گزارش از بازار سرمایه؛

ادامه روند صعودی بورس
6

تازهترینفهرستمشاغلتعطیلنشدنی
درایامکرونااعامشد

کلیات طرح جامع مدیریت هوشــمند محدودیتها متناســب با وضعیت و رونــد بیماری کووید  19در
شــهرهای کشور ،از سوی کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،اعام
شــد .کلیات طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید  19در
شهرهای کشور ،از سوی کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،اعام شد.
متن کامل این اطاعیه بدین شرح است:
در اجرای مصوبات ســتاد ملی مدیریت کرونا و در پاسخ به پیگیریهای مردمی و مطالبات افکار عمومی
در راستای قطع زنجیره انتشار و انتقال ویروس منحوس کرونا ،کلیات ناظر بر تبیین طرح جامع مدیریت
هوشمند محدودیتها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید  19در شهرهای کشور ،در این اطاعیه به
استحضار ملت شریف ایران و اصحاب ارجمند رسانه میرسد و جزئیات مرتبط با هر یک از موضوع های
مطرح شده ،در اطاعیه های بعدی قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ،اعام میشود:
 .1در این طرح ،وضعیت شهرهای کل کشور به سه دسته زرد ،نارنجی و قرمز تقسیم شده است.
 .۲حوزهها و فعالیتها در همه این شــهرها در پنج بخش :ادارات ،تجاری ،خدماتی و بازرگانی ،آموزشی،
فرهنگی و اجتماعی ،ترددها را در بر میگیرد.
 .3متناسب با روند بیماری در هر شهر وضعیت سه گانه و نوع محدودیتهای مرتبط تعیین و اعمال شود.
 .۴شــاخص تعیین وضعیت شهرها در این طرح متمرکز برتعداد بستری با تست  PCRمثبت روزانه است
درسه دسته ذیل است؛
*شهرهای زرد :بستری با تست  PCRمثبت روزانه ۴نفر به ازاء هرصد هزار نفر.
*شهرهای نارنجی :بستری با تست  PCRمثبت روزانه 6نفر به ازاء هر صدهزار نفر.
*شهرهای قرمز :بستری با تست  PCRمثبت روزانه 1۰نفر به ازاء هرصد هزار نفر.
.5ضمانت اجراء پیش بینی شــده در این طرح ،شــامل تذکر کتبی ،انفصال از خدمت کارکنان و مدیران
دولتی ،پلمپ  ،جریمه نقدی و ...میباشد.
.6جریمه برای خودروهای شخصی پانصد هزار تومان و یک میلیون تومان است.
 .7فهرســت مشاغل مشاغل گروه یک (مشاغل ضروری) که در هیچ یک از وضعیتهای سهگانه تعطیل
نمیشوند ،به شرح ذیل اعام می شود:
.1کارخانههای تولیدی ،مراکز صنعتی و معدنی ،کشاورزی ،شیات و خدمات وابسته؛
.۲مراکز زیرساختی و حیاتی ،مراکز تامین و توزیع آب ،برق ،گاز ،مدیریت پسماند ،فاضاب و فعالیتهای
تصفیه و تهویه هوا ،پاایشگاهها و جایگاههای عرضه سوخت؛
.3حمل و نقل عمومی کاا و مساف ِر برون شهری شامل ریلی ،هوایی ،جادهای و دریایی؛
.۴حمل و نقل عمومی درون شهری؛
.5ادارات و مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی ،امدادی و ستادی؛
.6فروشگاههای زنجیرهای ،سوپر مارکتها ،میوه فروشیها و سبزی فروشیها ،میادین میوه و تره بار؛
.7مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و فروش محصوات غذایی و خدمات وابسته؛
.۸مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی نانوایی(تولید فراوردههای نانوایی)؛
.9مراکز بهداشتی ،درمانی ،امدادی ،اورژانس و تامین آمبوانس دولتی و خصوصی؛
.1۰داروخانهها ،مراکز و فروشگاههای دامپزشکی ،پخش دارو ،عطاری و داروهای سنتی؛
.11مراکز تهیه ،تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرونبر؛
.1۲خدمات اپراتورهای ارتباطی  ،خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی؛
.13شــرکتهای خدمات اینترنتی(اعم از تامین کنندگان اینترنت ،فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای
خدماتی مبتنی بر اینترنت)؛
.1۴رسانههای مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛
.15مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان ،معلولین ،جانبازان  ،مراکز توانبخشی و مراقبتی ،آسایشگاهها؛
.16تعمیرگاههای انواع خودرو ،لوازم خانگی ،الکتریکی و الکترونیکی؛
.17فروشگاههای انواع قطعات و لوازم یدکی؛
.1۸فروشگاههای انواع مصالح ساختمانی و آهنآات؛
.19کارگاههای صنعتی(مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)؛
.۲۰چاپخانهها؛
.۲1خشکشوییها.
.۲۲آرامستانها
زمان آغاز اجرای طرح ،اول آذرماه سال  1399است و متناسب با روند و وضعیت بیماری در شهرها ،زمان
محدودیتها استمرار یا کاهش خواهد یافت.
.۸جزئیات بیشــتر طرح در اطاعیههای بعدی به اســتحضار ملت شــریف خواهد رســید .از ملت عزیز
تقاضامندیم اخبار و اطاعات ازم را از طریق اطاعیههای صادره دریافت نمایند.

در نامه دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران به دبیر کل سازمان ملل مطرح شد:

اعتراض به رویکرد سیاستزده گزارشگر ویژه ایران
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت :با وجود اینکه در پیش نویس گزارش دبیرکل موضوع تأثیر تحریمهای رژیم آمریکا و دولتهای غربی بر
وضعیت معیشتی مردم ایران و مبارزه با بیماری کرونا آمده بود ولی متأسفانه در گزارش نهایی حذف شده است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی
ستاد حقوق بشر« ،علی باقریکنی» دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران ،در نامهای خطاب به «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل،
ضمن انتقاد از عملکرد دوگانه حقوق بشری کشورهای اروپایی علیه ایران ،اظهار داشت :برخورد سیاستزده ،غیرمنصفانه ،ناعادانه ،تبعیضآمیز
و غیرحرفهای دولتهای غربی با مفاهیم و مسائل حقوق بشری ،نهتنها هیچ گرهای را از مشکات باز نمیکند ،بلکه حقوق بشر را به ابزاری برای
پیشبرد اهداف نامشروع قدرتهای بزرگ تبدیل میکند.وی با اشاره به تاش برخی از دولتهای مدعی حقوق بشر غربی برای تصویب قطعنامه
حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه کشورمان ،تصریح کرد :قطعنامهای که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی
ســازمان ملل مطرح شود ،مبتنی بر واقعیتهای حقوق بشری ایران نیست .کانادا که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ملت ایران است به طور
سیستماتیک ناقض حقوق بشر است؛ چرا که صاحبان اصلی این سرزمین را از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر
آنها مسلط کرده است.دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد :امریکا ،فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،کانادا و سوئد که بیشترین هجمههای حقوق بشری را در
سطح بینالمللی علیه جمهوری اسامی ایران به راه انداختهاند ،با وضع یا اجرای تحریمهای ظالمانه ،غیرقانونی و جنایتبار ،بزرگترین ناقضان
حقوق مردم ایران و همچنین ملتهای منطقه هستند .بی توجهی دبیر کل سازمان ملل نسبت به نقض حقوق ملت ایران به واسطه تحریمهای
رژیم آمریکا که از سوی دولت های غربی اجرا می شود و نیز آثار و پیامدهای آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران هیچ منطقی ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد« :بیطرفی»« ،اســتقال»« ،انصاف» و «عدالت» اقتضا میکند که گزارش جنابعالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در
کنار ذکر ادعاها و اتهامهای گروههای تروریستی و معاند ملت ایران ،نگاهی نیز به واقعیتهای حقوق بشری ایران داشته باشد و تدابیر و اقدامهای
زمینهســاز و یا منتهی به صیانت از حقوق بشــر و نیز تعبیه و ایجاد سازوکارها و ساختارهای ارتقابخش وضعیت حقوق بشر را ارائه دهد؛ اما در
کمال تأسف و تعجب گزارش نهایی بهطور کامل چشم خود را بر روی واقعیتهای حقوق بشری ایران میبندد.باقری در انتقاد از رویکرد گزارش
اذعان داشت :با وجود اینکه در پیش نویس گزارش دبیرکل موضوع تأثیر تحریمهای رژیم آمریکا و دولتهای غربی بر وضعیت معیشتی مردم
ایران و مبارزه با بیماری کرونا آمده بود ولی متأسفانه در گزارش نهایی حذف شده است که موجب تعجب و تأسف کارشناسان منصف قرار گرفته
است .در نهایت ضمن اعام آمادگی برای همکاری حقوق بشری با سازمان ملل به دور از هرگونه سیاستزدگی ،انتظار دارد که جنابعالی بهعنوان
مخرب و غیرســازنده و سیاستزده برخورد با
عالیترین مقام ســازمان ملل متحد ،تدابیر و اقدامهای ازم در خصوص اصاح و بازنگری فرآیند ّ
مقوله حقوق بشر را به عمل آورید تا بیش از این حیثیت و آبروی بزرگترین سازمان بینالمللی دستخوش اهداف و مقاصد سیاسی چند قدرت
زیادهخواه و خودبرتربین قرار نگیرد.گفتنی اســت قطعنامه پیشنهادی حقوق بشری کانادا علیه جمهوری اسامی ایران در کمیته سوم مجمع
عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود.

در پی افزایش قیمت شیرخام؛

محصوات لبنی گران شد
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی از افزایش قیمت شیرخام و
به تبع آن افزایش قیمت لبنیــات خبرداد.حمدرضا بنی طبا ،اظهار کرد:
براساس مصوبه سازمان حمایت قیمت شیرخام از درب دامداری ها ۴15۰
تومان شد و تمام دامداری ها نیز مکلف هستند که شیرخام را با این قیمت
مصوب به کارخانه ها تحویل دهند و فروش شیرخام بیش از  ۴15۰تومان
تخلف اســت و ســازمان تعزیرات به آن ورود خواهد کرد.وی اضافه کرد:
افزایش قیمت شیرخام فشــار را از واحدهای کوچک تولید لبنیات برمی
دارد ،زیــرا این واحدها ســهم کمی از بازار دارند و اما در شهرســتان ها
در حوزه اشتغال زایی ســهم قابل توجهی دارند.سخنگوی انجمن صنایع
فرآورده هــای لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت شــیرخام باعث افزایش
قیمت لبنیات خواهد شد ،گفت :براساس توافقات صورت گرفته با سازمان
حمایت ،قیمت ماست دو و نیم کیلویی دبه پرچرب  ۲۴هزار تومان ،دبه کم
چرب  ۲1هزار تومان ،شیر نایلونی  5۴۰۰تومان ،پنیر  ۴۰۰گرمی کاپ 1۴
هزار و  5۰۰تومان ،شــیر بطری کم چرب  71۰۰تومان ،نیم چرب 75۰۰
تومان،ســه درصد چربی  ۸5۰۰تومان ،شــیر کامل  ۸6۰۰تومان ،قیمت
شیر خام درب دامداری  ۴15۰تومان ،درصد چربی  6۰تومان ،قیمت کره
حیوانی  1۰۰گرمی  1۰هزار تومان خواهد شد .همچنین قیمت ماست کم
چرب  9۰۰گرمی  ۸۰۰۰تومان و ماست پرچرب  9۰۰گرمی  97۰۰تومان
تعیین شده است .قیمت شیرخام براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ۲9۰۰
تومان با احتساب هفت درصد تلورانس بود که روز گذشته قیمت آن تغییر
کرد و قیمت هر کیلو شیرخام از درب دامداری به  ۴15۰تومان رسید.

طا و سکه باز هم ارزان شد

افت شدید تقاضای خرید و افزایش
فروشندهها
نایب رییس دوم اتحادیه طا و جواهر تهران از ادامه روند نزولی در بازار طا
خبر داد و گفت :در پی ریزش قیمتها ،تقاضا برای خرید به شدت افت کرده
و در مقابل تعداد فروشندگان طا و سکه بیشتر شده است .محمد کشتیآرای
با اشاره به کاهش قیمتها در بازار طا اظهار کرد :دیروز بهای اونس جهانی
با کاهش جزیی همراه بود و از طرف دیگر نرخ ارز هم افزایش نیافته به همین
دلیل قیمت طا و ســکه مجددا ارزان شده اســت.او اضافه کرد :از طرفی با
توجه به تعطیات پیش رو ناشی از محدودیتهای ایجاد شده برای بیماری
کرونا ،بازار با افت شــدید تقاضا برای خرید و رکود سنکین مواجه شده و در
مقابل تعداد فروشندکان طا و سکه به دلیل ترس از ریزش بیشتر قیمتها،
افزایش یافته است.کشــتیآرای از کاهش حباب سکه هم خبر داد و گفت :با
توجه به افت تقاضا ،حباب سکه در حال حاضر به 6۰۰هزار تومان رسیده که
طی چند ماه گذشته کمترین میزان حباب بوده است.همچنین به گفته این
فعال بازار طا ،قیمت فعلی طا و سکه کاما با نرخ ارز و بهای اونس جهانی
منطبق است.کشتیآرای در پایان با تشریح قیمتهای دیروز گفت :در جریان
معامات ساعت ( )1۴:۰۰دیروز بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه سکه طرح
جدید به 11میلیون و ۸۰۰هزار و سکه طرح قدیم به 11میلیون و 6۰۰هزار
تومان کاهش یافت.نایب رییس دوم اتحادیه طا افزود :همچنین قیمت نیم
ســکه به شش میلیون و 35۰هزار ،ربع سکه چهار میلیون و ۴۰۰هزار ،سکه
یــک گرمی دو میلیون و 55۰هزار و هر گرم طای 1۸عیار به یک میلیون و
13۸هزار تومان رسید.

روز ســه شنبه  ۲7آبان ماه  99در جلسه علنی مجلس ،نماینده دولت
و نمایندگان مجلس شــورای اسامی بر سبیل اتهام زنی برای تنظیم
بودجه ای در خور شان شفافیت مورد نیاز کشور حسابی برای هم شاخ
و شانه کشیده و زیر پای هم را خالی کردند .چند سالی هست که دولت
از ارائه بودجه شــرکتهای دولتی که عددی برابر سه برابر اصل بودجه
است ،طفره میرود .امسال علی الظاهر با افشای زمان و موضوع نشست
هایی که در صحن علنی روز ســه شنبه توضیح داده شد و روشن شد
که بخشهای مسئول دولت موظف به ارائه بودجه دلخواه مجلس بوده
اند ولی مســیر بودجه در تصمیمات باادستی به سمت و سوی ازم
نرفته ،تنش در مجلس با دولت را بسمت حساسیتهای مهمی کشیده
اســت .این حساسیتها زمانی بیشتر شده اســت که دولت در پاسخ
به شــورای نگهبان در ایحه کمک یارانهای  1۲۰هزار تومانی مجلس
شانه خالی کرد .مهمترین بحث بین دولت و مجلس در شرایط کنونی
ایحه بودجه ســال  1۴۰۰خواهد بود و در حالی به زودی به مجلس
ارسال خواهد شد که بودجه سال جاری در چهار ماه باقیمانده از سال
جاری با کسری حدود  16۰هزار میلیارد تومانی روبه رو است .درتبیین
شرایط  ،کارشناسان اقتصادی دلیل رشد بیش از  ۲هزار میلیارد تومانی
حجم نقدینگی در روز را تأمین هزینههای بودجه و ســود سپردههای
بانکی از محل اســتقراض از حوزه مالی کشور معرفی میکنند .با این
وجود دولت مدعی اســت تحریم و شــیوع کرونا منابع درآمدیاش را
به شــدت تحت تأثیر قرار داده اســت و در برابر هرگونه هزینه تراشی
از ســوی مجلس واکنش تندی نشــان میدهد .با این حال نمایندگان
مجلس نیز معتقدند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به پرداخت یارانه
بیش از هزار هزار میلیارد تومانی در رهگذر بودجه سنواتی اشاره کرده
و خود رئیس دولت نیز میگوید دولت گران اداره میشــود .از این رو
برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه میتوان منابع پایدار جدیدی را در
بودجه به جابهجایی پرداختهای انتقالی از بخش عرضه کل به بخش
تقاضای کل انتقال داد که گویی همین اختافات بر سبیل نحوه هزینه
کرد در بودجه ،محل مناقشــه دولت و مجلس شده است .برای اینکه
روشن کنیم بودجه  1۴۰۰را چطور باید ببینیم تا بتوانیم بخش منابع
و مصارف را تراز کنیم ،باید گفت هم اکنون که حدود چهار ماه از سال
 99باقی مانده ،دغدغه تأمین کسری بودجه  16۰هزار میلیارد تومانی
به دغدغه نظام تبدیل شــده است .این در حالی که است که در نیمه
ابتدایی ســال جاری به طور متوسط  7۰هزار میلیارد تومان بر حجم
نقدینگی کل کشور افزوده شده که به نظر میرسد یکی از دایل رشد
حجم نقدینگی تأمین کسری بودجه  99بوده است .در چنین شرایطی
کمتر از  ۲۰روز دیگر به ارائه ایحه بودجه از ســوی دولت به مجلس
باقی مانده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این به یارانه
بیش از هزار هزار میلیارد تومانی بودجه ســنواتی اشاره میکند .تقریباً
معادل نیمی از رقم بودجه کل کشور محل مناقشه واقع شده است .از
ســوی دیگر خود رئیس جمهور بارها به گران اداره شدن کشور توسط
ساختار دولت اذعان کرده است .در این بین مجلس جدید بر این باور
است که یارانه زیادی در رهگذر بودجه و ابهای ردیفهای درآمدی و
هزینهای وجود دارد که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه صرفاً باید
پرداختهــای انتقالی و یارانهها از ردیفی به ردیف دیگری انتقال یابد،
در واقع مجلس مدعی اســت دولت بهانه میگیرد و اا قرار نیست در
بودجه هزینه جدیدی تراشــیده شود .ریشههای مناقشه بر سر بودجه
در کشور البته قبل از اینکه به صحن علنی مجلس و یا به کمسیونها
رفته باشــد در فضای مجازی با کلیپها افشاگری و بیانیه دادنها به
سمع و نظر ملت صبور ایران اسامی رسیده است و بخشی از ابهامات
و حتی اتهامات علیه دولت در اداره غیر شــفاف کشــور را دامن زده
اســت .در شرایط کنونی دولت ســعی دارد خود را خالی از نقدینگی
معرفی نموده و موضوع ناتوانی دولت در اداره کشور را بگردن منویات
مقاومتی بیاندازد و همین امر محل شــبهه جریانهای سیاسی و حزبی
و بیشتر انقابی واقع گردیده است .ایکاش میتوانستیم ساختار بودجه
را به یک جریان ســتادی از همه قوا بسپاریم و دولت فقط موظف به
اجرای بودجه میشــد که در این صورت طبعا به شفافیتهای منابع و
مصارف نزدیکتر میشدیم.
والسام

فوت  ۴۸۰نفر در  ۲۴ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعام آخرین آمار مربوط به بیماران
و بهبودیافتگان کرونا در کشــور گفت :در  ۲۴ســاعت گذشته ۴۸۰
نفر بر اثــر ابتا به بیماری کرونا جان خود را از دســت دادند.دکتر
سیما ســادات اری ،سخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :تا دیروز  ۲۸آبان  1399و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی 13 ،هزار و  ۴۲1بیمار جدید مبتا به کووید 19در کشور
شناسایی شد که  ۲۸37نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران
کووید 19در کشور به  ۸۰1هزار و  ۸9۴نفر رسید.وی افزود :متاسفانه
در طول  ۲۴ســاعت گذشــته ۴۸۰ ،بیمار کووید 19جان خود را از
دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۴۲هزار و 9۴1
نفر رسید البته خوشبختانه تا کنون  576هزار و  9۸3نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.به گفته وی 571۲
نفر از بیمــاران مبتا به کووید 19در وضعیت شــدید این بیماری
تحــت مراقبت قرار دارند.اری گفت :تا کنون  5میلیون و  6۲6هزار
و  631آزمایش تشــخیص کووید 19در کشــور انجام شده است.بر
اساس اعام وزارت بهداشت استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمد ،گیان ،بوشــهر ،زنجان ،ایام،
خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراســان شــمالی ،همدان ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند و اســتانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و
سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
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واعظی:

اگر آمریکا به تعهداتش برنگردد ،ما هم
نمیتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :اگــر آمریکاییها به تعهدات خود بر نگردند ما
هــم نمیتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم و لــذا باید ابتدا به تعهدات خود عمل
کنند .محمود واعظی رییس دفتر رییسجمهور در پایان جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران در مورد پیش بینی اینکه رییسجمهور آینده آمریکا به برجام
بازمیگــردد؟ گفت :دولت آمریکا دوماه دیگر ســر کار می آید و ارتباط آنچنانی
نداریم که بدانیم چه تصمیمی دارند و هر چه شــما می دانید ما هم می دانیم.
وی ادامــه داد :امــا بایدن و هریس در صحبت های خــود گفته اند به برجام بر
میگردیم چون کمک به صلح جهانی اســت ،اما برجام یک توافق جامع اســت
که همه امضا کرده اند و اگر آنها به تعهدات خود بر نگردند ما هم نمی توانیم به
تعهدات خود عمل کنیم و لذا باید ابتدا به تعهدات خود عمل کنند.واعظی درباره
بودجه ســال آینده اظهار داشت :در این ایام سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی
که با دستگاههای مختلف دولت انجام داده است و پیشنهاد کلیات بودجه را برای
دولت و آورده بود که دیروز این کلیات در جلسه دولت مطرح شد؛ موارد بسیار
خوبی که همواره جزو تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین جز سیاست های
اساســی دولت بوده ،لحاظ شده است در این بودجه سعی بر این شده که هم به
معیشت مردم ،فقر مطلق توجه بیشتری شود.وی افزود :با توجه به تحریمهایی که
داشتیم برنامهریزیهایی که در مورد فقر مطلق انجام داده بودیم و امکان انجام آن
ها فراهم نشده بود این بودجه دیده شده است؛ بخشی نیز در مورد سیاستهای
توســعهای ما بوده که تاش کردیم مقداری از تجربیاتی که در تحریم کســب
کردهایم و تغییراتی که در شرایط جهانی است استفاده کنیم و بتوانیم گشایش
بهتری برای کارهای توسعهای به وجود بیاید.رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید
بر اینکه همچنان سیاســت ،سیاست گذشته است که بخش جاری بودجه بدون
اتکا به نفت باشد ،تصریح کرد :اما سیاستهای توسعهای که بتوانیم نفت بیشتری
برای اشــتغال و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف بفروشیم به صورت زیر بنا
انجام میشود؛ کار بر این شد که هم پیشنهادات آقای رئیسجمهور و هم اعضای
هیات دولت تا روز شنبه توسط برنامه و بودجه بررسی شود و ما از صبح یکشنبه
با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با توجه به اینکه هفته آینده تهران قرمز است و
جلسه هیات دولت بیش از  ۱۵نفر نمیتواند باشد ،جلسهای داشته باشیم.وی در
بخش دیگری از گفتوگویش با خبرنگاران اظهار داشت :سیاست نظام و سیاست
دولت و سیاســت جمهوری اسامی ایران نسبت به آمریکا تغییر نکرده است .ما
یک سیاســت داشتیم که همان سیاست نظام اســت و مورد نظر و تایید رهبر
انقاب اســامی است .در این دولت ،در دولتهای دیگر و دولت آینده و از طرف
دیگر در خود آمریکا ،هر کس بر سر کار بیاید ،به این معنی نیست که ما سیاست
خودمان را تغییر میدهیم .واعظی گفت :بحثی که رییس جمهور داشتند ،پیام
به ملت ایران بود که گفتند ما از همه امکانات و تاش خودمان استفاده میکنیم
که پولهای بلوکه شدهای که در کشورهای مختلف هست را برای رفاه و معیشت
مردم آزاد کنیم و به دنبال این هســتیم که صادرات نفت را افزایش و بازارهای
صادراتی خود را گســترش دهیم .ما به دنبال این هستیم ارز را به قیمت واقعی
خودش برسانیم.وی ادامه داد :از نظر ما اان قیمت ارز در اثر فشارهای آمریکا و
جنگ روانی که علیه کشور و اقتصاد ما راه انداختند ،اینگونه افزایش یافته است،
بنابراین قیمت واقعی ارز این نیست و باید سر جای خود بیاید .واعظی اضافه کرد:
بحث رییس جمهور با توجه به تحلیلی از شــرایط بینالملل و مطالبی که 4+۱
مطرح کردهاند ،این است که زمانی که در تحریم بودیم  ،اتکای ما بر ملت ایران،
صنعتگران ،بازرگانان تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان بوده و اتکای ما بر
این بوده که روی پای خودمان بایستیم و بتوانیم همه نیازمندیهای خود را تامین
کنیم و تابآوری کشــور را از نظر صنعتی و اقتصادی افزایش دهیم.البته این به
این معنا نیست که ما همزمان که این خط را دنبال میکنیم از تمام امکانات مان
برای اینکه این تحریم و فشــار برداشته شود استفاده نکنیم.وی اظهار داشت :ما
تحریم را برای خود افتخار نمیدانیم .اینکه بتوانیم متکی به مردم و به داخل باشیم
آن را افتخــار میدانیم ،از این رو اگر هم بخواهیم تحریم را برداریم ،هدف ما این
است که صنعتگران و تولیدکنندگان راحتتر بتوانند کااهای خود را صادر کنند،
بازارهای بهتری به دست بیاوریم و بتوانیم مشکات مردم را حل کنیم.رئیس دفتر
رئیسجمهور گفت :این دولت ماههای آخر خود را میگذراند ،مهم این است که
اگر ما تمام تاشــمان را انجام دهیم که تحریم برداشته شود ،دولت بعدی که بر
سر کار بیاید همه وقت و توانش را برای برنامهریزی برای توسعه چهارسال بدون
تحریم خود انجام دهد ،بنابر این ما فکر می کنیم همین طور که ما ادامه دهنده
دولت قبل بودیم دولت بعد هم ادامه دهنده این هســت .وی خاطرنشان کرد :ما
وظیفه خودمان میدانیم هر آنچه میتوانیم برای اینکه دولت بعد راحتتر و بهتر
بتواند به مردم خدمت کند باید فراهم کنیم .واعظی در پاســخ به سوالی درباره
حذف ارز  4۲۰۰تومانی گفت :همانطور که رییس جمهور به مردم قول دادند ما از
فروردین تا آخر امسال ارز  4۲۰۰تومانی و کااهای آن را تامین کردهایم .وی در
این باره افزود :ما قسمت قابل توجهی از همین کااها را با ارز  4۲۰۰تومان تأمین
کردهایم و خریدهایمان برای ماههای آینده را انجام دادیم آنچه که بهصورت محکم
میتوانم بیان کنم این اســت که امســال ما با ارز  4۲۰۰تومانی کااها را تامین
میکنیم.رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اینکه باید سیستم توزیع ،درست و
جلوی واسطهها گرفته شود ،خاطرنشان کرد :دلیل اینکه ارزی که اان  ۲۵هزار
تومان است ما  4۲۰۰تومان میدهیم و دولت بقیه این ارز را از جیب خود میدهد
این اســت که کاا ارزان بهدست مردم برســد .وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و بقیه دســتگاهها باید سیستم توزیع را طوری درست
کننــد که کااهایی که با ارز  4۲۰۰تومان خریداری میشــود ،به مصرفکننده
برســد.وی در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر مخالفت رییس
جمهوری با تعطیات دو هفتهای گفت :رییس جمهور هیچ زمانی با تعطیلی دو
هفته ای مخالف نبودند .در  ۹ماههای اخیر در تمام جلساتی که مربوط به کرونا
بوده رییس جمهوری حضور داشتند و تمام طرحهایی که وزارت بهداشت از نظر
پزشکی و تخصصی آماده کردند و در کمیته اجتماعی ،انتظامی و امنیتی در وزارت
کشور ،اعضا تشخیص دادند که این طرح قابل اجرا است ،رییس جمهوری با آن
طرحها موافقت کردند .واعظی گفت :طرح جامع تعطیلی که از روز شنبه اجرا می
شود ،بعد از ظهر روز چهارشنبه این طرح را فرستادند و روز پنجشنبه در جلسه
روسای کمیتهها مطرح شد .معموا جلسات روسای کمیتهها دو ساعته است ولی
در این جلسه به مدت دو ساعت و نیم فقط ابعاد این طرح بررسی شد .مطالبی که
از قول رییس جمهوری در این جلسه منتشر شده استقبال از این طرح بوده است.
وی یادآور شــد :بعد از اینکه در جلسه روز پنجشنبه روسای کمیتهها این طرح
مورد بررسی قرار گرفت ،در دستور جلسه ستاد ملی روز شنبه قرار گرفت .رئیس
دفتر رئیسجمهور گفت :روز شــنبه تمام وقت جلسه ستاد ملی را به این طرح
اختصاص دادیم و در آن جلسه هم رییسجمهور در صحبت زنده تلویزیونی از این
طرح استقبال و جزییات طرح را اعام کردند .من نمیدانم که این حرفها از کجا
درمیآید.وی با بیان اینکه بحثی درباره استعفای وزیر بهداشت مطرح نبوده و خود
ایشــان هم از این موضوع اطاع نداشتند ،گفت :گروههایی در کشور هستند که
همیشه یا مخالف یا موافق هستند ،بااخره این دولت هم مخالف و موافق داشته
است زمانی بیشتر و زمانی هم کمتر بوده است.
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کسانیکهحقوقثابتندارند4ماهکمکمعیشتیمیگیرند

رئیسجمهور با بیان اینکه کسانی که حقوق ثابت ندارند  4ماه کمک معیشتی خواهند
گرفت ،گفت :افرادی که مشمول این کمک خواهند شد آذر ،دی ،بهمن و اسفند ماهانه
کرد.حجتااسام حسن
به ازای هر نفر  ۱۰۰هزار تومان کمک باعوض دریافت خواهند
ّ
روحانی ،رئیسجمهور ،صبح دیروز (چهارشــنبه  ۲۸آبان ماه) در جلسه هیأت دولت با
بیان اینکه در آستانه مرحله جدیدی از مسئولیتپذیریهای اجتماعی به سبب اوجگیری
کرونا در کشور قرار گرفتهایم ،گفت :به همین دلیل از شنبه محدودیتهای شدیدی در
کشور اعمال میشود و شهرهایی که شرایط قرمز دارند تقریباً به حالت تعطیل در میآیند
و شهرهای نارنجی ،نیمه تعطیل خواهند شد ،جز موارد ضروری که ضرورت دارد و افراد
باید ســر کار بیایند یا فروشگاهها و آنهایی که خدمات یا کاا ارائه میدهند که تفصیل
آن بیان شده و خواهد شد.
مشکل کرونا صرف ًا از طریق تغییر سبک زندگی بهوجود میآید
وی ادامه داد :همه میدانیم تعطیلیها و محدودیتهای شــدید ،راه حل اصلی مشکل
کرونا نیست .مشکل کرونا صرفاً از طریق تغییر سبک زندگی بهوجود خواهد آمد ،یعنی
مردم اگر ســبک زندگی را با پروتکلهای اجتماعی و فاصلههای فیزیکی ،عدم رفتوآمد
خانوادگی ،عدم حضور در شــادی و عزا ،مناســک دینی و مذهبی و ملی تغییر ندهند
وضعیت به همین صورت خواهد بود و تغییر چندانی نخواهد کرد.
تمام جلسات در تمام قوا ،از شنبه نباید با حضور بیش از  15نفر برگزار شود
روحانی تصریح کرد :تمام جلســات در تمام قوا ،از شنبه نباید با حضور بیش از  ۱۵نفر
برگزار شــود ،و این قانونی است که ستاد ملّی مبارزه با کرونا وضع کرده و همه ملزم به
رعایت آن هستند.رئیسجمهور با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن برخی اقشار از شرایط
پیش آمده از کرونا،گفت :در جلســه دیروز دولت بحث شد که باید کمکهایی را به این
افراد انجام دهیم تا بخشــی از این مشکات کاهش یابد.وی ادامه داد :افرادی که حقوق
ثابت میگیرند ،اگر کار آنها تعطیل هم بشــود بااخره حقوقشــان را میگیرد .مشکل
آنهایی است که حقوق ثابت نمیگیرند و باید روزانه کار و فعالیت کنند تا مخارج روزمره
خودشان را تأمین کنند ،با کسب و کار یا خدماتی که ارائه میدهند.
شنبه تصویب میکنیم به یک سوم جامعه بسته معیشتی بدهیم
روحانی تصریح کرد :محاسبهای که شده حاکی از این است که باید به یک سوم جامعه
برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی
کرونا تصویب خواهیم کرد.
وام یک میلیونی برای  10میلیون خانواده
رئیسجمهور ادامه داد :افرادی که مشــمول این کمک خواهند شد در آذر ،دی ،بهمن
و اســفند ماهانه به ازای هر نفر  ۱۰۰هــزار تومان کمک باعوض دریافت خواهند کرد.
همچنیــن وام یکمیلیونی هم برای همین خانوادهها که  ۱۰میلیون خانواده را شــامل
میشود در نظر گرفته میشود ،شبیه وام یکمیلیونی که قب ًا داده شد ،ا ّما این بار نه برای
همه یارانه بگیرها ،بلکه فقط برای برای  ۱۰میلیون خانواده.
در مورد کرونا اگر هم کسی بیمه نیست حتم ًا تحت پوشش بیمه قرار میگیرد
روحانی در ادامه گفت :قب ًا هم گفته شده که در درمان کرونا اگر هم بر فرض کسی بیمه
نیست حتماً تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و داروهایی هم که دیروز برای کرونا توصیه
میشــود آنها هم مشمول بیمه خواهد شد .اینها کمکهایی است که انجام میشود و
بحثهای دیگری هم دیروز در دولت کردیم و چون نهایی نشده ،بخش اقتصادی دولت
آنها را نهایی میکند و اگر تا شنبه آماده شد به مصوبات اضافه میشود تا از اقشاری که
تحت فشار شدید هستند،حمایت شود.رئیسجمهور با تشکر از شرکتهای دانشبنیان
گفت :این شــرکتها کیتهای جدیدی را برای تشخیص سریع کرونا آماده کردهاند که
ظرف بیست دقیقه نتیجه تست کرونا را مشخص میکند و این کمک بزرگی است .مردم
میدانند در ســی تی اســکن و ونتیاتور نیازی به خارج نداریم .همه داروهایی هم که
میگویند برای کرونا مفید است در داخل تولید میشود ،حتی راجع به واکسن هم دارد
تاش میشــود .البته تاش برای خرید واکسن هم انجام میگیرد تا اگر دیگران زودتر
به واکسن رسیدند ،خرید کنیم .ما همه شرکتهای دانشبنیانی که برای واکسن تاش
میکنند را یاری خواهیم کرد و امیدواریم دیر یا زود به واکسن مطمئن دست پیدا کنیم.
به ناروا میگویند دولت عاقهمند است قیمت ارز و کاا را افزایش دهد
روحانی در ادامه سخنان خود گفت :این ایام که در آن هستیم بحمده شرایط اقتصادی
و اجتماعی ما رو به بهبود است .یعنی عامتهایی وجود دارد که کاهش قیمت کااها،
ارز و سایر موارد را مشاهده میکنیم .تاش دولت بر این است که این مسیر کاهشی ادامه

یابد .خواهش میکنم آنهایی که به ناروا میگویند دولت عاقهمند اســت قیمت ارز و
کاا را افزایش دهد[ ،توجه کنند] دولت تمام همتش این است که مردم در راحتی و رفاه
باشند و آام مردم کاسته شود.

دولت جدید آمریکا شرایط را به سمت قواعد برخواهد گرداند
وی ادامه داد :اان در شــرایطی هستیم که احســاس ما این است که در روزهای آینده
این شرایط بهتر میشود و بهتر میتوانیم فعالیت کنیم .برخی تا میگوییم شرایط بهتر
میشود ،فورا ً میگویند ابد میخواهید با آمریکا مذاکره کنید؛ نه بحث مذاکره با آمریکا
نیست ،بحث دیگری مطرح است .دولت جدید آمریکا شرایط را به سمت قواعد برخواهد
گردانــد ،در حدی که مراعات میکردند .البته دولتهای قبلی هم همه قواعد را مراعات
نمیکردند ولی این آخری یاغی بود .حاا باز برمیگردند به آن شــرایط ،شــرایطی که
میتواند فضا را برگرداند ،یعنی ما از فضای تهدید کمکم به سمت فضای فرصت حرکت
خواهیم کرد.
عبارتها و تعبیرها را درست استخدام کنیم
روحانی در ادامه گفت :ما از ابتدای سال  ۹۷که دولت اخیر آمریکا فشار شدید را بر مردم
وارد آورد ،وارد جنگ اقتصادی شدیم .اشتباه تعبیر نکنیم؛ ما در این سه سال در تحریم
نبودیم ،در محاصره بودیم و در جنگ بودیم .عبارتها و تعبیرها را درســت اســتخدام
کنیم .تحریم قب ًا هم داشتیم ا ّما جنگ اقتصادی از سال  ۹۷شروع شد .تحریم قب ًا هم
بود اما تروریزم اقتصادی از ســال  ۹۷توسط دولت امریکا اعمال شد .کشتی به کشتی را
دنبال میکردند از دریا و هوا .در یک جنگ تمام عیار اقتصادی در برابر یک دولت قلدر
قرار گرفته بودیم.
آمریکا دنبال فشار نبود ،دنبال ایجاد قحطی در کشور بود
روحانی با بیان اینکه برخی فکر میکنند ما دیروز در فکر رفع و دفع تهدید هستیم ،گفت:
ما از ســال  ۹۷به دنبال این کار بودیم .از  ۹۷که جنگ شــروع شد به دنبال رفع و دفع
تحریم و فشار بر مردم و ایجاد فرصت بودیم .دیروز شما دیدید در بخش سیاسی آمریکا
شکســت مطلق خورد .در بخش حقوقی شکست مطلق خورد .در بخش اخاقی آمریکا
شکست کامل خود .در بخش اقتصادی توانست بر مردم ما فشار وارد کند .او دنبال فشار
نبود ،دنبال ایجاد قحطی در کشور بود .دنبال این بودند که در کشور ما تنش اجتماعی
ایجاد کنند و امنیت داخلی را بهم بریزند ا ّما در اهدافشــان صددرصد شکست خوردند.
البته فشــار هم به مردم وارد کردند و مشکاتی را برای مردم ایجاد کردند.وی ادامه داد:
ترامپ از وقتی که از برجام خارج شد انتظارش این بود همه کشورهای دیگر از او تبعیت
کنند .هیچ کشــوری از او تبعیت نکرد .حتی اتحادیه اروپا که دوست سنتی آمریکا بود
تبعیت نکرد ،روس و چین که به طریق اولی تبعیت نکردند .آمریکا ناموفق بود در اینکه
دیگران را به مســیر انحرافی غلطی که آغاز کرده بود بکشــاند .هر طرح سیاسی هم که
داشــت در مجامع بینالمللی شکست خورد .شــما دیدید رفت که جلوی پایان تحریم
تسلیحاتی ایران را بگیرد ،نتوانســت.رئیسجمهور با بیان اینکه ما تحریم تسلیحاتی را
پایان دادیم ،اظهار داشت :آنهایی که میگویند در این چندسال چکار شده؟ ااقل این
مسائل ســاده را بفهمند و ببینند که تحریم تسلیحاتی پایان یافت .این را بدانید .دیروز
میتوانیم آزادانه در چارچوب قاعده بینالمللی اسلحه بفروشیم و بخریم .چیزی که آمریکا
به دنبالش بود از لحاظ سیاسی و بینالمللی و حقوقی و اخاقی صددرصد شکست خورد،
در بخش اقتصادی هم در اهدافی که دنبال میکرد صددرصد شکســت خورد.وی ادامه
داد :ما تعامل با دنیا را در همین سه سال ادامه دادیم .جلسات سه جانبه با روس و ترکیه
وجود داشت که ادامه یافت ،جلسات با روس و آذربایجان ادامه یافت ،همچنین جلسات
با ترکیه و قطر که ادامه دادیم .پیمان اوراســیا را از لحاظ اقتصادی وارد شدیم که البته
به طور موقت اســت و میتوانیم ادامه دهیم .ما در منطقه و در جهان توانســتیم تعامل
سازنده خودمان را با دنیا ادامه دهیم.روحانی با یادآوری سخن خود مبنی بر اینکه دولت
آینده آمریکا هرکه باشــد ناچار است تحریم را کنار بگذارد و در برابر ملت ایران تسلیم
باشــد ،گفت :دلیل اینکه این سخن را مرتب تکرار میکردم این بود که فشار حداکثری
شکست خورد .کسی نمیتواند انکار کند ،دموکرات یا جمهوریخواه همه میدانند .فشار
حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورد .آمریکاییها به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند
جز اینکه زحمت برای مردم ما درست کردند و فشار به مردم وارد کردند.روحانی با بیان
اینکه ما در دنیای سیاســت نقد و انتقاد ،تضــارب آرا ،اعام نظر جدید و مواردی از این
قبیل را داریم که هیچ اشکالی ندارد ،گفت :ا ّما واقعیتهای جهانی را نباید منحرف کنیم
و به خورد مردم بدهیم .وی خاطرنشــان کرد :جنایات آمریکا را نباید اپوشــانی کنیم.
آمریکا جنایت کرده است .به جای اینکه بگویند آمریکا جنایت کرده میگویند دولت در
مدیریتش چهکار کرده است؟
تحریم رفع خواهد شد به هر حال دیروز یا فردا یا هر وقتی دیگر

واکنش نایب رئیس اول مجلس به روحانی؛

کمک ماهانه  ۱۰۰هزار تومانی باید با مجوز
مجلس باشد
نایب رئیس اول مجلس شــورای اسامی گفت :دولت برای اختصاص ماهانه  ۱۰۰هزار
تومان به یک سوم افراد جامعه باید مجوز مجلس را دریافت کند .سیدامیرحسین قاضی
زاده هاشمی در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسامی در واکنش به خبر دیروز
رئیس جمهور مبنی بر اینکه قرار اســت ماهانه  ۱۰۰هزار تومان به یک ســوم جامعه
دهیم ،گفت :ما از اصل عمل استقبال میکنیم و روز گذشته هم به دولت تذکر دادیم
افرادی که مشاغلشــان به مشکل میخورد ،باید به آنان حتماً توجه شود.وی بیان کرد:
اما سوال این است که منبع مالی و اختیار قانونی برای این اقدام مالی کجا است؟نایب
رئیس اول مجلس شورای اسامی تصریح کرد :این رفتار دوگانه دولت چیست که اگر
مجلس تصمیم بگیرد خدمتی به مردم شود ،نماینده دولت با آن مخالفت میکند و بعد
خود دولت در یک ستادی که مجوز قانونی و عملکردش محل سوال است ،این تصمیم
را اتخاذ میکند.قاضی زاده هاشمی تأکید کرد :منابع مالی باید در سقف بودجه و مبنی
بر احکام بودجه باشد و دولت برای عملیاتی کردن این کار باید مجوز مجلس را بگیرد و
امیدوارم این گونه رفتارها ادامه پیدا نکند.
امیرعبداللهیان:

خائنان به قدس شریف و فلسطین آیندهای
ندارند
دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل در انتقاد به سفر وزیر خارجه آل خلیفه
بحرین به ســرزمینهای اشغالی ،نوشت :بیتردید ،خائنان به قدس شریف و فلسطین
آیندهای ندارند .حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل
در حساب کاربری خود در توئیتر به سفر وزیر خارجه آل خلیفه بحرین به سرزمینهای
اشغالی انتقاد کرد و نوشت :حضور وزیر خارجه آل خلیفه بحرین در سرزمین فلسطین
اشغالی ،تماشای ادامه سیرک بالکن کاخ سفید است.وی تاکید کرد :در این مسیر خطا،
آل خلیفه با خوک های صهیونیست همسرنوشت می شود .بی تردید خائنان به قدس
شریف و فلسطین آینده ای ندارند.

مجلس با اصاح ساختار بودجه به
دنبال شفافیت منابع و هزینه هاست
رئیس کمیسیون برنامه مجلس شــورای اسامی گفت :شفافیت
منابع و هزینه ها هدف مجلس از اصاح ساختار بودجه است ،لذا
هر کس که از بودجه پولی را دریافت میکند باید شناســه داشته
باشــد .حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس در نشست علنی دیروز (چهارشنبه  ۲۸آبان) قوه
مقننه در جریان بررســی جزئیات طرح احکام کلی بودجه ۱4۰۰
گفت :قرار ما این است که همه چیز در کشور روشن و شفاف شود
و هر کس که یک ریال بودجه از دولت دریافت می کند با شناسه
دریافــت کند .بانک مرکزی باید نظارت کند ،بانک های عامل باید
حمایت کنند و وزارتخانه هــا نیز باید کمک کنند تا هر پولی که
از بودجه عمومی کشــور به هر کسی پرداخت می شود ،با شناسه
باشــد و این کار در راستای شفافیت است.وی افزود :ما با سیاست
های کمیته امداد امام خمینی (ره) کاری نداریم ،اصاح ساختار به
معنی شــفاف کردن منابع و هزینه هاست ،در حال حاضر کسانی
هستند که از کمیته امداد امام (ره) ،سازمان بهزیستی و چند نهاد
حمایتی دیگر پول دریافت میکنند؛ باید مشخص شود که این افراد
از چه نهادهایی پول دریافت میکنند و این شــفافیت در راستای
اصاح ساختار بودجه است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
یادآور شــد :در صورت مغایرت جزء سوم بند الف ماده واحد طرح
کلی احکام کلی بودجه  ۱4۰۰با اصل  ۱۱۰قانون اساسی ،شورای
نگهبان مخالفت خواهد کرد ،بنابراین تاکید کمیسیون بر این بند
است.گفتنی است جزء ســوم بند الف ماده واحده طرح مذکور به
ثبت و ساماندهی پرداخت های حمایتی از محل بودجه عمومی در
سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اشاره دارد و نمایندگان در
جریان بررسی جزئیات این طرح ،به حذف این بند و مغایرت آن با
اصل  ۱۱۰قانون اساســی اشاره کردند ،اما در نهایت با رفع ابهام به
تصویب مجلس رسید.

وی با بیان اینکه ما در توافق هســتهای در سال  ۹4یک فضای تنفسی را ایجاد کردیم،
گفــت :در آن فضای تنفســی ما توانســتیم نفتمان را که کمتر از یکمیلیون بشــکه
میفروختیم ببریم به نزدیک سه میلیون بشکه .خب این فضای تنفسی بود .تمام قطعاتی
که در گمرکات گیر بود به کشور آمد و همه طرحهای ما نهایی و احیا و فعال شد .اینکه
شما میبینید هر هفته ما طرحهای مهم را داریم افتتاح میکنیم این طرحهایی است که
در آن فضای تنفسی شروع و تکمیل شد و دیروز دارد به بهرهبرداری میرسید .ما باید این
واقعیتها را به خوبی برای مردم تشریح کنیم .حاا اینکه دیروز تحریم رفع خواهد شد یا
خیر؟ تحریم رفع خواهد شد به هر حال دیروز یا فردا یا هر وقتی دیگر.روحانی ادامه داد:
حاا به دنبال این هستند که قهرمان رفع تحریم چه کسی باشد ،اص ًا شما قهرمان رفع
تحریم ،یعنی همانهایی که فحش میدادند و انتقاد میکردند ،همانها قهرمان .ما که به
دنبال قهرمانســازی نیستیم ،قهرمان در کشور ما بدانید ملت ایران است .در  ۹4اگر ما
پیروز شدیم ملّت ایران بود که پیروز شد .در سال  ۹۹یا  ۱4۰۰اگر ما پیروز شدیم ملّت
ایران است که در برابر تحریم پیروز میشود .دنبال چه میگردیم؟ این آقا قهرمان نشود
آن آقا قهرمان نشود ،نگذاریم این دولت قهرمان شود ،دولت بعدی  ...اص ًا دولت قهرمان
نمیشــود ،رئیسجمهور قهرمان نمیشود .قهرمان ملت ایران است.وی افزود :ما در این
سه سال که مقاومت کردیم چه کسی قهرمان مقاومت بود؟ ملت ایران ،نه دولت .دولت
بهعنــوان خادم مردم در کنار مردم بود و تاش خود را انجام میداد .قهرمانی لقب ملّت
ایران است .قهرمان واقعی ملّت ایران هستند .ما مدتی تاش کردیم محاصره و تحریم در
 ۹4با قهرمانی ملّت ایران و با کمک ملت ایران را شکستیم .بعد در این سه سال مقاومت
کردیم با حضور و تاش ملت ایران و دیروز هم ما راه خودمان را ادامه خواهیم داد.

در این مقطع حساس کسی به دنبال تسویه حساب سیاسی و جناحی نباشد
رئیسجمهور با بیان اینکه خواهش میکنم در این مقطع حساس کسی به دنبال تسویه
حســاب سیاسی و جناحی نباشد ،گفت :تسویه حساب سیاســی را بگذارید برای سال
 ،۱4۰۰کرونا کمتر میشــود ،انتخابات میآید و روحیهها بهتر میشود ،آن موقع بیایید
تسویه حساب سیاسی بکنید که در انتخابات خیلی ها انجام میدهند .اان موقع این کار
نیست .اان بنای ما به آرامش است برای اینکه کشور بتواند پیشرفت بکند.
اعضای دولت به سمت حاشیه حرکت نکنند
رئیسجمهور ادامه داد :از تمام اعضای دولت چه در مرکزیت چه در استانها خواهش
میکنم به هیچ عنوان به ســمت حاشیه حرکت نکنید .وظایف اصلی خودمان را باید
بهخوبی انجام دهیم .آن وظایف مهمی که بر دوش ماست باید انجام دهیم .البته نباید
بگذاریم ابهام در جامعه بوجود بیاید .تمام وزرا ،استانداران ،مدیرکلها ،روابطعمومیها
همه مؤظف هستند واقعیت را برای مردم توضیح بدهند و تشریح کنند .اشکاات مردم
را بیان کنند .مشکاتی اگر وجود دارد بیان کنند .حتی اگر نقد منصفانهای نسبت به
دولت هســت خودشان نقد کنند ،اشکالی ندارد .نقد هم بر ما وارد است .ا ّما مهم این
است که دیروز مردم واقعیتها را بهخوبی بدانند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از ابتدا
گفتیم که دســت دوستی را به سمت همه قوا دراز می کنیم ،گفت :دست دوستی ما
همچنان دراز است و اان را زمان ایجاد حاشیه و تسویه حساب سیاسی نمی بینیم،
اجازه دهیم فضای مثبت ایجاد شده در جامعه کار خود را انجام دهد تا فضای کشور
را متعادل کند.
روحانی با بیان اینکه دولت در این مدت در حد توان نســبت به بهبود وضعیت زندگی
و معیشــت مردم تاش خود را انجام داده اســت ،به افزایش  ۵۰تا  ۶۰درصدی حقوق
کارمندان و کارگران اشــاره کرد و افزود :هر چه در توان داشــته ایم برای اینکه فشــار
اقتصادی به مردم کاهش یابــد ،انجام داده ایم و انجام خواهیم داد.رئیس جمهور افزود:
برغم همه فشــارهای ناشی از تحریم و شیوع ویروس کرونا ،در همه بخش های مختلف
با افزایش تولید مواجه هســتیم و رشد تولید صنعتی در  ۷ماهه امسال  ۶/4درصد بوده
اســت و بانک مرکزی نیز نیازهای ضروری را در حد توان تامین کرده و تا دیروز نزدیک
به  ۲۲میلیارد دار ارز مورد نیاز برای کااهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات را تامین
کرده اســت.روحانی ادامه داد :صادرات کشور دیروز شرایط بهتری دارد و در هفته های
اخیر  ۲۵درصد رشد داشته است  ،برای تامین کااهای مورد نیاز مردم و مواد اولیه تولید
نیز حرکت های خوبی در گمرک انجام شده و کااها با سرعت در حال ترخیص است و
همه دســت به دست هم داده اند برای اینکه شاهد حرکت خوبی در کشور باشیم و بی
تردید شــرایط آینده بهتر خواهد بود.رئیس جمهور در پایان سخنان خود با بیان در این
شرایط دولت وظیفه اصلی خود را سامت ،زندگی و معیشت مردم می داند و همه تاش
خود را بکار خواهد بســت  ،افزود :ایحه بودجه سال آینده نیز در دست بررسی و نهایی
شدن است و در زمان مشخص به مجلس تقدیم خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که
در بودجه ســال آینده اهداف مهم توسعه ای و اقتصادی گنجانده شده است تا توسعه و
پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
قالیباف در مجمع عمومی فراکسیون انقاب:

رویکرد آمریکا در قبال ایران با تغییر
رئیسجمهور عوض نمیشود
رئیس مجلس شورای اسامی گفت :رویکرد آمریکا در قبال ایران با تغییر رئیس
جمهور این کشــور عوض نخواهد شد ،از این رو برای تغییر رویکرد آمریکا باید
نگاهمان در جهت تقویت داخل باشــد.محمدباقر قالیباف در نشســت مجمع
عمومی فراکسیون انقاب اسامی با اشاره به بررسی وضعیت بازار بورس گفت:
به طور کلی بازار بورس خوب باید دو ویژگی؛ قدرت نقدشوندگی و تأمین سرمایه
بخشهای تولیدی را داشــته باشد .با بررســی این دو شاخص در شرایط فعلی
بازار ،میتوان گفت که دیروز بازار بورس در مسیر درست خود نیست.وی با بیان
اینکه بازار ســرمایه ،بازار منحصربه فردی برای کشور محسوب میشود ،افزود:
این بازار با سه بازار دیگر قابل قیاس نیست ،بازار سرمایه به این دلیل منحصربه
فرد اســت که ما باید با استفاده از آن خود را از بانک محوری نجات داده و نبود
سرمایه گذاریهای خارجی در اقتصاد کشور را از این بخش جبران کنیم.رئیس
مجلس شــورای اسامی اظهار داشت :دشــمن اصلی ما آمریکاست ،حال رهبر
معظم انقاب بارها فرموده اند که راه مبارزه با آمریکا تنها کار اســت و کار است
و کار .از این رو باید برای پیشرفت و توسعه کشور کار کنیم .حال دشمن اصلی
کار ،نظام بروکراســی است که متأســفانه این مسئله همانند یک اسب سرکش
شده که در کنترل هیچکس نیست.قالیباف با اشاره به شفافیت بازار سرمایه در
کشور ،افزود :این بازار بسیار شفاف بوده و سیستم بروکراسی در آن وجود ندارد.
از طرفی این ســوال مطرح میشود که آیا مشکات بازار بورس را باید با برخورد
قضائی حل کنیم؛ هرگز .زیرا در سازوکار درونی بورس برقراری نظم وجود دارد و
آنقدر این بازار شفاف است که متخلف را تنبیه میکند.وی تاکید کرد :نکته قابل
تأمل اینکه با شفافیتی که در این بازار وجود دارد ،چرا هنوز مشکات این حوزه
حل نشده است؟ در پاسخ باید گفت که تعارض منافع که در سطوح و ایههای
مختلف وجود دارد.رئیس مجلس شــورای اسامی گفت :در دو دهه قبل سهام
عدالت یک ذخیره برای انقاب بود که در مقطع فعلی بخشی از مشکات اقشار
ضعیف را رفع کرد ،حال ما در بازار بورس میتوانیم سرمایههای آنها را حفظ کنیم
که این صدها برابر از کمکهای باعوض بهتر و بااتر است.
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نوبخت اعام کرد:

ارز  11هزار تومانی و نفت  40داری در بودجه 1400

نوبخت با بیان اینکه ایحه بودجه سال ۱۴۰۰قبل از  ۱۵آذر تقدیم مجلس
شــورای اسامی می شود ،گفت :در این ایحه قیمت دار بین ۱۱هزار تا
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان محاســبه شده است.محمدباقر نوبخت در حاشیه
جلسه دیروز هیات دولت اظهار کرد :ایحه بودجه ۱۴۰۰در دولت مطرح
شد و پس از بحث و بررسی ،مورد تایید قرار گرفت و از شنبه کار تبصره ها
را آغاز می کنیم و بودجه را قبل ۱۵آذر تقدیم مجلس می کنیم.وی درباره
قیمــت ارز و نفت در بودجه تصریح کرد :نرخ ارز را به گونه ای محاســبه
کرده ایم که بین ۱۱هزار تومان تا ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان باشد .قیمت نفت
هنوز نهایی نشــده ،اما برآورد اولیه ما ۴۰دار است.رییس سازمان برنامه
و بودجه همچنین با بیان اینکه در ایحه بودجه تاش شد که محورهای
قابل اجرا از اصاحات ســاختاری بودجه گنجانده شود ،افزود :اگر احیانا
مواردی از اصاح هم باقی مانده اســت ،نمایندگان می توانند در بررسی
بودجــه آن را اعمال کنند پس جای نگرانی برای نمایندگان وجود ندارد.
نوبخت با اشــاره به اجرای قرنطینه از روز شنبه ،گفت :نمایندگان دنبال
کمک معیشتی به مردم بودند که در طرح دولت ،به نیمی از این افراد در
چهار ماه آینده کمک معیشتی می شود .اگر نمایندگان خواستند که کمک
ها را ادامه دهند ،می توانند در بودجه پیش بینی کنند.وی در ادامه تصریح

کــرد :از ۳۳۸هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شــده فقط ۲۹۰هزار
میلیارد تومان دریافتی داشته و با عدم تحقق منابع مواجه ایم.از ۳۳۸هزار
میلیارد تومان هزینه هم  ۳۰۲هزار میلیارد تومان هزینه شده است یعنی
۳۶هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه جویی شده است با این حال مطالبات
گندمکاران ،ایثارگران و حقوق و مزایا پرداخت و اجرای همســان سازی
حقوق انجام شده است .طبق قانون می توانستیم  ۳۸هزار میلیارد تومان
از تنخواه گردان بانک مرکزی نزد خزانه اســتفاده کنیم که فقط  ۱۲هزار
میلیارد تومان را استفاده کرده ایم.نوبخت با بیان اینکه فروش نفت ،دریافت
مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای ســال آینده خواهد
بود ،خاطرنشان کرد :سال آینده اوراق کمتری نسبت به امسال واگذار شده
و طبق قانون برنامه ششــم توسعه عمل می شود .ظرفیت مالیاتی کشور
هم به گونه ای اســت که اجازه می دهد به ما بجای اتکا به نفت ،از محل
مالیات درآمد کسب کنیم .در مورد نفت هم براساس میزان صادرات امسال
تا صادرات در شــرایط مطلوب برنامه ریزی کرده ایم و هرچه درآمد مازاد
بدســت بیاوریم صرف طرح های بزرگ ،دولت الکترونیک ،شــرکت های
دانش بنیان ،طرح های نیمه تمام و تقویت طرح تحول ســامت شده و
صرف هزینه های جاری نمی شود.

رییس کیمسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

کمک قانون مالیات بر ارزش افزوده به رفع مشکات فعاان اقتصادی
محمدرضا پور ابراهیمی گفت :قانون مالیات بر ارزش افزوده به رفع بخش عمده مشکات و مسائل جاری کشور به ویژه در فعالیت های اقتصادی که دغدغه جدی فعاان
این حوزه است منتهی خواهد شد .محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی در موافقت با ایحه یک فوریتی تمدید قانون مالیات بر
ارزش افزوده ،گفت :قانون مالیات بر ارزش افزوده در ســال  ۸7برای اولین بار به طور آزمایشــی در کشور عملیاتی شد با این هدف که همچون تمام کشورهای دنیا در
خصوص هم شــفافیت اطاعات اقتصادی و هم ایجاد پایه جدید مالیات تصمیم گیری شــود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی ادامه داد :براساس
اقداماتی که در طول ســال های اخیر انجام شــد هم به دلیل اشکاات محتوایی قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم اجرای نامناسب این قانون مشکات متعددی برای
فعاان اقتصادی و مردم ایجاد شده بود که آن ها را احصاء کردیم و دولت به واسطه مشکات احصاء شده ایحه اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دوره فعالیت
مجلس دهم ارائه کرد و کمیسیون اقتصادی نیز حدود  ۳سال و نیم برای رفع اشکاات این قانون بر روی آن کار کارشناسی انجام داد.وی تصریح کرد :در پایان دوره
فعالیت مجلس دهم اصاحات صورت گرفته مصوب شده و در این دوره از مجلس ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و در مرحله نهایی است کمااینکه این هفته مراحل
نهایی اصاحات آن در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.پورابراهیمی یادآور شد :خوشبختانه آخرین خبر این است که اصاحیه نهایی تا فردا به صحن ارسال می
شود و می توان در جلسات صحن هفته آینده مجلس به بررسی آن پرداخت در نهایت این قانون می تواند در یک ماه آینده بعد از تائید شورای نگهبان اباغ شود.وی
افزود :این قانون اصاح شده به رفع بخش عمده مشکات و مسائل جاری کشور به ویژه در فعالیت های اقتصادی که دغدغه جدی فعاان این حوزه است منتهی خواهد
شد.پورابراهیمی تاکید کرد :آنچه حائز اهمیت بوده این است که ما نمی توانیم با توجه به نیاز قانونی که در این حوزه وجود دارد کشور را بدون تصویب قانون مالیات
بر ارزش افزوده اداره کنیم آن هم در شرایطی که دولت در زمان مقرر پیشنهاد مربوط به تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نکرد و این تاخیر باعث شد که در
این حوزه با خاء قانونی مواجه شویم.وی یادآور شد :هم اکنون تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قانونی مصوب که قابلیت اجرا داشته باشد وجود ندارد و
این نگرانی جدی ما است ضمن اینکه دولت در مراحل بررسی ایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده بود که این قانون تا پایان سال ۱۴۰۰
تمدید شود اما ما به این جمع بندی رسیدیم که تا پایان امسال تمدید شود .

وزیر اقتصاد:

وظیفه ما صیانت از حقوق سهامداران است اما
ضمانت نمیدهیم
وزیر اقتصاد گفت :همه ما باید در جهت صیانت از حقوق ســهامداران بازار سرمایه
حرکت کنیم ،اما این به معنای تضمین نیست.به گزارش صدا و سیما ،فرهاد دژپسند
در حاشیه جلسه کمیسیون تخصصی مجلس در جمع خبرنگاران گفت :اصواً بازار
ســرمایه اعم از بازار بدهی و بازار سهام مورد توجه حکومت است و هر جا که ازم
باشد مجلس قوانین مربوط به بازار سرمایه را با دو فوریت مورد بررسی قرار میدهد
و شورای نگهبان ،قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز در جهت کمک به این بازار حرکت
میکنند.وی با بیان اینکه بازار ســرمایه بحث یک قوه و یک دستگاه نیست ،گفت:
خوشــبختانه امروز اقبال خوبی از بازار ســرمایه صورت گرفته و جهشی در ابعاد
مختلــف در بازار ســرمایه میبینیم به عنوان مثال یک روز بــازار گردانی در بازار
ســرمایه امری مغفول بود ،اما امروز از  ۳۲۰شــرکت بورسی بیش از  ۲۲۰شرکت
بازار گردان معرفی کرده اند و بقیه نیز مکلف شــده اند تا این کار را انجام دهند و
ناشرینی که بازار گردان معرفی نکنند توبیخ خواهند شد.وزیر اقتصاد ادامه داد :امروز
تعداد دارندگان کد بورســی به گونهای شده که بازار سرمایه دیگر  ۵۰۰هزار نفره
نیســت و فراگیری بیشتری دارد و این فراگیری نیازمند روان سازی حرکت بورس
اســت و برای روان سازی باید عرضه اولیهها را بیشتر کنیم و همچنین از ابزارهای
مالی متفاوت و متنوع طراحی شود.دژپسند با بیان اینکه من به خیلی از شرکتها
توصیه کرده ام برای تأمین مالی به جای مراجعه به بانکها از ظرفیت بازار سرمایه
استفاده کنند گفت :امروز شرایط برای بهبود وضعیت وجود دارد و شب گذشته نیز
تصمیمهای خیلی خوبی در شورای عالی بورس برای تحرک بازار و تحریک تقاضا
گرفته شد.وی در تشریح بیشتر این تصمیمات افزود :بر اساس این تصمیمها همه
صندوقهای با درآمد ثابت دستشان از نظر میزان خرید بازتر خواهد شد بانکها نیز
میتوانند صندوقهای جدید تشکیل دهند و آنهایی که صندوق ندارند در جهت
تشکیل صندوق حرکت کنند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر طرف تقاضا تقویت شود
باعث احیا ،پایداری و پویایی بازار ســرمایه خواهد شــد گفت :یکی از ارکان تداوم
پویایی این است که دارندگان سهام نسبت به داراییها و سهام خود بسیار حساس
باشــند و حتماً در تصمیم گیری در خرید و فروش سهام حداکثر دقت و محاسبه
گری و عقانیت و دلسوزی را انجام دهند.دژپسند با بیان اینکه دولت ،مجلس ،قوه
قضائیه نمیتوانند جای افراد بنشــینند افزود :هر کسی باید خودش درباره منافع
خودش در بازار سهام تصمیم بگیرد و تنها کاری که به عنوان حاکمیت باید انجام
دهیم ریل گذاری اســت یعنی باید قوانین و مقررات را تأمین کنیم و سیاستهای
حمایتــی طراحی کنیم که اان این کار صورت گرفتــه و از نظر قوانین و مقررات
شــورای بورس اقدامات خوبی انجام داده و هر جا که به قانون نیاز داشــته باشیم
پشــتمان به مجلس گرم است و مجلس محترم به ما کمک خواهد کرد.وی اضافه
کرد :اگرچه وظیفه همه ما صیانت از حقوق ســهامداران است ،اما این را با تضمین
یکــی نگیرید ،زیرا که در دنیا نیز چنین تضمینهایی وجــود ندارد.وزیر اقتصاد با
اشــاره به اینکه اوراق تبعی با هدف حمایت از ســهامداران مطرح شده است ادامه
داد :این اوراق کمک میکند تا دارنده ســهام که ممکن اســت به پولش با فوریتی
نیاز پیدا کند و بازار هم شــرایط مناســبی نداشته باشد بتواند با خرید اوراق تبعی
 ۶ماهه و یکساله ضمن تضمین قیمت یک سود هم دریافت کنند.دژپسند با بیان
اینکه امروز مسئولیت به مدیریت بنگاهها واگذار شده گفت :اگر بنگاهی افزایش یا
کاهشی یکباره در ارزش سهام خود داشته باشد باید جوابگو باشد.وی با بیان اینکه
ابزارها و روشهای خوبی طراحی شــده افزود :امیدواریم هر چه سریعتر اعتماد به
بازار بازگردد و اندک دغدغههایی که وجود دارد حل شــود تا بازار به پویایی برسد.
وزیر اقتصاد همچنین دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر خود
با کمیســیونهای تخصصی مجلس گفت :یکی از مهمترین بحثهای مطرح شده
در جلســه امروز فضای کســب و کار و مقررات زدایی بود.دژپسند افزود :در فضای
کسب و کار و مقررات زدایی عملکرد دو ساله خود را به کمیسیونها گزارش کردیم
و مقرر شد در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شود تا نمایندگان به صورت میدانی از
تحوات و دســتاوردهایی که در این زمینه داشته ایم بازدید کند.وی با بیان اینکه
اگر میخواهیم سرمایه گذاری رشد پیدا کند و جهش تولید شکل بگیرد باید فعاان
اقتصادی و کســانی که بنا دارند ســرمایه گذاری کنند بدون دغدغه در این زمینه
گام بردارند گفت :یکی دیگر از مسائلی که در جلسه امروز مطرح شد موضوع بحث
مالیات و اصاح ســاختار مالی و بودجه دولت بود.این عضو کابینه دوازدهم افزود:
سواات نمایندگان در این زمینه در دو جهت بود نخست در جهت برنامههای دولت
برای ایجاد پایههای جدید مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و جهت دیگر در راســتای
برقراری عدالت مالیاتی بود.دژپســند گفت :در این جلسه گزارشهایی ارائه شد که
با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد این مهم محقق شده ،اما متوجه شدیم
عدم اطاع رسانی به موقع همکاران من در وزارت اقتصاد و دارایی سوااتی را برای
نمایندگان ایجاد کرده که بنا شد در جلسات آتی این مسئله شفاف سازی شود.وی
موضوع بازار ســرمایه را دیگر بحث مطرح شده در جلسه کمیسیونهای تخصصی
مجلس عنوان کرد و افزود :در این جلســه اقدامها و سیاستهای یکسال اخیر در
جهت افزایش عرضه در شرایطی که بازار با تقاضای فزاینده روبرو بوده و همچنین
در جهت مدیریت تقاضا مورد بحث قرار گرفت و مقرر شــد وزارت اقتصاد و دارایی
گزارش تفصیلی خود را ارائه دهد.وزیر اقتصاد درباره بحث خصوصی سازی نیز گفت:
در نشســت مشترک با نمایندگان مجلس نکاتی درباره اهمیت برخی از خریداران،
نحوه پرداخت و وصول بدهیها مطرح شد ،اما به دلیل اینکه این مسائل بحثهای
حقوقی داشت مقرر شد در جلسه دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
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گزیده خبر
توقف فروش سهام عدالت تا چه زمانی
ادامه دارد؟
قصه پر ماجرای آزادسازی سهام عدالت تمامی ندارد و فعا آخرین فصل
این قصه به توقف فروش این سهام رسیده است؛ توقفی که مشخص نیست
تا چه زمانی ادامه خواهد یافت اما قطعا دائمی نخواهد بود.آزادسازی سهام
عدالت از اردیبهشت ماه سال جاری کلید خورد و  ۴۰مشمول این سهام
حق انتخاب داشتند که یکی از روش های مستقیم یا غیرمستقیم را برای
مدیریت سهام خود انتخاب کنند .در نهایت حدود  ۱۹میلیون نفر روش
مســتقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کردند.بر این اساس ابتدا
امکان فروش  ۳۰درصد و پس از چند ماه سپس امکان فروش  ۳۰درصد
دیگر (یعنی مجموعا  ۶۰درصد) از سهام عدالت برای مشمولین این سهام
فراهم شد و از آنجایی که این اتفاق در روزهای صعودی بازار سرمایه اتفاق
افتاد ،برخی ســهامداران اقدام به فروش سهام خود کردند.اما ماجرا طبق
انتظار سهام داران پیش نرفت و نه تنها سهام آن ها فروش نرفت بلکه به
دلیل کاهش شــاخص کل ،روز به روز از ارزش واقعی سهام آن ها کاسته
شــد .در این میان تصمیم گیرندگان تصمیمات مختلفی برای مدیریت
ســهام عدالت و فشار فروشی که این ســهام به کلیت بازار وارد می کرد
اخذ کردند .از تغییر تابلوی سهام بگیر تا فروش بلکوی و حتی امکان لغو
سفارش فروش .تصمیماتی که هیچ کدام موفقیت آمیز نبود و در نهایت
قرعه به نام توقف فروش سهام عدالت افتاد.بر این اساس ،حدود چهار روز
است که فروش ســهام عدالت متوقف شده و مشخص نیست این توقف
تــا چه زمانی ادامه خواهد یافت.از روز یکشــنبه ( ۲۵آبانماه) ناظر بازار
سازمان بورس و اوراق بهادار اعام کرد :فروش سهام عدالت متوقف شده
است ،اما مشخص نشده این توقف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت البته
برخی صحبتها مبنی بر این وجود دارد علت اصلی این توقف بازگرداندن
بازار سرمایه به سمت تعادل است ،زیرا فشار فروش سهام عدالت از سوی
کارگزاریها یکی از دایلی بود که به نزولی شدن حرکت شاخص بورس
دامن میزد.هرچند این توقف فروش ممکن اســت در کوتاه مدت باعث
کاهش فشــار فروش و سبز ماندن شاخص بشود اما در نهایت این سهام
حق مردم است و باید اجازه فروش به آن ها داده شود.
ساز و کار آزادسازی سهام عدالت فراهم نبود
در این راســتا روزبه شــریعتی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به فرآیند
آزادسازی سهام عدالت اظهار کرد :قرار بود فرآیند آزاد سازی از شهریور
ماه سال جاری صورت بگیرد اما از اردیبهشت ماه اجرا شد و سازوکارآن
اشــتباه شکل گرفت.وی با بیان این که  ۳۰درصد نخست سهام عدالت
خریدار داشــت گفت :زمان فروش نخست سهام عدالت نقدیندگی در
بازار زیاد بود و با این که حجم شناور بازار بابت فروش سهام عدالت زیاد
شد اما کسی به آن توجه نکرد .در حالی که قسمت دوم آزادسازی که
در عید غدیر صورت گرفت همزمــان با ریزش بازار بود و تعادل بازار را
برهم زد.این تحلیل گر بازار ســرمایه با تاکید بر این که سهام عدالت از
 ۳۶سهم اصلی بازار تشکیل شده است گفت :بی برنامگی شرکت بورس
در ســهام عدالت بسیار زیاد بود .یکبار تصمیم گرفتند آن را در تابلوی
عادی به فروش برسانند بعد به تابلوی چهار و بعد به تابلوی دوم منتقل
شد .از سوی دیگر بازار از نبود نقدیندگی رنج میبرد.شریعتی ادامه داد:
شــنیدهها حاکی از این است که ارزش ســهام عدالت حدود  ۱۰هزار
میلیارد تومان یعنی برابر با عددی اســت که قرار بود از صندوق توسعه
ملی به بازار تزریق شــود و در واقع به میزانی است که بازار را با چالش
زیادی مواجه میکند.
مردم به پول خود نیاز دارند
وی با بیان این که میزان نقدیندگی قابل توجه در بازارهای دیگر میتواند
خریدار سهام عدالت باشــد توضیح داد :برای مثال پاایش نفت تهران
آمادگی دارد همه سهام عدالت را یکجا بخرد تا بتواند در این سهام سیت
مدیریت بگیرد .امیدواریم سهام عدالت را مانند ای تی اف واگذار نکند.
این تحلیل گر بازار ســرمایه با اشاره به توقف فروش سهام عدالت گفت:
توقف فروش سهام عدالت به نفع کلیت بازار است اما نباید فراموش کنیم
که بســیاری از مردم به پول خود نیاز دارند و درخواست فروش دادهاند.
نمیتوان از این موضوع چشم پوشی کرد بسیاری از مردم از سهام خود
را در تاریخ  ۲۰مرداد که ارزش واقعی ســهام عدالت حدود  ۳۰میلیون
تومان بود به فروش گذاشــتند اما د رحال ارزش سهام آنها  ۱۲میلیون
تومان شده اســت.باید منتظر ماند و دید برنامه سازمان بورس برای از
ســرگیری فروش سهام عدالت در روزهایی که شاخص کل بعد از چهار
ماه ریزش روندی صعودی به خود گرفته چه خواهد بود.
بدون قرمز شدن فرم «ج» پرداخت می شود

وام  ۱۰۰میلیونی مسکن ملی
به پروژه های نیمه تمام
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :در کانشهرها این فرصت را با اولویت
پروژه های نیمه تمام برای ســازندگان ایجاد کردیم تا بدون قرمز شدن
فرم «ج» بتوانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن تسهیات  ۱۰۰میلیون
تومانی به ازای هر واحود دریافت کنند.محمود محمودزاده د اظهار کرد:
برای تکمیل پروژه های بخش خصوصی در تهران ،کانشــهرها و سایر
شــهرهایی که از متقاضیان برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نشده
تسهیات خودمالکی به مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان برای هر واحد با اولویت
پروژه های نیمه تمام پرداخت می کنیم .البته این بدان معنی نیســت
که وام به پروژه های صفر پرداخت نمی شود بلکه اولویت با پروژه های
نیمه تمام است.وی افزود :متقاضیان می توانند از هفته آینده با مراجعه
به سایت طرح اقدام ملی به نشانی  tem.mrud.irاطاعات خود را درج و
ثبت نام کنند.محمودزاده تصریح کرد :کسانی که این وام را دریافت می
کنند فرم «ج» آنها قرمز نمی شــود .تمامی سازندگان بخش خصوصی،
تعاونی ها و افراد حقیقی کــه پروژه های در حال اجرا دارند می توانند
برای دریافت این تسهیات اقدام کنند .با توجه به اینکه در کانشهرها
پروژه اقدام ملی در نظر گرفته نشــده این فرصــت را در اختیار بخش
خصوصــی قرار دادیم تا بتوانند پروژه های خــود را به حرکت درآورند.
معاون وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به این سوال که سقف تسهیات
مســکن ملی افزایش پیدا می کند یا خیر ،گفت :تقاضای افزایش رقم
تسهیات طرح اقدام ملی در شورای عالی مسکن مطرح شده و به بانک
مرکزی ارایه شده که بررسی و اعام نتیجه کند ولی فعا در حد پیشنهاد
است .وزارت راه و شهرسازی توجیحاتی مبنی بر لزوم افزایش تسهیات
داشت که به تایید شورای عالی مسکن رسید اما تحقق آن منوط به تایید
بانک مرکزی است.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
آیا قرارداد گازی ایران-ترکیه
تمدید میشود؟
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
گفت :اگر ترکیه در طرحهایی که برای صادرات و ترانزیت گاز در نظر
دارد ،موفق شــود قطعا به خرید گاز ایران ادامه میدهد.ســیدحمید
حســینی درباره احتماات تمدید قــرارداد گازی ایران-ترکیه اظهار
داشــت :قرارداد صادرات گاز به ترکیه  25ســاله است که هنوز چند
سالی از آن باقی مانده و فعا قرار نیست اتفاقی برای این قرارداد بیفتد
ولی بحث این است که آیا بعد از  25سال این قرارداد تمدید میشود یا
خیر؟ که بستگی به نیاز ترکیه دارد .وی تصریح کرد :موضوع گاز ترکیه
فقط داخل این کشور نیســت ،آنکارا بدنبال این است که هاب انرژی
باشــد و گازی را که از ایران ،روســیه ،آذربایجان و حتی از کردستان
عــراق طی قراردادی که اخیرا منعقد کرده ،دریافت و به اروپا ترانزیت
کند .در نتیجه حجم گاز اکتشافات اخیر این کشور پاسخگوی اهداف
تعریف شده نیست.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشــیمی تاکید کرد :اگر در طرحهایــی که برای صادرات و
ترانزیت گاز در نظر دارد ،موفق شــود قطعا بــه خرید گاز ایران ادامه
میدهد ،در غیر اینصورت یک رقابتی بین روســیه ،آذربایجان و ایران
ایجاد میکند تا با شرایط بهتری گاز را خریداری کند .وی خاطرنشان
کــرد :قطعا ایران امتیازاتی دارد که میتوانــد ترکیه را به ادامه خرید
گاز از ایران ترغیب کند .حســینی یادآور شــد :ما نگران عدم تمدید
قرارداد گازی با ترکیه نیســتیم ،زیرا اکنون قیمتها اصاح شــده و
ترکها هم راضی هستند ،زیرساختهای خوبی برای صدور گاز در دو
کشور آماده شــده و بخشهایی از ترکیه از گاز ایران تغذیه میشوند،
بنابراین قرارداد گازی به احتمال قریب به یقین تمدید میشود.حسن
منتظرتربتی مدیر عامل شــرکت ملی گاز نوزدهم آبانماه در پاسخ به
سوال ایلنا نسبت به تمدید قرارداد گازی با ترکیه ابراز امیدواری کرده
و گفته بود :ما طبق قرارداد صادرات به این کشــور را ادامه میدهیم.
وی همچنین درباره تاثیر اکتشافات گازی در ترکیه بر تمدید قرارداد
صادارت گاز به این کشــور بیان کرده بــود  :صادرات به ترکیه مطابق
قرارداد جاری انجام میشــود و هیچ تغییری در قرارد اد ایجاد نشــده
اســت .بر پایه این قرارداد ترکیه برنامه دارد که سالی  8.5میلیارد متر
مکعب گاز برداشــت کند.کشــف میادین اثری در قرارداد ما نخواهد
داشت ضمن اینکه نیازهای آینده بازار ترکیه از این میادین خواهد بود.
البته حجم گاز میادین کشــف شده در ترکیه رقم قابل توجهی نیست
و پاسخگوی کل نیازهای این کشور نخواهد بود.
تا پایان آذرماه؛

 ۸نیروگاه تجدیدپذیر در  ۶استان به
بهرهبرداری میرسد
مدیــرکل دفتر نظارت ،تعیین صاحیت و کنترل پروژه ســاتبا گفت:
هشــت نیروگاه شــامل پنج نیروگاه خورشــیدی 2 ،نیروگاه برقآبی
کوچک و یــک نیروگاه بازیافــت تلفات حرارتی بــا مجموع ظرفیت
 5.۳مگاوات تا پایان آذرماه به نیروگاههای تجدیدپذیر کشــور اضافه
خواهد شــد.بهگزارش وزارت نیرو« ،علی شبنورد» با اشاره به اینکه
نیروگاههای مذکور در مناطق دارای پتانسیل باا توسعه یافتهاند ،افزود:
در ادامه روند توســعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی
و همســو با پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در آذرماه ســال جاری در
استانهای گیان ،خراسان شــمالی ،خراسان رضوی ،لرستان ،فارس
و خوزستان شاهد بهرهبرداری از نیروگاههای تجدیدپذیر خواهیم بود.
وی اظهار داشت :در راســتای پایش پیشرفت پروژههای نیروگاههای
تجدیدپذیر ،پنج نیروگاه خورشــیدی به مجموع ظرفیت  2.5مگاوات،
 2نیروگاه برقآبی به ظرفیت  1.۳مگاوات و یک نیروگاه بازیافت تلفات
حرارتی به ظرفیت  1.5مگاوات با اتمام مراحل ساخت ،فرآیند اتصال
به شــبکه سراســری برق شــبکه را تکمیل کرده و آماده بهرهبرداری
هســتند.این گزارش میافزاید ،در توســعه نیروگاههای تجدیدپذیر و
پاک بهرغم مشکات موجود در ســرمایهگذاری و فرآیند احداث این
نوع از نیروگاهها همچنان نیروگاههای خورشــیدی خانگی محدود به
ظرفیت انشــعاب (کیلوواتی) مورد استقبال بخش مردمی بوده و در 2
ماه اخیر  250سامانه خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب با مجموع
ظرفیت  ۳.5مگاوات راهاندازی شــده است.شایان ذکر است ،در حال
حاضر بیش از  4500سامانه خورشــیدی محدود به ظرفیت انشعاب
به ظرفیت تجمعی بیش از  5۳مگاوات در تمامی اســتانهای کشــور
اجرا شده است.

آگهیمفقودی
بدینوسیله اعام میشود پروانه بهره برداری به شماره 33716
مورخ  1378/8/24به نام شــرکت نوبرساز به شماره ثبت
 122508و شناسه ملی  10101660119جهت تولید ماکارونی،
رشته فرنگی و محصوات آردی مشابه صادره از تهران مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای رامین محمدی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده
است که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به
مساحت  71.16متر مربع قطعه  2تفکیکی به شماره  4021فرعی از  144اصلی
مفروز از پاک  2041فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان
کرج به شــماره چاپی  169045مورد ثبت  1406صفحه  245جلد  15.2بنام
مشارالیه صادر شده مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده
است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی به ماده  120آئین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
و یا انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت
ده روز اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تلیم تا وفق
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانجه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به
متقاضی تسلیم خواهد شد.

محمد لشکری -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه سه کرج
(م الف /99/766ف)
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کمیته نظارتی اوپک پاس خواستار شد
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تولیدکنندگان نفت آماده اقدام باشند

گروه اوپک پاس در جدیدترین نشــانه از آماده شدن برای به تاخیر انداختن برنامه
افزایش تولید ،از کشورهای تولیدکننده نفت عضو این گروه خواست در نشست آتی
وزیران برای اقدام آماده باشــند.ا ،کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پاس در
نشســت خود درباره به تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید در ژانویه هیچ توصیه ای
ارایه نکرد و بازار را تا زمان برگزاری نشست وزیران اوپک پاس درباره سیاست تولید
ســال آینده در حدس و گمان نگه داشت .گفته میشود وزیران اوپک پاس سرگرم
بحث درباره به تاخیر انداختن سه تا شش ماهه افزایش تولید هستند .تصمیم نهایی
در این باره در نشست  10و  11آذر وزیران اوپک پاس گرفته خواهد شد.این کمیته
در بیانیه ای اعام کرد همه کشــورهای عضو اوپک پاس باید گوش به زنگ و طبق
نیازهای بازار ،آماده اقدام باشند .نشست بعدی کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک
پاس که مامور ارزیابی شرایط بازار و نظارت بر پایبندی اعضا به توافق کاهش تولید
اســت ،در  17دسامبر ( 27آذر) برگزار خواهد شد.کمیته فنی اوپک پاس در دیدار
روز دوشــنبه خود از تمدید سه ماهه محدودیت عرضه فعلی این گروه حمایت کرده
بود اما به نظر رســید برخی از اعضا به منظور تسریع توازن مجدد بازار نفت ،تمایل
دارند تولید را به میزان بیشتری کاهش دهند.اسناد محرمانه اوپک پاس که توسط
رویترز مشــاهده شده است ،نشــان می دهد که اوپک و متحدانش انتظار دارند در
صورت تمدید سه ماهه یا بیشتر محدودیت عرضه فعلی ،ذخایر نفت در سال 2021
کاهش بیشتری پیدا کند.بر اساس سناریوهایی که تحلیلگران اوپک تهیه کرده اند،
اگر محدودیت تولید تســهیل شــود و تولید لیبی ،ایران و ونزوئا که از مشارکت در
توافق معاف هستند ،ثابت بماند ،ذخایر جهانی نفت در سال  2021حدود  400هزار
بشکه در روز کاهش پیدا کرده و ذخایر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تا پایان
سال آینده  125میلیون بشکه باای میانگین پنج ساله می ماند.تمدید کاهش فعلی
تولید به مدت ســه ماه برداشــت از ذخایر را به میزان حدود  900هزار بشکه در روز
در سال  2021افزایش می دهد و ذخایر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تا پایان

سال  7۳میلیون بشکه بااتر از سطح میانگین پنج ساله خواهد ماند.در صورت تمدید
شــش ماهه محدودیت عرضه فعلی ،میزان برداشت از ذخایر را به  1.4میلیون بشکه
در روز می رســد و ذخایر نفت ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی تا پایان سال
 21میلیون بشــکه بااتر از میانگین پنج ساله خواهد ماند.طبق گزارش کمیته فنی
مشترک اوپک پاس ،بهبود تقاضای جهانی برای نفت در سال میادی آینده با ادامه
موج دوم شــیوع ویروس کرونا ،کمتر از انتظارات قبلی خواهد بود و پیش بینی می
شــود تقاضا برای نفت در سال  2021به میزان  6.2میلیون بشکه در روز در مقایسه
با ســال  2020رشد کند .این برآورد  0.۳میلیون بشکه در روز کمتر از پیش بینی
ماه گذشته است.

وزیر انرژی عربستان ســعودی :اوپک پاس باید آماده واکنش به نیازهای
بازار باشد
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد که انتظار دارد
به مدد ســاخت واکســنهای کووید  19این دوره دشوار سپری شود اما بازار پیش از
رسیدن به نقطه روشن ،همچنان با مشکاتی روبرو خواهد بود .همتایان الجزایری و
روسی وی هم درباره موانع موجود و زمستان پرابهام صحبت کردند و انتظارات درباره
آمادگی ایــن گروه برای به تاخیر انداختن افزایش تولید را تقویت کردند.شــاهزاده
عبدالعزیز در مراسم آغاز این نشست که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد ،گفت:
اخبار بســیار خوبی درباره واکسنهای احتمالی علیه کووید  19وجود داشته که به ما
اجازه می دهد بارقه ای از امید را در انتهای تونل ببینیم .اما در برابر این اخبار خوب،
افزایش موارد ابتا در موج دوم شــیوع بیماری قرار گرفته است .وی در ادامه افزود:
عاوه بر پیشرفتهای پزشکی ،نشانه های قوی از احیای تقاضا در آسیا ،دلیل دیگری
برای خوش بینی فراهم کرده است .با این حال تاثیر منفی دور دیگر قرنطینه ها در
اروپا و افزایش عرضه لیبی را مورد تاکید قرار داد.وزیر انرژی عربستان سعودی گفت:

ما به عنوان یک گروه نمی خواهیم به بازارها هیچ بهانه ای برای واکنش منفی دهیم.
بازارها با کسانی که به توافقات پایبند نیستند ،مهربان نخواهند بود .به همین دلیل ما
باید آماده اقدام مطابق با شرایط بازار باشیم .همان طور که اخیرا گفتم ،ما باید آماده
باشیم تا در صورت لزوم مفاد توافق را تغییر دهیم.

نواک :روسیه به توافق اوپک پاس پایبند خواهد ماند
الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه گفت :دنیا درک بهتری از چگونگی مبارزه
با همه گیری پیدا کرده و محدودیتهای جدید تاثیر مایمتری بر تقاضا خواهند داشت
و ما شاهد پیشرفت ساخت واکسنها هستیم .روسیه همچنان پایبندی باایی به توافق
خواهد داشت و ابهامات فعلی و وضعیت بازار را در بحبوحه تقاضای زمستانی در نظر
می گیرد.وی همچنین اظهار کرد :بازار نفت به مدد تاشــهای جهانی مشــترک به
ثبات رسیده است.
درخواست وزیر انرژی امارات برای پایبندی کامل به توافق اوپک پاس
وزیر انرژی امارات متحده عربی در نشســت روز ســه شنبه کمیته نظارتی مشترک
وزیران اوپک پاس خواســتار آن شد که پیش از بررسی تغییر یا تمدید محدودیت
عرضه فعلی ،همه اعضای به تعهداتی که تحت توافق کاهش تولید داشته اند به طور
کامل عمل کنند.بر اساس گزارش رویترز ،اوپک پاس در حال حاضر تولیدش را به
میزان  7.7میلیون بشکه در روز محدود کرده اما طبق توافق آوریل ،قرار است از ژانویه
تولیدش را به میزان حدود دو میلیون بشــکه در روز افزایش دهد .قیمت نفت برنت
در پی اخبار جدید از پیشرفت در ساخت واکسن کووید  19به  45دار در هر بشکه
صعود کرد اما بسیار پایینتر از قیمت مورد نیاز اکثر اعضای اوپک برای پوشش هزینه
های دولتی مانده است .همچنین این ریسک وجود دارد که تقاضا برای نفت در طول
روند کند توزیع واکسن به مدت چندین ماه ضعیف بماند.

افزایش صادرات نفت خام پتروبراس

برزیل بزرگترین تولیدکننده نفت دریایی در جهان میشود
تولید نفت دور از ساحل برزیل در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی است و بحران قیمت نفت و پاندمی کرونا نتوانستهاند جلوی پیشرفت آن را بگیرند.به گزارش راشاتودی،
سقوط شدید قیمتهای نفت ،پاندمی کرونا و افزایش ابهامات ژئوپولیتیکی نتوانستهاند شکوفایی تولید نفت دور از ساحل برزیل را مختل کنند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از
مهر ،در ماه ســپتامبر برزیل به ســومین صادرکننده نفت چین ،دومین اقتصاد بزرگ جهان ،تبدیل شد .مقیاس بزرگ شکوفایی نفتی برزیل در دریاهای عمیق وقتی مورد توجه
قرار گرفت که تولید نفت تجمعی میدان نفتی توپی پس از یک دهه از آغاز تولید این میدان در  ۳ماهه سوم به  2میلیون بشکه رسید .این میدان در کنار میدان بوزیوس برزیل،
بزرگترین میدان نفتی آبهای عمیق جهان است.صادرات نفت خام پتروبراس که توسعهدهنده اصلی میادین نفتی برزیل است در سپتامبر  2020رکورد زد 87 .درصد این صادرات
به چین اختصاص یافت.طبق جدیدترین آمار آژانس ملی سوخت ،گاز طبیعی و بایوفیول برزیل ،نشان داد تولید نفت دریایی برزیل در ماه سپتامبر به حدود  2.6میلیون بشکه در
روز رسیده است که این  1۳درصد از سال گذشته بیشتر است .این میزان همچنین  89درصد از کل تولید نفت برزیل را تشکیل میدهد در حالی که یک سال قبل  78درصد آن
را تشکیل میداد .به این ترتیب پیشبینی شده است برزیل با این روند به بزرگترین تولیدکننده نفت دریایی جهان تبدیل شود.

نقش ایران در بازار نفت چقدر
خواهد شد؟
کارشناس ارشــد حوزه انرژی در خصوص نقش ایران در بازار نفت
در آینده گفت :اگر بایدن دولت آمریکا را به دست آورد ممکن است
شاهد تغییرات در بازار نفت باشیم.محمد خطیبی ،با اشاره به شرایط
ایران در بازار نفت در پی تغییر و تحوات اخیر در کشــور آمریکا،
گفت :باید دید که دولت جدید چه سیاست هایی را پیش می گیرد
آنطور که بایدن در کمپین انتخاباتی خود اعام کرده قرار نیســت
که تمام تحریم های ایران لغو شــود و آنطور که تاکنون گفته شده
تحریم های ترامپ ادامه خواهد داشت .به گفته این کارشناس ارشد
حوزه انرژی اما اگر مذاکراتی انجام و موفقیت آمیز باشد ،امتیازاتی
به ایران داده خواهد شــد لذا بایــد منتظر بود چراکه خروجی این
مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود و به نظر نمی رسد که بدون مذاکره
و توافق ،امتیازاتی به ایران داده شود.وی با اشاره به تاثیر خبر کشف
ویروس کرونا بر بازار نفت ،اظهار کرد :تا کنون خبر قطعی از واکسن
کرونا منتشر نشده و باتوجه به اینکه بعید به نظر می رسد که تا آخر
ســال این واکسن وارد بازار شود این مساله چندان تاثیری در بازار
نفت نخواهد گذاشت.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه
هنوز شواهدی دال بر اینکه واکسن کرونا به طور گسترده ای مورد
استفاده قرار گرفته باشد وجود ندارد ،تصریح کرد :این در شرایطی
است که این ویروس در فصل سرما به شدت گسترش یافته و خیلی
از کشورها به دنبال اعمال مجدد قرنطینه و تعطیلی شهرها هستند.
خطیبی با تاکید بر اینکه به ســمت کاهش تقاضا در بازار نفت در
حرکت هستیم اظهار کرد :اگر واکسن کرونا موجب شود که تقاضا
افزایش یابد وضعیت بازار نفت بهبود خواهد یافت ولی اکنون شاهد
کاهــش رفت و آمدها و فعالیت های اقتصادی هســتیم که این به
معنای کاهش تقاضای بازار نفت است.وی با بیان اینکه شرایط فعلی
نمی تواند تاثیر چندانی در تصمیمات اوپک پاس داشــته باشد،
تصریح کرد :نمی توان در کوتاه مدت منتظر تاثیرات واکسن کرونا
بود البته تاثیرات هیجانی را میتوان انتظار داشــت اما بازگشت به
شرایط سابق کمی زمان بر خواهد بود.

نفت از صعود بازماند
شــاخصهای قیمت نفت در معامات روز چهارشــنبه بازار جهانی
تحت تاثیر انتظارات برای تمدید کاهش تولید فعلی اوپک پاس و
آمار افزایش هفتگی ذخایر نفت آمریکا روند متفاوتی را پیدا کردند.
بهای معامات نفت برنت برای تحویل در ژانویه ســه سنت معادل
 0.1درصد افزایش یافت و به  4۳دار و  78ســنت در هر بشــکه
رسید .بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل
در دسامبر سه سنت معادل  0.1درصد کاهش یافت و به  41دار و
 40سنت در هر بشکه رسید.موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه
اعام کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته  4.2میلیون بشکه رشد
کرده اســت که این آمار بسیار فراتر از پیش بینی تحلیلگران برای
رشــد ذخایر به میزان  1.7میلیون بشکه در نظرسنجی رویترز بود.
جفری هالی ،تحلیلگر بازار نفت شرکت  OANDAدر این باره گفت:
آمار ذخایر نفت که از ســوی موسسه امریکن پترولیوم منتشر شد،
رشد بسیار بااتر از حد پیش بینیها را نشان داد و به فشار کاهشی
بر قیمتها افزود.آمار خرده فروشی ضعیف آمریکا هم نگرانیها نسبت
به مصرف ضعیفتر از حد انتظار آمریکا در پی افزایش شیوع ویروس
کرونا را برانگیخت.عربســتان سعودی برای جبران تاثیر منفی موج
جدید شیوع کووید  19بر تقاضا برای انرژی ،از اعضای اوپک پاس
خواست در واکنش به شــرایط بازار نفت منعطف باشند .انتظارات
باایی برای تداوم محدودیت عرضه فعلی اوپک و متحدانش در سال
میادی آینده وجود دارد.هیرویوکی کیکوکاوا ،مدیرکل تحقیقات
شرکت نیسان ســکیوریتیز در این باره گفت :این امیدها که اوپک
پاس تولیدش را در ســال  2021همچنان محدود نگه می دارد یا
حتی کاهش بیشتری می دهد ،از قیمتها پشتیبانی کرده است .وی
پیش بینی کرد وست تگزاس اینترمدیت تا زمان برگزاری نشست
وزیران اوپک پاس در محدوده  ۳9تا  44دار خواهد ماند.نشست
کمیته مشترک وزیران اوپک پاس روز سه شنبه برگزار شد اما هیچ
توصیه ای به گروه وزیران ارائه نکرد .نشست نیم ساانه وزیران اوپک
پاس در روزهای  10و  11آذر برگزار خواهد شــد و طی آن درباره
سیاست تولید سال آینده تصمیم گیری می شود.
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وزیر صمت عنوان کرد؛

به دنبال حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی هستیم

وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال حذف ارز  42۰۰هستیم ،گفت:
تفاوت ارز دولتی و آزاد فســاد زاست و دولت در شرایط کنونی
آماده حذف ارز  42۰۰است.به گزارش از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت علیرضا رزم حسینی در جلسه کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد،
گفت :استفاده از ارز متقاضی یا ارز اشخاص ،صرفاً منوط به ثبت
در سامانه آماری بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و سامانه
جامع تجارت آزاد شده است که از هفته آینده اجرایی و ثبت در
سامانه ثبت خواهد شد.
مجوز رفع تعهــدات ارزی صادرکنندگان با واردات مواد
مورد نیاز
وی با اشــاره به دیگر تصمیمات اباغی از سوی رئیس جمهور
تصریح کرد :تمامی صادرکنندگانی که از سال  ۱۳۹8تعهد ارزی
داشتهاند ،میتوانند تعهد ارزی خود را از محل واردات برای خود
یا برای غیر ایفا کنند که این موضوع اباغ نیز شده است.
حمایت رئیسجمهور از تسریع در ترخیص کااهای مانده
در گمرکات
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :از دیگر
اباغیههای ریاستجمهوری تسریع در ترخیص کااهای رسوبی
در گمرکات بوده اســت و رئیس جمهور از این موضوع با قدرت
حمایت کرده است.
ترخیص یک میلیون و  200هــزار تن کااهای مانده در
گمرکات از زمان اباغ رئیس جمهور
رزم حســینی در این خصوص گفت 8 :میلیون و  ۳۰۰هزار تن
کاای رسوبی در بنادر و گمرکات کشور وجود داشته است که از
روز اباغ این مصوبه تا زمان بازدید تیم وزارت صمت از گمرکات
شهید رجایی و امام خمینی یک میلیون و  2۰۰هزار تن از این
کااها ترخیص شده است.وی همچنین ادامه داد 8۰۰ :هزار تن
از کااهای ترخیصی مربوط به کااهای اساســی و  4۰۰هزارتن
دیگر نیز مربوط به مــواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی
بوده است.
ترخیص  4میلیون تن از کااهای مرتبط با خطوط تولید با
مصوبه رئیس جمهور به زودی
وزیر صمت همچنین تصریح کرد :چهار میلیون تن کاا مربوط به
گروه کاایی  2۱تا  24که مرتبط با خطوط تولید ،اجزا ،قطعات،
تجهیزات و مواد اولیه تولید است نیز با همین مکانیزم ترخیص
خواهد شد.
ترخیص تمامی کااهای مانده در گمرکات کشــور ظرف
یک ماه آینده
رزم حسینی گفت :ظرف یک ماه آینده تمامی بنادری که دارای
کااهای اساسی و مواد اولیه هستند از جمله بندر انزلی ،بندر امام
خمینی ،بندر امیرآباد و بندر شــهیدرجایی ترخیص و وارد خط
تولید و بازار کشور خواهد شد که تا پایان سال هیچ گونه نگرانی

افزایش
50درصدی قیمت
تایر سواری

پــس چند هفته بحــث بر ســر افزایش قیمت
کارخانهای تایر خودروهای ســواری ،نهایتا طبق

از این آب را برای تزریق به ســفرههای زیرزمینی و با هماهنگی
محیط زیســت بــه کار گیریم.وزیر صنعت ،معــدن و تجارت
همچنین اضافه کرد :طرح انتقال آب و شیرین سازی آب دریای
عمان به استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز نمونه
همین انتقال آب است که شروع شده است و از برنامههای وزارت
صنعت ،معدن وتجارت است که مورد حمایت مقام معظم رهبری
و دولت نیز میباشد.

از بابت کاا و مواد نخواهیم داشت.
خرسندی فعاان اقتصادی از تصمیمات اخیر رئیسجمهور
و ستاد اقتصادی دولت
وی همچنین از خرسندی فعاان اقتصادی کشور از تصمیمات
اباغی رئیس جمهور و ســتاد اقتصادی دولت خبرداد و گفت:
وفور و فراوانی کاا و افزایش مواد اولیه از اثرات این تصمیم است.
به دنبال حذف امضاهای طایی هستیم
رزم حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید
بــر اینکه به دنبال حذف امضاهای طایی هســتیم ،بیان کرد:
معاونت طرح و برنامه وزارت صمت مســئول بررسی ،پیگیری و
رسیدگی به این موضوع خواهد بود.
تفویض اختیارات به اســتانها برای اولین بار در وزارت
صمت انجام میشود
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص تفویض اختیارات نیز
بیان کرد :هیچ وزارتخانهای تاکنون در این خصوص اقدامی انجام
نداده اســت و موضوع تفویض اختیارات که بسیار وسیع خواهد
بود برای اولین بار در وزارت صمت در طول انقاب اسامی اتفاق
میافتد.
نماینــدگان مجلس بر اختیارات تفویضی به اســتانها
نظارت داشته باشند
رزم حســینی همچنین از نمایندگان مجلس شــورای اسامی
خواست که بر موضوع تفویض اختیار به استانها نظارتهای ازم
و کافی را داشته باشند.وزیر صمت همچنین از عرضه محصوات
فوادی در بورس خبر داد و گفت :عرضه زیاد قیمتها را پایین
خواهــد آورد و باید فوادیها بــرای عرضه محصوات خود در
بورس ترغیب شوند.رزم حسینی همچنین تصریح کرد :قانون نیز
بر عرضه محصوات فوادی در بورس تاکید دارد.

اعام ســخنگوی انجمن تولیدکننــدگان تایر،
مصوبه افزایش قیمت اباغ و از دیروز چهارشنبه
 28آبان ماه اجرایی خواهد شــد .براین اســاس
باتوجه به نوســان افزایشی عوامل موثر بر قیمت
تمام شــده تایرهای داخلی ،فعــا با افزایش ۵۰
درصدی قیمت تایرها موافقت شــده اســت.به
گزارش ایسنا ،چندی اســت که پیرامون قیمت
تایرها با موضوع مجوز افزایش قیمت براســاس
قیمت تمام شده و متناسب با سود مجاز ،بحثهایی

تاق اصناف خبر داد

تشدیدنظارتهاباشروع
محدودیتهایجدیدکرونایی
معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران از آغاز طرح تشــدید
نظارتها با شروع محدودیتهای جدید کرونایی از اول آذر خبر
داد و گفــت :از اول آذر بــه واحدهای صنفی که واحد خود را باز
میکنند اخطار کتبی و شفاهی داده میشود که معمواً اثر بخش
است و باعث میشود خودشان مقررات را رعایت کنند ،اما اگر از
این کار تبعیت نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف را پلمب
می کند.بهنام نیک منش از انجام بیش از  ۹۰۰هزار بازرســی در
زمینه رعایت پروتکلهای بهداشــتی از سوی اتاق اصناف در سال
جاری خبر داد و گفت :در هفتههای گذشــته هم که محدودیت
ســاعتی برای فعالیت اصناف وضع شده بود ،سعی کردیم تا حد
امکان واحدهای صنفی پلمب نشــود و با اخطــار و تذکر آنها را
ترغیــب به رعایت پروتکلهای بهداشــتی کنیــم .بنابراین طی
هفتههای گذشــته هم تذکرات ازم بــه واحدهای صنفی که از
ســاعت  ۱8به بعد فعالیت میکردند داده شده است و آنها هم
رعایت کردند.وی با بیان اینکه بازرسی از  4۰۰هزار واحد صنفی
نیاز به همکاری ســایر دســتگاهها نیز دارد و نظــارت بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی هم در اصل بر عهده وزارت بهداشت است:
در حال حاضر تاش ما این است که در یک سامانه مشخص همه
موارد تذکر ،پلمب و بازرسیهای انجام شده ثبت شود.نیک منش
در ادامه از آغاز طرح تشــدید نظارتها با شروع محدودیتهای
جدیــد از اول آذر خبر داد و گفــت :از اول آذر هم به واحدهای
صنفی که واحد خود را باز میکنند اخطار کتبی و شــفاهی داده
میشــود که معمواً اثر بخش اســت و باعث میشود خودشان
مقررات را رعایت کنند ،اما اگــر از این کار تبعیت نکنند اماکن
انتظامی واحد متخلف را پلمب میکند.

عرضه خــودرو در بورس منوط به تأمین تقاضای مصرف
کنندگان است
وی همچنیــن عرضه خودرو در بورس را منوط به عرضه خودرو
توسط تولیدکنندگان و پاسخگویی به تقاضای بازار دانست.وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در بخشــی دیگری از سخنان خود در
خصوص تفکیک وظایف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی
بیــان کرد :تأمین و توزیع نهادههای دامی و موضوعات مرتبط با
صادرات و واردات محصوات کشــاورزی بر اساس مصوبه ستاد
اقتصادی دولت به وزارت جهاد کشاورزی داده شد.
تأمیــن و تنظیم بازار مرغ و تخممــرغ تا مرحله عمده
فروشی بر عهده وزارت جهاد است
رزم حســینی اضافه کرد :همچنین موضوع تأمین و تنظیم بازار
مرغ و تخممرغ تا عمده فروشــی با وزارت جهاد اســت و وزارت
صمت بر خردهفروشی این محصوات نظارت دارند.
افتتاح ابرپروژه افتخارآمیز انتقال آب دریای خلیج فارس
به فات مرکزی ایران با همت وزارت صمت
وی در خصوص برخی پروژههــای این چند ماه نیز گفت :خط
انتقال آب خلیج فارس و شــیرین سازی آب دریا از هفت سال
پیش توســط وزارت صمت شروع شد که افتتاح آن در چند روز
گذشته اتفاق بزرگی در تاریخ جمهوری اسامی ایران بوده است
که با همت وزارت صمت محقق شد.رزم حسینی بیان کرد۳۰۵ :
کیلومتر از این خط به سیرجان آمده است و تا  22بهمن ماه این
خط انتقال آب به کرمان میرسد.
 ۱80میلیون مترمکعب پس انداز آبی با انتقال آب خلیج
فارس به فات مرکزی ایران
وی افزود :بــا راه اندازی این پروژه  ۱8۰میلیون مترمکعب پس
انداز آبی خواهیم داشــت و پیش بینی میشود که حداقل ۱۰۰
حلقه چاه در فات مرکزی ایران بســته و یا وارد مصارف دیگر
شــود.رزم حسینی همچنین تصریح کرد :آمادگی داریم بخشی

مطرح است .در این رابطه به تازگی رییس اتحادیه
استیک ،روغن ،پنچرگیران و فیلترسازان تهران،
ضمن اشــاره به اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز،
تولید اســتیک با قیمتهای قبلی دیگر صرفه
اقتصادی ندارد ،افزایش قیمت درخواستی اتحادیه
تولیدکنندگان تایر برای افزایش قیمت مواداولیه
ازم بــرای تولید تایر را حــدود  8۰درصد اعام
کرد.در نهایت ،با تصمیم مشترک تولیدکنندگان
تایر و وزارت صمت در جلســه با مسئوان ستاد

حــدود  ۱00هزار میلیارد تومان پروژه برای تأمین مالی با
استفاده از روشهای جدید داریم
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به دنبال روشهای جدید
تأمین مالی برای تکمیل و تأمین پروژههای خود هستیم ،گفت:
حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان پروژه برای تأمین مالی داریم و به
دنبال تأمین مالی از روشهای نوینی مانند بورس و بازار سرمایه
هســتیم.رزم حسینی تصریح کرد :با توجه به سهم  2۵درصدی
وزارت صمت در بازار بورس و ســرمایه این موضوع را نیز تا یک
ماه آینده نهایی خواهیم کرد.
تکمیل سامانههای الکترونیکی از افتخارات وزارت صمت
است
وی همچنین سامانههای الکترونیکی را یکی از افتخارات وزارت
صمت برای جلوگیری از فســاد ،رانت و امضای طایی دانست
و گفت :تکمیل این ســامانهها در ارائه پیش بینیهای مختلف
در حوزههای اقتصادی میتواند کمک کننده باشــد.وزیر صمت
با بیان اینکه ســامانه جامع تجارت باید تا نهم آذر ماه بر اساس
دستور ریاست جمهوری راه اندازی شود گفت :حدود  ۷۵درصد
از زیرساختهای این سامانه اماده است و هماهنگیهای ازم نیز با
دستگاههای ذیربط انجام شده است.
آزاد سازی معادن حبس شده و زمینهای راکد شهرکها
و نواحی صنعتی
رزم حسینی همچنین با اشاره به آزادسازی معادن حبس شده
گفت :ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی نیز باید
زمینهایی که در حبس واحدهای تعطیل و غیر فعال هستند را
آزاد و به اهل آن واگذار کند.وی بیان کرد ۱۱۰۰۰ :پهنه معدنی
جزو این طرح قرار میگیرد که آزادسازی خواهند شد و اختیارات
آن به مدیران استانی برای واگذاری به اهل آن داده میشود.
ارائه بسته مشوقهای صادراتی با همراهی دولت
وزیر صمت همچنین بر ارائه بســته مشوقهای سرمایه گذاری
با همراهی ستاد اقتصادی دولت و حمایت رئیس جمهور تاکید
کرد.
آمادگی حذف ارز  4200تومانی را داریم
رزم حســینی در بخش پایانی از سخنان خود با تاکید بر اینکه
به دنبال حذف ارز  42۰۰هســتیم ،گفت :تفــاوت ارز دولتی و
آزاد فساد زاســت و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز
 42۰۰است.

تنظیم بازار ،موضوع افزایش قیمت تایرها نهایی
و قرار براین شــد که در شرایط فعلی و به لحاظ
رعایت حقوق مصرفکنندگان ،نرخهای اعامی
توســط انجمن تایر در دو مرحله اجرایی شــود.
در ایــن رابطه مصطفی تنها ،ســخنگوی انجمن
تویلدکننــدگان تایر ،اعام کرد :با توجه به اینکه
قیمتگذاری تایر به علت نوســان شدید و مداوم
قیمت مواداولیه داخلی از یکســو و نرخ ارز (به
جهت تهیــه مواداولیه خارجی) از ســوی دیگر،

به خود تایرســازان و البته تحت نظارت سازمان
حمایت واگذار شده اســت ،در روز دوشنبه (2۶
آبان ماه) ،طی جلســهای میان مقامات مسئول
ســتاد تنظیم بازار و نمایندگان تایرسازان توافق
شد که  ۵۰درصد به قیمتهای رسمی تایرسازان
اضافه شود.وی افزود :این افزایش قیمت به جهت
جبران افزایش هزینههای تولید که بعضا از ۱۰۰
درصد هم تجاوز میکند ،فقط برای تایر ســواری
لحاظ میشود.
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گزیده خبر
تعطیلی2هفتهای اصناف بیحساب وکتاب است

چکهایزیادیبرگشتمیخورد
نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت :اگر قرار بر تعطیلی اصناف اســت باید
فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک سامانه آناین بانکی است و قطعا
در این دو هفته چکهای زیادی از اصناف برگشت خواهد خورد.
جالالدین محمدشــکریه در مورد تعطیلی دو هفتهای اصناف ناشــی از
تشدید شــیوع کرونا اظهار داشت :دیروز بیانیهای که در مجلس قرائت شد
خواسته اصناف اســت زیرا قولهایی که به ما داده شده بود عملیاتی نشد؛
به عنوان مثال قرار بر «معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان
 ۵نفر کارگر» بود اما اتفاقی در این حوزه نیفتاد .همچنین تسهیاتی که با
سود  ۱2و  ۱۶درصد پرداخت کردند به هیچ وجه گره از کار صنوف باز نکرد
و ما این موضوع را در میزان استقبال صنوف از این وام دیدیم ۱۷ .درصد از
صنوف در این طرح ثبت نام کردند و فقط  ۶درصد این تسهیات را گرفتند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود :این شــکل از تسهیات منجر به تولید
نمیشود و مشکات را حل نمیکند؛ اصناف حقوق بگیر نیستند بلکه خود
حقوق میپردازند ،وقتی بی حســاب و کتــاب و بیبرنامه اصناف را تعطیل
کنند چه کسی حقوق کارگران را میپردازد؟ آیا درست است کارگرانی که
در واحدهای صنفی کار را یاد گرفته اند و مشغول فعالیت هستند به خاطر
بیپولی و بیدرآمدی صاحب کار اخراج شوند؟
وی ادامه داد :از ســویی دیگر با توجه به رشــد نرخ بودجه کشور و کاهش
فروش نفت ،دولت برای سرشکن کردن هزینهها ،مالیات را افزایش داد ،این
مالیات از چه محلی قرار است پرداخت شود؟ در این دو هفته کدام نهاد قرار
است هزینه واحدهای صنفی را پرداخت کند؟
دولت چرا اان به فکر تدوین بسته پیشنهادی افتاده است؟
شــکریه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بستهای حمایتی برای
اصناف تدوین نشده است ،گفت :دولت میخواهد یک بسته پیشنهادی ارائه
دهد آن هم در زمانی که صنوف قرار است تعطیل شوند .اگر دولت واقعاً به
دنبال حمایت بود باید از قبل این بســته را طراحی و صنوف را شناسایی و
با ارائه جدولی ،جایگاه و وضعیت صنوف را مشــخص میکرد و سپس اعام
کرد که صنوف یک ماه تعطیل باشــند .اما دولت حاا به فکر تدوین بسته
افتاده است که قطعاً هیچ نتیجهای نخواهد داشت و حتی این دو هفته هم
میگذرد و هیچ برنامهای عملیاتی نمیشــود.وی افزود :واحدهای صنفی با
واحدهای صنعتی فرق میکنند؛ صنوف بدون تســهیات و با سرمایه خود،
ملکیت ،خرید سرقفلی ،سرمایه در گردش ،سرمایه ثابت ،سرمایه منقول و
غیرمنقــول خود وارد این کار میشــوند و دولتها هیچ پولی به این بخش
نمیپردازند و تمام هزینهها از جیب خود اصناف تأمین میشود ،پس چگونه
است که باید دو هفته بدون هیچ برنامه حمایتی تعطیل شوند؟نایب رئیس
اتاق اصناف ایران اظهار داشت :نکته جالب این است که در ستاد ملی کرونا
هیــچ نمایندهای از اصناف حضور ندارد؛ اگر قرار اســت این بخش تعطیل
شود حتماً باید نظر بخش خصوصی و اصناف را بپرسند .اعام میکنند که
کارخانهها تعطیل نباشند اما واحدهای تولیدی صنفی تعطیل شوند ،چطور
این مساله ممکن است؟ در همه کشورها دولتها به دنبال تقویت بنگاههای
کوچک هستند اما در کشور ما این موضوع برعکس است.
چکهای زیادی برگشت خواهد خورد
شــکریه با بیان اینکه تعطیلی دو هفتهای واحدهای صنفی مشکات بانکی
متعــددی برای صنوف ایجاد خواهد کرد ،گفت :اگر قرار بر تعطیلی اصناف
اســت باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک نظام بانکی ،سامانهای
آناین است و قطعاً در این دو هفته چکهای زیادی برگشت خواهد خورد.
نمیشــود که واحد صنفی تعطیل باشد و کاســب درآمد نداشته باشد اما
چکهایــی که از قبل داده ،د رموعد مقرر نقد شــود .وقتی اصناف تعطیل
هستند ،بانکها هم باید تعطیل باشــند وگرنه اصناف از کجا درامد کسب
کنند که بتوانند چکهایشان را پاس کنند؟ ما از طرق مختلف خواستههای
خود را به گوش متولیان رسانده ایم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی یادآور شــد :بســیاری از صنوف ما روزمزد هستند و اگر یک روز کار
نکنند از نظر مالی بسیار به مشکل میخورند؛ اما دولت بدون هدف گذاری
در مورد تعطیلی صنوف تصمیم گرفته است.وی افزود :وقتی اصناف را از
ساعت  ۱8به بعد تعطیل کردند ،واحدهای صنفی به مشکل خوردند حاا
که قرار اســت بی حساب و کتاب دو هفته شوند ،دیگر ببینید چه اتفاقی
میافتد.نایــب رئیس اتاق اصناف ایران تصریــح کرد :از طرف دیگر هیچ
فهرست دقیقی در مورد تعطیل صنوف ارائه نکرده اند .به جای این مدل
تعطیات باید اجازه میدادند یک پنجم کارکنان در صنوف حضور داشته
باشند تا مشکلی پیش نیاید در سادهترین شکل میتوان به فروشگاههای
مواد خوراکی اشــاره کرد ،این واحدها از کجا میخواهند پاستیکهای
مورد نیاز خود را تهیه کنند؟

آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹واقع
در بخش  ۱۳حسین آباد دیواندره

موضوع ماده  ۱۱قانون و ماده  ۵۹آئین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و اماک
برابرمــاده  ۱۱قانون ثبت و ماده  ۵۹آئین نامه اجرایی قانون ثبت اســناد و
اماک مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع
عموم در دو نوبت به فاصله  ۳۰روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند یا بین متقاضیان
و دیگری اقامه دعوی شده است میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
 ۹۰روز مطابق ماده  ۱۶و  ۱۷قانون ثبت اعتراض یا گواهی مشعر بر جریان
دعوی خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا
به این اداره تحویل نمایند بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد-۱ :برابر رای
شماره  ۹۹/۵۷2آقای ناصر حبیبی فرزند حسین به کد ملی ۳8۵8۷8۵۶۹۵
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت محلی کنار
جاده دربند به مســاحت  2۰۰۰متر مربع به شماره پاک  ۵۹۶فرعی از ۷۵
اصلی واقع در بخش  ۱۳دیواندره قریه نســاره علیا خریداری از مالک رسمی
آقای محمد علی خالدیان -2برابر رای شــماره  ۹۹/۵2۵آقای یداه مرادی
فرزند ثمین به کدملی  ۳8۵۹۵۱۳24۹نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی آبی با مشــهوریت محلی خره جو به مســاحت  88۳۰متر مربع به
شماره پاک  ۵۹۵فرعی از  ۷۵اصلی واقع در بخش  ۱۳دیواندره قریه نساره
علیا خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله شیرزادی.
تاریخ انتشار نوبت اول پنجشنبه ۱۳۹۹/08/0۱
وتاریخ انتشار نوبت دوم شنبه ۱۳۹۹/0۹/0۱
پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره (م الف)۳۹2

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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عزم بانک مرکزی برای تعمیق بازار بین بانکی
اما با وجود مشــکات جدی در مســیر اقتصاد کشور ،بانک مرکزی در این
گــزارش تاکید کرده که همچنان بر اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق
بازخرید و همچنین تشــویق بانکهای فعال در بازار بینبانکی به استفاده
از ایــن نوع قرارداد ادامه خواهد تا منجر به تعمیق بازار بینبانکی و کاهش
ریســکهای اعتباری در این بازار شود.کارشناســان اقتصادکان معتقدند
عملیات بــازار باز حداقل دو کارکرد مهم در نظامهای مالی ایفا میکند که
اولیــن و مهمتریــن کارکرد آن ایفای نقش فعال و موثــر بانک مرکزی در
اجرای سیاســت پولی از طریق راهبری نرخهای ســود است .کارکرد دیگر
بازار بینبانکی نیز انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از موسسات مالی دارای
مازاد به موسســات مالی دارای کسری وجوه است .این دو کارکرد منجر به
مدیریت نرخهای بهره کوتاهمدت در بازار بینبانکی خواهد شد که نتیجه آن
کنترل نرخ تورم است.در سازوکار اجرایی عملیات بازار باز اگر بانک مرکزی
مشــاهده کند نرخ سود در بازار بینبانکی از سقف کریدور هدفگذاری شده
افزایش پیدا کند ،اقدام به خرید اوراق مالی دولت که قبا به بانکها فروخته
شده است ،میکند .و در طرف مقابل در شرایطی که حجم نقدینگی بیشتر
از اهداف تعیین شــده شود و با کاهش غیرمنطقی نرخ سود مواجه شویم،
بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی خود که پیشتر از بانکها خریداری
کرده است ،میکند.بنابراین در اواخر مهرماه که نرخ سود در بازار بینبانکی
بینبانکی به سطح  ۲۲درصد و یا بیشتر از آن رسیده بود ،بانک مرکزی برای
کاهش نرخ سود بینبانکی و قرار گرفتن آن در دامنه هدفگذاری شده ،اوراق
مالی دولت نزد یک بانک متقاضــی را خریداری کرد تا با خرید این اوراق،
حجم نقدینگی در بازار بینبانکی افزایش و نرخ سود در این بازار کاهش یابد.
همچنین در اقدامی دیگر ،رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه اعام کرد،
سقف نرخ ســود بین بانکی به دلیل ناترازی برخی از بانک ها ،با دو درصد
کاهش نسبت به دستورالعمل پیشین ،رقم  ۲۰درصد تعیین شده است.
حرکت در مسیر نظاممند و هدفمند شدن روابط مالی بانکها
به اعتقادات اقتصاددانان ،عملیات بازار باز اقدامی در جهت نظاممند کردن
رفتار و روابط مالی بانک ها و بانک مرکزی اســت .مسئلهای که فقدان آن
منجر به بینظمیهای فراوانی در نظام بانکداری همچون اضافه برداشت از
منابع بانک مرکزی بدون ارائه هرگونه وثیقه و مســابقه جذب سپردههای
مردمی با اعام نرخهای بااتر برای ســود ســپردهها شده بود .همچنین
اجرای عملیات بازار باز که از بهمن ماه ســال گذشــته توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در سیســتم پولــی و مالی ایران اجرایی
شده است ،منجر به هدفمند شدن تزریق پایه پولی از منابع بانک مرکزی
خواهد شد .ناترازی بسیاری از بانکهای ایرانی تا پیش از این ،از آسیبهای
بســیار قابل توجه فقدان این عملیات مالی در نظام بانکداری کشور بود تا
جایی که در میانه ســال  ۱۳۹۷بیش از یک ســوم حجم کل پایه پولی را
بدهی بانکها به بانک مرکزی تشــکیل میداد.در گزارش بانک مرکزی از
اقدامــات ضد تورمی خود ،علت تجاوز نرخ ســود بانکی در اواخر مهرماه از
سقف هدفگذاری شــده نیز فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانکها و
موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی عنوان شده است .به همین دلیل
بانک مرکزی در جهت تعمیق بازار بین بانکی به همه بانکها و موسســات
اعتباری توصیه کرده اســت تا بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی
دولتی اختصاص دهند .چرا که آنها در شرایط کمبود نقدینگی می توانند
از این اوراق به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی اســتفاده کنند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیشبینی می کنند به دلیل شرایط کان
اقتصادی و سیاســی رخ داده در ســطح ملی و بینالمللی مرتبط با مبحث
تحریمهــا و ویروس کرونا ،در هفتهها و ماههای آتی اقتصاد ایران شــرایط
تورمی برخاف آنچه در نیمه اول ســال شاهد آن بود را تجربه خواهد کرد.
در نتیجه این کاهش بار تورمی ،بســیاری از فعاان اقتصادی و همچینین
افرادی که در ماههای گذشته ارز ،سکه و طا خریداری کردهاند از حدود دو
الی سه ماه آینده به فروشندگان بزرگی در بازار تبدیل خواهند شد .بنابراین
نیاز است تا سیاستگذاران مالی برای کنترل نقدینگی که به بازار وارد خواهد
شد ،برنامه دقیقی را تدوین و اجرا کنند.در همین راستا اقدام بانک مرکزی
که به صورت رسمی اقدامات ضد تورمی ،مجموعه خود را اعام کرده است
به اعتقاد این گروه از کارشناســان گامی مثبتی به شــمار میآید که اگر با
همراهی سایر نهادهای مهم اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه
و بودجه در ارائه چنین گزارشهایی همراه شــود ،میتواند به روشن شدن
سیاستهای کان اقتصادی کشور در شرایط سخت و پیچیده پیشرو کمک
کرده و زمینه همراهی و همفکری فعاان و تحلیلگران اقتصادی در جریان
گذر موفق کشور از چالشهای سخت پیش رو را در پی داشته باشد.
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گزارش از بازار سرمایه؛

بانک مرکزی برای تعمیق بازار بین بانکی تاش میکند

در یک سال گذشته اقتصاد ایران در مواجهه با مشکاتی مانند تحریمهای
ظالمانه و شــیوع ویروس کرونا ،با عوامل تورمزا مواجه شــده است؛ بانک
مرکزی در این شرایط با راهاندازی عملیات بازار باز و تعیین کریدور نرخ سود
بین بانکی ،به اقدامات ضدتورمی روی آورده است.بانک مرکزی هفته گذشته
در چهارمین گزارش از اقدامات ضدتورمی خود در جهت دســتیابی به نرخ
هدف تورم  ۲۲درصد ،از ثبت رکورد تورم ماهانه در مهرماه خبر داد .در این
گزارش شروع روند افزایشی نرخ تورم از اردییبهشت ماه عنوان شد ،روندی
که همپای افزایش نرخ سود بین بانکی نیز بوده و در این گزارش تصریح شده
متوسط نرخ ســود بین بانکی در مهرماه معادل  ۲۰درصد ثبت شده است.
این روند افزایشــی تا جایی ادامه داشته که در اواخر مهرماه نرخ سود بین
بانکی از سقف کریدور تعیین شده توسط بانک مرکزی هم گذر کرده است.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محســوب میشود که در آن بانکها
و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاهمدت و ایجاد تعادل در وضعیت
نقدینگــی خود ،با یکدیگر معامله میکنند .به عبــارت دیگر این بازار برای
استقراض و سپردهگذاری کوتاهمدت در بین بانکهاست و بانکها برای تامین
نقدینگی مورد نیاز خود به این بازار مراجعه کرده و نرخ ســودی در این بازار
تعیین میشــود .این عدد ،نرخ ســود مرجع در بازار پول به حساب میآید
و معیاری برای تعیین ســایر نرخ ســودها است .بنابراین طبق گزارش بانک
مرکزی نرخ ســود بازار بین بانکی در مهرماه از داان هدفگذاری شده  ۱۴تا
۲۲درصد ،که برای این بازه زمانی در نظر گرفته شــده بود ،بااتر رفته و به
حدود  ۲۳درصد نزدیک شد.به اعتقاد کارشناسان ایجاد چنین روندی در بازار
به صورت عمده از افت درآمدهای ارزی و شوکهای انتظاراتی ایجاد شده از
محل کســری بودجه دولت ناشی میشود .بنابراین بانک مرکزی در راستای
تعدیل این روند ،به صورت مقطعی و برای تامین نقدینگی بسیار کوتاه مدت
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ،با درخواست اعتبارگیری یک بانک در
قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف  ۲۲درصد موافقت کرد.

@sobheqtesad

بانک و بیمه

نگـــاه
کاهش تورم با مدیریت نرخ سود
بین بانکی

@sobheqtesad
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شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش
 ۴۸۴۵۹واحدی معــادل  ۳.۷۴درصد به رقم یک میلیون و
 ۳۴۵هزار و  ۴۰۶واحد رسید.همچنین در فرابورس شاخص
کل با رشد  ۲۹۸واحدی به رقم  ۱۶هزار و  ۶۴۶واحد رسید.
دیروز تاار شیشهای در پنجمین و آخرین روز کاری هفته
(چهارشــنبه بیست و هشتم آبان ماه  ،)۹۹شاهد ادامه روند
صعودی شــاخصهای منتخب بود .به گونه ای که شاخص
قیمت (وزنی-ارزشــی) ،با افزایــش  ۱۲۶۷۳واحدی معادل
 ۳.۷۴درصد به رقم  ۳۵۱هزار و  ۸۵۶واحد رســید .شاخص
کل هم وزن نیز ،با رشد  ۶۶۹۹واحدی معادل  ۱.۷۹درصد،
عدد  ۳۸۱هزار و  ۳۶۹واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص
قیمــت (هم وزن) نیز با افزایش  ۴۳۸۷واحدی به رقم ۲۴۹
هزار و  ۷۷۰واحد رسید .همچنین شاخص سهام آزاد شناور،
 ۵۷۴۹۸واحد افزایش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و
 ۸۲۴هزار واحد رسید .همچنین شاخص بازار اول با ۳۹۶۰۸
واحد افزایش به رقم  ۹۷۰هزار و  ۳۰۷واحد رسید و شاخص
بــازار دوم نیز ،با  ۸۲۳۱۹واحــد کاهش همراه بود و عدد ۲
میلیون و  ۷۷۴هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این
گزارش ،در معامات دیروز بورس تهران ،نمادهای معاماتی

ادامه روند صعودی بورس
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و دشیمی بود.
پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای
معاماتی خودرو ،غزر ،امین ،ســیتا ،آبــادا و کاما به عنوان
پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

فارس ،فواد ،فملی ،شســتا ،کگل ،تاپیکو ،خودرو و شپنا ،با
بیشــترین افزایش ،تاثیر مثبت در رشد شاخص کل بورس
داشتند .در مقابل ،نمادهای معاماتی پاکشو ،کسعدی ،شفا،
افق ،وملی و چافست ،تاثیر منفی در برآورد نماگر کل بورس
داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در پنجمین روز کاری
هفتــه ،معاملهگران بورس  ۷میلیــارد و  ۵۲۰میلیون برگه
بهادار و ســهام را در قالب یک میلیــون و  ۱۰۸هزار نوبت

معامله و به ارزش  ۹۱هزار و  ۸۵۴میلیارد ریال داد و ســتد
کردند.در بازار دیروز ،بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد
پتایر (ایــران تایر) با  ۱۴.۴۳درصد رشــد بود و پس از آن،
نمادهای قصفها ،زمگسا ،پکرمان ،شبریز ،خبهمن و کطبس
بود .همچنین نماد معاماتی کســعدی (کاشــی سعدی) با
 ۳۰.۲۹درصد ،بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از
آن نیز ،نمادهای چکاوه ،خچرخش ،چافست ،دلقما ،لپارس

چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نمیشود

اجرای نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت :چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی
نخواهد شــد .به عبارت دیگــر ،چک کاغذی هنوز در گــردش خواهد ماند.محمد بیگی،
مدیر «اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی» با حضور در شــبکه خبر به تشریح اقدامات
بانک مرکزی برای ایجاد زیرســاختهای ازم در راستای اجرای قانون جدید چک ،به ویژه
راه انــدازی چــک الکترونیک پرداخت .اهم موارد مطرح شــده در این گفتگو را در ادامه
میخوانید :چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در اســتفاده از چک الکترونیک
بسیار حایز اهمیت اســت و مستلزم تدبیر و برنامهریزی ،تدریجی عمل کردن و همراهی
رســانهها و مردم برای فرهنگسازی اســت .در زمینه الکترونیک شدن چک ،دو تکلیف
اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راهاندازی چک الکترونیک
میشــود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقاات چکهای فیزیکی است .ساماندهی چک
از بانک مرکزی آغاز شــده است و بانک مرکزی ساماندهی چک را با تاسیس و راهاندازی
ســامانههای چکاوک ( )۱۳۹۶و صیاد ( )۱۳۹۷پیش از تصویب قانون جدید چک در سال
 ۱۳۹۷آغاز کرده بود.چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد .به عبارت دیگر،
چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند .روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود
که به راحتی و سادگی ،چک الکترونیک توسط بانکها صادر میشود و دیگر نیازی به چک
کاغذی نخواهد بود .مشــتریان بانکی میتوانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار
گرفته ،اقدام به صدور چک کنند .گیرنده نیز از طریق کارتابل خود میتواند چک را مشاهده
و از بانک وصول مبلغ آن را درخواســت کنــد و یا اینکه در صورت لزوم ،چک الکترونیک
دریافت شــده را به دیگری انتقال دهد.چــک الکترونیک بدون امضای الکترونیک اجرایی
نمیشود و بنابراین عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلیترین مشکات
ما در راهاندازی چک الکترونیک به شمار میرود .چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است
و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه ،باعث برهم زدن چرخه تجاری
کشــور خواهد شد.تمامی افرادی که قصد اســتفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از
صدور چک ،اطاعات چک صادر شده را به همراه اطاعات دریافت کننده چک در سامانه
صیاد ثبت کند.دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری
داشته باشد ،ملزم است اطاعات را در این سامانه ثبت کند.

بانک مرکزی در اباغیهای به مدیران عامل بانکها ،نرخهای جدید کارمزد خدمات
بانکی را جهت اجرا از ابتدای آذرماه ســالجاری (شــنبه آینــده) اباغ کرد.بانک
مرکزی در دســتورالعملی به مدیران عامل بانک های دولتی ،غیر دولتی ،شرکت
دولتی پســت بانک ،موسســات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئا،
جــداول کارمزد خدمات بانکی (ریالــی و الکترونیکی) متضمن حداکثر نرخ های
قابل وصول را به شــبکه بانکی کشــور اباغ کرد.بر این اساس ،دریافت نرخ های
جدید کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذرماه  )۱۳۹۹.۰۹.۰۱( ۱۳۹۹مجاز بوده و
بخشنامه جدید جایگزین بخشنامه های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی
ریالی و الکترونیکی می شــود.همچنین در این اطاعیه تاکید شده که بانک ها و
موسسات اعتباری غیربانکی می توانند به منظور رقابت با یکدیگر ،حداکثر تا ۳۰
درصد و برای افراد تحت پوشــش سازمان بهزیستی کشــور ،مستمری بگیران و
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا  ۱۰۰درصد مبالغ مندرج در
جداول اباغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند.
مصوبه کرونایی شورای پول و اعتبار

فعالیت بانکها مناطق قرمز با نصف کارکنان
شــورای پول و اعتبار مقرر کرد ،شعب بانکها و موسســات اعتباری در مناطق قرمز،
حداکثر با یک دوم نیروی انســانی شــاغل در آن شــعب و با رویکرد تداوم خدمت به
شــهروندان به فعالیت خود ادامه دهند .شورای پول و اعتبار در جلسه خود به منظور
حفظ سامت کارکنان نظام بانکی و تداوم خدمترسانی به عموم مردم مقرر کرد ،شعب
بانکها و موسسات اعتباری در مناطق قرمز ،حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در
آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه دهند.همچنین
اعضای شورا بر تقویت زیرساخت و اتخاذ تمهیدات مناسب و فوری برای ارائه خدمات
بانکداری الکترونیکی غیرحضوری بانکی با هدف کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری
از تراکم افراد در شعب بانک ها تأکید کردند.

بیشترین عرضه و تقاضا
بر اساس این گزارش ،نمادهای معاماتی شپنا ،شستا ،فملی،
شتران ،خســاپا ،بترانس و شبندر با بیشترین تقاضا مواجه
شــدند و در مقابل نیز نمادهــای معاماتی وملی ،خکمک،
غنــوش ،فمراد ،کفپارس ،فنوال و لپارس بیشــترین حجم
عرضه را داشتند.
نوسان نماگر صنایع
معامات بازار سرمایه در پنجمین روز هفته ،شاخص صنایعی
همچون ذغال سنگ ،رادیویی ،فراورده نفتی ،فنی مهندسی
و استیک با روند افزایشی و شاخص صنایع استیک ،وسایل
ارتباطی و انتشار و چاپ با کاهش مواجه شدند.

تولید اسکناسهای بین نسلی
و گذار از  ۴صفر
یک کارشــناس اقتصادی ،زمینهســازی بانک مرکزی برای
حذف چهار صفر از پول ملی را نســبت به اعام یکباره آن
اقدام بهتری دانســت و گفت :با سیاست آرام و پیوسته بانک
مرکزی ،واحد پولی اصاح خواهد شد.بانک مرکزی جمهوری
اسامی ایران با اعام این خبر که تا پایان سال از سه اسکناس
جدید رونمایی میکند ،اسکانسهای  ۱۰هزارتومانی و ۱۰۰
هزارتومانــی جدیدی را رونمایی کرد .اســکناسهایی که به
ســیاق اســکناس  ۵۰هزارتومانی چهار صفر آن محو شده و
ذهنها را به این موضوع رهنمود میســازد که در سالهای
پیش رو ،حذف چهار صفر از پول ملی جدی اســت.موضوعی
که امیر شــکری ،رییس ســازمان تولید اسکناس و مسکوک
بانــک مرکــزی در گفت و گو با ایبِنــا آن را تایید کرده و از
تصویــب ایحه اصاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشــور
در مجلس شــورای اسامی و ارســال آن به شورای نگهبان
خبر داده اســت.به گفته رییس ســازمان تولید اســکناس و
مســکوک بانک مرکزی ،برای حذف چهار صفر از پول ملی و
تبدیل آن به تومان ،در این ایحه دوره ای  ۵ســاله مشتمل
بر دو ســال دوره فراهم سازی مقدمات و سه سال دوره گذار
پیش بینی شــده که در این مدت باید تمامی تغییرات ازم
برای تغییر واحد پول ملی انجام شود؛ بر همین اساس ،بانک
مرکزی با طراحی سلســله اقداماتی به صورت فعال اقدام به
برنامه ریزی نموده و گونه ای از اســکناس ها طراحی شد که
در صــورت تصویب ایحه مذکور یــا حتی عدم تصویب آن،
کارآمدی و منافع خود را داشــته باشــد.دلیل اینکه چرا این
اقدام پیش از تایید شــورای نگهبان از ســوی بانک مرکزی
آغاز شده« ،تولید اســکناسهای بین نسلی» عنوان شده تا
به این کار ،اســکناسهای جدید تا پایان عمر مفید خود در
چرخه پرداخــت باقی بمانند و هزینه جدیدی از حیث جمع
آوری و بازتوزیع «اســکناس تومان» به کشور تحمیل نشود.
اما این اقدام میتواند فضا را برای بازگشت ارزش به پول ملی
هموار کند؟حسن گلمرادی ،عضو هیات علمی موسسه عالی
آمــوزش بانکداری ایران در این باره بــه خبرنگار ایبِنا گفت:
ارزش پول ما به گونهای است که دیگر با ریال کار کردن برای
مردم عادی هم ســخت شــده و عموم مردم با تومان بیشتر
کار میکننــد .همچنین آنکه پولهای خرد کارایی خود را از
دست دادهاند و دیگر خبری از سکههای  ۵۰۰تومان به پایین
نیست.وی با بیان اینکه سرانجام باید پروسه تغییر پول انجام
شــود ،افزود :اما اینکه حاا آیا در شرایط فعلی مناسب است
یا دو سال دیگر؛ به نظر من ،کارکرد اسکناسهای جدید این
است که اکنون بانک مرکزی تاش میکند تا ذهنها را آماده
تغییرات جدید کند.گلمرادی خاطرنشــان کرد :ممکن است
خود این تغییر در یکی دو ســال آینده انجام پذیرد ،اما این
نوع زمینهسازیها به نظرم کار درستتری است تا اینکه این
سیاست به یکباره اجرا شود.این استاد دانشگاه درباره اثرات
مالــی و روانی حذف صفر از پول ملــی تصریح کرد :این امر
یک واحد حسابداری محسوب میشود و اثر واقعی در اقتصاد
ندارد و نباید تصور کنیم که با حذف صفر از واحد پولی اتفاق
خاصی برای اقتصاد میافتد.وی نسبت به نگرانی منتقدان هم
واکنش نشان داد و یادآور شد :برخی اقتصاددانان نگران این
هســتند که این واحد پول درشت باعث شود که در مبادات
خُ رد اثرات تورمی داشــته باشــد که به نظر من اگر حتی اثر
تورمی هم داشته باشــد اصا چشمگیر نیست و اگر ذهنیت
به مرور شکل بگیرد و با برنامهریزی در طی زمان انجام شود.
این کارشــناس امور بانکی و اقتصــادی با ذکر مثالی توضیح
داد :کشــورهای دیگر همچون ترکیه این کار را انجام دادند
و تجربیات کشــورهای مختلفی در ایــن زمینه وجود دارد و
دهها ســال اســت که روی این موضوع صحبت کارشناسانه
میشود.وی در پایان نسبت به حذف صفر از واحد پولی ابراز
خوشبینی کرد و افزود :هرچند در گذشته مخالفتها بیشتر
بود اما اان به مرور مخالفتها کمتر شــده است؛ به خصوص
با این سیاســت آرام و پیوسته بانک مرکزی به نظر میرسد
واحــد پولی نیازمند تغییراتی اســت که در آن انجام شــود.
گفتنی اســت ،اسکناس های  ۱۰و  ۱۰۰هزار تومانی تا پایان
ســال جاری به دست مردم خواهد رســید .پیش از این هم،
اسکناسهای ۵۰هزار تومانی که در نیمه دوم سال  ۱۳۹۷نیز
رونمایی شد در راستای طرح اسکناسهای بین نسلی بود.
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باجخواهی جدید غربیها از لبنان

کشــورهای غربی و در راس آنها آمریکا و فرانســه در میان
بحران سیاســی و اقتصادی لبنان در راستای باجخواهیهای
خــود از لبنانیها به مقامات این کشــور اولتیماتوم دادند که
کمک مجانی به آنها نمیکنند .خبرگزاری رویترز در گزارشی
اعام کرد که کشورهای غربی در راستای ادامه باجخواهیهای
خود از لبنانیها به مقامات این کشــور هشدار دادند که هیچ
اقدامی برای تغییر وضعیت لبنان انجام نمیدهند؛ مگر اینکه
خود لبنانیها در اســرع وقت یک دولت کارآمد برای اصاح
وضعیت موجود تشــکیل دهند.در همین زمینه کشــورهای
فرانسه و آمریکا که اصلیترین بازیگران خارجی در امور داخلی
لبنان هستند به شدت از عملکرد سیاستمداران لبنانی انتقاد
میکنند.در حال حاضر پیامدهای شــیوع ویروس کرونا و به
دنبال آن انفجار مهیب بندر بیروت در  4آگوســت گذشته به
بحران اقتصادی و مالی لبنان بیش از پیش دامن زده اســت.
همچنین کمبود کااهای اساســی در این کشــور به وضوح
احساس میشود و شمار زیادی از مردم در آستانه فقر هستند.
عــاوه بر آن بــه دنبال انفجــار بیروت و اســتعفای دولت
«حسان دیاب» نخســت وزیر پیشبرد امور لبنان تحت فشار
خارجیها این کشــور وارد یک بنبست سیاسی شده و هنوز
چشــم اندازی برای رهایی از آن مشاهده نمیشود«.پاتریک
دورل» فرســتاده «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه
در راستای مداخات این کشور در روند تشکیل دولت لبنان
هفته گذشته به بیروت سفر کرد در دیدارهای خود با مقامات
لبنانــی به آنها گفت ،تا زمانی کــه اصاحات در لبنان انجام

نشود فرانسویها هیچ اقدامی برای این کشور انجام نمیدهند.
در همین راســتا یک دیپلمات غربی گزارش داد که فرانسه
همچنــان در تاش برای میزبانی از کنفرانســی جهت بحث

درباره بازســازی بیروت در اواخر نوامبر است؛ اما تردیدها در
این زمینه هنوز هم پابرجاست«.دورثی شیا» سفیر آمریکا در
بیروت نیز هفته گذشــته در یک کنفرانس مجازی در مرکز

آغاز تحرکات امارات برای دخالت در انتخابات زودهنگام عراق

رئیس سابق کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تحرکاتی که امارات برای دخالت در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق شروع کرده است ،پرده برداشت.به گزارش
المعلومه ،حاکم الزاملی رئیس ســابق کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تحرکات پنهان امارات برای دخالت در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است
ششــم ژوئن  2021برگزار شــود ،پرده برداشت.وی افزود :بر اســاس اطاعاتی که به ما رسیده است ،یک مسئول امنیتی عالیرتبه به امارات که در آن سرورهای ویژه
انتخابات قرار دارد ،رفته است و هدف از این سفر اقدام برای تقلب در انتخابات آتی است.الزاملی گفت :مسئوان ارشد اقدام به خرید کارتهای انتخاباتی و پنهان کردن
آن تا موعد برگزاری انتخابات زودهنگام آتی پارلمانی کردهاند .برخی طرفها در راســتای تقلب در انتخابات آتی با همکاری خارجیها ،حرکت میکنند.وی به نام این
کشورها و طرفهای خارجی اشارهای نکرد.الزاملی درباره شانس جریان صدر در انتخابات آتی هم گفت :جریان صدر  80تا  100کرسی را در پارلمان آتی کسب خواهد
پیشروی انتخابات
کرد .نخستوزیر آتی از جریان صدر خواهد بود یا جریان صدر آن را انتخاب خواهد کرد.محمد البلداوی نماینده ائتاف فتح در پارلمان عراق به موانع ِ
زودهنگام پارلمانی در این کشور پرداخت و گفت :موانع بسیاری مانع برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در موعد مقرر آن میشود که بحران مالی بارزترین آن است
و قوانین کاملنشده و نیز اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات هم از جمله موانع است.البلداوی تأکید کرد :برگزاری انتخابات در موعد مقرر نیازمند حل بحران مالی،
قطعی کردن قوانین دادگاه فدرال و نیز احزاب و تکمیل بدنه کمیسیون مستقل انتخابات و دفاتر آن در استانها و اجرای توازن در تشکیات آن است.وی گفت :کارها و
پیشروی کمیسیون انتخابات است از آمادهسازی کارتهای انتخاباتی بیومتریک گرفته تا خرید سیستمهای رأیگیری و صندوقهای رأی و آماده کردن
اقدامات زیادی ِ
حوزههای اخذ رأی و بسیاری دیگر از اقدامات که همچنان تکمیل نشده است.

مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشنگتن اظهار داشت که
ما بدون انجــام اصاحات در لبنان هیچ برنامهای برای نجات
این کشــور نداریم ،رویکرد ما برای کمک به لبنان تدریجی و
گام به گام اســت و هیچ چیز مجانی نیست .وی همچنین در
راستای تاشهای کشورش برای کنار زدن حزباه از عرصه
سیاسی لبنان اعام کرد که واشنگتن در زمینه مقابله با کرونا
درصورتی که وزارت بهداشت در اختیار حزباه باشد ،کمکی
به این کشــور نمیکند.در این میان منابع غربی سعی دارند
وانمود کنند که با تحریم های اخیر وزارت خزانه داری ایاات
متحده علیه «جبران باســیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان
روند تشکیل دولت در این کشور پیچیدهتر شده است.آمریکا و
فرانسه که از مهمترین عناصر خارجی مداخله کننده در امور
لبنان هستند ،با سیاست قدیمی «چماق و هویج» به بنبست
سیاسی این کشور دامن میزنند .درحالی که «سعد حریری»
نخســت وزیر مکلف لبنان و «میشل عون» رئیسجمهوری
این کشــور برای تشــکیل دولتی با  20وزیر به توافق رسیده
بودند اخیرا حریری توافقهای خود را پس گرفته و اعام کرد
که دولت باید با  18وزیر و ســاختار تکنوکرات بدون حضور
احزاب سیاســی تشکیل شــود.پس از اظهارات سفیر آمریکا
و نیز صحبتهای فرســتاده فرانسه مبنی بر اینکه متصدیان
پستهای حاکمیتی در وزارتخانهها باید توسط سعد حریری
معرفی شــده و از نزدیکان فرانســه باشند ،رد پای مداخات
غرب برای جلوگیری از تشکیل دولت در لبنان جهت تحقق
اهداف خودشان در این کشور به وضوح دیده میشود.
ظریف:

اگر آمریکا تعهداتش را انجام دهد ،ما هم به
تعهدات خود بازمیگردیم

وزیر امور خارجه کشــورمان اعام کرد اگر آمریــکا تعهداتش وفق قطعنامه 2231
شــورای امنیت را انجام دهد ،جمهوری اســامی ایران حاضر است به تعهدات خود
وفق برجام بازگردد ،.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران از
آمادگی کشورمان برای بازگشت به برجام در صورت اجرای کامل تعهدات آمریکا وفق
قطعنامه  2231شــورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد.ظریف در این خصوص
تصریح کرد :اگر آقای بایدن بخواهد تعهدات آمریکا را اجرا کند ،ما هم میتوانیم فورا ً
به تعهدات برجامی خود بهصورت کامل برگردیم.وی افزود :ما مخالف مذاکره نبودیم
و نیســتیم ،مذاکره هم در چارچوب  5+1امکانپذیر است .اگر آمریکا بخواهد عضو
برجام شــود که ترامپ آن عضویت را از بین برده است ،ما حاضریم گفتوگو کنیم
که آمریکا چگونه وارد برجام شود.ظریف که با روزنامه ایران گفتگو میکرد ،در ادامه
گفت :پیشبینی من این است که شرایط بهلطف خدا و با ادامه مقاومت و درک خوب
مردم ایران بســیار بهتر خواهد شد.وی درباره اینکه گفته میشود برخی تحریمهای
وضعشده از سوی دولت ترامپ بهگونهای است که دولت جدید نمیتواند آنها را لغو
کند نیز خاطرنشــان کرد :آقای بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا شد و در کاخ سفید
مستقر شد ،میتواند با سه فرمان اجرایی همه اینها را لغو کند .اینکه گفته می شود
رئیس جمهوری بعدی آمریکا نخواهد توانست برخی از تحریمهای برجامی آمریکا را
لغو کند ،فقط حرف است
آژانس:

ایران روند تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به
سانتریفیوژهای خود را آغاز کرده است

آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته اســت ایران روند تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم
به ســانتریفیوژهای خود را آغاز کرده است.به گزارش خبرگزاری رویترز مدعی شده
اســت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی به اعضای این نهاد بینالمللی گفته
است ایران فرایند تزریق گاز  UF6را به سانتریفیوژهای نسل دوم در سایت غنیسازی
نطنز آغاز کرده اســت.در متن گزارش آژانس اتمی که به رؤیت رویترز رسیده آمده
است« :روز  14نوامبر  ،2020آژانس تأیید کرد که ایران روند تزریق  UF6به آبشاری
از ســانتریفیوژهای  2-IRرا که اخیرا ً در ســایت غنیسازی نطنز نصب شدهاند آغاز
کرده است».
غریب آبادی:

بازرسان آژانس تزریق گاز  UF۶به
سانتریفیوژها را راستی آزمایی کردند

نماینده دائم ایران نزد ســازمانهای بینالمللی در وین خبر داد که مدیرکل آژانس
اتمی اعام کرده اســت که بازرسان این نهاد بینالمللی آغاز تزریق گاز یو اف شش
به ســانتریفیوژهای آی.آر.ام دو در کارخانه غنی ســازی سوخت در نطنز را راستی
آزمایی کردند.کاظم غریب آبادی در صفحه توئیتری خود نوشــت« :مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی با انتشــار گزارشی نیم صفحهای در روز گذشته ،اعام کرد
بازرســان آژانس در تاریخ  14نوامبر ( 24آبان) ،آغاز تزریق گاز یو اف شــش به یک
زنجیره  174تایی سانتریفیوژهای آی.آر.ام دو در کارخانه غنی سازی سوخت در نطنز
را راستی آزمایی کردند».پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در گزارشی به اعضای این نهاد بینالمللی گفته است ایران فرایند تزریق
گاز  UF6را به ســانتریفیوژهای نسل دوم در سایت غنیسازی نطنز آغاز کرده است.
در متن گزارش آژانس اتمی که به رؤیت رویترز رســیده آمده است« :روز  14نوامبر
 ،2020آژانس تأیید کرد که ایران روند تزریق  UF6به آبشــاری از ســانتریفیوژهای
 2-IRرا که اخیرا ً در سایت غنیسازی نطنز نصب شدهاند آغاز کرده است».

آمریکا در کره ماه نیروگاه هستهای میسازد

ســازمان فضایی آمریکا و وزارت انرژی این کشور طرح ساخت یک نیروگاه هستهای
در سطح کره ماه را به مناقصه گذاشتهاند.به گزارش ورو نیوز ،سازمان فضایی آمریکا
(ناسا) و وزارت انرژی این کشور طرح ساخت یک نیروگاه هستهای در سطح کره ماه
را به مناقصه گذاشتهاند؛ مطابق اعام مقامات مسئول ،این نیروگاه هستهای قرار است
انرژی مورد نیاز برنامههای اکتشــافی بلند مدت در سطح کره ماه و همچنین مریخ
را تامین کند«.آنتونی کالومینو» مدیر فناوری هســتهای ناسا در واحد ماموریتهای
فضایی این سازمان در این باره میگوید« :هدف آن است که یک نیروگاه  10کیلوواتی
تا سال  2026آماده پرتاب شود و در اواخر دهه بیست میادی کار خود را روی سطح
ماه شروع کند».این سامانه به طور کامل روی زمین ساخته و مونتاژ خواهد شد و یک
فضاپیما آن را به مدار دور ماه منتقل میکند .ســپس یک فضاپیمای دیگر آن را بر
روی سطح ماه فرود خواهد آورد و پس از فرود موفق ،بدون نیاز به مونتاژ یا ساخت
اضافی ،این نیروگاه کوچک آماده بهرهبرداری خواهد بود.
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گزیده خبر
پنتاگون خبر خروج نیروهای آمریکایی از عراق
و افغانستان را تأیید کرد

سرپرست وزارت دفاع آمریکا خبرهای منتشرشده در رسانههای این کشور درباره
تصمیــم دولت آمریکا برای خارجکردن بخش دیگــری از نظامیان آمریکایی از
عراق و افغانســتان را تأیید کرد.به گزارشز پایگاه خبری هیل« ،کریستوفر میلر»
سرپرســت وزارت دفاع آمریکا روز سهشنبه در یک نشست خبری با تأیید اخبار
منتشرشده در رسانههای این کشور مبنی بر اینکه دولت آمریکا قصد دارد بخش
دیگری از نظامیان آمریکایی را از عراق و افغانستان خارج کند ،اعام کرد که این
تصمیم تا  15ژانویه  25( 2021دیماه  )99اجرا خواهد شد.کریستوفر میلر که
هفته گذشته پس از برکناری مارک اسپر به سمت سرپرست وزارت دفاع آمریکا
منصوب شد ،در گفتگو با خبرنگاران درخصوص خروج تعداد بیشتری از نیروهای
آمریکایی از عراق و افغانســتان گفت« :رئیسجمهور ترامپ به پنتاگون دستور
داده است که تا اواسط ژانویه  2500نیروی آمریکایی از افغانستان و عراق خارج
شوند».متعاقباً رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز از احتمال خروج کامل
نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان حداکثر تا ماه مه [اواسط اردیبهشتماه تا
اواسط خردادماه] خبر داد.وی در این خصوص مدعی شد« :نیروهای باقیمانده در
عراق و افغانستان برای دفاع از دیپلماتها و سفارتخانهها و همچنین برای کمک به
متحدانمان در راستای انجام مأموریتشان بهکار گرفته خواهند شد .رئیسجمهور
ترامپ امیدوار است که حداکثر تا ماه مه ،همه سربازان ما به خانه بازگردند».

نقشه راه جدید دولت ارمنستان به دنبال
توافق اخیر در قرهباغ

نخســت وزیر ارمنستان دیروز (چهارشنبه) نقشــه راهی را در مورد اولویتهای
کاری دولتش به دنبال توافق اخیر با جمهوری آذربایجان بر ســر مناقشه قرهباغ
اعام کرد.به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،در بحبوحه تنش های سیاسی در
داخل ارمنســتان به دنبال اعتراض برخی در این کشور نسبت به توافق جدید با
جمهوری آذربایجان در مورد مناقشــه قرهباغ ،نیکول پاشینیان نقشه راهی را در
مورد اولویتهای کاری دولتش ارائه کرد.از جمله تدابیر تعیین شده در این نقشه
راه اصاحات در نیروهای مســلح بوده اســت.به دنبال اعتراض ها در ارمنستان
نسبت به توافق دولت این کشور با دولت باکو در مورد قره باغ ،معترضان خواستار
استعفای پاشنیان شدند ،اما وی بر تداوم حضورش در قدرت تاکید کرده و عنوان
داشته قصدی برای کنارهگیری از این سمت را ندارد .نخست وزیر ارمنستان اخیرا
در مورد درخواست برخی در ارمنستان برای کنارهگیری از قدرت به دنبال توافق
اخیــر با جمهوری آذربایجان در مورد قرهباغ خاطر نشــان کرد :تضمین ثبات و
امنیت در داخل جامعه از جمله دستورکار من است .مساله دیگری در برنامه کاری
من وجود ندارد.پاشینیان در مورد این نقشه راه گفت :من مسئول غلبه کردن بر
این اوضاع با هدف تضمین ثبات و امنیت در ارمنستان هستم.اتخاذ تدابیر و طرح
های جدید برای بهبود وضعیت اقتصاد ارمنســتان ،اعمال یکسری اصاحات در
امــور انتخاباتی ،تصویب یک قانون در مورد احزاب سیاســی و ایجاد دادگاه ضد
فساد مالی از جمله برنامه های تعیین شده در این نقشه راه عنوان شده است.به
ابتکار روسیه ،بامداد دهم نوامبر ( 20آبان) سندی برای تحقق آتشبس کامل و
رفع تمام خصومتها در منطقه درگیری قرهباغ به امضای «علیاف»« ،پاشینیان»
و «پوتین» رســید .وظیفه نظارت بر رعایت آتش بس بین دو طرف را نیروهای
صلحبان ارتش روسیه به عهده دارند.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی سهروردی فرزند عماد به شماره شناسنامه 1440
صادره از آمل در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاات
صادره از واحد دانشــگاهی آزاد ساری با شــماره 792080091389مفقود گردیده و
فاقد اعتبار می باشــد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی
واحد ساری به نشانی ساری-میدان خزر-کیلومتر  7جاده دریا(فرح آباد) دانشگاه آزاد
اسامی واحد ساری ارسال نمایند.

info@sobh-eqtesad.ir
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زارشکرکنمدولتم ّؤیدرا
ازآتشدلمشتاقوازبایفراق
چوماهرویمنآمدکنونبحماد ه

بخوانید در اینستاگرام

گنجینه

هدادبازهمندلبرسَهیقدرا
فروگاذ شتهبودموُاقومرقدرا
هنوروصلبَدَلکردهارمُوقَدرا
هکردچنبرخورشیدعنبرونَدْرا

بتیهچنبرخورشیدکردعنبروند
وگرهعُقْدهرأساندرونگرفتقمر
مر َاهْمنهحمایتگرفتفَرْقَدرا
ّ
وگرهاصیتروزشبمُعَقدشد
ّ
اسیرگشتدلمنشبمُعَقدرا
از هر دری خبری

فرود پرندگان مهاجر در تااب «آق گل» مایر

چهره روز

ورزشی

پژوهشگران در بررسی جدیدی سعی کردند تا با کمک نوعی از نانوذرات،
به مهار متاستاز سرطان به ریهها بپردازند .هنگامی که به یک بیمار مبتا
به سرطان ،اخبار بدی در مورد گسترش یا متاستاز سرطان او میرسد،
منظور از آن در بیشــتر موارد ،متاستاز سرطان به ریهها است .رگهای
خونی منشعبشده که اجازه میدهند اکسیژن از کیسههای هوای ریهها
به سلولهای قرمز خون منتقل شود ،بسیار باریک هستند؛ به طوری که
یک سلول سرطانی سرکش در جریان خون میتواند به راحتی در آنجا
گیر کند و در همان جا ساکن شود و در نهایت ،به یک تومور ثانویه تبدیل
گردد .تومورهای متاستاز یافته پس از تثبیت ،مجموعهای از نشانههای
شیمیایی را منتشر میکنند که باعث خنثی شدن دفاع بدن میشود و
مانعی را برای تاش در جهت ایجاد پاسخ ایمنی ایجاد میکند.

مهدی یزدانی خرم
مهدی یزدانی خرم دوم شهریور  ۱۳۵۸در تهران متولد
شــد .او فارغالتحصیل رشــتهٔ زبان و ادبیات فارسی از
دانشــگاه تهران است .یزدانی خرم از اواسط دههٔ ۱۳۷۰
در صفحات ادبی مطبوعات ایران مقاات ،گفتوگوها و
یادداشتهایی را منتشــر کردهاست .اما عمده شهرتش
در این حوزه به نقدهای ادبی او بازمیگردد .او برادرزاده
محمدرضا یزدانی خرم است .یزدانی خرم روزنامهنگاری
و نقد ادبی را از هفده ســالگی و با نشــریات نه چندان
مشهور آغاز کرد .او ســپس با روزنامههای خرداد ،فتح،
همشهری ،هممیهن ،شــرق ،اعتماد ،کارگزاران ،اعتماد
ملی ،مردم امروز همکاری کرد .او ســپس به عنوان دبیر
ســرویس ادبیات با هفته نامههای شهروند امروز ،ایران
دخت ،آسمان ،صدا ،نافه و ماهنامه مهرنامه ،همگی به سردبیری محمد قوچانی ،همکاری داشتهاست .او
هماکنون عضو شورای دبیران مجله تجربه است که به صورت ماهنامه در تهران منتشر میشود .مهدی
یزدانی خرم در نشــر چشمه مسئولیت انتخاب داستانهای ایرانی برای چاپ را بر عهده دارد و مشاور
بخش ادبیات ایران این انتشارات بهحساب میآید .وی همچنین داوری دهمین دوره جایزه نویسندگان
و منتقدان مطبوعات را برعهده داشتهاســت .به گزارش اداره هواشناسی :فردا این خورشید لعنتی…،
اولین رمان وی است که سال  ۸۴توسط نشر ققنوس منتشر شد .دومین کتاب مهدی یزدانی خرم «من
منچســتریونایتد را دوست دارم» نام دارد و نشر گیسا سال  ۹۱آن را روانهٔ بازار کتاب ایران کردهاست.
این کتاب اولین جلد از سهگانهای است که دو جلد بعدی آن بانامهای «سرخ سپید» و «خون خورده»
در سالهای بعد منتشر شد .در حال حاضر انتشارات چشمه امتیاز آثار یزدانی خرم را خریدهاست و این
انتشارات کارهای او را تجدید چاپ میکند.

پیشنهاد

پاداش میلیون داری فیفا در انتظار پرسپولیس ایران
فیفا پاداشهای چشمگیر برای جام جهانی باشگاههای  ۲۰۲۰تعیین کرده است .جام جهانی باشگاهها با اعام فیفا از اواسط بهمن
در قطر برگزار میشود و حضور چند تیم از جمله بایرن مونیخ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در آن قطعی شده است .قطر میزبان،
تیم الدحیل را به عنوان نماینده در این رقابتها دارد .با این حال نماینده آسیا از بین پرسپولیس و یک تیم از شرق آسیا انتخاب
میشــود .با وجود برنامه فشرده باشگاهی در فوتبال اروپا و جهان ،فیفا این دوره از رقابتها را با پاداش چشمگیر برای تیم های
شــرکت کننده برگزار خواهد کرد .تیم پرسپولیس هم این شانس را دارد که با قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا ،به جوایز بزرگ
جام جهانی دســت پیدا کند .بر این اســاس بیشترین پاداش با  ۱۰میلیون دار به تیم قهرمان میرسد .پاداش تیمها برای جام
جهانی باشگاهها به شرح زیر است:
تیم قهرمان ۱۰ :میلیون دار نایب قهرمان ۵ :میلیون دار تیم سوم ۴ :میلیون دار
تیم چهارم ۳ :میلیون دار تیمهای حذف شده در مرحله اول ۲.۵ :میلیون دار

تخت گاز

خونخورده
«خونخــورده» چهارمین رمان نویســنده موفق
ایرانــی ،مهــدی یزدانــی خرم اســت« .مهدی
یزدانیخرم» نویســنده ،دبیر ادبیــات هفتهنامه
«آسمان» ،عضو شــورای دبیران مجله «تجربه»،
دبیر ادبیات مجله «مهرنامه» و مســئول انتخاب
داستانهای ایرانی «نشــر چشمه» است« .خون
خــورده» از زندگــی پنــج بــرادر در دهه ۶۰
میگویــد؛ برادرانــی که گم شــدهاند؛ «برادران
ســوخته» و حــاا از روی ســنگ قبرهای آنان
اســت که داستانشان آغاز میشود .ناصر سوخته،
باستانشــناس اســت ،مســعود از نیروهای در
خدمت شــهید چمــران بوده ،که در شکســت
محاصره آبادان جنگیده اســت ،منصور ســوخته عکاس اســت و در پی شهرت و مقامی
جهانی اســت ،محمود که به عشــق دختری تودهای رفته و مارکسیســت شــده است و
طاهر که قربانی موشــکباران تهران میشود.داســتان در بازه زمانی ســالهای ۱۳۶۵۰
تا  ۱۳۶۷جریان دارد و بخشــی از آن هم در یکی دو ســال اخیر میگذرد .یزدانی خرم
تاریــخ نمیگوید اما آن را به شــیوه خودش به خواننده یادآوری میکند .داســتان او نه
مثل کتابهای تاریخی اســت و نه مثل رمانهای تاریخی معمول ،یزدانی خرم به جاهایی
ســرک میکشد که مغفول ماندهاند .جاهایی که باید بیشتر و بهتر دیده شوند .او تاریخ را
برای مخاطبش ملموس میکند .این رمان را در کنار «من منچســتر یونایدتد را دوســت
دارم» و «ســرخ سفید» میتوان سهگانه تاریخی مهدی یزدانی خرم دانست .دو کتاب یاد
شده را هم میتوانید از طاقچه دریافت کنید.

مهار متاستاز سرطان به ریهها
با کمک نانوذرات

رونمایی از تویوتا میرای  2021بازار آمریکا
دومین نسل تویوتا میرای سرانجام آماده ورود به نمایندگیهای این خودروساز در آمریکا میشود .سدان بدون آایندگی ژاپنیها حدود یک
ماه پیش از ورود به بازار در نسخه نهایی تولیدی رونمایی شده است .نسخه آمریکایی این خودروی سلول سوختی الکتریکی تقریباً مشابه مدل
ژاپنی است .به این ترتیب مشتریان آمریکایی پشت فرمان همان سدان با ظاهری روان ،صیقلی ،پهن و نسبتاً کم ارتفاع خواهند نشست .میرای
 ۲۰۲۱در دو تریم  XLEو لیمیتد قابل انتخاب خواهد بود .تویوتا مشخصات فنی میرای بازار آمریکا را منتشر نکرده اما ما میدانیم که این
خودرو بر پایه پلتفرم دیفرانسیل عقب جدیدی شکل گرفته است .مشخصات دقیق قوای محرکه سلول سوختی این خودرو نیز فع ًا اعام نشده
اما تویوتا قب ًا گفته به دنبال افزایش  ۳۰درصدی شعاع حرکتی این خودرو بوده است .میرای قبلی در روی کاغذ شعاع حرکتی حدود ۵۰۲
کیلومتری برای هر باک هیدروژن داشت و بنابراین نسل جدید این خودرو باید بتواند حدود  ۶۵۳کیلومتر را با یک باک طی کند .به احتمال
زیاد بهبودهای دیگری نیز در قوای محرکه این خودرو رخ داده اما هنوز چیزی بهصورت رسمی اعام نشده است .به عنوان بخشی از تجهیزات
استاندارد ،تویوتا میرای  ۲۰۲۱دارای بسته ایمنی تویوتاست که شامل کروز کنترل دینامیک راداری میباشد .این سیستم میتواند فاصله خودرو
به خودرو را تنظیم کرده و حتی خودرو را بهصورت کامل متوقف کند.

"دما" میتواند مانعی سر راه
توزیع واکسن کرونا باشد
خبرهایــی امیدوار کننده مبنی بر موثر بودن واکســن "کروناویروس"
دو شــرکت "مدرنا" و شرکت "فایزر" /بایو ان تک" شنیدیم .اثربخشی
واکســن کرونای شــرکت " ُمدرنا" بیش از  ۹۴درصد و واکسن کرونای
شــرکت فایزر  ۹۰درصد اعام شــد .اما یکی از مسائل مهمی که این
دو واکســن را از هم متفاوت میسازد نحوه نگهداری آنها است چرا که
شرکت فایزر اعام کرده بود واکسن آنها باید در دمای منفی  ۷۰درجه
سانتی گراد نگهداری شود اما شرکت ُمدرنا اعام کرده واکسن آنها برای
نگهداری به چنین دمایی نیاز ندارد .مدرنا گفته این واکسن در دمای دو
تا هشت درجه سانتیگراد که دمای یک یخچال خانگی استاندارد یا یک
یخچال پزشــکی است تا  ۳۰روز پایدار باقی میماند .همچنین تا شش
ماه در منفی  ۲۰درجه سانتیگراد قابل نگهداری است.

تحویل دارو با خودروهای
خودران سبز در انگلیس
خودروی رباتیک خودران " "Kar-goکه توســط اســتارتاپ انگلیسی
موسوم به "آکادمی رباتیک" توســعه یافته ،برای تحویل دارو در شهر
لندن اولین آزمایشــات خود را در جادههای عمومی آغاز کرده اســت.
ناوگان خودروهای ســبز یا پاک تحویل دارو که خودران نیز هســتند،
آزمایشــات خود را در جادههای عمومی منطقه هونسلو در لندن آغاز
کردهاند .این خوردوی ســبز خودران( )Kar-goتوسط یک استارتاگ
انگلیسی به نام "آکادمی رباتیک"( )Academy of Roboicsتوسعه
یافته اســت و اولین وسیله حمل و نقل خودران سفارشی ساخته شده
برای تحویل محموله در جادههای عمومی انگلیس خواهد بود .شرکت
"آکادمی رباتیک" از چهار ســال پیش در حال توســعه این خودروی
رباتیک خودران است.

