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بورس بازی مجاز، بازی با بورس ممنوع
سازمان بورس یا به عبارت مفهومی بازار خرید و فروش اوراق 
بهادار امروزه پدیده ای در اقتصادهاست که در تقابل و یا گاها 
در تکامــل اقتصاد پولی، عنوان مهمی مثــل » اقتصاد مالی 
« را پوشــش میدهد. در اقتصاد مالی بیشتر، ارزش ها مبادله 
میشوند اما در اقتصاد پولی،  پول که یک عنصر ۱۰۰ در صد 
اعتباری و معموا اعتباری کاذب هم دارد، مبادله میشود. در 
اقتصــاد پولی زمان نقش اول را بازی میکند اکن در اقتصاد 
مالی ارزشها نقش اول را دارا هستند. در اقتصاد آمریکا بانک 
مرکزی یا به عبارت خودشان »فدرال رزرو« متولی حمایت از 
بازار سرمایه است. با اندک کسادی در بازار سرمایه  یا همان 
بورس ســعی در سوق دادن سرمایه بســمت بازار سرمایه را 
وجهه همت قرار داده و به کاســتن از بهره می پردازد و گاهی 
که احساس میکند بازار اشــباع شده و ممکن است ارزش ها 
کاذب و بقولی اصطاحی بازارها صاحب حباب شوند به میزان 
نرخ بهره می افزاید تا زمینه ســوق یافتن پول به بازار پول یا 
سفته بازی شکل بهتری بیابند. اما در کشورهایی مثل کشور 
ما که بازار ســرمایه را شــرکتهای معدودی اداره میکنند و 
میتوان عبارت بازار تقریبا انحصاری را بدان نسبت داد موضوع 
متفاوت است. در بورس ایران از بخش های صنعتی و تجارتی 
و نهادهای مالی و کشــاورزی و خدمات حضور دارند و بازار را 
به دو بخش حقوقی ها و حقیقی ها تقسیم نموده اند. حقیقی ها 
معموا ابزاری برای بروز بــودن در اختیار ندارند. مگر کدال 
که تحلیل آنهم بسیار تخصصی اســت. اما سازمان مدیریت 
بورس اجازه داده شــرکتهای حقوقی برای خود نرم افزارهایی 
طراحــی کنند که با متدها و مکانیزم های هوشــمند با بازار 
مواجه باشــند. این ابزارها قادرند در مدت هایی در حد میکرو 
ثانیه به خرید و فروش هوشــمند بپردازنــد و همین رویه با 
پشتوانه اطاعات رانتی بازار را همیشه برای حقیقی ها نا امن 
نموده است. بازار ســرمایه معموا یک محیط کاما شفاف و 
زیر ذره بین همگان اســت اما کرده و یا ناکرده هر اتفاقی بعد 
از انجام آن، قابل بررســی است. لذا وقتی حقوقی ها مسلح به 
ابزارند و در درون و بیرون بازار، اطاعات محتوایی شــرکتها 
را قبضه میکنند، همواره بر پول و سرمایه حقیقی ها احاطه و 
اشــراف و گاها حتی تسلط هم دارند. در همه جهان دولت ها 
و مجلــس و نهاد قضایی در بورس ناظر ارزش دارایی مردمند 
و قاعدتاً نباید به بازاری ماننــد بورس ورود کنند. اما از آنجا 
که در کشــور ما همه چیز نوع دیگری اداره میشــود و سود 
جویانی بی توجه به حیثیت اقتصاد ملی حاضرند برای منافع 
خود دست به هر کاری بزنند و نوعا با امکاناتی که در اختیار 
دارند بحران ساز هم میشوند این اختیار را به دولت و مجلس 
و نهاد قضایی میدهند که به دادرسی مردمی بی پناه در بورس 
رفتــه و در بگیر و ببندهای بورســی دخالت کنند. این البته 
متداول اســت که در جهان اتفاقی رخ دهد و تحت تاثیر آن 
اتفاق مردم هیجانی شــده صف فروش سهام تشکیل دهند و 
معموا مدیریت بورس در چنین مواقعی اختیار می یابد بورس 
را و به عبارتی انجام معامات را متوقف و تا وقتی تشــخیص 
بدهد اوضاع تحت کنترل اســت بازار را متوقف نگهدارد. این 
حادثه در ایران قانونمند شــده و برای باا و پایین رفتن بازار 
مقرراتی به نــام و عنوان حجم مبنا تعریــف نموده اند و آن 
بدین معنی اســت که بجز مراحل اولیــه ورود به بورس و یا 
صدور اعامیه های بند الف و ب که حاکی از اتفاق میمون در 
شرکتهاست به هر سهام روی تابلو فقط اجازه ۵ درصد مانور 
مثبــت یا منفی میدهند. در این چند ماه گذشــته در بورس 
ایران شــاهد اتفاقات عجیب و غریبی بوده ایم. وزارت اقتصاد 
بــا حمایت دولت مدیران بورس را عــوض میکنند اختیارات 
را دســتکاری میکنند بدون توجه به اینکه بورس یک مرکز 
تصمیم  ســازی به  نام شورای عالی بورس دارد و این شورا نیز 
با توجه به موضوعات اباغیه هایی صادر می کند که خود این 
اباغیه ها تضمینی برای امنیت ارزش سهام سهامداران است، 
دخالــت دولت متکی به منافع دولــت و در تعارض با منافع 
مردم بورس را بی اعتبار میکند. از باب تاســف باید بگویم که 
دولت از طریق شــرکتهایی که شاید عدد امروز آنها به بیش 
از ۵۰ شــرکت حقوقی بسیار ثروتمند میرسد و گفته میشود 
بیش از ۸۰ درصد بازار را بطور انحصاری در اختیار دارند. در 
حقیقت بطور غیر مستقیم بازار سرمایه را در اختیار گرفته و 
کامــا دولتی اداره میکند و حال اینکه این امر کاما به زیان 
یک اقتصاد باز اســت که دولت های ایران به دروغ ادعای آن 
را تبلیــغ میکنند. در ایران حساســیت در مورد بورس وقتی 
هزاران برابر شــد که نظام تصمیم گرفت سهام عدالت را که 
با بدترین حالت شــکل داده بود به بازار سرمایه بیاورد. قصد 
اینکار بیشتر کمک به اقشار ضعیفی بود که تحت تاثیر شیوع 
اپیدمی کرونا و در اصل اقتصاد بودار روحانی از هستی ساقط 
شــده و گاهی کیلومترها از خط فقــر دور مانده بودند، بوده 
اســت اما دولت از طریق حقوقی هــای تابع خود همین بازار 
را هــم که به نوعی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر را مســتقیم و 
غیر مســتقیم پوشــش میداد منفعل نمود. بنده اعتقاد دارم 
بورس قانون مســتقل میخواهد و مجلس باید نســبت به آن 
اقدام نموده اختیار اداره را از انحصار دولت خارج کند. مدیران 
بورس هرگز نباید از نوســان بازار منتفع شوند و اگر در یک 
فضای شفاف منتفع شدند، مجازات شوند. نهادهای اطاعاتی 
باید در بورس نظارت فعال داشــته باشند و همه با هم اجازه 
بورس بازی بمنظور رونق بازار سرمایه را بدهند اما اجازه بازی 

با بورس را که به جیب مردم متصل است را هرگز. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزرای خارجه عضو برجام پس از نشست غیررسمی دیروز طی بیانیه ای بار دیگر بر تأسف عمیق خود از خروج ایاات متحده از توافق تأکید نمودند.، متن 
بیانیه مشترک وزرای خارجه ۱+4 درباره برجام به شرح زیر است:نشست وزرای خارجه سه دولت / اتحادیه اروپایی + دو )چین، فرانسه، فدراسیون روسیه، 
بریتانیا، نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی( و جمهوری اسامی ایران، اعضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، در روز 2۱ 
دسامبر 2۰2۰ )۱ دی ۱399( به صورت مجازی برگزار شد. این نشست به ریاست آقای جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه برگزار شد. اعضای برجام ضمن 
تأکید دوباره بر تعهدشان جهت حفظ توافق، تاش هایشان در این راستا را تصریح نمودند. آنها تداوم ضرورت اجرای کامل و مؤثر برجام توسط همه طرف ها 
و پرداختن به چالش ــهای کنونی اجرا ]ی برجام[، از جمله در زمینه عدم  اشــاعه هسته  ای و تعهدات رفع تحریمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.وزرا 
بر اهمیت نقش آژانس به عنوان تنها سازمان بین  المللی مستقل و بی طرف که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یافته است تا بر اجرای 
تعهدات عدم  اشاعه هسته  ای ذیل برجام نظارت و آنها را راستی  آزمایی نماید، تأکید کردند. آنها بر اهمیت تداوم همکاری توأم با حسن نیت با آژانس تأکید 
کردند.وزرای خارجه خاطرنشان ساختند برجام، که توسط قطعنامه 223۱ )2۰۱۵( شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شده است، همچنان به عنوان 
عنصری کلیدی در نظام عدم  اشاعه هسته  ای جهانی و یک دست آورد مهم دیپلماسی چندجانبه است که در صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی نقش 
دارد. وزرا بار دیگر بر تأسف عمیق خود از خروج ایاات متحده از توافق تأکید نمودند. آنها تأکید نمودند که قطعنامه 223۱ همچنان کامًا ازم ااجرا 
است.وزرا توافق کردند که به گفتگو برای تضمین اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف ها ادامه دهند. وزرا دورنمای یک بازگشت محتمل ایاات متحده 

به برجام را مورد توجه قرار دادند و بر آمادگی خود برای پرداختن به این موضوع با نگاهی مثبت و در یک تاش مشترک تأکید داشتند.

دادســتان تهران از محاکمه 9 مدیر بانک دی به خاطر ارائه ۶3۰ میلیارد 
تومان تســهیات بی ضابطه به افراد خاص و همچنین بازداشــت 44 نفر 
از فعاان فضای مجازی به اتهــام اخال در بازار ارز خبر داد.علی القاصی  
مهر دادستان تهران در نشست »شورای عالی قضایی«، با ارائه گزارشی از 
برخورد با عوامل اخال در بازار ســکه، طــا و ارز، یکی از عوامل افزایش 
قیمت های صوری در این بازارها را ایجاد »اتاق معامات« و اعام لحظه ای 
قیمت  ها و »معامات فردایــی« و »معامات کاغذی« در فضای مجازی 
عنوان کرد.علی القاصی  مهر با اشــاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور 
مسئوان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و 
دستگیری 44 نفر از مدیران سایت  ها و کانال  های فعال در این زمینه خبر 
داد و متذکر شد بر اساس اعام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی 
دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طا داشته است.

 محاکمه 9 مدیــر بانک دی به خاطر ارائــه ۶30 میلیارد تومان 
تسهیات بی ضابطه به افراد خاص

وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی 

در پرداخت تسهیات کان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که 
در این پرونده، گروه موســوم به »خونه بــه خونه« بیش از ۶ هزار و 3۰۰ 
میلیارد ریال )۶3۰ میلیارد تومان( از بانک  ها برای ۱۱ شــرکت وابســته 
به خود تســهیات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.القاصی  مهر اعام 
کــرد که در این پرونده 9 نفر از مســئوان وقت بانک دی و همچنین 4 
نفر از مدیران شــرکت  های دریافت  کننده تســهیات دستگیر شده اند 
که کیفرخواســت آن ها به دادگاه ارسال شــده و به صورت ویژه در دست 

رسیدگی است.

تشــکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت های قمار و شرط بندی در 
دادسرای تهران

وی با اشــاره به گزارش برخی اعضای شــورای عالی قــوه قضاییه درباره 
فعالیت بدون محدودیت برخی سایت های شرط  بندی و قمار و استفاده این 
سایت ها از خدمات بانکی کشور اعام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی 
برای شناســایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شــعبه  ویژه ای نیز برای 

رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

نائب رییس مجلس مطرح کرد؛

ارز ۴۲۰۰تومانی به نام مردم و به کام سوداگران
در گزارش مرکز آمار منتشر شد؛

نرخ تورم ساانه آذر به 30/5 
درصد رسید

گزارش طرح حمایت معیشتی کرونایی؛

باری که به منزل نرسید

نرخ تورم ســاانه آذر ماه ۱399 برای خانوارهای کشور به 3۰,۵درصد رسیده که نسبت به همین اطاع در 
ماه قبل، ۱.۵واحد درصد افزایش نشان می دهد.، مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف کننده آذر 99 
را منتشر کرد. براساس این گزارش، نرخ تورم ساانه در این ماه برای خانوارهای کشور به 3۰,۵ درصد رسیده 
که نسبت به ماه قبل، ۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد. منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در آذر ماه به عدد 44,۸ درصد رسیده است؛ 

یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 44.۸ ...

یک نماینده مجلس تشریح کرد؛

جزییات افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان
نامه نمکی به وزیر راه: 

پروازها به مقصد انگلستان را لغو کنید
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه  ای به وزیر راه و شهرسازی، به منظور رعایت اقدامات 
احتیاطی برای مقابله با نوع جهش یافته ویروس کرونا در برخی کشورها، خواستار لغو کلیه پروازهای 
خطوط هوایی شــرکت  های ایرانی به مقصد کشور انگلستان شد. دکتر سعیدنمکی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، در نامه  ای به مهندس اســامی، وزیر راه و شهرسازی، به منظور رعایت 
اقدامات احتیاطی برای مقابله با نوع جهش یافته ویروس COVID-۱9 در برخی کشــورها، خواستار 

لغو کلیه پروازهای خطوط هوایی شرکت  های ایرانی به مقصد کشور انگلستان شد.

در این نامه آمده است؛
جناب آقای مهندس اسامی
وزیر محترم راه و شهرسازی

براســاس گزارش واصله، اخیــراً نوع جهش یافته ویروس COVID-۱9 در برخی کشــورها به ویژه 
کشــور انگلیس مشــاهده شــده که به احتمال قوی دارای بیماری زایی باایی است، لذا به منظور 
رعایت اقدامات احتیاطی خواهشمند است دستور فرمایید از این تاریخ کلیه پروازهای خطوط هوایی 
شــرکت  های ایرانی به مقصد کشــور انگلســتان و بالعکس لغو و کان لم یکن اعام گردد.از دستور 

مساعدی که در این زمینه صادر می فرمایید، سپاسگزاری می  شود.
نمکی همچنین پیرو این مکاتبه، در نامه ای به دکتر رییســی، معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 
درخصوص بررسی دقیق کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم از مبدأ کشور انگلیس وارد می شوند، 
دســتوراتی صادر کرد.براســاس این گزارش، در این نامه بر ضرورت بررسی دقیق مسافرین از مبدا 
انگلیس به مقصد ایران، انجام تست، قرنطینه و مراقبت کامل از آنها و تشدید نظارت ها و مراقبت و 
انجام آزمایشات COVID-۱9 در کلیه مبادی ورودی هوایی بخصوص پروازهایی که از مبدأ کشورهای 

اروپایی صورت می  پذیرد، تاکید شده است.

متن کامل نامه وزیر بهداشت به دکتر رئیسی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رئیسی

معاون محترم بهداشت
پیرو مذاکره انجام شده و نامه  های قبلی مبنی بر بررسی دقیق کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم از 
مبدأ کشور انگلیس وارد می شوند و نیز قطع موقت پروازهای خطوط هوایی شرکت  های داخلی به 

مقصد آن کشور، ضروری است موارد ذیل هم مورد توجه ویژه قرار گیرد:
۱-ســریعاً کلیه کسانی که طی دوهفته گذشته از مبدأ کشور انگلیس مستقیم یا غیر مستقیم وارد 
کشور شده  اند مورد بررسی قرار گرفته و تا تعیین تکلیف نتایج آزمایشات مربوطه، تحت قرنطینه و 

مراقبت کامل قرار گیرند.
2-باتوجه به مراودات کشور انگلیس با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، ضروری است کلیه 
مبادی ورودی هوایی بخصوص پروازهایی که از مبدأ کشــورهای اروپایی صورت می  پذیرد، شــدیداً 
تحت نظر، مراقبت و انجام آزمایشــات COVID-۱9 قرار گرفته و همچنین عائم بالینی افراد وارده 

مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
البته کنترل و نظارت مذکور شامل کلیه مرزهای زمینی و دریایی عاوه بر مرزهای هوایی هم خواهد شد. 
ضرورت دارد، در اجرای این دستورالعمل، گزارش روزانه اقدامات انجام شده به دفتر اینجانب ارسال شود.

بیانیه مشترک وزرای خارجه 1+4 در خصوص  برنامه جامع اقدام مشترک
قطعنامه ٢٢٣١ همچنان ازم ااجراست

3

3

3

3

2

دادستان تهران خبر داد
محاکمه 9 مدیر بانک دی

به دنبال شــیوع نوع جدیــدی از کرونا در انگلیس و 
ترســی که بازارها را فــرا گرفتــه و محدودیت های 
جدیــدی که به بار آورده اســت، ارزش دار باا رفت 
و این امر ســبب شــد تــا قیمت طــا در معامات 

دیروز کاهش یابد.به گــزارش گروه اقتصاد بین الملل 
خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، به دنبال شــیوع 
نوع جدیدی از کرونا در انگلیس و ترســی که بازارها 
را فرا گرفته و محدودیت های جدیدی که به بار آورده 
اســت، ارزش دار باا رفت و این امر ســبب شــد تا 
قیمت طا در معامات دیروز کاهش یابد.قیمت طا 
بــه ۱۸۸۱,۱7 دار کاهش یافت. این فلز گران بها در 
ساعات اولیه معامات به ۱9۰۶,4۶ دار، بااترین رقم 
از 9 نوامبر رســیده بود. شیائو فو، تحلیلگر بانک ملی 
چین گفت: »به طور گسترده حس ریسک پذیری در 
بازار وجود ندارد. بازارهای تبادل ارز )فارکس( و سهام 
کاهشی است. جهش جدید در این ویروس، بی ثباتی 

در بازار به وجود آورده و ما شــاهد یک عدم ریســک 
پذیری چشمگیر هستیم.«»هرچند طا باید به عنوان 
منبع امن ســرمایه گذاری محسوب شود اما به طور 
کلی در این مواقع، شاهد هستیم که دار موقعیت را 
به نفع خود می دزد.«با انتشار خبر ویروس جدید که 
ارزش پوند و یورو را کاهش داد، شــاخص دار بیش 
از یــک درصد افزایش ارزش ثبــت کرد و از کمترین 
رقم چند سال گذشــته به بااترین قیمت یک هفته 
گذشته رسید.در ساعات اولیه معامات به دنبال خبر 
توافق رهبران کنگره آمریکا بر ســر بسته کمک مالی 
کرونایی 9۰۰ میلیارد داری، قیمت طا بیش از یک 

درصد باا رفته بود.

۱۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناســایی کووید-۱9 در کشور طی 24 
ساعت گذشته را اعام کرد. دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۱ دی ۱399 و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۵۱ بیمار جدید مبتا به کووید۱9 
در کشور شناسایی شد که 99۱ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران 
کووید۱9 در کشــور به یک میلیــون و ۱۶4 هزار و ۵3۵ نفر رســید.اری گفت: 
متاســفانه در طول 24 ساعت گذشته، ۱9۱ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵3 هزار و ۸۱۶ نفر رسید.سخنگوی 
وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا کنون ۸94 هزار و 3۶۶ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی ادامه داد: ۵۵۱9 نفر از بیماران مبتا 

به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

ویروس انگلیسی گریبان طا 
را هم گرفت
  قیمت طا 
کاهش یافت
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رئیسی: گزیده خبر

حضرت عیسی از این همه قتل و ترور دولتی بیزار است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دعوت عیسی بن مریم به صلح 
و دوســتی و عدالت بوده است گفت: حضرت مسیح از این همه 
ظلم و فساد و ترور دولتی و به خاک و خون کشیدن انسانها در 
عالم بیزار است.به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت اه سید 
ابراهیم رئیســی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه 
با تبریک وادت باســعادت حضرت زینــب کبری)س( اظهار 
داشــت: نام حضرت زینب)س( به عنوان پیام آور عاشورا با صبر 
و بردباری و ایســتادگی عجین شده است و وجود مبارک  شان 
الگویی برای مجاهدان راه خدا و کسانی است که مقابل ظلم و 
ستم ایستاده و راه مقاومت را پیشه کرده اند.رئیس قوه قضائیه با 
اشاره به نام گذاری روز وادت آن حضرت به عنوان روز پرستار، 
از تاش ها و خدمات مدافعان ســامت به ویژه در ایام شــیوع 
کرونا تقدیر کرد و گفت: امروز همه ما وظیفه داریم از زحمات 
ارزشــمند و ماندگار پرســتاران که به تعبیر بلند مقام معظم 

رهبری »فرشتگان رحمت« هستند، تجلیل کنیم.

سازمان بازرسی پرداخت همه حقوق و امتیازات قانونی 
پرستاران را پیگیری کند

آیت اه رئیســی تجلیل واقعی از پرستاران را در گروی تحقق 
مطالبات آنها دانست و گفت: امروز حمایت از جامعه پرستاری 
و تقدیــر از زحمات آنها با احقاق حقوق حقه شــان و پرداخت 
امتیازات قانونی این عزیزان تحقق می یابد.رئیس قوه قضائیه با 
اشاره به دیدار چندی پیش خود با مسئوان نظام پرستاری و 
طرح مطالبات آنها گفت که بخشی از خواسته های پرستاران با 
پیگیری های قابل تقدیر سازمان بازرسی کل کشور تحقق یافته 

اما هنوز برخی از این مطالبات باقی مانده است.
آیت اه رئیســی بر همین اساس به رئیس سازمان بازرسی کل 
کشــور مأموریت داد که در ادامه اقدامات انجام شده، پرداخت 
کامل حقــوق و امتیازات پرســتاران را با همــکاری دولت و 

بخش های مربوطه با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

 حضرت عیســی)س( اگر بود این همــه ظلم را تحمل 
نمی کرد

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تبریک وادت 
حضرت عیسی)س( به خداپرستاران، حق طلبان و عدالت خواهان 

اظهار داشت: پیام عیســی مسیح)س( دعوت به خدا، عدالت و 
صلح و دوســتی است و کسانی که با عنوان مسیحی به ملت ها 
ظلم می کنند، قرابتی با آن حضرت ندارند.آیت اه رئیسی افزود: 
حضرت عیســی)س( از این همه ظلم و فساد و ترور به ویژه ترور 
دولتی رژیم آمریکا بیزار است و اگر بود به این همه ظلمی که به 
مردم منطقه، خصوصاً به مردم مظلوم فلسطین و کودکان یمن 
می شود راضی نمی شــد و آن را تحمل نمی کرد.وی خطاب به 
پیروان واقعی حضرت موســی کلیم اه)س( و حضرت عیسی 
روح اه)س( تأکید کرد که این دو نبی بزرگوار از جنایاتی که با 
سوءاستفاده از عنوان یهودی و مسیحی در دنیا می شود متنفرند 

و چنین اعمالی مطرود همه انبیای الهی است.

یک ساعت تأخیر در خنثی سازی تحریم ها خاف عقل 
و شرع است

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به ظلم و ستم غربی ها به ملت 
ایران گفت: راه مقابله با تهدیدات و باطل الّســحر تحریم ها 
قوی شــدن ایران اسامی در همه عرصه هاست و نباید یک 
ساعت نیز در خنثی ســازی تهدیدها و تحریم ها تعلل کرد.

رئیســی تأکید کرد: حتی یک ساعت تأخیر در خنثی سازی 
تحریم ها هم خاف عقل اســت، هم خاف شرع و مسئوان 
برنامه ریزی و اجرایی نباید یک  لحظه را هم برای بی اثرکردن 
تحریم ها و قوی شــدن ایران از دســت بدهند و این راهبرد 
اساســی نظام باید با جدیت دنبال شــود.رئیس قوه قضائیه 
شــکل گیری ایران قدرتمند را در گروی ایستادگی و بی اثر 
کردن تحریم های دشمن دانست و خطاب به غربی ها گفت: 
تحریم هــا نمی تواند حرکت ملت ایــران را متوقف کند و ما 
از هر امکانی برای دورزدن تحریم ها اســتفاده خواهیم کرد.

رئیســی با بیان این که »امروز بر همگان آشکار شده است 

که مذاکره 7ساله با دشمنان به دلیل عهدشکنی آنها، بی اثر 
بوده و انتظاری که از آن می رفت برآورده نکرده است« تأکید 
کــرد که نباید با پیمان شــکنان و دولت های بدون میثاق و 
بدعهد مذاکره کرد و از همه مسئوان خواست که هماهنگ 
و هم صدا با هم در جهت خنثی کردن تحریم ها حرکت کنند.

حقوق همه طرف های دعوا در قانون تضمین شده است؛ 
در اجرای حکم قانون نباید اسیر فضاسازی ها شد

رئیــس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با تأکید بر 
اجرای احکام اســامی و قانون از سوی دستگاه قضا، ابراز کرد: 
رســیدگی به پرونده ها دارای یک فرایند و ضوابط شــرعی و 
قانونی اســت که همه قضات خود را متعهد به دادرسی عادانه 
در چارچوب این فرایند می دانند.رئیســی با تصریح به این که 
فرایند دادرسی در دستگاه عدلیه نظام اسامی تضمین کننده 
حقوق اصحاب دعوا، متهم و همه مردم است، افزود: ما 40 سال 
است که اعام کرده ایم امتیاز نظام ما این است که حدود الهی 
و احکام اســامی را اجرا می کند و در رســیدگی به پرونده ها 
دقت می شــود تا حق کسی تضییع نشــود و به اقتضای حق و 

عدل عمل شود.

به عوامل وابسته به بیگانه اجازه به هم زدن امنیت کشور 
را ندهید

رئیس قوه قضائیه بر لزوم صیانت و حراســت از »امنیت ملی« 
تأکید و اضافه کرد: حفظ امنیت بســیار مهم است و همه باید 
پاسدار امنیت ملی باشــند و این مسئله محوری نباید با هیچ 
حرکت احساسی خدشه دار شود.رئیسی با بیان این که جامعه 
باید امن باشد، به دستگاه های اطاعاتی و امنیتی و واحدهای 
قضایی تذکر داد که به عناصر دشــمن و عوامل سرویس های 
بیگانه مطلقاً اجازه خودنمایــی و توطئه و فتنه ندهند.در این 
جلسه غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به 
هماهنگی صورت گرفته با ستاد ملی مبارزه با کرونا اعام کرد: 
طی هماهنگی به عمل آمده با ســتاد کرونا و وزارت بهداشت و 
جلســه تفصیلی که با آقای دکتر رئیسی سخنگوی این ستاد 
برگزار شد، سفرهای ریاست محترم قوه قضائیه با رعایت دقیق 

پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

روحانی: 
 انتخابات و آرای مردم تا به امروز نظام

 را حفظ کرده است
رئیس جمهور گفت: این اهمیت دارد که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات در 
آن مبنا نبود، بعید می دانم این نظام تا این روز مانده بود؛ جمهوریت و انتخابات و 
آرای مردم به عنوان بنیان و اساس است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است.

حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در نشست حقوق اساسی و شهروندی 
طی سخنانی اظهار داشــت: قانون اساسی کشور رابطه مردم را با حکومت تبیین 
می کند و توضیح می دهد.وی افزود: یکی از مباحثی که در ســال 1356 در محضر 
شهید بهشتی و شهید مطهری مطرح شد که »در صورت پیروزی انقاب، ساختار 
حکومت اسامی چگونه باشد؟« و این مسائل خصوصاً بعد از این بود که مباحثی را 
امام راحل)ره( در نجف درباره وایت فقیه فرموده بود و به صورت یک جزوه چاپ و 
منتشر شده بود. این بحث که نقش مردم و آرای شان در این حکومت چیست و نظام 
جمهوری و یا نظام پارلمانی داریم، در سال 1357 ادامه داشت و عمده این موارد هم 
زمانی مطرح شد که امام)ره( در پاریس بودند و شهید بهشتی و مطهری به دیدار 
ایشــان آمدند و یکی از مباحث این بود که؛ نظام حکومتی چیست؟رئیس جمهور 
گفت: مردم ابتدا در شعارهایشان می گفتند »استقال، آزادی، حکومت اسامی« و 
کلمه حکومت اسامی به کار برده می شد و از زمانی که امام)ره( در پاریس فرمودند 
نظام آینده ما جمهوری اســت کلمه »جمهوری اســامی« وارد شعارهای مردم 
شد.روحانی بیان داشت: این فکر مهمی بود که نظام ما به عنوان جمهوری اسامی 
مدنظر قرار گرفت؛ اعتقاد شخصی من این است و چون من تا حدی در زمینه امنیت 
ملی کار کــرده ام، این اهمیت دارد که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا 
نبود، بعید می دانم این نظام تا این روز مانده بود؛ جمهوریت و انتخابات و آرای مردم 
به عنوان بنیان و اساس است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است. مردم هم اگر 
اشکالی در حکومت می بینند، می گویند در انتخابات فردی را انتخاب می کنیم که 
صالح تر و بهتر است و  یا اگر در مجلس ایرادی می بینیم، نمایندگان بهتر را انتخاب 
خواهیم کرد. نمایندگان مجلس شورای اسامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست 
جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند.وی با بیان اینکه »این مسئله بسیار 
مهم است که مبنای حکومت ما آرای مردم است«، تصریح کرد: البته مشروعیت و 
حکومت سر جای خود است؛ اسامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده 
و هست،  اّما در رکن جمهوریت آن تأکید می کنم که آرای مردم نقش اساسی دارد. 
ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم؛ وقتی شما در حکومتی به آرای مردم 
اتکا می کنید که مردم باید رأی دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری 
سخت می شود یعنی با جنجال و ســروصدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف 
ممکن است هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند مقداری 
ســخت و مشکل می شود.رئیس جمهور ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر 
است و در نظام حزبی مدام بحث و گفت وگو و چارچوب را مشخص می کنند و نظام 
و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات 
به فرد رأی می دهیم و به حزب رأی نمی دهیم؛ این مسئله در مجلس، شورای شهر 
و خبرگان هم تفاوتی ندارد و در ریاســت جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم. ما در 
کشــورمان فیلتر حزبی نداریم و این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می شود 
و حزبی نیست و ما اشکاات این چنینی داریم که باید روی این  مسائل فکر کنیم. 
بحث بازنگری قانون اساســی زمانی که مورد نیاز باشــد، اشکالی هم ندارد. قانون 
اساسی معمواً در دنیا دیر به دیر اصاح می شود؛ 31 سال است که قانون اساسی 
تغییر نکرده است و قبًا پس از  10 سال پس از ارتحال امام راحل)ره( اصاحاتی 
در قانون اساسی انجام گرفت ولی 31 سال تغییر نکرده و ممکن است زمانی تغییر 
کند.روحانی با طرح این سؤال که »یکی از مباحثی که جای آن خالی می باشد این 
اســت که؛ آیا خوب است که نظام حزبی داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟«، عنوان 
کرد: زمانی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون انتخابات بحث 
می کردیم و چارچوبی در کمیســیون تصویب کردیم که آن زمان به دایلی متوقف 
شــد. در صحن مجمع 4 ماده تصویب و بعد هم به دایلی متوقف شــد. ما آن جا 
چارچوب سیاست های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را پیش بینی کردیم یعنی 
مردم می توانســتند به جای فرد به حزب رأی بدهند.وی با تأکید بر اینکه »قانون 
اساسی ما یکی از قانون های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می توانیم به 
آن ببالیم«، بیان داشت: از سال 1358 که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً 
جاهایی که درباره حقوق ملت آمده، فصل 3، قوانین روشن و اصول واضح و مدرن 
اســت و چیزی اســت که می توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن 
عرضه کرد.رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود گفت: متأسفانه فهم همه از قانون 
اساسی یکی نیست و البته در قانون پیش بینی شده است که اگر در بخشی از قانون 
نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر ازم را انجام دهد اما قبل از اینکه به تفسیر 
قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما چه برداشت و فهمی از قانون 
اساســی داریم. ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از 
قانون اساسی ندارند و قوا به ماننِد هم نمی اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و 
مهم اختاف نظر باشد؛ زیرا گاهی اوقات می شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس 
می گویند »ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم« که این نشان از برداشت ناقص از قانون 
اساســی است. نمایندگان ممکن است از وزرا ســؤال کنند ولی در قانون اساسی، 
نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و رئیس جمهور بر کار وزیر نظارت می کند؛ به عبارتی، 
نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهور اســت و رئیس جمهور اختاف بین دو 
وزیــر را حل می کند و هماهنگی بین دو یا چنــد وزیر نیز به عهده رئیس جمهور 
است. مجلس در جاهایی که صاح می داند می تواند استیضاح و تحقیق و تفحص 
را انجــام دهد ولی کلمه ای به عنوان نظارت نداریم.روحانی اظهار داشــت: چه باید 
برنامه را برای دولت بنویسد؟ البته در رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج ساله و 
شبیه آن نوشته می شد ولی در جمهوری اسامی و طبق اصل 134 قانون اساسی، 
برنامه  و اجرای قانون به عهده رئیس جمهور اســت و به صراحت در قانون ذکر شده 
که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و وقتی برنامه و خط مشی به عهده 
رئیس جمهور اســت، چندبار برنامه تعیین کنیم؟ یک بار وقتی که رئیس جمهور 
برنامه ازم را  تعیین می کند تا انتخاب شود و در انتخابات آن را ارائه می کند و در 
مصاحبه با مردم و در اجتماعات هم برنامه اش را اعام می کند.وی با بیان اینکه »این 
نکته بسیار مهم است که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟«، یادآور شد: 
اصل 113 قانون اساسی می گوید رئیس جمهور دومین مقام کشور و عالی ترین مقام 
رسمی کشــور بعد از رهبری است، بافاصله بعد از این می گوید که رئیس جمهور 
مســئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کســی که بعد از رهبری بااترین مقام 
کشور را دارد، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و البته به جز مواردی 
که به عهده رهبری اســت، این موضوع  خیلی روشن و شفاف است و این گفته که 
»رئیس جمهور مســئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است« حرف لغو است 
و البته معلوم اســت که هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است و این 
موضوع گفتن ندارد و حرف بی خاصیت و بی معنایی است؛ یکی از جاهایی که تفسیر 
نمی خواهد همین نکته است و اختاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد اما اآن 
نســبت به این هم اختاف برداشت وجود دارد و شورای نگهبان در سال های اولیه 
این طور نمی گفت ولی سال های آخر تفسیر دیگری کرده است. حقوقدانان باید این 
موضوع را که مسئله بسیار مهمی است بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه 
تفسیرش یکی نیست؛ در هر دوره یک جور  تفسیر می کند و ممکن است در دوره 

دیگری تفسیر دیگری ارائه کند.

اروپایی ها حق دخالت در امور 
داخلی ایران را ندارند

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســامی با بیان »اروپایی ها حق دخالت در امور 
داخلی ایــران را ندارند«، گفت: بیانیه اخیــر اروپا درباره 
نقض حقوق بشــر در ایران مضحک بود.عباس گلرو عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســامی  با اشــاره به بیانیه اخیر اتحادیــه اروپا  درباره 
حقوق بشر در ایران، اظهار داشت:  در 16 دسامبر پارلمان 
اروپا قطعنامه ای را مبنی بــر اعمال تحریم علیه مقامات 
جمهوری اســامی ایران با ادعای نقض حقوق بشــر در 
کشــورمان به اســتناد اعدام  هایی که صورت گرفته است، 
صادر کرد.وی افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسامی 
ایران مستقل است و بر مبنای قوانین و مقررات با کسانی 
که جرمی را مرتکب شده اند برخورد می کند ولی پارلمان 
اروپــا در اقدامی مداخله جویانــه بیانیه ای مضحک صادر 
کرده و از دولت های اروپایی خواسته است مقامات ایرانی 
را که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند تحریم کنند.رئیس 
کمیته روابط خارجــی مجلس، عنوان کرد:  اقدام پارلمان 
اروپا در شــرایطی که حمایت اروپایی ها و همین پارلمان 
از تروریست ها و سرکردگان گروه های تروریستی اظهر من 
الشمس است و بارها سرکردگان گروه های تروریستی که 
می توانم بــه حرکت النضال و منافقین که 17 هزار تن از 
مردم بیگناه کشورمان را شهید کرده اند و یا گروه ااهوازیه 
که در صحن پارلمان اروپا حاضر شدند و اروپایی ها از آنها 
میزبانی کردنــد و اجازه و فرصت صحبت علیه جمهوری 
اســامی ایران به آنها داده شده اســت، اشاره کنم.گلرو 
تصریح کرد: اروپا در شــرایطی جمهوری اسامی ایران را 
متهم می کند که ردپای جنایت آنها در کشورهای منطقه 
آشــکار و کامًا واضح اســت که می توانم به حمایت های 
آنها از گروهک های تروریســتی موجود در عراق و سوریه 
مانند جبهه النصره و داعش اشــاره کنــم، این در حالی 
اســت که اروپایی ها بعدها و بعد از چند ســال حمایت از 
این گروهک ها، این تروریست ها را محکوم کردند که البته 
این ظاهر ماجرا اســت چرا که در باطن اروپایی ها به آنها 
کمک می کردند.عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت:  اواً اروپایی ها حق مداخله در امور 
کشورمان را ندارند و ثانیاً آنها صاحیت دفاع از حقوق بشر 
را ندارند زیرا تاریخ اروپا در حمایت از تروریست ها و علیه 
ملت ها آشکار است.وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت 
ملی مجلس بیانیه ای را علیه این اقدام پارلمان اروپا صادر 
کرده است و همچنین نمایندگان مجلس در بیانیه ای این 
اقــدام پارلمان اروپا را محکوم کردند و از دولت جمهوری 
اسامی درخواست کردیم که فهرستی از مسئولین اروپایی 
و مقامات این اتحادیه را که مرتکب نقض حقوق بشــر و 
جنایت و حمایت از تروریســت شده اند و علیه جمهوری 
اســامی اقدام کرد ه اند به مجلس شــورای اسامی ارائه 
دهد، ضمن اینکه قضات اروپایی که احکام سیاســی علیه 
شهروندان جمهوری اسامی ایران صادر کرده اند هم باید 
در این لیست گنجانده شود.رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس گفت:  مجلس شورای اسامی بنا دارد علیه پارلمان 

اروپا اقدام متقابل کند و آنها را تحریم کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تأکید کرد که جمهوری 
اســامی هیچ شرط و شــروطی را برای برگشت آمریکا به 
برجام نخواهــد پذیرفت. علی اکبر صالحــی در گفت وگوی 
درباره انتخابات جنجالی آمریکا و این که »فردی مانند بایدن 
روی کار آمده است و فردی مانند ترامپ که ضربات سنگینی 
به کشور زده است، از میان رفته خوشحال هستید؟« پاسخ 
داد: ببینید، بحث خوشحالی و بدحالی ما که به این گونه امور 
ربطی پیدا نمی کند، ما به دنبال منافع ملی و رفع مشــکات 
مردم هســتیم، یعنی هرکســی در هر ارگانی از وزارت امور 
خارجه گرفته تا ســازمان انرژی اتمــی به ویژه در این مورد 
به خصوص پرونده هســته ای، تمام تاش این هست که کید 
شــیطان را بتوانند برطرف کنند و تــا جایی که امکان دارد 
نگذارند که شیطان آســیبی به مملکت وارد کند، لذا همه 
هم وغم ما این اســت که چگونــه از فرصت های پیش آمده 
حسن استفاده را در جهت تأمین منافع ملی ببریم، به هرحال 
این واقعیتی اســت که رویکرد بایدن با رویکرد ترامپ فرق 
خواهد کرد، این یک فرصت اســت. البته ما هنوز باید صبر 
کنیم ببینیم بایدن چگونــه می خواهد عمل کند ولی قطعاً 
در رویکردها تفاوتهایی هســت، حداقل در صحبت هایی که 
کرده اند چنین به نظر می رســد. وقتــی که ما یک ارزیابی از 
گذشــته آن ها انجام می دهیم و همیــن طور اطاعی که تا 
حدودی از نگاهشــان به مسائل بین المللی و سیاسی داریم، 
تصور می کنم اگر رفتارشان هم همان گونه که ما استنباط و 
برداشت کرده ایم باشد به نظر می رسد با آمدن بایدن می تواند 
فرصتی پیش بیاید که مســائل و مشــکاتی را که ترامپ 
به وجود آورده بود به نحوی حل وفصل شود، حاا بایستی دید 

چه اتفاقی می افتد.

ســؤال: فکر می کنید بعد از ســر کار آمدن بایدن، 
احتمال این که آمریکا به برجام و کشور هم به شرایط 

سال 94 بازگردد ممکن است؟
صالحــی: ببینید، چیزی که تا به حال بایدن و مشــاورانش 
گفته اند ناظر بر این امر هست که بازگردند. آنها اگر بخواهند 
بازگردند که ما اســتقبال می کنیم، بدون قیدوشرط البته، 
به همان شــرایط قبل از خروج ترامپ اگــر بازگردند بارها 
مســئوان ما اعام کردند که استقبال می کنند. تا به امروز 
هم شــنیده ها ناظر بر این امر هســت که گویا می خواهند 
بازگردند. من آخرین صحبت هایی را که از  مشاوران بایدن، 
سالیوان و دیگران شــنیدم این بود که فعًا در این موضوع 
عاقه مندند بازگردند، حاا ممکن اســت موضوعات دیگری 
مدنظرشان باشد که بخواهند راجع به آن صحبت کنند که 
بحثی جداگانه است ولی ما فعًا داریم درباره برجام صحبت 
می کنیم، قطعاً جمهوری اسامی هم گفته است که »ما هیچ 
شرط و شروطی را برای برگشت آمریکا به برجام از منظر آنها 
نمی پذیریم.«، این که منتفی اســت، حاا باید منتظر شد و 

دید که آیا به گفته هایشان عمل می کنند یا خیر.

ســؤال: آقای دکتر، فکر می کنیــد موضوع اصلی 
بایدن در دولت آینده چه چیزی  سیاســت خارجی 

می تواند باشد؟
صالحی: من فکر می کنم بایدن غیر از مشــکات متعددی 
که  ترامپ با خارج شــدن از خیلی از مؤسسات بین المللی 
برای آمریکا به وجود آورد، مثل یونســکو، WHO یا خیلی از 
معاهدات بین المللی ولی عمده محورهای سیاست خارجی 
بایدن با مطالعاتی که انجام دادیم ســه محور اصلی اســت؛ 
یکی چین است که رقیب اقتصادی آمریکاست و آمریکا برای 
حفظ هیمنه خودش به عنوان قدرت مطلق اقتصادی و نظامی 
باید چین و روسیه را مهار کند. روسیه رقیب نظامی اش است 
و چین رقیب اقتصادی و اینها دارند مدام رشد می کنند و تا 
این دو تا را مهار نکند نمی تواند تضمین کننده قدرت مطلق 

خودش برای دهه های آینده باشد.

سؤال: ایران می تواند با این دو گزینه بازی کند؟
صالحی: ایــران هم برایش مهم اســت، از چه نظر؟ ایران نه 
رقیب نظامی اش است و نه رقیب اقتصادی اش. ایران به عنوان 
یک بخشی مهم است که اواً می تواند در خاورمیانه که یک 
منطقه مهمی در جهان است نقش آفرینی کند. این خاورمیانه 
تأمین کننده انرژی چین اســت. بخش عمده خاورمیانه زیر 
نظر و ســلطه آمریکاســت. اگر آمریکا اراده کند عربستان 
سعودی نفت به چین نخواهد فروخت، کویت نفت به چین 
نخواهد فروخت، پس تنها کشــوری که قابلیت فروش نفت 
و گاز به مقدار وســیع دارد ایران اســت و اگر آمریکا بتواند 
به گونه ای با ایران کنار بیاید ـ من البته دارم از منظر آمریکا 
صحبت می کنم تصور اشتباه پیش نیایدـ  که »من بتوانم به 
چین فشــار بیاورم می توانم منابع انرژی چین را مهار کنم و 
این گونه چین را در مضیقه قرار دهم«. آمریکا نمی خواهد با 

چین وارد جنگ شود، چون هزینه جنگ زیاد است.

سؤال: پس ایران هم می تواند از این مسیر امتیازات 
خودش را بگیرد.

صالحی: حاا ببینید روســیه را چطور می خواهد  مهار کند، 
بااخره روســیه کشور بزرگی است و دور آن طوقی انداخته 
اســت، یکی یکی دارد درون کشورهای اطراف روسیه نفوذ 
می کند، لتونی، استونی؛ اتزیا، باروس و... را دارد وارد جبهه 
خــودش می کند، به نظر من این کمربندی که دور روســیه 
انداخته اند ســگکش روی ایران بســته می شود و ایران یک 
همسایه بزرگ مستقلی برای روسیه است، استقال سیاسی 
اینجا معنی پیدا می کند، کشــوری اســت که خودش برای 
خودش تصمیم سیاسی می گیرد و مانند باقی کشورها نیست 
که در مدار سیاسی کشورهای دیگر بچرخد، لذا برای آمریکا 
مهم اســت که اگر یک جوری با ایران تعامل کند می تواند به 
روســیه فشــار بیاورد، روس ها و چینی ها این را فهمیده اند، 
چین دارد پیشــنهاد می دهد که »بیاییــد در منطقه بحث 
مذاکره جمعــی کنید.«، این نشــئت گرفته از این حقیقت 
است که نگران اســت که در آینده چه خواهد شد و از حاا 
می خواهد جای پایش را در منطقه خاورمیانه و غرب آســیا 
قوی کند، البته این جور فکر می کنــد بااخره او هم تاش 

خودش را می کند.

سؤال: ایران می تواند در زمین هر دو بازی کند.
صالحی: این به همین راحتی نیســت، چون همه دســت 
یکدیگــر را خوانده اند، اگر ما یک مثلثی را در نظر بگیریم؛ 
یک رأس آمریکا یک رأس چین و یک رأس روســیه، یک 
فرصتی اینجــا برای ایران پیش آمده اســت، بله، فرصتی 
تاریخی که چگونه در این برهه زمانی عمل کند  که منافع 
خودش را حداکثر کند، استقال سیاسی خودش را حفظ 
کنــد و به هیچ طرفی غش نکند، توجه می کنید؟ این نیاز 
به یک اجماع، وحدت و انسجام درونی دارد، به این راحتی 
حاصل نمی شــود، لذا برای بایدن در مرحله نخست چین 
مهم است، در مرحله دوم روسیه است، برای این که اگر از 
چین غافل شــود چین بر آمریکا غلبه می کند و دیگر دار 
یواش یواش از عرصه خارج می شــود. اگر دار از تعامات 
بین المللی خارج شــود دیگر آمریکا، آمریکا نیست. آمریکا 
دارد کاغــذ چاپ می کند و می دهد و در مقابل اموال مردم 
دنیا را می گیرد، کاغذ می دهد نفت می گیرد، کاغذ می دهد 
طا می گیرد، اگر این امتیاز را از دســت بدهد دیگر آمریکا 
نیســت، لذا چین در حال باا آمدن اســت و اولین مشکل 
بایدن چین اســت دومین مشکلش روسیه است، چه اعام 
کند چه نکند، ایران اینجا در جایگاه یک نقش آفرین برایش 
مهم است، ایران هم که اصول و استقال سیاسی و اهداف 

خودش را دارد.

سؤال: با این اوصاف بایدن راحت تر و بدون پیش شرط 
به برجام بازگردد.

صالحی: به عنــوان یک تحلیلگر صحبت می کنم نه به عنوان 
معاون رئیس جمهوری، تصورم این اســت کــه بایدن باید 
مســئله ایران را از این که هست پیچیده تر نکند چون نفعی 
نمی برد، چین و روســیه را چطور می خواهد مهار کند، چه 
قدرت مهمی دارد که مهارشان کند؟ چیزی که اثرگذار باشد 
منبع انرژی است. شما یک لحظه تصور کنید آمریکا بگوید 
»هر کشوری که به چین نفت بفروشد تحریمش می کنم«، 
همان طور که با ما هم همین کار را با تحریم های ثانویه کرد، 
آن وقت چه می شود؟ لذا بایدن به جای این که بخواهد بیش 
از این با ایران کلنجار برود بهتر است شروع به بازسازی دیوار 

اعتمادی که از دست رفته است بکند.

ســؤال: ترامپ در دو ســه ماه آینده کار خطرناکی 
می تواند علیه ایران بکند؟

صالحی: بعید اســت. ترامپ با این شکستی که خورد، به فکر 
2024 اســت، از حاا این زمزمه را می کند برای این که یک 
پایگاه مردمی نســبتاً قوی هم دارد. غرب و شرق آمریکا که 
عمدتاً نخبگان و فرهیختگان آمریکا هســتند به بایدن رأی 
دادند. درون آمریکا که بیشــتر طبقه عادی و کشــاورز و با 
گرایش های ملی گرایانه هســتند به ترامــپ رأی دادند، لذا 
پایگاه اجتماعی اش را دارد و 2024 می تواند حســاس باشد 
لذا بایدن باید کاری کند که عاوه بر این که آن میراث ترامپ 

را از بین می برد، تمایل قشر ملی گرا هم به ترامپ کم شود.

صالحی:
 ایران هیچ شرطی را برای بازگشت آمریکا به برجام نمی پذیرد
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استانها در گزارش مرکز آمار منتشر شد؛

نرخ تورم ساانه آذر به 30/5 درصد رسید
نرخ تورم ســاانه آذر ماه ١٣۹۹ برای خانوارهای کشــور به 
٣٠,٥درصد رســیده که نســبت به همین اطاع در ماه قبل، 
١.٥واحد درصد افزایش نشان می دهد.، مرکز آمار در گزارشی 
شــاخص قیمت مصرف کننده آذر ۹۹ را منتشر کرد. براساس 
این گزارش، نرخ تورم ساانه در این ماه برای خانوارهای کشور 
به ٣٠,٥ درصد رســیده که نســبت به ماه قبــل، ١.٥ درصد 

افزایش نشان می دهد.

کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نســبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در 
آذر ماه به عدد ٤٤,٨ درصد رســیده اســت؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣۹٨ برای 
خرید یک »مجموعه کااها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای در این ماه در مقایســه با ماه قبل ١,٦واحد 
درصــد کاهش یافته اســت. نرخ تورم نقطــه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیــات« با افزایش ١.٣واحد 
درصدی بــه ٥٧.۹ درصد و گروه »کااهــای غیر خوراکی و 
خدمات« با کاهش ٣.١ واحد درصدی به ٣٨.٧درصد رســیده 
است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری ٤٤,٢درصد است که نســبت به ماه قبل ١.٥ واحد 
درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی ٤٨.٠ درصد بوده که نســبت به ماه قبل ٢.٣ واحد 

درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 

نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه آذر به ٢,٠ درصد 
رســیده که در مقایســه با ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش 
داشته اســت. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کااهای غیر خوراکی و خدمات« 
به ترتیــب ٥.٠ درصد و ٠.٥ درصد بوده اســت.این در حالی 
اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,۹ درصد 

می باشد که نسبت به ماه قبل، ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته 
است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٧ درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل ٤.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 

قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه 
قبل از آن است. نرخ تورم ساانه آذر ماه برای خانوارهای کشور 
به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد 
افزایش نشــان می دهد.همچنین نرخ تورم ساانه برای هر دو 
گروه خانوارهای شــهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد گزارش 
شده که برای خانوارهای شــهری ١.٥ واحد درصد افزایش و 
برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده » خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به گروه »روغن ها و 
چربی ها« )روغن مایع، روغن نباتی جامد(، گروه »شیر، پنیر و 
تخم مرغ« )شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، 
تخم مرغ(، گروه » میوه و خشــکبار « )نارنگی، پرتقال، انار(، 
گروه »آشــامیدنی  ها« )نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی 
بســته ای( اســت. در گروه عمده »کااهای غیــر خوراکی و 
خدمات«، گــروه » مبلمان و لوازم خانگی« )انواع شــوینده، 
بخــاری گازی(، گروه »هتل و رســتوران« )غذاهای آماده(،» 
پوشاک و کفش« بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. همچنین گروه »حمل ونقل« )انواع اتومبیل سواری( 

نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای 
کل کشور در ماه جاری

دامنــه تغییرات نرخ تورم ســاانه در آذر ماه برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ٢٧,۹ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد 

برای دهک دهم است.

استاندار قم:
نیاز به مدیران حامی سرمایه گذاری در قم 

اســتاندار قم گفت: نباید با بروکراســی های اداری سد 
راه فعالیت خیرین و ســرمایه گذاران باشیم.به گزارش 
روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست عصر 
دیروز در جلسه بررسی و پیگیری امور زیرساخت های 
بیمارستانی استان که در سالن جلسات امام جواد )ع( 

استانداری قم برگزار شــد و به بحث توسعه بیمارستان تخصصی نور اختصاص 
داشــت اظهار داشت: فلســفه برگزاری این جلسات بررســی موانع و حمایت از 
پروژه هــای خیریــن خواهد بود و باید دنبال این امر باشــیم که چگونه و با چه 
راهکاری این پروژه را به سرانجام برسانیم.وی افزود: در قوانین ما تبصره و بندهای 
زیادی دیده می شود که باید با کمک همین بند و تبصره ها از خیرین حمایت کنیم 
نه اینکه با بخش نامه های خشک و بی روح سدی در برابر آن ها باشیم، باید دنبال 
بند و تبصره باشیم تا مانعی در راه توسعه این پروژه ها ایجاد نشود.به گفته استاندار 
قم احداث پروژه بیمارســتان نور برای استان قم مهم و حیاتی است و باید برای 
حمایت و پشتیبانی از خیرین برای چنین پروژه هایی همه با هم ورود و پشتیبان 
این پروژه ها باشــیم .وی با بیان اینکه در ارتباط با بحث بیماری کرونا مشکات 
زیادی داریم و هم اکنون هم گرفتار این بحران هســتیم، ابراز کرد: در اوج بحران 
به این نتیجه رســیدیم که عاوه بر مدیریت بحران باید چاره ای هم برای بحث 
توسعه زیرساخت های درمانی هم داشته باشیم. در این زمینه مدیریت استان ورود 
جدی کرد و بیمارســتان امیرالمؤمنین به بهره برداری رسید و بیمارستان مادر 
نیز پیشرفت های قابل توجهی داشتند.سرمست با اشاره به ظرفیت خوب خیرین 
و ســرمایه گذاران در امر بیمارستان ســازی گفت: وجود چنین سرمایه گذاران و 
خیرانی که بخواهند زیرساخت های درمانی استان را توسعه دهند ظرفیت بسیار 

مهمی است و باید به طور شایسته از این ظرفیت بهره مند و قدردان آن باشیم.

مدیر منطقه چهار شهرداری کرج:
 رصد و حل مشکات منطقه اولـویت 

فعـالیت هـای شهرداری منطقه 4 است
منطقه ٤ شــهرداری کرج از جمله مناطقی اســت که 
توانســته با کنترل و نظارت دقیق بر ســاخت و سازها 
و همچنیــن مدیریتی جامع بر مســایل و مشــکات 
شهری خدمات قابل قبولی را به شهروندان این منطقه 
در بخش های مختلف ارایــه دهد. مدیر منطقه چهار 

شــهرداری کرج از آماده باش نیروهای خدمات شهری منطقه برای جلوگیری از 
آب گرفتگی معابر خبر داد.امیر حســین کاظمینی با اشاره به اقدامات انجام شده 
برای رفع آب گرفتگی های سطحی در منطقه چهار، اظهار کرد: با توجه به افزایش 
بارندگــی ها، یکی از دغدغه های مهم در منطقه آب گرفتگی معابر اســت که با 
تاش نیروهای خدمات شــهر تمهیدات ازم در این خصوص اجرا شــده است.

وی گفــت: طی بارش های چندی پیش قســمتی از زیرگــذر ولیعصر و محله 
اخترآباد و خیابان ١٢٠ مهرشهر که دچار معضل آب گرفتگی شده بودند با اجرای 
اقدامات نیروهای خدمات شــهر منطقه رفع و مشکلی در خصوص تردد وسایل 
نقلیه و عبور و مرور شهروندان در هنگام بارش ها وجود ندارد.مدیر منطقه چهار 
شهرداری کرج با اشاره به آماده باش ٣٥ نفر از نیروهای خدمات شهر این منطقه، 
گفت: خوشبختانه آب گرفتگی شــدیدی در سطح منطقه گزارش نشده است و 
آب گرفتگی های ســطحی با حضور به موقع نیروها رفع شده است.وی در بخشی 
دیگر از توزیع ٣٠ هزار فیش عوارض نوســازی در منطقه ٤خبر داد. امیر حسین 
کاظمینی اظهار کرد: یکی از راه های تحقق درآمدهای پایدار و کمک به عمران و 
آبادانی منطقه، پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات است که امیدواریم این 
مهم توســط شهروندان مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره به روش های پرداخت 
عوارض، گفت: با توجه به شــرایط شــیوع ویروس کرونا شهروندان می توانند از 
طریق سامانه اینترنتی my.karaj.ir نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند

ریاست شورای شهر مشهد عنوان کرد:
  تصمیمات مدیران غیر بومی به شهر 

ضربه می زند
مشهد- علی گلستانی/ ریاست شــورای شهر مشهد گفت: در بافت اطراف حرم 
مدیران غیر بومی مدتی مهمان مشــهد هســتند و به موضوع اشــراف ندارند، 
تصمیمات آنها به شهر ضربه می زند، در طرح تفضیلی مشهد اختاف نظر داریم 
که ریشه در قیم طلبی وزارت مسکن و شهرسازی دارد. طرح تفضیلی باید به شورا 
بیاید نه اینکه فردی آن را بنویسد و دیگری اجرا کند، ما معتقد هستیم این طرح 
به نفع شهر و مردم شهر نیست.محمدرضا حیدری در نشست خبری با اصحاب 
رسانه گفت: رسانه ها رسالت بزرگی برای پیام رسانی جامعه دارند، رهبر انقاب 
اسامی در خصوص مسئولیت رسانه ها به موارد افزایش آگاهی جامعه، قرار دادن 
فضای جامعه بسوی برابری و برادری و حسن خلق، مردم را به مسئولین بدبین 
نکردن، نقد منصقانه و امید ســازی را منذکر نموده انــد.وی افزود: ما به عنوان 
شــورای شهر رویکردمان این است شادی را با همه مردم و سایق تقسیم کنیم. 
زمانه خط کشی ها گذشته است و هر کس دل در گرو توسعه شهر دارد به میدان 
بیاید. این شهر برای همه جهت خدمت کردن جا دارد و رفتار با رویکرد انتخاباتی 

جایی ندارد و بجای تخریب، شورای شهر را با شاخص ها قضاوت کنیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
  تجهیز90 درصد روستاهای استان 

به اینترنت
مهندس غامعلی شهمرادی با اعام این خبر که ۹٠ درصد روستاهای استان 
به اینترنت تجهیز شــده اند گفت : با توجــه به اینکه در حال حاضر اینترنت 
از نیازهای ضروری مردم اســت  افزود: ٧٠٨ روســتای استان گلستان دارای 
ارتباط  adsl بوده و مابقی روستاها نیز از اینترنت همراه اول یا سایر اپراتورها 
بهره مند می باشــند .وی  تعداد پورت های منصوبه  adsl در این روســتاها  
را بالغ بر ٢۹ هزار پورت اعام کرد و توســعه این پروژه را مســتمر خو اند و 
گفت  :  تاش خواهد شد روستاهای دارای اینترنت افرایش داشته باشند.مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه بیشتر از ١٣٣ هزار خط تلفن ثابت 
مشــغول به کار در روستاها فعال می باشد گفت : ارتباط رسانی به روستاهای 
استان گلستان همیشه از اولویت های مخابرات بوده است و تامین ارتباطات با 
کیفیت و به روز بر اساس نیاز روستاییان در دستور کار است .مهندس غامعلی 
شــهمرادی با تاکید بر اجرای مطلوب پروژه توسعه ارتباطات سیار در استان 
گفت: هم اکنون ۹٨ درصد روستاهای استان از پوشش تلفن همراه برخوردار 
بوده پس از پایان عملیات فاز ٨ این پوشــش دهی ، کیفیت بســیار بیشتری 
خواهد داشت.وی ارائه خدمات و فروش محصوات و سرویسهای مخابراتی را 

برای تمامی مردم استان گلستان یکسان دانست.

نائب رییس مجلس مطرح کرد؛
ارز 4۲00تومانی به نام مردم و به کام 

سوداگران
علی نیــک زاد ، گفت: هرچند ارز ٤٢٠٠ تومانی در ســال گذشــته برای تامین 
کااهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد. علی نیک 
زاد نایب رئیس مجلس درباره خواســته وزیر صمت از نمایندگان مجلس مبنی بر 
حــذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از بودجه ســال ١٤٠٠، گفت: هرچند ارز ٤٢٠٠ تومانی 
در سال گذشته برای تامین کااهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام 
دیگران تمام شــد؛ براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹٨ حدود ٨ میلیارد 
و ٤٢١ میلیون دار ارز دولتی برای تامین کااهای اساســی تخصیص داده شــد 
اما در محل های پیش بینی شــده، مصرف نشد.وی افزود: مردم باید اثر تخصیص 
ارز ٤٢٠٠ تومانی را در زندگی خود لمس کنند در حالیکه در شــرایط کنونی ارز 
دولتــی به هدف اصابت نکرده و تاثیری در زندگی و معیشــت مردم ندارد.نماینده 
مــردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه وزیر صمت اگر پیشــنهادی مبنی بر حذف 
ارز ٤٢٠٠ دارد باید در دولت مطرح می کرد، اضافه کرد: آقای رزم حســینی باید 
بر نحــوه اختصاص ارز دولتی نظارت کند تا از سوءاســتفاده از ارز ٤٢٠٠ تومانی 
جلوگیــری کند.نائب رئیس مجلس با بیان اینکه اگر نظــر وزیر صمت حذف ارز 
٤٢٠٠ تومانی است، این پرسش مطرح می شود که مردم در شرایط کنونی که تورم 
رشد چشم گیری داشــته باید برای تامین معیشت خود چه اقدامی انجام دهند؟ 
ادامه داد: باید فکری برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم و رشــد یارانه ها 
انجام داد. نیکزاد با بیان اینکه ارز ٤٢٠٠ با هدف تامین کااهای اساســی با قیمت 
مناسب تخصیص داده شد در حالیکه این هدف محقق نشد، تصریح کرد: آقای رزم 
حســینی باید نظارت بر بازار را جدی بگیرد زیرا در صورت عدم نظارت ارز ٤٢٠٠ 

تومانی به رانت تبدیل می شود.

طبق اعام سازمان برنامه و بودجه؛
 سهم اجرای سند۲0۳0 در بودجه

۱400 صفر است
ســازمان برنامه و بودجه اعام کــرد: در هیچ یک از ردیف هــای هزینه ای وزارت 
آموزش و پرورش، اعتباری برای اجرای اهداف توســعه پایدار و سند ٢٠٣٠ منظور 
نشــده است. ســازمان برنامه و بودجه کشور، در پی تذکری در صحن علنی دیروز 
مجلس شــورای اسامی مبنی بر درج ردیف بودجه ای برای اجرای سند ٢٠٣٠ در 
ایحه بودجه ســال ١٤٠٠ به اطاع می رســاند؛ در هیچ یک از برنامه های اجرایی 
و خروجی های ذیل ردیف های هزینــه ای وزارت آموزش و پرورش، اعتباری برای 
اجرای اهداف توســعه پایدار و سند ٢٠٣٠ منظور نشده است.بدون تردید، فرامین 
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در خصوص عدم اجرای این سند مد نظر این 

سازمان و کارشناسان آن بوده و به آن عمل شده است.

پس از پرداخت اولین مرحله از کمک معیشتی 
١٠٠هزارتومانــی کرونایی، مــردم بار دیگر به 
شیوه شناسایی و پرداخت این کمک ها اعتراض 
کــرده و اعــام کردند با وجود واجد شــرایط 
بودن، مبلغی برای آن ها واریز نشــده اســت.با 
شــیوع ویروس کرونا از سال گذشته و تعطیلی 
کســب وکارها، دولت اقدام به حمایت مالی از 
مردم و توزیع بســته های معیشتی کرد. برخی 
از این کمک ها در قالــب وام به کارگاه ها تعلق 
گرفت و برخی هم به شــکل یارانه نقدی یا وام 
به دســت مردم رســید.با افزایش موارد ابتا و 
شیوع موج جدید کرونا، محدودیت های جدی و 
سنگین تری اعمال شد که بار دیگر کسب وکارها 
و وضعیت معیشــت مردم را به خطر انداخت.

همراه با اعام تعطیلی سراســری در کشــور، 
دولــت اعام کرد در این مدت حمایت هایی در 
نظر گرفته است. این حمایت ها شامل پرداخت 
وام یک میلیــون تومانی و کمک هزینه یکصد 
هزارتومانی به اقشــار نیازمند جامعه بود.کمک 
دیگر یارانه معیشتی ١٢٠ و ١٠٠هزارتومانی بود 
که به ترتیب برای افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی و ســایر افراد واجد شــرایط به مدت 

چهارماه واریز خواهد شد.

شروط پرداخت یارانه 100 هزار تومانی چه 
بود؟

   خانــواری که هیچ یک از اعضای آن ها حقوق 
ماهانه دریافت نمی کنند

   خانواری که هیــچ یک از اعضای آن ها بیمه 
پرداز نباشند

    خانواری که اعضای آن ها طبق شاخص های 
بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند

    افرادی که در گروه یارانه معیشت بگیر باشند
پس از واریز دو مرحله وام کرونایی و اولین مرحله 
از کمک ١٠٠هزارتومانــی در تاریخ ٢٧آذرماه، 
مخاطبان اقتصادآناین در پیام هایی اعام کردند 

با وجود اینکه واجد شــرایط ذکر شده هستند 
اما این کمک معیشتی را دریافت نکردند.بخش 
زیــادی از معترضین اعام کردند با وجود اینکه 
درآمد ثابت ندارند و یارانه معیشتی را هم دریافت 
می کنند، اما کمک ١٠٠هزارتومانی به حسابشان 
واریز نشــده است.البته با توجه به شروط دیگر، 
تمام ٦٠میلیون نفری که یارانه معیشــتی بگیر 
بودند این ١٠٠هزارتومــان را دریافت نخواهند 
کرد چون ممکن اســت حقوق ماهیانه بگیرند 
یا بیمه پرداز باشــند.گروه دیگری اعام کردند 
کــه وام یک میلیون تومانــی را دریافت کردند 
اما ١٠٠هزارتومان برای آن ها واریز نشده است، 
البتــه باز هم نمی توان به طور قطع گفت هرکه 
وام را گرفته، بسته کرونایی را هم دریافت می کند 
چون معیارهای متفاوتی برای پرداخت آن وجود 
دارد.برای مثال ممکن اســت کسی شغل ثابتی 
نداشته باشــد، یارانه معیشتی هم دریافت کند 
و با درخواستش برای دریافت وام موافقت شده 
باشــد، اما همین شخص بیمه تامین اجتماعی 
باشد یا حقوق ثابتی، هرچند کم، دریافت کند. 
آن زمان از لیست دریافت کمک ١٠٠هزارتومانی 

خط خواهد خورد.

شرط بیمه!
یکی از پرتکرارترین اعتراضات به نحوه پرداخت 
این کمک معیشتی، شــرط بیمه پرداز نبودن 
است. افراد بسیاری اعام کردند که کارگر ساده 
هستند و چون حق بیمه می پردازند در لیست 
کمک معیشیت ١٠٠هزارتومانی جایی ندارند؛ 
این درحالیســت که حداقل حقــوق خصوصاً 
در شــرایط فعلی کــه بســیاری از کارگاه ها و 
کسب وکارها تعطیل شده اند، معیشت کارگران 
را با مشکل مواجه کرده اســت.وزارت رفاه هم 
پیش از این در پاســخ به این مشکل گفته بود: 
اگر فردی مشمول پرداخت بیمه شود چه کارگر 
ساختمانی و چه کارگر غیرساختمانی، مشمول 

دریافت این بسته نمی شود. به بیان دیگر، تمامی 
اجتماعی مشمول دریافت  تأمین  بیمه شدگان 

این بسته نمی شوند.

مشکل کجاست؟
حدود ده ســال از اولین پرداخت یارانه نقدی 
دولت بــه مردم می گذرد و هر ســال مجلس، 
دولــت را مکلف به حذف ســه دهــک باای 
درآمدی از یارانه نقــدی می کند ولی در عمل 
هیچ اقدام مؤثری صــورت نپذیرفته  و معضل 
اساســی در پرداخت یارانه های نقدی تا امروز، 
عدم تشخیص درست و طبقه بندی دهک های 
درآمدی و افراد نیازمند است.ســال گذشته نیز 
همزمان با افزایش قیمــت بنزین، طرح یارانه 
معیشــتی آغاز شد تا امروز اعتراضات زیادی به 
نحوه شناســایی و تخصیص این کمک ها وارد 
بوده اســت. با تخصیص بســته های معیشتی 
کرونایی از ابتدای ســال بار دیگر شاهد تکرار 
این داســتان بودیم.مشــکلی که ســخنگوی 
حمایت معیشــتی کرونــا در واکنش به آن به 
خبرنــگار اقتصادآناین گفــت: اطاعات افراد 
دو نوع اســت؛ ثبتــی و خوداظهاری؛ اطاعات 
موجود در پایگاه اطاعــات رفاه ایرانیان ثبتی 
است که از دستگاه های مختلف اخذ شده است 
و ما وظیفه شناســایی براســاس این اطاعات 
را داریم. باید توجه داشــت کــه این اطاعات 
صحت سنجی شــده است.آنچه به نظر می رسد 
این است که وزارت رفاه باید در شیوه شناسایی 
خود تجدید نظر کرده و پس از تکرار مکرر این 
تجربه، نقص موجود در پایگاه اطاعاتی خود را 
بپذیرد. در غیر این صورت و با ادامه روند فعلی، 
در شــرایطی که دولت از لحاظ منابع مالی در 
تنگنای شدیدی قرار دارد اگر این حمایت ها به 
گروه هدف نرسد هزینه صورت گرفته بی فایده 
خواهد بود و تنظیم بودجــه١٤٠٠ با تاکید بر 

حمایت معیشتی عملی نخواهد شد.

گزارش طرح حمایت معیشتی کرونایی؛
باری که به منزل نرسید

ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی مجلس از 
مصوبه این کمیســیون بــرای افزایش پلکانی 
حقــوق کارکنان دولت در ســال ١٤٠٠ خبر 
داد. علی بابایی کارنامی نماینده مردم ســاری 
در مجلس شــورای اسامی با اشاره به نشست 
دیروز صبح کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 
در جلسه دیروز ادامه تبصره های ایحه بودجه 
١٤٠٠ که در حوزه کاری کمیسیون اجتماعی 
اســت مورد بحث و بررســی قرار گرفت.وی 
افزود: در جریان بررسی این تبصره ها، اعضای 
کمیســیون مصوب کردند که حقوق کارکنان 
دولت در ســال آینده ٢٥ درصد افزایش پیدا 
کنــد و البته ایــن افزایش حقــوق به صورت 
پلکانــی اعمال شود.ســخنگوی کمیســیون 
اجتماعی مجلس اظهار داشــت: بر اساس این 

مصوبــه کارکنانی که حقوق شــان پایین تر 
باشــد، افزایش ٢٥ درصدی حقوق را خواهند 
داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق 
هــا و دریافتی های بااتر کمتــر خواهد بود.

بابایی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه 
اعضای کمیســیون مصوب کردند که پاداش 
پایان کار کارکنان دولت تا ســقف ٣٠ ســال 
پرداخت می شــود و مدیرانی که بیش از ٣٠ 
سال و حدود ٤٠ سال و شاید هم بیشتر به کار 
خــود را ادامه می دهد پاداش پایان کار آنها تا 
سقف ٣٠ سال پرداخت خواهد شد.وی افزود: 
در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره 
١٤ ایحه بودجــه ١٤٠٠ در مورد هدفمندی 
یارانه،ها، اعضای کمیسیون مصوب کردند که 
کارگاه هایی که با تعداد نیروی کار کمتر از ٥ 

نفر فعال هستند نیز تحت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعــی قرار بگیرند، کــه از جمله آنها می 
توان به کارهای صیادی، کشــاورزی و... اشاره 
مجلس  اجتماعی  کمیســیون  کرد.سخنگوی 
اظهار داشت: اعضای کمیسیون مصوب کردند 
که اعتبــارات این بخش از محــل درآمدهای 
حاصــل از اجرای قانون هدفمنــدی یارانه ها 
تأمین شــود.مصوبات کمیســیون اجتماعی و 
دیگر کمیســیون های تخصصــی مجلس در  
جریان بررســی ایحه بودجه سال ١٤٠٠، به 
کمیســیون تلفیق ارجاع می شــود و پس از 
تصویب در  کمیســیون تلفیق بودجه ١٤٠٠ 
و همچنیــن تصویب در صحن علنی به عنوان 
مصوبه مجلس تلقی شــده و برای تأیید نهایی 

به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

یک نماینده مجلس تشریح کرد؛
جزییات افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان
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با نگرانی از گونه جدید کرونا؛گزیده خبر

 قیمت نفت ریزش کرد
قیمت نفت در معامات روز دوشــنبه تحت تاثیر شــیوع نوع 
جدیدی از ویروس کرونا که باعث بسته شدن اکثر نقاط انگلیس 
شــده و نگرانیها نسبت به احیای کندتر تقاضا برای سوخت در 
اروپا را برانگیخته اســت، حدود ســه درصد ریزش کرد. بهای 
معامات نفت برنت یک دار و ۵۴ ســنت معادل ســه درصد 
کاهش یافت و به ۵۰ دار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت 
برنــت روز جمعه ۱.۵ درصد صعود کرده و به بااترین ســطح 
از مارس رســیده بود.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا یک دار و ۴۲ ســنت معــادل ۲.۹ درصد کاهش یافت 
و به ۴۷ دار و ۶۸ ســنت در هر بشــکه رسید. شاخص نفت 
آمریــکا روز جمعه ۱.۵ درصد صعود کــرده و به بااترین حد 
از فوریه رســیده بود.شاخصهای نفت هفته گذشته تحت تاثیر 
خوش بینی ســرمایه گذاران به تاثیر مثبت عرضه واکسنهای 
کووید ۱۹ برای هفتمین هفته متوالی رشــد هفتگی داشتند.

چایوکی چن، تحلیلگر شــرکت »ســانوارد تردیدینگ« اظهار 
کرد: قرنطینه شدیدتر در انگلیس برای مقابله با نوع جدیدی از 
ویروس کرونا و محدودیتهای سفر در سایر کشورهای اروپایی 
باعث شده است صندوقهای سرمایه گذاری قراردادهای خرید 
نفت را به فروش بگذارند و نگرانیها نسبت به مذاکرات بریگزیت 
فضای بازار را متاثر کرده است. هفته جاری که سرمایه گذاران 
به دنبال ســاماندهی به قراردادهای در اختیارشان در آستانه 

تعطیات ســال نو هستند، ممکن اســت نفت برنت به پایین 
۵۰ دار و وســت تگزاس اینترمدیت به پایین ۴۵ دار سقوط 
کند.همزمــان با جهش موارد روزانه ابتا به کووید ۱۹، بوریس 

جانسون، نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه ریاست یک نشست 
اضطــراری را برای گفت و گو درباره ســفرهای بین المللی و 
جابجایی بار از مبدا یا به مقصد انگلیس برعهده خواهد گرفت. 

مشکات جدیدی در حالی پیش آمده که جانسون در تاش به 
دستیابی به توافق نهایی در خصوص بریگزیت است.نوع جدید 
ویروس کرونا که مقامات انگلیس می گویند ۷۰ درصد مسری 
تر از نوع اولیه است، باعث نگرانیهای گسترده شده و کشورهای 
اروپایی متعهدد را واداشته است درهای خود را به روی مسافران 
از انگلیس ببندند.طبق گزارش کمیســیون معامات معامات 
آتی کاای آمریکا، با پیشرفته عرضه واکسن کووید ۱۹، مدیران 
سرمایه شمار قراردادهای خرید در معامات آتی نفت آمریکا را 
در هفته منتهی به ۱۵ دسامبر افزایش دادند.فضای منفی بازار 
توافق سران کنگره آمریکا در خصوص بسته کمک مالی ۹۰۰ 
میلیارد داری را تحت الشعاع قرار داد.عامل دیگری که به فشار 
منفی روی بازار نفت افزود، افزایش شمار دکلهای حفاری نفت 
و گاز آمریکا بود. طبق گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به ۱۵ دسامبر 
با هشــت حلقه افزایش، به ۳۴۶ حلقه رسید. افزایش مستمر 
قیمت نفت در باای ۴۵ دار باعث شــده است تولیدکنندگان 
آمریکایی فعالیت چاهها را ازسربگیرند.بر اساس گزارش رویترز، 
در این بین، الکســاندر نواک، معاون نخســت وزیر روسیه روز 
شــنبه اعام کرد تقاضای جهانی برای نفت بین شش تا هفت 
میلیون بشــکه در روز پایینتر از سطح پیش از شیوع ویروس 

کرونا مانده است.

 دولت در سال های 98 و 99 چقدر ارز نفتی 
به دست آورد؟ 

در ســال ۹۸ بالغ بر ۶.۴ میلیارد دار از محل صادرات نفت بدست آمده و همین 
روند برای سال ۹۹ نیز ادامه دارد با این تفاوت که میزان صادرات متوسط روزانه از 
۵۰۰ هزار بشکه به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. در سال ۹۸ بالغ 
بر ۶.۴ میلیارد دار از محل صادرات نفت و میعانات گازی حاصل شده و روند آن 
برای سال جاری در حال بهبود است.نمودار وضعیت درآمدهای ارزی نفت خام و 
میعانات، فروش ۵۰۰ هزار بشــکه ای این محصول را در سال گذشته ثبت کرده و 
برای سال جاری با اندکی بهبود به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در حال افزایش 
است.ســال ۹۷ عایدی فروش نفت ۵۳ میلیارد دار بوده و در همین ســال یک 
میلیون ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر شــد. نقطه تعادلی ارزهای نفتی از سال ۹۲ 
تا ۹۷ به غیر از ســال ۹۴ که با کاهش روبرو شد حدود ۵۳ میلیارد دار بود.روند 
صادرات و میزان فروش نفت خام طی ۱۰ سال اخیر روند نزولی را تجربه کرده که 
با فراز و فرودهایی همراه بوده است. ارزهای نفتی پرتکانه ترین منبع درآمدی دولت 
در بودجه محسوب می شود که آسیب های جدی به اقتصاد وارد کرده و همچنان 
تبعات مخرب آن ادامه دارد.سازمان برنامه و بودجه در این نمودار که به ویژگی های 
ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ پرداخته، آورده است:  در سال ۹۸ بالغ بر ۶.۴ میلیارد 
دار از محل صادرات نفت بدست آمده و همین روند برای سال ۹۹ نیز ادامه دارد با 
این تفاوت که میزان صادرات از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه 
در روز رســیده است.همچنین گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه از منابع و 
مصارف بودجه سال ۹۹ نشان می دهد که در ۸ ماهه امسال ۷ هزار میلیارد تومان از 
محل صادرات نفت و میعانات وصول شد که حدود ۱۲ درصد رقم مصوب ۵۷ هزار 
میلیارد تومان می شود.عاوه بر ارزهای نفتی، میزان و حجم آن نیز مسئله دیگری 
است که به دلیل تحریم ها با افت روبرو شد. در همین باره سیدحمید پورمحمدی 
معاون ســازمان برنامه و بودجه به فارس گفته بود: متوسط فروش نفت در سال 

جاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
 با توجه به کسری قابل ماحظه درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای که 
بخش قابل توجه آن به صادرات نفت و میعانات گازی برمی گردد و نتوانسته بیشتر 
از ۷۰۰ هزار بشکه نفت در ســال جاری بفروشد، دولت برای سال ۱۴۰۰ فروش 
۲.۳ میلیون بشــکه نفت خام را پیش بینی کرده اســت. قیمت هر بشکه نیز ۴۰ 
دار و با نرخ محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان تبدیل به ریال می شود. در مجموع حدود 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد مفروض شد.بسیاری از کارشناسان بر 
این باورند که رقم ۲.۳ میلیون بشــکه نه تنها کارکرد اقتصادی و بودجه ای ندارد 
بلکه صرفا پالســی برای مذاکره با آمریکا بوده و کارکرد سیاسی خواهد داشت که 
به مراتب عیوب آن بیش از مزایایش خواهد بود.از طرفی هر ســال کاهش سهم 
صندوق توســعه ملی در بودجه با اذن مقام معظم رهبری انجام می شود که سال 
آینده شرایط متفاوت خواهد بود.مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور 
راجع به سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز و میعانات در ایحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ آب پاکی را روی دست دولت و نمایندگان مجلس ریخته است.رهبر 
معظم انقاب در پاسخ به نامه روحانی مبنی بر کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد 
در ایحه بودجه ۱۴۰۰، برداشــت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا 
ســقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را 
برای مصارف اجازه ندادند.بنابراین با کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد مشروط به 
رعایت نکات ذیل موافقت شد: ۱- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، 
میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، ۳۸ درصد منظور گردد و کلیه 
تسهیات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد 
مذکور پرداخت گردد.۲- کلیه مصارفی که در بودجه ســال ۱۳۹۹ از محل منابع 
صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده اند )موضوع بند ه تبصره ۴ ماده واحده(، 
در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از 
منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز نمی باشد.دولت 
برای سال آینده مجاز به استفاده از منابع ناشی از فروش یک میلیون بشکه نفت 
خام در روز خواهد بود که اگر نرخ محاســباتی ۱۱۵۰۰ تومان برای تبدیل ارز به 
ریال تغییر نکند ردیف درآمدی این بخش قطعا کاهش می یابد.عاوه بر این محسن 
زنگنه عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشته بود: این نامه به معنای کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع و حذف بند 
ه تبصره ۴ ایحه بودجه ۱۴۰۰ اســت.در تبصره ۴ ایحه بودجه ســال آینده ۵۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیات ارزی برای دستگاه های مختلف پیش بینی شده که 
رقم آن در ســقف کل بودجه نیست و احتماا دولت باید فکری دیگری برای این 
مســئله بکند.، قطعا بخشی از کسری بودجه ناشــی از عدم تحقق صادرات نفت 
کاهش خواهد یافت. این امیــدواری وجود دارد که با همراهی دولت، نمایندگان 
مجلس تبعات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دخل و خرج سال آینده کشور را به 

حداقل ممکن برسانند.

سدهای کشور چقدر آب دارند؟
بر اســاس آخرین آمار ارائه شده از ســوی شرکت مدیریت منابع آب ایران تا ۲۸ 
آذرماه امســال، میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به ۲۶ میلیارد و ۳۷۰ 
میلیون مترمکعب رسیده است.، مجموع ظرفیت مخازن سدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب بوده که نشــان دهنده ۵۲ درصد پرشدگی مخازن است.بر این 
اســاس، به تبع میزان مطلوب بارش های پائیزی، حجم ورودی آب تا پایان آذرماه 
برابر با هفت میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.این عدد نسبت به مدت 
مشابه سال آبی قبل از آن که هفت میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب بوده، بیانگر 
افزایش دو درصدی ورودی آب به مخازن ســدهای کشور است.همچنین، آخرین 
وضعیت سدهای کشور نشان می دهد که تا ۲۸ آذرماه میزان ذخایر آب در مخزن 
سدها به ۲۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 
۹۹-۹۸ دارای یک درصد افزایش اســت.بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی 
به سدهای کشور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت هفت 
میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بوده ایم، 
به گونه ای که در مقایســه با مدت مشابه ســال آبی قبل، از کاهش ۱۶ درصدی 

برخوردار بوده است.

افتتاح ۲8 پروژه صنعت آب و برق با اعتبار 
۵۵۳ میلیارد تومان

۲۸ پــروژه صنعت آب و برق با اعتبار ۵۵۳ میلیارد تومان در دو اســتان تهران و 
گیان در قالب سی و سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر 
نیرو افتتاح می شود.به گزارش وزارت نیرو، از ۲۸ پروژه آماده افتتاح، ۲۵ پروژه سهم 
استان تهران و سه پروژه در استان گیان است که امروز با حضور ویدئوکنفرانسی 
رضا اردکانیان، وزیر نیرو به بهره برداری می رسد. پروژه های برقی آماده افتتاح استان 
تهران در ایستگاه سی و ســوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران شامل سه نیروگاه 
پراکنده، پنج نیروگاه مقیاس کوچک و ۱۶ پروژه تأمین برق، اصاح و بهینه سازی 
شبکه است که هدف از اجرای این پروژه ها تأمین برق مشترکان، افزایش پایداری و 

قابلیت اطمینان شبکه، بهبود پایداری برق و تأمین برق مسکن مهر است.

یــک نماینده مجلس گفت: تاش می کنیم تا از طریق اعمال محدودیت هایی از 
جمله محدودیت در شماره گذاری خودروها، طرح های بهینه سازی مصرف سوخت 
را دنبال کرده و به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم.با آغاز زمستان و سردتر شدن 
هوا، قصه قدیمی وارونگی هوا که ریشــه اصلی آن در بخش مصرف ســوخت در 
حوزه حمل و نقل اســت به نقل محافل کارشناسی تبدیل شده و پاسکاری بین 
وزارت نفت و ســایر نهادهای ذی ربط آغاز می شود. در نهایت مردم متضرر نهایی 
چنین شرایطی هستند. بخصوص که این آلودگی در کانشهرها به ویژه در تهران 
در شــرایط فعلی می تواند منجر به تشدید شــیوع کرونا شود.اگرچه هیچ نهاد یا 
وزارتخانه ای به طور قطعی و تمام عیار مسئول و مقصر شرایط آلودگی هوای کشور 
به ویژه در زمستان نیست، اما با واکاوی بیشتر می توان گفت سهم وزارت نفت، در 
بخش مدیریت مصرف سوخت و همچنین بهینه سازی مصرف سوخت با استفاده 
از ابزارهای تشویقی یا تنبیهی و همچنین پتانسیل های قانونی، میزان قابل توجهی 
اســت؛ چنانچه به طور اساسی مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت در 

کشور بر عهده وزارت نفت است.
از ابتدای کار دولت تدبیر و امید و صندلی نشــینی زنگنه در ســاختمان حافظ، 
سیاســت های مدیریت مصرف سوخت یکی پس از دیگری حاشیه نشین شدند و 
وزیر نفت نیز توضیح قانع کننده کارشناســی به سیاست های وزارت خانه متبوع 

خود در حوزه مدیریت مصرف سوخت نمی داد.

بی توجهی دولت تدبیر و امید به قانون هدفمندی یارانه ها
یکی از اقدامات در راســتای حاشــیه نشینی این سیاست ها، بی توجهی به قانون 
هدفمندی یارانه ها و افزایش پلکانی نرخ بنزین با هدف حقیقی شــدن تدریجی 
نرخ آن بود. بنابراین چنین ابزار باز دارنده ای به طور کل تا آبان ماه ۹۸ به دســت 
فراموشــی سپرده شد. از سویی دیگر حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری 
موجب شــد تا آمار مصرف بنزین به شــدت افزایش یابد. در همین حال به دلیل 
حذف کارت سوخت از این چرخه عمًا طرح کدینگ سوخت در استان سیستان 
و بلوچســتان که دارنده بااترین آمار قاچاق ســوخت است، متوقف شد وفضای 
مطلوبی برای جوان قاچاقچیان فراهم شــد تا حدی که مقام معظم رهبری نیز 
نسبت به مدیریت شرایط تذکر دادند.سیاست های تشویقی و حتی یارانه ای برای 
خودروسازان که در دولت نهم و دهم وجود داشت نیز به خاطره ها پیوست. به این 
ترتیب که به دستور رستم قاســمی، وزیر وقت نفت کشور، خودروسازان موظف 
بودنــد حدود ۲۰ درصد از خط تولید خود را خودروی گازســوز تولید کنند. این 
دســتور با حضور شیخ الوزرا در ســاختمان وزارت نفت لغو شد. بنابراین با توجه 
به افزایش هزینه تولید خودروهای گازســوز، مشتریان رغبتی به خرید نداشتند و 
شاهد کندی روند گازسوز شدن خودروهای کشور بودیم.به نحوی که آمار گازسوز 
شــدن خودروها از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا حدود دو سال پیش رقمی 

تقریباً ثابت بود.

افزایش تولید گاز تکانی به وزارت نفت داد
اما با افزایش تولید گاز از پارس جنوبی، ورق وزارت نفت برگشــت و بعد از حدود 

۶ ســال اقدام به توســعه مصرف گاز در خودروها کرد. هر چنــد این اقدام برای 
کاهش آایندگی کافی نیست اما می توان به توسعه آن امیدوار بود. انتظار می رود 
وزارت نفت از محل معادل سازی گاز با سوخت جایگزین و صادرات آن، به کمک 
خودروسازها آمده و به این حوزه نیز کمک کند تا یکبار برای همیشه این مشکل 
به طور پایدار حل و فصل شــود.در همین زمینه محمدحســین فرهنگی، عضو 
کمیســیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسامی در گفتگو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه حفظ ثروت ملی و توســعه اقتصادی، همبستگی مستقیمی با 
موضوع بهینه سازی مصرف حامل های انرژی دارد، گفت: دلیل اصلی اجرایی نشدن 
قوانین در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت کمبود منابع مالی است. کمبود منابع 
مالی، موجب مشکات متعددی درحوزه های مختلف شد که می توان اثرات آن را 
در بخش های گوناگون کشور همچون حوزه عمرانی و سایر بخش ها از جمله حوزه 

بهینه سازی مصرف سوخت به روشنی مشاهده کرد.

همه چیز مهیاست
وی بــا تاکید بر اینکه وزارت نفت، بودجه و مجوزهــای ازم برای اجرایی کردن 
قوانین در حوزه بهینه ســازی مصرف سوخت را دارد، تصریح کرد: موضوع کاهش 
مصرف حامل های سوخت با عناوین مختلفی همچون؛ سهمیه بندی سوخت، کارت 
سوخت یا اعطای مشوق هایی برای گازســوز کردن خودروها، در مجلس شورای 
اسامی پیگیری می شود اما در نهایت محدودیت منابع، خود را بر تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی ها تحمیل می کند.این مقام مسئول با منوط دانستن اجرای قوانین 
بهینه ســازی به تأمین منابع مالی، ادامه داد: اکنــون بهترین نهادی که می تواند 
به کاهش مصرف حامل های انرژی در کشــور کمک کند، وزارت نفت است. این 
تأمین مالی از ســهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت تأمین می شــود.وی بر لزوم به 
روز آوری و نوســازی ناوگان حمل ونقل کشــور تاکید کرد و افــزود: از رده خارج 
کردن دستگاه های پرمصرف و دارای آایندگی و استفاده از تکنولوژی های جدید 
باید محور اصلی اقدامات در دست کار در حوزه کاهش مصرف سوخت در وسایل 

حمل ونقل قرار بگیرد.

فرهنگ سازی، مهم ترین رکن
فرهنگی اظهار کرد: مهم تر از همه موارد گفته شــده، بحث فرهنگ ســازی است 
هرچند که باید توجه داشــت، فرهنگ سازی صرفاً با توصیه و نصیحت قابل اجرا 
نیســت بلکه باید از طریق اعمال مشــوق ها و محدودکننده ها، محقق شود.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: مجلس شورای اسامی 
در موارد متعددی از جمله طرح هوای پاک یا مواردی مربوط به محیط زیســت 
به این موضوع ورود کرده اســت. تاش نمایندگان خانه ملت بر این بوده اســت 
تا از طریق اعمال محدودکننده هایی همچون شــماره گذاری خودروها، طرح های 
بهینه سازی مصرف سوخت را دنبال کنند.به گفته وی نهادهایی همچون سازمان 
حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت کشور، وزارت صنعت و نیروی 
انتظامی نقش مهمی در اجرایی شــدن قوانین بهینه سازی مصرف سوخت دارند. 
ضمن اینکه خودروسازان هم باید به اجرای قوانین در این حوزه بیشتر تن بدهند.

مدیرعامل توانیر مطرح کرد:
مشوق زمستانه صنعت برق برای مشترکین 

کم مصرف
مدیرعامل توانیر گفت: همانند مشوق هایی که در تابستان برای خوش مصرف 
ها در نظر گرفتیم، در زمستان نیز مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق 
خود را کاهش دهند، از مشــوق های صنعت برق برخوردار می شوند.به گزارش 
شرکت توانیر، محمدحسن متولی زاده، در گفتگوی مجازی با خبرنگاران با اشاره 
به افزایش مصرف ســوخت گاز در زمســتان، گفت: با توجه به اینکه همواره در 
روزهای سرد سال، مصرف سوخت گاز افزایش پیدا می کند، به منظور جلوگیری 
از ایجاد اختال در تأمین برق کشــور به ویژه در شــرایط کرونایی، صنعت برق 
به منظور صرفه جویی، اقداماتی را آغاز کرده و با اجرای طرح تعدیل روشــنایی 
معابر و اتوبان ها، قدمی مؤثر و با اثرگذاری سریع برداشته است.وی با بیان اینکه 
با بســیج ۱۲۰۰ اکیپ عملیاتی طی چند روز اخیر ۳۲۰ هزار چراغ روشــنایی 
غیرضروری در معابر، بزرگراه ها، پارک ها و … خاموش شــده است، تصریح کرد: 
این روند همچنان ادامه دارد. در کنار این اقدام، گروه های اجرایی شــرکت های 
گاز و برق در اســتان ها و شهرستان ها نیز موظف شده اند با مراجعه به ادارات و 
دستگاه های دولتی و عمومی، مصرف برق و گاز آنها را بررسی و در صورت عدم 
رعایت، برخــورد ازم را به عمل آورند.مدیرعامل توانیــر در عین حال به نقش 
مؤثر مردم در بهینه ســازی مصرف انرژی نیز اشــاره کرد و گفت: در کنار همه 
فعالیت هایی که توسط دستگاه های اجرایی انجام می شود، حساسیت و همکاری 
مردم، اصلی اساســی است و نتایج بســیار بهتر و موثرتری دارد. به این منظور، 
صنعت برق برای تشــویق مردم به کاهش مصــرف برق که تأثیر آن در کاهش 
مصرف سوخت نیروگاه ها نمایان می شــود، مشوق هایی را که در تابستان برای 
مشترکان خانگی اختصاص می داد، در زمستان نیز اجرایی می کند؛ بر این اساس، 
مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، از مشوق های 
صنعت برق برخوردار می شــوند.به گفته مدیرعامل توانیر هموطنان با اقداماتی 
ســاده مانند خاموش کردن امپ های اضافی در منازل و ادارات و کاهش جزئی 
شــعله بخاری یا کاستن یک درجه دمای محیط، می توانند تا ۱۰ درصد مصرف 
گاز کشور را کاهش دهند که در این صورت با همکاری مردم مشکلی در تأمین 

گاز و برق کشور در روزهای سرد سال به وجود نمی آید.

نقش موثرگاز در رشد و توسعه  شهرستان 
آران و بیدگل 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، طی نشستی سید مصطفی 
علوی، مدیرعامل این شــرکت با اســماعیل بایبوردی فرماندار شهرستان آران 
وبیدگل به بررســی گازرســانی به واحدهای خدماتی و صنعتی این شهرستان 
پرداختند.سید مصطفی علوی، با اشاره به افزایش مصرف گاز در استان اصفهان، 
گفت: مصرف گاز در اســتان در ایام شبانه روز به ۷۸ میلیون متر مکعب رسیده 
اســت که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی، با اشاره به اینکه مردم باید همکاری ازم را در مصرف بهینه بویژه در تمام 
بخش ها داشته باشند، افزود: در فصول سرد اولویت مصرف گاز با بخش خانگی 
است در صورت مصرف زیاد در این بخش، توزیع مستمر و کامل گاز در صنایع 
آسیب می بیند.مهندس علوی، بیان داشت: در صورتی که هر خانوار یک درجه 
کاهش دما در منزل داشته باشــد، ۶ درصد در مصرف گاز استان صرفه جویی 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه استان اصفهان از 
استان های سبز کشور است و به جز تعدادی روستا در سطح استان، همه شهرها 
و روســتاها از این نعمت بهره مند هستند، افزود: در حال حاضر در هیچ کجای 
اســتان طرح نیمه کاره ای وجود ندارد.مهندس علوی، تصریح کرد: در راستای 
گاز رســانی و یا تعمیر و تجهیز لوله ها، از ابتدای سال تاکنون در استان اصفهان 
حدود ۴۰۰ کیلومتر شبکه گذاری شده است.در ادامه، فرماندارآران و بیدگل، با 
اشاره به اینکه، گاز به عنوان یکی از مهمترین حامل های انرژی در تبدیل اقتصاد 
ســنتی به صنعتی نقش موثری داشته اســت گفت: انرژی یکی از ارکان مهم، 
کلیدی و اساسی چرخه اقتصادی است و در شهرستان آران و بیدگل نیز از نظر 
تولید، اشتغال و زیست محیطی از جایگاه خاصی برخوردار است.دکتر اسماعیل 
بایبوردی، نقش گاز را در توســعه شهرها و روستا های شهرستان آران و بیدگل 
مهم برشمرد و به رابطه معنادار گازرسانی به واحدهای صنعتی، صنفی و خانگی 
و رشد و توسعه اقتصادی این شهرستان اشاره کرد و افزود: این مهم در شهرستان 
صنعتی، گردشــگری و کشاورزی آران و بیدگل که سوخت و انرژی غالبش گاز 
است، نمود عینی دارد .وی افزود: گاز، جایگزین مناسبی برای سوخت های مایع 
و فسیلی است و به عنوان سوخت برتر در قرن حاضر در جهان، محسوب می شود.

دکتر بایبوردی، به ۸۱۰ واحد صنعتی، ۵۲۰۰ واحد صنفی، ۵۱۰ کارخانه تولید 
فرش ماشینی و تولید بیش از ۶۰ میلیون مترمربع فرش ماشینی در شهرستان 
آران و بیدگل به عنوان »پایتخت و قطب اول فرش ماشــینی در کشور« اشاره 
کرد و افزود: ۲۵۰ میلیون دار درآمد ارزی کشور از این شهرستان، نشان می دهد 

که باید قدردان گاز باشند.

دولت و ســازمان برنامه و بودجه ۳۶.۴ 
میلیــارد دار صادرات نفــت وگاز در 
ایحه بودجه ســال آینده برآورد کردند 
که ســهم دولــت ۱۷.۳ میلیــارد دار 
می شــود. دولت در ایحه بودجه سال 
۱۴۰۰ رقــم صادرات نفــت و میعانات 
گازی را ۲.۳ میلیــون بشــکه در روز 
پیش بینی کرده است.سازمان برنامه و 
بودجه در بخش منابع ناشی از واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای )نفــت و گاز و 
میعانات( را ۱۹۹ هــزار میلیارد تومان 
برآورد کــرده که با ارقام محاســباتی 
هر بشــکه نفت خام ۴۰ داری، تسعیر 
۱۱۵۰۰ تومانی منظور کرده است.طبق 
قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق 
توسعه ملی سال آینده از صادرات نفت و 
گاز و میعانات ۳۸ درصد است که البته 
دولت پیشــنهاد کرده این سهم به ۲۰ 
درصــد تقلیل یابد و مابــه التفاوت ۲۰ 
تا ۳۸ درصــد به صورت قرض به دولت 
برسد.عاوه بر این ۱۴.۵ درصد نیز سهم 
شرکت ملی نفت خواهد بود همچنین 
باید ســهم مناطق محروم را نیز به این 
موارد اضافه کرد.حاا طبق محاســبات 

باید دید چقدر دولــت باید نفت و گاز 
بفروشــد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
آن را در بودجه هزینه کند؟ ســازمان 
برنامه و بودجه در گزارشــی که راجع 
بــه ویژگی ایحه بودجــه ۱۴۰۰ تهیه 
کرده به محاسبات این مسئله پرداخته 
است.دولت درآمد ارزی صادرات نفت را 
۳۳.۵۸ میلیــارد دار و صادرات گاز را 
۲.۹ میلیارد دار پیش بینی کرده که در 
مجموع ۳۶.۴۸ میلیارد دار خواهد بود.

از این رقم، ســهم ۳۸ درصدی صندوق 
توسعه ملی ۱۳.۸۶ میلیارد دار خواهد 
بود.ســهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی 
نفت نیز ۵.۲۹ میلیارد دار برآورد شده 
است. در بودجه شرکت های دولتی نرخ 
محاســباتی تبدیل به ریال نیز ۲۵۰۰۰ 
هزار تومان در نظر گرفته شده است. در 
نهایت ســهم ۴۷.۵ درصدی دولت نیز 
۱۷.۳۳ میلیارد دار می شود.بسیاری از 

کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی 
و نظارتــی از جمله مرکز پژوهشــهای 
مجلس و دیوان محاسبات فرض چنین 
ارقامی را نادرست دانسته اند و معتقدند 
این مفروضات منجر به کسری بودجه و 
در نهایت تشدید تورم می شود. چنین 
اقدامی پالس مثبت بــه آمریکا و اروپا 
خواهد بود که تحریم هــا جواب داده و 
می توان ایــران را در موضع ضعف قرار 
داد.اخیــرا مرکــز پژوهش های مجلس 
کســری بودجه را ۳۲۰ هــزار میلیارد 
تومان و دیوان محاسبات نیز کسری را 
۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردند.

در عین حال رهبر انقاب در صورتی با 
فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در 
روز موافقت کردند که ســهم صندوق 
توســعه ملی ۳۸ درصد پرداخت شود و 
کلیه تسهیات سررسید شده دولت از 
صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت 

از مازاد مذکور پرداخت گردد.همچنین 
کلیه مصارفی که در بودجه سال ۱۳۹۹ 
از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین 
مالی گردیده اند )موضوع بند ه تبصره ۴ 
ماده واحده(، در بودجه ســال ۱۴۰۰ از 
محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی 
گردنــد. در روزهای اخیــر محمدباقر 
قالیبــاف در نامه ای بــه رئیس جمهور 
خواســتار اصاح ایحه بودجه ســال 
۱۴۰۰ شد.در همین باره حجت ااسام 
علیرضا ســلیمی نماینده مردم محات 
در مجلس شورای اسامی گفته است:  
رئیــس مجلــس در نامه ای بــه دولت 
خواســتار اصاح ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
شــده تا  مجدد به مجلس ارسال کند و 
دولت نیز در پاسخ به این نامه قول داده 
تا ایحه بودجــه را اصاح و به مجلس 
ارسال کند.قطعا مجلس و دولت نباید با 
ارائه ایحه بودجه ضعیف و کسری زیاد 
پالــس منفی به اقتصاد داخلی از جهت 
افزایــش نقدینگی و تــورم بدهند و در 
اقتصاد نااطمینانی را تشدید کند. عاوه 
بر اینکه این بودجه ضعف اقتصاد داخلی 

را نیز به آمریکا و اروپا مخابره می کند.

پیش بینی درآمد 36 میلیارد 
داری نفت و گاز در بودجه 1400 

راهکار مجلس برای کنترل مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا
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گزیده خبر عقب نشینی بانک مرکزی به نفع بخش خصوصی
اتاق بازرگانی تهران می گوید پس از پیگیری های انجام شــده 
از سوی بخش خصوصی، بانک مرکزی از بخش نامه قبلی خود 
عقب نشینی کرده اســت.چند هفته قبل بانک مرکزی اعام 
کرد که زمان رفع تعهــد ارزی واردکنندگان با ورود کااهای 
خریداری شــده دو ماه در نظر گرفته شــده و در صورتی که 
واردکنندگان نتوانند در زمان مدنظر، کااهای ثبت ســفارش 
شــده را وارد کنند، با محدودیت های جدیدی مواجه خواهند 
شــد.به دنبال این بخش نامه، اتاق های بازرگانی ایران و تهران 
با تاکید بر اینکه اساســا امکان اجرای بخش نامه جدید بانک 
مرکزی وجود ندارد و با توجــه به تحریم ها و محدودیت های 
بانکی از یک ســو و طوانی بودن فرایند تولید برخی کااها از 
سوی دیگر، مدت زمان دو ماهه، به معنای آن است که وارداتی 
صورت نخواهد گرفت.در این مدت، مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران نیز در نامه ای به رئیس جمهوری، رســما 
از او خواســت تا دولت برنامه جدید خود را تغییر داده و بانک 
مرکــزی از بخش نامه جدید کوتاه بیاید، موضوعی که پس از 
چند هفته، حاا اتاق بازرگانی تهران از اجرایی شــدن آن خبر 
داده است.بر اساس اطاعات ارائه شده از سوی این اتاق،  مهلت 
ورود کااهای اساســی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، 
از تاریخ صدور حوالــه ارزی تا ترخیص کاا به مدت حداکثر 
۳ ماه تعیین شــده است. همچنین مهلت ورود ماشین آات و 

تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ســاخت دارند، 
حداکثــر ۱۸ مــاه از زمان تامین ارز تــا ترخیص کاا تعیین 

شــد. بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر 
کااهــا اعم از مواد اولیه تولید، کااهای واســطه ای و قطعات 

خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشــکی و ...، را از زمان تامین 
ارز تــا ترخیص کاا برای واحدهای تجــاری حداکثر ۶ ماه و 
برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.بر اســاس 
بند دیگری از این بخشــنامه، مهلت ورود کاا برای حواله های 
ارزی قبل از اباغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اســناد 
حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت های مقرر در این 
نامه محدود می شود و برای آن دسته از حواله های ارزی صادر 
شــده که تا پایان مهلت ترخیــص کاا و ارائه پروانه گمرکی، 
زمان کمتری از مهلت های فوق الذکر باقی مانده است، آن بانک 
مکلف اســت ضمن اباغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ 
تعهد از وی برای ترخیص کاا در مهلت باقی مانده، نســبت 
به پیگیــری موضوع اقدامات ازم را به عمل آورد. پس از آغاز 
دور جدید تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران از اردیبهشت 
۱۳۹۷، دولــت به منظور مدیریت منابع ارزی از ســویی برای 
صادرکننــدگان تعهــدات ارزی را در نظر گرفت تــا آنها ارز 
حاصل از فروش محصوات خود در خارج از ایران را به کشور 
بازگردانند و از ســوی دیگر با اعام نام حدود ۲۰۰۰ قلم کاا 
که یا مشابه داخلی داشتند یا لوکس و غیر ضروری به حساب 
می آمدند، واردات آنها به کشور را ممنوع اعام کرد.در سال های 
گذشــته، بخش مهمی از کااهای وارداتی به ایران را کااهای 

ضروری و مواد اولیه و واسطه ای تولید تشکیل داده اند.

سرپرست سازمان صنایع کوچک اعام کرد
راه اندازی مجدد ۱۱۷۰ واحد صنعتی 

غیرفعال
سرپرست ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از احیاء و راه 
اندازی مجدد ۱۱۷۰ واحد صنعتی به بهره برداری رســیده غیرفعال در ۹ ماهه 
ســال ۱۳۹۹ در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور خبر داد.اصغر مصاحب با 
اعــام این خبر افزود: با راه اندازی مجدد این واحدها، برای ۱۹ هزار و ۴۴۶ نفر 
اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است.وی تصریح کرد: هم اکنون در شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشــور بیش از ۴۶ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر 
هستند که حدود ۹۲۰۰ مورد از آن ها غیرفعال و راکد هستند. از این رو در سال 
۱۳۹۹، در مرحله نخســت احیاء ۱۵۰۰ واحد صنعتی و در بازنگری برنامه های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی مجدد ۲۰۰۰ واحد در سراســر کشور 
در دســتور کار قرار گرفته اســت.عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: با بازگشت ۱۱۷۰ واحد صنعتی 
به چرخه تولید از ابتدای امســال، ۷۸ درصد از برنامه تدوین شــده برای احیاء 
صنایع کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹ عملیاتی شده است.مصاحب ادامه داد: 
با توجه به برنامه ریزی احیاء ۲۷ هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق 
یافته اشتغال در واحدهای احیاء شده بیش از ۷۲ درصد از مجموع اشتغال مورد 
نظر از محل این برنامه است.وی بیان کرد: رشته صنایع شیمیایی با ۲۹۰ واحد، 
فلزی با ۲۷۵ واحد و غذایی با ۲۴۰ واحد، به ترتیب بیشــترین تعداد راه اندازی 
مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده اند.عضو هیأت 
مدیره و سرپرســت ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجدداً راه اندازی شده، به طور متوسط ۱۷ نفر 
است و سرمایه گذاری انجام شده برای احیاء این واحدها بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان بوده است.بنا بر اعام شاتا مصاحب تصریح کرد: راه اندازی مجدد 
واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال از طریق واگذاری به سرمایه  
گذار جدید، تأمین مالی، اخذ شــریک سرمایه گذار، تأمین مواد اولیه، اجاره به 
شرط تملیک، حل مشکات اختاف شرکاء و ...، انجام شده است.وی یادآور شد: 
تجربه ســال های گذشته در راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره برداری 
رسیده غیرفعال نشان می دهد که در شش ماهه دوم سال، عملکرد بهتری در این 
حوزه اتفاق می افتد و امیدواریم این روند در ســال ۱۳۹۹ نیز با تمهیدات اتخاذ 
شــده و همکاری دستگاه های مرتبط بیش از پیش محقق شود.سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های استانی تابعه آن اکنون با دارا 
بودن ۵۰۱ شــهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و ســه منطقه ویژه اقتصادی درحال 
بهره برداری، ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فنآوری، ۳۷ مرکز 
خدمات فنآوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فنآوری اطاعات و خدمات نرم  افزاری، 
۸۷ هزار و ۸۶۳ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۶ هزار و ۴۱۳ واحد صنعتی و 
سه هزار و ۵۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۵۵۷ نفر را در 

سراسر کشور فراهم کرده است.

مدیر ناحیۀ آهن سازی فواد مبارکه خبر داد:
بومی سازی تیوب های ریفورمر واحدهای احیا 

مستقیم در شرکت فواد مبارکه
داریوش رشــیدی گفت: بــا اتکا به دانش فنی و تجربۀ نهادینه شــده در فواد 
مبارکه و همت شــرکت های ســازندۀ داخلی ۲۲ ۱۰ عدد تیوب این ریفورمرها 
بومی ســازی و با موفقیت مورد بهره برداری قــرار گرفت.وی با تأکید بر اهمیت 
کیفیت این تجهیزات تصریح کرد: بســیاری از لوله هــای وارداتی از رده خارج 
شده است و با کسب این موفقیت، در حال حاضر حدود یک چهارم ریفورمرهای 
احیا با لوله های ساخت داخل عملیات تولید را انجام می دهند و تاکنون عملکرد 
مناسبی داشته اند.رشیدی با اشاره به مزایای بومی سازی تیوب های ریفورمر احیا 
مســتقیم اظهار داشت: با توجه به قیمت زیاد این قطعات و همچنین پرمصرف 
بودن آن ها در شــرکت، خرید این تیوب ها ارزبری بســیار زیادی به دنبال دارد، 
اما با بومی ســازی این قطعات، عاوه بر اینکه ساانه به میزان ۷.۶ میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل شده است، با همکاری شرکت های سازندۀ 
داخلی در فرایند  تولید آن ها، موفق به کسب دانش فنی و تکنولوژی ریخته گری 
سوپرآلیاژها به روش گریز   از   مرکز   و  در مقیاس صنعتی در کشور شده ایم.

در ادامه محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم نیز افزود: لوله ها و تیوب های 
ریفورمر یکی از قطعات مهم و اســتراتژیک و دارای بیشــترین هزینۀ مالی در 
واحدهای احیا مســتقیم اســت که فرایند  شکســت گاز متان و تبدیل آن به 
گازهای احیایی موردنیاز در دمــای بیش از  ۱۱۰۰ درجه جهت احیای گندلۀ 
اکسایدی در آن ها انجام می گیرد. خوشبختانه با رویکرد مدیریت فواد مبارکه 
در زمینۀ بومی سازی و حمایت همه جانبۀ این شرکت از سازندگان داخلی، در این 
خصوص کارگروهی با حضور کارکنان متخصص و باتجربۀ شرکت تشکیل شد و 
با همکاری شرکت های سازندۀ داخلی، بومی سازی این قطعات فوق حساس مورد 
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا عملیات بومی سازی طی مراحل مختلف 

انجام شد.باید در نظر داشته باشیم.

وزیر صنعت خواستار شد:
 لزوم ارتقای داخلی سازی در پروژه های

 عظیم کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر افزایش ضریب داخلی سازی اقام و کااهای مورد استفاده 
در پروژه های عظیم کشور تاکید کرد.به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو(، »علیرضا رزم حسینی« در بازدید از این سازمان با اشاره به تجربه و دانش انباشته 
ایــدرو در انجام پیمانکاری های بزرگ به ویژه در دو دهه اخیر، بر توســعه این فعالیت ها 
با رویکرد توانمندســازی زنجیره پیمانکاران فرعی و افزایش ضریب داخلی سازی اقام و 
کااهای مورد استفاده در پروژه های عظیم کشور تاکید کرد.وی در این بازدید از آخرین 
وضعیت اجرای فاز ۱۴ پارس جنوبی به وســیله ایدرو و کنسرسیوم پیمانکاران ایرانی این 
پروژه گازی کســب اطاع کرد.رزم حســینی، ضمن ابراز خرســندی از داخلی سازی ۶۵ 
درصدی اقام مورد نیاز در دو حوزه خشکی و دریا در این فاز، تقویت این رویکرد از طریق 
تعامل ایدرو با شــرکت های دانش بنیان و پیمانکاران فرعی را اولویت و ضرورت مستمری 
برشمرد که در سایر طرح های پیش رو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.وی، همچنین حضور 
رقابتی و کیفیت افزای ایدرو در پیمانکاری های بزرگ بخش های مهم دیگر از جمله صنایع 
معدنی از قبیل فواد و مس را خواســتار شد.سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به 
عنوان مهمترین سازمان توسعه ای بخش صنعت کشور به منظور اجرای ماموریت گسترش 

و نوسازی صنعتی محسوب می شود.

 موافقت با صادرات مواد ضدعفونی کننده 
به امارات

سازمان توسعه تجارت از صدور موافقت نامه های ازم برای صادرات مواد ضد عفونی کننده 
به امارات متحده عربی خبر داد. با گذشت حدود یک سال از شیوع ویروس کرونا، یکی از 
اصلی ترین موضوعاتی که مدیریت آن برای دولت ها با دشواری همراه بوده، مدیریت بازار 
اقامی است که در مقابله با کرونا، مورد استفاده مردم قرار می گیرد.در هفته های نخست 
شیوع کرونا در ایران، بازار ماسک و مواد ضدعفونی کننده بر هم ریخت و همین موضوع 
به برخی سو استفاده ها و افزایش جدی قیمت ها انجامید. چند هفته پس از آن اما با فعال 
کــردن ظرفیت تولیدی در حوزه های مختلف، بازار این اقــام در مدتی کوتاه به آرامش 
رسید و حتی با توجه به اشباع بازارهایی مانند ماسک، قیمت این محصوات به شکل قابل 
توجهی کاهش یافت.در حوزه مواد ضدعفونی کننده نیز شرایط به همین ترتیب پیش رفت 
تا امروز بازار کمبودی را در این حوزه احساس نکند. علی نقیب – عضو اتاق بازرگانی تهران 
– پیش از این به ایسنا گفته بود که با فعال شدن تمام ظرفیت های موجود در کشور، به نظر 
می رسد نگرانی در زمینه تولید اقام مربوط به کرونا وجود نداشته باشد و دیگر نگرانی های 
روزهای نخست شکل نخواهد گرفت.به دنبال رسیدن به این آرامش نسبی، حاا سازمان 
توسعه تجارت اعام کرده که مجوز صادرات مواد ضدعفونی کننده به امارات متحده عربی 
را صادر کرده اســت، البته این مجوز نیز به شــکلی دست به عصا صادر شده و فعا ضد 
عفونی کننده های الکلی را شامل نمی شود.سازمان توسعه تجارت اعام کرده که در تاش 
است با رفع محدودیت و ممنوعیت صادراتی )با در نظر گرفتن نیاز بازار داخلی( شرایطی 
را مهیا کند تا صادرکنندگان حوزه اقام ســامت محور بتوانند از فرصت های صادراتی در 
در دوران کرونا استفاد کنند  و دنیا در شرایط ممنوعیت های صادراتی داخلی منتظر ایران 
نمی ماند.هر چند فعا تنها مجوز صادرات نانوسیل)ضدعفونی کننده های با پایه غیرالکلی( 
صادر شده اما در ماه های گذشته نیز این سازمان اعام کرده بود به شرط تضمین تامین 

نیاز داخل، امکان صادرات برخی دیگر از اقام مبارزه با کرونا وجود دارد.

هشت ماهه ۹۹؛
 صادرات شمش فوادی از سطح ۳.۷ میلیون 

تن گذشت
 صادرات شمش فوادی در هشت ماهه امسال به رقم سه میلیون و ۷۸۷ هزار تن رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.برپایه جداول 
آماری انجمن تولید کنندگان فواد ایران حاکی است، هشت ماهه ابتدایی پارسال چهار 
میلیون و ۳۷۷ هزار تن شمش فواد صادر شده بود.بررسی آمار مزبور نشان می دهد در 
بخش صادرات شــمش در حوزه اســلب، صدور ۹۱۴ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با 
هشت ماهه ابتدایی ۹۸ که رقم یک میلیون و ۴۱۸ هزار تن بود، کاهش ۳۶ درصدی را 
ثبت کرد.صادرات بیلت و بلوم در دوره این گزارش نیز به رقم دو میلیون و ۸۷۳ هزار تن 
رســید و نسبت به هشت ماهه ابتدایی ۹۸ که دو میلیون و ۹۵۹ هزار تن صادرات انجام 
شــده بود، کاهش سه درصدی را نشــان می دهد.برابر آمار مورد بررسی در هشت ماهه 
امسال ) منتهی به آبان( صادرات محصوات فوای هم به میزان یک میلیون و ۶۷۹ هزار 
تن انجام شــد که در مقایسه با مدت مشابه پارســال با رقم دو میلیون و ۴۰۵ هزار تن، 
کاهش ۳۰ درصدی را ثبت کــرد. برابر داده های وزارت صنعت، معدن وتجارت در دوره 
هشت ماهه امسال میزان محصوات فوادی تولیدی با رشد ۹.۴ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه پارســال به رقم ۱۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تن رسید. ضمن اینکه آمار هشت ماهه 
پارســال گویای تولید ۱۵ میلیون و ۷۱۴.۲ هزار تن محصوات فوادی بود.میزان تولید 
فواد خام )شــمش( در دوره هشت ماهه امســال به رقم ۱۹ میلیون و ۱۶۶.۹ هزار تن 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۷ میلیون و ۶۷۷.۵ هزار تن بود، افزایش 

بازدهی ۸.۴ درصدی را ثبت کرد.

تجارت کشــورمان با پاکســتان در 
سال ۹۸ بیش از سه میلیون و ۲۳۱ 
هزارتن کاا به ارزش یک میلیارد و 
۵۲۲ میلیــون و ۸۲۲ هزار و ۷۰۵ 
دار بوده است. سید روح اله لطیفی، 
اظهار داشت:با  ســخنگوی گمرک 
تبدیل بازارچه مرزی »ریمدان« به 
مرز رسمی، تجارت با پاکستان مورد 
توجه رســانه ها قرار گرفت و بعضا 
عدد و رقم هایی در خصوص تجارت 
با این کشور در محافل علمی و رسانه 
ای مطرح شــد که به دور از صحت 
بود، تجارت کشورمان درسال ۹۸ با 
پاکستان بیش از یک و نیم میلیارد 
دار بوده اســت که سهم صادرات 
کشورمان یک میلیارد و ۱۱۲میلیون 
و ۸۲۲هــزار و ۷۰۵ دار و ســهم 
واردات از پاکستان به کشورمان هم 
۴۱۰میلیون دار بوده است.لطیفی 
در خصوص حجم تجارت کشورمان 
و پاکستان گفت: از لحاظ وزنی بیش 
از ســه میلیون و ۲۳۱هزارتن کاا 
بین دو کشور در سال ۹۸ تبادل شد 
که بیــش از دو میلیون و ۸۶۵هزار 

تن از ایران به پاکستان صادر شد و 
۳۶۶هزارتن کاا نیز از پاکستان به 
کشورمان وارد شده است.سید روح 
اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار 
داشت: تجارت کشورمان با پاکستان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
با وجود محدودیت های کرونایی در 
۸ماهه نخســت امسال بیش از یک 
میلیون و۷۳۸هزارتن کاا به ارزش 
۷۰۸میلیــون دار تبــادل تجاری 
صورت گرفته است که سهم صادرات 
کاا به پاکســتان یــک میلیون و 
۵۳۸هزار تن به ارزش ۵۹۰میلیون 
دار بوده و سهم واردات از پاکستان 
نیــز ۱۲۰هزار تن بــه ارزش ۱۱۸ 
میلیون دار بوده اســت.لطیفی در 
خصوص مــرز رســمی »ریمدان« 
افزود: اگر چه با هماهنگی دو کشور  

به مرز رســمی  بازارچــه ریمدان 
تبدیل شــده اســت، اما این به آن 
معنی نیســت که ما با پاکستان از 
ایــن گذرگاه و ســایر بازارچه های 
مرزی  صادرات نداشتیم بلکه پیش 
از این نیز یکی از مسیرهای صادرات 
کاا در جنوب اســتان سیستان و 
بلوچستان به پاکستان بازارچه های 
مرزی ریمدان و پیشین بوده است و 
این تغییر می تواند رویه های دیگر 
گمرکی را در مرز ریمدان فعال کند.

سخنگوی گمرک در خصوص زمان  
اجــرای کامل رویه هــای گمرکی 
در »ریمــدان«  گفت:  امیدواریم با 
سرعت بخشی  ساخت اماکن مرزی 
و امکانات مورد نیاز ســخت افزاری 
در این منطقه توســط وزارت راه و 
شهرسازی، شــرایط استقرار کامل 

نــرم افزارها و پرســنل گمرک هر 
چه ســریعتر فراهم شــود تا پس 
از عملیاتــی شــدن آن همه رویه 
هــای گمرکی از جملــه  صادرات، 
واردات، ترانزیت و مســافری از این 
مرز رســمی صورت پذیرد.لطیفی 
تصریح کرد: با توافقات انجام شــده 
بین تهران و پاکستان بازارچه مرزی 
»پیشــین«  نیز به عنــوان دومین 
بازارچه مرزی، پــس از« ریمدان«  
در جنوب شرق کشورمان، تا پایان 
ســال به مرز رسمی تبدیل خواهد 
شــد که مجموع مرزهای رســمی 
دو کشــور به سه مرز خواهد رسید.

وی افــزود:  برنج، لوازم و تجهیزات  
صنعتی از جملــه کااهای وارداتی 
از پاکســتان اســت و  انواع هیدرو 
کوبورها گاز مایع، ســوخت، مصالح 
ســاختمانی، میوه و صیفی جات، 
لوازم  لوازم آشپزخانه،  مواد غذایی، 
ارایشی و بهداشتی، خشکبار، سنگ، 
ظروف، لوازم یدکی ماشین اات و... 
کشورمان  صادراتی  کااهای  عمده 

به پاکستان است.

تجارت یک و نیم میلیارد داری ایران و پاکستان
 سومین مرز رسمی با پاکستان 

تا پایان سال فعال می شود

دبیرکل انجمن لوازم خانگی:
۲۲۰ میلیون دار داخلی سازی در صنعت 

لوازم خانگی محقق شد
 دبیرکل انجمن لوازم خانگی گفت: براســاس برنامه ریزی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، تاکنــون ۲۲۰ میلیون دار داخلی ســازی در صنعت 
لوازم خانگی محقق شده و به ویژه در بخش بردهای الکترونیکی و موتور 
جاروبرقی پیشــرفت های خوبی حاصل شده است.»عباس هاشمی « در 
جمع خبرنگاران افزود: توســعه پایدار صنعتی جز با توسعه زیرساخت ها 
و قطعه سازی کشور امکان پذیر نیســت.وی یادآور شد: تجربه سال های 
گذشــته و تولیدات تحت لیسانس شرکت ها نشــان داد وقتی همزمان 
با تولید، مباحث ارتقای فناوری و تعمیق داخلی ســازی دنبال نشود، با 
کوچکترین تلنگر و تحریم ها ســرمایه گذاری های انجام شده بی نتیجه 
می ماند.این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: اکنون انجمن لوازم خانگی به 
موازات دپارتمان تولیدکننــدگان محصوات نهایی در این صنعت، یک 
دپارتمان قطعه ســازی نیز ایجاد کرده که هــدف از آن، تبیین جایگاه 
قطعه ســازان در انجمن برای تعمیق ســاخت داخل، فراهم کردن بستر 
مناســب برای به هم رســانی تولیدکنندگان لوازم خانگی و قطعه سازان و 
ارتقای کیفی قطعه ســازی در این صنعت اســت.ویتوضیح داد: براساس 
هماهنگــی با معاونت علمــی و فناوری رییس جمهــوری که به تازگی 
انجام گرفت، مقرر شــده تا قطعه سازان داخلی به برخی صنایع های تک 
)High Tech( شناسانده شوند، تا تولید قطعاتی که ساخت آنها در داخل 
امکان پذیر نیســت، دردستور کار قرار بگیرد.هاشــمی خاطرنشان کرد: 
میانگین عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد 
اســت که کمترین آن مربوط به تلویزیون با ۳۵ درصد بوده، در اسپلیت 
یونیــت ۴۵ تا ۵۰ درصد، در لباسشــویی و یخچــال و فریزر ۷۰ تا ۷۵ 
درصــد، در بخاری های گازی ۹۵ تا ۱۰۰ درصد و در کولر آبی نیز ۱۰۰ 
درصد اســت.دبیرکل انجمن لوازم خانگی یادآور شد: امروز در محصولی 
نظیــر تلویزیون به دلیل انحصاری بودن تولید ماژول در چند شــرکت 
محدود در سراســر جهان، داخلی سازی پایین است و سرمایه گذاری در 
این قطعه در تیراژهای پایین تولید اقتصادی نیست.وی همچنین به تیراژ 
دست کم ۱۰ میلیون دستگاهی به عنوان یک تیراژ اقتصادی برای تولید 
کمپروسورهای برودتی اشــاره کرد که در یخچال و فریزر، یخچال های 
صنعتی و چیلرها مورد اســتفاده قرار می گیرد.هاشمی گفت:  سال های 
گذشته دو واحد کمپروسورسازی، یکی در قزوین و دیگری در شیراز به 
دلیل نداشــتن شمارگان تولید اقتصادی به زیان دهی رسیدند، در حالی 
که افزون بر ۳۰۰ میلیون مارک برای آنها ســرمایه گذاری شده بود.این 
مقام صنفی اضافه کرد: ســالهای گذشته بطور متوسط صادرات ۲۴۰ تا 
۲۵۰ میلیون داری لوازم خانگی تحقق یافت و اکنون خط تولید و مونتاژ 
برخی انواع لوازم خانگی ایرانی در بعضی از کشــورها راه اندازی شده و با 
صادرات قطعات منفصله )CKD(، در این کشورها عملیات تولید و عرضه 

به بازارهای هدف انجام می شود.

سازمان حمایت:
به جای مرغ، ماهی بخورید!

مدیــرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تولید مرغ در کشــور را به دلیل وابستگی به واردات دان یک 
اشتباه استراتژیک خواند و گفت: از طرف دیگر طوری فرهنگ سازی شده که 
مردم همه مرغ مصرف می کنند، در حالی که می توانند از ماهی استفاده کند 
که ارزش غذایی آن خیلی بیشــتر از مرغ است. بنابراین یک تغییر سیاست 
و تغییر اســتراتژیک نیاز اســت.    مهرداد ایزدی در برنامه تلویزیونی  با این 
موضوع که آیا ساز و کار فعلی برای حمایت از مصرف کننده کافی است یا نه و 
آیا برای کنترل افزلیش افسار گسیخته قیمت کااها باید به سمت احیا وزارت 
بازرگانی برویم؟  اظهار کرد: مشکل اصلی افزایش قیمت  مرغ این بود که به 
موقع مواد اولیه تامین نشد و علت آن نیز نبود ساختار مشخص برای تامین 
مواد اولیه و دوگانگی در این زمینه و همچنین مشکات تامین ارز بود که در 
نهایت باعث ضرر واحد تولیدی و مشــکاتی برای مردم شد. بنابراین به نظر 
می رســد ازم است در بخش بازرگانی کشور تمرکز ایجاد شود.  وی با بیان 
اینکه اگر یک دســتگاه متولی بحث واردات و بازار شود آن دستگاه مسئول 
خواهد بود، قانون خواهد داشت و پاسخگو خواهد بود، گفت: بنابراین دولت 
به عنوان دستگاه اجرایی این نیاز را می بیند که دستگاهی با این تمرکز ایجاد 
شود که لزوما همان دستگاه قبلی نیست و با توجه به شرایط جدید اقتصادی، 
این وزارتخانه باید هوشمند و با ساختار جدید باشد.  ایزدی در ادامه در پاسخ 
به اینکه آیا ســامانه هایی مثل سامانه جامع تجارت که تاکنون در این زمینه 
ایجاد شدند به نتیجه رسیدند یا نه؟ تصریح کرد: مشکل فقط در یک بخش 
نیســت و نمی توانیم بگوییم فقط با ایجاد ســامانه مشکل برطرف می شود. 
برای حل کردن مشکات باید ابعاد مختلف را در نظر بگیریم. برای مثال این 
سوال مطرح می شود که آیا زمینه ایجاد مرغ در کشور وجود دارد، در حالی 
که دار از طریق واردات تأمین می شــود؟ این یک اشتباه استراتژیک بود که 
یک زمانی واحد تولید مرغ ایجاد شده اما از طرف دیگر مجبوریم دان را وارد 
کنیم.  وی افزود: از طرف دیگر طوری فرهنگ سازی شده که مردم همه مرغ 
مصرف می کنند، در حالی که می تواند از ماهی استفاده کند که ارزش غذایی 
آن خیلی بیشتر از مرغ است. بنابراین یک تغییر سیاست و تغییر استراتژیک 
نیاز است.  این مقام مسئول با اشاره به اشتباه بودن انحصار در واردات نهاده 
های دامی، تصریح کرد: این موضوع در اختیاد سازمان حمایت نیست، اما اگر 
ساختار مشخص و منسجمی مانند وزارت بازرگانی وجود داشته باشد می تواند 
وظیفه تامین و بخش از اختیار سایر دستگاه را در اختیار بگیرد و با تمرکز در 
بخش واردات اجازه ایجاد رانت را ندهد.  وی همچنین با اشاره به لزوم تغییر 
برخی قوانین تصریح کرد:  برای مثال در ســال های اخیر بارها اعام کردیم 
که میزان جریمه متخلفان صنفی رقم خیلی کمی است.گفتنی است که در 
این برنامه مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با احیای 
وزارت بازرگانی ابراز مخالفت کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر 
اساس اعام اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در سال گذشته، بیش 

از ۲۰ هزار واحد مرغداری در کشور وجود دارد.
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

افت شاخص کل بورس در اولین روز زمستان
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۷۰۸ واحدی معادل 
۰.۱۹ درصد به یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۱۵ واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۵۵ واحدی به ۱۹ 
هزار و ۹۴۴ واحد رســید. دیروز تاار شیشه ای، در  معامات 
سومین روز هفته )دوشنبه یکم دیماه ۹۹(، شاهد روند نزولی 
تعدادی از شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشــی(، با کاهش ۷۰۷ واحدی معادل ۰.۱۹ 
درصد به رقم ۳۷۵ هزار و ۳۵۶ واحد رســید. شاخص کل هم 
وزن نیز، با رشد ۴۵۸۰ واحدی معادل ۱.۰۲ درصد، عدد ۴۵۲ 
هزار و ۴۱۸ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم 
وزن( نیز با افزایــش ۲۹۹۸ واحدی به رقم ۲۹۶ هزار و ۱۴۳ 
واحد رسید. همچنین شاخص ســهام آزاد شناور، ۸۲ واحد 
افزایش را رقم زد و به سطح ۲ میلیون واحد رسید.همچنین 
شــاخص بازار اول با ۲۴۱۴ واحد کاهش به رقم  یک میلیون 
و ۵۱ هزار واحد رســید و شــاخص بــازار دوم نیز، با ۳۹۵۱ 
واحد کاهش همراه بود و عــدد ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار واحد 
را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز 
بورس تهران، نمادهای معاماتی شستا، خودرو، فواد، شپنا و 
کگل، با بیشترین کاهش، تاثیر زیادی در روند نزولی شاخص 
کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی فخوز، رمپنا، 

پارسان، خبهمن، بوعلی و رانفور، بیشترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه 
در دومیــن روز کاری هفته، معامله گــران بورس ۹ میلیارد و 
۸۰۰ میلیــون برگه بهادار و ســهام را در قالب یک میلیون و 

۴۱۲ هزار نوبت معامله و بــه ارزش ۱۰۷ هزار و ۳۲ میلیارد 
ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت 
متعلق به نماد غگرجی) بیسکویت  گرجی( با ۹.۳۳ درصد رشد 
بود و پس از آن، نمادهای بکاب، شفا، کترام، فسپا، دانا و فاذر 

بود. همچنین نماد معاماتی قصفها)قنداصفهان( با ۵ درصد، 
بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای 

پتایر، غبهنوش، زمگسا، کساوه، وآذر و کحافظ بود.

پُرتراكنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی شستا، شپنا، خودرو، فملی، وتجارت، کاما و فملی، به 

عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی بوعلی، قرن، برکت، 
وتجارت، بموتو، فروس و کماســه با بیشــترین تقاضا مواجه 
شدند و در مقابل نیز نمادهای غبهنوش، زمگسا، پتایر، قصفها، 

انرژی۱، پدرخش و ثنوسا بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه، شــاخص صنایعی همچون 
فنی مهندسی، محصوات فلزی، ذغال سنگ، مواد دارویی و 
ماشین آات با افزایش همراه شدند و شاخص صنایع حمل و 

نقل و انتشار و چاپ روند نزولی را به ثبت رساندند.

 نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی
 با مقام معظم رهبری

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه ای از رئیس کل بانک مرکزی به 
مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی 
از وضعیت تامین ارز کااهای اساسی ارایه کرد.یک مقام مسئول در بانک مرکزی  
از ارسال نامه ای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم 
رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت 
تأمین ارز مورد نیاز کااهای اساســی برای وزارت صمت ارائه کرده است.وی که 
خواســت نامش در خبر ذکر نشــود، افزود: هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش 
مســتند به مقام معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده شود که 
بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت عمل کرده اســت.وی گفت: متأسفانه 
ظرف ماه های گذشته برخی دستگاه های دولتی با ایراد اتهام به بانک مرکزی در 
خصوص عدم تخصیص به موقع ارز کااهای اساســی، اشکاات موجود در حوزه 

ترخیص کااهای مانده در گمرک را به بانک مرکزی نسبت داده اند.

 ارسال  اطاعات ۷۰ هزار قمارباز 
به مرجع قضایی

 اطاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم 
مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد. دکتر مهران محرمیان، 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطاعات ۷۰ هزار قمارباز 
فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به 

مرجع محترم قضایی ارسال شد.

با توجه به اینکه این روزها بازار رمز ارزها داغ شــده 
است و شــاهد افزایش قیمت ها در این بازار هستیم، 
یک کارشــناس حوزه رمز ارزها ضمــن تحلیل علل 
جهش قیمــت بیت کوین در هفته هــای اخیر، مهم 
ترین اثر رشد ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را 
تضعیف بانک های مرکزی دانســت و گفت: بانک های 
مرکزی دنیا با گســترش کاربــرد رمز ارزها به عنوان 
حامل ارزش مخالف هستند و صرفا می خواهند از آنها 
برای بستر پرداخت استفاده کنند تا نقش حاکمیتی 
خــود را حفظ کنند. رمز ارزهــا نوعی پول دیجیتال 
هســتند که به صورت فیزیکی معامله نمی شوند بلکه 
تنها در بســتر فضای مجازی قابلیــت معامله دارند 
و بــرای خرید و فــروش آناین مورد اســتفاده قرار 
می گیرند.همچنین، این نوع پول ها مســتقل و بدون 
وابستگی به یک بانک مرکزی عمل می کنند.  از آنجا 

که این صنعت ســابقه چندانی در کشور ما ندارد، در 
افکار عمومی شناختی نسبت به رمز ارزها وجود ندارد 
و تاکنون این صنعت امکان رشــد و گسترش آن در 
کشــور فراهم نشده اســت.  اما این روزها حال و روز 
بــازار این پول دیجیتال خوش اســت؛ به گونه ای که 
قیمت رمز ارزها رشد قابل ماحظه ای داشته و توجه 
و اقبال مردم هم نســبت به این بــازار افزایش یافته 
اســت. عاوه براین، آمارها نشان از این دارد که بیت 
کوین رکورد جدیدی را ثبت کرده و ارزش آن از ۲۴ 
هزار دار عبور کرده اســت.همچنین، ارزش این نوع 
ارز نسبت به ابتدای ســال حدود ۱.۷۴ برابر افزایش 
یافته و معامله گران ارزهای دیجیتالی معتقد هستند 
که بیت کوین می تواند کانال شــکنی های جدیدی را 
تجربه کند.در این زمینه علیرضا شامخی - کارشناس 
اقتصــادی - دربــاره دایل جهش قیمــت ارزهای 

دیجیتال به ایســنا توضیح داد: بعد از شیوع ویروس 
کرونا، دولت ها نقدینگــی زیادی برای مقابله با رکود 
جامعــه تزریق کردنــد که منجر بــه تضعیف ارزش 
پول های ملی شد و زمانی که ارزش پول کاهش پیدا 
می کند، مردم تمایــل دارند تا پول خود را تبدیل به 
دارایی های امن مثل طــا و بیت کوین کنند.وی در 
ادامه با طرح این پرســش که چــرا ارزهای دیجیتال 
در مقایسه با طا به شکل بی سابقه ای بازدهی بهتری 
داشــته اند، گفت: تا سال گذشــته فقط افراد حقیقی 
وارد بــازار رمزارزها می شــدند اما حدود یک ســال 
اســت که پول های هوشمند یعنی حجم بسیار باای 
سرمایه های شــرکتی وارد بازار شده که در باا رفتن 

قیمت بیت کوین تاثیر قابل ماحظه ای داشته است.

دولت ها مخالف خرید و فروش رمزارزها
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول 
دولت ها با خرید و فروش ارز رمزها مخالف هســتند، 
گفــت: دولت ها ســعی می کردند تــا معامات این 
بــازار را محدود کنند، اما با ورود ســرمایه های کان 
شــرکتی، عما  دولت ها مجبور می شوند، مشروعیت 
ایــن بازارها را به زودی قبول کنند که همین موضوع 
ســرمایه گذاری در رمزارزها را بیمه می کند.شامخی 
افــزود: در ماه های اخیر، بانک هــای معروفی در دنیا 
خدمات رمزارزها را نیز به لیست خدمات خود اضافه 

کرده اند. همچنین، بســتر پرداخت الکترونیک خرید 
کاا و خدمات توسعه پیدا کرده و چندین سایت مهم 
فروش خدمات با استفاده از رمزارزها را شروع کرده اند. 
همه اینها در کنار هم، مشــروعیت رمزارزها را بیشتر 
کرده اســت که بنابراین طبیعی است که قیمت ها در 
این بازار جهشی شــود.وی در مورد تاثیر شبکه های 
اجتماعی گفت: نکته بعدی نقش شبکه های اجتماعی 
است که فعاان و معامله گران مشهور بازار بیت کوین 
از ایــن فضا اســتفاده و تاش کردند کــه مردم را با 
این حوزه آشنا کنند. رشد ناگهانی هفته اخیر تا حد 

زیادی از همین موضوع ناشی شده است.

تضعیف بانك های مركزی با رشد سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتال 

شامخی مهم ترین اثر رشد سرمایه گذاری در ارزهای 

دیجیتــال را تضعیــف بانک های مرکزی دانســت و 
گفت: بانک های مرکزی دنیا با گســترش کاربرد رمز 
ارزها به عنوان حامل ارزش مخالف هســتند و صرفا 
می خواهند از آنها به عنوان بســتر پرداخت استفاده 
کننــد تا نقــش حاکمیتی خود را حفــظ کنند.این 
کارشــناس رمز ارزها در پایان سخنانش خاطرنشان 
کرد: چــه بانک های مرکزی قبول کنند و چه نکنند، 
مردم دنیا این پول های رمز شده را ارزشمند می دانند. 
عاوه براین، خیلی از سایت های معتبر دنیا نیز با بیت 
کوین و ســایر رمز ارزها خدمات خود را می فروشند 
که نشــان می دهد آنها هم این پول ها را حامل ارزش 
می دانند. اکنون در بستر سیستم های مالی متمرکز 
هم امکان ارائه خدمــات مالی مانند وام دهی، فروش 
بیمه فراهم شــده است و اساســا بانک های مرکزی 

امکان قاعده گذاری برای آنها را ندارند. 

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
شرکت کارخانجات داروپخش )سهامی عام(

ثبت شده به شماره 139281 و شناسه ملی 10101823437

هیأت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش )سهامی عام(

به اطاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده شركت كارخانجات داروپخش )سهامي عام( ،مورخ 1399/09/23 و 
مجوز شماره 148-994/658559 مورخ 1399/09/02سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررگردید سرمایه شركت از طریق صدور 
سهام جدید از مبلغ 750،000،000,000ریال به مبلغ 1,500,000,000,000ریال منقسم به 1,500,000,000سهم 1,000 ریالی به شرح زیر 

افزایش یابد:
1( سرمایه فعلی شركت: 750,000,000,000ریال                   

2( مبلغ افزایش سرمایه: 750,000,000,000 ریال
3( مبلغ سرمایه پس از افزایش:1,500,000,000,000 ریال       

4( ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
5( تعداد سهام عرضه شده: 750,000,000سهم                       

6( نوع سهام: عادی با نام
7( محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شركت از محل و به تفكیك زیر انجام خواهد شد : 

750,000,000,000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 
8( موضوع افزایش سرمایه: افزایش ظرفیت تولید سرم های نیم لیتری

9( به هر صاحب سهم در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1399/09/23، تعداد100 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گیرد. 
بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعام خواهد 

شد.
10( سهامدارانی كه ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را 

دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهي مراجعه نمایند.
11( مهلت استفاده حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

12( سهامداران محترمی كه تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
الف- سهامداراني كه به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را 
تأمین نمی كند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت كه شامل كد ملی برای 
اشــخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 0358414862000 این شركت نزد بانك ملی 
ایران شــعبه كارخانجات داروپخش كد 1059 واریز و رسید بانكی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، 
ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- كیلومتر 18 جاده مخصوص كرج، خیابان داروپخش، شركت 

كارخانجات داروپخش كد پستی 1397116396 ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس مذكور تحویل و رسید دریافت نمایند.
ب - ســهامدارانی كه به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند 
می بایســت ظرف مهلت مقرر ضمن تكمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با 

پست سفارشی به نشانی تهران- كیلومتر 18 جاده مخصوص كرج، خیابان داروپخش، شركت كارخانجات داروپخش كد پستی 
1397116396  ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس مذكور تحویل و رسید دریافت نمایند.

* تذكر : عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهاي اسمي ، به منزله عدم استفاده از حق تقدم مي باشد .
13( در صورت عدم تمایل به مشاركت در افزایش سرمایه، سهامداران مي توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت 
به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت  معامله مكرر حق تقدم خرید سهام 
شركت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال  مستندات به 
شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها 

تعلق نخواهد گرفت.
14( حق تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط 
شــركت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از كســر هزینه ها و كارمزد متعلقه به حساب 

بستانكاری سهامداران منظور خواهد شد.
نكات مهم:

* مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
* ناشر، شركت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی 
هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطاعات ناقص و خاف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل 

آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس 
و اوراق بهادار و شــفافیت اطاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شركت ها یا 

طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
* با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت 

شركت ها به ثبت خواهد رسید.
* ســایر افرادی كه تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت كسب اطاعات بیشتر در 

خصوص فعالیت شركت، می توانند.
به سایت اینترنتی شــركت به آدرس : www.dppharma.com مراجعه و یا با شماره تلفن 44987255-021 تماس حاصل 

نمایند.
*گــزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش ســرمایه، گزارش بــازرس قانونی در این خصــوص و همچنین بیانیه 
 ثبت ســهام جدید در سایت اینترنتی شــركت به آدرس www.dppharma.com و سیســتم جامع اطاع رسانی ناشران 

به آدرسwww.Codal.ir  در دسترس می باشد.

چرایی جهش قیمت رمزارزها
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گزیده خبر

توافق دو حزب آمریکا با بسته حمایتی ۹۰۰ 
میلیارد داری

 رهبران کنگره بر ســر یک بسته محرک و حمایتی ۹۰۰ میلیارد داری توافق 
کردند تا در شرایط کرونا و مشکات اقتصادی ناشی از آن، بین مشاغل کوچک، 
بیمارستان ها و مدارس توزیع شــود. میچ مک کانل شامگاه یکشنبه در صفحه 
توئیتری خود از توافق سران کنگره اعم از سنا و مجلس نمایندگان برای تصویب 
این بســته حمایتی خبر داد.این توافق پس از هشــت ماه رفت و برگشت، بین 
رهبران جمهوری خواه و دموکرات به توافق رسید و قرار است در روز دوشنبه به 
وقت محلی رای گیری شود.یش بینی می شود این قانون شامل ۳۰۰ دار هفتگی 
در بیمه بیــکاری و همچنین دور دوم محرک ها و حمایت مجدد از مشــاغل 
کوچک باشد.نمایندگان هر دو مجلس فرصت دارند قبل از رای گیری، این ایحه 
را که به بسته هزینه های ساانه دولت پیوست شده است، بررسی کنند.از این رو، 
انتظار می رود نمایندگان مجلس یکشنبه شب قطعنامه ای را تصویب کنند که 
بودجه دولت را بیش از مهلت ۲۰ دسامبر که قبًا با آن روبرو بودند، تمدید کنند.

»بوکوحرام« در نیجریه ۳۵ نفر دیگر را ربود
رســانه های محلی در نیجریه خبــر دادند، تروریســت های بوکوحرام در ایالت 

»بورنو« ضمن کشتن ۵ سرباز ارتش این کشور، حداقل ۳۵ نفر را ربودند.
بــه گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری فارس، در حالــی که تاش های ارتش 
نیجریه برای آزادی دانش آموزان ربوده شده توسط تروریست های بوکوحرام ادامه 
دارد، رسانه ها از ربایش ۳۵ نفر جدید خبر دادند.خبرگزاری آناتولی گزارش داد، 
تروریســت های بوکوحرام در ایالت بورنو واقع در شمال شرقی این کشور ضمن 
کشــتن ۵ نظامی ارتش، حداقل ۳۵ نفر را ربودند.این خبر را یک منبع امنیتی 
به رسانه های محلی در نیجریه گزارش داد و گفت: »تروریست ها با آر پی جی به 
کاروان )ارتش نیجریه( شلیک کردند که یکی از آنها به خودروی حامل ۵ سرباز 
اصابت کرد و همه آنها کشته شــدند«.به گفته منبع امنیتی مطلع نیجریه ای، 
در حمله گروه تروریســتی بوکوحرام چند تن دیگــر از نظامیان ارتش زخمی 
شــدند.حمله تروریســت ها در بورنو و ربایش ۳۵ نفر جدید چند روز بعد از آن 
صورت گرفت که ارتش نیجریه توانســت بیش از ۳۰۰ تن از دانش آموزان ربوده 
شــده ایالت کاتسینا توسط بوکوحرام را آزاد کند.طبق برخی گزارش ها، اعضای 
بوکوحرام اخیرا  ۶۰۰ دانش آموز را در حمله به یک مدرســه راهنمایی در شهر 
کانکارا در ایالت کاتسینا ربودند.از سوی دیگر ارتش نیجریه اعام کرده که طی 
آخر هفته )شــنبه و یکشنبه( ۹ حمله تروریست های بوکوحرام را خنثی و دفع 
کرده است.بوکوحرام در ســال ۲۰۰۹ یک شورش و جنگ خونین را در شمال 
شــرقی نیجریه بــه راه انداخت و بتدریج دامنه حمات خود را به کشــورهای 
همسایه شامل نیجر، چاد و کامرون گسترش داد. این گروه تروریستی همچنین 
در ســال ۲۰۱۵ بیعت خود را با داعش اعــام کرد.بنا بر اعام دفتر هماهنگی 
امور انسان دوستانه سازمان ملل، در نتیجه فعالیتهای تروریستی یک دهه  اخیر 
بوکوحرام در نیجریه، بیش از ۳۰۰۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۳ میلیون شخص 

بی خانمان شده اند.

تکاپوی مقام های اروپایی برای جلوگیری از 
گسترش ویروس جهش یافته کرونا

به دنبال مشــاهده نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس، مقامات کشورهای 
اروپایی برای جلوگیری از یک بحران دیگر به دنبال راه حلی اروپایی هستند.

مشاهده نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس که گفته می شود شدت سرایت 
آن به مراتب بیشتر از ویروس شــناخته شده کرونا است، کشورهای اروپایی را 
نگران کرده اســت.به نوشته نشــریه بیلد، دولت آلمان می خواهد به دلیل نوع 
جدید ویروس کرونا، سفر به انگلیس را کامًا متوقف کند. این روزنامه با استناد 
به اطاعاتی از مقامات دولتی گزارش داد که از نیمه شب دوشنبه تا ۶ ژانویه )۱۷ 
دی( باید ترافیک هوایی از انگلیس ممنوع می شــود. بر این اساس آنگا مرکل 
صدراعظم در تاش اســت تا مسیرهای دریای و ریلی به سوی این کشور را نیز 
مسدود کند.به گزارش بیلد، مرکل در حال رایزنی برای یافتن راه حلی اروپایی 
با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه اســت. آلمان در حال حاضر ریاست 
شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. اتحادیه اروپا باید هر چه سریعتر در مورد 
توقف کامل تردد مسافران بین سرزمین اصلی اروپا و انگلیس تصمیم بگیرد.با این 
حال پیش از تصمیم گیری اتحادیه اروپا، آلمان قصد دارد چندین کشور اروپایی 
دیگر نیز ترافیک هوایی بین آلمان و انگلیس را ممنوع کنند. بر این اساس کابینه 
در حال زمینه چینی است که این تصمیمات هر چه سریعتر اعمال شود. پلیس 
آلمان پیشتر در توییتر هشدار داده بود که سفر به انگلیس تنها در موارد کامًا 

ضروری انجام می شود و به زودی ›ممکن است ترافیک هوایی متوقف شود‹.
مقامات آلمانی تاکید دارند اگر هنوز پروازهای برگشتی وجود دارد، شهروندان این 
کشور باید بتوانند از هواپیما به آلمان استفاده کنند. هلند پیش از این ممنوعیت 
فرود هواپیماهای مســافربری را از انگلیس، بلژیک و ایتالیا وضع کرده اســت.

در همین رابطه »کارل اوترباخ« کارشــناس بهداشت حزب سوسیال دموکرات 
آلمان )SPD( در گفت وگو با نشریه تاگس سایتونگ خواستار محدودیت ترافیک 
هوایی به آلمان شــد.به دنبال شناســایی گونه جهش یافته از ویروس کرونا در 
انگلیس و افزایش نگرانی ها از شیوع شدیدتر این بیماری همه گیر درسایر نقاط 
جهان، برخی کشورهای آمریکای اتین از جمله آرژانتین، کلمبیا، شیلی و پرو 
پروازهای ورودی و بالعکس از انگلیس را به حالت تعلیق درآوردند.دولت انگلیس 
در پی شناســایی گونه جهش یافته ویروس کرونا،   محدودیت ها در این کشور 
را تشــدید کرده است. سرعت باای شیوع این ویروس باعث شد تا نخست وزیر 
انگلیس پس از جلسه اضطراری با اعضای دولت، سطح محدودیت های کرونایی 
در جنوب شــرق این کشــور را به مرحله  جدیدی که فقــط عنوان قرنطینه را 
یدک نمی کشد، افزایش دهد.سازمان جهانی بهداشت نیز اعام کرده است که با 
مقامات و نهادهای ذیربط انگلیس در خصوص شیوع این ویروس جدید در تماس 
است. این سازمان در توئیتی تصریح کرد که به محض دست یافتن به جزئیات و 
اطاعات تازه درباره این ویروس، آن را با سایر کشورها در میان خواهد گذاشت.

گونه جهش یافته ویروس »کووید-۱۹« ظاهراً یک ویروس بســیار مسری 
است، در کشــور اروپایی ایتالیا نیز مشاهده شد.بنا بر گزارش شبکه روسی 
»راشاتودی«، وزارت بهداشت ایتالیا تأیید کرد که گونه جهش یافته ویروس 
کرونا که ترس و وحشــت زیادی را در میان کشــورهای اروپایی به وجود 
آورده اســت، در آزمایشگاهی در بیمارستان نظامی »سیلو« در »رم« ایتالیا 
قرنطینه شده است و این نمونه از فردی به دست آمده است که قبًا تست 
کرونای وی مثبت بوده است.وزارت بهداشت ایتالیا اعام کرد: »واحد علمی و 
آزمایشگاهی سیلو... یک ژنوم از ویروس... ]مشابه با[ گونه ای که در هفته های 
اخیر در انگلیس مشاهده شده را توالی یابی کرده است«.طبق گفته مقام های 
ایتالیایی، بیمار آلوده به ویروس جدید به همراه نامزدش به تازگی از انگلیس 
بازگشــته و وارد فرودگاه »فیومیچینو« رم شده است.طبق این گزارش، هر 
دو فــرد آلوده به گونه ویروس جهش یافته کرونا هم اکنون به همراه اعضای 
خانواده اشــان و آنهایی که در ارتباط نزدیک با آنها بوده اند، در قرنطینه قرار 

گرفته اند.

خطیب زاده:

اروپایی ها از پشت نفاق بیرون بیایند
سخنگوی وزارت امور خارجه با اعام اینکه به زودی گزارش فنی درباره سقوط هواپیمای 
اوکراینی منتشــر می شــود، به وزیر خارجه کانادا هشدار داد که در چارچوب یک دولت 
مشــخص پاســخگوی اقدامات خود باشند و گفت: برخی سیاســیون سیاست زده اتاوا 
می خواهند با استفاد از غم خانواد ه ها تجارت کنند.»سعید خطیب  زاده« سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسامی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، ضمن تشریح آخرین تحوات در حوزه سیاست 

خارجی به سؤاات مطرح شده پاسخ داد.

سفر روز چهارشنبه معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تهران
خطیب زاده در ابتدای این نشســت گفت که معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان 

چهارشنبه به تهران سفر می کند.

برجام مذاکره مجدد نخواهد شد 
این دیپلمات ارشــد ایرانی درباره اظهارات »سرگئی اوروف« وزیر خارجه روسیه درباره 
اینکه غرب درباره مباحث فرابرجامی از جمله بحث موشــکی با ایران خواستار گفت وگو 
با ایران اســت و ایران هم آماده بررسی این موضوع است، گفت: حواشی مختلفی درباره 
اظهاراتی که برخی مقامات می گویند همواره وجود داشته است. آن چه وزارت خارجه به 
صورت تداوم دار و بدون گسست پیامی همواره اعام کرده این است که برجام موضوعی 
است که روند خودش را داشته و مذاکره، امضا، جمع بندی و نهایی شده و چیزی که به 
این مرحله رسیده نه ما و نه کسی دیگری نمی تواند فکر کند که می شود آن را باز کرد.

خطیب زاده با بیان اینکه پیام ما روشن است و قطعنامه ۲۲۳۱ هم روشن است، تصریح 
کرد: برجام موضوعی نیســت که کســی بتواند آن را مذاکره کند یا بندی از آن را باز یا 
چیزی به آن اضافه کند. وی خاطرنشــان کرد: اینکه برخی عاقه مند به برخی تغییرات 
هســتند را گفته اند و می گویند و ما هم بارها گفته ایــم که ما نظرمان قطعی، یقینی و 
روشن است که برجام مذاکره مجدد نخواهد شد و طرف های برجامی و اروپایی بهتر است 
به انجام تعهداتشــان برگردند و درباره موضوعات فرعی دیگر که بعضا شــنیده می شود. 
جمهوری اسامی ایران در مقاومت حداکثری به دنیا یک پیام واحد را نشان داد که درباره 
امنیت ملی و مصالح عالی خود با کسی مذاکره نمی کند و خودش تصمیم می گیرد و اینها 
گمانه زنی هایی که خیلی منطبق با واقعیات نیست.ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: 
جمهوری اسامی ایران به عنوان یک کشور مقتدر در منطقه همواره اولویت های دفاعی 

خود را دارد و بر همان اساس نیز عمل خواهد کرد.

 سفر زنگنه به مسکو
وی درباره سفر بیژن زنگنه وزیر نفت به روسیه و صادرات چهار و نیم میلیون بشکه نفت 
به روســیه نیز گفت: این مطلب را نشنیده ایم. حجم صادرات ایران در پیک آن مشخص 
اســت. البته رفت و آمدهای این چنینی مرسوم است و وزارت نفت جزییات این سفر را 
اعام خواهد کرد. در راســتای همکاری های نفتی بین ایران و روسیه است.خطیب زاده 
خاطرنشــان کرد: سهم ایران از بازار نفت مشخص اســت و ایران این سهم را در تاش 
اســت تضمین کند و آنهایی که از دست رفته پس بگیرد و همه تاش ها را وزارت نفت 

انجام می دهد.

 آژانس خود را از مباحث و فشــارهای سیاسی و برخی حرکت های طرف سوم 
دور نگهدارد

ســخنگوی وزارت خارجه در خصــوص اظهارات اخیر رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی عنوان کرد: روابط ایران و آژانس یک رابطه کاما فنی اســت و 
توصیــه کردیم که در این چارچوب فنی روابط باید حفظ شــود.وی بیان کرد: هر وقت 
آژانس نگاه فنی به مســائل داشــته روابط ما مشخص، روشن و عمل گرایانه  بوده است. 
اظهاراتی گفته شــد و از آقای گروسی سؤال شد و بعد هم ایشان گفتند که منظورشان 
آن چیزی نبوده که برداشــت شده است. ما گفتیم برجام نه مذاکره می شود و نه سندی 
به برجام اضافه می شــود. ایشان هم تفســیر جدیدی بر حرف های خود گذاشت و گفت 
که منظورم در خصوص مســائل فنی بین ایران و آژانس بود که ما تفســیر خودشان از 
صحبت های خودشان را می پذیریم و می گوییم در این چارچوب می شنویم.این دیپلمات 
ارشــد ایرانی بیان کرد: توصیه ما به آژانس همواره این بوده که همواره خودشــان را از 
مباحث و فشارهای سیاسی و برخی حرکت های طرف های سوم دور نگهدارد تا هم شأن 
و وزن و اعتبار آژانس حفظ شود و رابطه ای که مبتنی بر همکاری های فنی است بتواند 

در مسیر خودش ادامه یابد.

 شریک غم خانواده های داغدار هستیم
خطیب زادهدر پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اظهارات وزیر خارجه کانادا که گفته 
باور نمی کنیم خطای انسانی باعث سقوط هواپیمای اوکراینی شده و اگر از روند تحقیقات 
و مجازات عامان ســقوط این هواپیما راضی نباشــیم به دیوان بین المللی دادگستری 
شکایت می کنیم، گفت: درباره واقعه ناگوار و تراژدی که رخ داد نهادهای کشور از جمله 
وزارت خارجه و همه اشــخاص و شخصیت های ایران و از بااترین مقامات ارشد نظام تا 
کســانی که امور را عادی پیگیری می کنند داغدار این اتفاق هستند و ما داغدار فرزندان 
ملت هستیم و شب و روزی نیست که از غم و اندوه این ماجرا ناراحت نباشیم. ما شریک 
این غم خانواده های داغدار هســتیم، بســیاری از آنهایی که جان خود را از دست دادند 
همه فرزندان رشید این ملت بودند. وی افزود:  وزارت امور خارجه در بااترین سطح خود 
از لحظات اول به دنبال روشــن شــدن ابعاد ماجرا بوده و البته می دانید ابعاد فنی آن به 
ســازمان هواپیمایی برمی گردد. سازمان قضایی نیروهای مسلح باید درباره متهمان نظر 
دهد و نیروهای مســلح درباره این خطای انسانی توضیح دادند و تمامی مراحل بررسی، 
ارزیابی و گزارش در خصوص این ســانحه توســط آنها در جریان است و اگر بپرسید با 

جزییات توضیح خواهند داد.

گزارش فنی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی آماده شده
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه گزارش فنی آماده شده است، خاطرنشان کرد: به 
رغم غم بزرگی که بر دل های  ماست، نهادهای جمهوری اسامی با دستورات موکد این 
قضیه را پیگیری کردند و تقریبا هیچ تاریخی درباره بررسی پرونده عقب نیفتاده است و 
تمامی تاش خود را براساس قوانین خودمان و معاهدات بین المللی که عضو آن هستیم 
انجام دادیم.به ذودی گزارش فنی قبل از یک ساله شدن این فاجعه منتشر و به صورت 
بر خط برای طرف های اوکراینی و آنهایی که باید در خصوص این گزارش بدانند، ارسال 
خواهد شد. تمام تاش خود را می کنیم که کار با نهایت شفافیت پیش برود.خطیب زاده 
بیان کرد: موضوع ساده ای نیست و پیچیده است و دستگاه های مختلفی کار را پیگیری 

می کنند.

سنگ اندازی و مداخات بیجای مقامات کانادایی/ هشدار به وزیر خارجه کانادا
این دیپلمات ارشــد کشورمان در خصوص اظهارات مداخله جویانه مقامات کانادایی نیز 
گفت: اظهارات مداخله جویانه و غیرقابل قبول از روز اول توسط مقامات کانادایی عنوان 
شده و مقامات کانادایی تا امروز بیشترین سنگ اندازی و مداخات بیجا و تاش خود را 
انجام داده اند که این مسیر طبیعی روشن شدن فنی ماجرا اتفاق نیفتد.وی با بیان اینکه 
رفتار مقامات کانادایی کاما سیاست زده است، اظهار داشت: رفتار آنها غیر حقوقی است 
و جایگاه حقوقی مشخصی ندارند ولی سعی می کنند با این اظهارات برای خودشان یک 

فضایی را درست کنند متاسفم از غم بزرگ این خانواده ها برخی سیاسیون سیاست زده 
کانادایی برای خودشــان کاه درســت و در فضای سیاست داخلی خود استفاده کنند و 
می خواهند از غم تجارت کنند.خطیب زاده افزود: به دولت و وزیر خارجه کانادا هشــدار 
می دهم که در چارچوب یک دولت مشخص پاسخگوی اقدامات خودشان باشند. دولتی 
که تمام تاش خود را در همراهی با رژیم فعلی کاخ ســفید انجام داده که دارو به ایران 
نرسد و تمامی تاش خود را کرده که با مسدود کردن مسیرهای مالی انتقال دارو و مواد 
اولیه به ایران همراهی کند، این دولت هیچ جایگاهی ندارد که پشت تریبونی قرار بگیرد و 
از حقوق بشر صحبت کند. این مسیری است که در ایران در چارچوب تعهدات مسئوانه 
خــودش در حال پیگیری اســت.وی گفت:  وزیر خارجه کانــادا را به ادب دیپلماتیک و 
شناختن حد و شأن و جایگاه خود دعوت می کنم و در همان چارچوب صحبت کند. غیر 

از آن مسیری است که پاسخ های متفاوتی را خواهند گرفت.

خطابه های یک طرفه و نخ نمای اروپایی ها/ اروپایی ها از پشت نفاق بیرون بیایند
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره قطعنامه حقوق 
بشری پارلمان اروپا علیه ایران هم بیان کرد: صادر کردن خطابه های یک طرفه، تکراری 
و نخ نما شــده نه قابل قبول اســت و ارزشی هم ندارد. پارلمان اروپا جا داشت که زودتر 
نشــان می داد که واقعا به فکر حقوق بشر است.خطیب زاده ادامه داد: به یاد ندارم هیچ 
قطعنامه ای را پارلمان اروپا تا به امروز تصویب کرده باشد و رژیم گستاخ و هتاک آمریکا 
را به خاطر نقض مبانی ابتدایی حقوق بشــر و فشــار اقتصادی علیه ملت ایران و جنگ 
اقتصادی محکوم کرده باشــد. من به یاد ندارم که پارلمان اروپا هیچ قطعنامه ای را صادر 
و در آن دول اروپایی را دعوت کند که این چنین در ســایه فشار آمریکا، برجام را نقض 
نکنند و در کنار رژیم ترامپ قرار نگیرند در انسداد مسیرهایی که می تواند به انتقال دارو 
و مواد اولیه به ایران کمک کند. به یاد ندارم وقتی بیماران پروانه ای و سرطانی در ایران 
داروهایی که ساخت کمپانی های بزرگ داروسازی سوئد و کشورهای دیگر بود و اینها از 
ارســال این داروها امتناع کردند، کسی در پارلمان اروپا در این زمینه قطعنامه ای صادر 
کرده باشد.وی گفت: متاسفانه سابقه طرف های اروپایی به ویژه پارلمان اروپا بسیار تیره 
و تاریک است. من دعوت می کنم از پشت نفاق بیرون بیایند و ببینند که به کدام یک از 
مسئولیت های خود عمل کردند. قطعنامه های گزینشی و طرفداری از کارزار ضد اطاعاتی 
بر علیه ایران و براســاس آن صدور چنین قطعنامه هایی نه تنها قابل قبول نیســت بلکه 

کاما و قویا محکوم است.

FATF موضع روشن وزارت خارجه درباره 
وی درباره موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
و اینکه آیا وزارت خارجه با مجمع در این خصوص همکاری خواهد داشت، گفت: موضع 
ما درباره FATF از ابتدا روشــن بوده اســت و وزارت خارجه و نمایندگان وزارت خارجه و 
معــاون اقتصادی و بخش بین الملل ما همواره گفته ایم هر چه زودتر بتوانیم مشــکل را 
حل کنیم به نفع سیســتم بانکی و مالی ماســت. استانداردهای شناخته شده  در جهان 
که امروز همه عضو آن هستند و به آن پیوسته اند چه در حوزه پولشویی و چه در حوزه 
تامین مالی تروریسم موضوعاتی است که وزارت خارجه نظرات خود را از روز اول به همه 
نهادها و ارکان نظام از جمله مجمع تشخیص گفته و باز هم خواهیم گفت. خطیب زاده 
بیان کرد: البته فکر می کردیم اگر تدبیری اندیشیده می شد که اسم ایران به لیست سیاه 
برنمی گشــت قطعا به تدبیر نزدیک تر بود. کار اان ساده نیست ولی وزارت امور خارجه 
بــه جهت وظایف ذاتی حاکمیتی خودش مجددا تاش خواهد کرد اگر مصالح و تصمیم 
عالی نظام بر این قرار بگیرد. امیدواریم مجمع تشــخیص با در نظر گرفتن منافع ملی و 
مصالح عالی نظام هر چه زودتر تصمیم خودشان را در چارچوبی که مقام معظم رهبری 
اشــاره فرمودند، اتخاذ کند. این مسیر را باید طی کنیم البته مضایق و فشارهایی خواهد 
بود ولی اینها مسائل فنی است و اجازه دهید در جای فنی با عزیزان صحبت کنیم.خطیب 
زاده اتهامات رســانه های ترکیه درباره ارتباط با یک گروه قاچاقچی و دستگیری یکی از 
سرکرده های گروهک های تروریستی نیز بیان کرد: من هیچ اطاعی در این زمینه ندارم 

و از طریق رسمی نیز چیزی به ما گفته نشده است.

 هشدار به رژیم آمریکا: به دنبال آتش افروزی نباش
 ســخنگوی وزارت خارجه درباره اصابت چندین راکت به منطقه ســبز بغداد هم گفت: 
اماکان دیپلماتیک ایران در عراق بارها مورد حمله واقع شــده است. ما سیاست یکسانی 
داشتیم که حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی مردود است و قابل قبول نیست. ولی 
نوع این حمله و زمان آن و بیانیه ای که وزیر خارجه آمریکا صادر کرده نشان می دهد زمان 
آن خیلی مشکوک است و انگار بیانیه ای را از قبل آماده کرده بودند که منتشر کنند. قویا 
اظهارات وزیر خارجه آمریکا را محکوم می کنم. وزیر خارجه ای که شــناخته شده دروغ 
می گوید و چه در این مقام و چه در زمانی که رئیس ســیا بــود. وی افزود: دولت عراق 
حتما با جدیت براساس وظیفه ای که دارد مسببان و عامان را پیدا خواهد کرد. به رژیم 
آمریکا هشدار می دهم به دنبال آتش افروزی و متشنج کردن اوضاع در این روزها نباشد.

 ناتوانی و بی عملی اروپا
وی درباره سازوکار اینستکس که سوال خبرنگاری بود بیان کرد: طرف های اروپایی روزی 
که آمریکا از برجام خارج شد خانم موگرینی و اعضای باقیمانده در برجام چه به صورت 
مکتــوب و چه در ماقات ها و جلســات اعام کردند تمام ابعــاد رفع تحریمی برجام را 
تضمین می کنند و ایران از برجام خارج نشــود. ما یک سال صبر کردیم و وقتی دیدیم 
طرف های اروپایی نمی توانند به تعهداتشان پایبند باشند، برای بازگرداندن توازن در برجام 
در چارچوب برجام برخی گام های کاهش تعهدات را برداشــتیم.خطیب زاده ادامه داد: 
یکــی از مواردی که اروپا گفت می خواهــد در چارچوب آن تعهداتش را انجام دهد، یک 
خودران مالی و انتقال مالی بود که اول گفتند SPV بعد به اینســتکس تبدیل شــد و ما 
گفتیم اگر می توانیــد در این چارچوب اقدامات خود را انجام دهید ما کمک می کنیم و 
استقبال کردیم. تمام کمک های ما در ایران برای ایجاد نهاد متناظر و ... متاسفانه به نتیجه 
نرسید. یکی دو تراکنش انجام شد و تحت فشار آمریکا ناتوانی و بی عملی اروپا نشان داده 
شد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: این بر عهده اروپاست که نشان دهد توان حداقلی 
را برای کانال مالی که خودش تعبیه کرده دارد ولی متاسفانه بعد از دو سال نشان داد این 

توان را ندارد و این در تاریخ روابط ایران و اروپا به عنوان موضوع مهم باقی خواهد ماند.

 آمریکا باید به تعهداتش در برجام برگردد 
وی در پاســخ به سؤالی درباره اظهارات جیک سالیوان مبنی بر اینکه بازگشت آمریکا به 
برجام مشروط به این است که ایران گام های کاهش تعهداتی را متوقف و به عقب بازگردد، 
گفت: سیاست ما کاما روشن است مهم نیست چه کسی چه اظهارنظری می کند. آمریکا 
ناقض فاحش تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ بوده و باید به تعهداتش در برجام برگردد و 
ما باید آن را ببینیم و روی کاغذ نیست. همه قدم هایی که برداشتیم برگشت پذیر بوده 
است البته ابعادی داشته است. اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل کند ما همه مسیر را که 

رفتیم در مسیر برجام بوده است و مسیر کاهش تعهدات را برخواهیم گرداند.

 تنها مسیر همکاری با ایران مسیر احترام متقابل است
این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاسخ به سوال دیگری درباره لغو نشست اقتصادی ایران و 
اروپا بعد از اعدام روح اه زم خاطرنشــان کرد: سفرای آلمان و فرانسه به خاطر اقدامات 
مداخله جویانه احضار شــدند و به صراحت گفتیم که اظهــارات مداخله جویانه آنها را 

نمی پذیرم و نه حاضریم در آن مســیر با آنها گفت وگویی داشته باشیم. اظهارات دوپهلو 
و استاندارد دوگانه مواردی هستند که بارها به آنها تذکر داده شده است.  تا موقعی این 
مسیر به مسیر احترام برانگیز تبدیل نشود برخی گفت وگوها معطل خواهند بود.خطیب 

زاده بیان کرد: تنها مسیر همکاری با ایران مسیر احترام متقابل است.

 سفر ظریف به باکو قطعا انجام خواهد شد
ســخنگوی وزارت خارجه درباره سفر ظریف به باکو نیز گفت: این سفر منطقه ای بود و 
قطعا انجام خواهد شــد. البته مقدمات آن باید فراهم شود. اما این سفر گفت وگوهای ما 
را با دوســتان در جمهوری آذربایجان و دیگر پایتخت ها معطل نکرده اســت. مراودات و 
رفت و آمدها هم نشان می دهد. امیدواریم با درک حساسیت ها و شرایط برخی دوستان 
ما مســیری که آغاز شده را تداوم دهند.وی درباره ســفر معاون نخست وزیر جمهوری 
آذربایجان گفت: ما مباحث جدی مرزی داریم و برخی از شــهرهای آزاد شده تاسیسات 
مشترکی بین ما است. توافقاتی درباره همکاری های دوجانبه درباره زیرساخت ها و مسائل 
آبی و ســد و انتقال و ترانزیت داشــتیم که این سفر از این لحاظ حائز اهمیت است که 

توافقات اولیه را سر و سامان دهیم.

 موضوعات منطقه مربوط به اروپا نیست/ اجازه نمی دهیم کسی با امنیت ملی و 
امور دفاعی ما شوخی کند

ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ به ســوال دیگری درباره اینکه اروپایی ها قبا 
خواســتار گفت وگو با ایران درباره مســائل منطقه و موضوعات موشکی شده بودند و آیا 
از مواضع خود عقب نشــینی کرده اند؟ گفت: جواب ما کاما روشن است. ما در خصوص 
برجام مذاکره مجدد نخواهیم داشــت.وی افزود: در خصــوص موضوعاتی که مربوط به 
منطقه اســت به اروپا مرتبط نیست و با منطقه باید صحبت کنیم. مسائلی که به امنیت 
ملی و مصالح عالیه نظام و امور دفاعی کشــور برمی گردد نه با کسی صحبتی داریم و نه 
اجازه می دهیم کســی با این حوزه ها شــوخی کند. پیام ما روشن بوده و سال ها زبان و 
ادبیات و مقاومت ما این را نشــان داده است. البته هر کسی مختار است نظرات خود را 

بگوید. بهتر از هر کسی می دانند که ریشه های ناآرامی در منطقه چیست.

دیپلماسی اقتصادی مکمل وظایف دستگاه های مسئول است
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سوالی درباره همکاری اقتصادی 
با ســوریه و ضعف دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: دیپلماســی اقتصادی مکمل وظایف 
دستگاه های مســئول اســت. اینگونه نیســت که ما در حوزه های اقتصادی پروژه ها و 
همکاری ها را نداشــته باشیم. البته محدودیت ها را داریم. این سوال باید به دستگاه های 
مسئول که پرونده سوریه و موضوعات اقتصادی را در حوزه های سرمایه گذاری و تجارت 
پیگیری می کنند ارجاع داده شــود.وی یادآور شــد: وزارت خارجه نمی تواند پاسخگوی 
وظایف دیگر ســازمان ها باشــد. وزارت خارجه نقش مشــخصی در حوزه همکاری های 

بین المللی و روابط تجاری دارد.

همواره آغوش ما برای گفت وگو درباره منطقه باز بوده
به گزارش فارس، خطیب زاده در پاســخ به ســوالی درباره نگرانی و کارشــکنی برخی 
کشورهای منطقه گفت: کشورهای منطقه دوست ایران هستند. ما روابط بسیار نزدیکی با 
کشورهای همسایه داریم و با آسیای مرکزی و قفقاز کار می کنیم. در حوزه خلیج فارس 
به غیر از عراق، ســفر معاون وزیر خارجه ایران به عمان را داشتیم. سفرها با کشورهای 
منطقه در پیش است.وی افزود: یکی دو کشور هستند که سعی می کنند به نیابت از بقیه 
صحبت کنند و هیچ نیابتی ندارند. ما چیزهایی که می شــنویم را خیلی ارزش برای آن 
قائل نیستیم. آنچه مربوط به برجام است در توافق نوشته شده و چیزی مسکوت گذاشته 
نشده و مشروط به آینده نمانده که در آینده گفت  وگو شود. کشورهایی که سعی کردند 
امنیت خود را از بیرون بخرند به ضرر امنیت منطقه و بازار اســلحه و بازار ســاح های 
کشورهای دیگر و منبع تجاوز شدند و از شاخ آفریقا تا جنوب شرق آسیا دخالت می کنند 
و سیاست های تهاجمی پیش گرفته اند و روزی که متوقف کنند و به این بلوغ برسند که 
در داخل منطقه باید مسائل منطقه را حل کنند و نمی توانند با اجاره دادن امنیت خود به 

کشورهایی که ناقض امنیت منطقه هستند نمی توانند امنیت به دست بیاورند. 

 تمام اقدامات ما تحت نظر آژانس است
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســوالی درباره انتشار گزارش هایی مبنی بر اینکه 
فعالیت های جدیدی در سایت غنی سازی فردو انجام می شود، گفت: چیز جدیدی نیست 
و تمام اقدامات ما تحت نظر آژانس اســت و همه ساخت و سازها زیر نظر آژانس است و 

به آن اطاع داده می شود.

سفر قالیباف به روسیه و چین؟
خطیب زاده درباره اخبار منتشر شده مبنی بر سفر قالیباف به روسیه و چین هم درباره 
مصوبه مجلس عنوان کرد: چنین چیزی نشــنیدم و چنین چیزی مرسوم نیست. رئیس 
مجلس در ظرفیت خود ســفرهایی داشته است و من این ارتباط را نه متوجه شدم و نه 

شنیدم.

ایران کانون ترانزیت منطقه 
به گزارش فارس، ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره راه 
اندازی راه آهن ترکیه به چین و ابراز نگرانیکارشناســان از وارد آمدن ضربه اقتصادی به 
ایران از این طریق، گفت: آن کســانی که با جغرافیا و ژئوپولتیک منطقه آشــنا هستند 
می دانند که ایران همواره چهارراه رفت و آمد بوده و این چهارراه از زمانی که مسیر جاده 
ادویه از جنوب به شمال بوده و چه در زمان جاده ابریشم بوده است که از دوران باستان 
به صورت طبیعی در این فضا قرار داشته است. مزایای ایرانی به لحاظ ترانزیتی اصا قابل 
احصا نیست. طبیعی است برخی کشورها تنوع سازی مسیرهای خود را داشته باشند و ما 
هم استقبال می کنیم.وی یادآور شد: البته همواره ایران به عنوان کانون ترانزیت منطقه 
مطرح بوده است که راه  آهن خواف - هرات نیز اخیرا افتتاح شد. نشست سه جانبه ای با 
هند و ازبکستان داشتیم درباره راه آهن زاهدان. پروژه های ترانزیتی در ایران متنوع است 
و جای نگرانی ندارد. البته باید تاش کنیم که فضا و زیرساخت های خود را بیش از پیش 

آماده کنیم که این مزایای ترجیحی ایران از بین نرود.

موظف به اجرای مصوبه مجلس هستیم/ طرف های اروپایی بیشتر از بقیه به این 
مسیرها آشنا هستند 

ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ارائه ضرب ااجل از سوی ایران برای رفع تحریم ها 
در پی مصوبه اخیر مجلس و اینکه آیــا ایران از دریافت غرامت در خصوص تحریم های 
آمریکا عقب نشــینی کرده است؟ نیز بیان کرد: آنچه مجلس تصویب کرده در چارچوب 
آیین نامه هــای اجرایی دولت حتما باید اجرا شــود و وزارت خارجه و تمامی ارکان نظام 
مکلف به اجرای آن هســتند و این آیین نامه های اجرایی وقتی اباغ شود همه ما انجام 
خواهیم داد.خطیب زاده ادامه داد: همه طرف ها باید بدانند در یک نظام مردمساار ممکن 
است ما نظرات متعدد و متکثری داشته باشیم، ولی وقتی به قانون تبدیل شد و بعد آیین 
نامه های اجرایی آن اباغ شــد در همان چارچوب اجرا می کنیم و در نشست کمیسیون 
مشــترک برجام در هفته قبل گفته و اعام شد ما موظف به اجرای آن هستیم. مجلس 

مستقا تصمیم گرفته و ما هم موظف به اجرای آن هستیم.
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گندم، از زمان اهلی شــدن در منطقــه بین النهرین تاکنون، عاوه 
بــر آن که غذای اصلی بســیاری از مردم را تشــکیل داده، تأثیرات 
جانبی زیادی نیز داشــته است. محققان کشور، بر تأثیر عصاره این 
گیاه باســتانی در مقابله با ناباروری تأکید کرده اند. اهمیت باروری 
و مســائل مربوط به آن، به عنوان مهم ترین عامل مؤثر تغییردهنده 
اندازه جمعیت، سبب شده تا مطالعه در مورد این موضوع و مسائل 
ضمیمه آن روزبه روز افزایش یابد. بی شک خانواده، اصلی ترین نهاد 
اجتماعی، بنیادی ترین عنصر جامعه و بســتر ایجاد و رشد بسیاری 
از ارزش هاست. به گونه ای که عموم صاحب نظران بزرگ، خانواده را 
جزئــی از نظام کلی جامعه و در رابطه تنگاتنــگ با آن می دانند و 

پیشرفت خانواده را در جهان می جویند. 

یافته هــای یک مطالعــه مروری حاکی از این اســت که اســتفاده از 
SARS- دهان شــویه های بتادین و کلرهگزیدین، کاهش بــار ویروس

CoV-2 را در پــی دارد و بــا جلوگیری از انتقــال آن از طریق بزاق و 
حفره دهان می تواند در پیشگیری از این بیماری نقش داشته باشد. یکی 
از مهم ترین راه های انتقال بیماری کووید-۱۹ قطرات تنفســی و تماس 
شخص به شخص است. یکی از گیرنده های ویروس کووید-۱۹، گیرنده 
ACE2 اســت که در حفره دهان و به ویژه بر روی سلول های اپیتلیال 
زبــان به طور فراوان وجود دارد. این ویروس با اتصال به گیرنده خود در 
دهان می تواند باعث آلوده شدن فرد و انتقال بیماری به سایر افراد شود. 
در طول همه گیری کووید-۱۹، افراد به دلیل اســتفاده طوانی مدت از 

ماسک و مصرف ناکافی آب ممکن است.

محققان برای اولین بار شــواهد فیزیولوژیکی ارائه داده اند که نشان 
می دهد یک سیستم مدواسیون عصبی گسترده)گروهی از نورون ها 
کــه عملکرد نورون های تخصصی را تنظیم می کنند( به شــدت بر 
پردازش صدا در یک منطقه مهم شــنوایی مغز تأثیر می گذارد. این 
مدواسیون عصبی به نام استیل کولین، می تواند به شبکه شنوایی 
اصلی مغز در تشــخیص گفتار از صدا کمک کند. این مطالعه باعث 
ایجاد توجه تازه ای به این مبحث خواهد شــد که بخش های مشابه 
در مغز که به نظر ســاختار ساده ای دارند بسیار پیچیده هستند و 
تاثیر تنظیم کنندگی مهمی مانند بخش های اصلی تر مغز دارند. این 
گروه تحقیقاتــی آزمایش های الکتروفیزیولوژیک و تجزیه و تحلیل 

داده ها را انجام دادند.

تاثیر عصاره گندم بر درمان 
ناباروری

تاثیر دهان شویه ها در پیشگیری 
از بیماری کرونا

مغز چطور تفاوت صحبت و صدا 
را تشخیص می دهد؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پارکور بازی جوان معلول 18 ساله فلسطینی در باریکه غزه

دلجویی فورد از خریداران برانکو 
احتمااً خبر مربوط به تأخیر در تولید فورد برانکو جدید به خاطر مشکات ناشی از همه گیری کرونا را شنیده اید. خب اگر شما برانکو 
را رزرو کرده اید باید بدانید فورد به دنبال دلجویی از شما به خاطر این مشکل بوده و ۱۰۰ دار را برای تشکر از شکیبایی شما پرداخت 
می کند. البته نکته ای وجود دارد و آن اینکه فورد این پول را به صورت امتیازات جوایز FordPass پرداخت می کند. قبًا نیز 2۰۰ دار 
دیگر به خریداران برانکو از این طریق پرداخت شده بود. اما جریان مربوط به امتیازات جوایز FordPass را یکی از رسانه ها کشف کرد. 
هر فردی که در این برنامه شرکت کند و تا زمان تحویل خودرو بتواند ۴2 هزار امتیاز را به دست آورد جوایزی را دریافت خواهد کرد. 
البته این جوایز را همه خریداران برانکو دریافت خواهند کرد. افرادی که منتظر تحویل برانکوی خود هستند 2۰ هزار امتیاز دیگر را کسب 
خواهند کرد که بنا به گفته فورد ۱۰۰ دار ارزش داشته و باعث می شود ۶2 هزار امتیاز کامل به ارزش ۳۰۰ دار کسب شود. خب با این 
امتیازات چه کارهایی می توان انجام داد؟ خریداران می توانند از امتیازات خود در سرویس و نگهداری و خریداری وسایل جانبی برانکو 
استفاده کنند. این برنامه هنوز در مراحل اولیه خود قرار داشته و فورد گفته جزئیات بیشتر آن را با آغاز تحویل برانکو منتشر خواهد کرد. 

هم اکنون قرار است تولید فورد برانکو جدید از تابستان سال آینده میادی شروع شود و شایعات نشان می دهند .

ماجرای توقف پخش اینترنتی بسکتبال زنان چیست؟
دبیر فدراسیون بسکتبال می گوید پخش اینترنتی لیگ برتر بسکتبال زنان متوقف نشده است و در روزهای آینده پخش مسابقات از سر 
گرفته می شود. لیگ برتر بسکتبال زنان امسال شاهد اتفاقی مثبت و امیدوار کننده بود؛ برای اولین بار مسابقات دختران بسکتبالیست 
از طریق صفحه رسمی فدراسیون در آپارات پخش شد و عاقه مندان توانستند از این طریق در جریان رقابت ها قرار بگیرند. البته هفته 
پایانی دور رفت و هفته نخست دور برگشت رقابت های گروه دوم که طی روزهای 2۷ و 2۸ آذر برگزار شد، پخش اینترنتی نداشت. به 
دنبال این اتفاق برخی از دختران بسکتبالیست در صفحات شخصی خود ابراز نگرانی کردند که مبادا این روند متوقف شد. شبنم کاهی، 
دبیر فدراســیون بسکتبال در این مورد به ایســنا گفت: "پخش اینترنتی ما متوقف نشده است. مسابقات هفته گذشته در سالن انرژی 
اتمی که چند منظوره است برگزار شد و LED های تبلیغاتی باید جلوی خط دروازه فوتسال قرار می گرفت اما از آنجایی که  ممکن بود 
خسارت ببینند امکان این کار وجود نداشت. از طرفی از آنجایی که LEDهای تبلیغاتی و فیلمبرداری مثل زنجیره  بهم متصل هستند، 
نتوانستیم هماهنگی ازم را برای پخش ایجاد کنیم اما از هفته آینده دوباره پخش اینترنتی داریم. او در مورد شایعه مخالفت مسئوان 

با پخش مسابقات گفت: مخالفتی با پخش اینترنتی وجود ندارد.

ن را گار خندا ن رادیدم ه ره آن ن آن ماه رخ ستاره دندا ن رار ماه دو هفته افته عمدا مشکین دو رسن ه زنخدا
ن دلها همه گوی کرده چوگان راچوگان زده ش خلق ر میدا بیجاده و رُّ و شَّکر افشان رابوی گل و مشک داده از باده از جام و اه آب حیوان راره داده ه سوی زر و بیجا ده وز کار ببرده اهل عصیان رار کار کشیده اهلِ طاعت را

پیشنهاد

چهره روز

برگ اضافی
کتاب برگ اضافی یادداشــت هایی اســت از شرق تا 
غرب که ســومین ســری از ســفرنامه های منصور 
ضابطیان است. در برگ اضافی، نویسنده فقط به بیان 
خاطرات و اتفاقات کوتاه پرداخته است. گویی دوستی 
از سفر برگشته و برای شما خاطراتی را که هر لحظه 
بــه یاد می آورد بازگو می کند. در کتاب برگ اضافی 
هــم عکس هایی وجود دارد که نســبت به دو کتاب 
قبلی بهتر و زیباتر هســتند. خاطرات و داســتان ها 
کوتاه هستند و هر کدام جذابیت خاص خود را دارند. 
کتاب برگ اضافی یک کتاب فوق العاده خوش خوان 
است. خاطرات بیان شده کوتاه و کامل هستند. اما بی 
نقص نیست. عکس های استفاده شده بهتر و دیدنی 
تر هســتند اما همچنان هیچکدام توضیحی ندارند. شاید بعضی از عکس ها واضح باشند اما همه 
آن ها این ویژگی را ندارد. یک ایراد کوچک دیگر که کتاب دارد آن است که در بعضی موارد فقط 
اسم شهر بیان شده است و خواننده احتماا نمی داند که آن شهر در کدام کشور است. البته بعضی 
وقت ها در متن به کشور هم اشاره شده است ولی در همه موارد این طوری نیست. به عنوان مثال 
در مورد شــهر کراکف در متن توضیح می دهد که در لهستان است ولی مثا هیچ اشاره ای نمی 
کند که شــهر براتیساوا در کدام کشور است. بانکوک – در تایلند می شود هزار و یک چیز برای 
خوردن پیدا کرد که تصورش را هم نمی کنید. از نارگیل های تازه که آن قدر خوشــمزه اند که 
آدم در حسرت این می گذارند که چرا همان میمون باقی نمانده تا موزهای کبابی که بوی عجیب 
و غریبی دارند. بوداپســت – عین چی باران می آید. از قطار که پیاده می شــویم انگار همان اول 

شیلنگ آب را می گیرند رویمان و خاص.

اکبر اکسیر
اکبر اکســیر )متولد ۱۳۳2 در آستارا( شاعر، آموزگار 
بازنشسته زبان و ادبیات فارسی، گرافیست، طنزپرداز 
معاصر ایرانی و صاحب نظریه شــعر فرانو و مجموعه 
شعرهای در ســوگ ســپیداران، بفرمایید بنشینید 
صندلی عزیز، زنبورهای عسل دیابت گرفته اند، پسته 
ال سکوت دندان شــکن است، ملخ های حاصلخیز، 
مااریا، ما کو تا اونا شیم و من هارا شورا هارا می باشد. 
طنزپردازی در عین ســادگی و ایجاز، از ویژگی های 
برجسته اشعار اکســیر هستند. اکسیر معتقد به فقر 
»تولید اندیشه و نظریه پردازی« در ادبیات امروز است. 
جریــان فرانو در ابتدا به صــورت گروهی و با عنوان 
حلقه شــعر فرانو مطرح بود و شاعرانی نظیر منصور 
بنی مجیدی، داوود ملک زاده، آرش نصرت اللهی و افشین خدامرد در آن حضور داشتند و البته برای 
پیش برد این جریان، به انتشار مقاله، مصاحبه و حتی ویژه ی ادبی پرداختند. مجله  ادبی دانشجویی 
»بلم« به ســردبیری داوود ملک زاده در ســال ۱۳۸۴، با انتشار »ویژه ی فرانو و اکبر اکسیر« جزو 
اولین و موثرترین مجات در راستای تثبیت نام فرانو بوده است. انتشار شعری در فروردین ۱۳۹۰ 
با عنوان »پستهٔ ال« منتسب به حسین پناهی که در واقع سرودهٔ اکبر اکسیر است، واکنش اکسیر 
و ناشر آثارش را در پی داشت. این شعر با عنوان »اخطار« در یکی از کتاب های اکسیر به نام پسته ی 
ال سکوت دندان شکن است منتشر شده است. اکسیر با اشاره به انتشار شعرهایش به نام حسین 
پناهی در فضای مجازی، درخواســت اصاح این اشــتباه را داد. عنوان های »پداگوژی«، »میدان 
فردوســی«، »صرفه جویی« و »مشــورت« که برگرفته از کتاب زنبورهای عسل دیابت گرفته اند 

هستند نیز از جمله شعرهایی بودند که به اشتباه، منتسب به حسین پناهی شده بودند.

فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی از موافقت دولت با برقراری 
بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد. سیدعباس 
صالحی گفت: با تصویب آیین نامه مربوطه در هیات وزیران 
از این پس بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که از 
جمله تکالیف قانون برنامه ششم توسعه کشور است اجرایی 
می شود. او با اشاره به فرآیند طی شده برای تصویب نهایی 
این آیین نامه، افزود: از جمله نقاط قوت مصوبه اخیر هیات 
وزیران مشارکت صنوف فرهنگی و هنری در تهیه و تدوین 
پیش نویس اولیه آن است که در جلسات متعدد با محوریت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی تهیه و برای سیر مراحل 
قانونی و اخذ نظر دستگاه های مربوطه و مندرج در تبصره 
یادشده به سازمان برنامه و بودجه ارسال و توسط سازمان 
مزبور برای تصویب تقدیم دولت شد و پس از جلسات متعدد در کمیسیون فرهنگی دولت و حصول وفاق در 
مجموعه دستگاه های ذی ربط بویژه وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، آیین نامه مربوطه بررسی نهایی شد 
و در جلسه مورخه ۳۰ آذر توسط هیات وزیران تصویب شد. وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: برای اولین بار برای 
حمایت از این قشر فرهیخته بیمه بیکاری اجرا خواهد شد زیرا عمده این مشاغل در زمره مشاغل آزاد تعریف 
و تا کنون مشــمول حمایت های قانون بیمه بیکاری نشده اند. صالحی یادآور شد: یکی از آسیب پذیرترین 
مشــاغل در هر کشوری مشاغل حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است چرا که با هر فشار و چالش اقتصادی و 
مالی، تولیدات آن از سبد مصرفی خانوار حذف یا از اولویت خارج می شود. بحران کرونا و تعطیلی های پی 
در پی مشاغل فرهنگی و هنری، علی رغم حمایت های انجام شده توسط دولت، مشخص کرد شاغان این 
فعالیت ها باید از پشتوانه محکم تری برخوردار شوند تا پوشش دهنده و حامی معیشت این قشر فرهیخته باشد.

موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری 
اهالی فرهنگ، هنر و رسانه


