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مشــاور امنیت ملی افغانستان با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.حمداه محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان 
صبح دیروز و در بدو ورود به تهران با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.حمداه محب در این سفر عاوه بر 
ماقات با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با برخی مقامات عالی سیاسی و امنیتی جمهوری اسامی ایران نیز دیدار و گفت وگو می کند.در این دیدار، 
شمخانی با تبیین سیاست اصولی جمهوری اسامی ایران مبنی برتقویت حسن همجواری و برقراری روابط راهبردی با کلیه همسایگان خود تصریح کرد؛ 

افغانستان به دلیل اشتراکات و پیوندهای فراوان میان دو ملت از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران....
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ایرانیان بر تحریم ها فائق آمده اند
طبــق قولی که دولــت روحانی به مردم داد، قــرار بود با امضای 
برجام کلیه تحریم های ظالمانه نسبت به جمهوری اسامی ایران 
به یکباره ملغی شــوند اما با ورود دونالد ترامپ به صحنه سیاسی 
آمریکا علی الظاهر ورق برگشت و هم تحریم ها بیشتر و بیشتر شد 
و هم قول هایی که تیم دست و پاچلفتی دیپلماسی دولت به دولت 
داده بودند محقق نشد و ملت ایران مصیبت برجام بی سرانجام را 
۴ سال بدوش کشیدند. امروزه همه جهانیان شاهد بودند که آمریکا 
در برجام و نه تنها در برجام که در بسیاری از معاهدات بین المللی 
فاقد اخاق معرفی شــد. با این حال رئیس جمهوری را در کشور 
به پیروزی رسانیده که خود شاهد بد اخاقی رئیس جمهور قبلی 
یعنی دونالد ترامپ است که بنا دارد کاخ سفید را به کمک مردمی 
که به او رای داده اند تحویل ندهد. اما در رابطه با ایران جو بایدن  
منتخب پیروز انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا که مدعی رهبری جهان از 
سوی آمریکاســت. همین مدعی رهبری جهان ابتدا باید رهبری 
اخاق در آمریکا را نشان جهانیان دهد تا ذره ای تفاوت نسبت به 
رئیس جمهور قبلی را نمایش داده باشد. برای او کوچکترین قدم 
برای آنکه نمادی متفاوت بوده باشد ازم است کلیه تحریم ها که 
فقــط و فقط مردم ایران را هدف قــرار داده و آنان را دچار ظلمی 
بی حد و حصر نموده بدون طفره رفتن و بازی با کلمات و اســیر 
سیاســتهای صهیونیستی شدن یکجا ملغی سازد. امروزه بسیاری 
از فرهنگ مداران در سیاســت و اقتصــاد آمریکا معتقدند، ایاات 
متحده نمی تواند با ایجاد فقر و ناامیدی در سایر کشورها کار خود 
را پیش ببرد؛ چنین سیاستی عکس لفاظی های آمریکا به عنوان 
یک رهبر اخاقی در جهان اســت. بایدن تنها با پایان دادن به این 
تحریم ها می تواند ضمن پیشــبرد منافع ایاات متحده، وجهه از 
دســت رفته آمریکا را نیز احیا کند. منافع ایاات متحده از طریق 
مذاکره بهتر تامین می شود. تا مدتی بعد از اینکه ترامپ از خروج 
ایاات متحده از توافق هســته ای ایران خبــر داد، ایران به تایید 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی همچنان غنی ســازی را فراتر از 
سطح توافق شده در برجام دنبال نمی کرد. اما اکنون دیگر شرایط 
مثل آن زمان نیســت. ایرانیان حتی طبق بندهای ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ 
برجام این اجازه را دارا هستند که از معاهده ان پی تی خارج شده 
و اجازه دسترســی آژانس بین المللی را هم برای ورود و راســتی 
آزمایی ندهند. همه جهانیان معتقدند ایاات متحده از بازگشــت 
به مذاکرات سود خواهد برد و برای تحقق چنین امری ازم است 
که بایدن فرمان های اجرایی دولت ترامپ در قبال ایران را یکجا و 
بدون مسامحه لغو کند. تنها چنین کاری می تواند اعتبار از دست 
رفته آمریکا را در کوتاه مدت و زمانی که بایدن برای یک توافق به 
آن نیاز دارد، احیا کند و زمینه را برای مذاکرات گسترده تر بر سر 
موضوعات بعدی فراهم آورد. اینکه ایران بپذیرد که بایدن با اصرار 
برای توافقی همه جانبه مقاومت کند شاید کار را پیچیده تر نماید 
و در ایــن امر ایاات متحده احتمال عایدی غیر از »هیچ چیز« را 
نخواهد داشت. ایرانیان معتقدند تحریم بسود ایشان بوده و توانسته 
اند بخش مهمی از تحریم ها را پشت سر گذاشته، بر قدرت و توان 
داخلــی تکیه کرده و بر اثر ناگوار تحریم ها فائق آیند. اخیرا رهبر 
معظم انقاب اســامی طی یک سخنان کاما شفاف که موجب 
بهره برداری شیطنت آمیز و تحریف رسانه های غرب گرا نیز شد 
بیــان فرمودند که: » باید در همه عرصه ها از جمله اقتصاد، علم و 
فناوری و دفاعی قوی شویم چون تا قوی نشویم دشمنان از طمع، 
تعرض و تجاوز دســت بر نخواهند داشــت. لذا توصیه قطعی من 
این اســت که به دشمن اعتماد نکنید و برای رفع مشکات مردم 
و درست شدن آینده کشور به وعده  های این و آن اعتماد نکنید، 
زیرا اینها وعده  های خوبان نیست بلکه وعده های اشرار است، ضمن 
آنکه دشمنی ها را نیز نباید از یاد ببرید. دیدید که آمریکای ترامپ و 
آمریکای اوباما با شما چه کرد. دشمنی ها فقط مخصوص آمریکای 
ترامپ نیست که با رفتن آن تمام شود، آمریکای اوباما نیز با شما 
و ملت ایران بدی کرد.  ســه کشــور اروپایی نیز نهایت بدعملی، 
لئامت، دورویی و نفاق را از خود نشــان دادند. مسئوان نباید این 
اتحاد و هم صدایی مردم را ]اشاره به اتحاد ملی ناشی از گفته های 
اردوغان [ از بین ببرند و ملت را تکه تکه کنند، بلکه باید هر ســه 
قوه بویژه رؤســای آنها با هم افزایی و همکاری، اختافات خود را با 
مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگــر نمی گویید باید با دنیا مذاکره 
کرد، آیا نمی شود با عنصر داخلی مذاکره و اختافات را حل کرد؟ 
این یک واقعیت اســت که »رفع تحریم به دست دشمن است اما 
خنثی سازی آن به دست خودمان است. بنابراین باید بیش از آنکه 
به فکر رفع تحریم باشــیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم. البته 
نمی گوییم دنبال رفع تحریم نباشــیم، چرا که اگر بتوان تحریم را 
رفع کرد، حتی یک ســاعت هم نباید تأخیر کنیم، اگرچه اکنون 
چهار ســال اســت که تأخیر شده و از ســال ۹۵ که بنا بود همه 
تحریم ها یک باره برداشته شود، تا امروز نه تنها تحریم ها برداشته 
نشــد بلکه زیادتر هم شــد«. حضرت آیت اه خامنه ای خطاب به 
مســئوان در همین ســخنرانی که با متولیان بزرگداشت سردار 
شهید سپهبد سلیمانی و یارانش که بدست ترامپ خون آشام ترور 
شدند، انجام میشد، تاکید کردند که: » اگر بتوان با روش درست، 
عاقانه، ایرانی- اسامی و عزتمندانه تحریم ها را برطرف کرد باید 
این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید بر خنثی سازی تحریم ها 
باشــد که ابتکار آن به دست ]خودمان[ است«. این شیوه رهبری 
بر نحوه مقابله با بداخاقی غربی خصوصا آمریکایی توانسته ایران 
اســامی را روی پای خود نگــه دارد و به همین دلیل این اعتقاد 
وجــود دارد که حتی اگر جو بایدن هم در مســیر بداخاقی های 
گذشته اعم از اوباما یا ترامپ حرکت کند ایرانیان خواهند توانست 
توانمندتر از گذشته هم بر استقال قدرت هسته ای و هم بر تاثیر 

تحریم ها بر اقتصادشان فائق آیند.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

محدودیت ها تا پایان کرونا ادامه دارد
معاون کل وزارت بهداشــت گفت: محدودیت های کرونایی با توجه به میزان بستری های کرونا در شهر ها تغییر 
می کند و تا پایان کرونا ادامه دارد.معاون کل وزارت بهداشــت با اشاره به دستاوردهای محدودیت های کرونایی 
اعمال شده و همکاری مردم اظهار کرد: با انجام اقدامات خوب و همکاری مناسب دستگاه های مختلف در زمینه 
مقابله با بیماری کرونا به  دســتاوردهای بزرگی دست پیدا کرده ایم.ایرج حریرچی با اشاره به اینکه ما از مردم 
درخواســت داریم که در زمینه رعایت دستورالعمل ها و بهداشــت فردی همکاری بیشتری با وزارت بهداشت 
داشته باشند، بیان کرد: در حال حاضر محدودیت های اعمال شده بر اساس مصوبات ستاد ملی کروناست و این 
محدودیت ها بنا بر گفته رئیس جمهور تا پایان کرونا با ما خواهد بود.وی افزود: در حال حاضر افزایش یا کاهش 
محدودیت ها بستگی به وضعیت شهرها از لحاظ میزان بستری های ناشی از کرونا دارد و اگر مردم دستورالعمل 
ها را به طور دقیق رعایت کنند، وضعیت شهرهای نارنجی به زرد تبدیل خواهد شد و محدودیت ها تغییر خواهد 
کرد و اگر میزان بستری ها افزایش پیدا کند شهرنارنجی به قرمز تبدیل خواهد شد و به طور خودکار محدودیت 
ها افزایش پیدا می کند.معاون کل وزارت بهداشــت گفت: از بیماران غیر کرونایی درخواست داریم که مراجعه 
خود را به پزشــکان و مراکز درمانی را به تاخیر نیندازند تا مشــکلی برای  بیماران زمینه ای مانند مبتایان به 
سرطان، فشار خون و دیابت ایجاد نشود.او تاکید کرد: در مراکز بهداشتی و حتی بیمارستان های دولتی، محل 
تردد بیماران عادی و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با بیماران کرونایی جدا شــده اســت و افراد بدون هیچ 

دغدغه ای به پزشک مراجعه کنند.

بررسی تغییر هزینه ها در ماه اخیر
افزایش ۴۴ درصدی هزینه خانوارها

طبق اعام مرکز آمار، در ماه گذشــته هزینه خانوارهای ایرانی تا ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده اما در این بین برخی کااها از جمله گروه خودروهای 
ســواری با تورم منفی مواجه شــده و متوسط نرخ آن حدود ۳.۶ درصد کاهش داشته است. اخیرا مرکز آمار گزارشی در رابطه با وضعیت تورم منتشر 
کرد که نشــان از ادامه روند افزایشــی این شاخص در آذر ماه داشت و طی آن تورم ساانه به ۳۰.۵ دهم درصد رسید. بررسی وضعیت گزارش تورمی 
آذرماه از این حکایت دارد  که خانوارهای ایرانی  برای تهیه و تامین کاا و خدمات خود به طور متوســط نســبت به آذرماه سال گذشته ۴۴.۸ درصد 
بیشتر هزینه کردند.این افزایش در حالی رخ داد که نسبت به آبان متوسط افزای قیمت دو درصد بوده و تورم ماهانه ۱.۲ درصد کاهش داشته و این 
کاهش در بین برخی کاا خودنمایی می کند؛ به طوری که گروه حمل و نقل که نشان دهنده تغییر قیمت خودروهای سواری است تورم منفی ۳.۶ 
دهم درصدی داشته است، بر این اساس خودروهای سواری در آذرماه نسبت به آبان به طور متوسط ۳.۶ درصد ارزان شده است.با این حال  افزایش 
تورم در گروه حمل و نقل در ماه های گذشته با توجه به رشدی که در بازار خودرو اتفاق افتاد قابل توجه بوده و همچنان بااترین حد تورم نقطه به 
نقطه در این گروه وجود دارد، این در حالی است که  حمل و نقل در آذر ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۶۵.۲ درصد افزایش قیمت داشته و  
تورم ساانه برای گروه خودرو ۶۴.۸  درصد بوده است.در سایر اقام می توان به افزایش هزینه ها در گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با ۶۰.۸ درصد، میوه 
و خشکبار ۷۶ درصد، نان و غات ۵۹.۹  درصد و مبلمان و لوازم خانگی تا ۵۹ درصد اشاره کرد که بااترین میزان افزایش را نسبت به آذر ماه سال 
گذشته داشته است.در مورد تورم ماهانه نیز بیشترین افزایش نسبت به آبان ماه مربوط به گروه شیر و پنیر و تخم مرغ با ۱۰.۳ درصد، روغن و چربی 

ها ۱۰.۴ درصد و میوه و خشکبار با ۹.۷  درصد بوده است.

وزیر نیرو گفت: ایران آمادگی خود را جهت بازســازی بخش آب و برق مناطق آزاد شــده جمهوری آذربایجان را به طرف آذربایجانی اعام کرده است.به گزارش 
وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در حاشیه دیدار با شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط دو کشور گفت: 
جمهوری آذربایجان همسایه مهمی برای ایران است و زمینه های متنوعی برای همکاری دو کشور وجود دارد. در موضوع برق و آب کشوری هستیم که یکی از 
پرسابقه ترین پروژه های بهره برداری از رودخانه مرزی را در دنیا با جمهوری آذربایجان داریم و سال آینده عمر بهره برداری مشترک از سد ارس بر روی این رودخانه 
مرزی ارس بین ایران و جمهوری آذربایجان به ۵۰ سال می رسد که امیدواریم مراسم شایسته ای برای پنجاه سالگی این بهره برداری بر اساس معاهده ای موجود 
برگزار کنیم.وزیر نیرو جمهوری اسامی ایران ادامه داد: عاوه بر سد ارس، خدا آفرین و قیز قلعه سی و نیروگاه های برق آبی مربوط به این پروژه هم در حال اجرا 
و تکمیل است که در جلسه دیروز ما بر اساس موافقت نامه قانونی دو کشور برای احداث این سدها و بررسی نیروگاه های برق آبی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب 
مجلس شورای اسامی رسیده تشکیل شد و ادامه دارد. طبق موافقت نامه قانونی در خصوص نهایی شدن تقسیم هزینه های این پروژه و نیز گام های تکمیلی این 
پروژه به توافق برسیم.اردکانیان با اشاره به مذاکرات خوب میان دو کشور با حضور شهبازف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در زمینه برق و انرژی اظهار داشت: 
موضوع تمدید قرارداد مبادله انرژی با جمهوری آذربایجان مورد توافق قرار گرفت و توسعه ارتباطات الکتریکی هم در دستور کار است؛ ما تصمیم داریم از طریق 
جمهوری آذربایجان سیستم برق ایران را با فدراسیون روسیه سنکرون کنیم.وی از انتخاب یک مشاور ایرانی با توافق هر سه کشور برای این پروژه و همچنین تعهد 
کشــورها برای مطالعه هزینه ها و اجرای این پروژه خبر داد. کشــور ایران آمادگی خود را جهت بازسازی بخش آب و برق مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان را 
به طرف آذربایجانی اعام کرد، چرا که شرکت های متعدد ایرانی هستند که می توانند در جهت توسعه همکاری های دو کشور و فراهم کردن زمینه های مناسب تر 

در منطقه حضور فعال داشته باشند.

رود ارس، میراث مشترک جمهوری آذربایجان و ایران
همچنین در این مراسم شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیری جمهوری آذربایجان با اشاره به شرایط کرونا در جهان گفت: روابط با جمهوری اسامی ایران 
برای جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در راستای این روابط خوب، جمهوری آذربایجان با هیئتی بلندپایه در شرایط پاندمی کرونا به این 
کشور سفر کرده است تا زمینه های همکاری بیشتر و بهتر با این همسایه خود را فراهم سازد.وی افزود: یکی از مواردی که سفر به ایران را ضروری کرده این است 
که بنده به عنوان رئیس کمیســیون مشــترک اقتصادی بعد از حوادث اخیر در منطقه که موجب تغییر جغرافیایی سیاسی در منطقه و احیای اراضی جمهوری 
آذربایجان در اولین سفر خودم به کشور ایران و تهران سفر کردم تا شاهد همکاری های بیشتری در منطقه به ویژه با ایران باشیم. جمهوری اسامی ایران از اولین 
روزهای جنگ کنار کشــور ما بود و برای حل این مســئله و مناقشه همواره از موضع اصولی خود در چارچوب حقوق بین الملل از تمامیت جمهوری آذربایجان 
دفاع کرده و در این جنگ نیز حمایت های همه جانبه خود را از تمامیت ارضی کشــور ما عنوان داشــته است.این مقام جمهوری آذربایجان با بیان اینکه شرایط 
جغرافیایی جدید جمهوری آذربایجان شرایطی است که صلح و ثبات را به منطقه خواهد آورد، ادامه داد: قطعاً این تغییر جغرافیایی در منطقه شرایط جدیدی را 
برای همکاری های دو کشور از جمله حوزه آب ایجاد خواهد کرد.معاون نخست وزیری جمهوری آذربایجان با اشاره به روابط کشور خود با ایران اضافه کرد: روابط 
جمهوری آذربایجان با جمهوری اسامی ایران در زمینه های مختلف در حال اجراست؛ بخش انرژی یکی از این موضوع های مهم همکاری های دو کشور است که 
در هفت سال گذشته کارهای بسیار بزرگی در روابط بین دو کشور صورت گرفته و تفاهم نامه ها و توافقات بسیار تأثیرگذاری بین دو کشور انجام شده است. ما با 
جمهوری اسامی ایران در مورد سنکرون شبکه الکتریکی ایران و آذربایجان و روسیه همکاری های خوبی داریم که یکی از آنها نیز صادرات انرژی آذربایجان برای 
ایران است.وی ادامه داد: دیگر پروژه مشترک نیز سد و نیروگاه برق آبی خداآفرین و قیز قلعه سی بود که در سال ۲۰۱۶ یادداشت تفاهم نامه آن امضا شد؛ ما دیروز 
در خصوص پیشبرد اهداف و موضوعات این پروژه ها نیز با هم به بحث و بررسی پرداختیم و جمهوری آذربایجان نیز برای تکمیل این پروژه ها اراده خود را اعام 
کرد. جمهوری آذربایجان خواهان اتمام هر چه سریع تر این پروژه ها در منطقه است و آمادگی دارد مسئولیت های خود را در این زمینه بر عهده بگیرد.این مقام 
جمهوری آذربایجان نیز گفت: رود ارس میراث مشــترک جمهوری آذربایجان و ایران است و زیرساخت های پروژه های مشترک در حاشیه این رودخانه در دایره 
منافع دو ملت است. در حاشیه رود ارس ظرفیت های مناسبی هم در حوزه برق آب و هم درحوزه کشاورزی برای همکاری به وجود آمده که امیدواریم توافق های 

ازم انجام شود. من باور دارم که همکاری دو کشور می تواند در حوزه انرژی ثمره های زیادی برای دو ملت داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

 عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی
اعتراض وزیر صمت نسبت به بانک مرکزی:

ااقل با ما هماهنگ کنید!

پرسش از یک مقام مسئول؛
چرا بسته معیشتی کرونا به برخی از افراد  اعطا نشد؟

نامه علی رضا رزم حســینی به رئیس جمهوری نشــان می دهد که در ماجرای اخیر پیش آمده بین بانک 
مرکزی و بخش خصوصی، وزیر صمت، طرف اتاق بازرگانی را گرفته است.از اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با 
از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و به منظور مدیریت منابع ارزی 
کشور، سیاست های جدیدی را در این حوزه به اجرا درآورد که دو محور اصلی آن، تعهد ارزی صادرکنندگان 
برای بازگشت منابع به کشور و محدود کردن مصادیق واردات به کااهای ضروری و مواد اولیه بود.در ماه های 
بعد شیوه های اعام شده از سوی از بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی بخش خصوصی، بارها با چالش 
و اختاف نظر دو طرف مواجه شــد و اتاق بازرگانی در جلســات مختلف اعتراض خود را به تصمیمات این 

بانک اعام کرد....

روایت جدید از دخل وخرج 8 ماهه دولت

کسری بودجه عملیاتی، ۹۶ هزار میلیارد تومان
 صعود طا با افزایش ریسک گریزی 

سرمایه گذاران
قیمت های آتی طا و نقره در معامات روز گذشته با در پیش گرفتن روند صعودی، به بااترین سطح 
شش هفته گذشته رسید. قیمت نقره هم با ادامه روند صعود، بااترین سطح سه ماهه را بار دیگر به 
دست آورد. هفته جدید معاماتی با خطر از سرگیری محدودیت های جدید و بازگشت توجه سرمایه 
گذاران به سمت دارایی های امن با افزایش قیمت فلزات گرانبها شروع شد. بر این اساس طای آتی 
فوریه با افزایش ۱.۳۰ داری به قیمت ۱۸۸۷.۶۰ دار و نقره آتی مارس در بازار کومکس نیویورک 
با افزایش ۰.۴۸۲ داری به قیمت ۲۶.۵۱ دار در هر اونس معامله شد.بازارهای جهانی سهام عمدتا 
روند نزولی در پیش گرفتند، در ایاات متحده دو شاخص از سه شاخص اصلی در پایان روز معاماتی 
کاهش به ثبت رساند. بررسی روند حرکت شاخص ها در طول روز نشان دهنده آن است که در آغاز 
معامات، شاخص ها نسبت به انتشــار خبر ویروس جهش یافته و محدودیت های انگلیس واکنش 
بیش از حد نشــان داده و واکنش ها در ادامه روز تعدیل شــد. علیرغم توزیع واکسن کرونا در برخی 
از کشورهای جهان، اما بسیاری از کشورها در واکنش به این خبر ممنوعیت رفت و آمد به انگلیس 
را اعام کردند.اخبار مربوط به جهش ویروس کرونا در انگلیس در حالی منتشر می شد که اخیرا به 
دلیل توزیع واکســن کرونا، کمی آرامش در بازارهای ریسک پذیر حاصل شده بود. همزمان بازارها 
از انتشار خبر تصویب بســته محرک دوم ۹۰۰ میلیارد داری ایاات متحده، در پی شیوع ویروس 
کرونا برای کمک به مشاغل و خانوارهای آمریکایی تاثیر گرفت.از موارد دیگری که بر بازارهای جهانی 
تاثیرگذار بود، می توان به عدم توافق انگلیس و اتحادیه اروپا در مسائل تجاری تا پیش از تکمیل روند 
برگزیت اشاره کرد، در حالی که تصور می شد تا پایان هفته گذشته مذاکرات به نتیجه قطعی برسد، 
اما بدون دســتیابی به نتیجه هفته مذاکراتی به پایان رسید.شاخص دار آمریکا اگرچه در میانه روز 
اندکــی افزایش یافت اما در پایان روز بار دیگر روند نزولی در پیش گرفت. در بازارهای مهم خارجی 
نفت خام ژانویه نیمکس با کاهش قیمت قابل توجه به قیمت ۴۷.۳۰ دار در بشکه معامله شد. هر دو 
عامل بر شکل گیری روند نزولی یا صعودی بازار فلزات گرانبها تاثیرگذار است. روز گذشته همچنین 
بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا در محدوده ۰.۹۱ درصدی معامله شد.از دیدگاه فنی، 
روند صعودی قیمت طا بر اساس نمودار روزانه از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. هدف 
بعدی صعودی قیمت طا دســتیابی به بااترین سطح قیمت معامات آتی نوامبر یعنی ۱۹۷۳.۳۰ 
دار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت ها رســیدن به زیر ســطح پشتیبانی کامل ۱۸۵۰ دار 
در هر اونس است. بر اساس معامات اخیر، سطح مقاومت نخست طا ۱۹۰۰ دار و سطح مقاومت 
دوم ۱۹۱۲ دار در هر اونس عنوان شــده در حالی که ســطح پشتیبانی نخست طا ۱۸۷۵ دار و 
سطح پشتیبانی دوم ۱۸۵۹ دار در هر اونس مشاهده شده است.از دیدگاه فنی، روند صعودی قیمت 
نقره در نمودار روزانه از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. هدف بعدی صعودی قیمت نقره 
دســتیابی به سطح مقاومت ثابت ۲۸ دار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت ها رسیدن به زیر 
سطح پشــتیبانی کامل ۲۴ دار در هر اونس است. بر اساس معامات انجام شده در روزهای اخیر، 
ســطح مقاومت نخســت نقره ۲۷ دار در هر اونس و سطح مقاومت دوم ۲۷.۶۳۵ دار در هر اونس 
مشــاهده شده در حالی که سطح پشتیبانی نخست نقره بر روی ۲۶ دار و سطح پشتیبانی دوم بر 

روی ۲۵.۵۰ دار در هر اونس قرار گرفته است.

وزیر نیرو در دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان:

اعام آمادگی برای بازسازی بخش آب و برق آذربایجان
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سخنگوی دولتگزیده خبر

سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در وزارت آموزش و پرورش ندارد
نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت با حضور خبرنگاران آغاز شد.ربیعی در این 
نشســت با اشاره به جلسه شب گذشته شــورای عالی هماهنگی اقتصادی خاطر نشان 
کرد: بطور منظم جلسات  شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تا ۷ الی 
۸ ماه دیگر تنظیم شــد و سران قوا بر اصل ۴۴ تاکید کردند.وی در این باره اضافه کرد: 
در ابتدای جلســه ترتیبات برگزاری جلسات به طور منظم مورد توافق اعضا قرار گرفت. 
سپس محورهای مورد نظر مقام معظم رهبری در جلسه پیشین ستاد مطرح و در جلسه 
در مورد چگونگی اجرایی کردن آنها بحث و بررســی صورت گرفت.ربیعی گفت: در این 
راستا گزارشی از اقدامات دولت برای انتشار اوراق مالی، فروش دارایی های دولت و نیز 
فروش سهام شرکتهای دولتی، بعاوه چگونگی افزایش سرمایه گذاری و برخی موانع آن 
و نیز جهش تولید و رفع مشــکل آن ارائه شد. در ادامه موضوع حمایت از اقشار ضعیف 

جامعه نیز در جلسه مطرح شد.

تاکید سران قوا بر اجرای اصل 44 
وی بیان داشت: رییس مجلس نیز به هماهنگی ایجاد شده برای ادغام دو طرح معیشتی 
کرونای دولت و طرح حمایتی معیشــتی مجلس اشاره و این هماهنگی و ادغام را برای 
جامعه مفید دانست. در بخش دیگر جلســه پیرامون امنیت سرمایه گذاری و ضرورت 
ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری های اقتصادی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.ربیعی 
افزود: رییس جمهور نیز شــرط موفقیت سرمایه گذاری و امنیت آن را منوط به تاش 
هماهنگ هر ســه قوه در جامعه دانست. همچنین در خصوص اجرای سیاستهای اصل 
۴۴ قانون اساســی مبتنی بر کوچک کردن دولت و چگونگی اجرا خصوصی ســازی و 
واگذاری شــرکتهای دولتی و موانع اجرا شــدن آن و اقدامات حمایت های همه جانبه 
از آن مورد بحث و بررســی قرار گرفت.سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در این ارتباط 
رییس قوه قضاییه معتقد بودند با اصاح صورت گرفته در ســاختار واگذاری ها و طی 
شــدن روند قانونی این فرآیندها می توانیم امیدوار باشــیم که اعتمادسازی موثری در 
میان صاحبان ســرمایه و عاقمندان به تولید ایجاد شود. سران سه قوه بطور مشترک 
بر تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی و تداوم خصوصی سازی ها و واگذاری ها و رفع 

موانع آن تاکید کردند.

کانادا؛ ادعای غیر کارشناسی نکند
ربیعی اظهار داشــت: ما تاکنــون در قالب دو  دور مذاکرات، کلیــه یافته های خود را 
در اختیــار طرف اوکراینی قرار داده ایم. اما متاســفانه رویکرد دولت کانادا نســبت به 
موضوع ســانحه هواپیمای اوکراینی کاما رویکردی سیاسی و غیرحقوقی است. مدام 
هم اظهارات سیاســی می کنند. ما از ابتدای این ســانحه همکاری و تحقیقات ازم را 
برای روشــن شدن ابعاد حادثه و نیز اطاع رسانی شــفاف به طرف های ذینفع بعمل 
آورده ایم و تاشها و همکاری های خود را با حسن نیت ادامه خواهیم داد. ربیعی اظهار 
داشــت: در عین حال، طرح درخواستهای غیرقانونی از سوی کانادا را  اقدامی غیرحرفه 
ای، غیرســازنده و زیاده خواهانه در روند این همکاری ها می دانیم. اینکه دولت کانادا 
بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعاهایی طرح کرده، تاسف انگیز است. وی گفت: 
معتقدیم چنین اظهارات و مواضعی در روند رســیدگی آثار سوء می گذارد، در راستای 
التیــام آام بازماندگان نیســت. به دولت کانادا توصیه می کنیــم که بدون دخالت در 
امور داخلی کشــورمان، روند همکاریهای دو جانبه ایران و اوکراین، به عنوان دو دولت 
ذیربط، مختل نکند.ربیعی بیان داشــت: همچنین ما به شفافیت و اطاع رسانی دقیق 
همه جزییات ســانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیــری از تضییع حقوق خانواده های 
جانباختــگان متعهدیم.  به خانواده های جانباختگان  این ســانحه اطمینان می دهیم 
که  کلیه دســتگاه ها  با هماهنگی و همــکاری تمام ظرفیت ها و تاش خود را جهت 
پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست.وی تصریح کرد: همانطور که قبا گفته شد 
رســیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود 
و باید بر پایه اصول حقوقی و جزییات دقیق مقرر در آیین دادرسی باشد. امیدواریم که 
مرجع قضایی »دادگاه نظامی« بتواند زودتر نتیجه رسیدگی ها را اعام کند.سخنگوی 
دولت در مورد مسئولیت مدنی گفت: قبا اعام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
تصریح کرد که براساس عرف ها و معیارهای بین المللی و بدون تبعیض براساس تابعیت 
و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان باختگان باید پرداخت شود. 
حتما پیگیری می شود که منابع ازم تامین شود. در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران 
خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست.وی بیان داشت: ما  ضمن 
ابراز همدردی مجدد با خانواده های بازماندگان ،امیدواریم  نشســت میان خانواده های 
جانباختگان و مسئولین محترم قضایی کشور جهت اطاع خانواده های جانباختگان از 
روند قضایی حادثه و پاســخ به سواات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.

سخنگوی دولت دربارهبند  اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه ۱۴۰۰ گفت: متاسفانه عده ای 
این روزها بدون هیچ سوال و مذاکره ای براساس یک برداشت، اقدام به قضاوت عجوانه 
می کنند و در این مورد هم یک برداشت اشتباه انجام شده است. بودجه شامل یک ماده 
واحده با ۵ جلد پیوست جداول کان است که در هیچ جای این پنج جلد پیوستی بحثی 
از ۲۰۳۰ نشده است و اصل بودجه هم همین ایحه و پنج جلد پیوستی است.سخنگوی 
دولت ادامه داد: به لحاظ ایجاد شــفافیت و آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسامی، 
۱۰ جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفا جهت اطاع نه اثرگذاری 
در بودجه ارسال شده است که بند مورد استناد، در پیوست هایی است که شامل سوابق 

بوده و این سوابق هم مربوط به مطالب از سال ۹۵ به بعد است.

سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در وزارت آموزش و پرورش ندارد
ربیعی تاکید کرد: اساسا سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه ها و اقدامات وزارت آموزش 
و پرورش ندارد و با وجود ســند بنیادین آموزش و پــرورش، همه برنامه ها و اقدامات 
آموزش و پرورش بر مبنای ســند بنیادین انجام می شــود.وی افزود: وزارت آموزش و 
پرورش سند ۲۰۳۰ را مغایر با اهداف، آرمان ها و ارزش های اسامی مورد پذیرش سند 

تحول بنیادین دانسته و خود را متعهد می داند که در هیچ سطحی از آموزش و پرورش 
برنامه و اقدامی براســاس آن انجام نشود.ســخنگوی دولت با بیان اینکه اساســا دولت 
موضوعی به نام ســند ۲۰۳۰ را به رسمیت نمی شناسد، اختصاص بودجه برای اجرایی 
کردن، پیگیری یا هر آنچه مربوط به ۲۰۳۰ باشد را تکذیب کرد و گفت: یکی از آقایان 
مصاحبه کرده بود که ردیف ۲۰۳۰ را از بودجه حذف می کنیم. در حالی که متاسفانه و 
اساسا نگاهی به بودجه نکرده است. این ردیف تنها در انضمام بودجه بوده است.سخنگوی 
دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مدیر کل آژانس بین المللی به صراحت اعام 
کرد که بازگشت به خانه اول در برجام امکان پذیر نیست وبه اعتقاد ایشان خانه ای اولی 
دیگر موجود نیســت وبه مذاکره سریع ومجدد درباره توافق هسته ای دعوت کردند، از 
طرفی ایران به کرات اعام کرده است که برجام قابل مذاکره نیست، واکنش جمهوری 
اسامی ایران نســبت به گفته آقای گروسی چه هست؟گفت؟ پاسخ این سوال را قبا 
نماینده دایم کشورمان در وین داده است، خود آقای گروسی به نماینده دایم جناب آقای 
غریب آبادی گفته اســت که صرفاً به جنبه فنی مسئله اشاره کرده است و از آنجائیکه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد فنی است، انتظار می رود که در چارچوب وظایف 
و مسئولیت های خود در حوزه های نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته ای 
و ارائه گزارشــات بروزرسانی، عمل کند و از ورود به دیگر موضوعات خارج از چارچوب 
مســئولیت های آژانس و مدیرکل خودداری نماید. وی ادامه داد: مدیرکل اعام کرده 
است که ظاهراً سوء برداشتی از اظهارات ایشان انجام شده است و منظور ایشان مطابق 
با آنچه در رسانه ها انعکاس یافته نبوده است. در عین حال، نظارت بر ابعاد فنی برنامه 
های هسته ای به آن پیچیدگی که در برخی رسانه ها انعکاس یافته نیست، لذا نیازی به 
مذاکره با آژانس در این خصوص احساس نمی شود.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی 
در خصوص اینکه  برخی رسانه ها بیانات هفته گذشته رهبر انقاب را به شکل تحریف 
آمیز منعکس کردند و رهبری چند ماه پیش تاکید کردند اگر جریان تحریف شکســت 
بخورد جریان تحریم هم شکست خواهد خورد. نظر حضرتعالی در این زمینه چیست؟ 
گفت: در هر شــکل و از هر جهت تحریف بیانات ایشــان قابل قبول نیست. اخیرا مقام 
معظم رهبری ضمن تاکید درســت و استراتژیک مبنی بر اولویت خنثی سازی تحریم 
در ادامه نیز فرمودند: »البته نمی گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا واقعا اگر بتوانیم 

تحریم رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کنیم«.

دولت معتقد به خنثی سازی تحریم است
ربیعی با تاکید بر اینکه دولت هم معتقد به خنثی ســازی تحریم اســت، خاطر نشان 
کرد: بدون تردید قوی ســاختن اقتصاد و مقاوم ســازی آن با نگاه به ظرفیت های قابل 
توجــه در داخل و افزایش قدرت ملی دشــمن را از تهاجم تحریم و امثال اینها مایوس 
می سازد. و اتفاقا شکستن تحریم با قدرت داخلی شکستن و به عقب راندن عزتمندانه 
تحریم اســت. در غیر این صورت ما عبور از تحریم ملتمسانه خواهیم داشت. وی بیان 
داشت: اما به طور کلی تحریف، تهی کردن یک موضوع از محتوای اصلی و آدرس غلط 
دادن است. اما مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۹ به مناسبت عید سعید قربان 
نکاتی را فرمودند که بدون هیچ کاهش و تقطیعی عین جمات معظم له را قرائت می 
کنم:»اوضــاع را بد جلوه میدهند، با صدها زبان، با صدها وســیله. اگر نقطه ی قّوتی در 
کشــور باشد که مطلقاً انکار میکنند؛ یا به سکوت برگزار میکنند یا انکار میکنند. خب، 
کارهای خوبی در کشــور دارد انجام میگیرد؛ مطلقاً ]حّتــی[ یکی از اینها در تبلیغات 
خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطه ی ضعفی اگر وجود داشته باشد، آن را ده برابر 
میکنند، گاهی صدبرابر میکنند که این نقطه ی ضعف را بزرگ کنند؛ برای چیست؟ برای 
این است که روحیه ی مردم تضعیف بشود؛ امید مردم، بخصوص امید جوانها؛ چون وقتی 
امیدوار باشند، تحّرک جوانها، تحّرک فوق العاده است، جوانها پیشتازند، پیش رانند؛ اگر 
چنانچه امید از آنها گرفته شد، متوّقف می شوند، مثل ماشینی که بنزینش تمام میشود، 
این جور ]متوّقف[ میشــوند.«وی اضافه کرد: معتقدم نشانه شناسی تحریف را باید این 
روزها بررسی کرد. باید مشخص شود چه کسانی امروز با »صدها زبان و صدها وسیله« 
اوضاع را بد جلوه می دهند؟ چه کسانی نقاط قوت را انکار می کنند؟ و چه کسانی امید 
را به مثابه بنزین حرکت جامعه و جوانان نادیده می گیرند؟ربیعی تصریح کرد: من فکر 
می کنم بیانات خود معظم له در پاسخ به این سوال کافی است. اما در سوالتان نظر من 
را جویا شدید پاسخ من همان است که روز شنبه در یادداشت راهبردهای خنثی سازی 
و رفع تحریم نوشته ام: »رهنمودهای رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست 
و زمانی به بهترین وجه محقق می شود که همگان خود را مخاطب آن خوانده و بدون 
تفسیر به رای به همان صراحتی که هستند مبنای سیاست ورزی قرار گیرند.وی با تاکید 
بر اینکه دولت به یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ، هنر 
و رســانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند، تصریح کرد: برابر با این مصوبه، شاغلین 
فرهنگی، هنری و رسانه ای که درآمد اصلی خود را از این فعالیت ها دریافت می کنند. 
در صورتی که یکسال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، از بیمه بیکاری در شرایط 
از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.ربیعی ادامه داد: منابع مالی مقرری 
بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد. طبق این مصوبه، شورایی با نمایندگی 
دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان صنوف فرهنگی و هنری و رسانه ای با مسئولیت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی تشکیل خواهد شد که بررسی و تصویب سیاست ها، 
ضوابط و شرایط عمومی و نیز بررسی و تایید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری را 
برعهده خواهد داشت.سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات دیگر هیات وزیران در هفته 
جاری گفت: اختصاص اعتبار و نیز تســهیات بانکی برای ۲ اســتان سیل زده کشور 
مصوبه دیگر دولت بود. مبلــغ۱۲۵ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان برای کمک باغوض 
جهت واحدهای مســکونی شهری و روستایی و تامین لوازم واحد مسکونی و همچنین 
۱۴۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان تسهیات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات 

واحدهای مسکونی برای این دو استان اختصاص یافت.

شاهد کاهش تلفات ناشی از کرونا در روزهای اخیر هستیم

وی در مورد بیماری کرونا گفت: با همراهی و تاش مردم در یک ماه گذشته، ما شاهد 
کاهش تلفات ناشی از کرونا در روزهای اخیر می باشیم.در این مدت ۴۰ درصد از بستری 
ها و ۵۰ درصد مرگ و میر کاهش یافته است.ســخنگوی دولت بیان داشــت: رعایت 
پروتکل ها فقط در کاهش مرگ و میر افراد مبتایان به کرونا تاثیر نداشته است. آمارهای 
نشــان می دهد که بر اثر رعایت مردم و کاهش ترددهای جاده ای و درون شهری، آمار 
تصادفات ۳۸، تعداد متوفیان تصادفات ۳۹ درصد و مجروحین ۲۸ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین در مدت اجرای دستورالعمل های جدید، 
ترددهای درون مرزی شــبانه در تهران ۸۰ درصد کاهش یافته است و ۲۵ هزار و ۸۱۱ 
واحد صنفی متخلف در ســطح کشور پلمپ شده اند.وی با تاکید بر اینکه باید مراقبت 
بهداشتی، مداومت در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حمایت اجتماعی از یکدیگر 
و به خصوص از کادر سامت اصولی است که تا پایان کرونا باید به نحو شایسته استمرار 
یابد، گفت: متاسفانه این روزها با مشکل جدیدی در پیشگیری از شیوع مواجه شده ایم، 
وقتی تیم غربالگری و نیروهای بهداشتی به روستاها و محله ها مراجعه می کنند برخی 
مخالفــت می کنند و اجازه نمی دهند و می گویند آبروی ما پیش دیگران می رود اگر 
که نتیجه تست مثبت باشد و کرونا گرفته باشیم.سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر مردم 
اجازه هم ندهند از آنها تســت گرفته شــود نتیجه این می شود که ویروس بین مردم 
همچنان می چرخد و زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع نمی شود.  بنابراین مردم توجه 
داشته باشند کرونا انگ و برچسب نیست و اگر فردی به هر دلیلی کرونا بگیرد، گناهکار 
نیســت بلکه یک فردی است که دچار یک بیماری شــده و که باید مثل بقیه بیماران 
درمان شود.وی بیان داشت: نکته دیگری را هم ازم است خدمت مردم عزیز بگویم و آن 
اینکه اگر دچار بیماری دیگری به جز کرونا هســتند، نگران نباشند و با خیال راحت به 
بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کنند و مطمئن باشند که تمهیداتی اتخاذ شده است 
که کرونا آنها را تهدید نمی کند.ربیعی گفت: مردم مطمئن باشند کادر بهداشت و درمان 
ما، مراکز کووید ۱۹ را از مراکز خدمات برای ســایر بیماریها جدا کرده اند . در واقع در 
بیمارستان ها، مسیر های کرونا و بقیه بیماری ها جدا از هم هستند. بنابراین هر کسی 
که به هر بیماری دچار است، با خیال راحت برای درمان مشکلش راحت مراجعه کند و 

پیگیر درمان بیماری اش باشد. 

تحریم و FATF در ماجرای خرید واکسن کرونا
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نپذیرفتن FATF چقدر بر خرید واکسن کرونا تاثیر 
گذاشته است، تصریح کرد: در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین 
مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم. به طور کلی نپیوستن 
بــه FATF آثار خود را نشــان خواهد داد قبا نیز دولت دیدگاه خــود را در این زمینه 
اعام کرده بود.امیدواریم با راه گشایی هایی مقام معظم رهبری که در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ایجاد کردند بتوانیم مصلحت کشــور را تامین کنیم.سخنگوی دولت در 
پاســخ به سوالی بر اینکه آقای روحانی به سراغ واژه نظارت در قانون اساسی رفته است 
و این در حالی اســت که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه های 
دولت هم باید به اطاع رئیس مجلس شــورای اسامی برسد که همین مصداق نظارت 
است اما گویا آقای رئیس جمهور مفهوم نظارت را به خوبی متوجه نشده اند بلکه تنها 
به دنبال واژه نظارت بوده اند. نظر دولت در این باره چیســت؟ گفت: نظر دولت همان 
نظر رییس جمهور است . ما معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت 
و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می کند. معتقدیم قانون اساسی را نباید 
تکه تکه و آن را تحریف کرد. وی ادامه داد: به طور مشخص در اصل ۱۳۴ قانون اساسی 
نظارت بر کار وزراء از حقوق انحصاری رییس جمهور بر شــمرده شده است که در این 
تردیدی نیست. در فهرســت وظایف و اختیارات مجلس شورای اسامی موضوع فصل 
ششم قانون اساسی شــامل اصول ۶۲ تا ۹۰، »نظارت« جزو وظایف مجلس ذکر نشده 
است.سخنگوی دولت بیان داشت: مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا 
برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه های 
اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساســی در حقیقت وظیفه 
مجلس شــورای اسامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می گردد و 
نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساســی از سوی شورای 
نگهبان به عنوان »نظارت شورای نگهبان« بر عملکرد مجلس محسوب نمی گردد، بلکه 
همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می آید.ربیعی اظهار داشت: 
براســاس اصل ۱۱۳ قانون اساســی به صراحت گفته که رییس جمهور نفر دوم کشور 
اســت. گوهر اصلی قانون اساســی توجه به مخدوش نشدن مرزهای تقنین و اجراست. 
مخدوش نشــدن مرزهای دخالت و نظارت است.وی تصریح کرد: همچنین طبق اصل 
۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور 
در این اصل ، ضمن اباغ برای اجرا به اطاع رئیس مجلس شــورای اسامی می رسد تا 
در صورتی که آنها را بر خاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران 
بفرستند.طبق تصریح این اصل، نظارت بر اجرا وجود ندارد، نظارت بر اجرا از کجای این 
اصل استخراج شده است.ربیعی افزود: در نهایت می توان گفت بنابر بر اصل ۱۳۸ صرفا 
در چارجوب هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر مصوبات و تصمیمات عام شمول 
هیات دولت نظارت صورت می گیرد.وی بیان داشت: حق تذکر، سوال استیضاح و تحقق 
و تفحص ناشــی از رای اعتماد مجلس به وزرا می باشد و در حقیقت نمایندگان با ابزار 
فوق از وزراء می خواهند که نســبت به عملکرد خویش به مجلس گزارش دهند، تا در 
صورتی که وزرا را در انجام عملکرد خویش ناتوان تشــخیص دهند. رای اعتماد خود به 
ایشان را پیش بگیرند. لذا این اقدامات »نظارت« به آن مفهوم که برخی تلقی می کنند 
نیست  بلکه راستی آزمایی مجلس نسبت به رای اعتماد اولیه به وزرا محسوب می گردد.

سخنگوی دولت گفت: این روزها، روزهای حساس در حوزه بین الملل هست، خیلی نیاز 
به انسجام داریم. به جای اینکه در لبه اختیارات خود بایستیم در کانون اختیارات خود 
قرار گیریم. امروز به شدت به انسجام داخلی نیاز داریم. همه باید به قانون اساسی وفادار 

باشیم و ان را پاس بداریم.

با اصاحات بودجه سال آینده، ریل اقتصاد 
 سیاسی کشور را به نفع معیشت 

تغییر می دهیم
رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه فداکاری ها مقدمه پیروزی ها 
هستند و اگر کسی از حق خود نگذرد، اتفاقی رخ نمی دهد، ادامه داد: ایثارگری 
یعنی اینکه فردی بیش از وظیفه از حق خود گذشت کند. محمدباقر قالیباف در 
دیدار با اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسامی گفت: امروز در کشور 
از طرف مردم زیر سوال هستیم، مردم از بُعد کارآمدی در کشور ناراضی هستند 
و چون جامعه ما دینی اســت، در اولین نگاه این عدم رضایت را پای دین می 
نویسند. رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه جامعه ایثارگری پای این 
انقاب ایســتاده و هزینه مادی و معنوی در این راه داده است، ادامه داد: اولین 
دغدغه ما به عنوان جامعه ایثارگری این اســت که مجلس یازدهم باید علمدار 
فهم مشــترک در حل مشکات باشد، زیرا بیش از دیگران احساس مسئولیت 
دارد. وی با بیان اینکه فداکاری ها مقدمه پیروزی ها هستند و اگر کسی از حق 
خــود نگذرد، اتفاقی رخ نمی دهد، ادامه داد: ایثارگری یعنی اینکه فردی بیش 
از وظیفه از حق خود گذشــت کندوی همچمنین در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: ما وارث دیوان سااری و نظام بروکراسی یکصد ساله گذشته هستیم 
که هیچ نسبتی با فقه امام خمینی )ره( که به قلب مردم آوردند، ندارد. رئیس 
قوه مقننه با بیان اینکه مجلس یازدهم علی رغم وجود تمامی مشکات توانسته 
با تصویب طرح راهبردی رفع تحریم ها، مســیر حوزه سیاســت خارجه را در 
مسیر انقاب قرار دهد، تصریح کرد: با اصاحات بودجه سال آینده، ریل اقتصاد 
سیاسی کشور را به نفع معیشت و محرومیت زدایی تغییر می دهیم.وی تاکید 
کرد: اگر جامعه ایثارگری در مجلس به فهم مشترک و روش اجرای واحد برسد، 
مجلس در رأس امور قرار می گیرد و اگر تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده، به دلیل 

نبود اراده  آن بوده است. 

ذوالنور:
 سرنخ هایی از ترور شهید فخری زاده 

به دست آمده است
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی از 
شناسایی سرنخ های ترور شهید فخری زاده توسط نیروهای امنیتی کشور خبر 
داد. حجت ااســام مجتبی ذوالنور، با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس با وزیر و معاونان وزیر اطاعات، گفت: ابعاد مختلف 
مأموریتی وزارت اطاعات را در جلســه ای حدود ۶ ساعت در محل وزارتخانه 
بررســی کردیم. ابعاد مأموریتی و اقدامات خوبی که دســتگاه امنیتی ما انجام 
داده مورد بحث و بررســی قرار گرفت، این اقدامات نشان می دهد که دستگاه 
امنیتــی- اطاعاتی ما توانمندی باایی دارند.وی افزود: در کنار این موضوعات 
ابعاد مختلف موضوع ترور و شــهادت محسن فخری زاده بررسی شد، نیروهای 
امنیتی در شناســایی ســرنخ ها کارهای خوب و مؤثری انجام دادند و به نتایج 
خوبی دست یافته اند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسامی به خانه ملت، گفت: جامعه اطاعاتی ما با انگیزه، انسجام و هم 
افزایی موضوع ترور شهید فخری زاده را پیگیری می کنند ولی با توجه به اینکه 
این پرونده جاری است، دستگاه امنیتی-اطاعاتی درباره سرنخ ها و افرادی که 

شناسایی شدند در صورت تشخیص توضیحاتی را اعام خواهند کرد.

حاتمی:
 ترور شهید فخری زاده استفاده سیاه از 

فناوری بود
 وزیر دفاع، ترور شــهید فخری زاده را استفاده سیاه از فناوری توصیف کرد و 
گفت: ما امکان مقابله با فناوری های مورد استفاده دشمن برای ترور را داریم 
اما از آنجا که زمان و مکان ترور را دشــمن تعیین می کند امکان ابتکار عمل 
بیشــتری دارد و از این ابتکارات هم به صورت یکبار مصرف استفاده می کند. 
ســرتیپ امیر حاتمی دیروز سه شنبه در حاشیه نشست شورای عالی انقاب 
فرهنگی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از فناوری برای ترور شهید فخری 
زاده گفت: فناوری ها عمدتا برای زندگی بهتر بشر به وجود آمده اند و این ترور 
اســتفاده سیاه از فناوری است.  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار 
کرد: ما امکان مقابله با فناوری های مورد اســتفاده توسط دشمن برای ترور را 
داریم اما از آنجا که زمان و مکان ترور را دشــمن تعیین می کند امکان ابتکار 
عمل بیشــتری دارد و از این ابتکارات هم به صورت یکبار مصرف اســتفاده 
می کند و دفعات بعد به اشــکال دیگری عمل می کند.سرتیپ حاتمی یادآور 
شــد: مقابله با پیشــرفت علمی کشــور به قدری برای دشمن مهم است که 
دانشــمندان ما را ترور می کند و هدف دشــمن این اســت که این پیام را به 
جوانان ما بدهد که پیشرفت در برخی حوزه ها که تامین کننده استقال علمی 
و دفاعی کشــور اســت را برنمی تابد اما هر بار که تروری اتفاق افتاده جوانان 
مســتعدتر و با انگیزه تر بیشــتری برای ادامه راه این شهیدان به ما مراجعه 
می کنند.  وی همچنین درباره نشســت دیروز شورای عالی انقاب فرهنگی 
گفت: موضوع جلسه بررسی نقشه جامع علمی،  دفاعی و امنیتی کشور بود که 
به نیروهای مســلح تکلیف شده بود بخش دفاعی و امنیتی این نقشه را تهیه 
کنند. بخش دفاعی و امنیتی نقشــه جامع به دبیرخانه شورای عالی انقاب 
فرهنگی ارائه شــده و مورد بررسی قرار گرفته بود که دیروز با حضور اعضای 

شورا کلیات آن بررسی و تصویب شد.  

دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: مسلم است انتقام سخت ترور 
حاج قاســم سلیمانی نیازمند صبر و برنامه ریزی سخت تر است. 
حســین امیر عبداللهیان در نشســت انتقام سخت و در آستانه 
سالگرد ترور آمریکایی سردار سلیمانی در پاسخ به سوالی درباره 
نقش مجلس درخصوص انتقام سخت به شهادت رساندن سردار 
ســلیمانی و اینکه چگونــه از ظرفیت های مجلــس در این امر 
می توانیم استفاده کنیم، گفت: مجلس براساس جایگاه تقنینی 
و نظارتی که دارد به خوبی توانســت از این ظرفیت ها اســتفاده 
کند و قطعاً از این جایگاه درآینده استفاده بهتری هم خواهد شد. 

اما آنچه مســلم است انتقام سخت نیازمند صبر است و نیازمند 
برنامه ریزی سخت تر.وی ادامه داد: آیت اه رئیسی قاضی ویژه ای 
را برای رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی تعیین کرده اند و 
مقامات قضایی ما در سفر به کشور عراق توانسته اند مستنداتی در 
این خصوص جمع آوری کنند.امیرعبداللهیان در ادامه افزود: دولت 
وظایفی دارد و اقداماتی خوبی را در حوزه حقوقی و بین المللی 
وزارت امور خارجه انجام داده است ولی هیچکدام از این ها در تراز 
جایگاه سردار سلیمانی نیست.وی افزود: عاوه بر فضای حمایتی 
کامل مجلس در این موضوع، شخص دکتر قالیباف از همرزمان 
و دوستان نزدیک سردار سلیمانی هستند و انگیزه بسیار زیادی 
در این رابطه دارند.دســتار ویژه رییس مجلس با اشاره به نقش 
مجلس درخصوص انتقام سخت، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی 
قوه مقننه در حوزه قانونگذاری است و هرچه قوانین بازدارنده تری 
در این حوزه تصویب شــود، کمتر شــاهد اتفاقات ناگواری مثل 
آنچه که اخیراً در مورد شهید فخری زاده رخ داد، خواهیم بود.وی 
تصریح کرد: وقتی خا قانونی وجود داشــته باشد دشمن از این 
خاء استفاده می کند، همانطور که از شکاف های امنیتی استفاده 
می کند؛ از این منظر مجلس می تواند اقدامات بزرگی انجام دهد 

که همین امر در حال انجام اســت.امیرعبداللهیان با بیان اینکه 
کارهای زیادی در موضوع پیگیری ترور ســردار سلیمانی انجام 
شده اســت، اظهار داشــت: مجلس یازدهم در ۶ ماه گذشته با 
جدیــت روی این موضوع تمرکز کرده و کارهای زیاد انجام داده 
است، اما اینکه خروجی این کار در قالب یک ماده واحده خواهد 
بود و یا در قالب یک توصیه و یا دستور پیگیری، باید منتظر ماند. 
آنچه مسلم است اینکه هنوز انتظارات میلیونها عاشق و طرفدار 
حاج قاسم در سراسر جهان برآورده نشده و نیاز به تاش بیشتری 
اســت.وی افزود: البته در مجلس گذشته هم به دلیل شخصیت 
بین المللی و ملی که سردار سلیمانی داشتند، یک اقدام در قالب 
طرح سه فوریتی انجام شده است اما موضوع انتقام سخت نیازمند 
صبر است و نیازمند برنامه ریزی سخت تر.امیرعبداللهیان با اشاره 
به همراهی ژنرال های آمریکایی و دستگاه های امنیتی آمریکا و 
کاخ سفید با داعش، در عراق و سوریه، گفت: در زمان مذاکرات 
هسته ای از طریق سردار سلیمانی نکته ای به ما رسید تا به آقای 
دکترظریف در اثنای مذاکرات هسته ای برسانیم و ایشان هم به 
جــان کری بگوید، این موضوع کــه در آن زمان چند هواپیمای 
لجســتیک غول پیکر آمریکایی در فــرودگاه موصل فرود آمده، 

فرماندهان آمریکایی با سران داعش دیدار داشتند و ساح میان 
آنان رد و بدل شده است.دستیار ویژه رئیس مجلس افزود: جان 
کــری هم در نهایت یک جواب مبهم داد.امیرعبداللهیان با بیان 
اینکــه کار مرکز راهبردی برهان در واقــع تعمیق و واکاوی در 
حقایق، واقعیات ومستندات است، تاکید کرد: یکی از ویژگی های 
ســردار سلیمانی این بود که همیشه مســتندات می خواست و 
نمی توانســتید به ایشان تحلیل فضایی و غیر مستند بدهید.وی 
در ادامه افزود: سردار همیشه این مطالبه را در موضوعات منطقه 
داشتند که جدیدترین مطالعات و میزگردهای اندیشکده هایی 
که در حوزه های مورد نظرشــان وجــود دارد را احصا کرده و در 

اختیار ایشان قرار گیرد یعنی بواقع أهل مطالعه مستمر بودند.
امیرعبداللهیان با اشــاره به پشتکار و دقت نظر سردار سلیمانی، 
خاطرنشــان کرد: ایشان همیشه در جلســات دبیرخانه شورای 
عالــی امنیت ملی با آمادگی و اطاعات کافی حاضر می شــدند 
و دقیق تریــن مطالب را ارائه می دادند و نقش بســیار مهمی در 
تصمیم گیری هایی که در آن جلسات اتخاذ می شد، داشتند.وی 
با بیان اینکه سردار سلیمانی ده ها جلد دست نوشته دارد که قرار 
است در بنیاد حاج قاسم سلیمانی منتشر شود، اظهار داشت: با 

کمک دوستداران حاج قاسم و داوطلبانی که عاقمند هستند و 
از فعالیت های فرهنگی بنیاد حمایت می کنند، دست نوشته های 
ســردار که برخی از آن بسیار منظم بوده و یادداشت های روزانه 
ایشــان بوده اســت جمع آوری و قرار است منتشر شود.دستیار 
ویژه رئیس مجلس با اشــاره به نقش مجلس شورای اسامی در 
موضوع مبارزه با تروریســم عنوان کــرد: پارلمان ها در مبارزه با 
تروریسم نقش بسیار مهمی دارند اما اساساً در پارلمان های جهان 
با فقر قانون در خصوص مبارزه با تروریســم مواجه هستیم.وی 
تاکید کرد: اما مشــکل این است که برای مبارزه با تروریسم که 
امروز یک پدیده پیچیده در جهان است؛ نهادهای بین المللی با 
نگاه های خاص سیاسی و با اعمال فشار بر کنشگران در منطقه 
و جهان یک سری مقررات بین المللی را تدوین کرده اند و سعی 
می کنند با اســم های مختلف مانند مبارزه با پولشویی، مبارزه با 
قاچاق و یا مبارزه با تروریسم به همه جزئیات در داخل کشورها 
و حتی به محرمانه ترین اطاعات دسترسی پیدا کنند.مدیرکل 
امور بین الملل گفت: گاهی برای جرایم تروریســتی بزرگ وقتی 
قانونگذار می خواهد حکمی را صادر کند دســتش بسته است و 

متناسب با جرم صورت گرفته نمی تواند مجازات تعیین کند.

امیرعبداللهیان:
 انتقام سخت نیازمند
  صبر و برنامه ریزی
 سخت تر است
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گزیده خبر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

 عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی
 محمدرضا پورابراهیمی گفت: سهم تحریم در تورم و مشکات 
اقتصــادی به اندازه خودش اســت و عوامل داخلی مؤثرترین 

عامل در گرانی و گرانفروشی و واسطه گری مخرب است.
، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت: 
در مجموع دو عامل کان بر مشــکات اقتصادی کشور، مثل 
تورم و گرانی یا گرانفروشــی اثر گذار است، یکی تصمیمات 
ساختاری در اقتصاد کشــور و دیگری بحث نظارت و قیمت 
گذاری ها و تنظیــم بازار.پورابراهیمی تاکید کــرد: در مورد 
گرانی یا گرانفروشــی کااهای اساسی و سبد مصرفی خانوار، 
نبود نظارت دقیق و کافی یا مســتمر، نقــش عمده دارد، در 
سایر کااها عامل ساختاری مؤثرتر است.این نماینده مجلس 
بــا بیان اینکه عامل ارز از متغیرهایی اســت که نمی توان آن 
را در اقتصــاد نادیده گرفت افــزود: اصاح علمی و تخصصی 
فرایند عرضه و توزیع کاا مانع به وجود آمدن دال یا واسطه 
گری مخرب و مشــکات دیگر می شــود واا روش دستوری 
برای کنترل قیمت ها هیچ وقت جواب نمی دهد.پورابراهیمی 
تاکیــد کرد: باید در کنار اصاح فراینــد عرضه و توزیع کاا، 
جنس نظارت هم از ســنتی به الکترونیکی تغییر کند.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص اصاح نظام 
صنفی گفت: پیشــنهادی یا ایحه ای در این مورد ما دریافت 
نکرده ایم به رغم جلســاتی که مستمرا برگزار می شود، اما به 
هر حال اصاح نظام قانون صنفی را متناسب با شرایط امروز 
کشــور در دستور کار قرار داده ایم و هر پیشنهادی را در این 

مورد بررسی خواهیم کرد.محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان 
تعزیرات حکومتی هم در ارتباط تصویری با برنامه گفت: اگر 

توزیع کاا به درســتی و کافــی انجام بگیرد و فاصله تولید تا 
مصــرف، یا فاصله واردات تا مصرف کمتر شــود قطعاً بخش 

عمده ای از مشکات حل می شود.اسفنانی با ضروری شمردن 
شــفافیت گفت: در سطح کان، شفافیت باعث حذف داان 
نامشــخص و واسطه های نامتعارف می شــود.او با بیان اینکه 
اراده قطعــاً در بحث نظارت وجــود دارد افزود: قانون مصوب 
تعزیرات مربوطه به گذشــته هاســت و ازم است که به روز 
شود تا بازدارنده باشد.ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف 
هم با حمایت از اصناف و خرده فروشان گفت: بخش عظیمی 
از بار اقتصاد و مشــکات را اصناف دارند به دوش می کشند و 
نمی شود فقط اصناف را مقصر دانست، اصناف در این شرایط 
هزینه هایشان بســیار باا رفته در حالی که درآمدشان اغلب 
کاهش داشته است.او با بیان اینکه علت گرانی اصناف نیستند 
گفت: همین اان ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد دســت دولت است 
آیا در آن بخش ها هیچ گرانی اتفاق نیفتاده اســت؟ حراج ها و 
تخفیف های غیر واقعی هم تخلف اســت و هم تقلب و اگر با 
مرتکبان آن برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعاً مؤثر خواهد 
بود.نایــب رئیس اتاق اصناف افزود: قانون نظام صنفی نیاز به 
اصاح دارد و هر چه زودتر اصاح شود بهتر است و می تواند تا 
۹۰ درصد تخلف ها را برطرف کند.مجید ارغنده پور سخنگوی 
ســازمان حمایت نیز در ارتباط با برنامه ضمن اشاره به تاش 
سازمان حمایت و وزارت صمت برای نظارت هوشمند بر کااها 
با استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: از مجموع پرونده های 
ارسالی متخلفان به ســازمان تعزیرات حدود ۳۵ درصد به ما 

برگشته، البته این آمار مربوط به قبًا است.

توافق بزرگ با روسیه و آذربایجان برای 
اتصال راه آهن ایران به راه آهن اروپا

توافق بزرگ با روسیه و آذربایجان برای اتصال راه آهن ایران به راه آهن اروپا
وزیر راه و شهرســازی از توافق با روسیه و آذربایجان برای بازسازی خط آهن 
نخجــوان خبر داد و گفت: به این ترتیب راه آهن ایران به راه آهن اروپا متصل 
خواهد شــد.محمد اسامی در حاشیه افتتاح آزادراه تبریز-سهند اظهار کرد: 
یکی از آرزوهای دیرینه در شــهر تبریز بهره برداری از آزادراه تبریز-ســهند 
بود که دیروز برآورده شــد.وی ادامه داد: این آزادراه ِگره بزرگی را از بخشــی 
از ترافیک تبریز باز می کند، ضمن این که دسترســی به شــهر جدید سهند 
و شهرک های اقماری را تسهیل و تســریع می کند.وی با قدردانی از شرکت 
عمران شهرهای جدید ایران و نمایندگان مجلس برای پیگیری به ثمر رسیدن 
این پروژه، افزود: موضوعی که در وزارت راه مطرح اســت، اســتان آذربایجان 
شرقی یک منطقه کانونی ترافیکی برای ترانزیت بار و مسافر است. به همین 
دلیل وزارت راه پروژه های متعددی را در این اســتان در حزه زیرساخت های 
حمل ونقل در دست اجراست.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مهم ترین پروژه 
بعد از آزادراه تبریز-سهند،  خط آهن سراسری است که از بستان آباد به ایستگاه 
خاوران متصل خواهد شــد. موضوع مهم تر اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه 
راه آهن موجود تبریز متصل کنیم، چراکه این خط آهن خط اروپایی )شــمال 
قفقاز( ماست.اســامی یادآور شــد: با توجه به تفاهم با کشورهای روسیه و 
آذربایجان به زودی با بازسازی خط آهن نخجوان، مسیر ریلی ایران بازگشایی 
خواهد شــد و از این مسیر می توانیم ترافیک عبوری بار و مسافر را به سمت 
شــمال قفقاز و از آنجا به سمت اروپا برقرار کنیم.وی اضافه کرد: حجم اعتبار 
مورد نیاز برای اتصال ایستگاه بستان آباد به خاوران که امیدواریم منابع مالی 
آن تامین شــود. پروژه دیگر آزادراه تبریز-مرند اســت که امیدواریم تا پایان 
سال آینده آنرا به اتمام برسانیم. آزادراه تبریز-ارومیه، مراغه-هشترود و... است 
که در مجموع بیشــترین پروژه های آزادراهی کشــور را در استان آذربایجان 

شرقی داریم.

آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه تصویب شد

هیأت دولت آیین نامه اجرایی بند)ح( ماده )۹۴( قانون برنامه ششــم توسعه، 
موضــوع بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه را تصویب کرد. هیأت 
دولت درجلسه که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری 
تشکیل شد, آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را 
تصویب کرد. بر اساس این آیین نامه »شاغان فرهنگی، هنری و رسانه ای« 
که تولید کننده آثار و خدمات مربوط بوده و درآمد اصلی خود را از این طریق 
تامین می کنند در زمره اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و صدا و سیما قرار می 
گیرند. هیأت دولت آیین نامه اجرایی بند)ح( ماده )۹۴( قانون برنامه ششــم 
توسعه، موضوع بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را با هدف حمایت 
از اصحــاب فرهنگ و هنر و معاش آن ها تصویب کرد.علی اصغر مونســان، 
وزیرمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی 
بیمه بیکاری اصحاب فرهنگی و هنر مصوب دولت، شــامل هنرمندان صنایع 
دســتی هم می شــود گفت: امیدواریم با این آیین نامه بتوانیم مشکل بیمه 

بیکاری هنرمندان صنایع دستی را حل کنیم.

جلسه ستاد پیشگیری , هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن استان قم ، جلسه ستاد پیشگیری , 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران اســتان با حضور , مهندس 
اوروجی مدیرکل ستاد بحران اســتان ,مهندس بلدی مدیرکل بنیاد مسکن 
اســتان و سایر مدیران دستگاه های اجرایی استان به ریاست دکتر سرمست 
استاندار قم در سالن همایش کرامت استانداری قم به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار گردید.در این جلسه گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای پیشگیری 
و مبارزه با ویروس کرونا , پیگیری مصوبات جلســه قبل بررسی و تصمیمات 

ازم اتخاذ گردید.

در مراسم گرامیداشت روز پرستار  استان صورت گرفت؛

تقدیر نماینده ولی فقیه در مازندران از تاش 
های کادر درمانی در مدیریت ویروس کرونا

 حجت ااسام دکتر محمدباقر محمدی ائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران 
در مراسم گرامیداشــت  وادت حضرت زینب)س( و روز پرستار که در دانشگاه علوم 
پزشکی استان با شرکت ویدیو کنفرانسی روسا و پرستاران بیمارستان های سطح استان 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت وادت حضرت زینب)س(و روز پرستار از خانواده شهدای 
سامت تشکر می کنم، با بیاک این که دکتر نمکی و تیم های دانشگاهیشان در بحران 
کرونا جانانه ایستادند گفت: از خدمات و زحمات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل 
که یکسال با تمام وجود و امکانات به میدان آمدند و با این بیماری مبارزه جدی کردند و 
برای این بیماری که چندان شناخته شده نبود به میدان آمدند.وی افزود: از تاش های 
دکتر موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در ستاد مقابله با کرونا حرف 
اول را می زنند و محور تصمیم گیری است و دکتر جالی صمیمانه تشکر و قدردانی 
می کنم.حجت ااسام محمدی ائینی با بیان اینکه اکثریت قاطع مردم توصیه های 
بهداشتی را جدی گرفتند، ادامه داد: ما در مقابل سایر کشورها کمترین استفاده از قوه 
قهریه و محدودیت های قانونی را داشتیم و بیشتر با خواهش از مردم جامعه این توصیه 
ها را جدی گرفتند.وی افزود: با مراقبت دلسوزانه پرستاران از بیماران کرونایی و انرژی 
که به بیماران می داد، در حالی که بدن رنجور بیمار برای زنده ماندن با بیماری مبارزه 
می کرد،  اهمیت کار پرستاری برای جامعه نشان داده شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران ادامه داد: بررسی ها در چندماه گذشته نشان داده که در بیمارستان هایی که 
کادرهای پرستاری برجسته داشتند میزان مرگ و میر نسبت به جاهای دیگر متفاوت 
بوده که نشــان دهنده تاثیر این رشته است.دکتر موسوی با بیان اینکه پرستاری یک 
حوزه تخصصی است، افزود: برخی تصور می کنند که یک مراقبت ساده است درحالی 
که یک حوزه تخصصی که تا مقطع دکتری امکان تحصیل وجود دارد.وی به اخاق و 
فداکاری پرستاران اشاره کرد و گفت: هر رشته مزایا و معایبی دارد ولی قرار گرفتن در 
این موقعیت هر لحظه خدمت رسانی جان شما را به خطر برساند فداکاری این حوزه را 
نشان می دهد.دکتر موسوی افزود: کار پرستاری کاری طاقت فرسا است و پرستاران 
با خدمات صادقانه خود، جان هزاران نفر را نجات دادند.دکتر موسوی با تاکید بر اینکه 
جامعه باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، ادامه داد: آدم ها نیاز به جمع شدند 
دارند ولی اان شرایط ویژه ای است و هر نوع دورهمی زحمت کادر بهداشت و درمانی 

را زیاد می کند و جان خیلی از عزیزان را به خطر می اندازد.

روایت جدید از دخل وخرج ۸ ماهه دولت
کسری بودجه عملیاتی، ۹۶ هزار میلیارد تومان

دیوان محاسبات کشور در گزارشی جزئیات عملکرد ۸ ماهه بودجه کشور را اعام کرد. بر 
اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری مجموع درآمد وصولی  
دولت ۳2۸ هزار میلیارد تومان شده است که 16۹ هزار میلیارد تومان  از محل درآمدها، 
۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و 1۵2 هزار میلیارد تومان 
هم از محل واگذاری دارایی های مالی بوده است. این در حالی است که قرار بود از محل 
واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی فروش نفت 1۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب 
شــود که 1۰۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشــد.در حالی دولت در ۸ ماهه ۳2۸ هزار 
میلیارد تومان درآمد کســب کرده که مجموع هزینه های دولت در این مدت ۳۵۳ هزار 
میلیارد تومان بوده است یعنی کسری 2۵ هزار میلیارد تومانی.همچنین در این مدت 26۵ 
هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دولت شده است که در مقایسه با درآمد 16۹ 
هزار میلیارد تومانی، دولت با کسری عملیاتی ۹6 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. 
در این مدت ۵2 هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه های عمرانی شده که نسبت به رقم 
مصوب ۸۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان عقب اســت.بر اساس این 
گزارش، کل درآمد یکســاله دولت در سال جاری ۵۷1 هزار میلیارد تومان تصویب شده 
بود که با تحقق ۳2۸ هزار میلیارد تومان در ۸ ماهه، ۵۷ درصد درامد محقق شــده و ۴۳ 
درصد از برنامه عقبیم. طی ۸ ماهه هم باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می شد 
که ۵2 هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است. ولی این عقب ماندگی در بخش هزینه 
ها کمتر است که نشان می دهد دولت تا حد امکان هزینه ها را کرده، هر چند درآمدها 

محقق نشده است.

وزیر اقتصاد پاسخگوی ضررهای سنگین 
سهامداران خرد در بورس باشد

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: نوســانات بازار ســرمایه و ضررهای سنگینی 
که متوجه 2۰ درصد از ســرمایه گذاران خرد شــده، موضوعی اســت که نمی توان از آن 
چشم پوشــی کرد. محمد باقری بناب درخصوص نوسانات بازار بورس گفت: نوسانات بازار 
ســرمایه و ضررهای سنگینی که متوجه 2۰ درصد از سرمایه گذاران خرد شده موضوعی 
است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بنابراین از آقای دژپسند درخواست کردم میزان 
خســارات وارده به ســرمایه داران خرد و اقدامات انجام شــده، برای جبران آن، طی یک 
گزارش به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.نماینده مردم بناب در 
مجلس شواری اسامی افزود: همچنین مطابق قانون باید 2۷ صدم از ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده برای توسعه ورزش به سازمان ورزش و جوانان تعلق بگیرد اما متاسفانه این 
اتفاق نیفتاده به همین دلیل سالن های ورزشی در اقصی نقاط  کشور با مشکل نقدینگی 
مواجه شــده و نمی توان ســالن های نیمه کار را به اتمام رساند یا آن ها را تجهیز کرد.وی 
اضافه کرد: همچنین بحث اســتفاده از بازنشســتگان در وزارت اقتصاد و دارایی با وجود 
گذشت ۳۸ تا ۴۰ سال از سن کاری شان مسئله دیگری است که وزیر اقتصاد و دولت باید 
به این مهم ورود کرده و پاسخگوی مجلس در این زمینه باشند.به گزارش خانه ملت، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه سه موضوع فوق را در قالب سوال 
از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مطرح کرده است، یادآور شد: پس انجام بررسی های 
ازم در کمیســیون اقتصادی مقرر شد؛ با ارائه مهلت یک تا دو هفته ای به وزارت اقتصاد 
گزارشی درخصوص موضوعات فوق به ویژه میزان خسارات وارده به سرمایه گذاران خرد 

در بازار بورس و راه های جبران آن به کمیسیون ارائه دهند.

پرسش از یک مقام مسئول؛
 چرا بسته معیشتی کرونا به برخی از افراد

 اعطا نشد؟
ســخنگوی حمایت جبرانی معیشــت خانوار ها درباره چرایی عدم اعطای بسته حمایت 
معیشتی کرونا به برخی از افراد، توضیحاتی داد.به گزارش اقتصادآناین به نقل از باشگاه 
خبرنگاران، حســین میرزایی سخنگوی حمایت جبرانی معیشت خانوار ها، درباره چرایی 
عدم اعطای حمایت معیشتی کرونا به برخی از افراد، اظهار کرد: برای بسته معیشتی کرونا 
بودجه محدودی در نظر گرفته شــده است.وی با اشاره به اینکه وزارت رفاه موظف شد تا 
۳۴ میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه را شناسایی کند، افزود: باید این افراد دریافت کننده 
یارانه نقدی و بســته معیشتی باشند و درآمد ثابت، شغل و بیمه پردازی نداشته باشند و 
مجموع درآمد خانوارها کمتر از حداقل دســتمزد مصوب سال باشد و همچنین حداقل 
گردش مالی را داشــته باشــند.میرزایی تصریح کرد: افرادی که این شاخص ها را دارند، 
شناســایی و برای واریز معرفی شده اند، با وجود محدودیت بودجه و تعدادی که سازمان 
برنامه و بودجه مشخص کرده، وزارت رفاه شناسایی را انجام داده است.سخنگوی حمایت 
جبرانی معیشت خانوار ها گفت: به دلیل محدودیت بودجه، شناسایی بیش از ۳۴ میلیون 
خانوار امکان پذیر نبود، به همین دلیل برخی از افراد مشــمول نشدند و تمامی اطاعات 
افراد را از طریق پایگاه جامع ایرانیان کسب کردیم و لیست مشموان را بر این اساس تهیه 

و به سازمان برنامه و بودجه برای واریز ارسال کردیم.

رییس جمهور کاهش فشار اقتصادی 
بر مردم، تامین منابع ازم برای ارایه 
خدمات و بهبود اقتصاد کشــور را در 
تنظیم بودجه اولیــن موضوع مورد 
توجه خواند و گفت: در بودجه 1۴۰۰، 
با توجه با واقعیت های پیش رو هم 
منابع ازم برای سرمایه گذاری های 
عمرانی دیده شده و هم برای حمایت 
از اقشــار کم درآمــد، اعتبار ازم در 
است.حجت ااسام  گرفته شده  نظر 
والمســلمین حســن روحانی دیروز 
سه شنبه در یکصد و نودمین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت، 
با اشــاره بــه اختصاص بخشــی از 
درآمدهــای احتمالی نفت برای امور 
زیرساختی و حمایت اجتماعی، افزود: 

در بخش زیرســاخت های اقتصادی 
هم، هدف ایجاد اشتغال های کوچک 
و متوسط و اجرای پروژه های بزرگ 
است.روحانی با بیان اینکه در بخش 
حقوق کارمندان تاش بر این خواهد 
بود که همچون ســال های گذشته 
تــورم جبران شــود، اظهارداشــت: 
دولــت در حــد تــوان و امکانات و 
بــا در نظــر گرفتن همــه جوانب و 
خواهد  سعی  کارشناســانه،  بررسی 
کرد تــا نظرات اصاحی مجلس را با 

حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: همه 
تاش ها برای استفاده از راهکار های 
مناســب در تدویــن و تنظیم یک 
بودجه تأثیرگــذار و کارآمد، با هدف 
رســیدن به نتیجه مطلوب است تا 
بتوانیم در ســال آینده هرچه بیشتر 
فشــارها را از روی اقشــار ضعیف و 
آسیب پذیر جامعه کمتر کنیم.در این 
جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در زمینــه موافقت نامه های تجارت 

آزاد با اتحادیه اوراســیا گزارش داد.
رئیس جمهور پــس از این گزارش، 
تصریح کــرد: عملکرد صــادرات و 
واردات کشــور بــا ایــن اتحادیه در 
طول ســال گذشته نشــان داده که 
بــا این توافــق بازار جدیــدی برای 
ایران  تولیدی  محصــوات  صادرات 
گشوده شده اســت.روحانی استفاده 
از ظرفیت هــای مختلــف تجاری و 
اقتصادی منطقة اوراســیا را یکی از 
مهمتریــن فرصت هــای پیش روی 
کشــورمان دانســت و گفت: حضور 
ایران در اتحادیه اوراســیا، در شرایط 
کنونی جنگ اقتصادی و تبعات ناشی 
از کرونا، بیش از گذشته اهمیت یافته 

است.

رییس جمهور مطرح کرد؛
پیش بینی منابع ازم برای حمایت از 

اقشار کم درآمد در بودجه1400

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1۴۰۰ با بیان این 
که دولت ایحه بودجه ســال آینده را متناسب با 
شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم 
نکرده است گفت: این بودجه برای فروپاشی است. 
الیاس نادران در نشســت علنی دیروز )سه شنبه، 
2 دی ماه( مجلس شــورای اسامی در نطق میان 
دســتور خود، گفت: آنچه دولت به عنوان ایحه 
بودجــه تقدیــم مجلس کرده به همــه چیز غیر 
از بودجه شــبیه اســت. اصاح ســاختار بودجه، 
کاهش وابستگی به نفت، شــفاف کردن منابع و 
مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی و 
تقویت افراد و مراکزی که متاسفانه به دلیل عدم 
دسترســی به نهادهای حکومتی محروم مانده اند، 
رفع آســیب های اجتماعــی از طریق تامین مالی 
توسط دولت و انضباط مالی دولت چارچوبی است 
که بررسی های کمیســیون تلفیق بودجه را ملزم 
خواهد کرد.رئیس کمیسیون تلفیق ایحه بودجه 
سال 1۴۰۰، افزود: متاسفانه بودجه سال 1۳۹۹ در 
شرایطی تصویب شد که از حداقل های معیارهای 
بودجه نویسی برخوردار نیست. در جلسه سران قوا 
هم اختیاراتی داده شــد کــه امروز هیچ کس زیر 
سقف آسمان نسبت به پرداختی ها اطاع دقیقی 

ندارد.

بودجه سال 1398 مبنای تغییرات بودجه ای 

برای سال 1400
نماینده مردم تهران، شــمیرانات، ری، اسامشهر 
و پردیس در مجلس یازدهــم ادامه داد: ناعادانه 
بودن پرداختی ها، پولپاشــی هایی که تا سال ها اثر 
آن بر اقتصاد ملی باقــی خواهد ماند، از کارهایی 
است که در سال 1۳۹۹ اتفاق افتاد. به همین دلیل 
بنای ما بر این اســت که بودجه ســال 1۳۹۸ که 
مصوبه مجلس و تاییدیه شــورای نگهبان را دارد، 
مبنای تغییرات سال 1۴۰۰ ببینیم.وی یادآور شد: 
صادرات یک میلیون بــه دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
برای ســهم دولت از نفت به صورت معجزه آسایی 
جهش کرد اما جهش تولید قطعا نبود، اینکه این 
جهش از کجا آمده محل بحث است. دست اندازی 
به صندوق توســعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، 
برداشــت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و 
افزایش پایه پولی که آثار تورمی آنها وحشــتناک 
اســت حتما در کمیســیون تلفیق بودجه مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

ایحه بودجه 1400 برای فروپاشی است
نادران تاکید کرد: بر اساس آنچه در ایحه بودجه 
سال 1۴۰۰ تنظیم شده، این ایحه بودجه کشوری 
در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از منافع ملی 
نیست، این بودجه برای فروپاشی است. به همین 
دلیل مکلفیم تمام ســاختارها و آنچه که در این 

بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری و متاسفانه 
غیرشفاف بودن منابع اســت را مورد بررسی قرار 
دهیم و افشــا کنیم، هرچند سقف بودجه از ۸۴1 
هزار میلیارد تومان به هــزار و ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کند.عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی اظهار 
کرد: سال هاست نفتی ها و غیرنفتی ها عادت کردند 
که گردش خزانه در منابع مالی آنها وجود نداشته 
باشــد و این برای ما پذیرفتنی نیســت. بنابراین 
استدعا دارم دوستان دولت متوسل به ستاد کرونا 
دنبال تاثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی مجلس 
نباشند شبیه آنکه برای قانون حمایتی و معیشتی 
مجلس انجام دادند یا شبیه آنکه قانون چک را به 

بهانه روشن نبودن متوقف کردند.

ستاد کرونا حق تصمیم گیری اقتصادی ندارد/ 
بودجه را دو سقفی خواهیم کرد

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1۴۰۰ مجلس 
یازدهــم گفت: ســتاد کرونا حــق تصمیم گیری 
اقتصادی ندارد بنابراین اســتدعا دارم دوســتان 
دولت آنچه را به عنوان قانون در حوزه هسته ای و 
معیشتی مصوب شده یا آنچه در بودجه خواهد آمد 
را به صــورت دقیق اجرا کنند. ما بودجه را به قوه 
الهی دو سقفی خواهیم کرد لذا آنچنان نخواهد شد 

که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود.

نادران:
استانهابودجه ۱۴۰۰ را دو سقفی می کنیم تا خزانه خالی تحویل دولت بعد ندهند

 گرانی 10 درصدی روغن و شیر 
و تخم مرغ در یک ماه

جدول شــاخص قیمت کااها و خدمات مصرفی خانوار در آذر ماه نشــان 
می دهد، کااهای خوراکی مانند روغن با 1۰,۴ درصد، شــیر پنیر و تخم 
مرغ با 1۰,۳ درصد افزایش نســبت به ماه قبل رکوددار گرانی در یک ماه 
اخیر هستند.جدول شاخص قیمت کااها و خدمات مصرفی خانوار در آذر 
ماه نشان می دهد، کااهای خوراکی مانند روغن با 1۰,۴ درصد، شیر پنیر 
و تخم مرغ با 1۰,۳ درصد، میوه و خشکبار با ۹,۷ درصد و ماهی ها با ۵,۹ 
درصد و در نهایت خوارکی ها با ۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل رکوددار 
گرانی در یک ماه اخیر هســتند.همچنین طبق جزئیات جدول، به غیر از 
سبزیجات و حبوبات که تورم ۴۵,۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تجربه کرده، دیگر خوراکی های سبد مصرفی خانوار باای ۵۰ درصد 
گران شده است. میوه و روغن بیش از ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته اند.

شاخص ارتباطات تورم صفر درصد را ثبت کرده و حمل و نقل نیز با کاهش 
۳,6 درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شد.

بدهی خارجی ایران چقدر است
مرکز آمار اعام کرد: بدهی خارجی ایران در پایان ســال گذشــته ۹۰۳ 
میلیون دار بوده است. مرکز آمار ایران در نشریه شاخص های رصد جهش 
تولید نگاهی به تجارت خارجی کشــور داشته اســت.در سال ۹۸ ارزش 
صادرات غیرنفتی ۴1 میلیارد و ۳۷۰ میلیون دار رســید.بدهی خارجی 
شامل مجموع تعهدات ایجادشده در اثر گشایش اعتبار اسنادی، تسهیات 
دریافتی از بانک جهانی و ســایر ســازمانها و نهادهای بین المللی، تأمین 
مالی پروژهها از طریق فاینانســها، پیش فروش نفــت و اوراق قرضه بین 
المللی می شــود که در حال حاضر طبق آمــار ۹۰۳ میلیون دار به ثبت 
رســیده است.طبق این اطاعات در ســال ۹۸ بالغ بر بیش از ۳۰ میلیارد 
دار صــادرات نفتی )به قیمت فوب( ثبت شــده که کاهش ۵2 درصدی 
نشان می دهد.حساب سرمایه نیز شامل حساب سرمایه تمامی مبادات در 
بردارنده دریافت و یا پرداخت انتقاات ســرمایه ای و یا اکتساب و واگذاری 
دارایی های غیر مالی تولید نشــده را پوشــش می دهد کــه افزایش ۵۸ 

درصدی داشته است.
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جهانگیری خبر داداستانها

افزایش ۲/۵ برابری تولید از میدان مشترک گازی پارس جنوبی
معــاون اول رییــس جمهور با اشــاره به گــزارش آماری وزارت نفــت در اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی با هدف توسعه صنعت پاایش نفت خام و میعانات، 
این اقدامات را ارزنده و ماندگار در تاریخ کشور توصیف کرد. اسحاق جهانگیری در 
هامش گزارش مکتوب وزیر نفت مبنی بر تمرکز این وزارتخانه بر بند 15 سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای زنجیره ای از فعالیت های توســعه ای، ضمن 
قدردانی از مهندس زنگنه و همکارانش،  از وزیر نفت خواست این دستاوردها به نحو 
مطلوب به اطاع مردم رســانده شود.» جناب آقای مهندس زنگنه نیاز به توضیح 
نیســت. ارقام به خوبی سخن می گویند. صمیمانه از زحمات جنابعالی و همکاران 
ارجمندتان سپاســگزارم. این اقدامات ارزنده در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد. به 
نحو مطلوب به اطاع عموم برســد.«بر اســاس گزارش وزیر نفت، این وزارتخانه با 
تمرکز بر بند »15« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زنجیره ای از فعالیت های 
توســعه ای را به منظور افزایش ارزش افزوده در صنعت نفت، توسعه ظرفیت تولید 
و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی کشــور و نیز باا بردن میزان صادرات فرآورده 
های نفتی کشور ســامان داده است که به اتکای این فعالیت ها، ظرفیت تولیدات 
پاایشــی کشور از 1.8 میلیون بشکه در روز در سال 1391 به حدود 2/2 میلیون 
بشکه در روز رسیده و در نتیجه آن تولید بنزین و نفت گاز کشور به ترتیب از 49.8 
و 94 میلیون لیتر در روز در ســال 1391 به 107 و 113 میلیون لیتر در روز در 

سال 1398 رسیده اســت. همچنین با اقدامات صورت گرفته برای بهبود کیفیت 
فرآورده های تولیدی پاایشگاه ها، ظرفیت تولید بنزین با کیفیت یورو 4 و 5 کشور 
از صفر در ســال 1391 به بیش از 76 میلیون لیتر در روز در ســال 1398 رسیده 

اســت.در ادامه گزارش وزیر نفت تصریح شده است که در نتیجه اقدامات فوق و با 
افزایش بیش از 2.5 برابری تولید از میدان مشترک گازی پارس جنوبی و نیز توسعه 
گازرسانی در کشور که منجر به آزادسازی حجم قابل توجهی فرآورده مایع در کشور 
شــده، صادرات فرآورده های نفتی کشور با افزایش 4 برابری از 5.9 میلیون تن در 

سال 1391 به حدود 23 میلیون تن در سال 1398 رسیده است.
در ادامه این گزارش آمده ســت؛ به منظور ریل گذاری برای آینده صنعت پاایش 
نفت کشور، این وزارتخانه پس از بررسی گزینه های متعدد مصرف آتی انواع سوخت 
در کشور با مفروضات مختلف و نتایج حاصله از محاسبات مدل های ریاضی، »سند 
تأمیــن انرژی بخش حمل و نقل کشــور تا افق 1420 بــا تأکید بر کارایی/ بهینه 
ســازی مصرف سوخت« را تدوین و به تصویب شــورای عالی انرژی کشور رسانده 
اســت. بر اساس این سند کف ظرفیت تولید مستمر بنزین کشور در مقاطع زمانی 
تا افق 1420 که باید با بهینه سازی )Upgrading( پاایشگاه های موجود و ساخت 
پاایشگاه های جدید تحقق یابد، تعیین و به شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران برای اجرا اباغ شده ا ست. در این اباغیه فرض بر این بوده که نیاز 
بلندمدت داخلی به فرآورده های نفتی تأمین شود و بر حمایت از هر گونه سرمایه 
گذاری برای ایجاد ظرفیت های پاایشــی مازاد بر این کف، با هدف صادرات انواع 

فرآورده های نفتی تأکید شده است.

بهره مندی بیش از 98 درصد از خانوار 
روستایی شهرستان نیر از نعمت گاز طبیعی

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در حاشیه بازدید 
از پروژه های اجرایی گازرسانی به روستاهای استان از 
ضریــب نفوذ 98 درصدی گاز طبیعی در روســتاهای 
شهرستان نیر از توابع استان اردبیل خبرداد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل، ســردار 
اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت با اعام این خبر گفت: وظیفه ما در حوزه 
گازرسانی، توسعه شبکه گذاری و ارایه خدمات به مناطق کم برخوردار و بی بهره 
از نعمت گاز طبیعی می باشــد که در این حوزه شرکت گاز استان اردبیل طی 
ســالهای اخیر و در دوران خدمت دولتهای یازدهم و دوازدهم خدمات گسترده 
ای را در این خصوص به شــهروندان و روســتاییان استان ارایه نموده است که 
بهره مندی صدها روستا از نعمت گاز طبیعی و گازرسانی به شهرکهای صنعتی 
و واحدهای تولیدی و تبدیلی نمونه ای از این فعالیت هاست که در حال حاضر 
ضریب نفوذ گاز طبیعی در شــهرهای استان 100 درصد و در روستاهای استان 
اردبیل به 95 درصد رســیده اســت.وی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد 
روستاهای گازدار شده شهرســتان نیر را 89 روستا اعام کرد و افزود: از تعداد 
99 روســتای شهرستان نیر از توابع استان اردبیل تعداد 89 روستا از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار هستند و پروژه گازرسانی به 7 روستای این شهرستان نیز در 
دســت اجراء می باشد که با بهره برداری از این پروژه ها در آینده نزدیک عما 
تمامی روستاهای باای 20 خانوار این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
خواهند شد.این مقام مســئول تعداد خانوارهای روستایی تحت پوشش شبکه 
گازرســانی این شهرســتان را  9 هزار 354 خانوار اعام کرد و گفت: این تعداد 
برابر 98 درصد خانوار روستایی است که در آینده نزدیک به 100 درصد افزایش 
می یابد.اسماعیلی در ادامه ســخنان خود با بیان این که بیش از 527 کیلومتر 
شــبکه گاز در سطح شهرستان نیر اجرا شــده، افزود: از این میزان، بیش از 65 
کیلومتر در بخش شهری و بیش از 462 کیلومتر در بخش روستایی است که از 

ابتدا تا بحال در این شهرستان اجرایی شده است.

مانور تعمیرات و بازسازی شبکه های توزیع 
برق  در گلستان برگزار شد

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گلستان گفت : خدمت رسانی مجموعه 
صنعت برق به مردم شریف گلستان قابل تقدیر است و انشاله این خدمات رسانی 
تداوم یابد.حجت ااســام و المسلمین کیایی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه گلســتان و امام جمعه دلند در حاشیه بازدید از مانور سراسری تعمیرات 
و بازســازی شــبکه های توزیع برق که در پایان هرماه در سرتاسر کشور انجام 
می شــود ضمن با اهمیت خواندن خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان این 
خدمات را موجب رضایت مندی بیشتر مردم دانست و برای مدیریت و کارکنان 
این شــرکت آرزوی موفقیت کرد.در ادامه حجت ااسام والمسلمین بیات امام 
جمعه خان ببین گفت :الحق و اانصاف اقدامات توزیع برق گلستان قابل قبول 
است و اینگونه کارهای جهادی که جهت خدمت رسانی به. مردم انجام می شود 
جای تقدیر و تشکر دارد چرا که این حرکات باعث می شود تا مردم غصه ای در 
رابطه با انرژی برق نداشته باشند. در ادامه مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : در پایان هرماه مانور بازسازی جهادی 
شبکه های توزیع نیروی برق همزمان با سراسر کشور در استان گلستان برگزار 
می گــردد که این ماه هم این مهم محقق گردید.وی افزود  : مانور سراســری 
تعمیرات و بازسازی شبکه های توزیع برق در استان گلستان با 10 اکیپ و 55 
نفر ســاعت توســط همکاران توزیع نیروی برق گلستان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی بازسازی و تعمیر شد.

به مناسبت روز راهدار صورت گرفت؛
نشست صمیمی مدیر کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای با راهداران
 مدیــر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مازندران همزمان با شــب یلدا و فرارســیدن 1 دی و 
روز راهــدار در جمــع راهداران تاشــگر محور هراز 
)راهدارخانــه منظریه ( و محور ســوادکوه)رهدارخانه 
گدوگ (حضور یافت. در این نشســت عباسعلی نجفی 
راهداری را  شغلی دشوار توام با عشق،ایثار و فداکاری ذکر کرد و افزود: راهداران 
همواره با عملکرد خود نشــان داده اند با خدمت رسانی نقش موثری در تامین 
ایمنی و راحتی سفرهای هموطنان در طول راه ها دارند و در این مسیر حتی از 
بذل جان شیرین خود نیز دریغ نداشته اند.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 
ســال های اخیر مردم از زحمات قشر راهدار تا حد زیادی آگاه شده اند و به این 
شــغل به عنوان یک شــغل پر زحمت و آبرومند بسیار احترام می گذارند ما نیز 
قدردان زحمات راهداران شریف و بزرگوار هستیم و تمام تاش و همت خود را 
برای تامین رضایتمندی این قشر زحمتکش به کار خواهد بست. در این نشست 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مازندران از آمادگي راهداران 
این اداره کل براي عملیات راهداري زمســتاني در سال جاري خبر داد و گفت : 
33 اکیپ راهداري با امکانات و تجیهزات موجود در سطح محورهاي کوهستاني 

و برفگیر استان مستقر شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی ایام خبر داد
هدایت آبهای سطحی و سیاب های شهر ایام 

با هدف ایمن سازی منازل 
ایام_صمیــم نیا _مهدی عبوری معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران از مراحل احداث ســیل بند بتنی محله بانبرز شهر ایام بازدید 
کرد.،علی اصغر کاظمی مدیرکل این دســتگاه اجرایــي در بازدید معاون وزیر 
و مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران از این طرح گفت :  در راســتاي 
بازآفریني محات حاشیه شهر و جلوگیري از حوادث و پي آمدهاي سیل، اجراي 
ســیل بند بتوني  محله بانبرز شهر ایام توسط اداره کل راه وشهرسازي استان 
در دستور کار قرار گرفت و فاز اول این طرح به صورت کامل به اتمام رسید.علي 
اصغر کاظمي در مورد مشخصات سیل بند محله بانبرز گفت: طول فاز اول  این 
طرح 250 متر اســت که براي اجراي آن نزدیــک به 16 میلیارد ریال اعتبار از 
محل باز آفریني شهري وزارت راه وشهرسازي هزینه شده است.وي در خصوص 
فاز دوم این طرح گفت: فاز دوم طرح شامل ادامه اجراي سیل بند بتني به طول 
50 متر و اجراي دال بتوني) پوشش سقف کانال سیل بند( و اجراي دستک هاي 
هدایت آب به کانال و همچنین گابیون بندي در باا دســت براي جلوگیري از 
ورود گل و اي به کانال مي باشــد که بــراي آن حدود 20 میلیارد ریال اعتبار 

هزینه خواهد شد و هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وزیر نفت ایران و معاون نخست وزیر روسیه خواستار 
تعمیــق همکاری هــای دو کشــور در بخش هــای 
مختلف به ویژه انرژی شــدند. بیژن زنگنه با الکساندر 
نواک، معاون نخســت وزیر روســیه در مسکو دیدار 
کرد.ایران و روســیه در این دیدار نقشــه راه تداوم و 
توســعه همکاری های دو کشــور را فارغ از تحوات 
سیاســی بین المللی ترســیم و بر پیگیری و اجرای 
توافق ها و تفاهم های مربوط به حوزه انرژی در قالب 
کمیســیون مشــترک همکاری های دو کشور تاکید 
کردند.زنگنه با اشــاره به نقش مهم و مثبت روسیه 
در ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
ائتاف اوپک پاس، گفت: همکاری های دو کشور در 
حوزه انرژی روز به روز در حال گســترش است. وی 
افزود: در شرایط کنونی، از جمله تحمیل تحریم های 
ظالمانه آمریکا بر ایران و روسیه، تقویت همگرایی و 
همکاری دو کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است.وزیر 
نفت با اشاره به اینکه ایران و روسیه در سال های اخیر 
همکاری نزدیــک و تنگاتنگی در حوزه نفت و انرژی 
داشــته اند، تصریح کرد: ما همچنان خواستار تعمیق 
این همکاری هــا به منظور بی اثر کــردن پیامدهای 
تحریم هستیم.بنا بر اعام وزارت نفت، زنگنه با بیان 
اینکه در عرصه بین المللی تغییر و تحوات بســیاری 
رخ داده اســت، گفت: در هر شرایطی روابط ایران و 
روسیه دچار تغییر نمی شود و تهران مصمم به تحکیم 
روابط با مسکو است.معاون نخست وزیر روسیه هم در 
این دیدار با ابراز خرسندی از مناسبات رو به افزایش 
تهران و مسکو اظهار کرد: روسیه نیز بی گمان خواستار 

همگرایی بیشتر با ایران در همه زمینه ها و به ویژه در 
حوزه نفت و انرژی است.نواک افزود: در سال های اخیر 
رایزنی میان اعضای اوپک و ائتاف اوپک پاس موثر 
بوده و روســیه تاش کرده اســت نقشی سازنده ایفا 
کند.وی گفت: ایران و روســیه در حوزه نفت و انرژی 
همواره همکاری های نزدیک و رو به رشدی داشته اند 

و این همکاری ها همچنان تداوم خواهد یافت.

ایران از ســرمایه گذاری شرکت های روس در 
صنعت نفت استقبال می کند

وزیر نفــت  پس از دیدار با الکســاندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه و نیکای شولگینوف، وزیر انرژی 
این کشــور از روسیه به عنوان شریک راهبردی ایران 
یاد کرد و گفت: ما از ســرمایه گذاری شــرکت های 
روس در بخش های مورد نیاز صنعت نفت اســتقبال 
می کنیم.زنگنه اظهار کرد: یکی از موضوع های مورد 
گفت وگو در این دیدار بازار جهانی نفت بود که درباره 
آن تبادل نظــر کردیم.وی با بیان اینکه روســیه در 
ســال های اخیر نقش تعیین کننده ای در ثبات بازار 
جهانی نفت داشته است، افزود: در این دیدار باتوجه 
به همکاری های جــدی در چارچوب اوپک پاس با 
یکدیگر گفت وگو کردیــم، دیدگاه های دو طرف در 
ایــن عرصه نزدیک بود.وزیر نفت با یادآوری برگزاری 
نشست وزارتی اوپک پاس در روز چهارم ژانویه  )15 
دی ماه(، تصریح کرد: هر دو کشــور تاکید کردند که 
این نشســت ها برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت و 

وجود احتمال های آینده در این عرصه، مهم است.

زنگنه توسعه روابط دو جانبه ایران و روسیه را محور 
دیگــر این دیدار عنوان کرد و افزود: ما همکاری های 
خوبی با شــرکت های روس داریم، قرار بر این است 
همــکاری  با آنهــا در حوزه نفت، گاز و ســازندگان 
تجهیزات در این کشــور تداوم یابد.وی با بیان اینکه 
ما روســیه را به عنوان شریک راهبردی می شناسیم 
و این شــراکت چیزی نیســت که با فضای گرمی و 
ســردی در فضــای بین المللی تغییر کنــد، افزود: 
سازندگان تجهیزات نفت و گاز روسیه اگر می خواهند 
در ایران فعالیت کنند باید با توجه به قانون حداکثر 
استفاده از توان داخلی سرمایه گذاری کنند، آنها باید 
با شــرکت های ایرانی شریک شــوند و برای حصول 
نتیجه با همتایان ایرانی خــود گفت وگو کنند.وزیر 
نفت ادامه داد: سفیر ایران در روسیه و همکارانشان 
در ســفارت قرار شــد توافق ها را دنبــال کنند، اگر 
شــرایط کرونا نبود خیلی ســاده می توانستند این 
کار را انجــام دهند، اما در شــرایط کنونی با رعایت 
پروتــکل بهداشــتی می توانیم ارتباطــات را برقرار 
کنیم، ما از ســرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز 
استقبال می کنیم.زنگنه همچنین به همکاری ایران 
و روسیه در چارچوب مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )جی ئی ســی اف( اشاره کرد و گفت: نشست های 
وزارتی جی ئی ســی اف ســاانه برگزار می شود، در 
چارچوب این مجمع، اطاعات فنی تبادل می شــود.

وی تصریح کرد: جی ئی ســی اف در قیمت بازار گاز 
جهان اثرگذاری ندارد زیرا ســاختار بازارهای گاز با 

بازارهای جهانی نفت خام تفاوت دارد.

زنگنه و معاون نخست وزیر روسیه تاکید کردند:
ضرورت تعمیق همکاری های تهران-مسکو در بخش  انرژی

وزیر نیرو
عرضه انرژی به صنایع ٤.٥ درصد افزایش یافت

وزیر نیرو با اشاره به تحقق برنامه مدیریت مصرف و صرفه جویی در هزینه های احداث نیروگاه ها و افزایش میزان 
عرضه انرژی به بخش های تولیدی کشــور گفت: در 6 ماه اول ســال جاری، عرضه انرژی به صنایع نسبت مدت 
مشابه سال قبل، به طور متوسط حدود 4.5 درصد افزایش داشته که برای صنایع بزرگ تا 12 درصد هم بوده تا 
سال جهش تولید یک مفهوم عملی و قابل اندازه گیری در مقایسه با سال قبل خود باشد.رضا اردکانیان دیروز در 
آئین بهره برداری از طرح های صنعت آب و برق استان های تهران و گیان در سی و سومین هفته پویش #هر هفته 
الف ب_ایران با بیان اینکه وزارت نیرو صرفا یک خط نگهدار، هماهنگ کننده و در برخی مواقع یک سخنگو برای 
این جمع وسیع و اراده های استوار و محکم بوده است.وزیر نیرو با اشاره به تاش دشمنان در به زانو درآوردن کشور 
در شــرایط تحریمی و اعمال تحریم های ظالمانه و همچنین القای ناامیدی در داخل گفت: با طراحی این پویش 
به کمک همدیگر بیش از هر چیز نشــان دادیم که در جمع فعال در این عرصه توانایی اهداف و برنامه ها در یک 
برنامه ریزی شش ماهه و بعد از آن،  یک ساله وجود دارد.اردکانیان افزود: همتی که در این مجموعه نمایان و ابراز 
شد، مسووان کشور، گروه های مرجع، معتمدان مردم و در راس همه این ها، مقام معظم رهبری را هم به این نقطه 
رســاند که می بایست این لشــگر بزرگ دلگرم تر به کار خود ادامه دهند.وزیر نیرو با اشاره به تحقق اهداف پویش 
#هر هفته الف ب_ایران ادامه داد: همه به درســتی در این زمینه دریافتند که باید موجب دلگرمی هر چه بیشتر 
دست اندرکاران این پویش شوند نه فقط به منظور عبور ایمن کشور از این برهه زمانی که با آبرومندی سپری شد 
و روســیاهی آن بر چهره کسانی ماند که در حال ترک مناصب و موقعیت های خودشان هستند، بلکه این پویش 
سرمایه ای برای کشور خواهد بود.وی گفت: طبیعتا مدیریت وزارت نیرو هم در این مجموعه، نقشی برای تدارک 
شرایط داشت. موفق شدیم به اتکای مجموعه برنامه ریزی ها،  اصلی ترین دستاورد خودمان را افزایش سطح اعتماد 
عمومی مردم قــرار دهیم.اردکانیان همچنین گفت: بیش از 3500 تن از همکاران ما بویژه در رده های مدیریتی 
با اختیار قانونی دستگاه های اجرایی  بازنشسته شده اند که تا پایان دولت تدبیر و امید این تعداد به حدود 5000 
نفر خواهد رســید.وزیر نیرو ریشــه اصلی این خیزش را پویش #هر هفته الف ب_ایران دانست و اظهار کرد: این 
پویش موجب شد که بیشتر به اندازه ها و ظرفیت های خودمان در داخل کشور در صنعت آب و برق توجه کنیم 
که صرفا شــامل همکاران در وزارت نیرو نیست.اردکانیان گفت: نتیجه این مشارکت این بود که امسال توانستیم 
پویشی بزرگ تر با 250 پروژه را اعام کنیم که تا کنون با احتساب طرح های هفته سی و سوم در استان های تهران 
و گیان، در مجموع 176 پروژه ســاخت و ســازی و ساز و کاری با سرمایه گذاری بیش از 51 هزار میلیارد تومان 
به افتتاح رسیده که این مسیر هفته به هفته ادامه خواهد داشت .وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال 
دولت در همه عرصه ها، فعاانه کار می کند که حضور رئیس جمهوری در برنامه های افتتاح نشانه ای از آن است.

اردکانیان افزود: در خانواده بزرگ آب و برق، اصاحات ســاختاری در حال انجام است؛ اصاحاتی که زمان انجام 
آن سال آخر فعالیت دولت با پشت سر گذاشتن آزمون و خطاها است.وی همچنین بر نقش و سهم رسانه ها تاکید 
و از تاش های آنها در ســال های اخیر بویژه در همراهی با پویش #هر هفته الف ب_ایران تقدیر کرد.وزیر نیرو با 
بیان اینکه برای اولین بار به جای اینکه 4000 مگاوات نیروگاه برای عبور از اوج بار احداث کنیم توانســتیم رشد 
مصرف 5.2 درصدی 10 ســال قبل را به یک درصد برســانیم و در این راستا توانستیم سرمایه گذاری وسیعی در 
عرصه های دیگر برق به کار ببریم همزمان موفق شدیم انرژی بیشتری به بخش های تولیدی عرضه کنیم.همچنین 
در این مراســم محســنی بندپی - اســتاندار تهران اظهار کرد: آنچه ما در پویش هر هفته الف به ایران شاهد آن 
بودیم مجموعه ای از ساخت وسازها، سازوکارها، همراهی ها و دلگرمی های چند هزار ساعته بود که پشت این واژه ها 
برنامه های اســتراتژیک، اقدام ها و عمل ها نهفته اســت.وی با بیان این که ما تنها گوشه ای از این اقدامات را شاهد 
بودیم، بیان کرد: این اقدامات نشــان دهنده این اســت که ما در شرایط سخت و در زمانی که کشور تحت تحریم 

ظالمانه دشمن قرار دارد و منابع مالی و داخلی نیز حداقل است، 

روسیه به رییس جمهور منتخب آمریکا:
بازارهای نفت را بهم نریز!

معاون نخســت وزیر روســیه اعام کرد روسیه 
امیدوار است جو بایدن، رییس جمهور منتخب 
آمریکا تاشهای کشورهای تولیدکننده نفت برای 
تقویت بازارهای نفت را از مســیر خود منحرف 
نکند. روسیه به همراه اوپک و چند تولیدکننده 
دیگر بدنبال شیوع ویروس کرونا و ضعیف شدن 
تقاضا برای ســوخت، در قالب گروه اوپک پاس 
متحد شــده اند و با محدودیت عرضه داوطلبانه 
در تاش برای تقویت قیمتها و تثبیت بازارهای 
جهانی نفت هستند.الکساندر نواک، معاون نخست 
وزیر روسیه در یک کنفرانس آناین اظهار کرد: 
ما امیدواریــم که تغییرات در سیاســت دولت 
آمریکا روی اقدامات مشترک تولیدکنندگان نفت 
که در وهله نخست برای ایفای یک نقش مثبت 
برای اقتصاد جهانــی و بازارهای انرژی طراحی 
شــده اند، تاثیر نگذارد.وی گفت: مسکو متوجه 
شــده که اظهارات دولت جدید آمریکا برخاف 

سیاست این کشور در چهار سال اخیر است.
دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا در مدت 
چهار سال ریاست جمهوری خود، عاوه بر این که 
آمریکا را از توافق سازمان ملل متحد برای مقابله 
با تغییرات اقلیمی که مســتلزم استفاده کمتر از 
ســوختهای فسیلی اســت، خارج کرد، از توافق 
برجام با ایران خارج شد و تحریمها علیه صادرات 
نفت ایران را بازگرداند و تشــدید کرد. ترامپ در 
آوریــل میان اعضای اوپک پاس میانجی گیری 
کرد و آنها را برای توافق در خصوص پیمان جدید 
کاهش تولید پــای میز مذاکره برگرداند.انتخاب 
بایدن ممکن اســت باعث تغییر در روابط میان 
آمریکا و روســیه شود. وی روسیه را جدی ترین 
تهدید جهانی واشــنگتن اعام کرده است و در 
مبــارزات انتخاباتی خود به ارزیابی مجدد روابط 
آمریکا با عربستان سعودی پرداخت.گروه اوپک 
پاس در آخرین دیدار رسمی وزیرانش با افزایش 
تولید به میزان 500 هزار بشکه در روز از ژانویه 

موافقت کرد.

امسال ٤۰ هزار میلیارد تومان پروژه تولید 
برق حرارتی عملیاتی می شود

مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: تا پایان امسال در قالب 
پویش #هر هفته الــف ب_ایران 21 پروژه بزرگ صنعت تولید برق حرارتی 
با حجم سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد.محسن 
طرزطلب دیروز در مراسم تقدیر از دست اندرکاران و فعاان پویش #هرهفته 
الف ب_ایران اظهار کرد: برای پیک تابستان امسال 14 پروژه در حوزه تولید 
برق حرارتی با اعتباری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است که 
این طرح ها حدود 1300مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده است.

وی بــا تاکیــد بر اینکه تا پایان امســال هفت پروژه بــزرگ دیگر با ارزش 
15 هزار میلیارد تومان عملیاتی خواهد شــد، ادامه داد: بر همین اســاس 
تا انتهای ســال جهش تولید حدود 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
صورت گرفته در حوزه تولید برق حرارتی به سرانجام خواهد رسید.طرزطلب 
حجم ســرمایه گذاری پروژه های صنعت بــرق حرارتی در پویش #هر هفته 
الف ب_ایران را بالغ بر 2.5 میلیارد یورو برشمرد و افزود: در بخش سازوکاری 
پویش نیز 10 برنامه طراحی شده بود که از این تعداد چهار پروژه عملیاتی 
شده و تا پایان سال نیز شش پروژه باقی مانده نیز نهایی خواهد شد تا بتوانیم 

به شکل کامل به تعهدات این بخش عمل کنیم.
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گزیده خبر اعتراض وزیر صمت نسبت به بانک مرکزی:

ااقل با ما هماهنگ کنید!
نامه علی رضا رزم حســینی به رئیس جمهوری نشان می دهد 
که در ماجــرای اخیر پیش آمده بین بانــک مرکزی و بخش 

خصوصی، وزیر صمت، طرف اتاق بازرگانی را گرفته است.
از اردیبهشــت ۱۳۹۷ و همزمــان با از ســرگیری تحریم های 
آمریــکا علیه ایران، بانک مرکزی بــه نمایندگی از دولت و به 
منظور مدیریت منابع ارزی کشور، سیاست های جدیدی را در 
ایــن حوزه به اجرا درآورد که دو محــور اصلی آن، تعهد ارزی 
صادرکنندگان برای بازگشــت منابع به کشور و محدود کردن 

مصادیق واردات به کااهای ضروری و مواد اولیه بود.
در ماه های بعد شــیوه های اعام شده از سوی از بانک مرکزی 
بــرای ایفای تعهدات ارزی بخش خصوصــی، بارها با چالش و 
اختاف نظر دو طرف مواجه شــد و اتاق بازرگانی در جلسات 

مختلف اعتراض خود را به تصمیمات این بانک اعام کرد.
در سال جاری نیز کنار گذاشتن امکان واردات در ازای صادرات 
از ســوی بانک مرکزی بار دیگر اعتــراض صادرکنندگان را به 
وجود آورد و در جلسات شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی، اعضای اتاق اعتــراض خود را به وزیر صمت مطرح 
کردند. در کنار مشــکات با صادرکننــدگان، بخش نامه چند 
هفته قبل بانک مرکزی درباره زمان تحویل حواله های وارداتی 
نیز به حاشیه ای جدید بدل شد.بانک مرکزی در ۲۸ آبان اعام 
کرد: مهلت ارائه ســتاد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا 
زمان صدور اعامیه تأمین ارز بــه مدت دو ماه در نظر گرفته 
شــده است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه 
گمرکــی ورود و ترخیص قطعــی کاا حداکثر ۴۵ روز تعیین 
شده است.  به دنبال این بخش نامه، بخش خصوصی به شکل 

جــدی انتقادات خود در این زمینه را آغــاز کرد و رئیس اتاق 
تهران در نامه ای به رئیس جمهوری از او خواســت در برابر این 
اتفاق بایستد. بخش خصوصی اعام کرد که با توجه به تحریم 
و کرونا، اساسا امکان عمل به خواسته بانک مرکزی وجود ندارد.

به دنبال این پیگیری ها بود که روز گذشــته اعام شــد بانک 
مرکزی از خواســته خود کوتاه آمــده و مهلتی جدید در این 
زمینه صادر کرده اســت، موضوعی که هرچند خواسته بخش 
خصوصی را تامین می کند اما در عین حال نشان از نامشخص 

بودن برنامه دولت در تعامل با تجارت دارد. در این بین نامه ای 
که از سوی وزیر صمت خطاب به رئیس جمهوری منتشر شده 
نیز نشان دهنده، اختاف نظرهای جدی و گایه رزم حسینی 
از بانک مرکزی اســت.او در بخشــی از این نامه، درباره تبعات 
بخش نامه بانک مرکزی نوشــته: براساس این بخشنامه مهلت 
ارائــه پروانه گمرکی ورود و ترخیــص قطعی کاا حداکثر ۴۵ 
روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکات مربوط 
به نقــل و انتقال ارز به دلیل مســئله تحریم محدودیت هایی 
برای واردات کااهای اساســی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات 
تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه 
تولید، اشــتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآری ناشی از آن 
را تحت الشعاع قرار خواهد داد.در پایان نامه رزم حسینی آمده 
است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری 
در بخشنامه موصوف، صدور و اباغ کلیه مقررات، آیین نامه ها 
و بخشــنامه ها در حوزه تجارت خارجی بــا هماهنگی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات 
کارشناســی کلیه مجموعه ها و دغدغه فعاان اقتصادی بخش 
خصوصی مورد توجه قرار می گیرد.جمله پایانی رزم حســینی 
نشان می دهد که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر 
وزارت صمت اباغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای 
گفت و گو و صحبت هایی کــه بخش خصوصی به گوش وزیر 
صمت می رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این 
رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از 

نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.

در ۸ ماهه امسال
چه میزان واردات و صادرات محصوات 

فوادی انجام شده است؟
آمار انجمن تولیدکنندگان فواد ایران نشــان می دهد که از ابتدای سال جاری 
تا پایان آبان ماه در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته، واردات محصوات 
فوادی ۶۹ درصد، مقاطع تخت فوادی ۸۸ درصد و شــمش فوادی ۳۳درصد 
افزایش یافته و در مقابل واردات مقاطع طویل فوادی کاهش یافته است. میزان 
صادرات فوادی ها نیز طی مدت هشــت ماهه امســال نسبت به سال گذشته 
کاهش داشــته است. طبق آمار هشت ماهه ابتدایی سال گذشته ۳۶۱ هزار تن 
محصوات فوادی وارد کشور شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری 
به ۶۱۱ هزار تن رسیده و رشد ۶۹ درصدی  را رقم زده است.آمارها نشان می دهد 
که از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه ۴۰۰۰ تن شمش فوادی وارد کشور 
شده است که نسبت به ۳۰۰۰ تن وارد شده در مدت مشابه سال گذشته، واردات 
شمش فوادی ۳۳ درصد رشد کرده است.مقاطع تخت فوادی نیز از ۲۹۶ هزار 
تن طی هشت ماهه سال گذشته با رشد ۸۸ درصدی به ۵۵۶ هزارتن از مجموع 
محصوات فوادی در هشــت ماهه امسال رسیده اســت.در مقابل اما برخاف 
مقاطع تخت، واردات مقاطع طویل در هشــت ماهه امســال ۱۵ درصد کاهش 
یافته است، بگونه ای که طی هشت ماه نخست سال  ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۵ هزار تن 
مقاطع فوادی طویل وارد کشور شد که این رقم در مدت مذکور سال جاری به 
۵۵ هزار تن رسیده است.در امر صادرات نیز، صادرات شمش فوادی در هشت 
ماهه امسال به سه میلیون و ۷۸۷ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهد. در هشت ماهه ابتدایی سال 
۱۳۹۸، چهار میلیون و ۳۷۷ هزار تن شــمش فواد صادر شده بود.همچنین در 
همین بخش صادرات شمش، در حوزه اسلب، ۹۱۴ هزار تن صادرات ثبت شده 
که در مقایســه با هشت ماهه ابتدایی سال گذشته که یک میلیون و ۴۱۸ هزار 

تن بود، کاهش ۳۶ درصدی را نشان می دهد.

برای اولین بار صورت گرفت:
اخذ گواهینامه های بین المللی توسط تعاونی 

مصرف کارکنان ذوب آهن
 تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان برای 
اولین بار موفق بــه دریافت  گواهینامه های بین 
 ISO   المللی و سیستم یکپارچه مدیریت شامل
۱۴۰۰۱ ) سیســتم مدیریت زیست محیطی ( ، 
ISO ۴۵۰۰۱  ) سیستم مدیریت شغلی و ایمنی 
( و ISO ۹۰۰۱  ) مدیریت کیفیت  (  شد .امین 
قنبری مدیرعامل این تعاونی ضمن بیان خبر فوق 
گفت : از جمله مزیت های دریافت گواهینامه های 

ایزو توســط تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهــان این بوده که خود را با 
استاندارد های جهانی منطبق نماید ودر نهایت ایجاد کیفیت و اعتماد و اطمینان 
در کااها و خدمات ارائه شــده به ســهامداران نماید .وی افــزود :  با توجه به 
اســتاندارد های مربوطه و گواهینامه های بین الملــی ، یک مجموعه برنامه با 
هدف کاهش هزینه ها و رفع اشــتباهات و افزایش میزان بهره وری تدوین می 
گردد .مدیرعامل تعاونی مصرف درخصوص گواهینامه زیســت محیطی گفت :  
این شــرکت کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشــت شغلی کارکنان خود و 
همچنیــن الزامات مربوط به محیط زیســت را کاما رعایت می کند.وی اظهار 
داشت : وجود اشتراک اسا سی بین این سه استاندارد باعث کاهش هزینه های 
موازی و دوباره کاری شده و بهره وری را افزایش داده است.قنبری از دیگر مزایای 
این گواهینامه ها  به کاهش حوادث در محیط کار و افزایش ارائه خدمات بهتر 
و ایجاد انگیزه بیشــتر در کارکنان و محیط  امن ، ایده آل، شناسایی و ارزیابی 
گلوگاهها و کاهش ضایعات و مدیریت صحیح پسماند ها اشاره نمود و گفت : این 
گواهینامه های بین المللی کمک شایانی در دسترسی به بازار های جدید همانند 
فروشــگاه اینترنتی زودی کاا و کسب اعتماد مشتری و خریداران نموده است.

وی افزود : در واقع هدف از صدور و اجرای این گواهینامه این اســت که شرکت 
تعاونی مصرف با ارائه یک شــیوه هدفمند بر پایه استاندارد های ازم  اطمینان 
کافی در کارکنان  و سهامداران خود بوجود آورد .مدیرعامل تعاونی مصرف اظهار 
داشــت : از آنجایی که این تعاونــی در پروژه های مختلف کارخانه حضور فعال 
دارد  بنابراین مســئول بهداشــت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افراد تحت 
فعالیت خود بوده ، و برای ارتقا و محافظت از سامت جسمی و روحی آن ها می 
کوشــد. در واقع این استاندارد ها یک سیستم مدیریت را فراهم می کند که با 
ایجاد مکان های مناسب کار ایمن و سالم به حذف خطرات و به حداقل رساندن 

آنها کمک می کند.

به منظور کاهش چشمگیر توقفات در فرایند تولید صورت گرفت؛ 
طراحی و ساخت پیچ و مهره های کامپوزیت در 

قسمت ثانویۀ کوره های قوس الكتریكی 
با تکیه بر توان و ظرفیت کارشناســی فواد مبارکه و با همکاری شــرکت های 
ســازندۀ داخلی، برای اولین بار در قسمت ثانویۀ کوره های قوس الکتریکی طرح 
استفاده از پیچ و مهره های کامپوزیت به جای پیچ و مهرۀ استیل ضدمغناطیسی 
با موفقیت انجام شــد. رئیس گروه فنی نگهداری و تعمیرات ناحیۀ  فوادسازی 
و ریخته گری مــداوم در گفت وگو با خبرنگار فواد، ضمن اعام خبر طراحی و 
ســاخت پیچ و مهره های کامپوزیت که نگهدارنــدۀ کابل های آبگرد جریان باا 
در قســمت ثانویۀ کوره های قوس الکتریکی است، گفت: در واحد فوادسازی، 
 ،)High Current( ثانویۀ کابل های آبگرد جریان بــاا )نگهدارندۀ )ســاپورت
یک ساختار تمام فلزی است که بر  دیوارۀ بتونی   اتاق  ترانسفورماتور هر کوره 
نصب و مهار شــده و وظیفۀ آن نگه داشتن و تحمل وزن تجهیزات انتقال انرژی 
الکتریکــی جریان باا )۸۵ کیلو آمپر( از ثانویۀ ترانســفورماتور   به کورۀ قوس 
است.یوســف اســماعیل زاده با اشــاره به نقش این تجهیزات در انتقال جریان 
الکتریکی خاطرنشــان کرد: بخشی از ساپورت نگهدارندۀ این تجهیزات همواره 
به طــور اجتناب ناپذیر تحت ولتاژ   و   برق دار اســت و درعین حال بخش دیگر 
ساپورت که به دیوارۀ بتونی متصل و مهار شده باید بدون برق باشد.وی در ادامه 
یادآور شــد: در قسمتی از اتصاات این ساختار از یک مجموعه عایق الکتریکی 
شامل عایق های صفحه ای، واشــری، لوله ای و ۱۸ مجموعۀ پیچ و مهرۀ استیل 
ضدمغناطیسی استفاده شده است.در همین خصوص علی علیخانی، کارشناس 
فراینــد نگهداری  و  تعمیرات ناحیۀ فوادســازی و    ریخته گری مداوم گفت: 
در قســمت کوره های قوس الکتریکی، مشــکل آرک زدگی این عایق ها   و پیچ 
و مهره ها  ممکن است باعث بروز   توقفات و   از دست رفتن قابل ماحظۀ تناژ   
تولید شود.علیخانی با اشاره به تبعات آرک زدگی عایق ها و پیچ و مهره ها در هر 
مرتبــه گفت: هر بار باید به اجبار چند صد فعالیت تعمیراتی ســنگین، با حجم 
زیادی از عملیات نصب داربســت، جهت کار در شرایط دشوار   و  ارتفاع انجام 

گیرد تا در نهایت امکان شروع مجدد برای کوره فراهم شود.

توصیه سازمان جهانی گمرک برای 
بی اثر کردن تاثیر کرونا بر تجارت

سازمان جهانی گمرک با توجه به شرایط کرونازده تجارت جهانی 
از ۱۸۲عضو خود خواست تا در مسیر تاش های خود به احیاء، 
نوسازی و تاب آوری زنجیره تامین پایدار بپردازند. سید روح اله 
لطیفی اظهار داشت:سازمان جهانی گمرک در پیام خود به  تاش 
های یکپارچه گمرکات کشورها برای خروج از بحران کوید-۱۹ و 
حمایت از مردم و مشاغل با تقویت زنجیره تامین جهانی، افزایش 
همکاری بین کشورهای عضو، اســتفاده از فناوری های نوین و 
قرار دادن »مردم« در مرکز فرآیند تحول تاکید کرده اســت.وی 
افزود: در پیام ســازمان جهانی گمرک  آمده اســت که پس از 
کووید-۱۹ به ســمت بازســازی حرک کرده و  گمرکات باید به 
بررسی مشارکت فعال در شکل گیری یک محیط تجاری پایدارتر 
و ســازنده و همچنین یافتن راه حل های آینــده نگر بپردازند.

لطیفی در ادامه گفت: سازمان جهانی گمرک، از گمرکات عضو 
دعوت کرده اســت تا  برای استفاده و توسعه تحوات دیجیتالی 
در مرزها، توجه ویژه  ای به اتوماســیون، اســتفاده از فن  آوری 
های نوآورانه و اتخاذ رویکرد مشــترک با همه ذینفعان در طول 
زنجیره تامین داشته باشند و برای دستیابی به منافع حداکثری 
زنجیره تامین پایدار کمک کنند.دبیر شــورای اطاع رســانی 
گمرک در خصوص راههای ســازمان جهانی گمرک برای بهبود 
و روان سازی تجارت تحت تاثیر کووید۱۹ گفت:سازمان جهانی 
گمرک با بیان مشــکات پیش امده در مســیر تجارت به دلیل 
نگرانی های شــیوع کرونا، مانند کنترل های اضافی، سردرگمی 
عمومی اولیه، کمبود منابع انســانی و تاخیر در مرزها،   اقدامات 
پیشگیرانه دولت ها مانند فاصله اجتماعی، قرنطینه، تعطیلی و 
محدودیت های سفر، که بسیاری از بخش های اقتصاد را تحت 
تأثیر قرار داد، بر بازســازی زنجیره تامین و عادی سازی تجارت 
تاکید کرده اســت که تخصص و همکاری همه ســازمان های 
مرزی و ذینفعان را عامل تعییــن کننده می داند و از گمرکات 
خواسته  تا در این روند، در سطح ملی و بین المللی، رهبری خود 
را نشان دهند. به طوری  که این بحران نشان داده است مدیریت 
هماهنگ مرزی توســط گمرکات امکان پذیر و کارآمد اســت و 
می تواند نهادینه شــود و می توان چارچوب استاندارد و امن، از 
جمله استانداردهای AEO را  بسیار قابل توجه دانست و در بخش 
دیگــری تاکید می کند  به دلیل افزایش تجارت الکترونیکی در 
این دوران، برای کشورهای عضو می توان چارچوب استانداردهای 
WCO درباره تجارت الکترونیکی فرامرزی را به منظور پرداختن 
به امنیت و تســهیل در چارچوب این زنجیره تأمین نو ظهور با 
همکاری نزدیک با ذینفعان پیاده سازی کرد.لطیفی در خصوص 
پیشنهادهای فناورانه سازمان جهانی گمرک، توضیح داد: در پیام 
سازمان جهانی گمرک،   فناوری  های نوظهور و موثر مبتنی بر 
اســتفاده از کان داده ها، تله ماتیک و فضای ابری و بهره گیری 
از کنترل های نامحســوس و ابزارهای الکترونیکی را روش های 
موثــر و مثبت بر عملکرد کلی گمرک اعام کرده اســت. که با 
تلفیق فناوری های نوآورانه در عملکرد مأموریت های گمرک، می 
توان فرایندهای ترخیص را الکترونیکی کرد. دستگاه های کنترل 
نامحسوس، استفاده از باکچین، هوش مصنوعی، حسگرها و سایر 
فناوری ها، اشیاء بهم پیوسته و سایر پیشرفت های فن آورانه از 
نظر جمع  آوری، ترکیب، به اشــتراک گذاری و تجزیه و تحلیل 
داده ها، مزایای محسوسی دارند و این مزایا باید به حداکثر برسند.

وی در خصوص نقش افراد در این  پیام  گفت: از نظر ســازمان 
جهانــی گمرک، برای ایجاد تاب آوری بیشــتر، » افراد« باید در 
مرکز توجه مدل احیاء باشند. و از انجا که  شهروندان در سراسر 
جهان به دلیل شیوع کرونا زندگی روزمره خود را  تغییر داده اند. 
به همین علت، از گمرکات خواسته می شود تا در نحوه کار خود 
نیز تجدید نظر کرده و  از طریق افزایش آگاهی و ظرفیت  سازی 
برای ارائه خدمات حرفه ای آماده شوند.سخنگوی گمرک در ادامه 
گفت: در این پیام، بر تاب آوری مبتنی بر درستکاری تاکید شده 
است و فقدان درستکاری  در گمرک را مخدوش کننده  فرصت  
های تجاری و سرمایه گذاری  و تضعیف کننده  اعتماد عمومی 

به دولت و در نهایت خطری برای  رفاه شهروندان دانسته است.

  وزیر صمت راهكاری برای خروج از انحصار
 ارائه نداده است

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: بحث حول طرح ساماندهی خودرو هنوز 
در کمیســیون تمام نشده است. پیشنهادی که وزارت صمت به ســران قوا داده این است که قیمت 
برخی خودروها را هیئت مدیره خودروسازان مشخص کند و بخش دیگر نیز بر اساس قیمت های قبلی 
به فروش برود. به نظر می رســد قصد وزارت صمت جلوگیری از زیان خودروســازان است.علی جدی 
در مورد سرنوشت طرح مجلس برای حوزه خودرو اظهار کرد:  مجلس همچنان طرح ساماندهی بازار 
خودرو را دنبال می کند که به خاطر موضوع بودجه کمی به تعویق افتاد اما بازهم دســتورات قبلی را 
در دستور جلسه می گذاریم. یعنی بحث حول طرح ساماندهی خودرو هنوز در کمیسیون تمام نشده 
است.وی ادامه داد: پیشنهادی که وزارت صمت به سران قوا داده این است که قیمت برخی خودروها 
را هیئت مدیره خودروسازان مشخص کند و بخش دیگر نیز بر اساس قیمت های قبلی به فروش برود. 
به نظر می رسد قصد وزارت صمت جلوگیری از زیان خودروسازان است.وی افزود: وزیر صمت نظراتی 
دارد اما ما باید ببینیم که اعضای کمیســیون چه نظری دارند. برخی در کمیســیون صنایع مجلس 
معتقدند که خودرو باید در بورس کاا عرضه شود و برخی نیز با این موضوع مخالف هستند، باید دید 
در نهایت مصوبه کمیسیون در این مورد چه خواهد بود که به خاطر ایحه بودجه بررسی آن به تعویق 
افتاد.نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در مورد عرضــه خودرو در بورس کاا تصریح 
کرد: ما در کمیسیون صنایع به دنبال این بودیم که خودرو از بورس عرضه شود چراکه مصرف کننده 
مستقیما خرید می کند و دالی وجود ندارد. چون عرضه شفاف نبود شاهد بودیم که تعدادی خودرو 
خارج از سیستم قرعه کشی در بازار عرضه می شود، برای شفاف شدن عرضه پیشنهاد بورس را مطرح 
کردیم که دالی حذف شود تا دست خودروساز بسته شود و نتواند از طریق داان به شکل دیگری 
خودرو را در بازار عرضه کند.وی افزود: در طرح ســاماندهی بــازار خودرو پیش بینی کرده بودیم که 
تســهیاتی به خودروسازان خصوصی داده شود و در قیمت گذاری خودرو را هم به خود خودروسازان 
خصوصــی داده بودیم. این موضوع می توانســت کمکی برای این بخش باشــد تا قیمت خودروهای 
بخش دولتی توسط سازمان حمایت مشخص شود ولی قیمت گذاری بخش خصوصی آزادسازی شود.

جدی با تاکید بر لزوم داشتن راه حل عملی خاطرنشان کرد: آقای وزیر گفته اند که باید بازار رقابتی 
ایجاد کنیم و بازار خودرو را از انحصار خارج کنیم اما هنوز راهکار جدید نداده اند، این جمله قشــنگ 
اســت و ما نیز دنبال همین هســتیم ولی باید راهکار عملی هم باید پیشبینی شود و مشخص شود 
که چه طرح های حمایتی و مشــوقی برای بخش خصوصی باید ایجاد کنیم تا بتواند به عنوان رقیب 
خودروســازهای دولتی در بازار حضور داشــته باشــد.وی در ادامه افزود: بعضی شرکت های خارجی 
نیز اعام آمادگی کردند که به صورت مشــارکتی وارد کشــور شوند. چند شرکت بخش خصوصی با 

مشارکت شرکت های چینی و حتی اروپایی اعام آمادگی کرده اند که در داخل خودرو تولید کنند.

 آیا امیدی به ارزان شدن لوازم
 خانگی هست؟

ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگــی از آغاز عرضه 
اختصاصی فواد به واحدهــای تولیدی این صنعت خبر داد و گفت که 
میزان تاثیر این عرضه بر قیمت ها، بســته به میزان استفاده از فواد در 
محصوات مختلف و همچنین قیمت سایر عوامل اثرگذار بر قیمت تمام 
شده کاا خواهد بود.محمد رضا غزنوی از عرضه سهمیه اختصاصی ورق 
فــواد برای صنعت لوازم خانگی از ابتــدای هفته جاری خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با توجه به اباغ شیوه نامه جدید دولت در این زمینه، 
عرضه اختصاصی فواد برای صنعت لوازم خانگی تداوم داشــته باشــد.  
وی با اشــاره به اینکه اثر ایــن اقدام دولت در ماه هــای بعد و در اصل 
بعد از اســتفاده از ورق فوادی در محصوات جدید و ورود آنها به بازار 
مشــاهده خواهد شد، اظهار کرد: میزان استفاده از ورق سرد فوادی در 
محصــوات مختلف لوازم خانگی متفاوت اســت و میزان اثرگذاری نیز 
بسته به همین موضوع است. برای مثال در پشت یخچال از ورق فوادی 
اســتفاده می شود. به عبارت دیگر باید به این نکته توجه کرد که کاایی 
مثل یخچال، قطعات و مواد اولیه زیادی دارد که خیلی از آنها از مصرف 
می کنند.  سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به اینکه 
آیا کاهش نرخ ارز در ماه های اخیر بر قیمت لوازم خانگی تاثیر داشــته، 
تصریح کرد: تولید کنندگان عموماً از ارز نیمایی اســتفاده می کنند که 
کاهش زیادی نداشــته است.  به گفته وی در حال حاضر می توان گفت 
با عرضه اختصاصی فواد به تولیدکنندگان لوازم خانگی، تولیدکنندگان 
به اندازه نیاز به فواد در بورس دسترســی دارند و مجبور به تهیه آن از 
بازار آزاد نیســتند. این در حالی اســت که پیش از این تولیدکنندگان 
موفــق به تامین فواد مورد نظر خود در بورس نمی شــدند و مجبور به 
تهیه آن از بازار آزاد بودند.نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امســال از ۳۲ 
هزار تومان گذشت، اما حاا در کانال ۲۵ هزار تومان است.اخیرا مدیرکل 
دفتر صنایع برق، فلزی و لــوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در یک برنامه تلویزیونی وعده داده بود که  با عرضه اختصاصی ورق های 
فوادی به تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور، قیمت لوازم خانگی در 

بازار کاهش می یابد.
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در گفتگومدير اداره ارزيابی سامت نظام بانکی بانک مرکزی تشريح شد؛گزیده خبر

بانک مرکزی چگونه »ابربانک سپه« را کنترل خواهد کرد؟
یک مقام مســئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تمهیدات 
برای صیانت ازحقوق ســپرده گذاران بانکهای ادغامی اندیشیده 
شده، گفت: تسهیات گیرندگان وســپرده گذاران همچون سابق 
همه خدمات را دریافت می کنند.ســید علی اکبر میرعمادی در 
خصوص پایان مرحله اول فرآیند عملیاتی ادغام بانک ها و مؤسسه 
اعتباری وابســته به نیروهای مسلح گفت: بحث ادغام بانک های 
وابسته به نیروهای مســلح از چندین سال قبل مطرح شد. این 
موضــوع یکی از گام های مهم اصاح نظــام بانکی و در حقیقت 
حرکتی در راســتای ارتقای ثبات و سامت نظام بانکی کشور به 
شــمار می رود. بر این اساس، پس از برگزاری جلسات متعدد، در 
نهایت در اوایل ســال ۹۷ دو گردش کار مجزا از ســوی فرمانده 
محترم ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس محترم جمهور تعریف 
و خدمــت مقام معظــم رهبری تقدیم گردید. معظــم له نیز با 
موضوعات مورد درخواســت در گردش کارهای اشاره شده مبنی 
بر ادغام بانک های انصار، مهر اقتصاد، قوامین و حکمت ایرانیان و 

مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه موافقت فرمودند.

پروژه ادغام بانک های نظامی از کجا کلید خورد؟
مدیر اداره ارزیابی سامت نظام بانکی بانک مرکزی و دبیر ادغام 
بانک ها افزود: مقرر گردید در راستای انجام مطلوب فرآیند ادغام، 
هیأتی تحت عنوان هیأت عالی راهبری ادغام در ســطح ریاست 
جمهوری و ذیل آن کمیتــه ای به نام »کمیته ۴ نفره ادغام« در 
سطح بانک مرکزی تشکیل شود. همچنین کمیته های عملیاتی 
مختلف در بانک مرکزی و ســایر ارکان ادغام تشکیل و کار خود 
را آغاز نمودند. در گام نخســت، بــا توجه به فقدان ظرفیت های 
قانونــی ازم برای ادغام چند بنــگاه اقتصادی غیردولتی در یک 
بنــگاه اقتصادی دولتی و نیز ابعاد گســترده موضوع، مطالعات و 
بررســی های جامع و عمیقی در ارتباط با نحوه انجام کار صورت 
پذیرفت که منتج به تدوین چارچوب کلی طرح ادغام موسوم به 

۳۱ بندی گردید.
وی تصریح کرد: بر این اســاس، کار از خرداد ماه ۹۷ شروع شد 
و فــاز مطالعاتی و تدوین و تصویب چارچــوب کلی طرح ادغام 
در کمیتــه ۴ نفره چندین ماه زمان بــرد. در گام بعدی، مراتب 
جهت اخذ مصوبات باادســتی به مراجع ذیربط از جمله شورای 
هماهنگی اقتصادی ارسال گردید که این مهم در اواخر سال ۹۷ 
منتج به نتیجه شد. در اسفندماه ۹۷ پس از اتمام فاز مطالعاتی، 
تدوین چارچوب و اخذ مصوبات باادستی، با بیانیه رسمی بانک 
مرکزی، ادغام وارد فاز اجرایی گردید. در حقیقت شروع عملیات 

اجرایی ادغام از ابتدای سال ۹۸ کلید زده شد.
به گفته میرعمــادی، یکی از مهمترین اقدامات پس از شــروع 
فرآیند عملیاتی ادغام، استقرار نمایندگان تام ااختیار بانک سپه 
طبق مفاد ۳۱ بندی مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 
واحدهای ادغام شونده و تعیین اعضای هیأت مدیره آن ها از سوی 
بانک سپه بود. ضمن اینکه به موازات این اقدام، محدودیت هایی از 
جمله محدودیت در تبلیغات رسانه ای و محیطی برای واحدهای 
ادغام شونده اعمال شد. همچنین مقرر گردید تا هر گونه اعطای 
تســهیات و خرید و فروش دارایی صرفاً با هماهنگی بانک سپه 

انجام شود.

شیوه تسويه حساب با سهامداران عمده بانک های نظامی

وی اظهار داشــت: یکی از کارهای مهمی که باید انجام می شد، 
ارزشــگذاری واحدهای ادغام شــونده بود که بر اساس آن باید با 
ســهامداران تســویه حســاب صورت می گرفت. به این منظور، 
بــا توجه به اهمیــت موضوع و در راســتای صیانــت از حقوق 
سهامداران، شیوه نامه ای تهیه و توافق شد. با توجه به گستردگی 
کار و پراکندگــی جغرافیایی، فرآیند ارزشــگذاری کاری مطول 
و پیچیده ای بود که در چارچوب شــیوه نامه تهیه شــده، توسط 
کارشناسان مرضی الطرفین صورت پذیرفت.همچنین موضوعات 
دیگــر ادغام نظیر فنــاوری اطاعات، نیروی انســانی، مجامع و 
مواردی از این دســت نیز طبق مفاد ۳۱ بندی در دســتور کار 
قــرار گرفت. رویکرد اصلی و مهم بر این بود که برای هیچیک از 
ذینفعان ادغام از جمله سپرده گذاران و مشتریان و نیز سهامداران 
و کارکنان دغدغه ای ایجاد نشــود. از این رو کارکنان باید پس از 
برگزاری مجامع عمومی فوق العــاده ادغام با وضعیت قبلی خود 
در واحدهای ادغام شــونده در بانک سپه ادامه فعالیت می دادند. 
پرداختن به همه موضوعات یادشده مستلزم اتخاذ مجموعه ای از 
تدابیر بود که برای آن، جلسات منظم و فشرده ای برگزار شد. به 
نحوی که تاکنون ۳۲ جلسه کمیته ۴ نفره ادغام و ۶ جلسه هیأت 
عالی راهبری، عاوه بر جلسات متعدد کمیته های عملیاتی برگزار 
گردید. بنابراین حجم گســترده ای از کار کارشناسی در سطوح 
مختلــف برای انجام مطلوب امور ادغــام صورت گرفت.این مقام 
مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از اتمام 
ارزشگذاری بانک های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق و تعیین 
ارزش روز خالص ارزش ویژه هر سهم، مجامع عمومی فوق العاده 
ادغام آن ها در خردادماه امسال برگزار و بافاصله تابلوهای آن ها 
به نام بانک ســپه تغییر یافت. ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیده 
شــد که از روز اول پس از ادغام نیز مشتریان به هر یک از شعب 
واحدهای ادغام شــونده و ادغام پذیر مراجعه کنند، به استثنای 
چند خدمت که مســتلزم احراز هویت مجدد مشتریان در شعبه 
مبدا هســت، باقی خدمات در تمامی شعب ارائه شود و هیچ یک 
از مشتریان و سپرده گذاران از این موضوع دچار مشکل نشوند.وی 
افزود: بر این اساس، عاوه بر خدمات شعبه ای، از روز ادغام تمامی 
خدمات بانکی الکترونیکی در بســتر اینترنت و موبایل بانک نیز 

کمافی السابق قابل انجام بوده است.

گام های عملیاتی برای کاهش شعب بانک های ادغامی
میرعمادی گفت: به مرور فرآیند ارزشگذاری سه بانک و مؤسسه 
اعتباری باقیمانــده نیز به اتمام رســید و در آذرماه ۹۹ مجامع 
عمومی فوق العاده ادغام آن ها نیز برگزار و تابلوها به نام بانک سپه 
تغییر داده شــد. وی همچنین اظهار داشت در شروع ادغام، کل 
تعداد شــعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر بالغ بر ۴۷۰۰ 
شعبه بود که هم اکنون به ۴ هزار شعبه رسیده است. ضمن اینکه 
با هدف چابک سازی در یک افق زمانی تعداد شعب محدودتر نیز 
خواهد شد.این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط 
با پرســنل نیز ساز و کارهایی پیش بینی شد که تمامی نیروهای 
انســانی واحدهای ادغام شونده، احکام خود را در بعد از ظهر روز 
مجامع ادغام، بر روی اتوماسیون خود مشاهده نمایند. همچنین با 
احتساب پرسنل بانک سپه، هم اکنون این بانک بالغ بر ۴۸ هزار 
نفر پرســنل دارد که مقرر گردیده تمامی آن ها با حقوق، مزایا و 
احکام قبلی به بانک ســپه منتقل شوند. بدیهی است در مراحل 
بعدی، پروژه نظام هماهنگ حقوق و مزایا نیز انجام خواهد شد و 

از این بابت، تهدید شغلی برای کسی رخ نخواهد داد.

بانک مرکزی چگونه »ابربانک سپه« را کنترل خواهد کرد؟
میرعمادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اکنون 
ســپه یک ابر بانک به شمار می رود و چطور نظارت بر آن صورت 
خواهد گرفت، گفت: پروسه ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک سپه 
از حیث فناوری اطاعات و مسائل مالی ادامه خواهد داشت. بانک 
ســپه که اکنون یک ابربانک ایرانی می باشد و اهمیت سیستمی 
آن باا است، مراقبت های خاص خود را می طلبد. در این ارتباط 
وفق مصوباتی که از مراجع باادســتی اخذ شده و مطابق با آنچه 
که در بانک مرکزی در دســتور کار است، تاش خواهد شد تا با 
اعمال مراقبت های ازم, از ادغام این شــش بانک با یکدیگر، یک 
بانک باثبات تر به لحاظ شاخص ها و معیارهای نظارتی شکل گیرد.

وی افزود: بدیهی اســت در این مسیر محدودیت ها و مشکاتی 
هم وجود دارد که تا به وضعیت مطلوب و ایده آل برســیم مراتب 
مســتلزم مراقبت و صرف زمان است. این مسیری است که هم 
توسط بانک مرکزی و هم توســط بانک سپه دنبال می شود. در 
نهایــت امیدواریم به یاری خدا بتوانیم از ظرفیت های پدید آمده 

بانک جدید در راستای توسعه اقتصادی استفاده نمائیم.

خداحافظی با سهامداران بانک های ادغام شونده
میرعمادی در خصوص سرنوشــت ســهامداران ایــن بانک نیز 
گفت: اساســاً با ســهامداران واحدهای ادغام شونده خداحافظی 
می کنیم. چرا که بانک ســپه به موجب الزامات قانونی یک بانک 
۱۰۰ درصد دولتی اســت و باید دولتی باقی بماند. رویکرد اصلی 
پروســه ادغام نیز خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده 
است.وی افزود: ســهامداران بانک ها و مؤسســه اعتباری ادغام 
شــونده به دو گروه اصلی قابل تقســیم بندی بوده اند. گروه اول 
سهامداران وابسته به نیروهای مســلح که سهامداران عمده نیز 
به شــمار می روند. گروه دوم سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 
غیروابســته به نیروهای مسلح می باشــند. در این ارتباط در دو 
مرحله با سهامداران غیروابسته تسویه می شود. در مرحله نخست، 
پس از اباغ چارچوب ۳۱ بندی در ابتدای سال ۹۸، وفق مفاد آن 
اعام شد که سهامداران می توانند پیش از تکمیل پروسه ادغام, 
وجه ســهم خود را دریافت و تسویه حساب کنند یا اینکه منتظر 
نتیجه ارزشگذاری باشند. برخی سهامداران در همان مرحله ارزش 
سهام خود را دریافت نمودند. برخی دیگر از سهامداران غیروابسته 
نیز ســهام خود را نگهداری کردند و از اختیار خود برای تسویه 
با مبلغ ارزشــگذاری اســتفاده کردند. با این سهامداران نیز پس 
از برگزاری مجامع ادغام و به نرخ روز تســویه شد.میرعمادی در 
مورد سهامداران وابســته ها نیز اضافه کرد: همان ابتدای فرآیند 
عملیاتی ادغام، ســهام متعلق به ســهامداران وابسته به صورت 
علی الحســاب و بدون پرداخت وجه به بانک ســپه منتقل شد. 
لذا به لحاظ مدیریتی و مالکیتی، بانک سپه اداره امور واحدهای 
ادغام شــونده را بر عهده گرفت. مبلغ نهایی سهامداران وابسته بر 
مبنای ارزشگذاری و طبق چارچوب های پیش بینی شده در ۳۱ 
بندی و ضوابط باادستی با آن ها تسویه خواهد شد. بدین ترتیب 
طبق الزامات قانونی, بانک سپه ۱۰۰ درصد دولتی بوده و دولتی 

باقی خواهد ماند.

مشتريان و سپرده گذاران بانک های ادغامی نگران نباشند
وی افزود: دارایی ها و بدهی های واحدهای ادغام شونده پس از 
تســویه با سهامداران به بانک سپه منتقل شده است. هر گونه 
کســری نیز به حســاب مطالبات از دولت منظور خواهد شد. 
به هر حال هیچگونه نگرانی بابت ســپرده گذاران و مشتریان 
این بانک ها نیست و تسهیات گیرندگان و خدمات گیرندگان 
نباید از این ادغام احســاس نگرانی کنند، چراکه همه خدمات 
را همپچون سابق دریافت خواهند کرد.میرعمادی معتقد است 
که این ادغام، محصول یک کار تیمی منســجم و همکاری و 
تعامل دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای 
مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه با بانک مرکزی 
بوده اســت که اگر این تعامل و همکاری از سوی ارکان ادغام 
نبــود، این توفیق حاصل نمی شــد. وی در پایان از زحمات و 
تاش های بی شائبه همه دســت اندرکاران ادغام در ستاد کل 
نیروهای مســلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ســپه, 
ســازمان بورس و اوراق بهادار, واحدهای ادغام شونده و بانک 
مرکزی که در به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ ملی نقش 

داشتند تقدیر و تشکر ویژه نمود.

دوستی خاله خرسه بازارگردان ها با بورس!
بازار ســرمایه روزهای پرنوســانی را تجربه می کند و در کنار دایل مختلفی 
که برای این نوســان اعام می شود، نمی توان از نقش بازارگردان ها غافل شد؛ 
نهادی که ماهیت وجود آن حفظ تعادل و نقدشــوندگی در بازار اســت اما به 
نظر می رسد این نهاد در هفته های قبل، از بازارگردانی به نوسان گیری روزانه 
تغییر شغل داده است! با این حال کارشناسان بر این باورند که بودن آنها بهتر 
از نبودشــان است. بازارگردانان، موسســات و نهادهایی هستند که مسئولیت 
تنظیم نوســانات قیمت و رســاندن آن به ســطح واقعی و نیز کنترل ریسک 
شرکتها را در مواقع بحرانی بر عهده دارند. ماهیت و هدف اصلی بازارگردانی نه 
کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، 
حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.

درواقع قابلیت نقدشوندگی مهم ترین ویژگی بازار است و بازارگردانی صحیح و 
به موقع باعث می شــود که میزان نقدشوندگی بازار افزایش یابد. بر این اساس 
وجود بازارگردان ها تا حدی برای بازار سرمایه ازم است که شورای عالی بورس 
طی مصوبه ای در ۲۰ شهریور امسال همه ناشران را به داشتن بازارگردان ملزم 
کرد و بر این موضوع تاکید شد که احتمال لغو پذیرش ناشرانی که بازارگردان 
ندارند، وجود دارد.با این حال طی روزهای اخیر، انتقاداتی به نحوه بازارگردانی 
برخی سهم ها وارد شده است. گفته می شود در بورس ایران بازارگردان در زمان 
منفی اقدام به خرید می کند و به محض مثبت شدن، تصمیم به فروش سهام 
می گیرد. به همین دلیل با چنین اقداماتی بازارگردانی نمی تواند تاثیر مثبت 
داشته باشد و بیشتر، نوســان گیری رخ می دهد تا بازارگردانی.از سوی دیگر 
گفته می شود که بازارگردانها در زمان ریزش بازار با منابع مالی که در اختیار 
دارند یا اعتبار خود برای کنترل صف های فروش، ســهام خریداری می کنند. 
طبیعی اســت که آنها برای تامین وجه نقد خود مجبور به فروش هم هستند 
و از این رو در بازار مثبت، ســهام خود را عرضــه می کنند تا دوباره بتوانند با 
منابع مالی از بازار حمایت کنند و درواقع برخی آن را نوسان گیری تعبیر می 
کنند. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند  نحوه سیاست گذاری 
بر همین اســت تا بازارگردانها نوسان گیری کنند؛ چرا که از منابع مالی کافی 
برخوردار نیستند و مجبورند سهامی که پیش تر خریداری کرده، برای عملیات 
آتی خود نقد کنند.به طور کلی بیشــترین نقدی که این روزها به بازارگردانها 
وارد است، این است که سهمی که می خرند را همان روز نفروشند؛ زمانی که 
بازارگردان سهمی را در قیمت پایین می خرد و در قیمت باا می فروشد و به 
سهم اجازه رشد نمی دهد. به اعتقاد کارشناسان، اگر هدف بازارگردان حمایت 
از ســهم اســت، باید ســهمی که خریداری کرده را به تدریج و طی چند روز 
بفروشد، نه در همان روزی که خریده است؛ بنابراین نیاز به نظارت روی فعالیت 

بازارگردانها حس می شود.

حضور بازارگردانها بهتر از نبودشان است
در این راستا، روزبه شــریعتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه امکان مشــاهده فعالیت بازارگردانها وجود ندارد، اظهار کرد: اگر 
بازارگردان، سهامدار عمده سهم باشد، می توان فعالیت آن را مشاهده کرد، اما 
اگر جزو ســهامداران باای یک درصد نباشد و زیر یک درصد باشد، فعالیتش 
قابل مشاهده نیست.وی ادامه داد: به نظر من حقوقی ها بیشتر از بازارگردانها 
روی جو بازار تاثیر گذاشته اند. به طور کلی فعالیت بازارگردانها از عدم فعالیت 
آن ها بهتر است. حفظ نقدشوندگی در بازار اولویت بااتری دارد. البته ممکن 
اســت نحوه بازارگردانی تاثیر منفی داشــته باشد اما به طور کلی شرایط بازار 
بیشــتر متاثر از عدم رفع ابهامات موجود اســت که اجازه نمی دهد روند بازار 

مثبت باشد.

گزارش از بازار سرمایه؛
رشد ۸۴۹۶ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۸۴۹۶ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد به 
یک میلیون و ۴۴۴  هزار و ۸۸۹ واحد رســید. همچنین در فرابورس شاخص 
کل با رشد ۱۷۴ واحدی به ۲۰ هزار و ۱۱۹  واحد رسید. دیروز تاار شیشه ای، 
در معامات چهارمین روز هفته )سه شنبه دوم دیماه ۹۹(، شاهد روند صعودی 
شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با 
افزایــش ۲۲۲۰ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد به رقــم ۳۷۷ هزار و ۵۷۱ واحد 
رسید. شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۷۹۶۵  واحدی معادل ۱.۷۶ درصد، 
عدد ۴۶۰ هزار و ۳۸۸ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( 
نیز با افزایش ۵۲۱۴ واحدی به رقم ۳۰۱ هزار و ۳۶۰ واحد رســید. همچنین 
شاخص سهام آزاد شناور، ۱۲۳۷۳ واحد افزایش را رقم زد و به سطح ۲ میلیون 
و ۱۲ هزار واحد رســید.همچنین شاخص بازار اول با ۱۰۸۸۷ واحد افزایش به 
رقم  یک میلیون و ۶۲ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۷۰۲ واحد 
افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.

بر اســاس این گزارش، در معامات دیروز بــورس تهران، نمادهای معاماتی 
کگل، خــودرو، اخابر، وپارس و همراه ، با بیشــترین افزایش، تاثیر زیادی در 
روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی فارس، 
فملی، شســتا، فواد، فخاس و وغدیر، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر 
کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار ســرمایه در دومین روز کاری هفته، 
معامله گران بورس ۱۱ میلیارد و ۲۷۷ میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب 
یــک میلیون و ۶۲۴ هزار نوبت معامله و بــه ارزش ۱۲۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد 
ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
چفیبر)فیبر ایران( با ۸.۲۱ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای خزر، فپنتا، 
غسالم، دکیمی، والبر و خکار بود. همچنین نماد معاماتی قصفها)قنداصفهان( 
با ۵ درصد، بیشــترین کاهش قیمت را داشــت و پــس از آن نیز، نمادهای 

غبهنوش، زمگسا، وایران، پتایر، فخاس و ولیز بود.

پُرتراکنش های بازار ديروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معاماتی شستا، 
شپنا، خودرو، خساپا، وتجارت، سیتا و فملی، به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای 

بازار معرفی شده اند.

بیشترين عرضه و تقاضا 
بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتی بوعلــی، قرن، برکت، کاما، خبهمن، 
وپارس و کمند با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای غبهنوش، 
زمگســا، صفها، پدرخش، انرژی۱، وســخراج و شسینا بیشترین حجم عرضه را 
داشتند.همچنین دیروز بیشترین بازدهی متعلق به گروه کاغذ و چوب و کمترین 
بازدهی نیز متعلق به گروه تجارت عمده فروشی بجز وسایل نقلیه موتوری، بود.

نوسان نماگر صنايع
در معامات دیروز بازار سرمایه، شاخصهای صنعت همگی سبزپوش بودند. به 
گونه ای شــاخص صنایعی همچون محصوات چوبی، رادیویی، مواد دارویی، 

خودرو، سایر معادن، ذغال سنگ و ماشین آات با افزایش همراه بودند.

وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی می شود؟
در ایحه بودجه ســال آینده برای وام ازدواج مبلغ ۵۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شــده اما 
کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان در این کمیسیون 
خبر داده است و این سوال را ایجاد کرده که احتمال افزایش ۲ برابری وام ازدواج برای سال آینده 
وجود دارد؟  وام ازدواج یکی از وام های پرتقاضاست که با وجود تورم زیاد در اقتصاد کشورمان، 
چشم جوانان به این مبلغ ناچیز دوخته شده است تا بتوانند با آن مقدار بسیار کمی از مشکات 
خود را رفع کنند.در این بین هر ساله توقع دارند که با افزایش تورم و تداوم مشکات اقتصادی 
بر مبلغ وام ازدواج افزوده شــود تا تاثیر حداقلی داشته باشد که هر ساله در بودجه کشور بانک 
مرکزی و دولت مکلف می شوند تا درصدی از وام های پرداختی خود را به این موضوع اختصاص 
بدهند.پیش از ارائه ایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفته هایی مطرح شد مبنی براینکه وام ازدواج از 
۵۰ به ۷۰ میلیون تومان افزایش می یابد اما پس از تقدیم ایحه به مجلس و بررســی جزئیات 
آن، مشخص شد که وام ازدواج در سال آینده نسبت به سال جاری تغییری نکرده و همان ۵۰ 
میلیون تومان باقی مانده است.در ادامه بررسی ایحه بودجه سال آینده در مجلس، کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسامی پیشنهاد افزایش مبلغ این وام به ۱۰۰ میلیون تومان را مطرح 
کرد که در این کمیسیون تصویب شد. همچنین، بازپرداخت وام ازدواج از ۷ به ۱۰ سال افزایش 
یافت.این در حالی است که طبق بودجه سال آینده، تسهیات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک 
از زوج ها در سال آینده ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر 
و ســفته اجرایی می شود.اما در این بین افزایش وام ازدواج به تصویب و تایید کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسامی نیاز دارد به گونه ای که نائب رئیس فراکسیون زنان احتمال تصویب وام 

۱۰۰ میلیونی ازدواج را کم می داند.

پذیره نویسی اوراق مرابحه 
 عام دولت 

)واجد شرایط خاص(
اوراق مرابحه عام دولت واجد شرایط خاص، با قیمت 
اسمی هر ورقه یک میلیون ریال، دیروز پذیره نویسی 
می شــود.به گزارش بازار سرمایه، بنا به اعام مدیر 
عملیات بازار فرابورس ایران، اوراق مرابحه عام دولت 
 ،G۵۵Q۱ در نماد معاماتــی )اراد۵۵۱( و نمونیک
نماد معاماتی )اراد۵۸۱( و نمونیک G۵۸Q۱ نماد 
 معاماتــی )اراد۶۰۱( و نمونیــک G۶۰Q۱ دیروز

 ســه شــنبه ۲ دی ۹۹ آماده پذیره نویسی است 
.مدت اوراق دردر نماد معاماتی )اراد۵۵۱( ۳۷ ماه 
و نــرخ ۱۷درصد ، در نماد معاماتی )اراد۵۸۱( ۲۵ 
مــاه و نرخ ۱۶درصد و در نماد معاماتی )اراد۶۰۱( 
۳۷ ماه و نرخ ۱۷درصد اســت. این اوراق با شرایط 
خاص و فاقد متعهد پذیره نویس و بازارگردان تسویه 
و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ اســت و پس از 
اتمام پذیره نویسی، معامات ثانویه این اوراق در بازار 

ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می شود.

 ارز چندنرخی مناسب شرایط اقتصادی
 کشور نیست

یک کارشــناس امور ارزی با اشاره به لزوم حمایت دستگاه ها از بانک مرکزی در 
مدیریت منابع ارزی و حــذف ارز چندنرخی، گفت:  وجود ارز چندنرخی باعث 
ایجاد شرایط قاچاق خواهد شد.تورج کاک وند، کارشناس امور ارزی درباره وجود 
ارز چند نرخی در اقتصاد ایرانگفت: تردیدی نیســت که چند نرخی شدن ارز به 
بازار قاچاق  رونق می بخشد. زیرا نرخی را که دولت تحت عناوین مختلف برای 
واردات کاا تخصیص می دهد )به نام ارز نیمایی اکنون در حال انجام اســت( با 
ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، متفاوت اســت.  وی در ادامه اضافه کرد: پایه 
قیمت ها در بازار با ارز آزاد تعیین می شــود و ارز تخصیصی دولت در این زمینه 
تاثیرگذار نیست، بنابراین تا زمانی نرخ ثبات نداشته باشد، بازار قاچاق رونق پیدا 
می کند، اما در کنار این بحث باید اشــاره داشت که ثبات نرخ ارز هم به معنای 
بدون تغییر ماندن آن نیســت. چنانچه تفاوت نرخ ارز آنچنان شــدید شود که 
چندین نرخ وجود داشــته باشد، ســبب قاچاق خواهد شد.این کارشناس امور 
بانکی در خصوص کمک دستگاه های مسئول به بانک مرکزی در این زمینه اظهار 
داشت: قطعا باید این مهم اتفاق بیفتد، اما توانایی یاری رساندن کم است. منابع 
موجود در اقتصاد کشور چنان باید قوی باشد که امکان انجام کمک وجود داشته 
باشد. منابع ارزی کشور از زمان کشف نفت در ایران وابسته به آن شد و ساختار 
اقتصادی بــر همین مبنا پیش رفت. در نتیجه صنایعی که قــرار بود در ایران 
خودکفا شود و قدرت اقتصادی کشور را باا برد، وابسته به واردات شد. ایران یک 
کشور کشاورز محسوب می شود، اما کود آن را از تونس وارد می کنند.  کاک وند 
در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که در جهت عدم وابستگی حرکتی صورت نگیرد، 
توانایی ها محدود خواهد بود. در چنین وضعیتی با توجه به اینکه درآمد ارزی به 
اندازه ازم در کشــور وجود ندارد،  بانک مرکزی نیز در این زمینه تنها می تواند 
در بازپس گیری بخشی از طلب های خود ازخارج کشور موثر واقع شود.  وی در 
ادامه افزود: اشاره به موارد فوق در واقع برای رسیدن به این مطلب بود که ریشه 
اصلی تمام این موارد تحریم است. زمانی که در این وضعیت قرار گرفته ایم، حتی 
در بسته شدن درهای کشور نیز کمک هم می کنیم، بازارها در یک طرف و خود 
در طرف دیگر، سیستم بانکی اجازه جابه جایی ارز و نقل و انتقاات را ندارد. در 
نتیجه کاایی هم که از طریق دور زدن تحریم وارد می شود، قیمت آن به مراتب 
گرانتر از زمانی اســت که به صورت عادی به کشور وارد می شود.این کارشناس 
بانکی در این خصوص تصریح کرد: ایران کشــور فقیری به حساب نمی آید، اما 
مدیریت منابع و سیستم ارزی فقیر است و بانک مرکزی هم در این زمینه مقصر 
نیست. کاک وند این رابطه بیان داشت: پولی که بر فرض برای خرید واکسن کرونا 
به برخی از کشورهای اروپایی می رود، جهت رسیدن به دست تولید کننده چند 
دست می چرخد که این سبب افزایش هزینه واردات می شود و معنای این مسئله 
چیزی جز اتاف منابع نیســت. پیوستن به FATF که این همه درباره آن اصرار 

ورزیده می شود، برهمین اساس است.

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اســناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  لینک مناقصات و مزايدات بخش خريد و 
 )SRM( تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان 

ا قدام نمائید. 
ساير فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطاعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمايید.
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گزیده خبر

تنش در روابط چین و استرالیا و رد 
میانجیگری نیوزیلند

 با ادامه تنش در روابط چین و اســترالیا بر سر موضوعات سیاسی و اقتصادی، 
وزیر خارجه نیوزیلند از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان دو کشور خبر 
داد که روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین در واکنش نوشت: نیوزیلند شایستگی 
میانجیگری بین چین و استرالیا را ندارد. انتشار تصویر یک سرباز استرالیایی که 
چاقوی خون آلودی را روی گلوی یک کودک افغان گذاشــته بود، در حســاب 
کاربــری ســخنگوی وزارت خارجه چین، باعث تشــدید تنش ها میان چین و 
استرالیا از ماه گذشته شده است.در  یاداشت گلوبال تایمز  به قلم »کیان فِنگ« 
مدیر بخش تحقیقاتی موسسه استراتژی ملی دانشگاه شینهوا آمده است: برای 
نیوزیلند به عنوان عضوی از کشورهای پنج چشم، میانجیگری را میان هم پیمان 
خود )اســترالیا (و چین دشوار کرده است.در ادامه این گزارش با یادآوری اینکه 
اختافات میان دو کشــور توسط کانبرا آغاز شده است، می افزاید: استرالیا باید 
تمام مسئولیت ها را بر عهده بگیرد لذا با توجه به این موضوع نیوزیلند نمی تواند 
میانجیگری کند.گلوبال تایمز ادامه داده اســت: اساسا دیدگاه های ولینگتون و 
کانبرا در این زمینه یکی است. عاوه بر آن، نخست وزیر نیوزیلند، خانم جاسیندا 
آردرن، به طور علنی، از استرالیا بدلیل تصویر جنجالی در توییتر حمایت کرده که 
این موضوع نشان از دوگانگی و استکبار غربی دارد.اواخر آبان ماه امسال گزارش 
مستقلی در خصوص جنایات جنگی منتسب به نظامیان استرالیا منتشر شد که 
در آن تأکید شــده بود قتل های رقابتــی و »خونخواهی« در بین نیروهای ویژه 
استرالیا در افغانســتان یک امر عادی بوده است.در این گزارش آمده، شواهدی 
موجود است که نشان می دهد ۱۹ نظامی استرالیایی در قتل و کشتار ۳۹ زندانی 
و غیرنظامی غیرمسلح افغان نقش داشته اند.به دنبال این گزارش »جائو لیجیان«  
ســخنگوی وزارت خارجه چین در توییتر نوشــت: از قتل شهروندان و زندانیان 
افغانستانی به دست سربازان استرالیایی متعجب شدم ما شدیداً چنین اقداماتی 
را محکوم می کنیم و خواستار پاسخ گویی آن ها هستیم.حساب کاربری این مقام 
چینی تصویری از یک نظامی اســترالیایی منتشــر کرد که چاقویی را بر روی 
گلــوی یک کودک افغان قرار داده بود و در توضیحات عکس به طعنه نوشــته 
شده بود: »نترسید، ما آمده ایم که برای شما صلح به همراه آوریم«.ساعاتی پس 
از انتشار این پیام توییتری، اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا تصریح کرد 
که کشورش خواستار حذف این تصاویر »کامًا مشمئز کننده« از صفحه توییتر 
سخنگوی وزارت خارجه چین است.نخست وزیر استرالیا ضمن انتقاد از این پیام 
»جائو لی جیان« تاکید کرد: »این )تصاویر( کامًا اهانت بار اســت و به هیچ وجه 
قابل توجیه نیســت، دولت چین باید از انتشار چنین پستی شرمسار باشد این 
اقدام، آنها را در مقابل چشــمان جهان خوار می کند«.موریســون سپس درباره 
عکس منتشر شده از نظامی استرالیایی توضیح داد: »این، تصویری جعلی است 
و حمله ای هولناک به نیروهای دفاعی بزرگ ما و زنان و مردانی است که بیش از 
یکصد سال است در لباس نظامی خدمت می کنند«.با ادامه تنش در روابط چین 
و استرالیا وزیر خارجه نیوزیلند از آمادگی کشورش برای میانجیگری بین پکن و 
کانبرا خبر داد »نانایا ماهوتا« وزیر خارجه نیوزیلند اعام کرده بود کشورش آماده 
است بین اســترالیا و چین میانجیگری کند تا تنش های تجاری و دیپلماتیک 
بین دو کشــور کاهش یابد.او گفت: میزبانی اجاس ســران همکاری اقتصادی 
آسیا و اقیانوسیه )APEC( در سال ۲۰۲۱  فرصت مناسبی برای نیوزیلند فراهم 
کرده است تا میان دو طرف میانجیگری کند. با این حال این اقدام به تمایل دو 

طرف بستگی دارد.

با اولین پرواز از تل آویو به رباط
هیات آمریکایی اسرائیلی راهی مراکش شد

منابع خبری از انجام پرواز نخستین هواپیمای رژیم صهیونیستی به مقصد مراکش 
خبر دادند.ســایت شبکه روسیا الیوم اعام کرد که به دنبال عادی سازی روابط 
میان رژیم صهیونیستی و دولت مراکش دیروز )سه شنبه( نخستین هواپیمای این 
رژیم به مقصد رباط پرواز کرد.طبق این گزارش، هواپیمای مذکور حامل اعضای 
هیئت آمریکا به ریاست جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری این کشور و اعضای هیئت رژیم صهیونیستی است.قرار است که هیئت 
آمریکا و رژیم اشــغالگر در جریان این سفر مقدمات امضای توافقنامه صلح بین 
مراکش و رژیم صهیونیستی را فراهم کنند.در این باره یک مسئول آمریکایی به 
العین ااخباریه گفت، هیئت رژیم صهیونیستی به ریاست مئیر بن شبات، رئیس 
امنیت داخلی این رژیم به مراکش می رود.همچنین رسانه های مراکشی گزارش 
دادند، مراکش و رژیم صهیونیســتی در جریان این ســفر حدود ۱۰ توافقنامه 
در زمینه هــای مختلف از جمله هواپیمایی، انرژی، صنعت و گردشــگری امضا 

خواهند کرد.

ابعاد شیوع نسخه انگلیسی ویروس کرونا؛ آیا 
لندن پنهانکاری کرد؟

شیوع گونه جدید و جهش یافته از ویروس کرونا در انگلیس که با سرعت بسیار 
بااتری قابل انتقال است، کشورهای دیگر را نیز نگران کرده اما سوال این است 
که این ویروس چقدر نگران کننده است و لندن چه زمانی از این موضوع مطلع 
شــد و آن را به دنیا اعام کرد؟ شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس 
در این کشور از کنترل خارج شده و آن را به تعطیلی کشانده است. این موضوع 
شمار زیادی از کشورهای جهان را نگران کرده و آنها را وادار به توقف پروازها به 
مقصد و از مبدا انگلیس کرده است.گونه جدید ویروس کرونا به ویژه شهر لندن 
را فراگرفته باعث تعطیلی ها و محدودیت های گسترده در آستانه تعطیات سال 
جدید میادی شده است. مقامات انگلیسی گفته اند که سرعت انتشار این نوع از 
ویروس 7۰ درصد بااتر و بیشتر از ویروس معمول کروناست؛ اما تا به این لحظه 

هنوز شواهدی دال بر کشنده تر بودن این ویروس ارائه نشده است.

چقدر باید از انتشار نوع جدید ویروس کرونا در انگلیس نگران بود؟
تغییر و جهش در ویروس ها امر غریب و عجیبی برای دانشــمندان نیست؛ چرا 
که ویروس ها معموا در گذر زمان و در بین جمعیت ها، دچار تغییر می شوند. 
به همین دلیل است که ســاانه شاید واکسن آنفلوآنزای فصلی جدیدی تولید 
می شــود. از همین رو، تغییر ویروس کرونا در انگلیسی و افزایش سرعت شیوع 
آن، اگر چه خیلی از کشــورها را به واکنش وا داشــته است، اما دانشمندان این 
حوزه را چندان متعجب نکرده است.عمده عائم این نوع از ویروس کرونا مشابه 
عائمی است که در اکثر کشورها مشــاهده شده است؛ عائمی نظیر: تب باا، 
سرفه خشک مداوم، از دست دادن یا تغییر در حس چشایی یا بویایی.همانطور 
که گفته شد، سرعت شیوع این نوع ویروس بااتر از ویروس معمول کرونا بوده، 
اما هنوز قرائنی ناظر بر مرگبارتر بودن آن ارائه نشده است.سوالی که مطرح می 
شود این است که آیا این نوع ویروس واکسن تولید برای کرونا را باتاثیر خواهد 
کرد یا نه؟ کارشناسان معتقدند که بعید است چنین اتفاقی بیفتد. اما اینکه آیا 
نیاز به اعمال تغییرات یا اصاحاتی در واکسن باشد، هنوز مشخص نیست. گمانه 
زنی ها حکایت از آن دارد که این پدیده تاثیر چندانی را نخواهد داشت. استدال 
آنها هم این اســت که شدت و حدت این ویروس به لحاظ کشنده تر بودن تا به 

اان اثبات نشده است.

انتشار گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس چه زمانی شروع شد؟
گفته می شــود که این ویروس احتماا اواسط ماه سپتامبر سال جاری )اواخر 
تابستان( در جنوب شرقی انگلیس، در شهر لندن یا در کنت اتفاق افتاده است.

سوزان هاپکینز، عضو سازمان سامت عمومی انگلیس می گوید که این سازمان 
در ۱8 دسامبر )پنجشنبه(، این موضوع را به اطاع دولت رسانده است و و دولت 
انگلیس هم در همان روز موضوع را به ســازمان بهداشــت جهانی منتقل کرده 
اســت.اعام این امر به سازمان جهانی در شــرایطی بوده که ده روز پیش از آن 
یعنی ۹ دســامبر، 6۲ درصد موارد مبتا به کرونا مربوط به گونه جدید ویروس 
بوده  اند و این رقم حدود ســه هفته قبلتر ۲8 درصد بوده است.اگر آمار اعامی 
دولت انگلیس موثق و صحیح باشــد، بیــش از ۱۰۰۰ نفر مبتا به گونه جدید 
گزارش شــده اند که عمدتا در جنوب شرقی این کشور بوده اند، اما مکان های 
دقیق آن اعام نشده است.یکی از دایلی که باعث شد دولت انگلیس تصمیمات 
کریسمســی خود را تغییر دهند، آمار مربوط به تکثیر این گونه از ویروس کرونا 
بود.یکی از آمارهایی که روز شــنبه توجه خیلی ها را به خود جلب کرد این بود 
که نمودار مربوط به مناطقی که درگیر محدودیت های سطح چهار بودند، بسیار 
بااتر از متوســط مربوط به انگلیس بود. ساکنان مناطق ایه چهار نباید شبانه 
خارج از خانه باشند، و نمی توانند به خارج سفر کنند. به نمودار زیر توجه کنید.

آماری که روز شنبه ارائه شد نشان داد که میزان ابتا در انگلیس طی دو هفته 
گذشته بیش از 5۰ درصد افزایش داشته است. به نمودار زیر دقت کنید.

پنهانکاری انگلیس در اعام گونه جدید ویروس؟
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا انگلیس، این موضوع را با این 
همه تاخیر اعام کرده اســت. اگر اولین نمونه ها در اواسط ماه سپتامبر )اواخر 
تابســتان( بوده، چرا این موضوع بعد از حدود سه ماه به اطاع سازمان بهداشت 
جهانی و کشــورهای دیگر رسیده است. حتی چند هفته قبل که میزان شیوع 
ایــن گونه جدید رو به افزایش بود، چرا هشــدارهای ازم برای مراقبت در این 
خصوص ارائه نشده است؟طبیعتا تاخیر در اعام وجود و ظهور این گونه جدید، 
به دلیل سرعت باای انتشار آن، این احتمال را مطرح می کند که به کشورهای 
دیگر هم منتقل شده باشد و تاثیرات آن در سطح جهانی مشاهده شود. شماری 
از کشــورها از جمله ایران از روز گذشته اعام کرده اند که پروازهای مربوط به 
انگلیس را متوقف و تعلیق می کنند. اما مشخص نیست که تا روز قبل، چه میزان 
از این گونه به خارج از انگلیس منتقل شــده باشد.پاتریک وااس، مشاور علمی 
در انگلیس، می گوید که این گونه ویروس احتماا در کشورهای دیگر هم باشد، 
اما احتماا از انگلیس شروع شده است.حال اینجا این سوال مطرح می شود که 
تاخیر در اعام تشخیص گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس عمدی بوده است 
یا نه. آیا دولت انگلیس به دلیل ترس از انزوا و تبعات احتمالی اعام آن، در این 
خصوص پنهانکاری کرده است؟ این موارد، سوااتی هستند که در روزهای آتی 

ابعاد جدیدتری از آن بروز خواهند کرد.

ناوالنی: 
مامور اطاعاتی روسیه به مشارکت در مسموم 

کردن من اعتراف کرد
ســرویس امنیت فدرال روسیه ادعای الکســی ناوالنی، منتقد سرشناس رئیس 
جمهوری این کشــور مبنی بر اذعان تلفنی یک عضو این نهاد به مشــارکت در 
مسمومیت او را رد کرد.به گزارش یورونیوز،  الکسی ناوالنی گفتگوی ضبط شده 
خود با فردی را که او کنستانتین کودریاوسف معرفی می کند در وباگش منتشر 
کرده است. به گفته این منتقد سرشناس کرملین کنستانتین کودریاوسف یک 
کارشناس ساح شیمیایی در سرویس امنیت فدرال روسیه است. الکسی ناوالنی 
مدعی است که موفق شده با جعل شماره تلفن خود با کنستانتین کودریاوسف 
تماس بگیرد و خود را دســتیار دبیر شورای امنیت روسیه جا بزند.بنا به ادعای 
الکسی ناوالنی، مخاطبش در جریان این تماس تلفنی به دام وی افتاد و باور کرد 
که با دستیار نیکوای پاتروشــف از نزدیکان وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه سخن می گوید. به گفته الکسی ناوالنی مخاطبش در این گفتگوی تلفنی 
باور کرده بود که دســتیار دبیر شورای امنیت روسیه برای تهیه گزارشی درباره 
ماموریت مســمومیت الکسی ناوالنی با او تماس گرفته است.در گفتگوی تلفنی 
منتشــر شده مخاطب تلفنی الکســی ناوالنی می گوید ماموران امنیتی روسیه 
ماده ای را که باعث مســمومیت او شده بود در لباس زیرش قرار داده بودند. این 
منتقد سرشناس وادیمیر پوتین روز ۲۰ اوت )۳۰ مرداد( سال جاری در جریان 
ســفر به سیبری مسموم شد.مسکو هرگونه دخالت در مسومیت الکسی ناوالنی 

را رد کرده است. 

گاردین مدعی شد:

اروپاموقتاازپیششرطهایبرجامیخودصرفنظرمیکند
یک رســانه انگلیسی مدعی شد که اعضای اروپایی برجام قصد دارند در برهه کنونی 
به منظور آنچه »تسهیل احیای برجام« خوانده شده است، از شروط قبلی خود مبنی بر 
اضافه شدن بندهای جدید به این توافق و تغییر زمان بندی آن صرف نظر کنند. گاردین 
دوشنبه شب در گزارشــی مدعی شد که طرف های اروپایی برجام توافق کرده اند که 
در راســتای آنچه »تسهیل احیای برجام« خوانده شــده است، از شروط قبلی خود 
مبنی بر اضافه شدن بندهای جدید به برجام و تغییر زمان بندی برجام )مشخصاً در 
خصوص بندهای موســوم به بندهای غروب( موقتاً صرف نظر کنند.بر اساس گزارش 
گاردین، وزرای خارجه تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( توافق کرده اند که 
پیش شرط  تازه ای بر سر راه احیای توافق هسته ای ایران قرار ندهند، چرا که معتقدند 
تهران و واشــنگتن باید قادر باشند بدون اینکه در برهه کنونی صحبتی از تقویت یا 
تمدید برجام مطرح شــود، اجرای کامل تعهدات خود ذیل برجام را از ســر گیرند.

گاردین همچنین ادعا می کند که دولت انگلیس معتقد اســت تا زمانی که پیشرفت 
قابل توجهی در بازگشت آمریکا و ایران به تعهداتشان ذیل برجام حاصل نشود، نیازی 
به مطرح شدن موضوع تمدید برجام نیست.به نوشته گاردین، ظاهراً قدرت های اروپایی 
به این نتیجه رسیده اند که هرگونه بحث درباره تمدید و تقویت برجام به زمان دیگری 
موکول شــود که به زعم آنها این مسئله می تواند به احیای فوری برجام کمک کند.

یک دیپلمات ارشــد اروپایی در خصوص نشســت مجازی وزرای خارجه کشورهای 
عضو برجام که وزرای خارجه تروئیکای اروپایی به همراه وزرای خارجه روسیه، چین 
و ایران در آن حضور داشــتند، به گاردین گفت: »همه کسانی که در نشست حاضر 
بودند، درباره ضرورت حفظ توافق و قانع کردن ایاات متحده برای بازگشت به توافق 
بدون هیچ پیش شرطی و بدون اینکه صحبتی از اضافه کردن بندهای بیشتر به توافق 
مطرح باشــد، توافق داشتند.«وی افزود: »اگر ما می خواهیم که ایران به اجرای کامل 
تعهداتش بازگــردد، آن گاه باید مزایای اقتصادی که قولش را ]به ایران[ داده بودیم، 
محقق کنیم. امروز تجارت میان کشــورهای اروپایی و ایــران کمتر از دوران قبل از 
توافق ]برجام[ است.«توافق هسته ای موسوم به برجام در ژوئیه ۲۰۱5 )تیرماه ۱۳۹4( 

میان ایران و کشورهای موسوم به ۱+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان به 
امضا رسید.از زمان آغاز رسمی اجرای ایران توافق در دی ماه ۱۳۹4 بی توجهی مکرر 
آمریکا و اعضای اروپایی برجام به تعهداتشــان باعث شد که به اعتراف خود آنها ایران 
نتواند از مزایای اقتصادی برجام بهره مند شــود و ســرانجام با خروج آمریکا از برجام 
در اردیبهشت ماه ۱۳۹7 که با آغاز سیاست موسوم به »فشار حداکثری« علیه ایران 
همراه شد، برجام در وضعیت بسیار وخیمی قرار گرفت.درست یک سال پس از خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه گسترده علیه افراد و نهادهای ایرانی که 
با کوتاهی های مکرر طرف های اروپایی برجام در عمل به تعهدات برجامی و وعده های 
خود به ایران همراه شــد، جمهوری اســامی ایران تصمیمات تازه ای را برای ایجاد 
توازن در برجام اتخاذ کرد.شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه ۱8 اردیبهشت 
۱۳۹8  در واکنش به کوتاهی کشورهای اروپایی در اجرای این وعده ها و تعهدات، در 
بیانیه ای اعام کرد جمهوری اسامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی 
و حقوق تصریح شــده خود مندرج در بندهای ۲6 و ۳6 برجام، برخی اقدامات خود 
ذیــل برجام را متوقف خواهد کرد.در ادامــه ایران طی پنج مرحله با فواصل 6۰روزه 
اقدام به کاهش تعهدات هسته ای خود ذیل برجام کرد و بین این مراحل به طرف های 
اروپایی اعام کرد که اگر آنها به تعهدات خود ذیل برجام عمل کنند، ایران آمادگی 
دارد که برای بازگشت به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام با آنها مذاکره کند.در پی 
تداوم بی اعتنایی طرف های اروپایی برجام به تعهدات خود ذیل این توافق چندجانبه، 
جمهوری اسامی ایران شامگاه یکشنبه ۱5 دی ماه ۱۳۹8 در بیانیه ای اعام کرد که 
در گام پنجــم کاهش تعهدات خود، آخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی 
خود در برجام، یعنی »محدودیت در تعداد ســانتریفیوژها« را کنار می گذارد، بدین 
ترتیب برنامه هســته ای جمهوری اســامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه 
عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق 
و توســعه( مواجه نیست و من بعد برنامه هسته ای ایران صرفاً بر اساس نیازهای فنی 
خود پیش خواهد رفت.در این بیانیه نیز تأکید شــد که همکاری جمهوری اسامی 

ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچون گذشته ادامه خواهد یافت و در صورت 
رفع تحریم ها و منتفع شــدن ایران از منافع برجام، جمهوری اســامی ایران آماده 
بازگشت به تعهدات برجامی خود است.اما این پایان کار نبود و مجلس شورای اسامی 
جمهوری اسامی ایران روز سه شنبه ۱۱ آذرماه در واکنش به ترور ناجوانمردانه شهید 
دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای برجسته ایرانی و سکوت کشورهای غربی 
در قبال این اقدام تروریســتی، کلیات طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« که 
از چند ماه قبل تحت بررســی و تدوین بود را به تصویب رساند.بر اساس ماده ششم 
طــرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« که دو فوریت آن در صحن علنی مجلس 
به تصویب رســید، دولت جمهوری اسامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳6 
و ۳7 برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترســی های نظارتی فراتر از 
پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.همچنین ماده هفتم این طرح، دولت 
جمهوری اســامی ایــران را موظف می کند که پس از ۳ مــاه از تصویب نهایی آن، 
گزارش دقیق اقدامات انجام شــده از جانب طرف های برجامی در زمینه بازگشت به 
اجرای کامل تعهداتشــان وفق برجام و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسامی ایران را 
به مجلس شورای اسامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و 
و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایتبخش بازنگشته باشد، دولت 
مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.به گفته مهدی محمدی 
مشاور رئیس مجلس شورای اسامی، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران یکی از دوران ســازترین قوانین کشور است که مجلس با افتخار، 
بیش از 4 ماه برای تدوین و به سرانجام رساندن آن تاش و رایزنی کرده است.مشاور 
رئیس  مجلس شــورای اسامی در یادداشتی درباره ارتباط طرح راهبردی مجلس با 
ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان تصریح کرد: شهادت 
شــهید فخری زاده زمان بنــدی این طرح را جلو انداخت. البتــه این طرح فقط یک 
گوشــه ای از بسته جامعی است که برای پاســخ به روند فشارهای غرب در دو سال 
گذشته تهیه شده و بقیه اجزای این بسته نیز منطق و زمان بندی خاص خود را دارد.

مشــاور امنیت ملی افغانستان با دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی کشورمان 
دیــدار و گفــت وگــو کرد.حمداه 
محــب مشــاور امنیت ملــی رییس 
جمهور افغانســتان صبح دیروز و در 
بــدو ورود به تهران بــا دریابان علی 
شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان دیدار و گفتگو کرد.

حمداه محب در این ســفر عاوه بر 
ماقات با دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی کشورمان با برخی مقامات عالی 
سیاســی و امنیتی جمهوری اسامی 
ایران نیز دیدار و گفت وگو می کند.در 
این دیدار، شمخانی با تبیین سیاست 
اصولی جمهوری اسامی ایران مبنی 
برتقویت حسن همجواری و برقراری 
روابط راهبردی با کلیه همســایگان 
خود تصریح کرد؛ افغانستان به دلیل 
اشتراکات و پیوندهای فراوان میان دو 
ملت از جایگاه ویژه ای در سیاســت 
ایران  اســامی  جمهــوری  خارجی 
برخوردار اســت.وی با ابراز مسرت از 
افتتــاح راه آهن خواف - هرات و ابراز 
امیدواری از اینکه ایــن پروژه بتواند 
نقش موثری در ارتقاء و تحکیم روابط 
دو کشور و رفاه و پیشرفت اقتصادی 
مردم افغانستان داشته باشد؛ ایجاد زیر 
ســاخت های ازم برای توسعه روابط 
در همه زمینه ها را حیاتی و اجتناب 
ناپذیر توصیف کرد.دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشــورمان با اشــاره به 
تهدیدات و منافع مشترک دو کشوردر 

موضوعــات مختلــف بویژه مســئله 
گسترش تروریســم و ضرورت ایجاد 
ثبات و امنیــت در منطقه بر حمایت 
قاطع ایران از دولت قانونی افغانستان 
و لزوم افزایش همکاری و تعامل میان 
تهران - کابل در ابعاد مختلف سیاسی، 
اقتصــادی و امنیتــی تاکیــد کرد.

شمخانی با بیان اینکه آمریکا در طی 
یک سال گذشته اقدامات نا امن ساز 
خود را در منطقه غرب آســیا تشدید 
و با ترور ناجوانمردانه فرماندهان ارشد 
مبارزات ضد تروریستی سردار قاسم 
ســلیمانی ابو مهــدی المهندس این 
رفتار را به اوج رســاند؛ تصریح کرد؛ 
جمهوری اسامی ایران مصمم است با 
گرفتن انتقام سخت از آمران و عامان 

این جنایت تاریخی، از تداوم اقدامات 
تروریستی ،تشنج آفرین و ضد امنیتی 
آمریــکا و عمالش جلوگیری و آنان را 

وادار به خروج از منطقه نماید.
وی با هشــدار نســبت به تشــدید 
و توســعه فعالیــت هــای داعش در 
افغانســتان و خطراتــی کــه از این 
ناحیه برای مردم این کشــور و دیگر 
کشــورهای منطقه ایجاد خواهد شد؛ 
بر ضــرورت هوشــیاری، همکاری و 
اشتراک مســاعی همه کشورها برای 
دفع شر کامل این غده سرطانی تاکید 
کرد.در ادامه این دیدار حمداه محب 
مشــاور امنیت ملــی رییس جمهور 
افغانستان نیز طی ســخنانی با ابراز 
خرسندی از سفر به جمهوری اسامی 

ایران، آمادگی دولت و ملت افغانستان 
برای گســترش همکاری و تعامل با 
دولت و ملت بزرگ ایران را اعام و از 
ایران به عنوان خانه دوم خود یاد کرد.

وی، همچنین با اشاره به حمایت های 
بی دریغ جمهوری اســامی ایران و 
میهمان نوازی مردم شــریف ایران از 
مردم افغانســتان در طول 4۰ ســال 
گذشته گفت: دولت و ملت افغانستان 
همواره قــدردان محبت ها، کمک ها 
و حمایت های ایــران و ایرانیان بوده 
و خواهد بود.حمــداه محب با ارائه 
گزارشــی از روند گفتگوهای صلح در 
افغانســتان افزود: متاسفانه علی رغم 
توافقات امضاء شــده میان آمریکا و 
اقدامات مخرب  و  طالبان ،حمــات 
این گــروه نــه تنها کاهــش نیافته 
بلکه ســیر صعودی نیز داشته است.

وی با تمجید ازنقش موثر و ســازنده 
جمهوری اسامی ایران برای برقراری 
صلح و ثبــات در افغانســتان خاطر 
نشــان ســاخت: گروه طالبان با سوء 
اســتفاده از توافق با آمریکا در تاش 
برای تحمیل شــرایط خــود و وادار 
سازی دولت افغانستان به تسلیم بود 
لیکن ما با تاکید بــر مواضع اصول و 
قانونی خود مقابل زیاده خواهی آنان 
ایستادگی کردیمگفتنی است؛ حمده 
محب در سفر یک روزه خود به تهران 
با برخی دیگر از مقامات عالی سیاسی 
و امنیتی جمهوری اسامی ایران نیز 

دیدار و گفتگو می کند.

شمخانی: 
خروج آمریکا از منطقه زمینه ساز 
استقرار صلح و امنیت پایدار است

دیدار مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 
افغانستان با ظریف

حمداه محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با وزیر امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران دیدار کرد. »حمداه محب« مشاور امنیت ملی رئیس 
جمهور افغانستان که به منظور انجام سفری یک روزه و دیدار با مقامات ایرانی 
در تهران حضور دارد، پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( با حضور در محل وزارت 
امور خارجه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران 
دیدار و گفت و گو کرد. محب پیش از این نیز با علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی دیدار کرده بود.شمخانی در این دیدار با ابراز خرسندی از افتتاح 
راه آهن خواف - هرات و ابراز امیدواری نسبت به اینکه این پروژه بتواند نقش 
موثری در ارتقا و تحکیم روابط دو کشــور و رفاه و پیشــرفت اقتصادی مردم 
افغانستان داشته باشد، ایجاد زیرساخت های ازم برای توسعه روابط در همه 

زمینه ها را حیاتی و اجتناب ناپذیر توصیف کرد. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به تهدیدات و منافع مشترک 
دو کشــور در موضوعات مختلف به ویژه مسئله گسترش تروریسم و ضرورت 
ایجــاد ثبــات و امنیت در منطقه، بــر حمایت قاطع ایــران از دولت قانونی 
افغانستان و لزوم افزایش همکاری و تعامل بین تهران - کابل در ابعاد مختلف 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاکید کرد. 

 آمریکا 103 شرکت چینی و روسی را 
در لیست تحریم قرار داد

وزارت بازرگانی ایاات متحده ۱۰۳ شــرکت و مؤسسه چینی و روسیه را به بهانه 
همکاری با ارتش دو کشور در لیست تحریم  قرار داد. وزارت بازرگانی ایاات متحده 
در اقدامی ۱۰۳ شرکت و مؤسسه چینی و روسی را به بهانه آنچه همکاری با ارتش 
دو کشور خوانده است، در لیست تحریم های خود قرار داد.بنا بر گزارش خبرگزاری 
روسی »تاس«، مؤسسات و شرکت هایی که در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار 
گرفته اند، اجازه خرید شماری از کااها و فناوری های آمریکا را نخواهند داشت.طبق 
این گزارش، مجموع 58 شــرکت چینی و 45 شرکت روس در لیست تحریم های 
آمریکا قرار گرفته است که در میان آنها شرکت کشتی سازی »ادمیرالتی« )بخشی 
از شرکت کشتی سازی روسی »جی اس سی یونایتد«(، شرکت هواپیمایی یونایتد، 
واحد پرواز ویژه شرکت بودجه ایالتی فدرال، شرکت ایرکوت، شرکت فناوری روسی 
اوبورونپروم، روس تک، بالگردهای روسی، هواپیمای مدنی سوخو، توپولوف جی اس 
سی، مرکز موشکی و فضایی جی اس سی و شرکت انرژی هسته ای دولتی روس اتم 
به چشم می خورند.طبق گزارش تاس، دولت آمریکا به شرکت های مذکور برچسب 
»کاربرانی با هدف نظامی« زده اســت اما مشخص نیست که آیا تمامی نهادهایی 
که در لیست تحریم قرار داده، شامل این برچسب می شوند یا خیر.وزارت بازرگانی 
آمریکا در بیانیه ای در خصوص تحریم این شرکت ها مدعی شد: »دولت آمریکا برای 
هــدف کنترل »کاربرانی با اهدافی نظامی«، این شــرکت ها را بعنوان »کاربرانی با 
اهداف نظامی« تشخیص داده است که این )برچسب( در »مقررات اداری صادرت« 
EAR، برای صادرات، صادرات مجدد یا انتقال برخی اقام خاص به چین،  روســیه 
و ونزوئا و زمانی به کار برده می شــود که قرار است اقام خاص برای »کاربرانی با 
اهداف نظامی« ارسال شود«.طبق این گزارش، لیست اولیه بازرگانی آمریکا شامل 
۱۰۳ شــرکت می شود و احتمال می رود پس از بررسی های بیشتر، شرکت هایی از 
این لیست حذف شده یا به آن اضافه شود.تاس گزارش کرد که دست کم برخی از 
شرکت ها و مؤسساتی که در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته اند، پیش از این 
نیز تحت تحریم ها و محدودیت های آمریکا از جمله واردات برخی اقام آمریکایی 
قرار گرفته اند.روابط میان ایاات متحده با دو کشور چین و روسیه در سالهای اخیر 

بر اثر طیفی از موضوعات دچار تنش شده است.
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آلوئه ورا دارای تاریخچه ای طوانی از کاربردهای گسترده در طب سنتی 
است. این دارو در طب سنتی هند برای درمان یبوست، کولیک، بیماری 
های پوستی و عفونت استفاده می شود. دکتر حسن فاح حسینی اظهار 
کرد: قسمت مورد استفاده این گیاه ، ژل آلوئه ورا به صورت تازه و خشک 
شده است و حاوی ترکیبات متعدد از جمله آنزیم ها، مواد معدنی، قندها، 
لیگنین، ساپونین ها، اسید سالیسیلیک و اسیدهای آمینه و ویتامین های 
A،C  و E  با اثر آنتی اکسیدانی و همچنین حاوی ویتامینB12، اسید 
فولیک و کولین است. در مطالعات آزمایشگاهی اثرات ضد دیابتی، ضد 
التهابی، بهبود اختاات سیستم ایمنی، اثرات مسهلی، ضد میکروبی و 
ضد ویروسی از ژل برگ این گیاه، همچنین اثرات ضد دیابتی ژل برگ 

این گیاه در مطالعات متعدد بالینی گزارش شده است. 

نتایج یک مطالعه نشان می دهد مکمل خوراکی اولئیل اتانول آمید 
می تواند از طریق کاهش اشتها و کاهش وزن در تسریع روند بهبودی 
بیماران مبتا به کبد چرب غیر الکلی موثر باشــد. به دلیل شــیوع 
باای کبد چرب غیرالکلی، طراحی برنامه های درمانی جهت بهبود 
وضعیت این بیماران ضروری به نظر می رسد.  محققان در مطالعه ای 
با هدف بررســی تاثیر مکمل یاری اولئیل اتانول آمید  )OEA( بر 
بیان ژنهای PPAR-a، UCP-1و UCP-2، شاخص های تن سنجی 
و پارامترهــای متابولیکی در بیماران بزرگســال چاق مبتا به کبد 
چرب غیر الکلی این موضوع را بررسی کرده اند. میزان بیان ژن هایی 
که از آن ها نام برده شــد در متابولیسم چربی ها نقش اساسی دارند. 

میزان بیان آن ها در گروهی که مکمل OEA استفاده کردند.

گروهی از محققان کشــف کرده اند که انســداد یک مســیر خاص 
عامت دهی، ایمنی ضد تومور را افزایش و رشــد تومور و متاســتاز 
در مدل های سرطان پستان و مانوم پوست را کاهش می دهد. این 
یافته ها، حمایت و بینش نظری از پتانسیل درمانی داروهایی را که 
هم اکنون در آزمایش های بالینی برای انواع مختلف سرطان در حال 
آزمایش هســتند، افزایش می دهد. این تحقیقات بر تعامل پیچیده 
عوامل عامت دهی و سلول های سیستم ایمنی در ریز محیط  تومور 
متمرکز هستند. تومور برای رشد و زنده ماندن، باید از پاسخ ایمنی 
بدن در برابــر خود بگریزد. یکی از روش هایی کــه  تومورها انجام 
می دهند، ترشــح عواملی اســت که مجموعه ای از سلول ها به نام 
سلول های سرکوبگر مشتق از میلوئید )MDSC( را به کار می گیرند.

 تاثیر گیاه آلوئه ورا 
بر بیماری دیابت

تاثیر یک نوع مکمل خوراکی بر روند 
بهبودی بیماران مبتا به کبد چرب

راهبردی جدید در کاهش رشد 
تومور و متاستاز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بابانوئل داخل حباب پاستیکی در یک مرکز خرید - برزیل

مرسدس AMG GT R به دست سری سیاه کشته خواهد شد!
برای چندین سال، داغ ترین نسخهٔ مرسدس AMG GT مدل GT R بود اما به تازگی سری سیاه به بازار عرضه شده که چیزی فراتر از 
جایگزین GT R به عنوان داغ ترین نسخه در خانوادهٔ AMG GT است زیرا این ماشین رکورد سریع ترین خودروی تولیدی نوربرگ رینگ 
را بنام خود ثبت کرده که برای یک سوپراســپرت موتور جلو و محرک عقب واقعاً فوق العاده اســت. حال اما ممکن است این سری سیاه 
وحشی به قاتل GT R هم تبدیل شود. این موضوع در گزارشی اعام شده که می گوید GT R بعد از مدل 2۰21 کنار خواهد رفت. منبع 
این گزارش ایمیلی است که به نمایندگی های مرسدس ارسال شده و خبر خاتمهٔ تولید پرچم دار قبلی خانوادهٔ AMG GT را اطاع داده 
است. این ایمیل که در گزارش مذکور به نمایش درآمده، رسمی به نظر می رسد ولی بااین حال مرسدس فعًا دراین باره اظهارنظری نکرده 
اســت. AMG GT R با قیمتی در حدود 1۶۳ هزار دار هرگز خودروی ارزانی نیســت اما در مقایسه با سری سیاه کامًا ارزان  به نظر 
می رسد زیرا قیمت این مدل از ۳2۵ هزار دار آغاز می شود که تقریباً دو برابر قیمت GT R است. این پول اضافه به خریداران دو برابر 
اسب بخار بیشتر نمی دهد اما نیروگاه ۴ لیتری V8 توئین توربویی که زیر کاپوت کشیدهٔ سری سیاه پنهان شده هیوای کامًا متفاوتی 

است. این موتور با میل لنگ خطی و رداین rpm ۷2۰۰، قدرت چشمگیری برابر با ۷۳۰ اسب بخار دارد .

دختر بدمینتون باز طلسم را می شکند؟
بانوی بدمینتون باز ایران باید از اسفند خود را برای حضور مجدد در مسابقات کسب سهمیه المپیک آماده کند. فدراسیون جهانی 
بدمینتون پس از ماه ها تعطیلی مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا، زمان  آغاز مجدد مسابقات کسب سهمیه المپیک توکیو 
را اعام کرد. بر این اساس مسابقات کسب سهمیه المپیک از 2 مارس 2۰21 ) 12 اسفند ۹۹( آغاز می شود و بدمینتون بازان 
تا سه ماه فرصت دارند تا امتیاز ازم برای کسب سهمیه المپیک را جمع کنند. ثریا آقایی، بانوی بدمینتون باز ایران برای رسیدن 
به کسب سهمیه المپیک تاش می کند.  دربخش انفرادی ۳8 سهمیه توزیع می شود که البته یک سهمیه آن متعلق به میزبان 
ژاپن اســت. تاکنون در رنکینگ المپیک، تا نفر ۷۴ رنکینگ امکان کســب سهمیه المپیک را دارند. آقایی نفر ۹۶ جهان است و 
باید دید می تواند با شروع مسابقات،  امتیاز ازم برای کسب سهمیه المپیک را بگیرد یا خیر؟ آخرین بدمینتون باز ایرانی حاضر 
در المپیک کاوه مهرابی بود که در المپیک پکن شرکت کرد و پس از آن هیچ کسی موفق به کسب سهمیه نشد و باید دید این 

طلسم به دست آقایی شکسته می شود یا خیر؟

افکنده و بسته صد مسلمان راوان غمزهٔ کافرین ه  یک لحظه وز رگس او خطر تن و جان رااز سنبل او با دل و دین را ر سرو ه جادویی گلستان رابااش چو سرو و ساخته مسکن رک از خط او زار خاان راشرم از رخ او زار تَکْسین را گفتا ه نصیر ملک سلطان راگفتم ه کرایی ای بت دلبر کاو اج شدست دین زدان راگفتم ه امیر ابومحمد را

پیشنهاد

چهره روز

رمان عصیان
رمان عصیان یکی از برجســته ترین کتاب های نویسنده 
اتریشــی، یوزف روت اســت که موضوع اصلی آن رنج و 
عصیانگری اســت. در این رمان کوتاه ما شــاهد سقوط 
»آندریاس« از یک دنیای سرشــار از امید و آرزو به یک 
دنیای سیاه و بی معنی هســتیم که در آن رنج انسان ها 
به طور مساوی تقسیم نشده است. داستان کتاب عصیان 
در یک بیمارســتان معلولین جنگی آغاز می شود. جایی 
که سربازان دست، پا یا دیگر اعضای بدنشان را از دست 
داده اند. سربازانی که اکنون دیگر خطر جنگ از آن ها دور 
شــده و »پیمان صلح آن ها با دشمن قطعی شده« است. 
با این حال آن هــا باید خود را آماده جنگ تازه ای کنند. 
نبرد با درد، اعضای مصنوعی، پای از کار افتاده، شب های 
بی خوابی و آدم های سالم.در این بیمارستان همه عاصی و ناراضی اند اما »آندریاس پوم« از وضع موجود 
راضی بود. او با اینکه یک پای خود را از دســت داده اما همچنان ایمان خود را حفظ کرده است؛ ضمن 
اینکه مدالی هم دریافت کرده بود. عقیده دارد اوضاع می توانست بسیار وخیم تر باشد. خیلی ها بودند که 
بیشــتر از یک پای خود را از دست داده بودند. آندریاس وضعیت خوبی دارد و فریادها و نارضایتی دیگر 
معلولین را درک نمی کند. آن ها را کافرانی می داند که به چیزی اعتقاد ندارند و در برابر اقدامات حکومت 
نیز مقاومت می کنند. به همین جهت، آندریاس »با دیدن درد و رنج دیگران شادمان می شد.«آندریاس 
با امید به آینده فکر می کند. به اینکه دولت یک دکه ی کوچک تمبرفروشی به او داده و یا او را نگهبان 
بوستان و یا یک موزه می کند. به زندگی با افتخار یک سرباز که مدال هم دریافت کرده فکر می کند. اما در 
نهایت دولت به آندریاس مجوز کار با یک ارگ دستی می دهد. این مجوز با چیزی که او در ذهن داشت 

متفاوت است اما او راضی است. با یک پروانه کار در جیب، دیگر پاسبان ها نمی توانند مانع کار او شوند.

محمدرضا شفیعی کدکنی
محمدرضا شفیعی َکْدَکنی ادیب، نویسنده، پژوهشگر 
و شــاعر بــا تخلص م. سرشــک اهل ایران اســت.  
محمدرضا شفیعی کدکنی در نوزدهم مهرماه 1۳18 
در کدکن )نیشابور( در خراسان دیده به جهان گشود. 
شفیعی کدکنی را می توان در زمره شاعران اجتماعی 
دانست. او در اشعار خود تصویری از جامعه ایرانی در 
دههٔ ۴۰ و ۵۰ خورشــیدی را بازتاب می دهد و با رمز 
و کنایه آن دوران را به خواننده نمایانده، دلبســتگی 
و گرایش فــراوان به آییــن و فرهنــگ ایرانی و به 
خصوص خراســان را نشان می دهد. کتاب های دیگر 
او مثل موسیقی شعر، صور خیال، ادوار شعر فارسی، 
زمینه های اجتماعی شعر فارسی، از جامی تا روزگار ما 
امروزه از کتاب های کاســیک نقد ادبی محسوب می شوند. وی در کتاب زبان شعر در نثر صوفیه 
آورده است که آنچه در زبان فارسی به »آن« معروف است و می توان آن را جوهره جمال دانست، 
در زبان های دیگر وجود ندارد. او همچنین شعر فارسی را به خاطر مسئله ردیف که در هیچ زبان 
دیگری امکان کاربرد آن را نمی توان یافت، ممتاز دانسته اســت. شفیعی کدکنی همچنین در این 
کتاب، شطح را نوعی شکســتن تابوها معرفی نموده و شطحیات حاج را به طور ضمنی با کتاب 
زایش تراژدی نیچه مقایســه کرده اســت که در هر دو به تجربه بیان »بیــان ناپذیرها« پرداخته 
شده اســت. نکته تازه ای که او در این زمینه بیان می کند به ســاختار شطح و اینکه اخباری باشد 
)مانند سبحانی ما اعظم شانی( یا انشایی )انالحق( و تأثیر متفاوت این دو بیان بازمی گردد. در مهر 
1۳۹8 در هفتمین دورهٔ جشنوارهٔ بین المللی هنر برای صلح، »نشان عالی هنر برای صلح« به سبِب 
بیش از نیم قرن تاش در اعتای فرهنگ و ادب پارسی به محمدرضا شفیعی کدکنی اهداء شد.

فرهنگ

دفتر موســیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی در ادامه حمایت خود از فعالیت 
هنرمندان و گروه های موســیقی در کشور، چهار 
زمینــه حمایتی دیگر را نیز در دســتور کار قرار 
داده اســت. حمایت از گروه های فعال موســیقی 
اســتان ها، حمایت از تولید آلبوم های موســیقی 
ســنتی و مقامی، حمایت از برگزاری کارگاه های 
تخصصی موســیقی و کمک به تامین هزینه های 
شوراهای تخصصی موســیقی در استان ها، چهار 
عنوان حمایتی دیگر است که به زودی در اختیار 
هنرمندان این حوزه قــرار خواهد گرفت. معاونت 
هنری ارشــاد همچنین از امضای تفاهم نامه های 
همکاری معاونت امور هنری با ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان ها، خبر داده 
و عنوان کرده که به دنبال این تفاهم نامه، حمایت از فعالیت های موســیقایی در اســتان 
ها گســترش می یابــد. تفاهم نامه های معاونت امور هنری با ادارات کل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی به منظور تمرکززدایی از فعالیت ها در تهــران و نیز توزیع عادانه تر بودجه های 
فرهنگی و هنری منعقد شــده است. همچنین اعام شده است که »در ماه های اخیر دفتر 
موســیقی با پرداخت ۳2۰۰ میلیون ریال به شــعب مختلف انجمن موســیقی در استان ها 
از فعالیت های شــعب انجمن موسیقی در اســتان ها حمایت کرد و با اجرای بندهای فوق، 
حمایت های دفتر موســیقی از فعالیت های موســیقی در استان ها در سال جاری به بیش 

از 1۰ میلیارد ریال می رسد.«

اعام حمایت از تولید آلبوم های 
موسیقی سنتی و مقامی


