روحانی:

کادر درمان در همه حوادث در خط مقدم بوده است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس جمهوری با بیان اینکه در ده ماه دوران شیوع کرونا کسی پشت در بیمارستان نماند ،گفت :کادر درمانی نه تنها در دوران کرونا بلکه در سیل ،زلزله در همه
حوادث ،با همه وجود در خط مقدم بود .حجتااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز یکشنبه در آیین بزرگداشت روز پرستار گفت :روز وادت حضرت زینب (س)
را روز پرستار نامیدند که این امر بار مسوولیت پرستاران را بااتر میبرد .چه الگویی بااتر از حضرت زینب (س) پرستاری که از یک طرف عزیزانش و شهدا روی زمین
بودند و از طرف دیگر عدهای از کودکان زیر شاق ستمکاران بودند و عدهای در کنار شعله آتش و در آن شرایط او از امام سجاد (ص) هم پرستاری میکرد .وی افزود:
پرستاری در آن شرایط بسیار سخت و جانکاه از لحاظ روحی و روانی و شرایط محیطی که باز هم قابل مقایسه نیست...
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طی 8ماهه امسال محقق شد؛

افزایش ۷۱درصدی سرمایهگذاری خارجی

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی:

عواقب بودجه  1400بر بازارها
جدی است

اســتاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی اظهار داشت :نمایندگان محترم از مسئوان سازمان برنامه و هیات
وزیران و به ویژه سران قوا بپرسند حکمت پیشبینی دوهزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واردات
خودرو در ســند ایحه بودجه سال آینده چیست؟ آیا ما به اشــباع درآمدها و ذخایر ارزی و اشتغال مردم
رسیدهایم و آنچنان اقتصاد مستحکمی داریم که میتواند منابع استراتژیک ارزی کشور را به صورت خیراتی
به تحریمکنندگان ایران و متحدان آشــکار و پنهان آنها تقدیم کنیم و همزمان ژســتهای تبلیغاتی ضد
امپریالیستی خود را هم حفظ کنیم....
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طبق اعام همتی

ادغام بانکهای نظامی به پایان رسید
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ناکامی صنعت برق ایران در عراق
4

سرلشکر باقری:

کادر درمان در  ۱۰ماه گذشته به اندازه
 ۱۰سال کار کرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه عملکرد کادر درمانی ایران در عرصه مقابله با کرونا بهتر
از کشورهای اروپایی بوده است ،گفت :کادر درمانی در  ۱۰ماه گذشته به اندازه  ۱۰سال کار کرد.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در آیین تجلیل از خانوادههای شهدای
مدافع سامت و پرستاران نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران که در محل این ستاد برگزار شد،
گفت :جامعه پرستاری کشــور افتخار میکنند که روز میاد حضرت زینب (س) به نام روز پرستار
مزین شــده است؛ چراکه حضرت زینب (س) در دامان حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت فاطمه
زهرا (س) تربیت یافتند در ســختیها و مشــقتها همواره حافظ دین خدا و ائمه طاهرین بودند و
همواره در راســتای اعتای دین گام برداشــتند.وی با تاکید بر اینکه جامعه پرستاری کشور و همه
بانوان باید حضرت زینب (س) را در زندگی الگوی خود قرار دهند ،افزود :در تاریخ اسام از حضرت
زینب (س) بهعنوان بانوی بزرگواری که به لحاظ شخصیتی نزدیک به معصومین (ع) است نام برده
شــده و القابی ،چون عالمه غیرمعلمه ،صدیقه ،ممتحنه ،فاضله ،رشــیده و کریمه به ایشان نسبت
داده شده است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد :ایشان نمونه پاسداشت عفاف و حجاب،
امالمصائب ،غمخوار صدیق امام حسین (ع) و جانباز و آزاده حادثه کربا بودند.سرلشکر باقری با اشاره
به خدمات فزایندهای که جامعه پزشکی و کادر درمانی در دوران  ۱۰ماهه مقابله با کرونا داشتهاند،
گفت :این ایام  ۱۰ماهه مقابله با کرونا ما را به یاد فداکاریهای جامعه پزشکی کشور در دوران دفاع
مقدس میاندازد که البته تفاوتهایی نیز با آن دوران دارد.
نقش مؤثر کادر درمانی کشور در دفاع مقدس
وی خاطرنشــان کرد :در دوران دفاع مقدس به طور معمول ،کار برای جامعه پزشــکی کشور مدتی
ســبک بود ،اما در شبهای عملیات ،بخشــی از کادر درمانی و پزشکی به خطوط مقدم اعزام شده
و کار شــبانهروزی و طاقتفرســایی را انجام میدادند و حتی به شهادت میرسیدند؛ در عین حال
نیز بخشهای دیگری از کادر پزشــکی در بیمارســتانها و اورژانسها مشغول مداوای رزمندگان و
مجروحان بودند که از شــرایط امنیتی بهتری نسبت به بخش اول برخوردار بودند.رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح افزود :اما جامعه پزشکی کشور در  ۱۰ماه گذشته و در مقابله با بیماری کرونا همواره
در خط مقدم جبهه قرار داشته و نیروهای مسلح به عنوان پشتیبانیکننده از آنان حمایت میکند؛
در جبهه مقابله با کرونــا ،رزمندهای که در خطوط مقدم میجنگد ،تیر و ترکش میخورد و پایش
بر روی مین میرود ،امروز کادر درمانی و جامعه پزشــکی کشــور است.سردار باقری با بیان اینکه
جمع حاضر پرچمداران خطوط مقدم جبهه مقابله با بیماری کرونا هســتند ،گفت :موضوع سامتی
مردم ،بازنشســتگان و کارکنان نیروهای مســلح ،از جمله مواردی است که شما عزیزان تاکنون با
تاش مضاعف جهت تحقق آن گام برداشتهاید.وی با بیان اینکه بیماری کرونا حداقل طی یک قرن
گذشته به لحاظ همهگیری ،بیماری نادری بوده که دنیا را درگیر خود کرده است ،تصریح کرد :این
بیماری ناشناخته بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه پزشکی و دارای زیرساختهای وسیع را با
غافلگیری مواجه کرده است.
عملکرد کادر درمانی ایران بهتر از کشورهای اروپایی بوده است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد :کشور ما که به لحاظ زیرساختهای درمانی از وضعیت
متوسطی برخوردار است و خوشبختانه با تاش شبانهروزی جامعه پزشکی ،کادر درمانی و پرستاری
توانسته است در قیاس با کشورهایی که به لحاظ زیرساخت از وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردارند،
عملکرد بهتری را در حوزه درمان و کاهش میزان تلفات نشــان دهد.سرلشــکر باقری افزود :این در
حالی است که کشور آمریکا با این سطح از ادعا در حوزه علوم پزشکی و برخورداری از زیرساختهای
قابل توجه ،امروز دارای بیشترین تعداد بیمار و بااترین میزان تلفات انسانی است؛ همچنین پس از
آن هم کشورهای مطرح اروپایی را مشاهده میکنیم که در حوزه مقابله با کرونا وضعیت نامناسبی
دارند که از نسبت جمعیت به تخت یک و نیم به هزار برخوردارند؛ در برابر ،ایران از نسبت جمعیت
به تخت هفت در هزار برخوردار است.وی اظهار داشت :امروز کشورهای اروپایی که به لحاظ امکانات
دارویی ،درمانی ،زیرساختهای بهداشتی ،سطح رفاه در شرایط مطلوبی قرار دارند و همچنین تحت
تحریمهای ظالمانه امریکا نیستند ،روزانه بیش از  ۵۰۰تَن تلفات دارند؛ در شرایطی که سطح تلفات
کشــور ما با وجود تحریمهای ظالمانه و میزان کمبود امکانات به کمتر از  ۲۰۰نفر رسیده است که
این بیانگر تاش بی وقفه کادر درمان و جامعه پزشکی و پرستاری کشور است که از جان و عمر خود
مایه گذاشــتهاند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره تاش بیوقفه و مدیریت صحیح در حوزه
مقابله با کرونا ،گفت :کادر درمانی کشور ما در طی این  ۱۰ماه به اندازه  ۱۰سال کار و تاش کردند
تا این بیماری را کنترل کنند؛ در حالی که برآوردها این بود که در پاییز امسال میزان تلفات تا هزار
نفر برسد ،اما به واسطه همین تاشهای مجدانه بود که میزان تلفات روزانه در کشور قبل از رسیدن
به تعداد  ۵۰۰نفر سیر نزولی پیدا کرد.

رهبر انقاب در سخنرانی تلویزیونی بهمناسبت روز پرستار:

پرستار فرشتهی رحمت بیمار است
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجراشود

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اه ّ
محمد و آله ّ
بقیة اه فی اارضین.
رب العالمین و ّ
والحمده ّ
سیدنا ّ
سیما ّ
الطاهرین ّ
السام علی ّ
الصاة و ّ
مشرف به نام حضرت زینب کبریٰ (سام اه علیها) است ،به همهی پرستاران عزیز و به گروه پرستاری تبریک عرض میکنم.
روز پرستار را که مزیّن و ّ
امیدوارم که خداوند متعال توفیقات خودش را شامل حال همهی شماها بکند و نیکروزی و خوشعاقبتی و سعادت دنیا و آخرت را نصیب شما پرستاران
عزیز و گروههای پرستاری بکند .ازم میدانم به خانوادههای گرامی و عزیزی که در این حوادثِ کرونا عزیزان خودشان را که پرستار بودند از دست دادند
تسلیت عرض بکنم و برای آن درگذشتگان فداکار و مجاهد ،از خداوند متعال طلب عل ّو درجات کنم.
پرستار فرشتهی رحمت بیمار؛ هم مددکار پزشک و هم غمگسار مریض
امروز بحمداه پرستاران در چشم مردم ما از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند؛ و این لطف خدا و نعمت خدا است .امیدواریم که همواره به همین شکل
باشد و افزایش پیدا کند .پرستار فرشتهی رحمت بیمار است؛ این یک تعبیر واقعی است ،به هیچ وجه مبالغهآمیز نیست؛ هم با جسم بیمار سر و کار دارد،
مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار را پرستار انجام
هم با روح بیمار .در مورد جسم بیمار ،پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است .بخش ّ
مهمی
میدهد؛ این در مورد جسم مریض .در مورد ارتباط با روح مریض ،پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامشبخش مریض است؛ این نقش بسیار ّ
است .پرستاران ،هم به جسم بیمار کمک میکنند و بهبودی او را سرعت میبخشند و در مواردی امکانپذیر میکنند ،و هم اینکه جان او را ،روح او را ،اعصاب
او را آرامش میبخشند؛ با یک لبخند ،با یک حرف گرم ،با یک حرکت مهربانانه ،احساس خوبی را در بیمار به وجود میآورند و در روح او اثر میگذارند.
نقش مهم و بزرگ پرستار در بهبودی بیمار
آن کمک جسمانی را که عرض کردیم اینها شریک و همکار پزشکند ،باید خیلی مهم شمرد؛ چون واقعاً مهم است .حاا آن بیماری که احتیاج به پرستاری
ندارد و س ِرپا است یا بیماری سبکی دارد ،بحثی در او نیست؛ لکن بیماری که نیاز به پرستار دارد ،اگر بهترین پزشک [هم] در بالین او حاضر بشود و دستور
محبت خودش بگیرد ،بهبودی بسیار دشوار خواهد شد؛ یعنی نقش پرستاری در
بدهد و کمک کند ا ّما پرستاری نباشد که او را حمایت کند و در آغوش ّ
بهبودی بیمار نقش مهم و بزرگی است و اگر پرستار نباشد ،ممکن است در مواردی معالجه به نتیجه نرسد.
غمگساری و مهربانی؛ یکی از ارزشهای واای اسامی
ا ّما در باب کمک روحی که گفتیم غمگســار اســت ،روحیهبخش است ،مهربانیکن است ،این یکی از ارزشهای واای اسامی است .در اسام ،شفقت و
«ر َحما ُء بَی َن ُهم»( )۱یعنی با یکدیگر مهربانند ،رحیمند ،این فقط مربوط
همدلی و مهربانی یکی از دستورهای عمده است .اینکه در قرآن کریم میفرماید ُ
به بیمارها نیست ،مربوط به همه است .همه باید نسبت به همدیگر با شفقت باشند ،با مهربانی باشند؛ این کاری است که پرستار انجام میدهد .پرستارها
تحمل میکنند؛ آنجایی
برای این کار ،خودشان را ،روحیهشان را آماده میکنند ،خسته هم میشوند؛ این کار ،خیلی خستهکننده هم هست ا ّما در عین حال ّ
که باید لبخندی بزنند به بیمار ،لبخند میزنند .این یکی از مهمترین ارزشــهای اســامی و از توصیههای اسامی است .واقعاً تاش برای کاهش آام یک
انسان ،جزو زیباترین مناظر زندگی انسانها است.
مناظر اعجابانگیز از ف ّعال ّیتهای پرستاران در ماههای اخیر
من میخواهم عرض بکنم این زیبایی در این سال کرونایی ،در این ماههای کرونایی ،بیشتر خودش را نشان داد .پرستارهای ما در بیمارستانها ،از خودشان
الیتهایی را نشان دادند که حقیقتاً اینها مایهی اعجاب انسان میشود .خود پرستاری یک کار دشواری
حرکاتی را نشان دادند ،مناظری را نشان دادند ،ف ّع ّ
است ،کار پُراضطرابی است؛ حاا اگر چنانچه بر این دشواری و بر این اضطراب ،این هم اضافه شد که خطر واگیری وجود دارد ،خطر ابتا وجود دارد ،این
خیلی کار را دشوارتر میکند .پرستاران ما این کار دشوارتر را در این دوران کرونایی انجام دادند؛ با اینکه جان خودشان در خطر بود ،با اینکه احتمال میدادند
مدت به ثبت رساندند.
که خودشان مبتا بشوند ،در عین حال این کار را انجام دادند و مجموعهی پرستاری ما ،پرستاران عزیز ما ،انصافاً کار بزرگی را در این ّ
دو تکلیف مسئوان )1 :اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری
اهم ّیت کار پرستاری
خب ،این مجاهدتی که در این ّ
مدت انجام گرفت ،پرستارها را در چشم مردم عزیز کرد .تا قبل از این قضایا ،مردم خیلی ّ
توجهی به ّ
مهمی است ،چه ارزشهای واایی در درون آن وجود دارد؛ این
قضیهی کرونا مردم فهمیدند که پرستاری چه کار بزرگی است ،چه کار ّ
نداشتند؛ در این ّ
را مردم فهمیدند .بنابراین ،به چشــم مردم -همان طور که قب ً
ا هم گفتم -اینها عزیز و شــرافتمندتر از همیشه شدند ،لکن این کافی نیست؛ من این را
میخواهم عرض بکنم ،این کافی نیست .بله ،شما به چشم ما مردم خیلی عزیزید لکن مسئوان هم تکالیفی دارند ،باید تکالیف خودشان را انجام بدهند،
تخصصی انجام بگیرد .شاید یکی از کارهای ازمااجرا
تخصصی بکنم و این کار بایستی در مراکز ّ
باید به فکر باشند .من البتّه در این زمینه نمیتوانم بحث ّ
مدتها قبل تصویب شده و آن طور که برای من گفته
که به بنده گزارش دادند عبارت باشد از اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که این قانون ّ
میشود ،این قانون به سود پرستارها است و برای آنها مفید است لکن اجرا نشده؛ یک قانونی است بایستی اجرا بشود .البتّه کارهای دیگری هم وجود دارد.
 )2جدّ یّت در استخدام پرستارها
از جمله کارهای خیلی خوب ،استخدام پرستار است .من البتّه این را شاید در سه چهار سال پیش یک وقتی به مسئولین محترم گفتم که باید حدود
سی هزار پرستار را استخدام کنید؛ مشکاتی داشتند و ُم ّ
بشدت
تعذر( )۲شدند به آن مشکات و نشد؛ اخیرا ً خب یک اقداماتی انجام گرفته .این را باید ّ
جدیّت دنبال کنند؛ شوخی نیست .وضع پرستارهای ما بایستی آنچنان باشد که اینها بتوانند با خیال راحت به کارشان بپردازند؛ خانوادههایشان هم
و با ّ
بایستی خاطرجمع باشند که این جوانشان ،زنشان ،مردشان که داخل بیمارستان مشغول به این خدمت بزرگ است ،در این کار توفیقاتی خواهد داشت.
مجددا ً روز پرســتار را که روز وادت حضرت زینب کبریٰ (سام اه علیها) است
امیدواریم انشــاءاه خدای متعال به همه این توفیق را بدهد.خب ،من ّ
به همهی شــما پرســتاران عزیز و به گروههای پرستاری تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشاءاه همهی شما مشمول لطف و رحمت الهی باشید و
انشاءاه شما را دعا خواهم کرد.

چرا اردوغان صدام ثانیست؟
رفتارهای رجب طیب اردوغان در  ۴سال گذشته و حتی براه اندازی
کودتــای قابی برای حــذف مخالفین خود زمینــه باورهایی را در
مردم جهان خصوصا غرب اســیا بوجود آورده که او به دنبال احیای
امپراتوری عثمانی با مکانیزمهای امروزی است که اگر او خاماندیشانه،
آرزوی احیای امپراتوری عثمانی را عنوان و شگرد بقای خود بر قدرت
نموده است و ظاهرســازانه مدعی دلسوزی برای کشورهای منطقه
شده است باید او را هم در فضای توهمی عمیق و ناپایدار و غیر قابل
باور تحلیل نمود زیرا این توهم چنان بود که لباس ملیتهای مختلف
را بر تن گارد نمایشــی خود نماید و نشان دهد که نیت همزیستی
با کشــورهایی را دارد که روزی انگلستان آنها را به قطعاتی کوچک
از امپراتوری عثمانی تقســیم نموده و عوامل خود را بر آنها گمارده
است .فلذا با این وصف ،آیا کسی میپذیرد که او مثا دغدغه تمامیت
ارضی جمهــوری آذربایجان را دارد و حــال آنکه خود ،بخشهایی
از خــاک عراق و ســوریه را اشــغال کرده اســت و در اوضاع لیبی
ماجراجویی میکند؟ اگر قائل باشــیم منطقه غرب آسیا ،در معرض
تهاجم «صهیونیسم مسیحی» قرار گرفته ،پس باید دید مواضع چند
سال اخیر اردوغان ،چه نسبتی با نقشه این حلقه (انگلیس ،آمریکا و
اسرائیل) داراست؟ از زاویهای دیگر ،آیا پذیرفتنی است دولتی مدعی
تشکیل امپراتوری شود و حال آنکه کشور خود را تبدیل به مستعمره
نظامی آمریکا و ناتو کرده باشــد؟ دولت ترکیه چند دهه اســت از
موضع و منظری التماسگونه میخواهد به اتحادیه اروپا ملحق شود
اما هربار توسط یکی از کشورها و حتی اخیرا توسط اتحادیه اروپایی
تحقیر شده است .با این تحقیرها که صدای او را در آورده تا جایی که
اردوغان مردادماه  ۱۳۹۵گفته اســت که« :اروپا  ۵۳سال است ما را
فریب میدهد» .و بنا را قبل از پذیرش اروپا امپراتوری شدن گذاشته
و موجــب توهم عظیمی گردیده ،آیا او را صدامی نوظهور در منطقه
ندانیم؟ این موضوع البته صد درصد صحیح است که اروپاییها چند
دهه است ترکیه را عضو شاخه نظامی خود (ناتو) کرده و از این کشور
در جهت منفع خود بیگاری کشــیدهاند و حاضرنیستند در مزایای
اقتصادی جمع  ۲۸کشور اروپایی این کشور را هم شریک کنند که
خروجی این رویکرد ،اروپا و تمکین ترکیه برای ترکیه کنونی بیش
از  ۴۳۰میلیارد دار بدهی نبوده اســت و پیشبینی میشــود این
میزان بدهی خارجی با گرو گذاشــته شــدن بخشی از خاک کشور
ترکیه نزد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که متولی اداره آن
آمریکا و اروپا هســتند بزودی به  ۴۶۵میلیارد دار برسد .معااسف
باخت در قمارهای پیاپی ،به جای آنکه اردوغان را هوشــیار کند ،به
ســمت قمارهای بدتر کشانده است .دقیقا مشابه قمارهایی که در ۸
سال موجب جنگ خانمانسوز صدام با جمهوری اسامی ایران و چند
مــاه با کویت و موجب اضمهال خــود و حذب بعث گردید .ترکیه
امروز دقیقا همان مسیر را طی میکند .به سخنان نماینده دیاربکر در
مجلس ترکیه توجه کنیم ،هوشیاری اوزسوی نماینده شهر دیاربکر
در مجلس نمایندگان ترکیه است او طی سخنانی در جریان یکی از
جلسات پارلمان ،انتقادات تندی را به سیاست خارجی دولت اردوغان
وارد کرده و او را به همین عنوان متهم نموده است .هوشیار اوزسوی
از اعضای حزب  HDPو نماینده شهر دیاربکر در مجلس نمایندگان
ترکیه در جلسه بررسی ایحه بودجه سال آینده این کشور می گوید:
« ببینید ترکیه به خاورمیانه و جهان چه چیزی صادر میکند؟ سرباز،
تجهیزات نظامی و اگر نداشــته باشد در سوریه شبه نظامیان اوباش
صادر میکند .همین کار را میکند و یا همانطور که میدانید به لیبی
شبه نظامی اعزام میکنند .این را هر کسی می داند ،عالم و آدم این
را میدانند .ولی آنهایی که میگویند ما در یک نبرد ضد استعماری
هستیم ،اندکی پیش از سخنان شــما ،تازگی ها مقاله ای از جیمز
جفری در رسانه المانیتور منتشر شد که توصیه میکنم آن را بخوانید
 ...مــی دانیــد چه می گوید؟ می گوید که ما بــه ترکیه خیلی نیاز
داریم چون ما بدون ترکیه نمــی توانیم در خاورمیانه کاری بکنیم.
«ما نمیتوانیم» معانی بسیاری میتواند داشته باشد .میگوید که در
قفقاز دریای ســیاه و خاورمیانه بدون ترکیه کاری نکنید ،حتی اگر
شــده هم باید با کمک ترکیه جنگ سوریه را به پایان برسانیم ولی
نباید به ایران و روســیه یک پیــروزی هدیه بدهیم .همچنین بیان
میکند که ما از توان نظامی ترکیه در جنگ سوریه استفاده میکنیم
که من دیگر درباره ی ادامه این مقاله صحبتی نخواهم کرد .بارها در
این تریبون گفته ام ترکیه سیاست خارجی بشر دوستانه و مبتکرانه
ای ندارد .سیاست خارجی ترکیه کاما مداخله جویانه است و هر جا
که فرصتی پیش می آید تاش میکند از خا به وجود آمده استفاده
کند .سیاســت خارجی ترکیه تحت ســلطه قدرت های استعماری
اســت ،یعنی سیاستش در راستای برآورده کردن خواست قدرتهای
استعماری است ،حتی به ما میگویند این کار را بکنید شما را تامین
مالی خواهیم کرد .ببینید من چند روز اســت که میشنوم و همه در
مورد بودجه شنیدید که می گویند خیلی جای نگرانی نیست .ترکیه
عضو ناتو اســت و آمریکا که آرام آرام از منطقه خارج میشــود می
خواهد این خا را با ترکیه پر کند .چندین روز اســت که علنا این را
میشــنویم ،اینها حرفهای من نیست ،قدرت های غربی میگویند که
در لیبی و ســوریه که روســیه حضور دارد ،البته در سوریه «ایران و
روسیه» هستند ،نهایتا ترکیه عضو ناتو را در مقابل آنها قرار میدهیم.
آنها میگویند ترکیه  ۸۰_۷۰ســال است که بخشی از بلوک غرب
است و تاش میکند تا به یکی از قدرت های ناتو تبدیل شود ،یعنی
 ۸۰_۷۰سال پیشینه دارد ،از ســال  ۱۹۵۰تا به امروز گذشته ۷۰
ســاله دارد .امروز به نقطه ای رسیده ایم که آمریکا ،اتحادیه اروپا و
شورای اروپا هر سه آنها به مرحله تحریم ما رسیده اند» .این تحلیل
یک نماینده از نمایندگان مجلس ترکیه اســت که ادعای مبارزه با
امپریالیســم را مسخره نموده و در پنهان اتهام نوکری امپریالیسم را
به ترکیه وارد میداند .درســت عین آنچه صدام در لفض و در عمل
مبتای به آن بوده است.
والسام
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گزیده خبر
وزیر دفاع:

بودجه خوبی به خدمات درمانی نیروهای
مسلح اختصاص یافته است
امیر حاتمی گفت :از ســال  ۱۴۰۰پوشــش بیمه خدمــات درمانی نیروهای
مســلح حوزه گســترده تری را در بر خواهد گرفت.امیرحاتمی وزیر دفاع در
دیدار با کادر درمانی وزارت دفاع با گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای مدافع
سامت به ویژه 2شهید مدافع سامت وزارت دفاع و تبریک وادت با سعادت
حضــرت زینب کبری(س) و روز پرســتار و تجلیــل از زحمات و تاش های
صادقانه پرســتاران عزیز در حوزه بهداشت و درمان کشور گفت :مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) در دیدار ســال گذشته با پرستاران ،شغل پرستاری را
ترکیبی از مجموعه ارزشــهای اخاقی و فضائل انسانی خواندند و این موضوع
نشــانگر اهمیت و جایگاه ویژه این شغل شریف و خطیر در جامعه اسامی و
توجه همه ارکان کشور به مسئولیت مهم پرستاران است.امیر سرتیپ حاتمی
با تجلیل از مقام شــامخ عقیله بنی هاشم ،پیام آور کربا ،حضرت زینب (س)
افزود :نگاه به نقش بی بدیل حضرت زینب(س)در حادثه عبرت آموز کربا در
انتقال پیام عاشورا و نگهداری و مراقبت از کاروان اهل بیت عصمت و طهارت،
بهترین الگو و جامع ترین رفتار برای پرســتاران به شمار می رود.وزیر دفاع در
ادامه با تشریح مسئله سامت به عنوان اولین مسائل مهم زندگی جوامع گفت:
هم ســامت ،هم امنیت در شــمار نعمتهای بزرگی است که انسان تا از آن
نعمتها محروم نباشد ،اهمیت و ارزش آن را درک نمی کند و مجموعه پزشکی
و پرستاری وسایر دستگاههای سامت ،در واقع تأمین کننده این نعمت بزرگ
برای جامعه اند و نقش پرستار در این میان ،نقش بسیار برجسته و ارزشمندی
اســت.وزیر دفاع به نقل از فرمایشــات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در
خصوص اقدامات اثرگذار پرستاران گفت :پرستاران ،دردآشنایان همه بیماران و
از کار افتادگان هستند ،مونس لحظه های درد و رنج انسانهایی هستند که نیاز
به مونس و پرســتار دارند و این قشر عزیز حقیقتاً فرشتگان رحمت برای همه
افراد بیمار و بیماردار جامعه محسوب می شوند.امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به
شرایط امروز کشور در مبارزه با ویروس کرونا گفت :آنچه بیش از همه به مردم
و جامعه آرامش میدهد تاش بی وقفه و شبانه روزی ،جهادی و جان برکفانه
جامعه پزشکی و پرستاری است که زبان از تقدیر و تشکر خالصانه و ایثارگری
پرســتاران و کادر درمان قاصر است و قطعاً همه مردم و مسئوان قدردان این
خدمات ایثارگرانه هســتند و امیدواریم با همکاری و مشارکت مردم و رعایت
نکات بهداشتی از این پدیده نیز به سامت عبور کنیم.امیر سرتیپ حاتمی با
تأکید بر توجه ویژه وزارت دفاع به مقوله بهداشت و درمان کارکنان و خانواده
نیروهای مسلح افزود :با اهتمام دولت و مجلس شورای اسامی اعتبار و بودجه
بسیار مناسبی به حوزه تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح اختصاص یافته
اســت و امیدواریم بتوانیم بهترین و با کیفیت ترین ترین خدمات را در مرکز
درمانی نیروهای مسلح و سایر مراکز طرف قرار داد در سطح کشور به نیروهای
مســلح تقدیم کنیم.وزیر دفاع با بیان افزایش بسته های تشخیصی و درمانی
ویژه بیماری کرونا گفت :تمامی داروهای مخصوص بیماری کرونا که توســط
وزارت بهداشــت و دانشگاه علوم پزشــکی نیروهای مسلح تأیید شده باشد را
تأمین و فراتر از ســتاد ملی کرونا در اختیار بیماران مبتا به کرونا قرار دادیم.
وزیر دفاع با اشاره به توسعه خدمات درمانی نیروهای مسلح به بیماران گفت:
از ابتدای آذرماه امســال فرانشیز دارو برای دارندگان دفترچه خدمات درمانی
نیروهای مسلح در داروخانه های سراسر کشور کاهش  ۵۰درصدی یافت.امیر
سرتیپ حاتمی با بیان اینکه از ابتدای سال  ۱۴۰۰بسته بیمه تکمیلی سازمان
خدمات درمانی نیروهای مسلح با پوشش بیشتر و جامع تری ارائه خواهد شد.
کمال خرازی:

مدرکگرایی ،بازار فساد انگیزی را ایجاد
کرده است
رییس شــورای راهبردی روابــط خارجی با بیان اینکه بایــد «کمیگرایی»
حاکم بر مراکز علمی و پژوهشــی را به سمت «کیفیگرایی» سوق داد ،گفت:
مدرکگرایی حاکم در جامعه بازار فساد انگیزی را ایجاد کرده است.به گزارش
شورای راهبردی روابط خارجی ،سید کمال خرازی در آیین بزرگداشت هفته
پژوهش به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی و همکاری وزارت امور
خارجه ضمن قدردانی از زحمات سازمان فرهنگ و ارتباطات و نمایندگیهای
آن در خارج از کشور گفت :باید اذعان کرد که در شرایط فعلی پژوهش بهشکل
امری برای امرار معاش درآمده اســت؛ بهطوریکه متأسفانه هدف بسیاری از
پژوهشهای دانشگاهی کسب امتیاز برای ارتقای مراتب دانشگاهی است .عاوه
بر این بر فضای جامعه نیز مدرکگرایی حاکم اســت و این بازار فساد انگیزی
را نیز ایجاد کرده اســت.رییس شــورای راهبردی روابط خارجی در ادامه به
نمونههایی از پژوهشــگران متقدم و متأخر چون ابنســینا ،ابوریحان بیرونی،
ناصرخســرو ،عامه امینی ،شهید مطهری و عامه طباطبایی اشاره و تصریح
کــرد :هر یک از ایــن بزرگان در طول عمر پربرکت خویــش صرفاً با انگیزه-
های مذهبی ،ملی یا علمی به پژوهش پرداختند و با تحمل مشــقات ســفر
به نقاط دوردســت و رنجهای فراوان توانستند آثار ماندگار و گرانسنگی را از
خود بر جای بگذارند و انگیزههــای مادی عامل تاش آنها نبود.خرازی ابراز
امیدواری کرد که شورای عالی انقاب فرهنگی با ایجاد سیاستهای مؤثر بتواند
«کمیگرایی» حاکم بر مراکز علمی و پژوهشــی را به ســمت «کیفیگرایی»
ســوق دهد ،بهنحویکه پژوهشگرانی که قابلیت و توانایی ارائه کارهای کیفی
دارند دغدغه امرار معاش خود را نداشته باشند و با انگیزهای وااتر به پژوهش
بپردازنــد و بدین ترتیــب محصوات آنها در تاریخ پرعظمت ایران اســامی
ماندگار شود.در این مراسم که ابوذر ابراهیمی ترکمان ریاست سازمان فرهنگ
و ارتباطات ،سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و سید سعید رضا
عاملی دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی هم بهشکل مجازی حضور داشتند ،از
تازههای نشر وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی رونمایی
و پژوهشگران برتر این دو دستگاه معرفی و از آنها قدردانی شد.

فرمانده ارتش:

پرستاران آسایش،
سامتی و جان
خود را فدای
دیگران می کنند
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روحانی:

کادر درمان در همه حوادث در خط مقدم بوده است

رییس جمهوری با بیان اینکه در ده ماه دوران شــیوع کرونا کسی پشت در بیمارستان
نماند ،گفت :کادر درمانی نه تنها در دوران کرونا بلکه در سیل ،زلزله در همه حوادث ،با
همه وجود در خط مقدم بود .حجتااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز یکشنبه در
آیین بزرگداشت روز پرستار گفت :روز وادت حضرت زینب (س) را روز پرستار نامیدند
که این امر بار مسوولیت پرستاران را بااتر میبرد .چه الگویی بااتر از حضرت زینب (س)
پرســتاری که از یک طرف عزیزانش و شهدا روی زمین بودند و از طرف دیگر عدهای از
کودکان زیر شاق ستمکاران بودند و عدهای در کنار شعله آتش و در آن شرایط او از امام
ســجاد (ص) هم پرستاری میکرد .وی افزود :پرســتاری در آن شرایط بسیار سخت و
جانکاه از لحاظ روحی و روانی و شرایط محیطی که باز هم قابل مقایسه نیست در جنگ
تحمیلی که بیمارستانهایی که در خط مقدم بودند و در بعضی از عملیاتها بیمارستان
ما با خط مقدم  ۱۰کیلومتر فاصله نداشت و حتی در برد خمپاره قرار داشت.روحانی ادامه
داد :در بیمارستانهای خط مقدم و میدان جنگ جراحان ما در کنار آنها و در چند متری
آنها بمب منفجر میشد ،اما جراحان و پرستاران ما همه داوطلب بودند.رییس جمهوری
یادآور شد :یکی از دوستان در تهران به من می گفت همان ساعت هایی که تو خبر داری
عملیات میشود من هم خبر دارم .میگفتم شما از کجا خبر دارید؟ میگفت در همسایگی
من جراحی است که داوطلبانه برای عملیات جبهه میرود هر زمان که میبینم به جبهه
میرود میفهمم که فردا یا پس فردا شب ،شب عملیات است .وی گفت :آن فداکاری که
پزشــکان ،پرستاران و همه کادر درمان در میدان جنگ داشتند ،آن حالت را یک مقدار
میشود به صحنه کربا و پرستاری زینب کبرا تشبیه کرد .در طول سفر اسارت با آن زجر
و مشقت حضرت زینب کبرا هم الگو برای مدیریت آن جمع هم برای پرستاری و هم برای
بیان حقایق برای آن جامعهای که روبرو بودند .روحانی اضافه کرد :حضرت زینب(س) هم
برای مردم کوفه ســخن میگفت و هم روبروی عبیداه میایســتاد و هم جلوی یزید
میایستاد و حرف میزد و هم فرزندان شهید را سرپرستی می کرد و هم پرستاری میکرد.
پرستاری و سرپرستی و جهاد و ایستادگی و مقاومت و سخن گفتن همه در کنار هم بود.
رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد :در جمهوری اســامی ایران مدال افتخاری بر سینه
پرستاران ما زده شده است که آنها رهرو راه حضرت زینب کبری علیهاالسام هستند.وی
در بخش دیگری از ســخنانش گفت :قرآن اینطور تعبیر میکند همه شما را به این دنیا
آوردهایم تا معلوم شود چه کسی بهتر عمل میکند و بهترینها شناخته شوند ،کسی که
از فرصت بهتر استفاده میکند و از شرایط برای جامعه ،خانواده و هموطنش بهتر استفاده
میکند .به تعبیر قرآن ،زیباترین و نیکوترین عمل دلیل خلقت شــما است و شما برای
همین به این دنیا آمدهاید و موضوع دیگری نیســت و تمام زندگی همین است.روحانی
ادامه داد :البته یک روزهایی به تعبیر قرآن روزهای امتحان روشن است .معنی با همان
امتحان و آزمایش اســت .یعنی آزمایشــی که آزمایش آشکار است .روزهایی در زندگی
شخص است که بای مبین یعنی یک آزمایش روشن و آشکار است .برای پدر و مادری
که چند فرزند خود را در راه حق شــهید میبینند این بای مبین و آشکار است.رییس
جمهوری گفت :دوران  ۸سال مقاومت و جنگ تحمیلی یک دوران آزمایش بسیار بزرگی
برای ملت بزرگ ما بود .ملت ما به تنهایی ایستادگی و مقاومت کرد و کار عظیم و بزرگی
انجام داد .پزشکانی که به خط مقدم جبهه میآمدند بوی گلولهها و بمبهای شیمیایی

که منفجر میشد را هم استنشاق میکردند .بسیار آزمایش بزرگی است که شخص هر
لحظه میبیند که خطری جانش و زندگیاش را تهدید میکند و آن وقت داوطلبانه میآید
و داوطلب بودن بسیار مهم است.وی افزود :یکی از موارد آزمایش ما همین دوران جنگ
تحمیلی اقتصادی است .ما سه سال است که در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار داریم و بار
بسیار ســنگینی بر دوش ما است .کدام کشور است که در محاصره کامل باشد و بتواند
زندگی مردم را بهصورت حداقل و نه حداکثر ،اداره کند .شما اان میبینید در کشور ما
نه قحطی و باســت و نه برای هر ماده غذایی صفهای طوانی است .حتی در دوران
کرونا که در برخی کشورهای پیشرفته هم روزهای اول صف طوانی وجود داشت ،ولی در
کشور ما بحمداه نبود .ممکن بود دو -سه روزی ما مشکلی داشته باشیم ولی بعد همه
چیز به وفور در اختیار مردم قرار داشت .روحانی با بیان اینکه موضوع کرونا در کنار جنگ
اقتصــادی برای ما یک آزمایش اســت ،اظهارکرد :موضوع کرونــا یک موضوع غیرقابل
پیشبینی و غیرقابل تصور حتی برای جامعه پزشکی و متخصصین است .تا بهحال در
این  ۱۰۰چنین حادثهای در دنیا دیده نشده بود و اان وجود دارد.رییس جمهوری گفت:
ما از سال  ۱۹۱۸که حادثه مهم اپیدمیک در دنیا بود ،بگذریم بعد آن در این  ۱۰۰سال
چنین حادثهای در دنیا نداشتیم .حادثه کووید  ۱۹با این شرایط که پایان آن هم روشن
نیست و هنوز نمیدانیم پایان این بیماری چه روزی و به چه شکلی است .شرایطش به
چه شکلی است موتاسیون و جهشهای آن چگونه خواهد بود و این هنوز برای ما روشن
نیست و ما وسط راه هستیم.وی اضافه کرد :این یک آزمایش بسیار مهمی برای ملت بود
و جامعه پزشکی و مدافعان سامت ما در خط مقدم این آزمایش بزرگ الهی قرار گرفتند.
انصافا امتحان خوبی پس دادند و نمره خوب گرفتند .پزشک ،پرستار و جامعه پزشکی ما
همــواره در میان مــردم محترم بوده و جایگاه و منزلت الهی باایی داشــتهاند .رییس
جمهــوری با بیان اینکه در  ۱۰ماه گذشــته ،منزلت اجتماعی پرســتاران بااتر رفت،
خاطرنشان کرد :مردم دیدند که پرستاران واقعا در روز خطر از میدان فرار نمی کنند و در
خط مقدم می ایستند.روحانی به ابتای جمع زیادی از پرستاران به بیماری کرونا اشاره
کرد و گفت :دیدیم خانم پرستاری که ماههاست به خاطر فعالیت در محیط بیمارستان
برای نجات بیماران چندین ماه گرفتار بیماری شده و هنوز هم به حالت عادی برنگشته
است .گرچه بعضی ها یک دوره بیماری کوتاه در حد  2یا سه یا چهار هفته داشتند ،اما
برای بعضی هم بیماری طوانی شد و آثارش طوانی مدت است یا خدای نکرده ممکن
است ماندگار شود.وی با تقدیر از روحیه ایثار و فداکاری پرستاران کشور تصریح کرد :وقتی
از جامعه پرستاری صحبت میکنیم؛ ممکن است پرستاران عزیز ما مشکلی داشته باشند
و مشکلشان را مطرح کنند ولی تاکید میکنند که ما تا آخر ایستاده ایم و اگر یک یا دو
ســال دیگر هم این وضعیت ادامه پیدا بکند ما هســتیم و میایســتیم .گاهی بعضی از
پرستارها از خانواده و فرزندانشان گذشتند .برخی پرستاران با مسایل عاطفی مواجه شدند
و دو هفته در بیمارستان بودند و در زمان استراحت میتوانستند به خانه بروند اما باز هم
احتیاط میکردند و به خاطر خانواده و بچه هایشان به خانه نمیرفتند.رییس جمهوری،
خدمات کادر درمان و جامعه پزشکی و پرستاری در دوره بیماری کرونا را خدمتی بزرگ
عنوان کرد و افزود :یک وقتی هســت که تعداد پرستار ما به اندازه ن ُرم بین المللی است؛
یک وقتی بیشــتر و وقتی هم کمتر است .ما اان از نرم خیلی پایینتر هستیم که اینجا

ربیعی:

از سوی نمایندگان؛

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان ریاستجمهوری مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسامی شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان ریاست
جمهوری را مشــخص کردند .نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای
اســامی ،با  ۱۵۱رأی موافق ۳۵ ،رأی مخالف و  ۱۴رأی مخالف از مجموع 2۴2
نماینده حاضر در جلسه با ماده یک طرح اصاح موادی از قانون انتخابات ریاست
جمهوری اســامی ایران موافقت کردند.بر اســاس این مصوبه ،ماده  ۳۵قانون
انتخابات ریاســت جمهوری مصوب  ۵/۴/۱۳۶۴با اصاحات و الحاقات بعدی به
شرح ذیل اصاح میشود:
ماده  -۳۵داوطلبان ریاستجمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل
باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
 .۱رجال مذهبی و سیاسی
 .2ایرانی ااصل و نداشــتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت ســبز (گرین کارت)
کشورهای دیگر در گذشته و حال
 .۳مدیر و مدبر
 .۴حسن سابقه ،امانت و تقوا
 .۵مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسامی ایران و مذهب رسمی کشور
همچنین در بند ب تاکید شــد :داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط
اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
 .۱داشــتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشــد یا معادل آن مورد تأیید
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و
یا مرکز مدیریت حوزههای علمیه
 .2حداقل سن  ۴۰سال تمام و حداکثر سن  ۷۰سال تمام در هنگام ثبت نام
 .۳برخورداری از سامت و توانایی جسمی و روانی کافی ،جهت ایفای مسئولیت
ریاست جمهوری
 .۴داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
در جریان رسیدگی به جزئیات نمایندگان بند  ۵را به کمیسیون ارجاع دادند که
در این بند آمده است :عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی ،جرایم علیه
امنیت داخلی و خارجی کشور ،اقدام بر ضدنظام جمهوری اسامی ایران ،ارتداد،
خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی
در تبصره آن گفته شد ،در صورتی که اتهامی در خصوص جرایم موضوع این بند
متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است ،شورای نگهبان
پس از اســتماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامــی و اخذ مدارک مربوطه و

فرمانــده کل ارتش گفت :همه برای آســایش،
راحتی و ســامتی خود و خانوادهشــان تاش
میکنند ،در حالی که پرستاران آسایش ،راحتی،
سامتی و جان خود را فدای دیگران می کنند.به
گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر سرلشکر سید
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری
اســامی ایران در ارتباط تصویری با پرســتاران
بیمارســتانهای ارتش که با حضور امیر دریادار
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ،امیر دریادار
دوم مداح معاون بهداشــت و درمان آجا و دیگر
مســئولین و بمناسبت ســالروز وادت حضرت

زینب(س) و روز پرستار برگزار شد ،ضمن تبریک
میاد این بزرگ بانوی اسام و روز پرستار با ادای
احترام به شهدای سامت و خانواده های محترم
آنها گفت :هر انســانی برای ادامــه زندگی خود
راه و شــغلی را انتخاب میکند که درآمد کسب
کند و زندگی مناسبی داشته باشد که این اقدام،
محترم هم هســت ،اما بعضیها انتخابی متفاوت
دارند.وی افزود :نظامی ها از این دســتهاند ،جان
خود را به میدان می آورند تا مردم امنیت داشته
باشد ،جامعه پزشکی و به ویژه پرستاران نیز از این
دستهاند ،آسایش و سامتی خود را فدای سامتی

حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صاح ،نسبت به صاحیت
داوطلب تصمیم گیری مینماید.
 .۶عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
 .۷نداشتن سو سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
 .۸عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
 .۹عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
 .۱۰سابقه تصدی حداقل مجموعاً  ۶سال در مناصب ذیل:
الف -مقام سیاســی موضوع بندهای «الف» تا «ج» مــاده ( )۷۱قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
ب -معاون رؤسای قوای سهگانه
پ -اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت -رئیس کل بانک مرکزی
ث -رئیس دیوان محاسبات کشور
ج  -استاندار
چ -شهردار شهرهای باای دو میلیون نفر جمعیت
ح -رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
در سطح ملی
خ -فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بااتر
د -رئیس دانشگاه آزاد اسامی در سطح کشور
ذ -مدیر حوزههای علمیه کشور
در تبصره  ۱آمده اســت که تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاستجمهوری
در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعام معیارها و
شرایط ازم برای تشخیص رجال سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای
ریاســت جمهوری» موضوع بند « ۱۰-۵سیاســتهای کلی انتخابات» ،برعهده
شورای نگهبان میباشد.
در تبصره  2آمده است :وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان
انتخابات ریاست جمهوری مینماید که مطابق تشــریفات مقرر در ماده (،)۵۵
واجد شــرایط مقــرر در اجــزای « »۶« ،»۵« ،»۴« ،»2« ،»۱و « »۱۰بند (ب)
این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
در تبصره  ۳آمده اســت :داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام،
ســوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مســئولیتها و مدیریتهای محوله را
ارائه دهند.

دیگران می کنند ،همه برای آســایش ،راحتی و
ســامتی خود و خانوادهشان تاش میکنند ،در
حالیکه پرستاران آسایش ،راحتی ،سامتی و جان
خــود را فدای دیگران می کننــد ،این یک خط
برجســته از زندگی افراد خاص است.فرمانده کل
ارتش خطاب به پرستاران بیمارستانهای ارتش
ادامه داد :شــما پرســتاران نظامی و یا نظامیان
پرستار هســتید .راهی که انتخاب کرده اید و در
آن اســتقامت میورزید یک انتخاب ممتاز است،
نه انتخاب این راه در اراده هرکســی هست و نه
کار کردن در این راه از دست هر کسی بر میآید.

شــرایط سختتر می شود.روحانی با بیان اینکه پزشکی ما سالهاست که سربلند است،
گفت :من افتخار میکنم به فردی که در اروپا زندگی می کند ،ولی موقع عمل جراحی به
ایران می آید؛ درســت نقطه مقابل  ۶۰ ،۵۰سال پیش که اینجا اگر کسی عمل جراحی
داشت التماس میکرد به شکلی به خارج برود و در فان کشور اروپایی عملش انجام شود؛
امروز اینطور نیست؛ واقعاً عدهای هستند نه به خاطر اینکه اینجا ارزانتر است بلکه به خاطر
اینکه اینجا مطمئنتر است و اطمینان بیشتری به جامعه پرستاری و پزشکی ما و همه
کادر درمان ما دارند برای درمان مراجعه می کنند.وی ،شرایط خوب بیمارستانهای کشور
را نتیجه تاش همه کادر درمان دانســت و افزود :همه کادر درمان دســت به دست هم
میدهند تا شرایط مطلوب حاصل شود و اگر بیمار به آزمایشگاه هم اطمینان نداشته باشد
نمیتواند به ایران بیاید و حتی اگر به نظافت بیمارستان هم اطمینان نداشته باشد ،نمیآید
و حرفه پزشکی وابســته به دیگر مشاغل بیمارستان است به طوری که حتی کار آشپز
بیمارستان هم تاثیرگذار است و اگر او غذای سالم درست نکند تمام زحمات پزشک از بین
می رود.رییس جمهوری افزود:مجموعه کادری که بار مسئولیت بهداشت و درمان را به
دوش دارد امروز مورد اعتماد ایرانیها و بسیاری از افراد غیرایرانی است و امروز بسیاری از
افراد غیرایرانی از کشــورهای اطراف که دسترسی به پزشک خارجی و بیمارستانهای
مجهز دارند ،برای درمان به شیراز و تهران میآیند که این موضوع نشان میدهد که جامعه
پزشــکی ما امتحان خوبی پس داده اســت.رییس دولت دوازدهــم در بخش دیگری از
سخنانش گفت :در دوران کرونا کار بسیار عظیم و بزرگ انجام گرفت .در طول این ده ماه
ما فراز و نشــیب داشــتیم .موج اول و بعضی جاها موج دوم و اان هم از موج سوم عبور
میکنیم .در همه این مراحل کسی پشت در بیمارستان نماند و کسی نبود که بگویند ما
تخت نداریم این وضع در کشورهای پیشرفته پیش آمده در کشورهای پیشرفته پیش آمد
حتی در زمانی که هوا سرد نبود ،تختها را در فضای باز گذاشتند اما این کشور الحمده
همه فداکاری کردند البته تنها در کرونا نبود در سیل زلزله در همه حوادث کادر درمانی
ما با همه وجود در خط مقدم بود.وی ،مشــکات ناشــی از بیماری کرونا در کشورهای
پیشرفته اروپایی را یادآور شد و افزود :در برخی کشورهای پیشرفته این وضع به وجود آمد
و جا برای پذیرش بیماران کرونایی وجود نداشت و در فصلی که هنوز هوا سرد نبود تخت
را در فضای باز گذاشتند و بیمار را بستری کردند اما در کشور ما به حمداه همه فداکاری
کردند و این موضوع تنها در کرونا اتفاق نیافتاد و در سیل و زلزله هم شاهد این فداکاری
ها بودیم.رییس جمهوری گفت :یکی روز بعد از زلزله به سرپل ذهاب رفتم از بیمارستانی
که بازدید کردم پزشک و جراحی را دیدم که درست نمیتوانست بایستد رییس بیمارستان
به من گفت او در مدت  ۴۸ساعت یک لحظه استراحت نکرده است این فداکاری و ایثار
می خواهد.روحانی تاشها و فداکاریهای کادر درمان را ناشی از روحیه بلند کادر درمان
و الفگو گیری از حضرت زینب عنوان کرد و گفت :به خاطر این الگوست که با قدرت ،صبر،
مقاومت ،اســتقامت و ایثار و فداکاری جان خودش را هم برای جامعه خودش برای هم
وطن خودش برای عزیزان خودش فدا میکند.وی اظهار داشت :البته ما در دولت یازدهم
و دوازدهم از آغاز در تبلیغات انتخاباتی سال  ۹2در چند سخنرانی اعام کردم که اگر من
موفق شوم یکی از اولویتهای من بحث بهداشت و درمان است و این جزو قولهای من
در انتخابات بود و از آغاز سال  ۹۳به دنبال طرح تحول سامت رفتیم.

امیر سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد :این که روز
وادت اسوه صبر و استقامت ،حضرت زینب(س)
را بــه عنوان روز پرســتار نــام نهادهاند به دلیل
برجســته ترین صفت یک پرستار یعنی صبوری
است؛ صبوری در سختی و مداومت کار ،صبوری
در مواجهه با همراهان بیمار و صبوری در پذیرش
خطرات ویژه کار در محیط بیمارستانی.وی اظهار
داشت :البته ما هم نباید به تعریف و تمجید زبانی
و کامی از پرستاران اکتفا کنیم ،بلکه باید برای
رســاندن جامعه پرستاران و پیراپزشکان به شأن
معنوی و مادی آنها تاش و پیگیری کنیم.

نقش جامعه پرستاری را در برنامهریزیهای
سامت بیشتر ببینیم
سخنگوی دولت گفت :متاسفانه ما از فعالیت پرستار فقط جنبه فیزیکی را دیدهایم
در صورتی که حالت روحی و عاطفی پرستار چندان دیده نمی شود که فکر میکنم
نیاز است تا نقش نظام پرستاری و جامعه پرستاری را در برنامهریزیهای سامت
بیشــتر ببینیم.علی ربیعی در مراسم گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان شهید
لواســانی ســرخه حصار با بیان اینکه امروز از طرف دولت حامل پیام قدردانی از
پرســتارانی در  ۱۰ماه اخیر هستم ،اظهار کرد :تاریخ هر جامعهای فقط ورق زدن
تقویم آن نیســت ،بلکه اتفاقات مهم ،تاریخ آن جامعه را رقم میزند .هر جامعهای
هم تاریخش توام با اتفاقات در برهههای مختلف اســت که آن اتفاقات نقاط عطف
هر جامعه هستند و هر دوره ،قهرمانان خودش را داشته است.وی افزود :هر کدام از
ما روزهایی داریم که بر دیگر لحظات سایه میاندازد که تا همیشه آن روزها همراه
جامعه خواهد ماند ،همچون همین روزهای شیوع کرونا که در حال سپری کردن
آن هستیم.ســخنگوی دولت یادآور شد :در این چند ماه ما با دو ویروس در حال
جنگ بودیم ،ویروس کرونا و تحریم که فشار بسیاری را بر ما و دهکهای مختلف
جامعه وارد کرد که بخشــی از آن را قدرت ظالمانهی آمریکا تحمیل کرد.ربیعی با
بیان اینکه در این شــرایط ما چارهای جز دفاع جانهــا در برابر ویروس و تحریم
نداشتیم ،اظهار کرد :این موضوع کار بسیار دشواری بود .بنظرم قهرمانان تاریخساز
ما ،پرســتاران هستند .به خصوص در اوایل شیوع کرونا که همه شوکه بودیم و در
آن زمان و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا ســایه سار و همدم یکدیگر
باشیم که جامعهی پرستاری الگوی خوبی برای این مفهوم بود.وی در پایان تاکید
کرد :صبر یکی از ویژگیهای حضرت زینب بود و این ویژگی در جامعهی پرستاران
هم دیده میشود ،جنبهی رفتاری دیگر ایشان عبور از بحران بود که این رفتار کاما
در پرستاران دیده میشود .البته متاسفانه ما از فعالیت پرستار فقط جنبه فیزیکی را
دیدهایم در صورتی که حالت روحی و عاطفی پرستار چندان دیده نمی شود که فکر
میکنم نیاز است تا نقش نظام پرستاری و جامعه پرستاری را در برنامهریزیهای
سامت بیشتر ببینیم.
محسن رضایی:

آمریکا بداند ما در کمین هستیم تا انتقام
سخت را بگیریم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انتقام سخت از عین ااسد شروع
شــده ولی ادامه دارد ،گفت :ما «لبالمرصاد» هســتیم؛ ما در کمین هستیم تا در
موقعیتهای مناسب ،ضربات خودمان را به آمریکاییها وارد کنیم.محسن رضایی،
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،عصر دیروز (یکشــنبه  ۳۰آذر) در حاشیه
افتتاح رادیو مقاومت با بیان اینکه ســردار سلیمانی بهعنوان شهید جبهه مقاومت
بینالملل ،در طول عمر خودش خدمات بسیار بزرگی به ایران داشت ،گفت :سردار
سلیمانی در این ده سال آخر ،درجه و رتبه و قلّه بلند مقاومت را چندین پلّه و چند
ارتفاع بزرگ باا برد به طوری که امروز مقاومت بعد از شــهادت ایشــان به عنوان
یک قلّه و به عنوان مکتب رهاییبخش تبدیل شــده است.وی تصریح کرد :امروز
مبارزین انسانیت و آزادی و حق و عدالت به قاسم سلیمانی افتخار میکنند و به او
تکیه خواهند کرد و از ســردار سلیمانی برای مبارزات خود ،درس خواهند گرفت.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود :آمریکا هم مطمئن باشد که با تدبیر
و برنامــه ریزی خودمان تا آنها را از منطقه اخراج نکنیم ،انتقام ســخت ما کامل
نخواهد شد .انتقام سخت از عین ااسد شروع شده ولی ادامه دارد .ما «لبالمرصاد»
هســتیم .ما در کمین هستیم تا در موقعیتهای مناســب ،ضربات خودمان را به
آمریکاییها وارد کنیم.
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دوشنبه  1دی  6 1399جمادی ااول  21 1442دسامبر 2020

استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی:

عواقب بودجه  ۱۴۰۰بر بازارها جدی است

اســتاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی اظهار داشــت :نمایندگان محترم از مسئوان
ســازمان برنامه و هیات وزیران و به ویژه ســران قوا بپرسند حکمت پیشبینی دوهزار
میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واردات خودرو در سند ایحه بودجه سال آینده
چیســت؟ آیا ما به اشــباع درآمدها و ذخایر ارزی و اشــتغال مردم رسیدهایم و آنچنان
اقتصاد مستحکمی داریم که میتواند منابع استراتژیک ارزی کشور را به صورت خیراتی
به تحریمکنندگان ایران و متحدان آشکار و پنهان آنها تقدیم کنیم و همزمان ژستهای
تبلیغاتی ضد امپریالیســتی خود را هم حفظ کنیم.فرشاد مومنی در مورد ایحه بودجه
 1400اظهار داشت :شاید ذکر این نکته ضروری باشد که اساس استمرار مناسبات رانتی
که از دل آن ناکارآمدی ،آینده فروشــی و گسترش فســادبیرون میآید ،عدم شفافیت
اســت .وقتی نگاه ما به بودجه ،نگاه چرتکهای باشد؛ یعنی مهمترین نقش آن را بصورت
چرتکهای در فهرست کردن درآمدها ،هزینهها و دنبالهروی مشکوک و فسادزای درآمدها
از هزینهها خاصه شود ،به قاعده استاندارد تلقی از بودجه به عنوان برنامه یک ساله هیچ
یک از اقتضائات این برنامه را مورد توجه قرار نمیدهند .بنابر تعریف برنامه باید اهداف و
اســتراتژی مشخص داشته باشد و بر محور سیاستهای اجرایی مشخص به جلو برود.
مشــاهده میکنیم علیرغم الزامهای قانونی در این سه زمینه یعنی اهداف ،استراتژی و
سیاستهای مشخص اجرایی یک سکوت بزرگ بعنوان بزرگترین عدم شفافیت حکمفرما
است که آن نیز نیروی محرکه فساد ،ناکارآمدی و همه انواع بحرانهای کوچک و بزرگ
میشود.وی ادامه داد :برای مثال بدون اینکه برنامهای ارائه شده باشد یا گزارش صادقانه
و شفافی به مردم و دولت درباره آنچه که از طریق بازار سهام در سال  1399بر سر کشور
و مردم آمد ارائه شده باشد و بدون آنکه به طور صریح از برنامههای دولت در سال 1400
در این زمینه ذکری به میان آمده باشــد ،یکباره در یک گوشهای از اقام درآمدی اندازه
مالیات انتظاری بر انتقال سهام را معادل بیش از شش برابر سال جاری اعام میکنند و
معلوم نیست که آیا این شیوه عددسازی را باید مبتنی بر یک برنامه سنجیده دانست یا
آنکه آن را نشانه رضایت مسئوان دولت و مجلس و سران قوا از آنچه که در سال جاری
در بازار ســهام رخ داده باید تلقی شــود یا...وی ادامه داد :بر اساس گزارشها و اظهارات
مقامات رســمی در طی سه دهه گذشته از دل سیاستهای اقتصادی نادرست بر محور
بسته سیاستهای تعدیل ســاختاری در اقتصاد ما ،با بیسابقهترین سطوح ناکارآمدی،
اتاف منابع و فساد روبرو بودهایم .به نظر میرسد اگر نمایندگان مجلس بخواهند در این
مسیر به معنای دقیق و ملی کلمه اصاحی پدیدار کنند؛ راه حل این مسئله رای منفی
دادن به کلیات بودجه به تنهایی نیســت بلکه اگر نمایندگان مجلس بخواهند نسبت به
بحران انبوه عدم شفافیتها بیاعتنا باشند و عما در دام عدم شفافیت حرکت کرده باشند
و بســترهای ازم برای اصاح سیاستها و استراتژیها در دستور کار قرار نگرفته باشد
و بدون جایگزین نهادی مناســب تر ،کشــور را حداقل تا شش ماه اول 1400باتکلیف
نگاه میدارند و بسترها را برای شدت بخشی به بیبرنامگی و فسادهای ناشی از آن فراهم
تر میکنند.اســتاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی اظهار داشــت :من به آن دسته از
نمایندگان محترم مجلس که با حسن نیت میخواهند به کلیات بودجه رای منفی دهند
هشدارمیدهم اگر جایگزین نهادی بهتری فراهم نکرده باشید این طرز تفکر بحرانها را
تشدید خواهد کرد و پیشنهاد میکنم از دولت اقتضائات یک بودجه برنامهای را مطالبه

کنند یعنی شفافیت فرایندهای کسب درآمد و هزینهکردها را بخواهند .آنچه که از ظواهر
ارقام و اعداد رسمی بودجه استنباط میشود آن است که چنین چارچوبی به معنای تن
در دادن به استمرار بیثباتیها ،اخذ مالیات تورمی ظالمانه بیشتر از فقرا و تشدید فشارها
بر تولیدکنندگان و افزایش چشــمگیر هزینههای تولید است.مومنی با هشدار نسبت به
عواقب بودجه  1400اظهار داشت :احتمال تاطم شدید در بازار سهام ،فرو افتادن بیشتر
دولت در باتاق بدهی و بیثباتی نرخ ارز جدی اســت کــه از دل آن آمیزهای از بحران
شدت یافته آینده فروشی ،ناکارآمدی و فساد پیش بینی میشود .اگر بخواهیم مبانی این
ماجرا را به خوبی توضیح دهیم تا نمایندگان مجلس به صرف احساســات گام بر ندارند؛
میگوییم برگردید و به بســترهای تاریخی اسیر شدن کشور و دولت به معنای حکومت
در آینده فروشی نگاه کنید .در سال  13۶9که ماجرای شوک نرخ ارز به عنوان راه نجات
برای اقتصاد ما مطرح شد ظاهر قضیه حکایت از این داشت که دولت به معنای حکومت
از افزایش نرخ ارز سود میبرد و در معرض مازادهای باورنکردنی درآمدی و بودجهای قرار
خواهد گرفت .این تصور خام و مبتدی از طرز اداره چرتکهای اقتصاد که بالغ بر سی سال
از تجربه آن میگذرد حتی در مقاات مسئوان وقت سازمان برنامه که به صورت کتابی
در سال  137۶توسط موسسه نیاوران انتشار یافته نیز انعکاس دارد و به گونهای کیفیت و
ماهیت ادعاهای آنها درباره صاحیتهای علمی خود را به خوبی نشان میدهد.وی ادامه
داد :این اقدام بر اســاس ذهنیت ساده انگارانه و فاقد بنیه علمی که اگر دولت ارز و ریال
در اختیار داشته باشد هر کاری میتواند انجام دهد ،صورت گرفت اما از سال  1371یعنی
سومین سالی که آثار این سیاست بر روی هزینههای دولت منعکس شد تمام شعارها و
وعدهها و انتظارات مسئوان از آن اقدام نابخردانه را فرو ریخت و در نطق بودجه رئیس
محترم وقت دولت به صراحت اظهار شد که به عنوان یک اقدام تاریخی مجبور به تغییر
تعریف کسری بودجه شدند یعنی شدت بحران مالی برای دولت در اثر این اقدام نادرست
کار را به جایی رســاند که گفتند از این به بعد کســریها و بدهیهای مالی که از کانال
شرکتهای دولتی ایجاد میشــود را کسری بودجه نمیدانیم و تنها معطوف به بودجه

عمومی کشــور است.این کارشناس اقتصادی یادآور شــد :برای آنکه ابعاد آثار مخرب و
مشکوک شوک درمانی در نرخ ارز به ویژه بر شکنندگی مالی دولت آشکار شود به سهم
خود در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری روی این مسئله تمرکز کرده و با
استناد به گزارشهای سازمان برنامه و بودجه نشان دادم که در دوره سالهای  13۶9تا
 137۵که بیسابقهترین شوکها را بر نرخ ارز وارد کردند ،در دوره  ۸ساله  ۶۸تا  7۵تاثیر
این سیاست آن شد که بدهی دولت از کانال بودجه عمومی در عرض  ۸سال  ۸برابر شده
بود اما نکته کلیدی و بسیار مهم از منظر اقتصاد سیاسی که باید مورد توجه نمایندگان
باشد در همان دوره مذکور بدهی شرکتهای دولتی در عرضه  ۸سال  ۲3برابر شد .این
به معنای آن است که وقتی به بحران برخورد کردند ،شرکتهای دولتی به عنوان حیات
خلوت دولت تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه اقتصادی ندارد ،ریخت
و پاشهای بیمورد از آن کانال انجام دادند و طبیعی است به واسطه آثار تورمی مخرب
این سیاســت کل بدنه حکومت نیز نسبت به فساد به شدت آسیب پذیر شد و متاسفانه
این روند مشــکوک تا امروز نیز ادامه دارد.مومنی با اشــاره به گزارش دیوان محاسبات
کشــور در مورد بودجه شرکتهای دولتی گفت :سکوت نمایندگان مجلس در مورد این
گزارش هنوز یک ظلم نابخشودنی محسوب میشود .در واقع بودجه شرکت های دولتی
بهعنوان حیاط خلوت و کانون اصلی خاصه خرجی ها ،صنعت زدایی و وابســتهتر کردن
کشور به واردات به مثابه پیامداجتناب ناپذیر تضعیف بنیه تولیدی کشور تلقی میشود
که در مجلس قبلی تغییری در در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفت و بر اســاس
آن دولت موظف شد که ایحه بودجه شرکتهای دولتی را قبل از ایحه بودجه عمومی
تقدیم مجلس کند .متاسفانه گزارش ارزنده دیوان محاسبات هنوز در صحن علنی منتشر
نشده و این یک اقدام مشکوک و تاش فسادزا تلقی میشود .باید امیدوار بود آن دسته از
نمایندگان مجلس که سهمی در بده بستانهای متعارف در اقتصاد سیاسی پنهانکارانه
ندارند از هیئت رئیسه مجلس بخواهند که هر چه سریعتر آن گزارش را قرائت کند .اگر
چنین چیزی اتفاق نیفتد به معنای آن اســت که به نام مجلس انقابی عما رای برای
تشدید عدم شفافیتها و تمهید ناکارآمدی و فسادها داده اند.وی ادامه داد :در این زمینه
کافیست نمایندگان محترم مجلس گزارش سال گذشته دیوان محاسبات در صحن علنی
مجلس را مرور کنند تا دقیقا متوجه شــوند که اصرار بر پنهان کاری و عدم شفافیت در
این زمینه از ســوی مجلس چه معناها و چه حکمتهایی میتواند داشــته باشد.استاد
اقتصاد دانشگاه عامه خاطرنشــان کرد :همچنین توصیه میکنم نمایندگان محترم از
مسئوان ســازمان برنامه و هیات وزیران و به ویژه سران قوا بپرسند حکمت پیشبینی
دوهزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واردات خودرو در سند ایحه بودجه سال
آینده چیست؟ آیا ما به اشباع درآمدها و ذخایر ارزی و اشتغال مردم رسیدهایم و آنچنان
اقتصاد مستحکمی داریم که میتواند منابع استراتژیک ارزی کشور را به صورت خیراتی
به تحریمکنندگان ایران و متحدان آشکار و پنهان آنها تقدیم کنیم و همزمان ژستهای
تبلیغاتی ضد امپریالیستی خود را هم حفظ کنیم و با دادن آدرسهای غلط برای توجیه
این کار مشکوک و نادرست از عناوینی مثل انحصار زدایی و تحریک رقابت هم بهره ببریم
که به معنای اهانت به شــعور کارشناسان اقتصادی کشور و نادیده انگاشتن تجربههای
پرشمار شکست در این زمینه است.
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گزیده خبر
سازمان برنامه و بودجه اعام کرد:

رشد  ۲۷درصدی مالیات بر ارزش افزوده
در ایحه بودجه ۱۴۰۰
در حالی که برخی منتقدان از رشد صفر مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال
 1400درمقایسه با سال جاری صحبت می کنند اما سازمان برنامه و بودجه کشور
اعام کرده که در ایحه بودجه  1400رشد  ۲7درصدی مالیات بر ارزش افزوده
پیشبینی شده است .سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود تاکید کرده است:
برخی اقام درآمدی از جمله مالیات بر ارزش افزوده در زمان بررسی ایحه بودجه
سال  ،1399فارغ از شرایط پیشآمده سال جاری و مشکات شیوع ویروس کرونا،
پیشبینی شده است و مقایسه ارقام ایحه  1400با ارقام مصوب  1399به لحاظ
قضاوت در میزان عملکرد محققشده ،معنادار نیست.این سازمان با اشاره به رشد
صف ِر مالیات بر ارزش افزوده با وجود تورم باا آورده است که انتقاد به رشد صفر
مالیات بر ارزش افزوده درحالی مطرح میشــود که برآورد مالیات ارزش افزوده
در ایحه بودجه ســال  1400با رشد  ۲7درصدی نسبت به پیشبینی این پایه
مالیاتی در سال جاری است.سازمان برنامه یادآور شده است ،با وجود تصور عمومی
کارشناسی ،به دایل ساختار تورم رکودی کشور و وجود تورم ناشی از فشار هزینه
بر فعالیت های اقتصادی؛ کاهش انگیزه و توان پرداخت مالیات مودیان ناشــی از
تورم باا و وقفه قانونی پرداخت مالیات های مستقیم ،لزوما رابطه یک به یک بین
نرخ تورم و رشد آمارهای مالیاتی در کشور برقرار نیست.

 ۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان کارانه پرستاران
پرداخت شد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت کارانه ماه گذشته پرستاران
کــه بیــش از  ۵هزار و  ۵00میلیارد تومان بود به صــورت یکجا خبر داد .به
گزارش ر ســازمان برنامه و بودجه« ،محمدباقر نوبخت» اظهارداشت :عاوه بر
افزایش فوقالعاده ویژه پرستاران زحمتکش ،کارانه ماه گذشته آنها که بالغ بر
 ۵هزار و  ۵00میلیارد تومان بود به صورت یکجا پرداخت شد.وی گفت :برای
تخصیص منابع از معاونت بهداشــت و درمان سازمان برنامه و بودجه گزارش
عملکردی مبنی بر این که آیا بودجه تخصیص یافته به این مراکز (دانشگاههای
علوم پزشکی و وزارت بهداشت) به درستی پرداخت میشود یا خیر را دریافت
میکنم.رییس ســازمان برنامه و بودجه افزود :امسال اجازه استخدام  ۲3هزار
پرستار در ابتدای سال و همچنین  30هزار پرستار دیگر در میانه سال به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی داده شد .به گزارش ایرنا ،معاون پرستاری
وزارت بهداشــت در این باره گفت :افزایش حقوق  ۵0درصدی پرستاران در
بهمن  9۸انجام شــده و همچنین نیروهای قــرارداد کار معین هم به میزان
 40درصد افزایش پیدا کرده اســت.به گفته «مریم حضرتی» ساماندهی وضع
نیروهای شرکتی انجام و میانگین معوقات از  1۸ماه به  4ماه رسیده و همچنین
جدا شدن اضافه کار از کارانه که یکی از درخواستهای مهم پرستاران بوده در
حال حاضرمحقق شده است.

گروهشرکتهایطرفهنگار؛

برنده یازدهمین تندیس زرین حمایت
از حقوق مصرفکنندگان شد

به گزارش روابط عمومی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ بدلیل شرایط
کرونایی جامعه و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در جلوگیری از شیوع این بیماری
و عدم برگزاری همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اسفندماه سال نود و
هشت  ،عباس تابش معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت در یک اقدام و ابتکار جدید
برخاف سنت هرســاله با هدف ترویج فرهنگ احترام به حقوق مصرف کنندگان از سوی
بنگاههای اقتصادی و تقدیر از زحمات بنگاههایی که موفق به کسب نشان حمایت از حقوق
مصرف کنندگان شده بودند؛ با حضور در تعدادی از این بنگاهها با اهداء تندیس ملی رعایت
حقوق مصرف کنندگان از آنان تجلیل بعمل آورد.در این دیدارها آقای تابش ابراز امیدواری
نمود با توجه به حساسیت های سال نود و نه و انتظارات عمومی از خدمات بهتر و فراگیر تر
این شرکتها در ارائه خدمات مطلوب ،واحدهای مذکور قادر باشند مطابق با انتظارات جامعه
با برنامه ریزی های مناســب تر و رعایت الزامات حقوق مصرف کنندگان در سال جاری به
موفقیتهای چشم گیرتری در ارائه خدمت به مصرف کنندگان نائل شوند.

رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ تصریح کرد  :بدیهی اســت با اعطای این
تندیس ارزشــمند که حاصل ارزیابی و ســنجش عملکرد یکساله منتهی به ســال نود و هشت ،بنگاه
اقتصادی توسط دستگاهها و نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی مرتبط از جمله سازمان حمایت ،سازمان
ملی اســتاندارد ایران ،انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،بانک مرکزی ،وزارت اقتصادی و
دارایی ،جهاد کشــاورزی ،تعزیرات حکومتی ،وزارت صمت ،برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذیربط می
باشد سطح توقعات و انتظارات عمومی جامعه از این شرکتها بعنوان یک بنگاههای اقتصادی حامی حقوق
مصرف کنندگان بســیار بااتر از سال گذشته خواهد شد ،لذا انتظار می رود این بنگاهها با برنامه ریزی
های دقیق و مناســب برای توسعه و ترویج فرهنگ احترام به حقوق مصرف کنندگان اقدامات و برنامه

های بیشتری از خود نشان داده و همواره بعنوان نمادی از پیشگامان این موضوع در بین بنگاههای هم
صنف خود و مردم تلقی شوند.
وی در ادامه یادآور شــد ؛ که بقا و اســتمرار روند موفقیت بیشتر یک بنگاه اقتصادی ارتباط نزدیکی با
خواست و نیاز مصرف کننده دارد که این موضوع در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تبلور یافته و
باید توسط بنگاههای اقتصادی این امر به عینیت ملموس جامعه تبدیل شود.
شایان ذکر است ؛ در این آیین تجلیل که اعضای شورای سیاستگزاری و اجرایی همایش  ،دکتر عباس
تابش معاون وزیر صمت و رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را همراهی می
کردند گروه شــرکت های طرفه نگار نیز از جمله شرکتهای بودند که به عنوان واحدهای برگزیده مورد
تقدیر قرار گرفتند.در روز سه شنبه بیست و پنجم آذرماه معاونت محترم وزیر صمت و ریاست سازمان
حمایت از حقوق مصرف کنندگان دکتر عباس تابش و هیات همراه که شامل اعضای هیات مدیره این
سازمان و معاونت کااهای مصرفی ،معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات و مدیرکل نظارت بر شبکه
های توزیعی و اقتصادی ،مدیر کل دفتر هماهنگی امور اســتانها و نظارت بر تشکلها و سرپرست روابط
عمومی سازمان ،ریاست شورای سیاستگذاری انجمن حقوق مصر کنندگان ،نماینده سازمان استاندارد
با حضور در دفتر مرکزی هولدینگ طرفه نگار و با حضور شهرام شکوری ،مدیرعامل هلدینگ طرفهنگار،
مدیران عالیرتبه و اعضای هیاتمدیره طرفه نگار با رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی مراسم اهدای
تندیس را برگزار کردند.
شهرام شــکوری ضمن خیر مقدم به ریاست محترم ســازمان حمایت ها و هیات همراه بدعت حضور
ایشــان را فصلی نو در اقدامات اخیر این سازمان برشــمردند و با تشریح شرایط خاص اقتصادی که در
آن واقع شــدیم و تمامی ســختی های حاکم که سه حوزه صنعت ،معدن و تجارت را تحت الشعاع قرار
داده این حضور را باعث دلگرمی و خوشحالی مدیران و پرسنل این عرصه ها و مجموعه ها دانستند ،در
ادامه ایشــان با بیان اینکه شرایط نوینی بعد از همه گیری ویروس کووید نوزده و بیماری کرونا در نوع
کسب و کار و تامین نیاز مصرف کنندگان کاا و دریافت کنندگان خدمات در سراسردنیا شکل گرفته به
ارائه توضیحاتی در خصوص اضافه نمودن سرویس جدید آناین به مشتریان نرم افزار هلو در چارچوب
پلتفرم مای هلو پرداختند که امکان تامین تمامی مایحتاج آحاد جامعه ،مجموعه های اقتصادی ،اصناف
و نیازهای آموزشــی در حوزه های خرده فروشی و عمده فروشــی و ایجاد سایت برای اصناف مختلف
توضیحاتی ارائه نمودند همچنین در این مراســم ایشــان اشــاره ای به ارائه خدمات نوین نرم افزاری و
مکانیزه نمودن اصناف و ارائه راهکار نرم افزاری برای دویســت و پنجاه صنف مختلف را نیز از دستاورد
های خطیر مجموعه طرفه نگار برشمردند و حضور ریاست سازمان را آغازی مبارک برای طرح و ایجاد
زیر ساخت ارائه خدمات پشتیبانی از شانزده ساعت در هر روز به بیست و چهار ساعت و شبانه روزی در
تمامی ایام سال برشمردند .
در ادامه این مراسم دکتر مجید ارغندهپور ،دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی سازمان حمایت ها روز
ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با اشاره به اینکه مجموعه طرفهنگار یکی از شرکتهای برگزیده
طی این ادوار است که در مباحث ارزیابی و حمایت از ذینفعان مشارکت داشته و جزو شرکتهای پیشتاز
در فعالیتهای مربوط به مکانیزه نمودن اصناف بوده است گفت« :امروز نیز مجموعه طرفه نگار در حوزه
کمک به فعالیتهای استارتآپی و نوپا قدم گذاشته و سازمان مدیریت کارآفرینی و نوآوری طرفه نگار را
نیز ایجاد نموده است و عنوان داشتند که این شرکت سال هشتاد و هفت اولین گواهینامه را دریافت کرده
و تا کنون در تمامی ادوار ارزیابی موفق بوده و همواره حضور مســتمر داشته است .در سال نود تندیس

نقرهای و از سال نود و یک به بعد تندیس طایی گرفته است .مجموعه طرفهنگار در فعالیتهای مربوط
به امر مکانیزه نمودن اصناف و تولید نرمافزار پیشتاز هستند».
در ادامه دکتر اکبر تقوی مدیرکل نظارت بر شــبکه های توزیعی و اقتصادی ســازمان توضیح داد که
مجموعه هلدینگ طرفهنگار که متشــکل از پنج شرکت اســت به عنوان بزرگترین خانواده نرمافزاری
کشــور با بیش از هفتصد هزار کاربر و نزدیک به هفتصد عامل فروش و نمایندگی و دارنده چهل و پنج
درصد ســهم فروش نرمافزار کشور هســت که به تولید محصوات و نیازمندیهای اصناف و محصوات
تخصصی مربوطه میپردازد .شــرکت طرفهنگار نهمین تندیس طایی را از ســازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان دریافت کرده و امروز یازده امین دوره اســت که موفق به گواهینامه و تندیس طایی
حمایت از حقوق مصرف کندگان را گردیده است همچنین عنوان داشتند که معروفترین برند در اختیار
شرکت طرفهنگار برند هلو هست که جدیدترین امکان آن در فضای کلود عرضه شده است.
سپس شهرام شکوری ،مدیرعامل هلدینگ طرفهنگار گفت« :ما جزو شرکتهای دانشبنیان نرمافزاری
هســتیم که این موضوع کارمان را سختتر کرده است؛ ما کااهایی را تولید میکنیم که نرمافزار است
و هرکســی میتواند برداشت و تصورات خودش را نســبت به آن داشته باشد و کسب رضایت مشتری
در این حوزه امر دشــواری است .اکثر مشتریان ما سازوکار دسترسی به یک حسابدار برجسته یا مدیر
آیتی حرفهای را ندارند اما با این حال رضایت از هلو باای نود و پنج درصد بوده است .بدون شک این
تندیس انگیزه بسیار زیادی به ما میدهد و نشان میدهد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بدنه
مدیریتی و نظارتی کان در کشــور کار ســخت همکاران ما را دیده و این ارزش را برای این گروه رو به
تعالی قائل شده است».رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ادامه با اشاره به اینکه احراز
حقوق مصرفکننده کار دشواری است ،گفت« :امیدوارم ده سال پشت سر هم تندیس طایی را بگیرید
و ســپس طبق سیاستهای ما عضو شورای سیاستگذاری شوید .ما در شرایط کرونا نگران سه میلیون
واحد صنفی سنتی بودیم .در دنیا به ازای هر دویست نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در ایران به ازای
هر بیســت و پنج نفر یک واحد صنفی وجود دارد و اگر شبکه توزیع اصاح شود و به صورت آناین جا
بیفتد ،مشکات به حداقل میرسد و پیشرفت ما چشمگیر خواهد بود».
شهرام شکوری در ادامه با اشاره به اینکه در کشور ما واحدهای صنفی کوچک زیادی هستند که نیازمند
مکانیزه شــدن و مدیریت کااها در کشور هستند گفت« :ما در قالب طرح موزاییکی دستیاری را تحت
عنوان مایهلو برای صاحبان کســب و کار ایجاد کردیم تا در بســتر آناین با هزینه کم بتوانند فروش
آناین داشته باشند و در حال حاضر در این پلتفرم هشتاد و پنج هزار کاربر فعال داریم».
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بانــک جهانی ،میانگین قیمت نفت را در ســال  2021میادی  44دار
برای هر بشــکه برآورد کرد.به گزارش پایــگاه خبری اویل پرایس ،بانک
جهانی در گزارش اخیر خود که روز چهارشــنبه ( 26آذرماه) منتشر شد،
اعام کرد میانگین قیمت هر بشکه نفت که میانگین قیمت شاخصهای
نفت خام برنت ،وســت تگزاس اینترمدیت و دوبی است ،در سال ،2021
 44دار و در ســال  50 ،2022دار خواهد بود و نسبت به میانگین 41
دار برای هر بشکه در سال  2020افزایش مییابد.بر اساس این گزارش،
همهگیــری ویروس کرونا همچنان بر تقاضــای جهانی نفت تأثیر خواهد
گذاشــت و مقدار مصرف در ســال  2021همچنان کمتر از سطح پیش
از شــیوع ویروس کرونا خواهد بود .انتظار مــیرود مصرف نفت تا پایان
ســال  2021حدود  5درصد کمتر از ســال  2019باشد.در این گزارش،
چشمانداز تولید نفت روسیه که صادرات انرژی آن برای درآمدهای بودجه
این کشور حیاتی شمرده میشــود ،به مدت و مقدار کاهش تولید اوپک
پاس بستگی خواهد داشت.احیای اقتصادی بیش از انتظار سه ماه سوم
امسال سبب شد بانک جهانی چشمانداز اقتصادی خود برای روسیه را به
رشد منفی چهار درصدی بهبود دهد .برآورد رشد اقتصادی روسیه در ماه
ســپتامبر منفی  5درصد بود .این در حالی است که این بانک هشدار داد
اقتصاد روسیه با افزایش شیوع ویروس کرونا در سه ماه چهارم ،کمرمقتر
خواهد شــد.بودجه فدرال روســیه در  10ماه نخســت  - 2020بهدلیل
هزینههــای ازم برای مهار شــیوع ویروس کرونا و ضــرورت حمایت از
اقتصاد در برابر درآمدهای پایینتر نفت و گاز  -با کسری روبهرو شد ،این
در حالی است که این کشور در مدت مشابه پارسال مازاد درآمد داشت.
درآمدهای نفت و گاز روســیه در فاصله ژانویه تا اکتبر  2020نســبت به
مدت مشابه پارســال  35.2درصد کاهش یافت .این کاهش درآمد ناشی
از ســقوط قیمتهای نفت و تولید کمتر این کشور بهدلیل مشارکت در
توافق کاهش تولید ائتاف سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) و
متحدانش (اوپک پاس) بود.این بانک برآورد کرد که واکسیناسیون سال
 2021میتواند اقتصاد روسیه را در مسیر احیای پایدار قرار دهد ،این در
حالی است که ریسکها کاهش خواهند یافت.
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تحقیقــات اخیر مقامات قاضی در کشــورهای مختلف از جمله آمریکا از
پرونده های فســاد شــرکتهای بازرگانی نفت و پرداخت رشــوه از سوی
این شــرکتها برای تحصیل سودهای هنگفت پرده برداشته است .طی دو
ســال گذشته شــماری از بزرگترین بازرگانان نفت جهان برای سودهای
عجیب و غریبــی که در بحبوحه یکی از بدتریــن بحرانهای نفتی تاریخ
داشتند ،حســادت رقیبان کوچکترشــان را برانگیختند .این شرکتها که
شامل شــرکتهای بزرگ نفتی و شرکتهای بازرگانی مستقل بودند ،شعار
«حریص باشــید وقتی که دیگران می ترسند» وارن بافت را دنبال کردند
و با دسترســی به منابعی مانند مخازن ذخیره زیرزمینی ،کســب و کار
پرهیجانی داشــتند.اما متاسفانه به نظر می رســد برخی از این بازیگران
از طریق قراردادهای محرمانه توانســته اند قدرت بیشتری در بازار داشته
باشــند .در واقع گروه ویتول که بزرگترین شــرکت بازرگانی نفت جهان
اســت ،به تازگی موافقت کرد به دلیل رشــوه های نفتــی که در برزیل،
مکزیک و اکوادور پرداخت کرده است 164 ،میلیون دار جریمه پرداخت
کند.طبق اسناد وزارت دادگستری آمریکا ،ویتول اقرار کرده که در مدت
بیــش از یک دهه در فاصله ســال  2005تا  2020بــه مقامات دولتی
رشــوه پرداخت کرده است .ویتول بیش از هشــت میلیون دار رشوه به
مدیران شــرکت نفتی دولتی پتروبراس برزیل پرداخته کرده و اطاعات
ارزشمندی درباره مزایده های این شرکت بدست آورده است .نکته جالب
این است که ویتول سالهاست اصرار دارد عاری از هر گونه فسادی است.
کمیســیون تجارت معامــات آتی کاای آمریکا اعــام کرده که ویتول
نخستین اقدام این نهاد در خصوص فساد در خارج از کشور است.در این
بین ،شــرکتهای بازرگانی نفت دیگر نظیر ترافیگورا و گلنکور و همچنین
مقامات شرکت نفتی دولتی پتروبراس برزیل در خصوص رشوه و استفاده
از واسطه ها برای بدســت آوردن قراردادهای جدید تحت تحقیقات قرار
دارند .به نظر می رسد که فساد در دنیای بازرگانی نفت فراگیرتر از تصور
قبلی اســت .چندین مورد از پرونده های فســاد اخیر غولهای بازرگانی
نفت عبارتند از:
گشــایش تحقیقات دادســتانهای برزیل در ســال  2018از موارد رشوه
شــرکتهای ویتول ،ترافیگورا و گلنکور و مقامــات پتروبراس .جدیدترین
تحقیقات ،ادامه تحقیقات شــش ساله رسوایی «عملیات کارواش» برزیل
اســت .در پی ادعاهای خسارت از سوی برزیل ،وزارت دادگستری آمریکا
تحقیقات خود از این سه شرکت بازرگانی نفت را آغاز کرد.
گلنکور با چهار تحقیق جداگانه دیگر از ســوی وزارت دادگستری آمریکا،
کمیسیون تجارت معامات آتی کاای آمریکا ،دفتر دادستان کل سوییس
و دفتر کاهبرداری جدی انگلیس برای رشوه و نقض قوانین در قلمروهای
قضایی معدنی مختلف در سراسر جهان روبروست.
ترافیگورا با شــکایت در برزیل و ادعای خسارت از این شرکت و مدیران
ســابقش به اتهام فســاد در خصوص پتروبراس روبروست و این شکایت
خواستار بلوکه شدن  187.55میلیون دار دارایی متهمان شده است.
دادســتانهای فدرال سوییس سال گذشــته شرکت گانوور را در خصوص
رفتارهای غیرقانونی مربوط به انعقاد قراردادهای نفتی در جمهوری کنگو
و ســاحل عاج گناهکار شناختند و این شــرکت به پرداخت  94میلیون
فرانک سوییس ( 94.8میلیون دار) محکوم شد.
اگرچه به نظر می رســد پرونده های فســاد در دنیای تجارت نفت روند
صعودی پیدا کرده اما بازرگانان نفت به هیچ وجه با شــیوه دســتکاری
حســابها غریبه نیســتند .رویترز در آوریل از اقدام شرکت بازرگانی نفت
هین لئونگ ســنگاپور در دستکاری سیســتماتیک حسابهایش و پنهان
کردن  800میلیون دار ضرر معاماتی طی ســالیان گذشــته خبر داد.
همچنین وال اســتریت ژورنال گزارش داد که این شرکت از یک عملیات
جعل روتین برای این که داراییهایش را بیش از ســه میلیارد دار نشان
دهد ،اســتفاده می کرد .تحقیقات بازرسان نشان داد که داراییهای واقعی
این شــرکت تنهــا  257میلیون دار معادل حدود هفــت درصد از 3.5
میلیارد داری بود که ادعا می کرد دارد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،تمامی این پرونده های فســاد پســرفت
بزرگی بــرای بازارهای تجارت نفت و کاا به شــمار مــی رود که برای
تخلفات مداوم شهرت پیدا کرده اند.

sobhe-qtesad
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دبیر کل فدراســیون صادرات انرژی گفت :عراق قراردادی 20
میلیارد داری با ترکیه و  8میلیــارد داری با آمریکا دارد در
حالیکه نتوانســتیم تفاهمنامه برق خــود را تبدیل به قرارداد
کنیم.ســیدحمیدرضا صالحی ،دبیر کل فدراســیون صادرات
انرژی درباره تفاهمنامه ســه بخشــی برق ایران و عراق گفت:
حدود دو سال پیش هیأتی ایرانی با محوریت بخش خصوصی
که در رأس آن ســندیکای برق حضور داشــت ،به عراق رفت؛
طی این ســفر تفاهمنامه ای ســه بخشی به امضا رسید که بر
اســاس آن مقرر شد اصاح شــبکه برق و بازسازی و نوسازی
نیروگاهی ،کاهش تلفات شبکه برق و سنکرون شبکه برق ایران
و عراق انجام شــود .در حالیکه هیچ یک از این بخشها تبدیل
به قرارداد نشد و ناکام ماندیم در این بین تنها شاهد سنکرون
شبکه برق ایران و عراق بودیم.وی افزود :شرکتهای سعودی،
ترکیهای ،آمریکایی و اروپاییهــا در صنعت برق عراق حضور
فعال و قراردادهایی دارند ،این در حالی اســت که صنعت برق
ایران از نظر دانش فنی و تجهیزات در ســطح باایی قرار دارد
اما نتوانسته ایم قراردادی در این زمینه داشته باشیم.صالحی با
اشاره به اینکه ایران در حوزه امنیت و اقتصاد دوشادوش عراق
بوده است ،اما در زمینه عقد قراردادهای اقتصادی موفق نبوده
است ،اظهار داشت :اما شرکتهای آمریکایی و اروپا در فروش
تجهیزات به عراق بسیار موفق عمل کردند .این در حالی است
که با وجود سفر الکاظمی ،نخست وزیر عراق به ایران قراردادی
با ایران بسته نشد اما حاصل سفر الکاظمی به آمریکا  8میلیارد
دار قرارداد بود .از سویی دیگر به تازگی الکاظمی برای افزایش
مقامات عربســتان سعودی و روسیه
اعام کردند اوپــک پاس با کمک
برنامــه دیدارهای ماهانــه ،در برابر
تغییرات ســریعتر واکنش نشــان
خواهد داد و رویکرد عملگرایانه تری
را در بازار نفــت در پیش می گیرد.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر
انرژی عربستان ســعودی روز شنبه
پــس از دیــدار با الکســاندر نواک،
معاون نخست وزیر روسیه در ریاض
گفت :برگــزاری مرتــب دیدارهای
اوپــک پــاس به معنای آن اســت
که سیاســتگذاران در کشــورهای
تولیدکننده نفت ،بازار را در ماههای
آینده هدایت خواهند کرد نه ســفته
بازان .از توافق اوپک پاس  9ماه می
گذرد و تا آوریل ســال  2022ادامه
خواهد داشــت اما ممکن اســت تا
پایان سال  2022تمدید شود.نواک
گفت :ما دیــدار ماهانه داریم زیرا بر
این باوریم که بازار هنوز احیا نشــده
و همچنان فوق العاده نوســان دارد.
ما باید رویکــرد عملگرایانه تری در
پیش گرفته و بتوانیم واکنش سریعتر
داشته باشیم.اوپک و متحدانش پس

نیروگاه و انتقال فناوری و تجهیزات بسیار موفق عمل کند .به
این ترتیب باید روشهای گذشته خود را کنار بگذاریم چرا که
از آنها نتیجهای نگرفتیم و با توجه به رقبای سعودی و ترکیهای
نقشــه راه دیگری برای حضور فعال در بازار عراق داشته باشیم
تا با حضور در بخش صنعت و شهرکهای صنعتی با ایجاد زیر
ساختهای ازم حضور خود را تثبیت کنیم.

سطح همکاریها با ترکیه عازم این کشور شده تا قراردادی به
ارزش  20میلیــارد دار با ترکها منعقد کند .اما ایران به طور
شایسته ای از ظرفیت عراق که در حال سازندگی است استفاده

تاکید دوباره عربستان و روسیه

واکنش اوپک پاس برای مدیریت
بازار نفت سریعتر میشود
از مذاکرات دشواری که اوایل دسامبر
داشتند ،موافقت کردند هر ماه دیدار
کننــد در حالــی که پیــش از این
دیدارهای این گــروه به صورت نیم
ســاانه برگزار می شد .دیدار بعدی
اوپک پاس چهارم ژانویه است و این
گروه افزایش تولیــد به میزان 500
هزار بشــکه در روز را بررسی خواهد
کرد .پیــش از آن دیدارهای کمیته
فنی مشــترک اوپک پاس و کمیته
نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس
برگزار خواهد شد که مسئول نظارت
برا اجرای توافق کاهش تولید است.
این دو مقام بر تعهدشــان نسبت به
گــروه اوپک پــاس و توافق کاهش
تولیــد مجددا تاکیــد کردند .روابط
اقتصادی میان عربســتان سعودی و
روسیه در حال توسعه است و روابط

تجاری دو جانبه و سرمایه گذاریهای
مشترک صندوقهای سرمایه دولتی
دو کشــور رو به رشد است.شاهزاده
عبدالعزیز گفت :ما در تعهدمان برای
تثبیت بازار نفت همسو هستیم .نواک
گفت :مذاکــرات رو در رو در ریاض
با دیــدار دیگری در مــارس دنبال
می شــود که گام دیگری به ســوی
تحکیم روابط فیمابین به شــمار می
رود .عربستان ســعودی و روسیه با
نقشه راه همکاری جدیدی موافقت
کرده اند که در نیمه اول سال 2021
امضا خواهد شــد و به فهرست 30
پروژه بــه ارزش  2.5میلیــارد دار
شــامل  24پروژه نفت ،گاز و انرژی
هسته ای اضافه می شود .وزیر انرژی
عربستان سعودی گفت :ما  24ابتکار
جدید داریم و در نشســت بعدیمان

نکردیم.این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان
اینکه عراق از نظر زیرســاختهای صنعت برق به شــدت در
مضیقه و ضعف است ،ادامه داد :ایران میتواند در زمینه ساخت
در مارس نشان می دهیم که به چه
دســت پیدا می کنیم .با وجود همه
گیری ویروس کرونا ،تجارت روسیه و
عربستان سعودی به میزان  60درصد
بر مبنای ساانه رشد کرده و دو طرف
تاکید کردند که حجم تجارت تا سال
 2024باید به پنج میلیارد دار برسد.
طبق اعام سرویس مطبوعاتی معاون
نخســت وزیر روســیه ،نواک پس از
ســفرش به عربســتان ،روز دوشنبه
بــا بیژن زنگنه ،وزیر نفــت ایران در
مســکو دیدار خواهد کرد .زنگنه در
جریان این سفر قصد دارد با نیکای
شــولگینوف ،همتای روسی خود که
به تازگی منصوب شده است دیدار و
درباره تحوات اخیر بازار نفت گفت
و گو کند .سخنگوی شولگینوف این
برنامه دیدار را تایید کرد.بر اســاس
گزارش بلومبرگ ،زنگنه هفته گذشته
اعام کرد ایران قصد دارد تولید نفت
را در ســال  2021بــه  4.5میلیون
بشکه در روز افزایش دهد .این میزان
تولید با تاشــهای اوپک پاس برای
تثبیت بازار از طریق افزایش تدریجی
تولید تضاد پیدا خواهد کرد.

نیروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت مایع شدند؟

بــا شــروع فصــل ســرما و افزایش
مصرف گاز تامین ســوخت نیروگاه با
تغییراتی مواجه شده است و آنطور که
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی
اعــام کرده نیــروگاه هــا مجبور به
استفاده از سوخت مایع شده اند.
 ،نیروگاه های حرارتی نقش عمده ای
در تولید برق کشور دارند به طوری که
در حال حاضــر میزان تولید برق این
نیروگاه ها  68هــزار و  413مگاوات،
معادل  81درصد تولید برق کشــور
اســت به نوعی بار تامین روشنایی بر
دوش نیروگاه های حرارتی قرار دارد
و تامین ســوخت آن هــا نیز برعهده
وزارت نفت قرار گرفته اســت.آن طور
محسن طرزطلب  -مدیرعامل شرکت
تولید بــرق حرارتی گفتــه وضعیت
سوخت رســانی به نیروگاه ها در یک
هفته اخیر مناسب نبوده و گاز کمتری
نسبت به گذشته در اختیار آن ها قرار
گرفته اســت ،به همین دلیل مجبور
به اســتفاده بیشتر از ســوخت مایع
شدیم و از این باب کمی جای نگرانی
وجود دارد.به گفته وی قرار شده این
مشــکل برطرف شود و قول هایی نیز
در این رابطه داده شده است و ما نیز
امیدواریم مشــکات فعلی برطرف و
سوخت رسانی به نیروگاه ها همچون
گذشته ادامه یابد.
مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتی
گفت :با اشاره به علت عدم تخصیص گاز
کافی بــه نیروگاه ها ،گفت :علت عمده
ای که ذکر می کنند مصرف مشترکان
خانگی و صنایع دیگر است که اگر این

مشکات برطرف شود ما سوخت مایع
کمتری مصرف خواهیم کرد.
الویت تامین گاز بخش خانگی و
گرمایشی است
در این راســتا محمدرضــا جوایی -
مدیر دیســپاچینگ شرکت ملی گاز
ایران نیز به ایســنا گفت :با توجه به
اینکه مصــارف بخش خانگی افزایش
چشمگیری داشته اســت و در چند
روز گذشته به  592میلیون مترمکعب
برای مصارف خانگی و تجاری رسیدیم
و تولید یک میزان مشــخصی است و
تقریبا در حداکثــر ظرفیت قرار دارد
طبیعتــا اولویت تامیــن گاز بخش
خانگی و گرمایشــی اســت که مابه
التفــاوت آن از ســهم گاز نیروگاه ها
کاسته میشود.وی با بیان اینکه وزارت
نفت تعهد تامین ســوخت نیروگاه ها
را دارد و اگــر تخصیــص گاز کاهش
یابد ســوخت های دیگر را تامین می
کنیم و اکنون تمام نیروگاه ها مشغول
فعالیت هستند ،اظهار کرد :مساله دوم

این است که وزارت نیرو یک تعهدی
را برای کاهش میزان برق و نگهداشتن
سوخت معادل در داخل نیروگاه دارد
اما این مســاله را از ابتــدای آذر ماه
رعایت نکرده اســت و موجب شــده
مخازن ســوخت نیز تحت تاثیر قرار
بگیرد.مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی
گاز ایران توضیح داد :یعنی می بایست
سوخت نیروگاه ها روی  180میلیون
مترمکعب قرار میگرفت اما متوســط
آذرماه نشان می دهد که این عدد به
 193میلیون مترمکعب رسیده یعنی
مصرف برق نیز فراتر از برنامه و آنچه
که بین وزارت نفت و نیرو توافق شده
رفته است که فشــار این مساله روی
مخازن گازوییل می آید.
چقدر ســوخت به نیــروگاه ها
تحویل داده می شود؟
جوایی ادامه داد :مورد سوم مصارف
مازوت اســت که مصوبه شورای عالی
امنیــت ملــی را دارد و می بایســت
اجرایی شود که تا کنون به طور کامل

اجرایی نشــده است و از آن طرف نیز
به مخازن نفت گاز فشار وارد می شود
اما با این وجود برای تامین ســوخت
نیروگاه ها مشــکلی نداریم.به گفته
وی به طور متوســط روزانــه در ماه
آذر  93میلیــون متر مکعب گاز80 ،
میلیــون مترمکعــب گازوییل و 20
میلیون مترمکعب مازوت به نیروگاه
ها تحویل داده شــده البته این اعداد
به روز تغییر مــی کند ،به طور مثال
اکنون گاز تحویلی  60تا  70میلیون
مترمکعب اســت و مابقی گازوییل و
مازوت تخصیص می یابد.
آلودگی تهــران ارتباطی با این
مساله ندارد
مدیر دیســپاچینگ شرکت ملی گاز
ایران با تاکید بــر اینکه هنوز مازوت
اطــراف تهــران و اصفهــان و کان
شــهرهای دیگر اســتفاده نمی شود
و نمی تــوان آلودگی هــای اخیر را
به این مســاله ارتباط داد ،گفت :باید
فیلترهایی در نیروگاه ها نصب شود،
در کشورهای دیگر ذغال سنگ نیز در
نیرووگاه ها استفاده می کنند و تا این
میزان آلودگی ندارند یکسری دستگاه
هایی وجود دارد که باید در نیروگاه ها
نصب شود که استفاده از آن ها میزان
آلودگی را کاهــش می دهد عاوه بر
این وزارت نیرو باید سعی کند در حد
امکان از نیروگاه های سیکل ترکیبی
استفاده کند که هم راندمان بااتری
دارد و هم ســوخت کمتری استفاده
می شود.

افزایش عمق نفوذ ایران در عراق با قراردادهای اقتصادی
وی گفت :وقتی ایران ســفیر خود در عراق را از طیف نظامیان
قرار دهد نشان میدهد به سایر بخشها ورود جدی نداشته ایم
و تنهــا معطوف به حوزه نظامی بوده ایم .بی شــک اثر اقتصاد
کمتر از حوزه نظامی نیســت .چرا که روی فرهنگ عراق تأثیر
گذاشته و موجب افزایش عمق نفوذ ایران در عراق میشود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران توضیح داد :با توجه
بــه وضعیت عراق در زمینه درآمدهای خود ،باید از مزیتهای
دیگری در این زمینه استفاده کنیم .در همین راستا میتوان به
ارائه فاینانس در قبال فروش کاا و تجهیزات خود اشــاره کرد.
در همین راســتا ژاپنیها ،آلمانیها و حتی آمریکاییها از این
روش استفاده کرده اند.به گفته صالحی با فاینانس پروژههایی
که توسط ایران در عراق مورد طراحی است ،پیشنهاد میشود
ایران با اســتفاده از ظرفیت فاینانس بــه حضور خود در عراق
مشــغول شــود چون ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی ،نیرو
کار متخصص ارزان و ســایر دایل قیمت تمام شــده کمتری
در پروژهها میتواند ارائه کرده و در فضای رقابتی برنده باشد.
یک مقام مسئول خبر داد:

افزایش  ۳۶درصدی ورودی آب
به سدهای تهران
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران از افزایش  36درصدی
حجم ورودی ســدهای استان تهران از ابتدای آذرماه تاکنون خبر داد.به گزارش
وزارت نیرو ،احمدعلی قربانیان ،در خصوص آخرین وضعیت مخازن سدهای استان
تهران تا  29آذرماه گفت :مجموع حجم مخازن  5سد این استان به  615میلیون
مترمکعب رسیده که این رقم در سال گذشته  686میلیون مترمکعب بوده است.
حجم مخزن نرمال انتهای آذرماه نیز  675میلیون مترمکعب اســت که نسبت
به سال گذشــته  71میلیون مترمکعب کاهش را نشان میدهد.وی اضافه کرد:
حجم ورودی سدهای استان تهران از ابتدای آذرماه تا  29آذرماه  66.57میلیون
مترمکعب اســت که این رقم در سال گذشته  48.92میلیون مترمکعب آب بود
و افزایش  36درصدی را نشان میدهد.معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب
منطقهای تهران با اشــاره به ورودی سدهای این استان از ابتدای سال آبی جاری
تاکنون ،خاطرنشان کرد :ورودی سدهای پنجگانه استان تهران  178.61میلیون
مترمکعب اســت که سال گذشــته  195.07میلیون مترمکعب بود و نسبت به
ورودیهای ســال آبی گذشــته ،کاهش  8درصدی دارد.وی با اشاره به ورودی
ســدهای این استان به تفکیک از ابتدای سال آبی جاری تا  29آذرماه ادامه داد:
در این مدت ،ســد امیرکبیر با  44.61میلیون مترمکعب ،سد لتیان  39میلیون
مترمکعب ،سد ار  31میلیون مترمکعب ،سد طالقان  34.04میلیون مترمکعب و
سد ماملو  29.65میلیون مترمکعب ورودی آب داشته است.
تا  30سال آینده؛

تقاضای جهانی گاز افزایش می یابد
معاون وزیر انرژی روسیه ،اعام کرد که تقاضای گاز جهان در طول  25تا  30سال
آینده کاهش نمییابد ،بلکه بهدلیل پاک بودن این ســوخت (کم کربن) افزایش
هم مییابد.به گزارش خبرگزاری تاس روسیه ،پاول سوروکین ،معاون وزیر انرژی
روســیه ،اعام کرد که تقاضای گاز جهان در طول  25تا  30سال آینده کاهش
نمییابد ،بلکه بهدلیل پاک بودن این سوخت (کم کربن) افزایش هم مییابد.وی
گفت :با توجه به اینکه گاز طبیعی کربن بسیار کمی دارد ،انتظار نداریم مصرف گاز
در  25تا  30سال آینده کاهش یابد.انتظار میرود تقاضا برای گاز تا حد زیادی با
عرضه گاز طبیعی مایعشده (الانجی) تأمین شود.معاون وزیر انرژی روسیه افزود:
پیشبینی میشــود بازار عرضه الانجی در  15تا  17سال آینده  200میلیون
تن افزایش یابد ،به این معنا که بازار گاز تاکنون بهطور کامل جهانی نشده است.

اصاحیه موضوع آگهی مناقصه

با توجه بــه اینکه موضوع آگهی تجدید
مناقصه عمومی به شــماره  99-32بوده
به اشــتباه در روزنامه مورخ 99/9/25
آگهی مناقصه درج گردیده است.
روابط عمومی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداري کرج
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960331009001499مورخ  99/08/25هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک کرج-ناحیه یک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسن خدابنده قرزند قربانعلی
به شــماره شناسنامه  771به صورت اعیان شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مســاحت 66مترمربع مفروز از اعیان پاک  57فرعی از  162اصلی واقع در کرج خریداری از
مالک رسمی خانم بتول سبزعلی بیگ (خانم بتول سبزعلی بک) به طور قولنامه ای که مالکیت
نامبرده در ذیل صفحه 201دفتر  742ثبت می باشد ،محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/16 :
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس ثبت اسناد و اماک (م الف/99/768:ف)

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4531
دوشنبه  1دی  6 1399جمادی ااول  21 1442دسامبر 2020

طی 8ماهه امسال محقق شد؛

گزیده خبر

افزایش ۷۱درصدی سرمایهگذاری خارجی

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده
افزایش  ۷۱.۲درصدی ارزش سرمایهگذاری خارجی در بخشهای
صنعتی ،معدنی و تجاری اســت .جدیدترین آمار منتشر شده از
ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که
در هشت ماهه نخست امسال  ۷۵مورد سرمایه گذاری خارجی با
حجم سرمایه گذاری  ۱۰۲۲میلیون دار در بخش صنعت ،معدن
و تجارت مصوب شده است.بنابراین سرمایه گذاری خارجی مصوب
در بخش صنعت ،معدن و تجارت در مدت یاد شــده نســبت به
هشــت ماهه اول ســال قبل از لحاظ تعداد  ۳۶.۴درصد و از نظر
ارزش  ۷۱.۲درصد رشــد داشته است.بر اساس این آمار در هشت
ماهه اول ســال قبل  ۵۵طرح صنعتی ،معدنی و تجاری به ارزش
 ۵۹۷میلیون دار در هیئت ســرمایهگذاری خارجی مصوب شده
بود.جزئیات آمار این بخش طی هشت ماهه اول امسال در دسترس
نیســت ،اما آمارهای قبلی وزارت صمــت که وضعیت طرحهای
صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایهگذاری خارجی
را تشریح کرده حاکی از این است که در هفت ماهه نخست امسال
 ۲۷درصد از کل سرمایه گذاری خارجی ،در بخش صنعت ،معدن

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور از
ارســال نامهای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکات
قطعهسازان خودرو در تامین فواد خبر داده که طی آن به چهار
دلیل قطعهسازان برای تغییر سیاستها در توزیع فواد پرداخته و
اعام شده است که قطعهسازان برای افزایش تولید ،نیاز به حداقل
 ۱۵هزار تن فواد دارند .طبق اعام محمدرضا نجفیمنش ،انجمن
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور ،نامهای خطاب به
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با مضمون رســیدگی به مشکات
قطعهســازان خودرو کشــور در تامین فواد در مچینگ فواد
مبارکه ارسال کرده که ضمن آن ،دایل الزام تغییر در سیاستها
و راه کارهــای عملیاتی برای نحــوه تخصیص و توزیع ورقهای
فوادی تولیدی مجموعه فواد مبارکه ارائه شده است.طبق اعام
انجمن مذکور ،رئیس انجمن صنایع همگن قطعهســازی ضمن
اشاره به اینکه به دســتور رهبر معظم انقاب در جلسه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی و اشاره ایشان به «افزایش تولید خودرو
با اتکا به ظرفیت قطعهسازان داخلی « ،تاکید کرد :ازم است تا
موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود .از
جمله دایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعهسازی
برای تغییر در سیاســتهای توزیع فواد ،میتوان گفت که در
شیوه عرضه مســتقیم ورقهای فوادی در بورس ،معمواً پس

سازمان حمایت:

فروش اجباری کاا همراه با هر کاای دیگر
تخلف است

و تجارت بوده که سهم بخش صنعت  ،۸۴معدن  ۶.۷و تجارت ۹.۳
درصد بوده است.بر اســاس اطاعات منتشر شده از سوی وزارت
صمت بیشــترین حجم ســرمایهگذاری خارجی تا پایان مهر ماه
امسال در گروههای ساخت مواد و محصوات شیمیایی با  ۲۰طرح
به ارزش  ۴۴۳میلیون دار ،ســاخت کک ،ساخت فلزات اساسی
بــا چهار طرح به ارزش  ۹۵میلیــون دار ،فرآوردههای حاصل از
تصفیه نفت و سوختهای هســتهای با  ۱۰طرح به ارزش ۸۱.۳
میلیون دار و ساخت محصوات از استیک و پاستیک با چهار
طرح به ارزش  ۵۸میلیون دار بوده است.چهار کشور اول از لحاظ
ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای آلمان با ،۳۴۳
چین بــا  ،۳۲۲ترکیه  ۹۸.۷و هند با  ۶۸میلیون دار هســتند.
بیشترین تعداد سرمایهگذاریها نیز توسط کشور افغانستان با ۲۲
مورد ،ترکیه با هشــت مورد و چین و هند هر کدام با هفت مورد
انجام شده است.در این میان استانهای سیستان و بلوچستان ،۴۰
خوزســتان  ،۳۶تهران  ،۹اصفهان  ۸و آذربایجان شرقی  ۷درصد
از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت ،معدن و
تجارت را جذب کرده اند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور:

قطعهسازان برای افزایش تولید 15 ،هزار
تن فواد میخواهند

از مزایده و تخصیص ،بایــد پرداختها نقدی و به صورت کامل
انجام شود.وی افزود :این در حالی است که فواد خریداری شده
حدودا ً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعهسازان می شود.
به عبارت دیگر قطعهســازان بایستی مواد اولیه مورد نیاز خود را
پیش خرید سه ماهه کنند که این روش حتی سختگیرانهتر و
بیرحمانهتر از تسویه نقدی در زمان تحویل کاا است.
تامین نقدینگی برای تامین مواداولیه؛ بزرگترین چالش
افزایش تولید
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهســازی ضمن تاکید براینکه
مشــکات نقدینگی مزمن در صنعت خودروســازی بر کســی
پوشــیده نبوده و قطعهسازان با رشد چشمگیر قیمت نهادههای
تولیــد ،بیش از پیش ،نیازمند رفع موانع دسترســی آســان به

مواد اولیه هســتند؛ گفت :تامین نقدینگی برای تامین مواداولیه
در حال حاضر بزرگترین چالش افزایش تولید اســت ،از این رو
موکدا ً پیشنهاد کردهایم که «روش مچینگ» یا خرید از طریق
«گشایش اعتبار اسناد داخلی» مجددا ً احیا شده و مبنای عمل
قرار گیرد.نجفیمنش دیگر دلیل برای تغییر سیاستهای فوادی
کشور را «اخذ مالیات بر ارزش افزوده بافاصله پس از تخصیص
ســهمیه در بورس» عنوان و اظهار کرد :مالیات ارزش افزوده در
روش خریــد از بورس بافاصله پس از تخصیص ســهمیه اخذ
میشود؛ این در حالی است که تحویل کاا و صدور فاکتور فروش
چند ماه بعد انجام میشود .بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی
مرتبط با مالیات ارزش افزوده امکان پذیر نیســت و قطعهسازان
از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش افزوده نمیتوانند استفاده
کننــد .با این روش ،عمــا  ۱۸درصد مبلغ معاملــه ،از قدرت
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نقدینگی قطعهســازان کسر میشــود.این مقام صنعتی کشور
استناد به اسناد ســالهای رکود خودروسازی را یکی از اتفاقات
بهــتآور اخیر توصیف کرده و ادامه داد :تا پایان آبان ماه ســال
جاری ،تیراژ تولید خودرو افزایش داشته و طبق برنامهریزی پیش
رفته اســت و تولید خودرو برای شــش ماه آینده به عدد ۶۰۰
هزار دســتگاه خواهد رسید؛ بنابراین استناد به صورتهای مالی
سال  ۱۳۹۸و سهمیههای تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار
مناسبی برای سال جهش تولید نیست.وی افزود :اتفاق بهتآور
این اســت که حداقل  ۴۵درصد از ســهمیه سال  ۱۳۹۸نیز در
محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فواد کسر شده است؛ از این
رو پیشــنهاد کردهایم بهجای نگاه به اسناد سالهای رکود تولید
( ۱۳۹۷و  ،)۱۳۹۸وضعیت حال حاضر بررسی شود و اسناد قابل
اتکا و غیر قابل انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده
قبلی قرار گیرد.رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی چهارمین
دلیل قطعهسازان برای الزامآوری تغییر سیاستهای توزیع فواد
را اینگونه بیان کرد که ســهمیه فواد سال گذشته قطعهسازان
در ســال  ،۱۳۹۸بالغ بر  ۱۰هزارتن بوده است؛ بنابراین با توجه
به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت ،هماکنون تخصیص
حداقل  ۱۵هزارتن فواد ،افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در
برنامههای اعامی صنعت خودروسازی را تضمین خواهد کرد.

ســازمان حمایت حقوق مصرف کننــدگان و تولید کنندگان اعام کرد که
فــروش اجباری کاا همراه با کاای دیگر تخلف اســت و با آن برخورد می
شــود.به گزارش سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان
اعام کرد که با توجه به اخبار و گزارشات واصله در مورد نحوه توزیع روغن
خوراکی ،جلسه ای به ریاست معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان و با حضور نمایندگان شرکتهای تولیدی و پخش
برگــزار و در زمینه فروش اجباری روغن نباتی به همراه ســایر محصوات
بحث و برتخلف بودن این موضوع تاکید شــد .در این جلسه عباس تابش ،
با تشــریح توزیع قانونمند و انتظار رفتار شبکه توزیع به خصوص در توزیع
روغن به ضرورت کنترل تمام عوامل توزیعی تاکید و نتیجه مورد انتظار را از
تولید کنندگان و عوامل پخش طلب کردند.رییس سازمان حمایت در ادامه
اظهار داشت :فروش اجباری هر کاایی با کاای دیگر تخلف و خاف قانون
اســت .لذا باید رفتار همه عوامل فروش و توزیع کنندگان و نمایندگی های
عرضــه مورد رصد قرار گرفته و از انجام تخلف موضوعی به خصوص عرضه
خارج از شبکه و گرانفروشی جلوگیری شود.بدیهی است مسیولیت عملکرد
کلیه ویزیتورها و عوامل پخش با واحدهای اصلی بوده و حتما می بایســت
کنترلهای ازم در این خصوص تو.سط این شرکتها صورت گیرد.وی ضمن
بیان روند نظارت و بازرســی های انجام شده بر حسن توزیع روغن خوراکی
شــرکت های پخش و توزیع کنندگان مواد غذایی و پرونده های تخلفاتی
متشــکله در خصوص توزیع خارج از شــبکه روغن خوراکــی؛ تاکید کرد :
مطابق دســتور العمل اباغ شده این سازمان ،سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استان و بازرسان اصناف موظفند ،ضمن برنامه ریزی مناسب و انجام
بازرسیهای موردی و مستمر ،اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر چگونگی
فروش و توزیع روغن خوراکی متمرکز کنند.تابش افزود  :اقدامات نظارتی
برای اقام یارانه ای و کااهای اساســی همچنان با جدیت و با اســتفاده از
توان و ظرفیت تمامی دستگاه های نظارتی در حال پیگیری بوده و تا کنون
پرونده هایی نیز برای متخلفان تشــکیل شده است اما انتظار داریم با خود
کنترلی شبکه فروش  ،شاهد بروز تخلفاتی از این قبیل نباشیم .وی افزود:
همکاران ما در واحدهای صنعت معدن و تجارت موظفند کماکان با نظارت
ازم ،بــا فروش اجباری کااها همراه با روغن نباتی یا هر کاای دیگری به
شدت مقابله و در صورت مشاهده تخلفات  ،برخورد قانونی نمایند و مردم
میتوانند تخلفات مشاهده شــده را از طریق تلفن  ۱۲۴سازمان حمایت و
ســازمانهای صمت استانها گزارش نمایند .در ادامه شرکت های تولیدی و
پخش روغن خوراکی با تقبیح هر گونه تخلف از جمله تخلف فروش اجباری
اظهار داشتند ؛ کارخانجات روغن نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر
کااها همراه با روغن نباتی نداشــته و فرایند فروش روغن نباتی در شبکه
توزیع مطابق ضوابط انجام می شود اما بعضا تخلفاتی از سوی برخی عوامل
فروش صورت می پذیرد که باید با آن برخورد شود.

پروفسور محمد شریف ملک زاده؛

اصاح ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی در بستری هوشمند
در وضع مقررات ،آئین نامه ها و قوانین است ،همچنین غیر شفاف ،دست و پاگیر عاوه براین بروکراتیک بودن
آنها از یک ســوء بوده که موجب بروز رانت و فســاد می شود و از سوی دیگر ناشی از عدم فراگیری هوشمند
سازی سیستماتیک ما در دوره پاندمی خدمات تکنولوژی اطاعات است .

توانمندسازی احاد جامعه در راستای تحقق عدالت اجتماعی اسامی موضوعی
مهم بوده که همواره باید مدنظر دولتمردان قرار داشــته باشد ،این در حالی
اســت باید مقاوم سازی اقتصاد را با پیش نیازی مهم در قالب مقاوم سازی و
اصاح ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی در بستری هوشمند مدنظر
داشت ،آنچه که پروفسور «محمد شریف ملکزاده» در مدل توسعه اقتصادی
«هوشمند ،شفاف ،مقاومتی» خود آن را موردتوجه قرار داده است ،مدلی که
وی در یادداشتی به آن اشاره کرده است که آن را در ادامه می خوانید.

شعار گونه از اقتصاد مقاومتی حرف زده ایم
با توجه به موارد عنوان شــده ،تمایل دارم با ارائه آماری اقدامات مثبت انجام گرفته از سوی عالی ترین عضو
نظارتی را بیان کنم .این نمونه و آمارها نشــان می دهد که با ضعف ساختاری
در بروز مفسده مواجه هستیم که سال هاست برای آن چاره اندیشی هوشمند
نشده است .شــک نداشته باشــید که رانت اطاعاتی ،نقص در نظارت ،عدم
جدیــت ،اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و از همه مهم تر ســپردن امور کلیدی به
افــرادی که تجربه و تخصص روز را ندارند ،نقش مهمی در شــکل گیری این
مفسده ها ایفا می کنند ،ضمن اینکه جوابگو بودن چنین اشخاصی به افرادی
کــه در این انتصاب و مدیریت ،آنها نقش دارند نیز در این امر دخیل اســت.
فسادی که هم به اجرای طرح های توسعه اي لطمه می زند وهم سبب خدشه
دار شدن اعتماد عمومی به دولت و مجریان آن خواهد شد .همه ما در این سال
ها فقط شعار گونه از اقتصاد مقاومتی حرف زده ایم که مورد تاکید مقام معظم
رهبری بوده هوشــمندانه و مدبرانه توسط ایشان مطرح شده است ،اما هرگز
الگویــی صحیح برای تحقق آن ارائه نــداده ایم هر چند برنامه های متعددی
در این زمینه ارائه شــده است ،ولی شاید ضعف بیشتر آنها عدم اعتقاد راسخ
طراحان و مجریان این طرح ها به اصل موضوع بوده است.

ایجاد فرصت های منطقه ای با بهره گیری از امكانات فرا سرزمینی
مدل توســعه اقتصادی«هوشمند ،شفاف ،مقاومتی» ،مدلی برآمده از آســیب شناسی های صورت گرفته و
شناسایی «مثلث فساد ،بی ثباتی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ،عدم وجود سیستم های هوشمند و جامع
نظارتی منتج شده از منافع و نیازهای ملی» است .بر این اساس مقاوم سازی و اصاح ساختارهای اقتصادی،
اجتماعی و خدماتی در بســتری هوشــمند مدنظر قرار دارد ،همچنین توانمندسازی احاد جامعه در راستای
تحقق عدالت اجتماعی اســامی مورد توجه است ،به این موارد باید وضع مقررات و قوانین هوشمند ،شفاف
و غیر دســت و پاگیر و فســاد گریز را نیز اضافه کرد .عاوه بر این مدل عنوان شده ایجاد فرصت های جذاب
منطقه ای با بهره گیری از امکانات فرا ســرزمینی در منطقه و اشــتراك آن را در راس برنامه های خود دارد،
ضمن اینکه ایجاد ثبات در تصمیم گیری و تصمیم سازی منتج از شناسایی منافع و نیازهای ملی نیز از دیگر
نکات مدنظر است.

اهمیت مقاوم سازی و اصاح ساختارها در بستر هوشمند
عاوه براین معتقدم مقاوم ســازی اقتصاد پیش نیــازی مهم با عنوان؛ مقاوم
سازی و اصاح ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی در بستری هوشمند
دارد و این مهم هرگز بدون توانمندسازی هوشمندانه همه احاد جامعه ،حتی
جمع نخبگانه ممکن نخواهد بود ،ایمان دارم این توانمند ســازی خود زمینه
ســاز تحقق عدالت اجتماعی اسامی است .از سوی دیگر باید گفت؛ کشور در
سالیان گذشــته صدمات فراوانی از عدم ثبات در تصمیم گیری ها و تصمیم
سازی ها ،در یک کام ضعف مفرط در مدیریت دیده ،این در حالی است که
بدون ایجاد این ثبات هرگز الگویی توســعه ای موفق نخواهد بود و ایجاد این
ثبات مدیریتی خود پیش فرضی دارد که همانا ســپردن کار به کاردان است،
اتفاقی که باید در همه امور رخ دهد ،الحمداه امروز کشــور به برکت استقرار
نظام مقدس اسامی برخوردار از جمع شایستگان و نخبگان معتقد و مخلصی
اســت که شاید در بسیاری از موارد یا اصا به کار گرفته نشده اند ،یا درست و بجا از آنها کمک گرفته نشده
است .ثبات در تصمیم گیری اشراف می خواهد و به عبارتی اشراف کارشناسانه به امور ،نیازمندی های جامعه
و شناخت کامل منافع ملی و نظام در راس این امر خواهد بود .

فساد موریانه عدم تحقق برنامه های توسعه ای
فســاد موریانه عدم تحقق برنامه های توســعه اي است ،فساد حاصل ،عدم شفافیت و عدم در دسترس بودن
اطاعات برای همه افراد جامعه است ،اما این موریانه وقتی با عدم ثبات در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها،
همراه مي شود ،دیگر ذره خواری و موریانه خواری نمی کند ،بلکه ستون ها و چارچوب برنامه های توسعه ای
کشورها را به لرزه در می آورد و به تهدیدی ملی بدل می شود .تهدیدی اساسی که ناشی از عدم هوشمندی ما

نگاه ویژه به فرصت های منطقه ای
در ادامه به لزوم ایجاد فرصت های جذاب منطقه ای با بهره گیری از امکانات فرا ســر زمینی در منطقه و به
اشتراك گذاری آن اشاره می کنم .اینکه در الگوی پیشنهادی خود نگاه ویژه ای به فرصت های منطقه ای دارم
و بر این باور هستم که هیچ الگوی توسعه بی تاثیر از اتفاقات و تحوات منطقه ای نیست و هیچ الگویی نیز
وجود نخواهد داشت که بر منطقه تاثیر نگذارد .لذا بر همین اساس در این مدل پیشنهادی به اشتراك گذاری

و استفاده منطقه اي از امکانات فرا سر زمینی را از محورهای اصلی توسعه می دانم و اعتقاد دارم انجام این
کار سبب ایجاد ارتباطات سازنده ،ثبات اجتماعی سیاسی ،امنیت بیشتر و توسعه پایدار منطقه ای خواهد شد
و بعاوه منطقه را به دست بازیگران و ساکنان منطقه ای خواهد سپرد تا بازیگران فرا منطقه ای ،مجددا یکبار
دیگر از عنوان مدل اقتصادی خود سخن به میان آورند .بنابراین باید گفت؛ تحقق توسعه اقتصادی «هوشمند،
شــفاف ،مقاومتی» در گرو بازگشت  ۱۰۰درصدی به قانون اساسی است .فصل سوم قانون اساسی کشور به
موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند که مردم
ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد
و زبان ومواردی از این قبیل ســبب امتیاز نخواهد بود .بنابراین با توجه به این
اصل ،نژاد پرســتی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شــکل و شیوه اش
مردود و باطل اســت و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختافات ادعای برتری
بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز کند .دولت جمهوری اســامی ایران برای
رسیدن به اهداف براســاس اصل دیگر این قانون مکلف به رفع تبعیضات ناروا
و ایجاد امکانات عادانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است.
فساد رفتاری غیراخاقی یا غیر صادقانه
عاوه براین طبق تعریف می دانیم ،فساد نوعی رفتار غیراخاقی یا غیر صادقانه
است که توسط شخصی که صاحب مقام و اقتدار باهدف کسب منافع شخصی
انجام می شــود  .یعنی فردی صاحب منصب با سوءاستفاده از جایگاه خود در
منصبی که محل خدمت به مردم اســت و با نادیــده گرفتن اخاق حرفه اي
خیانت می کند .خیانتی که آثارش گریبان گیر یک ملت می شــود .ژان ژاك
روسو گفته است؛ «قانون بیان اراده عمومی است» .به عقیده بنده؛ قانون برآمده
از اراده عامه آحاد جامعه اي است که آن را تصویب کرده است .بله قانون فصل
الخطاب است؛ چون قانون برآمده از اراده ملت است و عصاره خواسته های یک
ملت در آن نهفته است.توجه داشته باشید؛ سئوال اساسی این است آیا در سال
های اخیر مجریان قانون و ناظران آن در مواجهه با فســاد توجهی به این اصل
مترقی قانون اساســی ما داشته اند؟ مجددا عرض می کنم کشور زخم خورده
فساد ،سوء مدیریت و عدم شفافیت است.
ضرورت ایجاد فرصت های جذاب ملی
نتیجه که بر اساس این مدل باید شــرایط نوآوری در ساختارهای اجتماعی و
ایجاد تنوع ،توانمندســازی بیشتر مردم و فرصت های جذاب ملی و منطقه ای
عاوه براین فرصت تجارت رقابتی بیشتر ایجاد کنیم .در کشور باید جامعه ای را
ترویج کنیم ،یا خواهان ایجاد جامعه ای باشیم که باهوش تر بوده و برای افزایش
بهره وری و حل مشکات گوناگون نوآوری دارد.
افزایش بهره وری در بستر هوشمند
پس باید هوشــمندی ،افزایش بهره وری در بســتر هوشمند و حل مشکات بر اســاس راهکارهای نوآورانه
محوریت داشته باشد ،اگر چنین شود باید به هوشمندان و نخبگان جامعه فرصت دهیم البته نه در اتاق فکر
بلکه در اتاق های تصمیم سازی و در بخش های نوآوری در ساختارهای اجتماعی این موارد باید مدنظر باشد.
براین اساس پیشنهادهایی در زمینه های مختلف ارائه می دهم که شامل اصاح نوآورانه در سیستم فاینانس
و پروژه شــهر هوشــمند (به ساختار حمل ونقل) می شود ،همچنین شبکه بهداشت و درمان هوشمند را نی
زدر بر می گیرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

معاون وزیر اقتصاد دوران جنگ پاسخ داد؛

رشداقتصادیچگونهحاصلمیشود؟
اگر دالبازی و ســفته بازی از بین برود تمام پولها به سمت تولید سوق
مییابد و با افزایش تولید اشتغالزایی و به دنبال آن درآمدزایی بیشتری هم
ایجاد میشود که در نهایت به تحقق رشد اقتصادی میانجامد.معاون وزیر
اقتصاد در دوران جنگ با اشــاره به مشکات کنونی اقتصاد و عواملی که
مانع از رســیدن به رشد اقتصادی مثبت می شود ،می گوید :حذف مطلق
ســفته بازی در تمام کااهای با دوام ،حذف مطلق بازار ثانویه در بورس و
قیمت مبادله ای اوراق بهادار واقعی ،استفاده از علم و تخصص متخصصان
ایرانی و همچنین ســهیم کردن کارگر در سود مجموعه تولیدی به طور
قطع باعث رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.ایرج توتونچیان تصریح کرد:
متاسفانه اقتصاد لیبرالیســتی ما به دست اقتصاددانان لیبرال پیرو برنامه
هایی جلو می رود که منشــا اصلی مشــکات است .براساس طرح ایشان
تمام امور را باید به دســت بازار ســپرد ،ثروتمندان باید ثروتمند تر شوند
و کارگران باید خودشــان کار پیدا کنند که در نتیجه این برنامه ها شاهد
توزیع ناعادانه درآمد و ثروت در مملکت هستیم.وی افزود :از سوی دیگر،
متاسفانه به دلیل داشتن اقتصاد نفتی مردم مدام در انتظار حمایت و کمک
دولت هستند که دولت هم با این کار و پول پاشی در جامعه منجر به ایجاد
تورم شده است .این در حالی است که دولت ها هیچگاه سعی نکردند یک
اقتصــاد بومی یعنی اقتصادی که وابســتگی آن به خارج در کمترین حد
ممکن باشــد را ایجاد کنند.این اقتصــاددان با تاکید بر اینکه غایت هدف
نظام اقتصادی اسام «عدالت» است ،گفت :اقتصاد اسامی دارای سه پایه
عدالت ،تعاون و رفاه اجتماعی اســت کــه درباره اجرای عدالت باید گفت
سهیم کردن یک کارگر در سود واحدهای تولیدی امری ضروری است که
می تواند به دنبال خود ایجاد انگیزه ،تولید بیشتر ،سود بااتر ،ایجاد تقاضای
کل و در نهایت رشد اقتصادی را داشته باشد.به گفته توتونچیان ،اشتغال
کامل زمانی شکل می گیرد که انباشت پس انداز با میزان سرمایه گذاری
برابر باشد .در واقع نظام ربوی به دلیل سفته بازی در کااهای بادوام موجب
گرداب پولی شده و در نتیجه پس انداز بیش از سرمایه گذاری خواهد شد
که بیکاری نظام های ســرمایه داری از همین مورد نشات می گیرد .اما با
حذف ربا و ســفته بازی همواره اشتغال کامل به وجود خواهد آمد .منظور
از سفته بازی بازارهای ثانویه ای است که در بورس اوراق بهادار شکل می
گیرد که نه تنها کمکی به اقتصاد نمی کنند ،بلکه باعث ایجاد مشــکاتی
شده که متاسفانه توجهی به آن نشده و نمی شود ،در حالی که این امر از
اشتغالزایی و کاهش تورم جلوگیری می کند.معاون وزیر اقتصاد در دوران
جنگ با بیان اینکه ارزشــمند ترین پشــتوانه پول در هر کشــوری کار و
نیروی انسانی آن جامعه است ،تصریح کرد :اگر دال بازی و سفته بازی در
بازارهای مختلف ارز و مسکن و طا و  ...از بین برود تمام پول ها به سمت
تولید سوق می یابد و با افزایش تولید اشتغالزایی و به دنبال آن درآمدزایی
بیشــتری هم ایجاد می شــود که در نهایت به تحقق رشد اقتصادی می
انجامد.وی با تاکید براینکه بهره مانع ایجاد تعادل و رشــد اقتصادی است،
ادامه داد :حذف مطلق بهره یا ربا باید در دستور کار قرار گیرد .اگر اقتصاد
اسامی در کشور حاکم بود آنگاه شاهد رونق تولید بودیم که سرمنشا حل
تمام مشــکات اقتصادی اســت.این اقتصاددان در پایان تاکید کرد :برای
موفقیت نظارت و کنترل در اقتصاد باید تقویت شــود و همچنین ظرفیت
های راکد را به پتانســیل عملیاتی و جاری تبدیل کنیم .ما بیش از اینکه
ذخائر زیرزمینی داشته باشیم ،ذخائر انسانی داریم که از آنها غافل هستیم
و این در حالی اســت که رشــد اقتصادی با استفاده از مغزهای متخصص
ایرانی حاصل می شود.

بیتکوینبه۲۵۰۰۰دارافزایشیافت
با اعام عرضه عمومی کوین بیس ،بیتکوین به  ۲۵۰۰۰دار افزایش یافت.
به گزارش راشاتودی ،در حالی که ارز رمزنگاری شده شماره یک جهان در
آخر هفته قبل از کریســمس به حرکت خود ادامه می دهد ،بیت کوین با
شکستن مرز  ۲۴هزار دار ،بااترین رقم خود در تمام دورانش ثبت کرد.
روز شــنبه این ارز رمزنگاری شده پیش از عقب نشینی تا حدود ۲۳۹۷۸
دار ۲۴۱۲۲ ،دار بود بر اســاس شــاخص  CoinDeskتقریبا  ۵.۵درصد
افزایش روزانه داشــت .این افزایش ،ســود ساانه را به  ۲۲۵درصد رساند.
در همین حال ،کارگزار برجســته ارز رمزنگاری شده  Coinbaseگفت که
اســناد و مدارک خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( )SECارائه می
دهد و زمینه را برای عرضه اولیه نهایی ( )IPOفراهم می کند.اما از آنجا که
مبنای اصلی ارز رمزنگاری شده پیشنهاد آزادی مالی به همه و جدا شدن
از محدودیت های سنتی بخش بانکی بود ،ممکن است حرکت Coinbase
به ســمت وال استریت تغییرات چشمگیری در بازار ایجاد کند.راشاتودی
بررسی می کند که آیا سرمایه گذاران پس از این محور و به دور از هر آنچه
معنای این صنعت است ،پول نقد می کنند.

دارعقبنشینیکرد
به گزارش رویترز ،داده های منتشر شده تغییراتقیمتی اروپا برای سیاست
گــذاران اروپایی کماکان ناامید کننده پیش می رود :طبق العام مرکز آمار
اتحادیه اروپا ،متوســط نرخ تورم در  ۱۹کشور عضو منطقه یورو در دوازده
ماه منتهی به نوامبر با  ۰.۱درصد کاهش نســبت به رقم مشابه منتهی به
ماه قبل به منفی  ۰.۳درصد رســید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو
درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد .در
سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط  ۰.۲درصد بوده که از ماه قبل
 ۰.۱درصد کمتر شــده است.در شرایطی که انگلیس هنوز نتوانسته است
به توافقی کامل با اتحادیه اروپا بر ســر اینده روابط پس از برگزیت دست
پیدا کند ،اقتصاد این کشور تحت تاثیر پیامدهای کرونایی قرار گرفته و این
روند در بازار کار نیز موثر بوده اســت تا جایی که مرکز آمار انگلیس اعام
کرد که نرخ بیکاری این کشــور در  ۱۲ماه منتهی به اکتبر با  ۰.۱درصد
افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به  ۴.۹درصد رسید که  ۰.۱درصد
بیشتر از انتظار کارشناسان قبلی و بااترین بیکاری ثبت شده در این کشور
از اوت  ۲۰۱۶تاکنون بوده است .شمار بیکاران این کشور طی این مدت با
 ۲۰۹هزار نفر افزایش به یک میلیون و  ۵۲۰هزار نفر رسید.تمایل معامله
گران برای نگه داشتن دار نسبت به ماه های ابتدایی سال  ۲۰۲۰کاهش
کاما محسوســی یافته است و با پیشرفت های به دست آمده در مقابله با
کرونا و روی کار آمدن دولتی با رویکردهای معتدل تر در آمریکا ،جذاست
ارزهای پرریسک تر برای معامله گران بیشتر شده است .اگرچه انتظار نمی
رود که دار با یک سقوط آزاد مواجه باشد اما بسیاری از تحلیل گران بازار
ارز معتقدند در شرایط کنونی فضا برای عقبگرد بیشتر دار نیز فراهم است
و شــاید دار تا چند ماه ابتدایی ســال  ۲۰۲۱نیز در سنگر دفاعی فعلی
خود باقی بماند.

@sobheqtesad

بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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گزارش از بازار سرمایه؛
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شاخص کل بورس در آخرین روز پاییز قرمز شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۵۸۷۰واحدی معادل
 ۰.۴۱درصد به یک میلیون و  ۴۳۹هزار و  ۵۴واحد رســید.
همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد  ۲۵۱واحدی به ۱۹
هزار و  ۶۸۸واحد رســید .دیروز تاار شیشهای ،در معامات
دومین روز هفته (یکشنبه سی آذرماه  ،)۹۹شاهد روند نزولی
تعدادی از شــاخصهای منتخب بود .به گونه ای که شاخص
قیمت (وزنی-ارزشی) ،با کاهش  ۱۵۳۴واحدی معادل ۰.۴۱
درصد به رقم  ۳۷۶هزار و  ۵۱واحد رسید .شاخص کل هم وزن
نیز ،با رشد  ۲۵۷۸واحدی معادل  ۰.۵۸درصد ،عدد  ۴۴۷هزار
و  ۸۲۷واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت (هم وزن)
نیز با افزایــش  ۱۶۸۸واحدی به رقم  ۲۹۳هزار و  ۱۵۱واحد
رسید .همچنین شاخص سهام آزاد شناور ۵۷۵۸ ،واحد کاهش
را رقم زد و به سطح  ۲میلیون واحد رسید.همچنین شاخص
بازار اول با  ۷۳۲۱واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۵۴هزار
واحد رســید و شــاخص بازار دوم نیز ،با  ۱۱۹۴واحد کاهش
همــراه بود و عدد  ۲میلیــون و  ۹۰۵هزار واحد را به نمایش
گذاشت.بر اساس این گزارش ،در معامات دیروز بورس تهران،
نمادهای معاماتی شپنا ،خودرو ،شتران ،وبملت و شبندر ،با
بیشــترین کاهش ،تاثیر زیادی در روند نزولی شــاخص کل
بورس داشــتند .در مقابل ،نمادهای معاماتی فارس ،فخوز،
فملی ،کچاد ،پارس ،شخارک و شفن ،بیشترین تاثیر مثبت را
در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه
در دومیــن روز کاری هفته ،معاملهگــران بورس  ۹میلیارد و

از آن ،نمادهای غبهنوش ،پتایر ،زمگسا ،فخوز ،فپنتا و غچین
بود .همچنین نماد معاماتی خوساز(محورسازانایرانخودرو )
با  ۴.۹۴درصد ،بیشــترین کاهش قیمت را داشــت و پس از
آن نیز ،نمادهای ستران ،ســصوفی ،فلوله ،ساربیل ،خریخت
و ختوقا بود.
پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان میدهد که نمادهای
معاماتی شســتا ،شــپنا ،خودرو ،فملی ،وتجارت و فواد ،به
عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی شدهاند.

بیشترین عرضه و تقاضا
بر اساس این گزارش ،نمادهای معاماتی بوعلی ،قرن ،وتوصا،
کبافق ،برکت ،فسپا و فروس با بیشترین تقاضا مواجه شدند و
در مقابل نیز نمادهای کاما ،شپنا ،پدرخش ،انرژی ،۱خگستر،
خساپا و ونیکی بیشترین حجم عرضه را داشتند.

 ۷۴۰میلیــون برگه بهادار و ســهام را در قالب یک میلیون و
 ۴۴۶هــزار نوبت معامله و به ارزش  ۱۱۳هزار و  ۴۰۸میلیارد

ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز ،بیشترین افزایش قیمت
متعلق به نماد فمراد(آلومراد ) با  ۱۰.۱درصد رشد بود و پس

گامهای مهم بانک مرکزی برای اقتصاد 1400

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی برای
رونق اقتصادی در ســال  ۱۴۰۰گفت :یکی از مراکز مهمی
که میتواند با فشارهای جناحی و سیاسی مقابله کند ،بانک
مرکزی است.چند ماهی تا پایان سال سیاه  ۹۹باقی نمانده
اســت .مروری بر اتفاقات اقتصادی چند ســال اخیر نشان
میدهد ،ایران یکی از سختترین دورههای اقتصادی خود
را پشــت سر میگذارد .در این سال ،کشور در شرایطی که
تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار گرفته بود ،جبهه
نبرد دیگری با پاندمی کویید ۱۹را با جانفشانی و همدلی
نیروهای درمانی آغاز کرد .نبردی که کماکان تا نهایی شدن
توزیع واکســن و نمایش تاثیر آن بر کنترل ویروس ادامه
دارد.اما این تنها ویروس کرونا نیست که به جان مردم این
ســرزمین افتاده است .ویروسهای به مراتب بدتری در دل
اقتصاد کشور جا خوش کردهاند که با واکسن یا بی واکسن
از ســالی به ســال دیگر و از کاایی به کاای دیگر سرایت
میکنند.حاا در آستانه سال  ،۱۴۰۰نگاهی کوتاه به مسائل
اقتصادی کشور به ویژه در حوزه ارزی نشان میدهد ،بانک
مرکزی برای سال صفر که نوید رفتن کرونا و خوشبینی به
بازگشــت برجام را میدهد ،رسالتهای سنگینی به عهده
دارد؛ اما گامهای مهمی که بانک مرکزی از امروز باید برای
سال آینده بردارد ،کدام است؟

پاسخگویی به انتقادات و تنویر افکار عمومی
این کارشــناس اقتصادی در پاســخ به این ســوال ،که در
زمینه مدیریت ارزی چرا برخی جناحها تاش دارند بانک
مرکزی را مقصر جلوه دهند ،اظهار کرد :مجموعه اطاعاتی
کــه اان وجود دارد مطالــب متناقضی را بیان میکند که
برخی انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی و برخی دیگر
به ســمت قوه قضاییه میگیرند .اما آنچه مهم اســت ،این
است که باید شفافیت وجود داشته باشد .بانک مرکزی باید
شفافسازی کند؛ چرا که اان ،یکی از مشکات ساختاری
اقتصاد ما ،پنهانکاری و عدم شــفافیت است.ملکی اضافه
کرد :بنابراین ،یکی از اولویتهای بانک مرکزی باید این باشد
که اگر هجمههای ناروایی به این نهاد وارد است ،به صراحت
شفافســازی کند و نقدها و ایرادات را پاسخ داده و رفع و
رجوع کند .یکی از کارهای مثبتی که در این زمینه ،میتوان
انجام داد ،این اســت که بانــک مرکزی به صاحبنظران و
متخصصان اقتصادی فراخوان بدهد و اندیشــههای آنان را
درباره مســائل پیش رو ،جویا شود.وی با تقدیر از صراحت
لهجه و شفافیت بانک مرکزی خاطرنشان کرد :برای مثال،
در مورد  ۷۰نفر کارتن خوابی که کارت بازرگانی به نامشان
ثبت شــده بود و بانک مرکزی آن را افشا کرد ،به نظر من
افکار عمومی باید از این حرکت ،تقدیر کند.

گام اول ،رانت زدایی و فعالسازی مجدد دیپلماسی
اقتصادی
بهنام ملکی ،اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی ایران
بــا تاکید بر اینکــه در گام اول باید دیپلماســی اقتصادی
فعال شــود ،اظهار کرد :باید به تدریج اقدامی انجام شــود
که این مشــکات بانکــی و ارزی از طریق امکان مبادات
ارزی بینالمللی برطرف شود ،به طوری که ایران بتواند ارز
حاصل از صــادرات کااهای خود را به داخل بیاورد.وی در
ادامه صادرکنندگان را به چند قســم تقسیم کرد و افزود:
برای مثال ،یک گــروه صادرکنندگان کاا و خدمات نوین
و صنعتی هستند که ظرفیتهای کشور در آن فعال است.
دولت باید همه نوع کمک و تسهیاتی به این گروه ارائه کند
و با هدف افزایش صادرات صنعتی ،آنها را مورد تشویق قرار
دهد.ملکی خاطرنشان کرد :در کنار این ،گروههای دیگری از
جمله صادرکنندگان کااهای خام ،قاچاق و مهمتر از همه،
استفادهکنندگان از کارتهای بازرگانی اجارهای هستند که
باید با آنها برخورد شود.

توجه مسئوان به دیدگاه اقتصاددانان
ملکی در ادامه با اشاره به اختاف نظر وزارتخانههای مختلف
با بانک مرکزی گفت :برای نمونه ،گزارشــی وجود دارد که
با وجود اینکه نخ اســتیک در داخل تولید میشود اما به
آن ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات اختصاص یافته اســت.
ایــن را بانک مرکزی نباید بگوید چون وزارت صمت گفته،
من کاری ندارم چرا که این چیزی نیســت که بتوان از آن
چشــم پوشی کرد .لذا بانک مرکزی هم باید استدال خود
را داشــته باشد و اگر اختافی وجود دارد ،این امر میتواند
به هیاتهای منصفه و تشکلهای بخش غیردولتی سپرده
شــود که هم افکار عمومی در آن مشــارکت داده شوند و
هم نظارت و شفافیت باا برود.وی افزود :همانطور که شما
خبرنگاران در حال جمعآوری دیدگاهها هستید که خیلی
ارزشمند است ،اگر تمامی این سازمانها و وزارتخانهها هم
چنین امکانی را فراهم میکردند که از اندیشــههای جدید
استفاده شود ،قطعا به راهکارهای بهتری میرسیدیم.

تاش بانک مرکزی برای رانتزدایی و شفافیت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعام اسامی  ۷۰نفر
از سوءاســتفادهکنندگان از کارتهای بازرگانی اجارهای
به اسم اشــخاص کارتنخواب توســط بانک مرکزی و
دستگیری آنها از سوی دستگاه قضایی ،تصریح کرد :من
فکر میکنم این اقدام بانک مرکزی بسیار ارزشمند بود
و بایــد این موارد افزایش یابد و چــرا که در این برهه،
اصلیتریــن کاری که باید انجام داد ،مبارزه با فســاد و
تمرکز بر رانتزدایی اســت.ملکی تاکید کرد :اگر بانک
مرکزی بتواند جلوی مفاســد از این دســت را بگیرد و
رانتزدایی کند و با شفافیت ،بدهکاران ارزی را معرفی و
پیگیری کند ،همزمان با فعالسازی دیپلماسی خارجی و
جلوگیری از واردات غیرضروری ،میتوانیم امیدوار باشیم
که سیاستهای اقتصادی ما موثر و موفقیتآمیز خواهد
بود.وی درباره انباشــت برخی کااها که سالهاست در
گمرک خاک میخورد ،یادآور شــد :به نظر میرســد
بسیاری از این کااها ،قبل از ممنوعیتها آمدهاند و اگر
در بین آنها کاایی نیست که مضر باشد ،دلیلی ندارد که
اجازه ترخیص آنها داده نشــود .برای مثال ،عدهای قبل
از خــروج ترامپ از برجام خودرو یــا نظایر آن ،ثبتنام
کردهاند و اان این خودروها در گمرک مانده و یا دست
سازمانهای اموال تملیکی قرار گرفته است که باید هر
چه سریعتر برای این اموال تعیین تکلیف شود.

مواجهه مقتدرانه بانک مرکزی با فشارهای سیاسی
ملکی درباره فشارهایی که برای تامین کسری بودجه وجود
دارد ،اظهار کرد :در این موضوع نیز ،باید بانک مرکزی این
استقال و حمایت کارشناسان را داشته باشد که از گسترش
پایه پولی جلوگیری کند.وی افزود :ما در ســالهای اخیر،
بااترین میزان کاهش ارزش پول ملی را داشتهایم که باعث
میشود تودههای مردم بسیار فقیرتر شوند و اقلیتهایی هم
به ثروتهای چند برابری دســت پیدا کنند.این کارشناس
اقتصادی جلوگیری از این روند را جزو وظایف بانک مرکزی
دانســت و گفت :تثبیت ارزش پول ملی دلیلی است که به
نظر من ،بانک مرکزی باید صراحتاً در مورد بودجه نظر بدهد
و نباید خنثی عمل کند و یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی
قرار گیرد.ملکی با بیان اینکه فشارهای سیاسی همیشه بوده
و هست ،خاطرنشان کرد :همواره باید مراکز و سازمانهایی
وجود داشــته باشــند که در مورد این فشارهای سیاسی
مقاومت کنند که یکی از این مراکز که میتواند بسیار موثر
باشد ،بانک مرکزی است.
کنار گذاشتن خامفروشی در صادرات
ایــن اقتصاددان در ادامه یکی از راهحلهای اقتصادی را در
این دانست که تولید و صادرات دانشبنیان باید تشویق شود
و جلوی خام فروشی کامل گرفته شود و افزود :ما اان ۱۲۰
سال اســت که داریم نفت خام میفروشیم .اگر  ۲۰سال
هم این کار درســت انجام میشد و ما توانستیم پاایشگاه

و پتروشــیمی و آنچه مشتقات آن است را تولید کنیم و به
جای خامفروشی ،کااهای با ارزش افزوده صادر کنیم ،بسیار
جلوتر بودیم.ملکی تصریح کرد :حتی این رویکرد باید جزو
سیاستهایی باشــد که بانک مرکزی درباره آن مداخله و
اظهار نظر کند ،نظرات شفاف خود را اعام کند و زیر سلطه
فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

شفافیت ارزی در سامانه بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی بار دیگر بر موضوع شفافیت ارزی
تاکید کرد و گفت :بانک مرکزی وقتی ارز ارزانی را اختصاص
میدهد ،باید چند و چون آن را در ســامانه به طور شفاف
اعام کند و به نوعی افکار عمومی را به این سمت بکشاند که
نظارت بیشتری وجود داشته باشد.وی افزود :اکنون سامانه
بانک مرکزی که اســامی افراد در آن درج میشود ،بسیار
خوب است اما در قسمتی از آن به نظر میآید نیاز است که
مکانیسمهای نظارتی بیشتری وجود داشته باشد که اعام
و مشخص شود که ارز اختصاص داده شده به چه مقصدی
رسیده اســت؟ملکی تصریح کرد :برخی میگویند بخشی
از این ارزها در ترکیه و گرجســتان و غیره به ملک تبدیل
شــدهاند! بنابراین باید اگر جایی سازوکار ناقص است بانک
مرکزی با کارشناســان خوبی که دارد ،به دور از ماحظات
سیاسی همه موارد را سیستماتیک و ضابطهمند کند.
تدوین پیوست ضدفساد برای ارز دولتی
ملکی با بیان اینکه یکی از مشــکات ما توجه بیشــتر به
اقتصاد ملی به جای اقتصاد سیستماتیک است ،اظهار کرد:
اقتصاد نظاممند و سیستماتیک ،قاعدهمند عمل میکند و
فرقی بین افراد قائل نمیشــود اما اقتصاد میلی به به یک
عده ارز ارزان میدهــد و به عده دیگری نمیدهد که باید
جلوی این قضیه گرفته شــود.این اقتصــاددان تاکید کرد:
اگر ارز ارزانی داده میشــود باید در کنار آن ،پیوستی ضد
فساد نیز تعریف شــود و کاما خروجی آن مشخص باشد
که اگــر تخصیص ارز صورت گرفت ،منجر به فســادهای
گسترده و نهادینه نشود و سازوکار مصارف ارزی قاعدهمند
و قابل کنترل باشد و بانک مرکزی در این حوزه باید نظرات
دستگاههای تخصصی را هم بخواهد.
پیشنهاد کارت هوشمند کاای اساسی
ملکی درباره همکاری بانک مرکزی برای تقویت نظارتها
بر کااهای اساســی پیشــنهاد داد :بانک مرکزی میتواند
پیشنهاد دهد که کارت هوشمند ملی ،شبیه کارت سوخت
ایجاد شود که در آن افراد بتوانند با مراجعه به فروشگاههای
معتبر در ماه مقدار مشــخصی از کااهای اساسی با قیمت
مصوب خریداری کنند.وی افزود :همچنین بانک مرکزی در
مقطعی میتواند برای تولیدکنندگان تخفیفاتی قائل شود و
در کنار آن ،مقابل با قاچاق کاا و ارز را کماکان ادامه دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد :بانک مرکزی اگر
کارهایی مثل کوپن هوشــمند و الکترونیک را انجام دهد و
اگر کمکها و حمایتهایی که به بخشهای تولیدی دارد،
سیســتماتیک و ضابطهمند شــود و به طور کلی ،با حذف
رانت ،سیستم را به سمتی ببرد که ارز به تدریج تک نرخی
شود ،من فکر میکنم با فضایی که به وجود میآید ،میتوان
گامهای موثری را در اقتصاد کشور برداشت.
اقتدار و شفافیت برای مبارزه با پولشویی
این اقتصاددان برای مقابله با پولشویی گفت :بانک مرکزی
باید در این موضوع ،اقتدار و شفافیت را همزمان با هم داشته
باشد .یعنی ارزهایی که داده میشود ،قابلیت رهگیری داشته
باشــد و بتوان فهمید که ارز کشور سر از کجا در میآورد.
همچنین در مــورد وامهای کانی که افراد میگیرند ،باید
بررسی شود که این تسهیات به چه مصارفی رسیده است.
وی در پایان با بیان اینکه متاسفانه گزارشهای شفافی در
این موارد تاکنون منتشر نشده است،

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار سرمایه ،شاخص اکثر صنایع بازار روند
کاهشی مواجه شدند .به گونه ای که شاخص صنایعی همچون
فراورده نفتی ،اطاعات و ارتباطات ،ذغال سنگ ،انتشار و چاپ
و حمل و نقل با افت و شــاخص صنایع زراعت و سایر معادن
با رشد همراه شدند.
طبق اعام همتی

ادغامبانکهاینظامیبهپایانرسید
رئیس کل بانک مرکــزی از اتمام پروژه عظیم ادغام بانکهای انصار،
مهر اقتصاد ،حکمت ،قوامین و مؤسســه اعتباری کوثر در بانک سپه
خبر داد ،.عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره
آخرین وضعیت ادغام بانکهای نظامی نوشت :قب ً
ا اعام کرده بودم تا
پایان آذر ماه پروژه عظیم ادغام بانکهای انصار ،مهر اقتصاد ،حکمت،
قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد .صبح
دیروز با برگزاری مجمع بانک انصار ،آخرین بانک نیز در بانک ســپه
ادغام شد.وی افزود :پروژه ادغام این شش بانک ،کاری بسیار پیچیده
و عظیم بود که با پشــتکار و مدیریت دقیق همکارانم درحوزه نظارت
بانک مرکزی ،همراهی صمیمانه و خوب بانکهای ادغامی ،ستاد کل
نیروهای مسلح ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تاشگر بانک
سپه در طول دو سال و نیم به سر انجام رسید.رئیس کل بانک مرکزی
ادامه داد :انجام این پــروژه ،یکی از مهمترین برنامههای اصاح نظام
بانکی بود که با تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست جمهوری
با جدیت آغاز و با یک کار فشــرده ،به یاری خداوند به نتیجه رسید.
از تمام عزیزانی که در به ثمر رســیدن این کار بزرگ همراهی کردند،
قدردانی میکنم.

ایجادیکبانکقوی؛نتیجهادغام
بانکهاینیروهایمسلح
یک کارشــناس امور اقتصادی گفت :نتیجه ادغام بانکهای وابسته به
نیروهای مســلح به ایجاد یک بانک بسیار قوی منجر خواهد شد و هر
اندازه هم که بانک قدرتمند باشــد ،به اهداف خود راحتتر دست پیدا
خواهد کرد.زمانی تصمیم به ادغام بانکها گرفته می شود که در تامین
هزینههای خود با مشــکل مواجه شده باشند یا تواناییهای مدیریتی
آنان قابل قبول نباشد .در چنین وضعیتی برای رفع نواقص تصمیم فوق
به شــکل نهایی در میآید .حدود دو سال پیش پروژه ادغام بانکهای
وابسته به نیروهای مسلح رقم خورد .انجام این پروژه ،یکی از مهمترین
برنامه هــای اصاح نظام بانکی بود ،که با تدابیر مقام معظم رهبری و
تاکیدات ریاســت محترم جمهور با جدیت آغاز و با یک کار فشرده ،به
یاری خداوند به نتیجه رســید .از تمام عزیزانی که در به ثمر رسیدن
این کار بزرگ همراهی کردند ،قدردانی می کنم».یکی از دایل اصلی
ادغام بانک ها به خصوص بانکهای وابسته به نیروهای مسلح سهولت
در روند خدمات رسانی ،بهبود در تنوع ریسک ،کاهش هزینهها ،نجات
از ورشکســتگی ،جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش تعداد شــعب
بانکها در سطح کشور بوده است.ابراهیم جمیلی ،رییس خانه اقتصاد و
کارشناس امور اقتصادی درباره آثار ادعام بانکهای نظامی بیان کرد :هر
یک از نیروهای مسلح برای خود دارای بانک بودند ،اما در خدماتدهی
به مردم ضعف داشــتند و شاهد بودیم که برنامههای جداگانهای برای
اداره خود در نظر میگرفتند.وی در ادامه اضافه کرد :نتیجه ادغام این
بانکهای وابســته به نیروهای مســلح به یک بانک بسیار قوی منجر
خواهد شــد و هر اندازه بانک قدرتمند باشــد ،به اهداف خود راحتتر
دســت پیدا خواهد کرد .بر همین اساس تصمیم ادغام بانکها درست
بوده و بانک مرکزی هم موفق شد در یک موعد مشخص این بانکها را
جمعآوری و ادغام کند ،بنابراین باید از این حرکت بانک مرکزی تشکر
به عمــل آورد .یک بانک قویتر میتواند تمام نیازهای مربوط به این
بانکها را برطرف ســازد و همانطور که اشاره کردم حرکت اخیر بسیار
پسندیده است.رییس خانه اقتصاد در این خصوص افزود :اتفاق تحقق
یافته ،تصمیم بســیار درستی است ،به این معنا؛ بانکهایی که قبا به
صورت جزیرهای عمل میکردند و حتی با یکدیگر دست به رقابت منفی
میزدند که در نتیجه آن بازار مالی و پولی به هم میریخت ،دیگر وجود
ندارد .مسئله بســیار مهم دیگر این اتفاق آن است که در این بانکها
نرخهای تسهیات با یکدیگر متفاوت بود و حتی در بخشهایی تخلف
صورت میگرفت ،گاها اضافه برداشت هم داشتند یا به جای بانکداری
دست به بنگاهداری میزدند و هر یک برای خود شرکتهایی خارج از
محیط بانک بنا نهاده بــود ،اما با این تصمیم اخیر بانک مرکزی تمام
این موارد جمع خواهد شد.جمیلی درباره حل مشکل ناترازی بانکها
با ادغام تاکید کرد :حل مشکل ناترازی بستگی به نظارت بانک مرکزی
دارد ،چنانچه به خوبی انجام شــود ،قطعا کاهش خواهد یافت .اما این
کار بانک مرکزی تا همین جا هم قابل تایید اســت و انتظار میرود که
در این زمینه به همین مورد قناعت نشود.
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دلسردی اروپا از دستیابی به توافق برگزیت

رســانههای اروپایی با استناد به اظهارات دیپلماتهای اروپایی از
تداوم اختافات در مذاکرات برگزیت بخصوص در مســئله مورد
مناقشه ماهیگیری و دلسردی اروپا از دستیابی به تواقی تجاری
با لندن خبر دادند.به گزارش روزنامه «دی ولت» آلمان ،انگلیس
و آلمان چند ســاعت مانده تا پایان اولتیماتوم پارلمان اروپا برای
دســتیابی به توافق تجاری که امشب تعیین شده است همچنان
در مذاکــرات برگزیت اختافات زیادی دارند که این مناقشــات
بخصوص در مسئله ماهیگیری غیر قابل حل به نظر می رسد.یک
دیپلمات اروپایی شــب گذشته گفت :یک دور جدید از مذاکرات
در بروکسل هم به بن بست رسیده است .یک دیپلمات دیگر هم
از تداوم اختاف نظرها در این مذاکرات خبر داد.به گفته دیپلمات
های اروپایی اتحادیه اروپا یک پیشــنهاد نهایی را به انگلیس در
مسئله ماهیگیری ارائه داده است .حاا نخست وزیر انگلیس باید
در این باره تصمیم گیری کند .به گفته یک دیپلمات اروپایی اگر
انگلیس این پیشنهاد را رد کند به دلیل مسئله ماهیگیری عدم
توافق به وقوع خواهد پیوست.اما دیگر زمان زیادی برای دستیابی
به موفقیت باقی نمانده اســت .پارلمان اروپا تا امشب به طرفین
برای دســتیابی به توافق فرصت داده تا زمان کافی برای تصویب
توافق احتمالی از طرف این نهاد اروپایی هم وجود داشته باشد.
وزیر امور خارجه ایرلند هم شــب گذشــته اعام کرد که توافق
تجاری بین اروپا و انگلیس در  ۲4ســاعت آینده دشــوار است.

همه مذاکرات در این باره می تواند به دلیل مسئله ماهیگیری با
شکست مواجه شود.رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا هم در این
شرایط برگزیت را بزرگترین حماقت انسانی دانسته که دردناک
اســت و تمام اروپا را تضعیف می کند.محافل دولت انگلیس هم
شــب گذشته اعام کردند که اگر بروکسل موضع خود را آشکارا
تغییر ندهد هیــچ توافقی وجود نخواهد داشــت.به این ترتیب
خروجی مذاکرات بین لندن و بروکســل در آستانه پایان دوران
گذر انگلیس همچنان مشــخص نیست.فون در این و جانسون
در روزهای اخیر چندین بار در مذاکرات تلفنی و حضوری تاش
کردند راهی برای خروج از بن بست مذاکرات برگزیت بیایند که تا
به حال بی نتیجه بوده است.زمان برای دستیابی به توافق تجاری
با انگلیس بهســرعت در حال گذر و کوتاه است؛ چراکه پارلمان
اروپا و احتمااً پارلمانهای ملی باید زمان داشته باشند تا قبل از
 31دسامبر سال جاری توافق احتمالی انجامشده را تصویب کنند.
لندن و بروکســل پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در
روز  31ژانویه سال جاری میادی ( 11بهمن  )98گفتوگوهای
دوجانبه بر سر آینده روابط خود را آغاز کردند؛ اما بهگفته مقامات
هــر دو طرف تا به حال چندین دور مذاکــرات در این باره برای
دســتیابی به یک توافق به هیچ نتیجهای نرسیده است.اگر تا آن
زمانی توافقی حاصل نشود برگزیت سخت بهوقوع خواهد پیوست
که عواقب اقتصادی بسیار بدی برای طرفین خواهد داشت.

شرکت امنیت سایبری آمریکا:

 ۲۰۰سازمان هک شده است

یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی مدعی شده است که حدود
 ۲۰۰ســازمان توســط هکرها هک شده اســت ،.شرکت امنیت
سایبری  Recorded Futureمستقر در ماساچوست اعام کرده است
که  198سازمان را شناســایی کرده است که توسط روسیه هک
شده است.بر اساس این گزارش 3 ،منبع نزدیک و آگاه به تحقیقات
شرکت امنیت سایبری  Recorded Futureبه بلومبرگ گفتهاند که
هکرها توانستهاند به شبکههای رایانهای حداقل  ۲۰۰سازمان نفوذ
کنند.حدود  18هزار کاربر شــرکت  SolarWindsنیز آپدیت های
خرابکارانهای را دریافت کردهاند .هکرها با ارسال این آپدیت های
خرابکارانه قصد نفوذ به شــبکه های رایانهای و اطاعات حساس
را داشــتهاند.هویت و مشخصات این سازمان های هک شده برای
بلومبرگ مشخص نشده و پیش بینی می شود با ادامه تحقیقات،
تعداد شرکت ها و ســازمان های هک شده افزایش یابد.در حالی
که رســانههای آمریکا و همچنین مقامات ارشد این کشور آشکارا
از روسیه به عنوان عامل اصلی حمات سایبری به نهادهای فدرال
و شــرکتهای آمریکایی نام میبرند ،دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا روز شــنبه از اینکه رســانهها و مقامات کشورش هرگونه
خرابکاری در آمریکا را به روســیه نسبت میدهند ،بهشدت انتقاد
کرد.ترامپ در حساب کاربری رسمی خود در توئیتر نوشت« :این
حمات سایبری در رسانههای اخبار جعلی بسیار بزرگتر از واقعیت
هستند .من کام ً
ا در جریان قرار گرفتهام و همهچیز بهخوبی تحت
کنترل اســت .هر اتفاقی که رخ میدهد ،فریاد روســیه ،روسیه،
روســیه در رســانههای جریان چاق [طعنه ترامپ به رسانههای
جریان اصلی آمریکا] بلند میشــود که تا حدی زیاد دایل مالی
دارد».البته ترامپ در حالی رســانهها را مسئول اصلی نام بردن از
روسیه در قضیه حمات سایبری به نهادهای فدرال و شرکتهای
آمریکایی معرفی کرده اســت که چندین نفر از مقامات بلندپایه
دولــت خود او از جمله «مایک پامپئــو» وزیر امور خارجه چنین
اتهامی را علیه روســیه مطرح کردهاند؛ اتهامی که روسیه قاطعانه
آن را رد کرده است.

هژمونی آمریکا در بدترین
وضعیت تاریخی

جدیدترین نظرســنجی موسســه گالوپ نشــان میدهد وجهه
بینالمللی آمریکا در سال  ۲۰۲۰همچنان به روند نزولی خود ادامه
داده و به یک رکورد ناامیدکننده دیگر دست یافته است.نظرسنجی
موسسه گالوپ که بر اساس اطاعات و آمارهای جمع آوری شده
از  ۲9کشــور جهان منتشر شــده ،حاکی است که میانگین نرخ
رضایــت از آمریکا از  ۲۲درصد در ســال  ۲۰17میادی به کمتر
از  18درصد تنزل یافته اســت.بر اساس این گزارش ،نظرسنجی
موسســه گالوپ نشــان می دهد میزان رضایت از آمریکا و وجهه
بینالمللی این کشور از نخستین ســال ریاست جمهوری دونالد
ترامپ تاکنون افت چشمگیری داشته است.نظرسنجی گالوپ که
طی ماه های مارس و نوامبر  ۲۰17انجام شــده نشــان می دهد
میزان رضایت از رهبری آمریکا در  134کشــور جهان نسبت به
آخرین ســال ریاست جمهوری باراک اوباما  18درصد افت داشته
اســت.فقط  5درصد در ایسلند 6 ،درصد در آلمان 1۰ ،درصد در
ســوییس 14 ،درصد در دانمارک 15 ،درصــد در انگلیس و ۲۰
درصد در ایرلند رهبری آمریکا را تایید میکنند.این نظرســنجی
حاکی اســت که میزان رضایت از آمریکا در  ۲۰کشــور جهان از
جمله بریتانیا با افت شدیدی روبرو شده است .این رقم در بریتانیا
از  ۲5درصد در سال  ۲۰19به کمتر از  15درصد در سال ۲۰۲۰
رســیده است.البته در برخی کشورها نیز میزان رضایت از رهبری
آمریکا افزایش داشته است به عنوان مثال در روسیه این رقم از 11
درصد در ســال  ۲۰19به  18درصد در سال  ۲۰۲۰رسیده است.
با این حال میزان نارضایتی از سیاست های آمریکا در روسیه نیز
به یک رکورد جدید دست یافته و از  56درصد در سال  ۲۰19به
بیش از  71درصد رســیده است.پیش از این نیز نظرسنجی مرکز
تحقیقاتی پیو نشان داده است که میزان اعتماد متحدان آمریکا به
ریاست جمهوری ترامپ کمتر از  16درصد بوده است که این رقم
 7درصد کمتر از اعتماد این کشــورها به وادیمیر پوتین رئیس
جمهور روســیه است.نظرسنجی گالوپ همچنین نشان می دهد
که میزان رضایت از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز با
 6درصد افزایش به  55درصد رســیده و این رقم برای ترامپ با 3
درصد افت به  4۲درصد رسیده است.

نخســتوزیر عراق ضمن مرتبط دانستن
بحران سیاسی در این کشور با فساد ،نسبت
به فروپاشی نظام سیاسی و اجتماعی عراق
هشدار داد.به گزارش شبکه خبری روسیا
الیــوم ،مصطفی الکاظمی ،نخســتوزیر
عراق در جلســه فوق العاده کابینه درباره
بودجــه  ،۲۰۲1گفت :از ســال  ۲۰۰3از
اشتباهاتی رنج میبریم که نظام سیاسی
و اجتماعی را به فروپاشــی کامل تهدید
میکند .یا باید فروپاشی کامل و آشوب را
بپذیریم یا اصاحات انجام دهیم .عاقانه
نیست تسلیم معادله فساد سابق شویم یا
اوضاع را درست کنیم یا مردم را به بازی

تختروانچی:

اینستکس باید کارایی خود را ثابت کند

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد ،بر لزوم اثبات کارایی اینســتکس از
طرف اروپاییها تاکید کرد و گفت :ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهرهمند
شود .مجید تختروانچی در نامهای به آنتونیو گوترش و جری ماتجیا نماینده
آفریقای جنوبی در ســازمان ملل متحد و رئیس دورهای شورای امنیت ،ارزیابی
ایران را از دهمین گزارش دبیرکل این ســازمان درباره قطعنامه  ۲۲31تشریح
کرد.طبق قطعنامه  ۲۲31شــورای امنیت که پس از توافق هســتهای ایران در
ســال  1394به تصویب رســید ،دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است هر 6
ماه ،گزارشــی از نحوه اجرای این قطعنامه به شورای امنیت ارائه دهد .نماینده
دائم ایران در سازمان ملل متحد ،با بیان اینکه واشنگتن ناقض فاحش توافقنامه
هستهای است ،کاهش تعهدات هستهای ایران را نتیجه قهری نقض توافق توسط
دیگر طرفها و مطابق با حقوق ایران در برجام دانســت.تختروانچی با اشاره به
وعده کشورهای اروپایی برای تضمین تداوم روابط اقتصادی پیشبینی شده در
برجام با ایران و ایجاد سامانه اینستکس ،تاکید کرد این سامانه پس از  ۲سال باید
کارایی خود را به اثبات برساند .وی به موضوع ترور شهید محسن فخریزاده هم
اشاره کرد و گفت :نحوه طرح موضوع در این گزارش به هیچ عنوان کافی نیست.
این ترور در کنار ترور ســال گذشته سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی،
جنایتهای آشــکار و تروریستی هستند که باید به صورت صریح و بدون لکنت
زبان محکوم شوند.

هلند پروازها از مبدا انگلیس را لغو کرد

بگیر یم .
الکاظمی
گفــت :
بحــر ا ن
سیا سی
در عراق با ســه مســئله قــدرت ،پول و
فســاد مرتبط است و ما برای حل بحران
بــا روش اقتصادی و بــا اتخاذ تصمیمی
جســورانه برای از بین بردن مانع فساد و
پول تــاش میکنیم.الکاظمی گفت :من
اولین متضرر از بودجه ســال آتی هستم
چرا که در معرض انتقــادات زیادی قرار
میگیرم .میتوانستم وارد انتخابات شوم

و مردم را فریب دهم اما وجدانم هرگز این
را قبول نمیکند .ما باید مســئولیتپذیر
باشــیم چراکه این یک مســئله تاریخی
و سرنوشتساز اســت.پیش از این بانک
مرکزی عراق تصمیم گرفت ارزش ارز ملی
را بــه  145۰دینار برای یک دار کاهش
دهد .این اقــدام با هدف تأمین نقدینگی
به خاطر بحران مالی در کشور است.عراق
برای تأمیــن  95درصد هزینههای دولت

به درآمدهــای فروش نفت تکیه میکند.
عراقیها از سالها پیش به گسترش فساد
در دولت و هدر رفتن صدها میلیارد دار
از ســال  ۲۰۰3اعتراض میکنند.از سوی
دیگــر ،مقتدی صدر در توییتی نوشــت:
بانک مرکزی و بقیه بانکها اسیر فساد و
مفسدین هســتند و دولت و پارلمان باید
با روشهای تخصصی برای پایان فســاد
تاش کنند و شــناور کــردن ارز کافی
نیست.وی افزود :این اقدام یک چاقوی دو
لبه است که عراق را از یک بحران خارج و
آن را وارد بحران شدیدتری میکند و تنها
متضرر مردم هستند.

تصمیم ترامپ برای معرفی بازپرس ویژه تحقیق درباره تقلب

نزدیک شــدن به ماه پایانی دولت ترامپ
و متوقف کردن همــکاری پنتاگون با تیم
انتقالی رئیــس جمهــوری منتخب ،این
نگرانی را ایجاد کرده است که آیا پنتاگون
قصد ماجراجویی جدید دارد؟ تیم انتقالی
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا
روز جمعه از سطح همکاری با منصوبان آنها
در وزارت دفاع ابراز نارضایتی کرد و گفت:
در حال حاضر همکاری محدود شده است.
تیم انتقالی بایــدن با توجه به تاخیری که
در صدور رســمی پیروزی وی در انتخابات
از ســوی اداره خدمــات عمومــی آمریکا
انجام شــد ،به طور عادی بــا تاخیر فراوان
گزارشهای نهادهای دولتی را دریافت کرد
و تصمیم روز گذشــته سرپرست پنتاگون
برای تعلیق همکاری با ایــن تیم ،نگرانی
دولت در حال ورود را افزایش داده اســت.
برخی از کارشناسان از جمله سرپرست تیم
بایدن در وزارت دفاع بر این باورند که فقدان
همکاری مشترک ،میتواند پیامدهای بدی
پیش از ژانویه داشته باشد.هرچند که درباره
این پیامدها اظهار نظر صریحی نشده است
اما بــا توجه به اظهارات ژنرال بازنشســته
مایک فلین رئیس ستاد انتخابات ترامپ در
سال  ۲۰16و نخستین مشاور امنیت ملی
وی که به اتهام تبانی با روســیه مجبور به
کنارهگیری و محکوم شد ،میتواند استفاده
نظامیان آمریکایی برای کودتا در ایالتهایی
باشد که ترامپ مدعی پیروزی در آنها است.
خبرگــزاری الجزیــره هم ســاعاتی پیش
گزارش داد ترامپ برای استفاده از حکومت
نظامی با مشــاورانش صحبت کرده است.
این موضووع زمانی اهمیت بیشــتری پیدا
می کند که پس از برکناری مارک اســپر
آخرین وزیر دفاع دولت ترامپ ،کریســتفر
میلر سرپرســت این وزارتخانه به سرعت

گزیده خبر

نگرانی از شیوع کرونای جدید؛

هشدار الکاظمی نسبت به
فروپاشی عراق

رئیــس جمهور آمریکا قصد دارد ســیدنی پاول یکی از
وکای ستاد انتخاباتی اش را به عنوان بازپرس ویژه برای
تحقیقات مربوط به تقلب در انتخابات معرفی کند.روزنامه
نیویورک تایمز ،روزنامه وال اســتریت ژورنال و پلیتیکو
اعام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز
جمعه درباره ایده معرفی ســیدنی پاول یکی از وکای
ســتاد انتخاباتی اش به عنوان بازپــرس ویژه تحقیقات
درباره تقلب انتخاباتی با دستیاران و مشاورانش مذاکره
کرده اســت.بر اساس این گزارش ،سیدنی پاول پیش از
این با مشارکت در تاش های ســتاد انتخاباتی ترامپ
برای بازنگری نتایج انتخابات جنجالی نوامبر  ۲۰۲۰در
ایالت جورجیا به تیتر رســانه های خبری آمریکا تبدیل
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شــد .با این حال اکثر شکایت های مطرح شده از سوی
تیم حقوقی ترامپ از سوی دادگاه های مختلف رد شده
است.وی به همراه ترامپ و متحدانش بارها ادعای تقلب
گسترده در انتخابات ریاســت جمهوری را مطرح کرده
است .کارکنان ستاد ترامپ در ماه نوامبر سعی کردند تا
خودشان را از فعالیت های سیدنی پاول دور کنند.با این
حال تیم حقوقی ترامپ تاکنون هیچ گونه سند و مدرک
معتبری را برای اثبات این ادعاها ارائه نکرده است.
برخی مقام هــای انتخاباتی آمریکا نیز بــا رد ادعاهای
مطرح شده از ســوی تیم حقوقی ترامپ اعام کردهاند
که انتخابات ریاســت جمهوری نوامبر یکی از امن ترین
رای گیری های برگزار شــده در این کشور بوده است۲.

منبع آگاه نیز فاش کرده اند که اکثر مشاوران و دستیاران
ترامپ با ایده انتخاب و معرفی سیدنی مخالفت کردهاند
از جمله رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ.یک مقام
ارشد دولت ترامپ در این باره به پلیتیکو گفته است که
در این نشست سیدنی پاول به همراه مایکل فلین مشاور
سابق امنیت ملی کاخ سفید ،پت سیپولون مشاور حقوقی
کاخ ســفید و مارک میدوز رئیس کارکنان کاخ ســفید
حضور داشتهاند.وال استریت ژورنال نیز فاش کرده است
که پت ســیپولون و مارک میدوز با ایده انتخاب سیدنی
پاول مخالفت کردهاند .رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی
کاخ ســفید نیز به صورت تلفنی در این نشست حضور
داشته است.

پنتاگون در ماه پایانی دولت ترامپ؛
بیمهای داخلی یا آتشافروزی خارجی
تعدادی از مشــاوران برجسته را با وفاداران
ترامپ جایگزین کرد.ترامپ پیش از این در
بحبوحه اعتراضهای مردمی علیه تبعیض
نژادی و نابرابری در سطوح مختلف جامعه
آمریکا که با کشته شدن یک سیاهپوست
به دست یک افسر ســفید پوست به همه
ایالتها گســترش یافت ،تمایل داشت از
ارتش برای ســرکوب معترضان اســتفاده
کند و در واشــنگتن دی سی هم این کار
را کرد.این اقدام با اعتراض زیادی در آمریکا
روبرو شــد تا جایی که ژنرال مارک میلی
رئیس ستاد مشترک ارتش عذرخواهی کرد
و نیروهای ارتــش را از خیابانها فراخواند.
عاوه بر موضــوع داخلی ،ترامپ در عرصه
خارجی هم تحت فشــار قرار دارد .حمات
سایبری شدیدی به مراکز حساس آمریکا
انجام شــده اســت که پس از حدود  9ماه
به آن پی بردهاند.مشــخص نیســت دقیقا
چه کســانی پشــت این حمات هستند
اما برخی معتقدنــد گروهی به نام «خرس
آســوده» از روسیه در این حمات دخالت
دارند.مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم
شامگاه جمعه در یک گفتوگو اظهار کرد
آنچه که به روشنی میتوان مطرح کرد این
است که روسها پشت این قضیه هستند.
این نخســتین اظهار نظر یک مقام دولت
ترامپ بود که انگشــت اتهام را به ســمت
روســیه میگیرد اما دونالــد ترامپ که از
ابتدای ریاســت جمهوری خــود متهم به
تبانی با روسیه بوده و در مقاطع مختلف هم
از برقراری رابطه با مسکو ابراز عاقه کرده

است ،از اینکه مدام در رسانههای آمریکا نام
روسیه مطرح میشود انتقاد کرد و احتمال
داد که از نظر اقتصادی و منافعی که وجود
دارد ،کار چین باشد.
او بــرای این فرضیه خود هیچ ادلهای
ارائه نداد.
ترامپ در شرایطی چین را به این حمات
متهم کرد که پس از شیوع ویروس کرونا،
او و دولتــش به ویژه وزیــر خارجه به طور
مداوم حمات لفظی گستردهای را متوجه
دولت چین و حزب کمونیســت این کشور
کرده بودند .وی شورای مشورتی پنتاگون
از جمله هنری کسینجر که مدافع برقراری
رابطه با چین بود را هم برکنار کرد.ترامپ
و مقامات سیاســت خارجی و امنیتی وی
در تمام نشستهای رسمی و غیررسمی،
چین را بزرگترین تهدید امنیت ملی آمریکا
میدانند و از هر تاشی برای مانعتراشی در
برابر فعالیتهای پکن دریغ نورزیدند.
حال در شــرایطی که ترامپ بازنده عرصه
داخلــی و حتــی خارجی شــده اســت،
تماسهای اخیر مقامــات آمریکا با ژاپن،
اســترالیا و هنــد در قالــب تماسهــای
چهارجانبــه میتواند برای ائتافســازی
در برابر پکن باشــد.در بیانیــه روز جمعه
وزارت خارجــه آمریکا بــه صراحت آمده
اســت مقامات این چهار کشــور ،تحوات
استراتژیک اخیر را در سراسر منطقه هند
و اقیانوس آرام از جمله دریای جنوب چین،
هنگ کنگ ،تایوان و منطقه فرعی مکونگ

بررسی کردند.آنها بار دیگر پشتیبانی قوی
چهارجانبه از مرکزیت آســه آن و معماری
منطقــهای تحت هدایت آســهآن را تایید
کردند.از ایــن رو ،یکی از احتمالها در ماه
پایانی حضــور ترامپ در قدرت میتواند به
تحــوات در این منطقه بازگــردد و بازی
خطرناکی که ممکن اســت به آن دســت
بزند.از دیگر موضوعات خارجی که ترامپ
و تیم او را به شــدت آزار میدهد ،شکست
سیاست فشــار حداکثری علیه ایران است.
ترامــپ و تیــم جنگ طلــب او که تحت
اســتثمار صهیونیسم و سعودی قرار دارند،
در سه سال گذشــته شدیدترین تروریسم
سیاســی ،اقتصادی و حتی نظامی را علیه
ایران پیاده کردند.تحریــم بیش از یکهزار
و  7۰۰فرد و نهــاد ،محدودیت صدور ویزا
برای رئیس دســتگاه دیپلماسی که برای
شرکت در ســازمان ملل درخواست شده
بود ،ترور شــهید ســلیمانی و فخری زاده
و چراغ ســبز برای خرابکاری در ســایت
نطنز ،نتوانســت ایران را به تسلیم وادارد و
هیچ یک از خواستههای مثلث واشنگتن-
تلآویــو -ریاض محقق نشــد.آمریکاییها
از هــر دو حزب ،مســکو ،پکــن ،تهران و
پیونگیانگ را تهدیدی جدی برای امنیت
ملی خود میدانند که اهدافی مغایر با منافع
آمریــکا را دنبال میکنند.از این رو ،توصیه
آنها برای ائتافســازی است تا هم جایگاه
آمریکا در عرصه جهانی حفظ شــود و هم
هزینه هرگونه درگیــری نظامی به گردن
همپیمانان آمریــکا بیفتد.لئون پانهتا وزیر
دفاع دولت نخست باراک اوباما که ریاست
دفتر بیل کلینتون را هم بر عهده داشت ،بر
این باور است که «بیش از هر زمان دیگر ،
آمریکایی ها برای حفظ امنیت در خانه باید
به خارج از کشور بروند.

تهران – ایرنا – دولت هلند روز یکشنبه همه پروازهای مسافری از انگلیس را پس
از کشــف اولین مورد جدید و عفونیتر ویروس کرونا ،لغو کرد.به گزارش فرانس
 ،۲4این ممنوعیت از  6بامداد به وقت محلی روز یکشنبه تا  1ژانویه ( 1۲دی)
برقرار است.وزارت بهداشت هلند با صدور بیانیه ای اعام کرد :نوع جهش یافته
کووید –  19در انگلیس در حال پخش است و گفته می شود که ابتا به این مورد
سریعتر و آسانتر و شناسایی آن سخت تر است.متخصصان و کارشناسان در حال
بررســی نحوه اتفاق افتادن این مساله و موارد مرتبط با آن هستند.بیانیه وزارت
بهداشت هلند حاکی است که کابینه مارک روته نخست وزیر این کشور ،تصمیم
پیشگیرانه برای لغو پروازها از انگلیس اتخاذ کرده است و ممنوعت دیگر راه های
تردد از انگلیس نیز در دست بررسی قرار دارد.هلند تحت قرنطینه پنج هفته ای
تا اواســط ژانویه (اواخر دی) است و مدارس و فروشگاه های غیرضروری در این
کشور برای کند کردن روند شیوع ویروس تعطیل است.بوریس جانسون نخست
وزیر انگلیس اعام کرد که اطاعات اولیه نشان می دهد که پخش این ویروس
در لندن و جنوب شرقی انگلیس تا  7۰درصد انتقال پذیرتر است.

نظرات عجیب رییس جمهوری برزیل در مورد
واکسن کرونا

رئیسجمهــوری برزیل که به خاطر رویکرد خاص خــود در مقابله با کرونا با
انتقادات شدیدی مواجه بوده ،در روزهای اخیر با اظهارنظرهای عجیب در مورد
واکسن کرونا نیز خبرساز شده است.به گزارش خبرگزاری رویترز ،ژائیر بولسونارو
که از زمان آغاز شیوع کرونا ،همهگیری این ویروس را جدی نگرفته بود  ،اخیراا
عام کرده واکسن کرونا را نخواهد زد ،زیرا فکر نمیکند شتاب و عجله در جهان
برای واکســن کرونا امری توجیهپذیر باشــد چون همه گیری کرونا رو به پایان
اســت!رئیس جمهوری برزیل در حالی مدعی شده همه گیری کرونا رو به پایان
است که آمارهای جهانی تایید شده این گونه نشان نمی دهد و برعکس چندین
کشور جهان از جمله برزیل از افزایش شمار مبتایان روزانه خبر داده اند.ترامپ
برزیل در ادامه اظهارنظری روز گذشــته اش تصریح کرد :همه گیری کرونا در
واقع رو به پایان است و آمارها نشان می دهد ما اکنون با یک روند کند افزایشی
مواجه هســتیم.وی افزود :عجله جامعه جهانی برای واکسن کرونا توجیهناپذیر
است چون تولیدکنندگان این واکســن در حال بازی با جان مردم هستند.این
اظهارنظر عجیب ژائیر بولســونارو در حالی مطرح شــده است که وی چند روز
پیش نیز صحبت های عجیب تری در مورد تاثیر واکسن های کرونا عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،رئیس جمهوری برزیل گفته اســت که واکسن
تولیدی شرکت فایرز می تواند افراد را به تمساح تبدیل کند و یا در آینده «زنان
ریش دار» دیده شوند.بولسونارو گفته بود :در قرارداد مربوط به شرکت فایرز این
مسئله آشکار اعام شده که این شرکت مسئولیتی در مورد هرگونه اثرات جانبی
واکسن ندارد .اگر شما به کروکودیل تبدیل شوید ،مشکل خودتان است!با وجود
آنکه بسیاری از کشورهای جهان زدن ماسک در اماکن عمومی را اجباری کرده
اند و حتی سازمان بهداشت جهانی گفته است باید در اماکن عمومی از ماسک
استفاده شود؛ اما رئیس جمهور راست گرای برزیل در جدیدترین سخنان خود
در قبال مؤثر بودن زدن ماسک ابراز تردید کرد و گفت شواهد اندکی وجود دارد
که جلوی انتقال ویروس را میگیرد.بولسونارو پیشتر ضمن اعام واکسیناسیون
طی ماههای اولیه سال میادی  ۲۰۲1در برزیل اطمینان داده بود که همه مردم
واکسن کرونای رایگان دریافت خواهند کرد.بولسونارو همانند همتای آمریکایی
خود روشهای درمانی نامتعارفی را برای مقابله با ویروس کرونا پیشــنهاد کرده
و با اعمال قرنطینه نیز مخالفت کرده بود.برزیل سومین کشور با بیشترین موارد
ابتا به کرونا در جهان است .براساس آمارهای جدید تاکنون بیش از  7میلیون
نفر در سراســر این کشور به کرونا مبتا شده اند که نزدیک به  187هزار فوتی
داشته است.

 6۰درصد فرانسویها از ماکرون
ناراضیاند

نتایج تازهترین نظرسنجی آناین نشان میدهد ،حدود  6۰درصد از فرانسویها
از عملکرد رئیس جمهور و نخســتوزیر کشورشــان ناراضی هستند.به گزارش
خبرگزاری آناتولی ،این نظرسنجی از سوی موسسه افکارسنجی دولتی فرانسه
( )IFOPدر میان  1936تن در رده ســنی  18سال به باا انجام شد.براساس این
نظرســنجی 6۰ ،درصد از فرانســوی ها گفتند که از عملکرد امانوئل ماکرون،
رئیس جمهوری فرانسه که اکنون بر اثر ابتا به کرونا در قرنطینه به سر می برد،
رضایت ندارند .حدود  59درصد هم گفته اند که از عملکرد نخست وزیر فرانسه
رضایت ندارند.روز پنجشــنبه دفتر ریاســت جمهوری فرانسه اعام کرد ،تست
کرونای امانوئل ماکرون مثبت شده است .کاج الیزه در بیانیه ای در رابطه با این
مساله گفت ،رئیس جمهوری تست پی سی آر انجام داده و عائم کرونا دارد.این
نظرسنجی همچنین نشان داد که محبوبیت ماکرون با سه درصد کاهش به 38
درصد در ماه دسامبر رسیده است .محبوبیت نخست وزیر فرانسه هم با دو درصد
کاهش به  37درصد رسید.نظرسنجی دیگری که ماه نوامبر انجام شد ،همچنین
نشــان داد که هفت تن از هر  1۰فرانســوی در این کشور به دولت ماکرون در
مقابله با پاندمی کرونا اعتماد ندارد .این نظرسنجی همچنین نشان داد که تدابیر
این دولت برای مقابله با این پاندمی «متناقض» است.
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گنجینه

چوازبادزمستانیشودبیرگرشاخی
چنانبایدهرخاهکنمرگیزمستانرا
زمروشاهجانیابمبسویخاهدستوری
گرازحالمکنیآهشهنشاهجهانبانرا
همیاحالسیاراتوارکانهستدیگرگ
ون
همیاطبعیکساننیستفروردینوآبانرا
واقوسازگاریبادباطبعومزاجتو
هفروردینوآبانراهسیاراتوارکانرا
هنورطلعتتوچشمروشنبادخسرورا
ّ
زحسنهمتتوطبعخرمباداعیانرا
جمالتبادبیآفتالتبادبینقصان
بدینردومباداراه،آفتراونقصانرا

چهره روز
داریوش مهرجویی
داریوش مهرجویی فیلمســاز ،رماننویس و مترجم اهل
ایران اســت .مهرجویی از چهرههای برجسته سینمای
ایران بهشــمار مــیرود و از چهرههای اصلــی موج نو
سینمای ایران اســت .مهرجویی با ساخت فیلم گاو در
ســال  13۴8نگاهها را متوجه ســینمای ایران کرد و به
موج نوی سینمای ایران شکل داد .پس از انقاب 13۵7
مدتی از ایران مهاجرت کرد ،اما چند سال بعد بازگشت
و به فیلمســازی پرداخت و عضو پیوســتهٔ فرهنگستان
هنر شد .براساس نتایج یک نظرسنجی در سال ،1383
مهرجویی با آفریدن هفت شخصیت بیشترین شخصیت
ســینمایی ماندگار را در سینمای ایران خلق کردهاست.
ِ
همچنین ،شــخصیت «هامون» در فیلمی به همین نام
از مهرجویی ،ماندگارترین شــخصیت در تاریخ ســینمای ایران دانسته شدهاست .مهرجویی بارها جزء
برترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران انتخاب شده ،از جمله در نخستین رأیگیری مجلّهٔ فیلم به سال
 13۶7و در رأیگیری ســال  1378مجلّهٔ دنیای تصویر و در نظرسنجی سال  1381مجلهٔ نقد سینما.
او در رأیگیری  13۹8مجلّهٔ فیلم به عنوان بهترین کارگردان تاریخ سینمای ایران انتخاب شد .هرچند
از آغاز فعالیت فیلمسازی تاکنون شماری از فیلمهایش توقیف شده ،مهرجویی همچنان فیلم میسازد.
او جوایز متعدد بینالمللی دریافت کردهاست که میتوان به جایزهٔ صدف طایی بهترین فیلم جشنواره
فیلم سنسباستین ،سه جایزهٔ ذکر ویژه و جایزهٔ بخش نگاه نو و جایزهٔ فیپرشی از جشنواره فیلم برلین،
جایزهٔ فیپرشی جشنواره بینالمللی فیلم ونیز ،و جایزهٔ هوگو نقرهای جشنواره بینالمللی فیلم شیکاگو
اشــاره کرد .در آبان  13۹3نیز در ســفارت فرانسه در تهران از سوی سفیر فرانسه جایزه شوالیه ادب و
هنر فرانسه به داریوش مهرجویی اهدا شد .او همچنین داور جشنوارههای سینمایی زیادی بودهاست.

پیشنهاد

از هر دری خبری

جشن یلدا در کوچه پس کوچه های محله دروازه غار تهران

ورزشی

نتایــج یک پژوهش داخلی در حوزه بازیهــای رایانهای و تأثیرات
آن بر نوجوانان نشــان میدهد که هرچه میزان این بازیها توسط
نوجوانان بیشتر باشد ،آنها بیشتر دچار احساس آزاردهنده تنهایی
میشــوند .در سالهای اخیر بازیهای رایانهای بهعنوان یک پدیده
اجتماعی در کنار سایر رسانههای صوتی و تصویری مخاطبان زیادی
را از میان کودکان و نوجوانان جذب خود کردهاند .این بازیها نهتنها
بخــش قابلتوجهی از اوقات فراغت این قشــر را به خود اختصاص
دادهاند ،بلکه به نظر میرســد حتی اوقاتی را که آنان باید به انجام
تکالیف درســی یا حضور در جمع خانواده اختصاص دهند را نیز در
برگرفتهاند .ســن شروع بازیها اغلب از  7سالگی و اوج آن 13-12
سالگی است.

اندوه بلژیک
کتاب اندوه بلژیک اثر هوگو کاوس است که داستان
آن از اوایل ســال هزار و نهصد سی و نه قبل از شروع
جنگ جهانی دوم آغاز شــده و تا سال هزار و نهصد
و چهل و هفت دو ســال پس از پایــان جنگ ادامه
مییابد .لویی شخصیت اول داستان پسری یازده ساله
است که در مدرسۀ شبانهروزی یک صومعه زندگی و
تحصیل میکند .او نوجوانی است کتاب خوان و خیال
پرداز که سودای نویسندگی در سر دارد .این داستان
دربردارندۀ دو بخش اســت :اندوه و بلژیک .قســمت
اندوه از ســال هزار و نهصد و سی نه شروع میشود.
زمانی که لویی یازده ســاله در مدرســۀ شبانهروزی
صومعه زندگی میکند .این سمت دربردارندۀ بیست
و هفت فصل اســت که لویی روایت آن را در نوامبر هزار و نهصد و چهل و هفت به پایان رســانده
و امضا میکند .قسمت بلژیک از سال هزار و نهصد و چهل آغاز میشود .زمانی که لویی با شروع
جنگ به خانه برگردانده شده است .او جوانترین عضو خانوادۀ پدری «سیناوه» و خانوادۀ مادری
«بوسویت» است .اعضای هر دو خانواده با نیروهای اشغالگر آلمان نازی در بلژک همکاری میکنند.
اگه یه نفر یا حتی یه ملت حاضر باشن زندگی شون را فدای عقیده شون کنن هیچ کس نمی تونه
جلوشون را بگیره .زیبایی راستین از قعر بکر زندگی سرچشمه می گیرد ،از عناصر ساده و خطرناک.
و به همین خاطر است که مردم را یک شعلهء کوچک و روشن و یا یک خورشید سوزان مست و
مسحور می کند .روزی خواهد رسید که او – کاما از آن مطمئن است – معنای این جملههای
ناقص و کنایهها را درک کند .اگر خوب توجه کنی ،هشیار باشی ،همه معماهایی که آنها از میان
شوخیها و دروغهایشان مثل خرده نان بیرون میپاشند.

فرهنگ

سرلک بهترین بازیکن فینال لیگ قهرمانان آسیا
از لحاظ آمار

کنفدراسیون فوتبال آسیا به بازیکنان دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا امتیاز داد که هافبک پرسپولیس در صدر این فهرست قرار
دارد .کنفدراسیون فوتبال آسیا لیست  8بازیکن برتر دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا را بر اساس آمار عملکردی ،منتشر کرد که در
آن میاد سرلک در صدر فهرست قرار گرفته است.در این لیست ،میاد سرلک با  ۵قطع کردن توپ 8 ،بار برنده بودن در نبردهای
تن به تن و  ۵3پاس صحیح و کسب نمره  7.3در صدر قرار دارد و پس از او مهدی عبدی با نمره  ۶.۹در جایگاه دوم ایستاده است.
جونیور نگرائو که دو گل اولســان هیوندای را به ثمر رســانده با نمره  ۶.۶در جایگاه سوم قرار دارد.بشار رسن با نمره  ۶.2جایگاه
پنجم این جدول را به خود اختصاص داده اســت.در این لیســت  8نفره ،حامد لک با  ۵.۹به عنوان هشتمین بازیکن برتر زمین
انتخاب شده است.

تخت گاز

ثبت جهانی مینیاتور کافی نیست!
یک کارشــناس هنری بر این باور اســت که متاســفانه
هماکنون به دلیل برخی از موضوعاتی که ریشه سیاسی
دارد ،خیلی از موزههای دنیا ،مینیاتور و گنجینههای ایرانی
را به اسم خودشان کردهاند و اینگونه معرفی میکنند .در
حال حاضر هر کشــوری تاش میکند که گنجینههای
تاریخی جهان را به نام خود کند و در همین راســتا نیز
برخی از کشورهای عربی از اشیای اصیل و باارزش ایرانی
تغذیه میکنند.بهنام کامرانی ،کارشناس هنری و مدرس
دانشگاه که کیوریتوری برخی از نمایشگاههای هنری را
نیــز بر عهده دارد ،درباره ثبت جهانی «هنر مینیاتور» با
همکاری کشورهای ایران ،ترکیه ،آذربایجان و ازبکستان
و در پاســخ به این پرســش که خاستگاه این هنر اصیل
به کدام کشــور تعلق دارد ،اظهار کرد :بر اساس شواهد تاریخی ،خاستگاه اصلی مینیاتور ایران است؛ اما
کشورهای دیگری همچون ترکیه ،هند ،ازبکستان و  ...نیز هنر مینیاتور دارند که جنبههای محلی پیدا
کرده و در جای خودشــان قابل اعتنا اســت.او ادامه داد :به طور کلی تمدنها در طول تاریخ ،داد و ستد
هنری میکردند و از هم تاثیر میگرفتند؛ به عنوان مثال تاثیرات مینیاتورهای هندی در آثار هنری به جا
مانده از دوران صفویه در شهر اصفهان دیده میشود .اما واقعیت این است که شروع مینیاتور به قبل از
اسام و به دوره مانوی برمیگردد و مینیاتورهای قدیمی در جهان در بستر فرهنگی ایران شکل گرفتهاند.
این کارشناس هنری خاطرنشان کرد :در این میان باید این نکته را نیز در نظر داشت که استفاده عام از
واژه «مینیاتور» ،مسالهساز است .به طور کلی در جهان به هر نقش ظریف و ریزی مینیاتور گفته میشود،
بنابراین وقتی میخواهیم از نگارگری اصیل ایرانی یاد کنیم باید حتما بگوییم «مینیاتور ایرانی»؛ چراکه
هر ملتی نقاشی ظریف دارد که به آن «مینیاتور» اطاق میشود.

احساس تنهایی ،رهاورد ناهنجار
بازیهای رایانهای

انتشار اولین تیزر رسمی از مرسدس بنز EQS
تاکنون تصاویر جاسوسی بیشماری از مرسدس بنز  EQSدیدهایم اما حاا اولین تیز رسمی از این سدان لوکس الکتریکی منتشر شده
اســت .مثل کانســپت ویژن  ،EQSدر نســخهٔ تولیدی این خودرو هم جلوپنجرهای کام ًا مسدود با لوگوی برجستهٔ مرسدس به چشم
میخورد .در طرفین این جلوپنجره هم چراغهای  LEDمثلثی شکل جای گرفتهاند که توسط یک نوار  LEDباریک به هم متصل شدهاند.
در این تیزر همچنین کاپوت برجسته و آینههای سنتی دیده میشود درحالیکه سپر جلو اصاح شده و گلگیرها برجستهتر شدهاند .به
گفتهٔ مرسدس بنز ،برای  EQSیک سیستم فیلتر هوای سفارشی ارائه میشود که در جای پیشرانهٔ بنزینی قرار میگیرد و به یک فیلتر
ذرات بسیار کارآمد مجهز است .این فیلتر تقریباً  1۰لیتر حجم دارد و بااترین کیفیت هوای داخلی را فراهم میکند .این فیلتر از ورود
اکسیدهای نیتروژن ،دیاکسید گوگرد ،بوی نامطبوع و ریز گردها به داخل کابین جلوگیری میکند .به گفتهٔ مرسدس ،با این سیستم،
کیفیت هوای داخل  RQSقابلمقایسه با اتاق عمل خواهد بود .این همچنین اولین سیستم تصفیه هوای خودرو محسوب میشود که
گواهینامهٔ  1822 DIN ENرا کسب کرده است .مرسدس فع ًا اطاعات زیادی در مورد  EQSمنتشر نکرده اما تأکید کرده است که بُرد
این سدان الکتریکی طبق معیارهای  WLTPبیش از  7۰۰کیلومتر خواهد بود EQS .همچنین اولین خودرویی است.

گرم شدن کره زمین و ظهور
عفونتهای قارچی نوپدید
پژوهشــگران دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز با انجام مطالعهای نقش
احتمالی گرم شدن کرهزمین در بیماریزا شدن قارچ «کاندیدا اوریس»
را مورد بررسی قرار دادند« .کاندیدا اوریس»؛ یک گونه مخمری نوظهور
است که برای اولینبار در سال  2۰۰۹از عفونت گوش خارجی یک بیمار
در ژاپن جداســازی و گزارش شد .این مخمر نسبت به اغلب داروهای
ضد قارچی موجود ،مقاومت نشــان میدهد .از اینرو از عوامل عفونی
تهدیدکننده برای انســان اســت و عفونتهای این مخمر در سالهای
اخیر رشد زیادی داشته است .نکته قابل توجه در مورد این عفونت ،بروز
به نسبت همزمان و مســتقل آن در کشورها و قارههای مختلف است.
بررســیها نشان داده که اگرچه آنها شبیه به یکدیگر هستند و از یک
جد ژنتیکی مشتق شدهاند.

درمان افسردگی پس از سکته
مغزی بهوسیله تحریک مغناطیسی
محققان دانشگاه استرالیای جنوبی موفقیت بزرگی در درمان افسردگی
پس از سکته مغزی به دست آورده اند .آنها با استفاده از دستگاهی که با
فرکانس باا مغز را تحریک می کند باعث بهبود خلق و خوی منفی در
فرد می شوند .آزمایش انجام شده نشان می دهد ورود دوز های زیاد و
تکرار شونده امواج مغناطیسی به مغز باعث افزایش فعالیت مغز شده و
در نتیجه به طور قابل توجهی افسردگی پس از سکته مغزی را کاهش
می دهد .درتحقیقات قبلی نیز از این امواج مغناطیســی استفاده شده
است اما این اولین باری است که یک دوز درمانی بزرگ یعنی 3۰۰۰۰
پالس الکترومغناطیسی در طی دو هفته به بیمار داده شده است و این
آزمایش تغییرات مثبتی را در عملکرد مغز نشان داده است .این یافته ها
که در مجله نورولوژی  Neurologyمنتشر شده است.

