آیت اه جنتی:

اظهارات «روحانی» علیه شورای نگهبان خاف قانون اساسی بود

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

دبیر شورای نگهبان گفت :من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوء تدبیریهای برخی مسئوان مردم با مشکاتی همچون گرانی و تورم مواجهه هستند،
آقای رئیس جمهور اظهارت خاف قانون اساســی علیه شــورای نگهبان مطرح میکنند .آیت اه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح دیروز ( 3دی  )1399در
نطق پیش از دستور خود در جلسه این شورا با توصیه به همگان برای خواندن و عمل کردن به کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) گفت :اخیرا توفیق شد برای
چندمین بار چهل حدیث امام خمینی را بخوانم و در آن تدقیق کنم .یکی از گناهان بزرگی که در این کتاب بحث شده و آثار و تبعات سنگینی دارد ،غیبت کردن
است.وی با بیان اینکه در شرایط کنونی این گناه کبیره «نیمه رایج شده» افزود....:

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

پنج شنبه  4دی  9 1399جمادی ااول  24 1442دسامبر 2020

2

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم  3000تومان شماره 4534

@sobheqtesad

رئیس کل گمرک ایران:

تجارت خارجی کشور به  ۵۲میلیارد دار رسید
بازدهی مثبت پاایشی یکم؛
سراب یا واقعیت؟!

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

5

کاهش ارزش دارایی صندوق پاایشی یکم از زمان قابل معامله شدن این صندوق تا کنون ،باعث شده بحث های
زیادی پیرامون اعتماد از دست رفته مردم به صندوق های سرمایه گذاری دولت مطرح شود؛ اما باید دید کاهش
ارزش این صندوق واقعا باید منجر به از بین رفتن اعتماد شود یا صرفا این روند ناشی از ذات پر ریسک بازار سرمایه
و امری طبیعی است؟پاایشی یکم دومین صندوق سرمایه گذاری دولت بود که در قالب  ETFپذیره نویسی شد.
این صندوق که شامل باقی مانده سهام دولت در چهار پاایشگاه تهران ،اصفهان ،تبریز و بندرعباس است از همان
ابتدا پر از حاشیه بود .درحالی که وزارت اقتصاد قول عرضه سه صندوق را در روزهای اوج بورس به مردم داده بود،
یک قدم مانده تا عرضه پاایشی یکم ،به عنوان دومین صندوق و بعد از عرضه دارایکم ،وزیر نفت ساز مخالفت زد
و پذیره نویسی این صندوق با حاشیه همراه شد.
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بازارخودرو کشش آزادشدن قیمت را دارد؟

تـکرار یک وعـده قـدیمی
5

جزییات رایگان شدن قبوض گاز اعام شد
4

وزیر بهداشت:

ردپایی از ویروس جدید انگلیسی
در ایران مشاهده نکردیم

وزیر بهداشــت و درمان گفت :تاکنون ردپایی از ویروس موتاســیون یافته انگلیسی پیدا نکردیم و هر
موردی که مشــاهده کردیم ،به استحضار مردم ایران میرسانیم ،.سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان
ظهر دیروز (چهارشــنبه) در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خوشبختانه
با همت همکارانمان در سراســر کشــور و با همدلی و وفاقی که با سازمان بسیج و کمک بی بدیلی
که مردم در این ایام کردند ،با طرح محله محور شــهید قاسم سلیمانی ،به آمار بسیار پایینتر از قبل
رســیدیم و حداقل  5۰درصد آمار فوتیها کاهش پیدا کرده است.نمکی گفت 1۶۰ :نقطه قرمز کشور
همگی به نارنجی و زرد تبدیل شد که این حاصل همدلی و وفاق مردم و همه دستگاههایی مثل وزارت
کشور ،وزارت راه ،وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد و همچنین ناجا ،بسیج و هال احمر بود.وی با اشاره
به ویروس جدید در انگلیس ،گفت :ما به محض اطاع از شــیوع ویروسی که در انگلیس پدیدار شد و
انگلیســیها به سختی و تأخیر یکی دوماهه به دنیا اعام کردند ،بافاصله حرکتهایی را انجام دادیم.
پروازها به مقصد انگلیس و بالعکس ممنوع شــد .مســافرینی که از طریق دیگر ایراینها به انگلیس
میآمدند رصد میشــوند.وزیر بهداشت و درمان گفت :مسافرها از مبدا اروپا عاوه بر برگه منفی PCR
برای کووید  ،19-در ایران هم مورد آزمایش قرار میگیرند و توصیه میشــود که حتماً باید دو هفته
در قرنطینه بمانند.
تاخیر دولت انگلیس در اعام جهش کرونا
نمکی درباره جهش ویروس کرونا در انگلیس ،گفت :درباره گزارشی که دولت انگلیس با تاخیر درباره
ورود یک سویه جدید از ویروس که دچار جهش در یکی از قسمتهای بسیار مهم ویروس که قسمت
پروتئین آن است ،اعام کرد ،باید توجه کرد که این قسمت به ویروس این توانایی و قابلیت را میدهد
که عاوه بر چسبندگی بیشتر ،قدرت سرایت بیشتر و همچنین نفوذ بیشتر به درون سلول و نسوج و
بیماریزایی بااتری را از خودش نشان دهد.
از مطمئنترین منابع دنیا واکسن کرونا میخریم
وزیر بهداشت گفت :علیرغم همه فشارها و مضایق از بهترین و مطمئنترین منابع واکسن دنیا واکسن
را تهیه میکنیم ،.ســعید نمکی وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه مردم در شب یلدا آنچه را پیشنهاد
کردیم پذیرفتند اما تعداد اندکی پروتکلها را شکستند .امیدواریم میزان رعایت پروتکلها روز به روز
بیشتر شود ،تعداد مرگهای ما به نسبت روزهای گذشته کاهش یافته است و نقطه دلگرمکننده برای
ما و همکاران ما اســت.وزیر بهداشــت ادامه داد :درخصوص واکسن نیز باید اعام کنم ،مردم صحبت
واکســن را از وزیر بهداشت بشنوند ،اول به دلیل تخصص و دوم به دلیل اطاع .بسیاری صحبتهای
زیادی میکنند که اذهان عمومی را تشویش میکند ،توجه داشته باشید که ما داروهای ضد ویروس
حتی آنهایی که تاثیر اندکی داشتند را تهیه کردیم و نگذاشتیم داغ تامین دارو در شرایط تحریم بر دل
مردم بماند.وی گفت :علی رغم همه فشارها و مضایق از بهترین و مطمئنترین منابع واکسن دنیا در
حال خرید واکسن هستیم البته هیچ جای دنیا روی واکسن قسم نخورده است و هیچ جای دنیا تزریق
عجوانه واکسن را آغاز نکرده است اگر هم آغاز شده است کار عالمانه نیست.نمکی افزود :درحال حاضر
جهش ویروس ذهنیت را در مورد واکسن و پلتفرمهای واکسن تغییر داده است واکسن در حال تامین
شدن است و با اولویت گروههای مختلف تزریق خواهد شد ،واکسن تولید ملی نیز از این هفته وارد فاز
انســانی شده است و خبرهای خوبی به مردم خواهیم داد.همچنین وزیر بهداشت عنوان کرد :سیاسی
حرف نمیزنم ،تأثیر اف ای تی اف ( )FATFدر موضوع نظام سامت و (خرید) واکسن جدی نیست.
صحبت واکسن را فقط از وزیر بشنوید
نمکی درباره واکسن کرونا گفت :خواهش می کنم مردم عزیز صحبت واکسن را فقط از وزیر بشنوید؛
یک به دلیل تخصص و دو به دلیل اطاع.وی افزود :بسیاری از صحبت ها در این زمینه ،اذهان مردم
را بــر هم می ریزد .همانطور که ما داروهای ضد ویــروس را چه موثر و چه بی تاثیر در هر جای دنیا
گفتند ،سریعا تامین کرده و شروع به ساخت کردیم و هرگز این حسرت را نداشتیم که به دلیل تحریم
هــا داروی مورد نیاز مردم را تامین نکردیم و اجازه ندادیم این موضوع به عنوان خاطره ای تلخ برای
آیندگان و مردم این سرزمین بماند.
این هفته اولین گروه برای تست انسانی واکسن ایرانی انتخاب می شوند
نمکی در زمینه تولید داخلی واکســن کرونا ،گفت :در زمینه ســاخت داخل هم این هفته اولین
گروه برای تست بالینی انتخاب میشوند که گزارش این کار بزرگ ملی را در آینده به اطاع مردم
میرســانیم .امیدوارم با همدلی ،وفاق و رفاقت و صمیمت و بــاور و اعتماد به یکدیگر بتوانیم این
شرایط را طی کنیم.

نماینده ایران:

پیشنهاد مذاکره مجدد درباره برجام خاف
قطعنامه  ۲۲۳۱است

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد هرگونه پیشنهاد برای مذاکره
مجدد بر ســر برجام یا افزودن بندهای جدید به آن خاف قطعنامه ۲۲31
است و از نظر ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست .مجید تخت روانچی در
نشســت شورای امنیت ســازمان ملل متحد که با موضوع بررسی دهمین
گزارش دبیرکل ســازمان ملل درباره قطعنامه  ۲۲31برگزار شد این مطلب
را مطرح کرد.
متن کامل بیانیه نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
«بنام خداوند بخشنده مهربان
آقای رئیس،
تقریباً چهار ماه پس از اقدام شکســت خــورده آمریکا برای تخریب برجام،
شورای امنیت مجددا ً در حال بررسی اجرای قطعنامه  ۲۲31و برجام است.
طبق قطعنامــه  ،۲۲31برجام به عنوان «یک راه حــل جامع ،درازمدت و
مناسب برای موضوع هســته ای ایران» منعقد شد تا «یک رابطه جدید با
ایــران را بنا نهد» و «همکاری و تعامات عادی تجاری و اقتصادی با ایران»
را تســهیل و تقویت کند.انعقاد برجام نتیجه مذاکراتی طاقت فرسا ،شامل
بده بستانهای دشوار بود و هرگونه پیشنهاد برای اصاح ،مذاکره مجدد یا
تمدید آن مغایر قطعنامه  ۲۲31و مسلماً برای ایران غیرقابل پذیرش است.
بعــد از خــروج از برجام در  18اردیبهشــت  ،139۷آمریــکا تمام تحریم
های هســته ای خود را مجددا ً اعمال نمود و از آن زمان ،با اتخاذ سیاســت
خصمانهای نســبت به برجام و ایران ،به آزار و اذیت پنهان و آشکار ،مستمر
و گسترده شــرکای تجاری ایران روی آورده است.با این اقدامات ،آمریکا با
ارتکاب چندین «نقض فاحش» برجــام ،مرتکب نقض ماهوی ،نظاممند و
مستمر تعهدات حقوقیاش ذیل قطعنامه  ،۲۲31منشور ملل متحد و حقوق
بین الملل گردیده است.همچنین ،با تهدید گستاخانه دیگر دولتها مبنی بر
اینکه یا قطعنامه  ۲۲31را نقض کنند یا مشمول مجازات میشوند ،آمریکا
نــه تنها به تعهدات خود ذیل آن قطعنامه پایبنــد نمانده ،بلکه عم ً
ا مانع
اجرای تعهدات دیگر دولتهای عضو نیز شده است.آمریکا همچنین از اجرای
قرار تأمین دیوان بین المللی دادگســتری که در  11مهر  139۷و به اتفاق
آرای قضات آن صادر شــده و این کشــور را ملزم میسازد تا موانع تجارت
اقام بشردوســتانه با ایران را رفع کند ،سرپیچی کرده است.با وجود این ،به
جای اتخاذ اقدامات جبرانی مجاز در برجام ،ایران براســاس درخواست سه
کشــور اروپایی ،حداکثر خویشــتنداری و صبر راهبردی را برای مدت یک
سال در پیش گرفت.ولی خویشتنداری حداکثری ایران با به اصطاح «فشار
حداکثری» آمریکا و تحریم های غیرقانونی روزافزونش و همچنین ناتوانی
مطلق سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در اجرای تعهداتشان مواجه گردید.
تحت این شرایط ،چارهای برای ما جز برداشتن گام های جبرانی در انطباق
کامل بــا بندهای  ۲۶و  3۶برجام باقی نماند که براســاس آنها ،در صورت
«اعمــال تحریمهای جدید یا اعمال مجــدد تحریم های قبلی» ،ایران حق
«توقف اجرای تعهداتش به صورت کلی یا جزئی» را دارد.بنابراین ،گام های
ا مطابق با حقوق و تعهدات ما ذیل برجام و مهمتر اینکه ،کام ً
ایــران کام ً
ا
بازگشتپذیر میباشند.در چهار سال گذشته ،آمریکا بیش از  15۰۰تحریم
علیه ایران اعمال کرده و تمامی بخش های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و
تقریباً تمامی عواید ایران از برجام را از بین برده است.چنین تحریمهایی که
انتظار می رود تعداد آنها حتی تا آخرین دقایق حضور دولت کنونی آمریکا
در قــدرت نیز افزایش یابد ،در واقع یک جنگ تمام عیار اســت که در آن،
ابزار اقتصادی جایگزین ساح شده است.طبق گفتههای مقامات آمریکایی،
هدف تحریم ها «گرســنگی دادن » به مردم ایران ،با استفاده از غذا و دارو
به عنوان ســاح است که حتی در زمان جنگ هم ممنوع می باشد.تحریم
ها مانع واردات کااهای بشردوســتانه نظیر تجهیــزات درمانی و داروهای
حیاتی برای بیماریهای خاص و دشوار میشود .در زمانی که ایران با یکی از
بدترین انواع شیوع کرونا مواجه است ،تحریم ها به صورت گستردهای اقدام
ملی ما در مقابله با این بیماری همهگیر را با مانع مواجه می ســازد.ادعای

آمریکا در مورد معاف بودن اقام بشردوستانه از تحریم ها کاما دروغ است.
به عنوان مثال ،حتی امروزه هم ما نمی توانیم به آســانی داروهای تسکین
مشکات تنفسی آسیب دیدگان از ساح های شیمیایی را ساحهایی را که
توســط برخی کشورهای غربی به صدام ارائه و توسط وی در تجاوز به ایران
اســتفاده شد ،وارد کنیم.آمریکا ادعا می کند تحریم ها «علیه مردم ایران»
نیست .این نیز یک دورویی محض است؛ چرا که تحریمها ضعیفترین اقشار
جامعــه را هدف قرار می دهد ،به فقرا بیش از اغنیا ،به افراد مریض بیش از
افراد ســالم ،و به کودکان و خردســاان بیش از بزرگساان آسیب می زند.
تحریم ها فقط مشقت اقتصادی ایجاد نمیکند ،بلکه در موارد زیادی باعث
مرگ و میر انسان های بیگنا ِه اقشار مختلف جامعه میشود.با هر معیاری،
تحریم های آمریکا غیرقانونی ،نامشــروع ،غیراخاقی ،غیرانسانی و ظالمانه
اســت و نمیتوان نام دیگری جز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت
بر آن نهاد.ضمناً ،تحریم ها فقط بخشــی از رفتار و سیاست های قلدرمآبانه
و مخرب آمریکا علیه کشور من ،شامل ایرانهراسی نظاممند ،جنگ طلبی،
ماجراجویی نظامی در خلیج فارس ،دخالت در امور داخلی ایران و بسیاری
اقدامات غیرقانونی و تحریک کننده دیگر می باشد.مثال زنده این سیاست
شکســت خورده ،ترور وحشیانه شهید قاسم سلیمانی حدود یک سال قبل
اســت .این اقدام تروریستی که به دستور مســتقیم رئیس جمهور آمریکا
صورت گرفت ،یک نقض فاحش حقوق بین الملل است.ســرنخ های جدی
نیز وجود دارد که ترور شهید فخری زاده ،دانشمند برجسته ایرانی در  ۶آذر
 ،1399توســط رژیم اسرائیل ،نزدیکترین متحد آمریکا در منطقه ،صورت
گرفته اســت که دارای سابقهای ســیاه و طوانی در انجام چنین اقدامات
تروریستی علیه دانشمندان هسته ای ایران در گذشته است.طی چهار سال
گذشته ،آمریکا و متحدین منطقه ایش یک سری اقدامات هماهنگ با توسل
به تمامی ابزارهای موجود ،از جمله اقدامات نامشــروع و غیرقانونی صورت
دادند تا برجام را از بین ببرند.به عنوان مثال ،شما ،آقای رئیس و نیز اعضای
محترم شورا شــاهد بودید که این تابستان چگونه آمریکا با لجاجت تاش
کرد از فرآیند شــورا و مقررات قطعنامه  ۲۲31سوء استفاده کند تا مقررات
تسلیحاتی آن قطعنامه را تمدید نماید.حتی زمانی که قطعنامه پیشنهادی
آمریکا ،جز خود آن کشور فقط یک رأی مثبت کسب نمود ،آمریکا سیاست
مخرب خود را متوقف نکرد و تاش ناموفقی با ســوء استفاده از به اصطاح
ســازوکار ماشــه را برای تخریب برجام و قطعنامه  ۲۲31را آغاز نمود.این
بار ،هیچ یک از اعضای شــورا از آمریکا حمایــت نکرد و مهمتر اینکه13 ،
عضو شــورا آن را چند بار شفاهاً و کتباً رد نمودند و نهایتاً دو رئیس متوالی
شــورای امنیت اعام کردند در موقعیتی نیستند که اقدام دیگری در قبال
ادعاهای آمریکا بعمل آورند .بنابراین ،حرکت آمریکا با یک شکســت کامل
در شورا مواجه شد.آمریکا هم اکنون ناامیدانه تاش میکند همان موضوع
را در کمیته پنجم مجمع عمومی مطرح کند .این اقدام غیرقانونی با هدف
تأســیس و تأمین مالی یک رژیم تحریمی شورای امنیت ،بدون تأیید آن از
طرف این شــورا اســت .از دولتهای عضو ملل متحد انتظار میرود اجازه
ندهند سازوکارهای سازمان ملل مورد سوء استفاده قرار گیرد و به پیشنهاد
آمریکا در برنامه بودجه سال  ۲۰۲1برای اجرای قطعنامه  ۲۲۲1رأی منفی
بدهند.بار دیگر ،صمیمانه از اعضای شورا برای حمایت ارزشمندشان قدردانی
می کنم .نظرات و ماحظات شــما فقط در حمایت از برجام به عنوان یک
دستاورد دیپلماسی نبود ،بلکه حمایت قوی از چندجانبهگرایی و حاکمیت
قانون و یک نه بلند و روشــن به یکجانبهگرایــی و قلدری بود.تداوم چنین
حمایتی برای اطمینان از اجرای کامل و بدون شرط قطعنامه  ۲۲31و برجام
توسط تمامی اعضای برجام ضروری است.همانطور که مقررات تسلیحاتی و
مســافرتی قطعنامه  ۲۲31وفق زمان بندهای مقرر در قطعنامه در  ۲۷مهر
 1399خاتمــه یافت ،بقیه مقررات قطعنامه نیز باید طبق زمان بندی های
مندرج در آن اجرا شده و خاتمه یابد.
ادامه در صفحه دوم

در انتخابات ،نظامیان را معاف کنید
بقا و امنیت و تمامیت ارضی کشــور ایران بعد از پیروزی انقاب
اســامی در  ۴۲سال گذشته در جریان ها و دوران ها و بحران ها
همواره مدیون اقدامات بجا و ایثارگرانه و مجدانه ی نظامیان اعم از
ارتش و سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی بوده است .احدی
در جهان نمیتواند به نقش نظامیان در حفظ دستاوردهای ارزشمند
آنان در همه زمینه های زمینی و دریایی و هوا و فضا و مســاعدت
های مردم دوســتانه و حتی ســازندگی ها و ابتکارات زیرساختی
کوچکترین خرده ای بگیرد و این همه در پناه بی طرفی سیاسی
نسبت به جریان های حزبی و تبعیت مطلق از خواست و ارشادات
وایت فقیه صورت پذیرفته اســت .نظامیان در هر دولتی کمک
کار دولت محسوب شــده اند و این خود افتخار دیگری است که
نمیتوان نقش آنان را در موفقیت های دولت ها ندیده گرفت .اگر
بخواهم به نقش ویژه ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی مورد
به مورد در  ۴۲سال گذشته اشاره کنم باید مثنوی  ۷۰تنی ای را
بنویسم که صدها جلد کتاب هم یارای گفتن آن نیست .این همه
افتخار به سادگی بدســت نیامده که بتوان به سادگی از آن عبور
کرد .نظامی گری یک منش اســت که قابل مقایسه با منش های
دیگری نیست .نظامی در کسوت نظامیگری تابع جریان حاکم بر
نظم و انضباط ســازمانی است و صد البته یک نظامی فارغ از نظم
ســازمانی بدون شک منش خود را محفوظ نگه میدارد و در طول
این  ۴۲ســال هم همین معیارها را از بسیاری از برادران ارجمند
مان در همه نیروها مشاهده کرده ایم .نا کارامدی دولتهای گذشته
از بنی صدر تا روحانی امروز تفکری را بوجود آورده که شــاید اگر
نظامیان قدرت اجرایی کشــور را بدست بگیرند بتوان کمبودهای
گذشته در ناکارامدی و عدم صداقت و گاهی هم تفکرات منحرف
لیبرالیستی جبران کرد که البته این تفکر چاره ای پر بیراه نیست
اما کشــور و نظام باید بداند و البته میداند که نظامیگری در ایران
نقش بیمه گری در حفظ دستاوردهای انقاب اسامی را در جهان
داراست و تقلیل دادن این نقش به اداره بخش کوچکی از استعداد
انقاب اسامی به عنوان دولت جمهوری اسامی خرج کردن طا
برای مطاســت .چه دولتی میتواند رضایت مطلق همه اقشــار را
در یک جامعه آســیب دیده برآورده نماید؟ فرض کنید دولتی با
پشتوانه ســپاه بروی کار آمد و استعداد های جهل و خیانت پیدا
و پنهان در کشــور در صدد شکستن ابهت ناشی از موفقیت های
گذشته بسیج شدند و دولتی با این عقبه را حتی در برخی امور به
ناتوانی متهم نمودند ،حال چه جریانی قدرت جبران و رفع اتهام را
به عهده خواهد گرفت؟ آنچه در این هفته شنیده شده این است که
در طرح اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ،برای صدور مجوز
ورود نظامیان به عرصه رقابت و تصاحب صندلی ریاست جمهوری،
پیشبینیهائی شــده است که نباید میشد .اینکه قانون انتخابات
ریاســت جمهوری که مربوط به دهه  ۶۰میباشد ،در زمینه ورود
نظامیان به این عرصه ســاکت اســت .نباید زمینه ورود نظامیان
به این عرصه شــود .کار اجرایی در کشــور از جارو کردن خیابان
تا نشســت با ابرقدرتها همه و همه سیاســی است و حضرت امام
رحمت اه علیه نظامیان را از ورود به سیاســت منع فرمودند .این
که میشــنویم در طرحی که این روزها در حال بررسی در مجلس
یازدهم است ،به بهانه مشــخص کردن مصادیق رجال مذهبی و
سیاســی ،امتیازی هم به نظامیان داده شــده و نظامیان ارشد در
زمره رجال سیاسی دانسته شدهاند ،را مسیری کاما غلط در روند
اداره «« انقاب اسامی »» بدانید .انقاب اسامی در اداره کشور
خاصه نمیشود .چه کسی نظامیان را فردی و سازمانی از ورود به
همکاری و همیاری با دولت غیرنظامی منع کرده اســت؟ نگذاریم
به نام دوستی جریانی در کشور مسیر گذشته را بجای اصاح ذهن
مردم برای انتخاب صحیح بسمت انتخاب تنها گزینه نجات ببرد.
تصویب این ماده اصاحی در مجلس ،به این معناســت که رسماً
به نظامیان چراغ ســبز برای ورود به رقابتهای انتخاباتی ریاست
جمهوری داده شده است .اما این یک پوست خربزه بیشتر نیست.
عدهای معتقدند حضور نظامیان در رقابتهای انتخاباتی ریاســت
جمهوری اشکالی ندارد و این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند
نظامیان بر صندلی ریاســت جمهوری تکیه بزنند یا نزنند .حتی
بعضی از افرادی که در این زمینه اظهارنظر کردهاند بر این نکته نیز
تأکید دارند که چه بسا نظامیان با تجربه موفقی که در عرصههای
دفاعی و سازندگی دارند ،بهتر از دیگران بتوانند کشور را در بخش
اجرائــی مدیریت کنند .در مقابل این اســتدالها و اظهارنظرها،
ســخن مخالفان حضور نظامیان در عرصه رقابت انتخابات ریاست
جمهوری اینست که روحیه نظامیگری با مدیریت سیاسی تناسبی
ندارد و به همین دلیل اســت که در هیچ کشــوری نظامیان وارد
سیاست نمیشوند .عاوه بر اینها در کشور خودمان و در دهههای
بعد از پیروزی انقاب اسامی ،دو تجربه منفی در این زمینه داریم.
یکی اینکه چند نفر از نظامیان کاندیدای ریاست جمهوری شدند،
ولی مردم به آنهــا رأی ندادند .حتی بعضی از این افراد چند بار
شانس خود را آزمودند و هر بار مردم دست رد به سینه آنها زدند.
دیگر اینکه در دولتهای نهم و دهم تعداد زیادی از نظامیان وارد
دولت شدند و در ردههای مختلف اجرائی مسئولیتهائی به آنها
داده شد ،شاید بعضا نتوانســتند از عهده وظایف محوله به شکل
مطلوب برآیند .با توجه به ضربالمثل معروف «آزموده را آزمودن
خطاست» نباید کشــور را در معرض آزمونهای مکرری قرار داد
که میتواند بســتر ارزش ها و اعتبارات گذشته را با حجم تبلیغات
منفی زیر سئوال ببریم .لذا این حقیر معتقدم افرادی غیر نظامی و
دیپلمات و متدین به نظام وایت فقیه هم سنگ و رنگ نظامیان
در جامعه ما وجود دارند که باید همه و همه مردم را بسمت انتخاب
ایشان سوق دهیم و در انتخابات  1۴۰۰نظامیان را از پذیرش این
مسئولیت معاف کنیم.
والسام
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حاجی میرزایی:

بودجهای برای سند  ۲۰۳۰نداریم
وزیر آموزش و پرورش گفت :وقتی که ســتاد مقابله با کرونا اجازه دهد و
مقررات منعی نداشــته باشد ،ترجیح ما برقراری آزمون حضوری است اما
اگر در برخی از مناطق با مخالفت ستاد روبرو شود ،به صورت غیرحضوری
برگزار خواهد شــد .محســن حاجیمیرزایی وزیر آمــوزش و پرورش در
حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره برگزار
امتحانات دانــش آموزان گفت :امتحانات را ابــاغ کردیم و اختیاراتی به
شــورای مدرسه دادیم و روشهای آزمون غیر حضوری را هم تعیین کرده
و در اختیــار مدارس قرار دادیم.وی افزود :مــا دو نوع آزمون داریم؛ یکی
آزمونهــای تکوینی و دیگری آزمونهای پایانی که ســهم آن در تعیین
نمره دانش آموزان متفاوت است .آزمون تکوینی براساس ارزیابی معلمان
از میزان فراگیری دانشآموزان در طول ســال تحصیلی تعیین میشود و
ارزیابی پایانی هم در پایان هر نوبت پایانی انجام میگیرد .وقتی که ســتاد
مقابله با کرونا اجازه دهد و مقررات منعی نداشته باشد ،ترجیح ما برقراری
آزمون حضوری اســت اما اگر در برخی از مناطق با مخالفت ســتاد روبرو
شــود ،به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شــد.وزیر آموزش و پرورش
دربــاره ردیفی در بودجه برای ســند  2030خاطر نشــان کرد :در ایحه
بودجه ســال آینده هیچ ردیفی برای ســند  2030در نظر گرفته نشــده
و قســمتی برای سال  94بوده که بهصورت اشــتباه گذاشته شده بوده و
برداشته شده است.

معیارهای رجال سیاسی و مذهبی
در انتخابات ریاست جمهوری باید
دقیقا مشخص شود
نایــب رئیس مجلس گفــت :باید معیارهای رجال سیاســی و مذهبی در
انتخابات ریاســت جمهوری به صورت دقیق مشخص شود و این موضوع
منجر به دقیق شــدن رد کاندیداهای ریاســت جمهوری میشــود .سید
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی نایب رئیس مجلس شورای اسامی در
جلســه علنی دیروز (چهارشــنبه  3دی) و در جریان بررسی طرح اصاح
قانون انتخابات ریاســت جمهوری به عنوان مخالف پیشنهاد حذف تعیین
معیارهای رجال سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
اظهار داشت :زمانی که به انتخاب جریان تشکیل دولتها و انتخاب رییس
جمهورها و عاوه بر آن مشــکات و انحرافات رییس جمهورها در دوران
کاریشــان میتوان به دقیق نبودن خصوصیات ذکر شــده در ماده  2در
روســای جمهور پی برد.وی در توضیح بیشتر افزود :برخی بعضاً انحرافات
آنها از نداشــتن خصوصیات مطرح شده در ماده  2طرح اصاح موادی از
قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران است.قاضی زاده هاشمی افزود :باید
معیارهای رجال سیاســی و مذهبی به صورت دقیق مشخص شود و این
موضوع منجر به دقیق شــدن رد کاندیداهای ریاســت جمهوری میشود.
وی اظهار داشــت :بســیاری از روســای جمهور علیرغم داشــتن سابقه
مدیریت و مســئولیتهای کان ،فاقد راهبرد و بینش اعتقادی دقیق بوده
و نسبتشان با آرمانهای انقاب اسامی و اصول اعتقادیشان و همچنین
وایت فقیه روشــن نبوده و اینها باعث مشکات در کشور شده است.نایب
رئیس مجلس شــورای اسامی با اشاره به اینکه ماده  2طرح مذکور برای
شــورای نگهبان قدرت پاســخگویی ایجاد میکند ،تصریح کرد :اگر قرار
است معیاری برای کاندیداهای ریاست جمهوری مشخص کنیم ،این معیار
مواردی هستند که در ماده  2آورده شده است.

برگزاری انتخابات در دو روز
قانونی نیست
وزیر کشور با بیان اینکه نگرانی ما برای روز رایگیری نیست ،گفت :نگرانی
برای آن  20روزی اســت که باید تبلیغات صورت گیرد و تجمع میشــود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور پیش از ظهر دیروز(چهارشــنبه) در
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد
نحوه برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراها با توجه به وضعیت
کرونایی کشــور اظهار داشت :بررســی میکنیم و از همه کمک خواستیم
که به ما نظر بدهند و نمونههای کشورهای خارجی را بررسی میکنیم که
در این شــرایط انتخابات برگزار کردند.رحمانی فضلی اظهار داشت :نگرانی
مــا برای روز رای گیری نیســت و میتوانیم یکی دو ســاعت اول صبح را
افزایش دهیم چون از  12به بعد شب محدود هستیم و همینطور میتوانیم
تعداد شعب را افزایش دهیم.وی گفت :نگرانی برای آن  20روزی است که
باید تبلیغات صورت گیرد تجمع می شــود و اگر این تجمعات شکل گیرد
ممکن اســت بر روی مشارکت اثر منفی بگذارد .اگر شما هم به نتیجه به
ما خبر دهید.رحمانی فضلی همچنین در پاســخ به پرسشــی در خصوص
قانون انتخابات که در مجلس در حال بررسی است ،تصریح کرد :اگر قانون
باشــد اجرا میکنیم.وزیر کشور همچنین در مورد برگزاری انتخابات در دو
روز،تصریح کرد :دو روز که نمیشود چون قانون یک روز را میگوید.وی با
اشاره به تصویب طرح هوشمند در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :بر اساس
این طرح کشور را به  3بخش قرمز ،نارنجی و زرد تقسیم کردیم و برای هر
کدام از شرایط یک سلسله تصمیماتی و یک سلسله اقدامات و برنامههایی
گرفته شده است.رحمانی فضلی خاطر نشان کرد :وقتی که وزارت بهداشت
هر دوشنبه وضعیت شهرستانها را به ما اعام میکند به صورت اتوماتیک
و متناســب با آن وضعیت ،استانداران میتوانند شرایط را تعریف و مقررات
را جاری کنند بنابراین ما تصمیمی را به صورت روزانه نخواهیم گرفت.

چرا در پرداخت حقوق معلمان تاخیر
شده است؟
رئیس کمیســیون شــوراهای مجلس از تاخیر  5مــاه در پرداخت حقوق
معلمان انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این وضعیت شد ،.محمد صالح
جوکار رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در جلسه
علنی دیروز (چهارشنبه  3دی) مجلس شورای اسامی و در تذکری اظهار
داشــت :برخی از معلمان در چند روز گذشته اعتصاب کرده و کاسهای
دانش آموزان حدود سه روز است که تعطیل شده است .وی با بیان اینکه
آموزش و پرورش حقوق برخی از معلمان را  5ماه است که پرداخت نکرده
اســت افزود :باید با جدیت این موضوع دنبال شــود تــا از تضییع حقوق
دانش آموزان و معلمان جلوگیری شود.به گزارش فارس ،در طول روزهای
گذشته ،تعداد زیادی از معلمان در تجمعهای متعدد مقابل مجلس شورای
اسامی خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و استخدام خود شده بودند.
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آیت اه جنتی:

2

اظهارات «روحانی» علیه شورای نگهبان خاف قانون اساسی بود

دبیر شورای نگهبان گفت :من در تعجبم چرا در این شرایط که به
دلیل سوء تدبیریهای برخی مسئوان مردم با مشکاتی همچون
گرانی و تورم مواجهه هستند ،آقای رئیس جمهور اظهارت خاف
قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح میکنند .آیت اه احمد
جنتی دبیر شورای نگهبان صبح دیروز ( 3دی  )1399در نطق
پیش از دســتور خود در جلسه این شــورا با توصیه به همگان
بــرای خواندن و عمل کردن به کتاب چهل حدیث امام خمینی
(ره) گفت :اخیرا توفیق شد برای چندمین بار چهل حدیث امام
خمینی را بخوانم و در آن تدقیق کنم .یکی از گناهان بزرگی که
در این کتاب بحث شــده و آثار و تبعات ســنگینی دارد ،غیبت
کردن اســت.وی با بیان اینکه در شرایط کنونی این گناه کبیره
«نیمه رایج شده» افزود :طبق روایت اگر کسی مرتکب این گناه
شــود اعمال خوبش به فرد غیبت شــونده میرود و اعمال شر
غیبت شــونده به فرد غیبت کننده منتقل میشــود؛ از این رو
همگان باید مراقب باشــیم که آلوده به گناهان مختلف به ویژه
غیبت نشویم.آیت اه جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با
تاکید بر اینکه متاسفانه در سخنان برخی از مسئوان همچنان
بحث مذاکره با آمریکا دیده میشــود ،گفــت :پس از برگزاری
انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا ،اختافات و شکافهای
عمیق و قدیمی در این کشــور روز بــه روز افزایش پیدا کرده و

موجب آبروریزی آنها شــده؛ و علیرغم کینه توزی های ســران
رژیم آمریکا علیه مردم خوب کشورمان ،عجیب است که عدهای
همچنان بر طبل مذاکره با آمریکا که سراســر درگیر مشکات
خودش است ،میزنند.وی متذکر شد :همان طور که بارها رهبر
معظم انقاب فرمودند ،عاج مشــکات کشور ،در توجه و تکیه
بر ظرفیتهای داخلی است که امیدواریم مسئوان به جای نگاه
به خارج کشــور ،به خود آمده و ظرفیتهــای عظیم داخلی را
فعال کنند.دبیر شــورای نگهبان در بخش سوم سخنان خود با
ابراز تاســف از اظهارات نادرست و حاشــیه ساز رئیس جمهور
درباره مجلس شــورای اسامی و شــورای نگهبان تاکید کرد:
من در تعجبم چرا در این شــرایط که به دلیل سوء تدبیریهای
برخی مسئوان مردم با مشکاتی همچون گرانی و تورم مواجهه
هستند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند ،آقای رئیس جمهور
اظهارت خاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح میکنند
که اصا در شان ایشــان نبود.وی تاکید کرد :شورای نگهبان بر
اســاس نص صریح قانون اساسی به وظایفی که بر عهدهاش قرار
گرفته شامل تطبیق مصوبات با شــرع مقدس و قانون اساسی،
نظارت بر انتخابات و تفســیر قانون اساسی عمل میکند.آیت اه
جنتی در خاتمه ســخنان خود ابراز امیدواری کرد که مسئوان
آرامش کشور را بهم نزنند و به وظایف قانونی خود عمل کنند.

واعظی:

ایران برای کمک به حل دائمی و قطعی مناقشه میان باکو ـ ایروان آماده است

رئیس دفتر رئیسجمهــور در دیدار
معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان
گفت :اختافات میان کشورها بهویژه
همســایگان بایــد از طریــق مذاکره
حلوفصــل شــود .محمــود واعظی
رئیسدفتــر رئیسجمهور شــامگاه
سهشنبه در دیدار شاهین مصطفیاف
معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان
با ابراز خرسندی از پایان یافتن منازعه
نظامی میان آذربایجان و ارمنســتان
گفت :جمهوری اســامی ایران برای
کمک به حل دائمی و قطعی مناقشه
میان دو کشور همســایه آماده است.
وی اظهارداشت :ایران همواره معتقد
بوده است که اختافات میان کشورها
بهویژه همسایگان باید از طریق مذاکره
حلوفصــل شــود و جنگ بــه هیچ
وجه نمیتوانــد جایگزین راهحلهای
سیاسی باشد.رئیسدفتر رئیسجمهور
برگزاری نشستهای چندجانبه مثل
اجاس ســهجانبه ایران ،روســیه و
آذربایجان یا اجــاس 5جانبه ایران،
آذربایجان ،روسیه ،ترکیه و ارمنستان

را باعث نزدیکی کشــورهای همسایه
به یکدیگــر و توســعه همکاریهای
سازنده و سودمند اقتصادی منطقهای
عنــوان کرد.واعظی ابراز کــرد :ایران
همانگونه که رئیسجمهور آذربایجان
تأکید کرده اســت ،مرز خود را با این
کشــور ،مرز صلح و دوستی میداند و
همواره به تمامیت ارضی همه کشورها
احترام میگزارد و از سایر کشورها نیز
خواسته اســت که به تمامیت ارضی
یکدیگر احترام بگزارنــد.وی تصریح
کرد :ایران معتقد است و مکررا ً تأکید
کرده اســت که دولتها و همسایگان
نباید اجازه مداخله قدرتهای بیگانه
را در روابــط و مناســبات با یکدیگر
بدهند و تاکنون هم شاهد بودهایم که
دخالت بیگانگان فقط موجب تشدید
اختاف و مناقشــه میان همسایگان
بــوده و صلح و ثبــات را در منطقه با
مخاطره مواجه کرده است.رئیسدفتر
رئیسجمهور تأکید کــرد :باید از هر
گونــه اقدام و یا حرکتــی که موجب
ســوءتفاهم و ایجاد زمینههای تیرگی

روابط با دیگران میشود ،پرهیز کرد.
واعظی با بیان اینکه جمهوری اسامی
ایران به توســعه روابط بــا آذربایجان
و ایجاد شــرایط جدید در مناســبات
عاقمند است ،خاطرنشــان کرد :دو
کشــور باید تمام توان خــود را برای
تسریع در اجرای پروژههای مشترک
مثل احداث خط آهن ،سد و نیروگاه
بهکار بگیرند تا بستر گسترش تعامات
و روابط بیش از پیش فراهم شود.وی
گفت :اراده سیاســی مقامات عالی دو
کشور بر گسترش روابط قرار دارد و در
ماقات دیروز  16ژانویه برای برگزاری
نشست کمیسیون مشترک همکاری
اقتصادی تعیین شــد کــه امیدوارم
این مسئله زمینه تســریع در اجرای
پروژههای مشترک و گسترش روابط
و همکاریهای اقتصــادی را بیش از
گذشته فراهم کند.شاهین مصطفیاف
معــاون نخســتوزیر جمهــوری
آذربایجــان نیز در ایــن دیدار با اباغ
سام گرم رئیسجمهور آذربایجان به
رئیسجمهور کشورمان ،روابط دیرینه

دو کشــور و حمایتهای همهجانبه
ایــران از آذربایجان طی ســالهای
گذشته را همواره مایه دلگرمی مردم
و دولت این کشــور دانســت و گفت:
آقای الهــام علیاف همــواره مرز دو
کشــور را مرز صلح و دوستی میداند.
وی اضافه کــرد :بهنمایندگی از مردم
آذربایجان از مواضع اصولی جمهوری
اســامی ایران بهویژه مقــام معظم
رهبــری و رئیسجمهــور محترم و
دولتمردان ایران در مناقشــه قرهباغ و
حمایت از تمامیــت ارضی آذربایجان
تقدیر و سپاســگزاری میکنم.معاون
نخســتوزیر جمهوری آذربایجان با
اشــاره به اینکه جمهوری آذربایجان
همواره به تمامیت ارضی همه کشورها
احترام میگزارد ،اظهار داشــت :ایران
همــواره بهعنوان کشــوری بزرگ و
همسایهای دوست و برادر از جایگاهی
بلند میان مردم و دولــت آذربایجان
برخوردار بوده اســت و روابط با ایران
برای آذربایجان رابطهای راهبردی بوده
و هست.

نماینده ایران:

پیشنهاد مذاکره مجدد درباره برجام خاف قطعنامه  ۲۲۳۱است

ادامه از صفحه اول
برای حفظ برجام ،ایران هزینه گزافی پرداخته و بیش از سهم منصفانه اش تاش کرده است .بنابراین ،هیچ کس نمیتواند از ما انتظار بیشتری داشته باشد.در واقع ،آن
دسته از اعضای برجام که سالها تعهداتشان ذیل قطعنامه  2231و برجام را نقض کردند باید مسئولیت بیشتری تقبل کنند.ایران در حال اجرای تعهداتش ذیل برجام
بوده است .با وجود این ،تحریم های غیرقانونی آمریکا و عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات خود تحت برجام ،نه تنها ایران را از منافع پیش بینی شده در برجام،
یعنی انتفاع از روابط اقتصادی و تجاری عادی با دیگران محروم ساخته ،بلکه مشقات و صدمات سنگینی به اقتصاد و مردم ما وارد آورده است.سیاست به اصطاح فشار
حداکثری آمریکا علیه ایران با مقاومت حداکثری ما مواجه شده و نتوانسته است ما را چنانکه رویای مقامات آمریکایی بود ،به زانو درآورد.باید تاکنون روشن شده باشد
که سیاست ارعاب و فشار بر ایران هیچ نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت .تنها راه ممکن بازگشت به اجرای فوری ،کامل و بدون شرط برجام است.همانطور که صراحتاً
توسط مقامات ما بیان شده ،به محض اینکه اعضای برجام شروع به اجرای بی قید و شرط ،موثر و کامل تعهداتشان نمایند ،ایران هم اجرای تعهدات خود تحت برجام
را از سرخواهد گرفت.موضع اصولی ما طی سالهای اخیر همواره همین بوده که حاا ،متعاقب تصویب قانون اخیر توسط مجلس ما ،به یک تعهد حقوقی الزام آور برای
دولت تبدیل شــده اســت.برجام را نمیتوان با هیچ موضوع دیگری پیوند زد؛ چرا که دستورکار مذاکرات برجام از ابتدا مسئله هسته ای بود .ما تصمیم گرفتیم اجازه
ندهیم مسائل دیگر ،مذاکرات پیشاپیش دشوار را پیچیده تر کند .این یک تصمیم بسیار عاقانه بود که توسط تمام اعضای برجام اتخاذ شد .بنابراین ،در حال حاضر هر
گونه تاش برای پیوند زدن آینده برجام به مسائل غیرمرتبط و متفرقه محکوم به شکست است.ما در مناسبت های متعدد موضع خود را در مورد توانایی های دفاعی
کشورمان کام ً
ا روشن ساخته ایم .طبق حقوق بین الملل ،توسعه برنامه موشکی متعارف حق ذاتی هر کشوری بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .از این
رو ،ایران در مورد برنامه مشروع موشک های بالستیک خود مذاکره نخواهد کرد.به خاطر واقع شدن در منطقه حساسی چون خاورمیانه ،ما اجازه نخواهیم داد امنیت
و توانمندی دفاعی متعارفمان به خطر افتاده ،محدود یا تضعیف گردد .سیاستهای قلدرمآبانه برخی قدرتها ایران را مرعوب نخواهد کرد تا از وسایل دفاعی مشروع
خود دست بر دارد.تنها منبع بیثباتی و ناامنی در منطقه ما حضور تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی تقریباً در تمام کشورهای همسایه ایران ،خلیج فارس و دریای
عمان و همچنین جریان سیلآسای پیچیدهترین ساح های آمریکا و دیگر کشورهای غربی به این منطقه است.منطقه خلیج فارس از سالها مداخله خارجی ،درگیری
و رقابتهای ناســالم رنج می برد .این منطقه در اثر جریان لجام گســیخته ساحهای خطرناک کشورهای غربی به بشکه باروتی تبدیل شده است .برای فروش ساح
بیشتر به این منطقه ،این کشورها به اختافات در این منطقه دامن میزنند و سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را در پیش گرفتهاند.وقت آن رسیده است که در
جهت ایجاد منطقهای بهتر ،امنتر و مرفهتر کشورهای منطقه با حسن نیت با یکدیگر همکاری کنند .ابتکار صلح هرمز ما (موسوم به طرح امید) رهنمودی برای نزدیک
کردن کشــورهای منطقه به یکدیگر با هدف حل اختافات آنها و ایجاد روابط دوســتانهتر میان آنها است .امیدواریم این فراخوان صادقانه و صمیمانه ما برای گشودن
صفحهای جدید در همکاریهای منطقهای ،به زودی مورد توجه همسایگان ما در خلیج فارس قرار گیرد.در پایان مایلم اعام نمایم که ماحظات ما در مورد گزارش
دبیرکل در نامه من که قب ً
ا به شورای امنیت فرستاده شده ،منعکس شده و دیدگاه های ما در مورد مسائلی که امروز در سخنانم به آنها نپرداختم را شامل می شود.
سردار پاکپور:

محرومیتزدایی سرلوحه کار نیروی زمینی سپاه است
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت :ما در همه قرارگاهها محرومیتزدایی را سرلوحه کار خودمان قرار میدانیم و از امکانات نیرو و
ســایر ارگانها برای این امر استفاده میکنیم .سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه صبح دیروز چهارشنبه در مراسم
افتتاح طرح های محرومیت زدایی این نیرو طی ســخنانی ،اظهار داشت :من ازم می دانم که از تاش شبانه روزی همه عزیزان
قرارگاه های منطقه ای نیروی زمینی سپاه که دونقش اساسی ایجاد امنیت پایدار و محرومیت زدایی را دنبال می کنند تشکر می
کنم.وی افزود :ما در همه قرارگاه ها محرومیت زدایی را سرلوحه کار خودمان قرار می دانیم و از امکانات نیرو و سایر ارگانها برای
این امر استفاده می کنیم .سردار پاکپور ادامه داد :از سال  ۸۸که سردار شوشتری در قرارگاه قدس منصوب شد به موازات اقدامات
عملیاتی اقدامات محرومیت زدایی هم در نیروی زمینی انجام می شد و این موضوع سهم قابل توجهی از اقدامات نیروی زمینی را
به خود اختصاص داده است .فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان تاکید کرد :یکی از وطایف عمده ما به عنوان پاسدار انقاب محرومیت بدایی است و باد در همه شرایط
کنار مردم باشیم .در حوادث هم اولین نیرویی هستیم که به کمک مردم می شتابیم و این را وظیفه پاسداری خودمان می بینیم.

فتاح:

رهبر انقاب فرمودند هرچه میتوانید از
اموال بنیاد برای موضوع کرونا هزینه کنید
رئیس بنیاد مســتضعفان گفت :در موضوع کرونا از رهبر انقاب ســوال کردم
چقدر از اموال بنیاد را می توان برای کرونا هزینه کرد؟ ایشان فرمودند «هرچه
می توانید کمک کنید» یعنی ســقفی برای این کار تعیین نکردند.سید پرویز
فتاح رئیس بنیاد مستضعفان صبح دیروز چهارشنبه در مراسم افتتاح طرحهای
محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه ،با بیان اینکه سردار سامی تقریبا هر ماه
جلسه قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی را اجرا می کنند ،گفت :بنده
هم عضو آن جلســه هســتم و خودمان را موظف می دانیم که در این قرارگاه
خدمتــی را به مردم انجام دهیم.وی افزود :وضعیت مردم ســطح پایین خوب
نیست و این تورم افسار گسیخته فشار زیادی به مردم وارد کرده و لذا هرکاری
می توانیم باید انجام دهیم و این فرمان رهبر انقاب اســت که به این اقدامات
باید ســرعت داد .در موضوع کرونا از رهبر انقاب ســوال کردم چقدر از اموال
بنیــاد را می توان برای کرونا هزینه کرد؟ ایشــان فرمودند «هرچه می توانید
کمک کنید» یعنی سقفی برای این کار تعیین نکردند .فتاح ادامه داد :هرچه که
نیروی زمینی برای ما تعیین کرده است را با افتخار انجام می دهیم و از فرمانده
نیرو می خواهم که به این اقدامات ســرعت ببخشند و ما مطمئن تر از نیروی
زمینی که امین نظام و مرزداران کشور هستند برای محرومیت زدایی پیدا نمی
کنیم .رئیس بنیاد مســتضعفان تصریح کرد :تاکید ما بیشتر بر انجام اقدامات
ماندگار محرومیت زدایی مانند ساخت مسکن است و این آمادگی را داریم که
حوزه ساخت مسکن را به صورت ویژه بپردازیم و به بنیاد علوی ماموریت دهیم
تا هزاران مســکن برای محرومین با همکاری نیروی زمینی سپاه بسازد .وی
اظهار داشت :اشتغال اصل محرومیت زدایی است و در تخصیص وام برای این
حوزه آمادگی کامل داریم .در حوزه تجهیز آمبوانس برای مناطق محروم هم
آماده همکاری با نیروی زمینی ســپاه هستیم و برای تامین جهیزیه هم توان
تامین بیش از آن چیزی که امروز اهدا شــد را داریم.فتاح با تاکید بر اینکه ما
در محرومیت زدایی نمی خواهیم درگیر کارهای پرهزینه شویم و تاش داریم
تا کارهای کوچک و زود بازده را انجام دهیم ،تاکید کرد :چند روز پیش سردار
سامی با ما تماس گرفتند و ما برای حل مشکل غیزانیه  20میلیارد لوله برای
این کار تامین کردیم و در اختیار قرارگاه خاتم اانبیا قرار دادیم .فلسفه بنیاد
مستضعفان حمایت از محرومان است و این توصیه اکید رهبر انقاب است .من
اطمینان می دهم که در این اقدامات جهادی کنار ســپاه باشیم و خدماتی را
به مردم عزیز انجام دهیم.
حدادعادل:

توانمندی نسل جدید انقاب نعمتی
بزرگ برای نظام است
رئیس شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی گفت :باید با توجه به نعمت بزرگ
توانمند بودن نســل انقاب در عرصههای مختلف به صورت جدی و سازمان
یافته از آنان اســتفاده شود ،.جلسه شــورای راهبردی شبکهسازی اجتماعی
ائتاف نیروهای انقاب اســامی با حضــور غامعلی حداد عادل عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،پرویز سروری دبیر شورای ائتاف نیروهای انقاب و
اعضاء این شورا برگزار شد.در ابتدای جلسه دبیر شورای شبکه سازی اجتماعی
گزارشــی از روند این شورا ارائه داد.در ادامه ،حداد عادل رئیس شورای ائتاف
نیروهای انقاب اســامی با اشــاره به ضرورت و اهمیت جریانسازی انقاب،
گفت :تاش نیروهای انقابی ســبب شد که مقام معظم رهبری با خوشحالی
از ایــن انتخابات ،مجلس فعلی را مجلس انقابی نامگــذاری کنند.وی افزود:
مجلس از مشکات اولیه با موفقیت عبور کرده و تصویب قوانینی مانند مالیات
بر خانه های خالی ،بحث هستهای ،اصاح قانون انتخابات کارهای مثبتی است
که این مجلس در زمان کوتاه انجام داده است.رئیس شورای ائتاف نیروهای
انقاب اســامی با تقدیر از اقدامات انجام شده برای شبکه سازی اجتماعی در
شــورای ائتاف ،تصریح کرد :برنامهریزی و تشکیل  3۸کانون تخصصی ،اقدام
مهمی برای سازماندهی و شبکه سازی در این شورا است به طوری که تاکنون
در هیچ جایی چنین کانون های تخصصی تشــکیل نشده و چنین تقسیماتی
انجام نشده است که این کار بسیار خوب و با ارزشی است.حدادعادل با تاکید
بر توجه به جوانان و ســپردن کارها به این قشر آینده ساز،افزود :باید با توجه
به نعمت بزرگ توانمند بودن نســل انقاب در عرصه های مختلف به صورت
جدی و ســازمان یافته از آنان استفاده شود و مسئولین در عرصه های آنان
را دریابند .ما باید در کشور کسانی را در رأس کارها بگذاریم که قدرت ارتباط
گرفتن با نسل جوان را داشته باشند.وی در پایان گفت :نکته مهم این است که
کارها نه با عناوین و امضاها ،بلکه توسط افراد کارآمد انجام می شود پس باید
امور را به دست افرادی بدهیم که در عین تعهد ،کارآمد هستند.گفتنی است،
در پایان این جلســه احکام روسای کمیتههای شورای راهبردی شبکه سازی
اجتماعی ائتاف نیروهای انقاب اسامی صادر شد تا با افزایش فعالیت شبکه
های اجتماعی در فاصله ماههای باقیمانده تا انتخابات  1400اهداف شــوارای
ائتاف نیروهای انقاب اسامی تأمین شود.
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اصاح ساختاری بودجه  ۱۴۰۰در مجلس ممکن است؟

برخــی نمایندگان درحالی قائل به اصاح اساســی بودجه در
مجلس هســتند که طبق قانون اساســی ،مجلس اجازه انجام
تغییــرات زیاد در هیچیک از لوایح دولــت را ندارد .با توجه به
نزدیک شدن زمان بررسی کلیات بودجه  ۱۴۰۰در کمیسیون
تلفیق ،حساسیت رد یا تأیید کلیات بودجه بااتر رفته است .در
باره بودجه  ۱۴۰۰دو دیدگاه اساسی وجود دارد یک دیدگاه ،رد
کلیــات بودجه و وادار کردن دولت به ارائه بودجهای منطقیتر
است و دیدگاه دیگر تأیید کلیات و انجام اصاحات اساسی در
آن اســت که به نظر میرسد دیدگاه دوم موافق با اصول قانون
اساسی نیست.بیش برآوردی ارقام بودجه پیرامون فروش نفت،
ابهــام در جزئیات و حجم پیش فروش نفت ،مبهم بودن حجم
فروش اوراق مالی اسامی ،عدم اجازه رهبری پیرامون برداشت
از صندوق توســعه ملی و… مجلس را بــه مخالفت با بودجه
 ۱۴۰۰واداشــته اســت .اغلب نمایندگان مجلس از رئیس آن
گرفته تا اعضای کمیسیون اقتصادی بودجه  ۱۴۰۰را متناسب
با شــرایط جنگ نمیدانند .محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس
شــورای اسامی پیرامون ایحه بودجه ســال آتی ،با اشاره به
ایحه بودجه  ۱۴۰۰که از ســوی دولت به مجلس تقدیم شده
است ،گفت :بررسیها نشان میدهد این بودجه بر اساس اقتصاد
مقاومتی و برنامه توســعه تدوین نشــده است و با هیچیک از
قوانین باادستی همخوانی ندارد.وی تاکید کرد :موضوع اصاح
ســاختار بودجه که قرار بود در بودجه امسال دیده شود نیز به
شکل مطلوبی در نظر گرفته نشده است و از این بعد نیز بودجه
دچار مشکات و مسائل جدی و اساسی است .همچنین بحث
وابســتگی به نفت نیز موضوعی است که در بودجه مورد انتقاد
کارشناسان مختلف قرار گرفته است.محمد رضا پور ابراهیمی،
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار
مهر ،با بیان اینکه در پیش فروش نفت باید تســویه به صورت
فیزیکی انجام شــود ،گفت :میزان فروش نفت و اوراق باید در
ایحه بودجه  ۱۴۰۰اصاح شود.
مجلس بر ســر دوراهی رد کلیات بودجه و یا اصاحات
اساسی
بررســی نظرات افراد حاضر در کمیســیون تلفیق نیز نشــان
میدهد ،نظر کارشناســی این افراد غالباً این اســت که ایحه
رئیسجمهور درباره جلســه دیــروز دولت با
مجلس شــورای اســامی در بررسی بودجه
ســال  ۱۴۰۰گفت :در جلســه روز گذشته
بحث و بررســی انجام گرفت و نظرات به هم
نزدیکتر شــد .حجتااسام حسن روحانی
رئیسجمهور در جلســه دیروز هیئت دولت
اظهار داشــت :در ایام میاد باسعادت پیامبر
عظیم الشأن جهان ،حضرت عیسی مسیح(ع)
هستیم که ایام مبارکی برای همه پیروان این
مســیحیان هموطن ما
پیامبر بزرگوار و همه
ِ
خواهد بــود .البته جای تبریــک برای همه
بشــریت هم دارد که ایشــان پیامبر صلح و
دوستی بود و همانطور که خود او بیان کرد،
مایه برکت برای جایی بود که در آنجا حضور
میداشت .ما خوشحالیم از اینکه هنوز آثار آن
پیامبر بزرگ در اذهان و زندگی بخش بزرگی
از جامعه بشــریت تأثیرگذار اســت و بخش
بزرگی از اخاقی که امروز در جوامع انسانی
مشــاهده میکنیم مدیون پیامبر آسمانی و
از جمله حضرت عیســی مسیح(ع) است.وی
افزود :تولد و سراسر زندگی این پیامبر معجزه
بود و با خدماتی کــه به همنوعان میداد ،به
ما نشــان داد که بخش بزرگی از خداپرستی
خدمت به همنوعان است .او همچنین بشارت
اســام و پیامبر گرامی اسام(ص) را هم داد
و در قرآن کریم نیز بیان شــده و نام پیامبر
اســام در کتاب مقدس از دیــد و تاریخ ما
و این آیه قرآن مشــخص شــده است.رئیس
جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود گفت:
تأکید میکنم که علیرغم فشارهایی که هم
از ناحیــه تحریمها و جنگ اقتصادی و هم از
ناحیــه ویروس کرونا بر مردم ما فشــار بود،
حرکات خوبی در ســایه حضور و ایثار مردم
و خادمان مردم در دولت و قوای دیگر شاهد
هستیم.روحانی بیان کرد :بودجه سال آینده
پیامهای مهمی برای اقتصاد سال آینده داشت
و جامعه ما امروز در عمل این پیام را بهخوبی
دریافت کرده اســت؛ پیام بودجه این اســت
که سال آینده با امســال و سالهای قبل از
لحاظ سیاسی ،اقتصادی و تحواتی در زمینه
بودجه عمرانی متفاوت خواهد بود ،همچنین
تقدیم بودجه انتظارات مردم را نسبت به سال
آینده مثبت کرد و میبینیم که در هفتههای
اخیر تحوات مثبتــی در بخشهای اقتصاد،
کشــاورزی و خدمات را مشــاهده میکنیم.
وی همچنیــن درباره جلســه دیــروز دولت
با مجلس در بررســی بودجه ســال ۱۴۰۰
گفت :در جلســه روز گذشــته درباره بودجه
بحث و بررســی انجام گرفت و نظرات به هم
نزدیکتر شد.رئیسجمهور ادامه داد :اصول و
چارچوب بودجه بهگونهای است که میتواند
برای ســال آینده دستگیری بســیار خوبی
برای قشــر کمبرخوردار داشته باشد و یکی
از ویژگیهای بودجه ســال آینده پیشبینی
۲۵درصــدی افزایش بــرای حقوقبگیران و
بازنشستگان و مستمریبگیران است .از طرف
دیگر صنعت نفت تحرک بسیار خوبی خواهد

اتاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و راسا به
اصاحات ورود پیدا کند و اصاحاتی اساسی را در ایحه بودجه
پیش بگیرد.اینکه مجلس صاحیت اصاحات اساسی را دارد یا
خیر مسئلهای اســت که در اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون
تلفیق حائز اهمیت باایی است .در این باره برخی از نمایندگان
خبر از مذاکره با اعضا شــورای نگهبان بــرای ایراد نگرفتن به
اصاحات اساسی مجلس دادند اما اینکه آیا همه اعضا نیز چنین
عقیدهای دارد یا خیر و اینکه قانون اساسی چه حکم کرده است
موضوعی سرنوشت ســاز است.در اصل  ۷۴قانون اساسی آمده
اســت« ،لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس
تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر
از نمایندگان ،در مجلس شورای اسامی قابل طرح است» .در
اصل  ۵۲نیز آمده اســت« ،بودجه ساانه کل کشور به ترتیبی
که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی
و تصویب به مجلس شورای اسامی تسلیم میگردد .هر گونه
تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».

دولت ایرادات فراوانی دارد و باید اصاح شــود اما هنوز اعضای
این کمیسیون تصمیم نهایی نگرفتهاند و به نظر میرسد بر سر
دوراهــی رد کلیات بودجه و یا اصاحات اساســی بودجه قرار
دارند.پورابراهیمی :در یک دو راهی قرار داریم که اگر کلیات را
رد کنیم این سوال مطرح میشود که با توجه به اینکه دولت در
ماههای پایانی است انگیزهای برای اصاح ساختار دارد یا خیر و
این دولتی که سه سال است که قرار بوده اصاح ساختار بودجه
را بیاورد آیــا انگیزهای برای اصاحات دارد یا خیر؟ اگر کلیات
تأیید شود منابع غیر قابل تحقق است.در این باره پورابراهیمی
میگوید :به نظر میرســد در یــک دو راهی قرار داریم که اگر
کلیات را رد کنیم این سوال مطرح میشود که با توجه به اینکه
دولت در ماههای پایانی است انگیزهای برای اصاح ساختار دارد
یا خیر و این دولتی که ســه سال اســت که قرار بوده اصاح
ســاختار بودجه را بیاورد آیا انگیزهای بــرای اصاحات دارد یا

خیر؟ اگر کلیات تأیید شــود منابع غیر قابل تحقق است این
موضوعات ،شــرایط خاصی را برای تصمیم گیری ایجاد کرده
اســت.از طرفی برخی نمایندگان مانند سید احسان خاندوزی،
نایب رئیس مجلس معتقد اســت کلیات بودجه باید رد شود.
وی در توئیتی نوشــت :رکوردهای ایحه بودجه  ۱۴۰۰نسبت
به بودجه ۱۳۹۹؛ رشــد بودجه عمومی و مخارج دولت (،)٪۴۵
رشد حقوق ( ،)٪۲۵رشد فروش نفت یا اوراق نفت ،سهم کسری
تراز عمیاتی ( ۳۵درصد بودجه) ،سهم مالیات از بودجه عمومی
( ،)٪۲۹پیشــنهاد :رد کلیات.اما در طــرف دیگر افرادی مانند
محســن زنگنه ،رئیس کمیته اصاح ساختار بودجه معتقدند
بازگشــت ایحه به دولت عم ً
ا اتاف وقت است و مجلس باید
از زمان اســتفاده کرده و راســا به اصاحات ورود پیدا کند و
اصاحاتی اساسی را در ایحه بودجه پیش بگیرد.رئیس کمیته
اصاح ســاختار بودجه معتقدند بازگشت ایحه به دولت عم ً
ا

مجلس برای اصاحات ساختاری باید اذن رهبری داشته
باشد
یک کارشــناس حقوقی درباره این موضــوع ،گفت :برخی از
اصاحات ســاختاری در بودجه نیاز به تغییــر قانون برنامه و
بودجــه یا اصاح برخی قوانین و مقــررات دیگر دارد بنابراین
اعمــال آنهــا در قالب بودجــه امکان پذیر نیســت و باید در
قانونی مجزا بدان رسیدگی شود مانند برخی احکام در زمینه
شــرکتهای دولتی و… ،برخی دیگر نیز ذیل شــاکله ایحه
دولت قابل انجام اســت.وی که خواست نامش در گزارش ذکر
نشود ،با بیان اینکه اصاحات ساختاری در داخل بودجه امکان
پذیر نیســت ،گفت :اصاحاتی که شــاکله را تحت تأثیر قرار
میدهد اگر توســط نمایندگان صورت گیرد با ایراد اصل ۷۴
و  ۵۲قانون اساسی میشود بنابراین برای اصاحات ساختاری
یا باید کلیات رد شــود و دولت کلیات را اعمال کند و مجددا ً
بفرستد یا اگر مجلس میخواهد ورود کند مانند سال گذشته
باید اذن رهبری داشــته باشد در غیراینصورت ،مجلس بدون
این فرایند صاحیت اصاحات ساختاری در دل ایحه بودجه
را ندارد.

روحانی:

نگرانی درباره واکسن کرونا نداریم

داشت و در بودجه کام ً
ا مشهود است که رقم
تولید و صادرات نفت را با شرایط سال آینده
پیشبینی کردیم و ایــن یک تحرک بزرگی
را در زمینــه اقتصادی به وجود خواهد آورد؛
همچنین منابع مورد نیــاز ارزی و ریالی که
برای ما بهوجود خواهد آورد .ارزش پول ملی
در بودجه ســال آینده مدنظر است که حائز
اهمیت است تا در ســال آینده اقتصاد ثبات
بیشتری شاهد باشد و امیدواریم چابکسازی
دولت و واگذاری سهام و توسعه بازار سرمایه
را انجام دهیم که نقش بســیار ارزشــمندی
برای شــادابی اقتصاد بورس داشــته و دارد.
بیعت بورس این اســت که فراز و نشیب دارد
ولی در مجموع وقتی بورس را با یک ســال
گذشــته مقایسه میکنیم معلوم است که در
مجموع رشد خوبی داشته و بازار بسیار مهمی
برای جامعه اســت.روحانی اظهار داشت :در
جلسه دیروز در برخی مواردی که مورد بحث
و سؤال بود به جمعبندی خوبی رسیدیم که
امیدواریم که در کمیســیون تلفیق با حضور
ســازمان برنامه و بودجه بتوانیم بودجه را در
زمان مناســب با تصویب نمایندگان دریافت
کنیم و برای ســال آینده برنامهریزی کنیم.
وی در ادامه سخنان خود درباره مسئله کرونا
و برخــی نگرانیها گفت :مــا در بحث کرونا
نگرانی برای آینده نداریم و حتی برای تولید
و تهیه واکســن مشغول هســتیم و پابهپای
دنیــا در زمینه مقابله با ایــن ویروس پیش
رفتیم و نســبت به بعضی کشورها حرکت ما
مناسبتر و مثبتتر بود .در هفتههای گذشته
این موج ســوم کنترل شد و ما شاهد بودیم
که حدود  ۵۰درصــد از فوتیهای ما کاهش
یافت .در زمینه واکســن همه اقدامات انجام
میگیــرد و این بشــارت را میدهم که هم
بانک مرکزی و هم وزارت بهداشــت و درمان
برنامهریزی کردند تا هم واکســن از خارج در
اختیار مردم قرار بگیرد و امیدواریم واکســن
داخلی هم در ماههای آینده به تولید برســد.
رئیسجمهور با ابــراز اینکه «یکی از اهدافی
که از آغاز دولت دنبال میکردیم و امســال
بیشتر به آن توجه داریم بخش سامت مردم
است» ،تصریح کرد :در این هفت سال و چند
مــاه وقتی به آمار و ارقام نگاه میکنیم ،توان
و تختهای بیمارســتانی نســبت به قبل از
ســال  ،۹۲دو برابر شــده و یعنی حدود ۳۶
هزار تخت بیمارســتانی جدید آماده شده و
حدود  ۵۰درصد تختهای قدیمی ما بهطور
کامل بازسازی شده است .توانمندی سامت
در بخش بهداشت و درمان عاوه بر توسعهای
بهلحاظ فرستادن متخصصین به بخشهای و
شهرستانهای دوردســت و همچنین مراکز
بهداشــتی ،در این دولت دو برابر کل تاریخ

ایــران خواهد بود که یعنــی از ابتدای تاریخ
ایران هرچــه بوده ،قبل از انقاب از قرنهای
گذشته تا سال  ۹۲از  ۹۲تا پایان دولت ،این
توانمنــدی به دو برابــر افزایش پیدا میکند
که این از افتخارات ماســت .هر مقدار تخت
آیســییو که در سال  ۹۲داشــتیم ،اکنون
بیــش از دو برابر شــده اســت و اآن حدود
 ۹۵۰۰تخت آیسییو داریم.
روحانی با بیان اینکه «در بخش داروســازی
و در تربیت اســتاد ،تربیت پزشک ،متخصص
و پرستار پیشــرفت خوبی داشتیم» ،عنوان
کرد :خوشحالیم که توانستیم در روز پرستار
به همه پرســتاران جامعه بشارت بدهیم که
دریافتی آنها نسبت به ســال گذشته ،بیش
از دو برابر شــده اســت یعنی آنچه یک سال
قبل دریافت میکردند اکنون نزدیک به دو و
نیم برابر شده و اگر بخواهیم از ابتدای دولت
دریافتی پرستاران بیش از ۶
در نظر بگیریم،
ِ
برابر شده اســت و این یعنی دولت به بخش
بهداشت و درمان و بار سنگینی که بر دوش
آنهاست ،توجه دارد .یکی از اهداف دولت در
هفت ماه آیندۀ پایان کار خود ،تقویت بخش
بهداشت و درمان خواهد بود که بهدلیل کرونا
و بهخاطر مسئله سامت مردم است که برای
ما حائز اهمیت است.وی اظهار داشت :از همه
رســانهها تقاضا میکنم که به آمار و ارقام از
ابتدای امسال توجه کنند؛ علیرغم مشکات،
فشار اقتصادی و علیرغم کرونا ،دولت در این
 ۹ماه با همه توانی که داشته است به صحنه
آمد تا آنهایی را که در این بخش کرونا آسیب
دیدنــد یاری کند .ما صدهزار میلیارد تومان،
چه تســهیات و چه باعــوض در ماههای
اولیه پیشبینــی کردیم و آنها را عمدتاً هم
پرداختیم و مقدار کمی باقی مانده اســت که
پرداخت میشود .بهخاطر کرونا تاش کردیم
سهام عدالت فعال شــود و دستوبال مردم
باز شــود و این کار بزرگی بود.رئیسجمهور
با بیان اینکه سامت و معیشت دو اصل مهم
تا پایان دولت اســت ،اضافه کرد :دولت همه
توان خود را برای کاهش آثار جنگ اقتصادی
و پایان بخشیدن به تحریمهای ظالمانه بهکار
خواهد گرفــت و هر روزی که بتوانیم تحریم
را بشــکنیم ،صیهونیســم ،ارتجاع و تندروها
را شکســت دادهایــم .این تحریــم محصول
صیهونیستها ،مرتجعان و تندروهای آمریکا
بود .هر روز که پشــت صیهونیســتها را به
خاک بمالیم ،خوشــحالتر میشویم؛ برخی
میگویند یکی ـ دو روز عقبتر ،شــاید وضع
آنها بهتر است .فشا ِر تحریم روی مردم است
و مردم روزانــه آن را تحمل میکنند .برخی
تأکیــد دارنــد بگویند «آمریکا خوب اســت
و دولت بد اســت ،».دو موجــود مجنون در

تاریخ داشــتیم که جنگ را بر مردم تحمیل
کردند؛ یکی صدام بود و دیگری ترامپ ،صدام
جنگ نظامــی و ترامپ جنگ اقتصادی را به
ما تحمیل کردند.روحانی افزود :ما در جنگ
نظامی دستبهدســت هم دادیــم و متفق،
متحــد و یکصدا بودیم و صدام را شکســت
دادیــم و روزی را دیدیم کــه آن مجنون به
دار آویخته شــد .سرنوشت ترامپ هم خیلی
بهتر از صدام نخواهد بود و ما دیدیم که ملت
ما با مقاومت و ایســتادگی ،آنهایی را که با
غرور در پی آن بودند که ملت ما را بشکنند،
سرنگون کرد و شــکاند .این اهمیت دارد که
نگذاشــتیم تا این جنگ اقتصادی به هدفش
برسد ،همانطور که مقام معظم رهبری بیان
کردنــد ،ما نباید بگذاریم این تحریم اثر خود
را بگذارد و بایــد آثار تحریم را کاهش دهیم
و بزرگترین کار در ایــن زمینه این بود که
نگذاریم به هدفش برسد و هدف او از تحریم
این بود که در سال  ۹۷پایان نظام را بهخیال
خودش جشــن بگیــرد و دیدیم کــه آنها
شکســت خورده منزوی شدند.رئیسجمهور
ادامه داد :دیدیم که [آمریکاییها] هر وقت به
سازمان ملل آمدند حتی دوستان سنتی آنها
هم یاریشان نکردند و اروپا هم مقابل آمریکا
ایســتاد و حرف او را نپذیرفت .ما نگذاشنیم
تحریم به اهداف خود برسد و البته آثار خود
را بر مردم گذاشــت و مــردم را اذیت کرد؛
اینکه مردم در عرصــه اقتصاد حضور دارند
و تاش میکننــد یعنی در حال کاهش آثار
تحریم هســتیم و رشــدی مثبت و افزایش
تولید ،یعنی آثار تحریم را کاهش دادهایم.وی
در ادامه گفت :کنار هدف سامت و معیشت
مردم ،هدف سوم ما تا پایان این دولت مسئلۀ
رونق و جهش تولید اســت و امروز میبینیم
در زمینههای مختلف حرکت خوبی شــروع
شده و شرکتهای دانشبنیان فعال هستند و
سرمایهگذاریها در مسیر رشد قرار میگیرد
و ایــن حرکت خوبی در عرصه تولید اســت؛
همچنین روابط ما با همسایگان و کشورهای
دنیا رو به رونق اســت.رئیسجمهور با اشاره
به جنگ اخیر منطقه قرهباغ اظهار داشــت:
الحمده جنگ قرهباغ منتهی شــد به اینکه
مرزهایی که اشغال شــده بود ،آزاد شد و در
اختیــار آذربایجان قرار گرفــت و این برای
فعالیتهای اقتصادی ما هــم مؤثر بود و در
زمینه سد خداآفرین به توافق نهایی رسیدیم
که بتوانیم از برق و آب آن بهره ببریم و و در
زمینه راهآهن و فعالیتهای ترانزیتی مثبتی
نیز برای کشــور داشته است .در شرق کشور
نیز آثار خوبی شــاهد بودیم و برای اولینبار
با افغانســتان از طریق ریل متصل شــدیم و
این ریل بهسمت آسیای مرکزی و ازبکستان

میرود .در منطقه جنوب شــرق هم حرکت
خوبی شروع شــده است و مسیرهای تجاری
خوبی با پاکســتان نهایی شد و تجارت ما با
شرق در مرز ریمدان و پیشین رونق مییابد.
روابط ما با همسایههای شرقی ،غربی و جنوب
رونــق مییابد کــه این مســئله موجب آثار
مثبت بر تجارت و تولید میشــود که منجر
به رشد اقتصادی خواهد شد.روحانی در ادامه
خاطرنشان کرد :دولت از اول مبارزه با فساد
و مسئله شفافیت را دنبال کرده است و کاری
که این دولت در مبارزه با فســاد و در مسئله
شــفافیت انجام داده است باید مورد مقایسه
و بررســی قرار بگیرد .اولین کاری که کردیم
فضای مجازی مناســب را برای کسبوکار و
اطاعــات در اختیار انجام دادیم .همانروزی
که بودجــه را به مجلس ارائــه میدهیم ،به
مردم هم تقدیم میشود و میتوانند بخوانند
و بررسی کنند و اینگونه نبوده است که کل
بودجه در اختیــار مردم قرار بگیرد .در بحث
شــفافیت ،ما همه فعالیتهــای اقتصادی را
که انجــام میگیــرد در اختیار مــردم قرار
میدهیم و راه مبارزه با فســاد ،شفافسازی
اســت تا همــه بدانند و نقد کننــد .یکی از
تاشهــای ما این بوده اســت کــه تا پایان
این دولت ،دولــت الکترونیک در بخشهای
مختلف رشد و توســعه یابد؛ در سامانههای
تجارت ،حملونقل ،مالیــات و انبارها تحول
بزرگی انجام خواهد شــد و اطاعات انبارها
و کااها در مراحــل مختلف در اختیار مردم
قرار خواهد گرفت و ما این مســئله را دنبال
میکنیم.وی افــزود :یکی از راههای مبارزه با
فســاد همان  ۴ایحهای بــود که مجلس دو
مورد از آن را تصویب کــرد و دو مورد دیگر
در گیرودار مانده اســت و دستور اخیر مقام
معظم رهبری راهگشاست و این لوایح معروف
به « »FATFبهترین راه برای مبارزه با فســاد
است و همه حرکتهای مالی و پولی را روشن
میکند و ممکن است برخی خوششان نیاید
و این راه مبارزه با فســاد است.رئیسجمهور
گفت :این دولت دو کار بزرگ انجام داد؛ یکی
در زمینه مؤسســات اعتبــاری غیرمجاز بود
که این مؤسســات غیرمجاز دکانهای فساد
بودند که دولت برای بستن آنها هزینههای
ســنگینی تحمل کرد .کار دوم که اینروزها
تکمیل و نهایی شــده ،مسئله موضوع ادغام
بانکهای نیروهای مسلح است که کار بسیار
مهمی بود که همه بانکها یکجا جمع شوند
و شــرایط بهتری پیدا کنند .برخی از بانکها
دچار مشکل بودند ،با این ادغام همه بانکها
شرایط مالی شفافتر ،روشنتر و مطمئنتری
برای نیروهای مسلح و مردم بهوجود خواهد
آورد.روحانی در پایان گفت :از مبارزه با فساد
گرفته تا چابکســازی دولت تا مسئله کرونا،
معیشــت مردم ،رونق تولید ،مبارزه با تحریم
و شکســت تحریم از اهدافی است که تا روز
آخر دولت با کمک مردم و حمایت و ارشادات
رهبر معظم انقاب ادامه خواهیم داد.
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گزیده خبر
افزایش بیسابقه حقوق ۴میلیون کارمند از
جیب ۸۰میلیون ایرانی
در حالی در ایحه بودجــه  ۱۴۰۰دولت ردیف جبران خدمات کارکنان حدود
۷۶درصد رشد کرده است که با توجه به شواهد موجود تأمین منابع بودجه بهنظر
میرسد برای تأمین افزایش حقوق کارمندان قرار است از جیب ۸۰میلیون ایرانی
خرج شود.ایحه بودجه  ۸۴۱هزار میلیارد تومانی دولت چندی قبل به مجلس
شورای اســامی تقدیم شد .یکی از نکات مهمی که کمتر به آن پرداخته شده
سمت مصارف بودجه دولت است .بر اساس ایحه بودجه اعتبار جبران خدمات
کارکنان دولت از  ۱۱۹هزار میلیارد تومان در ســال جاری به  ۲۰۹هزار میلیارد
تومان در ســال آتی افزایش یافته است ،بر این اساس اعتبار مربوطه شاهد رشد
بیسابقه ۷۶درصدی بوده است ،همچنین هزینههای مربوط به رفاه اجتماعی با
 ۱۸۹هزار میلیارد تومان ،رشد ۳۹درصدی داشته است .نکته جالب توجه اینکه از
این رقم حدود  ۸۰هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبارات صندوق بازنشستگی
کارکنان دولت لحاظ شده است.بهاعتقاد برخی کارشناسان نقطه ضعف اساسی
ایحه بودجه  ۱۴۰۰نه در ســمت منابع بلکه در ســمت مصارف بودجه است.
هرچند بسیاری از منتقدان بر ابهامات جدی سمت منابع از جمله فروش واهی
 ۲.۳میلیون بشکه نفت ،فروش گسترده اوراق از جمله اوراق سلف نفتی ،درآمد
 ۹۵هزار میلیارد تومانی از بورس ،ادامه برداشــتهای گسترده از صندوق توسعه
ملی و همچنین کمبرآوردی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی تأکید کردهاند اما
باید توجه داشت که با وجود تأکید دولت بر افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان
اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت در ســال بعد  ۷۶درصد افزایش
خواهــد یافت ،که این موضوع میتواند اثرات تورمــی جدی برای اقتصاد ایران
بههمراه داشته باشد.
مشکل اصلی ایحه بودجه از سمت مصارف آغاز میشود
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفته بود« ،مسئله مرکزی
ایحه بودجه  ۱۴۰۰رشــد ۷۶درصدی ردیف «جبران خدمات کارکنان» است.
با علم به تغییرات اعمالشــده بهعنوان همسانســازی در نیمه سال  ،۹۹برای
جلوگیری از ورود به دور جدید تورمهای باا ،باید روش متفاوتی برای افزایش این
ردیف (مث ًا اعمال ترجیحی) اندیشیده شود .ایحه بودجه  ۱۴۰۰نمونه کاسیک
«بازخور تورمی» اســت ،تکرار موجهای تورم باا بهخاطر ناتوانی سیاستگذار در
«نه» گفتن .مشــکل این ایحه از سمت مصارف (بهخصوص افزایش بیمنطق
حقوق و مزایا) آغاز میشــود و بهســمت منابع (غیرواقعی /سیاســی) کشیده
میشــود ،این بودجه بیشــتر انتخاباتی اســت تا چیز دیگر».یکی از چالشهای
همیشگی لوایح بودجه بحث غیرشفاف بودن ردیفها و اعتباراتی است که دولت
به مجلس ارائه میکند ،بهعنوان مثال در همین اعتبار مربوط به جبران خدمات
کارکنان دولت که برای ســال بعد ۲۰۹هزار میلیارد تومان لحاظ شــده است
مشخص نیست کارمندان با چه سازوکاری از فرمول افزایش ۲۵درصدی حقوق
در ســال آتی بهرهمند خواهند شد ،در واقع همین روند غیرشفاف باعث شد در
اواســط دهه  ۹۰موضوع حقوقهای نجومی برخی مدیران به یکی از چالشهای
اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود و بر این اساس تعدادی از مدیران بعد از افشای
فیش حقوقی در رســانهها که حتی این پرداختها پشتوانه قانونی هم داشتهاند
مجبور به استعفا شدند.
در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا 60میلیون تومان دریافتی خواهند
داشت
در همین راستا عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور گفته است ،بهنظر
میرســد دولت دوازدهم در افزایش حقوقهای ســال بعد خیلی دستودلبازی
کرده اســت .هرچند دولت کل عدد افزایش حقوق در احکام کارمندان در سال
 ۱۴۰۰را  ۲۵درصد اعام کرده اســت ،اما اگر به قواعدی که در قانون مدیریت
خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که به دستگاههایی که قانون
خاص دارند و به منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکتهای مختلف
وجود دارد توجه کنیم ،حساب و کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام
شده است نشان میدهد در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا  ۶۰میلیون تومان
دریافتی خواهند داشت ،برای همین به حقوقهای مذکور در سنوات اخیر اطاق
نجومی داده شــد و به آن غیرقانونی نگفتند چراکه بر اساس ضوابط قانونی این
ارقام پرداخت میشد .بهنظر میرسد افزایش بیسابقه هزینههای بودجه ۱۴۰۰
بهخصــوص در حوزه پرداخت حقوق کارمندان قرار اســت از جیب عموم مردم
تأمین شــود .بر اســاس آمارهای مختلف حدود  ۴میلیون نفر از جمعیت ۲۴
میلیون نفری شــاغان کشور از بودجه دولت حقوق دریافت میکنند ،بهعبارت
ســادهتر  ۲۰میلیون نفر در بخش خصوصی کشــور فعال هستند که بر اساس
آمارها  ۱۴میلیون نفر نیز عضو سازمان تأمین اجتماعی میباشند ،به این ترتیب
بــرای تأمین حقوق و مزایای  ۴میلیون کارمند و حقوقبگیر از منابع بودجه در
صورت ایجاد تنش تورمی ناشی از کسری بودجه فشار به  ۲۰میلیون فعال بخش
خصوصی و کارگران و ...وارد خواهد شــد.در همیــن رابطه زاکانی رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسامی با اعام اینکه بودجه  ۱۴۰۰با بیمسئولیتی
تمام بسته شده است و حداقل ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری دارد ،گفت :دوران
«بهبه و چهچه» گذشــته است و نمیگذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد
و ۱۰برابرش را بردارد.

استانها
متعاقب کسب رتبه در بین مناطق شهرداری تبریز صورت گرفت؛

تقدیر از رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک
شهرداری منطقه  ۸تبریز
آذربایجان شرقی  -سعید شیعه نواز :شهردار منطقه ۸
کانشهر تبریز از حسین حسین پور رئیس اداره حمل
و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه به خاطر کسب
رتبه برتر بین مناطق شــهرداری تبریز ،با اعطای لوح
تقدیر تقدیر کرد .شهردار منطقه  ۸تبریز در مراسمی
به همین منظور ،اظهار کرد :پیرو اقدامات متعدد ترافیکی شهرداری منطقه  ۸از
قبیل؛ خط کشی استاندارد معابر ،ایجاد مسیرهای حل بار ،ساماندهی باراندازهای
بازار و اجرای پروژه های پیوســته ترافیکی ،مدیریت سازمان ترافیک شهرداری
تبریز با ارســال نامهای ،حسین حســین پور رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری منطقه  ۸را به عنوان یکی از مدیران نمونه شهرداری تبریز در حوزه
ترافیک معرفی کرده است که این اتفاق مهم ،مایه مباهات شهرداری منطقه ۸
تبریز می باشــد .علی مدبر افزود :این انتخاب در نتیجه اقدامات ترافیکی مثبت
انجام یافته طی ماه های اخیر در هســته مرکزی شهر صورت پذیرفته است که
ازم می دانم شــخصا نیز از تاش های مهندس حسین پور طی ماه های اخیر
تقدیر و قدردانی کنم .شــهردار منطقه  ۸تبریز در پایان با اعطای لوح سپاس از
زحمات رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک این منطقه تقدیر کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

شرکت آب و نیرو اعام کرد:

افزایش  ۱۰درصدی تولید
در نیروگاههای برق آبی
تهران  -ایرنا  -معاون بهرهبرداری شــرکت آب و نیرو با بیان اینکه شرکت
آب و نیرو سهم  ۲۸درصدی از مجموع ظرفیت نیروگاههای برقآبی کشور
دارد ،گفت :افزایش  ۱۰درصدی تولید برق نیروگاههای برقآبی این شرکت
محقق شد.بهگزارش پایگاه اطاعرسانی وزارت نیرو« ،جال الدین حجتی»
افزود :حجم آب وارده سه ماهه نخست سال آبی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰به مخزن
سدهای بزرگ این شرکت  ۲.۷میلیارد مترمکعب بوده است؛ در این میان
در دو ماهه مهر و آبان بخش عمدهای از این آب در مخازن ســدها ذخیره
شده و سیابهای آذرماه در مخازن سدها مهار شده است.وی خاطرنشان
کرد :آذرماه با توجه به ســرمای زودرس و اعام نیاز شــبکه سراسری به
تولید نیروگاههای برقآبی ،تولید نیروگاههای شرکت نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته  ۱۰درصد افزایش داشــته و در فصل پاییز مجموع تولید
نیروگاههای شــرکت نزدیک به یکهزار و  ۱۰۰گیگاوات ساعت بوده که
نقش بسزایی در پایداری شبکه برق کشور ایفا کرده است.این مقام مسوول
توضیح داد :ابتدای مهرماه تعمیــرات دورهای واحدهای نیروگاه مطابق با
دســتورالعملهای موجود آغاز شــده و از ابتدای دیماه با توجه به شروع
فصل ســرما و اعمال محدودیت ســوخت در نیروگاههای حرارتی بخشی
عمدهای از واحدهای نیروگاه آمادگی تولید داشته و در صورت نیاز شبکه
سراسری در مدار تولید قرار خواهند گرفت.به گفته حجتی امسال از ابتدای
سال آبی جاری مدیریت مخازن سدها به گونهای انجام شد تا ضمن کنترل
سیابهای فصلی حجم مناســبی برای مهار سیابهای آتی نیز ایجاد
شــود به نحوی که حجم خالی مخازن سدهای شــرکت به  ۲.۶میلیارد
مترمکعب رســیده و حجم قابل بهرهبرداری سدها برای تولید برق بالغ بر
 ۱.۶میلیارد است که در فصل زمستان آمادگی کامل برای تولید انرژی را
خواهند داشــت.وی افزود :شرکت آب و نیرو سهم  ۲۸درصدی از ظرفیت
نیروگاههای برقآبی کشــور را در اختیار داشته و نقش مهمی در پایداری
شــبکه برق و تأمین انرژی مطمئن بهویژه در مواقع پیک مصرف تابستان
و زمستان دارد.

استانها
با بیش از دو هزار و  ۶۰۰نفر ساعت کار بدون حادثه:

تعمیرات اساسي واحد اول بازیافت گوگرد
پاایشگاه گاز ایام با موفقیت به اتمام رسید
رئیــس تعمیرات شــرکت پاایش گاز ایــام از پایان
موفقیت آمیز تعمیرات اساســي کوره واکنش و تعداد
 ۶تجهیز دیگر واحد تولید گوگرد شماره یک در آذرماه
سال جاری خبر داد و گفت  :با صرف بیش از دو هزار
و  ۶۰۰نفر ســاعت کار بدون حادثه ،مورد تعمیر قرار
گرفت.به گزارش روابط عمومی  "،مسعود مرشدی" افزود :خوشبختانه با وجود
محدودیت هاي ناشــي از رعایت پروتکل هاي بهداشــتي کوید  ۱۹و همچنین
بارندگي و نیز حجم باای تعمیرات یادشــده که معمــواً در واحدهای گوگرد
دشــواری و پیچیدگی های خاص خود را دارد ،با ثبت مدت  ۲۳روز تا برگشت
واحد به تولید از  ۲۰آبان ماه سال جاری شروع تعمیرات پیش بیني شده بدون
حادثه انجام و این واحد تولیــدی در اختیار واحد بهره برداري قرار گرفت .وی
اظهار داشــت  :در انجام تعمیرات مذکور عاوه بــر واحد تعمیرات ،واحدهاي
بازرســي فني ،بهره برداري ،حمل و نقل ،ایمني و آتش نشاني ،مهندسي و امور
کاا نیز مشارکت داشتند.

تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل آبفا مازندران
وزیر نیرو به منظور قدردانی از تاشهای مدیر عامل آبفا
مازندران در راســتای تحقق اهداف پویش « هر هفته
الف-ب -ایران» با ارسال لوح سپاسی از وی تقدیر کرد.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو با ارسال لوح تقدیری از
نقش آفرینی و مشــارکت مهندس مجید عبدالهی در
تحقق اهداف پویش هر هفته الف-ب ایران در نیمه دوم
ســال گذشته و استمرار این حرکت شتابان و پربرکت
در سالجاری قدردانی کرد.در بخش دیگری از این لوح تقدیر آمده است :الف ب
حروف آغازین الفباســت و الفبای هر کار زیربنای آن اســت،آب و برق زیربنای
تولید ،توســعه و آبادانی میهن مان است و پویش فراگیر ملی هر هفته الف -ب
ایران میدانی وســیع برای خدمت گزاری و کمک به ســاختن ایرانی شایسته و
سزاوار ایرانیان است.رجا واثق دارد در هفته های باقیمانده از این پویش در سال
جهش تولید همچنان با شــور و انگیزه بیش از پیش تمامی مساعی خود را در
جهت تامین آب و برق هموطنان عزیز و کســب رضایت هر چه بیشتر مردم به
کار خواهید گرفت.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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جزییات رایگان شدن قبوض گاز اعام شد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران جزییات رایگان شدن قبوض
گاز را اعام کرد و گفت :مصارف دهک اول تا سوم اگر زیر ۲۰۰
مترمکعب باشــد ،گازبهای آنها به طور کامل بخشیده میشود.
همچنین مقرر شــده که دهک چهارم نیز اگر میزان مصرف را
کم کنند شامل تخفیف خواهند شد.حسن منتظرتربتی دیروز
در نشستی خبری با اشاره به افزایش مصرف گاز در کشور اظهار
کرد :از ابتدای ســال  ۱۰میلیارد مترمکعب گاز بیشتری تولید
کردهایم تا آنجا که ســال گذشته  ۱۹۳میلیارد مترمکعب گاز
تولید شد اما این عدد امسال به  ۲۰۳میلیارد مترمکعب افزایش
یافــت.وی ادامه داد :این عدد از نظر ارزش و مقدار انرژی قابل
ماحظه است ،از این میزان هفت میلیارد مترمکعب به بخش
خانگی اختصاص دادیم ،ســه میلیارد مترمکعب به نیروگاهها
افزایش گاز صــورت گرفت و در واقع  ۱۰میلیارد مترمکعب را
به دو بخش خانگی و نیروگاهی اختصاص دادهایم.وی با اشاره
به دغدغه رهبری مبنی بر رایگان شــدن آب و برق و گاز برای
دهکهای پایین جامعه گفت :بعد از طرح این موضوع در سران
قوا در هیات دولت به تصویب رســید بنا بر آنچه مقرر شــده
مصرفکنندگان گاز کشــور در پنج اقلیم تقسیم شدند که ۹۸
درصــد مصرفکنندگان در اقلیمهای یک و دو و ســه زندگی
میکنند.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه طبق
بخشــنامه صادره جامعه به  ۱۰دهک تقســیم شد که میزان
مصرف ســه دهک یعنی  ۳۰درصد جامعه  ۱۰درصد را شامل
میشــود ،تصریح کرد :سه دهک بعدی  ۲۵درصد مصرف گاز
دارند و سه دهک آخر  ۵۰درصد گاز خانگی را مصرف میکنند.
به گفته منتظرتربتی مصارف دهک اول تا ســوم اگر زیر ۲۰۰
مترمکعب باشــد گازبهای آنها به طور کامل بخشیده میشود
همچنین مقرر شــده که دهک چهارم نیز اگر میزان مصرف را
کم کنند شامل تخفیف خواهند شد به این ترتیب از  ۲۷میلیون
واحد مصرف کننده  ۳۳تا  ۴۰درصد شامل بخشودگی میشوند
که هم کمک بــه اقتصاد خانوار و هم کمک به تولیدکنندگان
قیمت نفت پس از انتشار گزارشی که
رشد غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را
نشــان داد و همچنین تهدید ترامپ
برای عدم امضای ایحه کمک مالی
کرونایی ،در معامات روز چهارشنبه
بیش از یک درصد سقوط کرد.
 ،بهــای معامات آتی نفت برنت ۷۱
ســنت معادل  ۱.۴درصــد کاهش
یافت و به  ۴۹دار و  ۳۷ســنت در
هر بشکه رسید .بهای معامات آتی
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶۷
سنت معادل  ۱.۴درصد کاهش یافت
و به  ۴۶دار و  ۳۵سنت در هر بشکه
رســید.هر دو شاخص روز سه شنبه
حدود دو درصد ســقوط کرده بودند
که دومین کاهش روزانه متوالی بود.
عاوه بر تردیدها نســبت به وضعیت
آمریکا ،بازارهای نفت در پی شــیوع
نوع جدید مســری تر ویروس کرونا
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قبوض مجانی از ابتدای آذرماه محاسبه می شود.منتظرتربتی در
پاسخ به این سوال که آیا افزایش گازرسانی منجر به افزایش ۳۰
میلیون متر مکعبی مصرف گاز میشود گفت ۱۵ :تا  ۲۰میلیون
متر مکعب از مصرف گاز مربوط به خانوارهای جدیدی است که
به شــبکه گاز متصل شدهاند اما افزایش  ۳۰میلیون متر مکعبی
ناشــی از افزایش مصرف خانگی به دلیل کرونا و افزایش استفاده
از آب گرم و باز شــدن پنجرهها و افزایش درجه حرارت وســایل
گرمایشی است.

گاز خواهدبود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح یاد شــده از ابتدای دیماه خواهد
بود ،گفت :بنا بر این مصوبه قبوض بخشــی از خانوارها رایگان
خواهد شــد .بخش دیگری نیز که مصــرف باایی دارند باید
تشویق به قرارگیری در این محدوده شوند.
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران با بیان اینکــه چنانچه
مصرفکنندگان نسبت به میانگین سالهای  ۱۳۹۶و ،۱۳۹۷
معادل  ۱۰درصد از مصرف خود را کاهش دهند گازبهای آنها با
 ۱۵درصد کاهش محاسبه میشود ،اظهار کرد :برای جلوگیری
از مصــرف دهکهای باا اگر مصرفکننــدگان پرمصرف ۱۵
درصد افزایش نســبت به ســال  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷داشته باشند
قیمت گاز برای این دســته از مشــترکین  ۱۵درصد افزایش
مییابد.

شیب کاهش قیمت نفت
تندتر شد

در انگلیــس که باعث بســته های
درهــای جهان به روی این کشــور
شــده و ابهامات جدیــدی را درباره
روند احیای تقاضــا برای نفت ایجاد
کرده ،در التهاب مانــده اند.راویندرا
رائو ،نایب رییس کااها در شــرکت
کوتاک ســکیوریتیز اظهار کرد :در
ایام تعطیات ســفرهای مردم باعث
رشد تقاضا برای سوخت می شود اما
اکنون اکثر پروازها از مبدا و به مقصد
انگلیس لغو شــده اند و بنابراین این
وضعیــت تاثیر کلی روی تقاضا برای
نفت خواهد گذاشــت .پیش از این
انتظار بــر این بود که تهدید ویروس
فروکش کرده و تقاضا به تدریج و به

روسیه به دنبال افزایش صادرات نفت به هند
سفیر روسیه در هند تأکید کرد همکاری بین دو کشور باید تا یک سطح بلندمدت
ارتقا و کیفیت روابط در زمینه عرضه انرژی و امنیت افزایش یابد .روسیه به دنبال
یک قرارداد  ۲۰تا  ۲۵ســاله برای عرضه نفت به هند است .به گزارش خبرگزاری
تسنیم به نقل از راشا تودی ،نیکوای کوداشف ،سفیر روسیه در هند گفت کشورش
به دنبال جایگاه محکمتری در بازار انرژی هند است و میخواهد صادرات نفت خود
به این کشــور جنوب آسیا را افزایش دهد .وی با اشاره به اینکه مذاکرات در مورد
این مســئله در حال انجام است گفت«:مطمئناً در بلند مدت عرضه نفت بیشتری
به هند خواهیم داشــت و به یک قرارداد در مورد عرضه نفت به هند در  ۲۰تا ۲۵
ســال آینده میرســیم» .وی اضافه کرد«:ما نفت خام و گاز طبیعی مایع به چین
صادر میکنیم .نکته این اســت که باید این همکاری را تا یک ســطح بلندمدت
ارتقا و کیفیت روابط خود را در زمینه عرضه انرژی و امنیت افزایش دهیم» .سفیر
روســیه همچنین در مورد جذب سرمایهگذاری بیشتر هند در توسعه پروژه نفت
وستوک در قطب شمال گفتگو کرد .تخمینهای اولیه نشان میدهد تولید ساانه
نفت از این پروژه احتمااً به  ۱۰۰میلیون تن میرسد.دارمندرا پرادان ،وزیر نفت و
گاز طبیعی هند گفت ذخایر نفت خام در قطب شمال روسیه شرکتهای هندی
که مایل به سرمایهگذاری در پروژه عظیم وستوک هستند را جذب کرده است.

احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ در مجتمع
آبرسانی سیمرغ

مهر گزارش می دهد؛

یــک واحد ایســتگاه پمپاژ در راســتای بهبود روند
آبرســانی به مشــترکین  ۳شــهر و  ۱۰۰روستا در
شهرســتان ســیمرغ در دست اجراســت .مهندس
احمدی مدیر امور آبفا شهرستان سیمرغ با اعام این
خبر اظهار داشت :با توجه به مهندسی مجدد مجتمع
آبرسانی سیمرغ  ،بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت
مخزن ذخیره و نیزکاهش هزینه های تعمیر و نگهداری از تأسیســات آبی با
ظرفیت استحصال بیش از  ۵۰۰لیتر بر ثانیه یک باب ایستگاه پمپاژ در قالب
مجتمع آبرسانی در دست ساخت قرار دارد.وی افزود :این ایستگاه پمپاژ مهم
و استراتژیک در مجتمع آبرسانی سیمرغ  ۲۰۰هزار نفر از اهالی شهرستانهای
ســیمرغ ،جویبار  ،بهنمیر و نیز ۱۰۰روستای مسیر این شهرستانها را تحت
پوشــش قرار می دهد.مهندس احمدی ادامه داد :برای احداث این ایســتگاه
پمپاژ  ۸۰میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شــده که تاکنون  ۱۵میلیارد ریال
هزینه شــده است.وی با اشــاره به تهیه و تدوین کتابچه و شناسنامه فنی و
ساختمانی تاسیسات در حوزه شهری و روستائی ،تهیه نقشه جامع و پدافند
غیر عامل حوزه تحت پوشش آبرسانی با جانمائی تمامی منابع آبی از شناسائی
دو عدد نشت نامرئی در محدوده ایستگاه در خطوط انتقال  ۳۰۰و  ۴۰۰خبر
داد که با اجرای این طرح از هدر رفت آب به میزان  ۷لیتر در ثانیه جلوگیری
به عمل آمد.

طبق اطاعات به دســت آماده ،میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور  ۵۲درصد
است که این امر نشان دهنده خالی بودن  ۴۸درصدی مخازن مذکور است ،.طبق
اطاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران ،موجودی آب مخازن سدهای کشور در
ســال آبی جاری (از اول مهر تا  ۲۸آذرماه) معادل  ۲۶.۳۷میلیارد متر مکعب بوده
است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ،رقم  ۲۶.۲۰میلیارد متر مکعب را
به خود اختصاص داده است که درصد تغییرات چندانی را نشان نمیدهد .این در
حالی اســت که میزان ورودی آب به مخازن سدها در تاریخ یاد شده معادل ۷.۱۸
میلیارد متر مکعب بوده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته رقم ۷.۰۱
میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده اســت.طبق اطاعات به دست آمده
میزان خروجی آب از سدهای کل کشور حدود  ۷.۹۸میلیارد متر مکعب بوده است
که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ،رقم  ۹.۴۹میلیارد متر مکعب بوده است.
میزان پرشــدگی مخازن سدهای کشــور از ابتدای سال آبی جاری تا  ۲۸آذر ،۹۹
 ۵۲درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
ظرفیت کل مخازن سدهای کشور  ۵۰.۲۰میلیارد متر مکعب است و ورود آب به
سدهای کل کشور در هفته گذشته  ۰.۹۵میلیارد متر مکعب و در مدت مشابه سال
آبی گذشته  ۰.۹۱میلیارد متر مکعب بوده است .این در حالی است که آمار نشان
میدهد خروجی سدها در هفته گذشته  ۰.۵۵میلیارد مکعب و در مدت مشابه سال
گذشته آبی  ۰.۴۹بوده است.

 ۴۸درصد مخزن سدهای کشور خالی است

طور مایم بااتر مــی رود .اما اخبار
مربــوط به شــیوع ویــروس جدید
باعث شــده که بازار انتظــار ایجاد
محدودیتهای بیشتری را داشته باشد.
گزارش موسســه امریکن پترولیوم
نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته
منتهی به  ۱۸دسامبر به میزان ۲.۷
میلیون بشکه رشــد کرده است در
حالی که تحلیلگران در نظرســنجی
رویترز کاهــش ذخایر به میزان ۳.۲
میلیون بشــکه را پیش بینی کرده
بودند.اســتفن اینس ،استراتژیست
ارشــد بازار در شرکت اکسی کورپ
در یادداشتی نوشت :قیمتهای نفت
در واکنش به رشد ذخایر نفت آمریکا

واردات گاز نخواهیم داشت
منتظرتربتــی درباره هزینه بخشــودگی گازبها برای مجموعه
شــرکت گاز گفت :پیش بینی میشــود نزدیک  ۴۰۰تا ۵۰۰
میلیارد تومان مشمول بخشودگی شوند که از بخشهای دیگر
پوشش داده خواهد شد و هزینهای به مردم تحمیل نمیشود.
وی با اشــاره به احتمــال واردات گاز گفت :همچنان برنامهای
برای واردات نخواهیم داشــت و نیاز کل کشور از منابع داخلی
تامین خواهد شد.
پرمصرف ها چگونه جریمه می شوند؟
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در پاسخ به سوال ایسنا مینی
بر اینکه جریمه مشــترکان پر مصــرف از چه زمانی خواهد بود،
گفت :اعمال جرائم مشــترکان پرمصرف از  ۱۶آبان خواهد بود و
که در مقایســه با انتظارات موجود
بسیار منفی بود و نمک به زخمهای
بازار پاشــید ،بســیار پایینتر رفتند.
قیمتهای نفت همچنیــن از تهدید
دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا
برای عدم امضای ایحه بسته کمک
مالی کرونایــی  ۸۹۲میلیارد داری
ضربه خوردند .ترامپ اظهار کرده که
می خواهد قانونگذاران میزان چکهای
کمکی که روز دوشنبه تصویب شده
بود را افزایش دهند.بر اساس گزارش
رویترز ،افزایش موارد ابتا به ویروس
کرونا در آمریکا ادامه دارد و تنها در
مدت شش روز بیش از یک میلیون
مورد جدید ابتا اضافه شده است .از
مردم آمریکا خواسته شده است که از
سفر در ایام تعطیات خودداری کنند
و ایــن امر به معنای آســیب دیدن
بیشتر تقاضا برای نفت است.

نشست روسیه و ترکیه در مورد پروژه
گازرسانی به اروپا
مدیر اجرایی شــرکت صادرات گازپروم روسیه اعام کرد که این غول انرژی و
شــرکای ترک آن در حال مذاکره در مورد چگونگی استفاده از خط لوله ترک
استریم  TurkStreamبرای گازرسانی به بازار اروپا هستند.به گزارش خبرگزاری
تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس ،النا بورمیستروا ،مدیر اجرایی شرکت صادرات
گازپروم روســیه اعــام کرد که این غول انرژی و شــرکای ترک آن در حال
مذاکره در مورد چگونگی استفاده از خط لوله ترک استریم  TurkStreamبرای
گازرسانی به بازار اروپا هستند.وی در یک کنفرانس خبری مشترک با جندین
بانک ســرمایه گذاری در پاسخ به این سوال که چگونه خط لوله ترک استریم
برای گازرســانی به اروپا استفاده می شود ،گفت :ما اکنون در حال مذاکره در
مورد این موضوع با همکاران ترک خود هستیم.پیش از این ،بورمیستروا گفته
بود که شرکت گازپروم می تواند مقداری از گاز  TurkStreamرا به اروپا منتقل
کند ،به شرطی که تقاضای گاز در ترکیه همچنان روند کاهشی داشته باشد.
بر اساس این گزارش ،خرید گاز در ترکیه به دایل داخلی از جمله تأمین بیش
از حد گاز طبیعی مایع از سال  ۲۰۱۹به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
بورمیســتروا همچنین تأکید کرد که با وجود این ،پیش بینی های مربوط به
مصرف گاز در ترکیه خوشبینانه اســت.بهترین سال گازپروم در ترکیه سال
 ۲۰۱۷بود ،زمانی که این شــرکت روســی حدود  ۲۹میلیارد متر مکعب گاز
طبیعی به این کشور که بزرگترین بازار بعد از آلمان بود ،صادر کرد.

ضرر  ۱۴میلیارد داری تولیدکنندگان
کانادایی از کمبود خط لوله
تاخیرهای متعدد در توسعه ظرفیت خط لوله نفت از آلبرتا به تولیدکنندگان
نفت سنگین کانادا در فاصله ســال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۹حداقل  ۱۴میلیارد دار
آمریکا ضرر زده است.نفت سنگین کانادا معموا ارزانتر از شاخص قیمت نفت
آمریکا معامله می شــود زیرا تولید آن در خشکی محصور بوده و از بازارهای
بزرگ فاصله دارد و با گریدهای نفتی مختلف مقایســه می شود .با این حال
محدودیتهای خط لوله در پنج ســال گذشــته اختاف قیمت نفت وسترن
کانادین سلکت نسبت به شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا را افزایش
داده اســت.تحقیقات شــرکت آی اچ اس مارکیت نشان داد بدون محدودیت
ظرفیت صادرات خط لوله ،نفت ســنگین وســترن کانادا در مقایسه با قیمت
وست تگزاس اینترمدیت در فاصله سال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۹می توانست حداقل
ســه دار در هر بشکه بیشتر قیمت داشته باشــد.این به معنای آن است که
تولیدکنندگان نفت ســنگین آمریکا در پنج سال گذشته حداقل  ۱۴میلیارد
دار از ارزش نفتشان را از دست داده اند .البته آی اچ اس مارکیت خاطرنشان
کرده که این برآورد محافظه کاران بوده است.

لزوم توجه به بهینه سازی مصرف گاز
وی با تاکید براینکه طی ســالهای گذشــته بنا بر این بود که
به موازات توســعه ،بهینه ســازی مصرف گاز نیز صورت گیرد
تا ســرانه مصرف کاهش یابد ،اظهار کرد :توسعه نباید همراه با
افزایش مصرف باشــد اما تاکنون این اتفاق افتاده است لذا باید
به مساله بهینه سازی و مدیریت مصرف توجه بیشتری شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه تمامی تدابیر ازم
جهت آمادگی شــبکه برای تامین گاز زمســتان مهیا شده است
گفت :اولویت ما تامین گاز خانگی است تا با افت و قطعی مواجه
نشود اما اگر مصرف افزایش یابد از میزان گاز ارسالی به صنایع و
دیگر بخش ها کاسته خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
با بیان اینکه در آذرماه روزانه  ۵۲میلیون مترمکعب گاز بیشتری
تولید شد که این میزان معادل دو فاز پارس جنوبی است ،اظهار
کرد :ایــن افزایش تولید در بخش خانگی  ۴۶میلیون مترمکعب
و در بخش نیروگاهــی  ۹میلیون مترمکعب تنها در آذرماه بوده
است.منتظرتربتی با تاکید بر اینکه افزایش مصرف گاز از هر دو
سو مربوط به خانوارها میشود ،گفت :در شرایط فعلی ازم است
تا فعالیتهای بیشتری برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش
تبلیغات و افزایش بهره وری تجهیزات صورت بگیرد.وی با اشاره
به طرح بهینه سازی موتورخانهها تصریح کرد :استقبال خوبی از
این طرح صورت گرفت و در حال حاضر این کار در جریان است.
وزیر نیرو در حاشیه جلسه دولت

توافق ایران و آذربایجان برای احداث
نیروگاه برقآبی بر روی رود ارس نهایی شد
وزیر نیرو با اشاره به جلسهی شب گذشته مقامات ایران با معاون نخست وزیر
جمهوری آذربایجان و وزیر انرژی این کشور با مقامات جمهوری اسامی ایران
از نهایی شدمم توافق دو کشور برای احداث نیروگاه برقآبی بر روی رود ارس
خبر داد .رضا اردکانیان وزیر نیرو دیروز چهارشــنبه در حاشیه جلسه هیئت
وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پروژه
تکمیل عملیات اجرایی سد خداآفرین ،با بیان اینکه «عملیات اجرایی تکمیل
سد خداآفرین بر روی رودخانه مرزی ارس سال گذشته آغاز شد» ،اظهار کرد:
سد خداآفرین میتواند حدود یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون متر مکعب آب را در
طول سال تامین کند و اراضی قابل توجهی در پایین دست این سد مشروب
می شود؛ پیش از آغاز پروژه تکمیل سد ،اراضی بهرهمند از آن حدود  ۷۵هزار
هکتار بودند که امروز  ۴۲هزار هکتار دیگر نیز به این اراضی افزوده شده است.
وی با اشــاره به مشروب شــدن در مجموع  ۱۲۰هزار هکتار از اراضی پایین
دست سد خداآفرین از آب این مجموعه ،افزود :عاوه بر آبیاری اراضی پایین
دســت ،پروژه احداث دو واحد نیروگاه برق آبی با ظرفیت تولید  ۲۸۰مگاوات
برق در دستور کار قرار دارد.وزیر نیرو با اشاره به امضای توافقنامهای میان ایران
و آذربایجان در زمینه تکمیل سد خداآفرین و احداث نیروگاه برقآبی بر روی
رود ارس خاطر نشان کرد ۴ :سال قبل موافقتنامهای میان جمهوری اسامی
ایران و جمهوری آذربایجان برای تکمیل سد و بهره برداری از آن منعقد شد
که در ایران به تصویب مجلس نیز رسید؛ در این زمینه از جمله اقداماتی که
باید انجام میشــد این بود که در محاسبه هزینه های احداث سد که توسط
جمهوری اسامی ایران انجام شده بود باید به توافق میرسیدیم و هیئتی فنی
برای این موضوع تعیین شــده بود اما به دلیل بزرگی پروژه و همچنین وجود
اختاف نظرها برای محاســبات فنی ،مباحث مرتبط با این موضوع به طول
انجامید.اردکانیان گفت :با پیگیری های متعدد و برگزاری جلســات مختلف
خوشبختانه روز گذشته معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان به همراه
وزیر انرژی این کشور و همکارانشان مهمان ما بودند و تا پاسی از شب مباحث
نهایی انجام شــد و این توافق به امضا رسید.وی تاکید کرد :با توجه به توافق
انجام شده و روشن شــدن مباحث مالی ،بافاصله برای احداث نیروگاه های
برق آبی سد اقدام خواهیم کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4534
پنج شنبه  4دی  9 1399جمادی ااول  24 1442دسامبر 2020

بازارخودرو کشش آزادشدن قیمت را دارد؟

گزیده خبر

تـکرار یک وعـده قـدیمی

صنعت خودروی کشــور در حال حاضــر رقیب جدی ندارد و
آزادسازی قیمت در چنین بازاری نسخه قابل قبولی نیست و
میتواند منجر به افزایش بیش از پیش قیمت ها شود ،.مدتی
اســت که وضعیت فروش و قیمت گذاری خودرو در کشــور
دچار چالش شده است؛ خودروسازان و مشخصاً وزارت صمت
و ایدرو به دنبال آزادســازی قیمت خودرو و مجلس به دنبال
عرضه خودرو در بورس اســت .رزم حسینی وزیر صمت چند
روز پیش اعام کرد که عرضه خودرو در بورس منتفی و مقرر
شــده سیاست گذاری برای صنعت خودرو بر اساس طرح این
وزارتخانه پیش برود .بافاصله پــس از این اظهارات ،روح اه
ایزدخواه رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع مجلس به
خبرنگار مهر گفت که وزیر صمت نظر شــخصی داده است و
عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج نشده است.
وزارت صمت کــه از ابتدا مخالف عرضه خودرو در بورس بود،
در طرح خود به دنبال این است که قیمت گذاری خودروهای
کــم تیراژ که  ۴۵درصد محصوات خودروســازان را شــامل
میشود آزاد شــود و قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ یعنی
 ۵۵درصد محصوات دستوری بماندآنطور که ایزدخواه گفت،
وزارت صمت کــه از ابتدا مخالف عرضه خودرو در بورس بود،
در طرح خود به دنبال این است که قیمت گذاری خودروهای
کــم تیراژ که  ۴۵درصد محصوات خودروســازان را شــامل
میشود آزاد شــود و قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ یعنی
 ۵۵درصد محصوات دســتوری بماند اما هر ســه ماه یک بار
اصاحیه بخورد و افزایش یابد.در همین رابطه نیز رضا شــیوا
رئیس شــورای رقابت گفته اســت که ســازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران آزادسازی قیمت برخی خودروهای تولید
یا مونتاژ داخلی را به شــورای رقابت ارائه کرده که شــورا نیز
این درخواســت را برای بررسی به مرکز ملی رقابت ارائه کرد
که طی نشســت دیروز دوشــنبه ،اعضای شورا این موضوع را
بررسی نهایی کردند و قرار است نتیجه آن بهزودی اعام شود.
به گفته شیوا ،با این مصوبه قیمت بیش از  ۱۰خودرو که اغلب
آنها بهصورت ســیکیدی وارد میشود ،مانند دناپاس توربو
شــارژ ،هایما ،رانا ،کوئیک ،شاهین ،ســاینا ،پژ و ۲۰۷پانوراما،
چانــگان ،آریا و کی  ۱۳۲ایرانخودرو و ســایپا به دلیل تولید
محصوات مشابه آنها در کرمان موتور ،بهمن و مدیران خودرو
و خروج بازار این خودروها از انحصار ،از شــمول قیمتگذاری
شورای رقابت خارج و از این پس در شرکتهای خودروسازی
قیمتگذاری میشود.

اگر شورای هماهنگی سران قوا ،طرح پیشنهادی وزارت صمت
را تصویب کند ،مســیر برای آزادســازی قیمت خودرو هموار
میشــود و این محصوات توســط خود خودروسازان قیمت
گذاری خواهد شدهمچنین طبق گفته آرش محبی نژاد دبیر
انجمن قطعه سازان برای اجرایی شدن این طرح ،نیاز به مصوبه
شورای هماهنگی ســران قوا است که البته این شورا هنوز در
این خصوص اظهارنظری نداشــته است.اگر شورای هماهنگی
سران قوا ،طرح پیشنهادی وزارت صمت را تصویب کند ،مسیر
برای آزادسازی قیمت خودرو هموار میشود و این محصوات
توسط خود خودروسازان قیمت گذاری خواهد شد.
بازار کنونی خودرو ،کشش آزادسازی قیمت را دارد؟
به گزارش خبرنگار مهــر ،این موضوع که نحوه قیمت گذاری
کنونی خودرو ،موجب زیان خودروسازان شده و از طرفی زمینه
را برای جــوان داان در بازار آزاد فراهم کرده ،نه تنها قابل
کتمان نیست بلکه انتقادات زیادی را هم متوجه عملکرد شورای
رقابت کرده اســت ،اما با توجه به اینکه واردات خودرو ممنوع

اســت و تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه در کشور بسیار پایین
اســت ،نمیتوان برچسب رقابتی شــدن را به بازار محصوات
مورد اشاره وزارت صمت چسباند.تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه
در کشور بسیار پایین است ،نمیتوان برچسب رقابتی شدن را
به بازار محصوات مورد اشــاره وزارت صمت چسبانددر واقع
میزان تولید خودروهای مونتــاژ که مورد توجه وزارت صمت
برای «رقابتی شــدن» بازار قرار گرفته به قدری کم است که
قابل قیاس با خودروهای «کم تیراژ» نیســت؛ به عنوان نمونه
طی  ۸ماه امسال جمع تولید کرمان موتور تنها  ۴هزار و ۸۵۳
دســتگاه بوده اســت.بنابراین با توجه به عدم وجود رقابت در
بازار خودرو که بارها هم مــورد اذعان وزیر صمت قرار گرفته
است ،آزادســازی قیمت این محصول در شرایط کنونی اقدام
قابل قبولی نیست و در این بازار انحصاری ،آزادسازی قیمتها
میتواند خود تبدیل به چالش بزرگ دیگری در این بازار شود.
وعده قدیمی افزایش تیراژ تولید!
رزم حسینی چند بار وعده داده که تیراژ خودروسازان افزایش

تجارت خارجی کشور به  ۵۲میلیارد
دار رسید
در  ۹ماهه ســالجاری ۱۱۰ ،میلیون تن کاا به ارزش  ۵۲میلیارد دار بین
ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات  ۸۵.۲میلیون
تــن به ارزش  ۲۵میلیارد و یکصد میلیون دار بود.به گزارش گمرک ایران،
مهدی میراشــرفی ،رئیس کل گمرک ایران با اعام این خبر گفت :مقایسه
صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به
ترتیب  ۱۷و  ۲۰درصد کاهش نشان میدهد.وی افزود :این میزان صادرات
با توجه به به شرایط ناشی از شیوع بیماری همهگیر کووید ۱۹-و تحریمهای
ظالمانه آمریکا نشانه تاش و همت دستاندرکاران حوزه صادرات و همچنین
تولیدکنندگان کشورمان است و پیشبینی میشود که در ماههای باقیمانده
از سال همچنان به روند افزایشــی خود ادامه دهد.میراشرفی اظهارداشت:
مقاصد کااهای صادراتی ایران در این مدت کشورهای چین با  ۲۰میلیون و
 ۶۰۰هزار تن به ارزش  ۶میلیارد و  ۴۰۰میلیون دار ،عراق با  ۲۰میلیون و
 ۸۰۰هزار تن به ارزش  ۵میلیارد و  ۹۰۰میلیون دار ،امارات متحده عربی
با  ۱۱میلیون و  ۴۰۰هزار تن به ارزش  ۳میلیارد و  ۳۰۰میلیون دار ،ترکیه
بــا  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار تن به ارزش یــک میلیارد و  ۸۰۰میلیون دار و
افغانستان به  ۵میلیون و  ۲۰۰هزار تن به ارزش یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون
دار بودند.رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت :سهم واردات از سر جمع
تجارت خارجی در این مدت به لحاظ وزنی  ۲۵میلیون تن و از حیث ارزش
 ۲۶میلیارد و  ۸۰۰میلیون دار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از
نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش  ۱۶درصد کاهش یافته است.میراشرفی
تأکید کرد :از میزان  ۲۵میلیون تن کاای وارداتی به کشــور  ۱۷میلیون و
 ۵۰۰هزار تن را کااهای اساسی تشکیل میدهد و  ۷۰درصد وزن واردات را
 ۲۵قلم کاای اساسی به خود اختصاص داده است.رئیس کل گمرک ایران
اظهارداشــت :مبدأ کااهای وارداتی در  ۹ماهه سالجاری به ترتیب چین با
 ۲میلیــون و  ۶۰۰هزار تن به ارزش  ۷میلیارد دار ،امارات متحده عربی با
 ۳میلیون و  ۵۰۰هزار تــن به ارزش  ۶میلیارد و  ۳۰۰میلیون دار ،ترکیه
بــا  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار تن به ارزش  ۳میلیارد دار ،هند با یک میلیون و
 ۸۰۰هزار تن به ارزش یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دار و آلمان با  ۹۱۱هزار
تن کاا به ارزش یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون دار بوده اســت.وی همچنین
گفــت :در این مدت  ۵میلیون و  ۲۰۰هزار تن کاا از قلمرو کشــورمان به
کشــورهای همسایه ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۱۰.۹کاهش نشان میدهد.
معاون وزیر صمت خبر داد

تداوم ممنوعیت ثبت سفارش واردات موز
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ،از تداوم ممنوعیت ثبت سفارش واردات
موز خبر داد .حمید زادبوم ،از تداوم ممنوعیت ثبت سفارش واردات موز خبر
داد و اظهار داشت :ثبت سفارش واردات موز از اردیبشهت ماه امسال ممنوع
بوده است ،اما واردات آن از محل صادرات سیب درختی صورت میگرفت.
وی ادامه داد :در شرایط کنونی ثبت سفارش برای واردات موز انجام نمیشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود :اگرچه موز مورد نیاز مردم و کشور
است اما چون کاای اساسی به حساب نمیآید ،وجود محدودیتهای ارزی
برای مدیریت واردات موجب شده است تا این کاا در گروه هفت قرار بگیرد.
زادبوم گفــت :برای گروه هفت در شــرایط کنونــی ،ارزی تخصیص داده
نمیشود و ثبت سفارش آن انجام نخواهد شد.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

ادامه جریان تأمین کااهای اساسی و دارو

مییابد و با عرضه کافی محصول به بازار ،زمینه برای جلوگیری
از رشد بی رویه قیمتها فراهم خواهد شد.رزم حسینی چند بار
وعده داده که تیراژ خودروسازان افزایش مییابد و با عرضه کافی
محصول به بازار ،زمینه برای جلوگیری از رشد بی رویه قیمتها
فراهم خواهد شــدحتی روز گذشته مجددا ً در کارگروه جهش
تولید صنعت خودرو بر افزایش حداکثری تولید و عرضه خودرو
از سوی خودروسازان تاکید کرد اما تجربه خودروسازی در کشور
ما و البته اظهارات قدیمی مسئوان سابق نشان میدهد که این
وعدهها دوام زیادی ندارد و شاید در مدتهای سه ماه یا شش
ماه تولید خودرو رشــد کند ،همانگونه که طی دو سه ماه اخیر
رخ داد و هر روز یکی از خودروســازها از شکستن رکورد تولید
خود خبر داد ،اما با توجه به چالشهای عمده و ریشهای صنعت
خودرو در کشور ،این افزایش تولید نمیتواند استمرار چندانی
داشته باشد.به عنوان نمونه مهدی غضنفری وزیر صمت دولت
دهم در سال  ۹۱بر ضرورت تولید «حداقل»  ۳میلیون دستگاه
خودرو تاکید کرده بود؛ در ســال  ۹۶نیز محمدرضا نعمت زاده
وزیر صمت در دولت یازدهم ،اظهارات غضنفری را مورد اشاره
قــرارداده و تاکید کرده بود که تولید خودرو در کشــور باید از
مرز  ۳میلیون دســتگاه در سال عبور کند؛ اما اکنون که سال
 ۹۹رو به اتمام اســت آمار کنونی تولید خودرو در کشور نشان
میدهد که طی  ۸ماه امســال فقط  ۵۴۲هزار و  ۶۰۰دستگاه
خودرو در کشــور تولید شده است.بنابراین اگر قرار باشد پیش
زمینه آزادسازی قیمت گذاری خودرو صرفاً افزایش تیراژ تولید
باشد ،باید تاکید شود که در بازار انحصاری که رقیب واقعی چه
از ســوی بخش خصوصی و چه از طرف شــرکتهای خارجی
وجود ندارد ،بهانه افزایش تیراژ برای آزادسازی قیمت قابل اتکا
نیست و نه تنها زمینه را برای گرانی فراهم میکند بلکه طبق
گفته ایزدخواه ،این گونه آزادسازی قیمت ،تصمیمی از جنس
گران کردن ناگهانی بنزین در آبان  ۹۸است و بر معیشت مردم
هم اثر مســتقیم دارد.ایزدخواه معتقد است «برای ساماندهی
بازار خودرو و جلوگیری از تقاضاهای کاذب و سوداگرانه ،راهی
جز واقعی کردن قیمتها وجود ندارد .اما دو بحث در این میان
مطرح است .نخست اینکه ،چنانچه بر اساس روش دولت ،اقدام
به آزادســازی قیمتها شود و تعیین نرخ به بازار سپرده شود،
خودرو باز هم گرانتر خواهد شــد و فشار افزونتری به مصرف
کننده واقعی وارد میشود .همچنین این تصمیم جدا از تبعات
اقتصــادی ،باعث بروز تکانههای اجتماعی و اعتراضات عمومی
نیز خواهد شد».

یک مقام مسئول:

رئیس کل گمرک ایران:

افزایش  ۴۶درصدی تجارت با کشورهای اوراسیا

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت
ایران اظهار کرد :طبق آمار گمرک در هشــت ماهه
ســال  ۹۹حدود  ۲۳۳میلیون دار صادرات و حدود
 ۱۱میلیون دار واردات از ارمنســتان داشــتیم .در
حوزه صادرات حدود  ۲۷درصد نسبت به دوره مشابه
سال گذشته کاهش داشتیم .بنابراین روند تجاری تا
حدی تحت تاثیر قرار گرفته اما امیدواریم که در سه
ماهه پایان سال این رقم را جبران کنیم.بهروز حسن
الفت در مورد وضعیت تجاری ایران و ارمنســتان و
تاثیــر جنگ قره باغ بر گذرگاههــای مرزی ایران و
ارمنستان اظهار داشــت :اتفاقات قره باغ مربوط به
زمین آذربایجان بود و هنوز  ۳۵کیلومتر مرز مشترک
ایران با ارمنســتان سر جای خود است .گذرگاههای
نــوردوز یا مغــری همچنان به فعالیــت خود ادامه
میدهند .ممکن است در زمان جنگ قره باغ یا کمی
بعد از آن تاخیری در رفتوآمدها به وجود آمده باشد
که بیشتر به خاطر ماحظات جنگی بوده وگرنه هیچ
مشکلی در روابط جادهای و مبادات ما وجود ندارد.
وی افزود :روند تجاری ایران با ارمنســتان و برخی
از کشورهای اوراسیا بر اســاس موافقتنامه موقت
تجارت آزاد که امضا شــد روند خوب و رو به رشدی

داشت .متاســفانه با پدیده کرونا رشد آن با مشکل
مواجه شد ،برخی کشورها مثل ارمنستان برای مدتی
مرز را بســتند و موقع باز شدن مرزها هم به دلیل
رعایت پروتکلها ایــن کار به کندی صورت گرفت.
در گذشته بیش از  ۲۰۰کامیون در روز از مرز خارج
میشد که بعد از رعایت پروتکلها و اسکورتهایی
که کامیونهای ایرانی را همراه میکنند ،فرآیند کند
شــد.مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه
تجارت ایران با اشــاره به آمار واردات و صادرات دو
کشور تصریح کرد :طبق آمار گمرک در هشت ماهه
ســال  ۹۹حدود  ۲۳۳میلیون دار صادرات و حدود
 ۱۱میلیون دار واردات از این کشــور داشــتیم .در
حوزه صادرات حدود  ۲۷درصد نسبت به دوره مشابه
سال گذشته کاهش داشتیم .بنابراین روند تجاری تا
حدی تحت تاثیر قرار گرفته اما امیدواریم که در سه
ماهه پایان سال این رقم را جبران کنیم.وی افزود :به
آمار میادی و بر مبنای کمیته آمار دولتی ارمنستان
از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر  ۲۰۲۰میادی یعنی
در بازه ده ماهه در مجموع حدود  ۳۳۰میلیون دار
تجارت با ارمنستان داشتیم که  ۲۵۴میلیون دار آن
صادرات و  ۷۴میلیون دار آن واردات بوده اســت.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعام کرد:

تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادرات از
محل ورود موقت
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به مفاد مصوبه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت دربــاره رفع تعهد ارزی از تصویب و ابــاغ فرایند اجرایی ایفای
تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبرداد.به گزارش ســازمان توســعه
تجارت ایران ،حمید زادبوم با اشــاره به مفاد مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی
دولــت در خصوص رفع تعهدات ارزی حاصل از صــادرات از محل ورود موقت به
میزان مابهالتفاوت ارزش صادرات و واردات ،از تصویب و اباغ فرایند اجرایی ایفای
تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبر داد.رئیس کل ســازمان توســعه
تجارت ایران افزود :پس از برگزاری جلســات متعدد کارشناســی میان سازمان
توسعه تجارت ایران ،بانک مرکزی ایران ،گمرک ایران ،سازمان امور مالیاتی و اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران مقرر شد صادرکنندگانی که از تاریخ
 ۲۲فروردین  ۹۷به بعد نســبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کردهاند ،با
مراجعه به گمــرکات ورود موقتکننده کاا ،اطاعات را به دفتر صادرات گمرک
ارسال کنند تا پس از بررسی توسط بانک مرکزی میزان تعهدات ارزی این گروه از
صادرکنندگان محاسبه و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام شود.رئیس کمیته اقدام
ارزی آخرین مهلت مراجعه صادرکنندگان به گمرکات ورود موقتکننده را پایان
دیماه اعام کرد و افزود :بر اساس اباغیه مورخ اول دیماه  ،۹۹مهلت بهرهمندی
صادرکننــدگان از محل ورود موقت و از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت
برای آنان ،تا پایان سال جاری تمدید شده است.
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 ۰.۶درصد مجموع تجارت ایران و ارمنستان افزایش
داشته است.الفت خاطرنشــان کرد :از آبانماه سال
گذشته موافقتنامه تجارت آزاد به صورت موقت در
مورد کااهایی که در پیوســت موافقتنامه در مورد
آنها توافق شــده بود شروع و اجرایی شده و ایران با
این  ۵کشــور در قالب آن کااها ترجیحاتی داده و
ترجیحاتی میگیرد .برآورد ما این اســت که حدود
 ۴۶درصد تجارت ما در هشــت مــاه  ۹۹با مجموع
کشورهای اوراسیا در مشمول کااهای موافقتنامه
افزایــش پیدا کــرده اســت.وی افــزود :از ابتدا با
کشورهایی مثل قزاقستان ،روسیه و باروس وضعیت
تجاری خوبی داشــتیم و روند آن بهبود پیدا کرده
اســت .در مورد ارمنستان از ابتدای سال روند منفی
بوده ولی روند منفی بودن آن رو به بهبود و کاهش
اســت .مهمترین علت آن نیز مشــکات مربوط به
شیوع کووید  ۱۹بود.الفت همچنین در مورد شرایط
گمرک نوردوز اظهار کرد :گمرک نوردوز فعال است،
شــرایط ما در نوردوز از شرایط ارمنستان در مغری
بهتر اســت و البته امیدوار هســتیم که بتوانیم این
ظرفیــت را افزایش دهیم و مبادات کامیون و غیره
بهتر شود.

معاون سازمان بنادر در گفتوگو با ایلنا:

وجود  ۲۰هزار کانتینر کاای متروکه در بنادر
معاون ســازمان بنادر اظهار داشت :کاای متروکه در بنادر چیزی حدود  ۲۰هزار
کانتینر اســت که طبق قوانین با گمرک و سازمان امور اموال تملیکی درباره آن
تصمیم گیری میشود.فرهاد منتصر کوهساری درباره میزان موجودی کاا در بنادر
کشور اظهار داشت :عملیات تخلیه و بارگیری بدون وقفه در تمام بنادر کشور در
حال انجام اســت و در حال حاضر  ۳میلیون و  ۸۲۰هزار تن کاای اساســی در
بنادر کشور موجود است .وی ادامه داد :اینکه در یک دوره زمانی میزان موجودی
کااهای اساسی حدود  ۳الی  ۴میلیون تن در بنادر بوده به این معنا نیست که این
کااها ترخیص نشدهاند بلکه به اندازه خروجی کاا بافاصله ورودی کاا به بنادر
داریم.معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این
میزان موجودی در بین بنادر چرخشی است و ثابت نیست ،افزود :کاای متروکه در
بنادر چیزی حدود  ۲۰هزار کانتینر است که طبق قوانین با گمرک و سازمان امور
اموال تملیکی درباره آن تصمیم گیری میشــود .کوهساری درباره علت ترخیص
سریعتر کااهای عمومی نسبت به برخی از کااهای اساسی از بنادر اظهار داشت:
صاحب کاای عمومی میتواند ســریع تر از کاای اساسی نسبت به ترخیص بار
اقدام کند .صاحب کااهای غیر اساسی مانند فواد ،چوب ،مواد اولیه و  ...نیازی به
ارز ندارد که معطل دریافت آن از مراجع مربوطه باشد.وی ادامه داد :ماندگاری کاا
به زیان صاحب بار اســت چراکه طوانی شدن آن باعث افزایش هزینههایی مانند
انبارداری و  ...میشود .البته همانطور که گفته شد برخی از این کااها ،مواد اولیه
هستند که هر چه سریع تر باید به خط تولید کارخانهها منتقل شوند .

جلسه تامین ارز کااهای اساسی و دارو ظهر دیروز (چهارشنبه) به ریاست معاون
اول رییس جمهور برگزار شد .اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر لزوم
مدیریت و پیگیری دقیق برای تامین کااهای اساسی و دارو در ایام پایانی سال
گفت :جریان تأمین کااهای اساســی و دارو باید به شکل مستمر ادامه داشته
باشــد و و این روند با جدیت دنبال شــود تا مردم دغدغه ای برای تامین دارو
و کااهای اساســی نداشته باشند.معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه در
هفت ســال گذشته با کمبود میوه برای ایام شــب عید مواجه نبوده ایم ،اظهار
داشــت :برای ایام پایانی سال جاری نیز ازم اســت برنامه ریزی دقیقی انجام
شــود تا دغدغه ای در این خصوص وجود نداشته باشد.جهانگیری همچنین با
اشــاره به حلول ماه مبارک رمضان در فروردین سال آینده ،تصریح کرد :برنامه
ریزی ها برای ایام پایانی ســال و شب عید باید به گونه ای انجام شود که از هم
اکنون نسبت به تامین گوشت و مرغ در ایام عید و ماه مبارک رمضان اطمینان
داشته باشیم.وی همچنین از بانک مرکزی خواست تمرکز ویژه ای برای تامین
ارز مورد نیاز دارو داشته باشد تا مردم دغدغه ای برای تامین داروهای مورد نیاز
نداشته باشند.در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشــکی ،رییس سازمان غذا و دارو ،رییس سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ،دبیر ستاد تنظیم بازار و مدیرعامل
شــرکت بازرگانی دولتی ایران نیز حضور داشــتند ،گزارشی از آخرین وضعیت
تامین ارز مورد نیاز دارو و کااهای اساسی ارائه شد و تصمیمات ازم برای تامین
کااهای اساسی و دارو در سه ماه پایانی سال اتخاذ شد.
مرکز پژوهش های مجلس اعام کرد؛

نقاط قوت و ضعف طرح فوادی مجلس
طبق گــزارش مرکز پژوهش های مجلس ،طرح توســعه و تولید پایدار زنجیره
فواد دارای نقاط ضعف وقوت اســت و بــر خاف پیش بینی طرح ،عرضه همه
محصوات زنجیره فواد در بورس امکان پذیر نیست .مرکز پژوهشهای مجلس
در اظهارنظری کارشناســی ،به نقاط ضعف و قوت طرح توســعه و تولید پایدار
زنجیره فواد با رویکرد اصاح سیاستهای تنظیم بازار پرداخت.طبق اظهار نظر
مرکز پژوهشهای مجلس ،زنجیره فــواد ایران با چالشهای متعددی رو به رو
اســت .از جمله چالشهای ساختاری این زنجیره میتوان به عدم توازن زنجیره،
ابهام در تحقق برنامههای توسعه صنعت فواد ،عقب ماندگی در زمینه اکتشافات
معدنی و چالش تأمین مواد اولیه ،فراهم نبودن زیرساختها (تأمین آب ،بنادر ،راه
آهن و…) ،ساختار معیوب تعیین قیمت حاملهای انرژی ،سیاستهای نادرست
تنظیم بازار ،بهره وری پایین ،عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان ســامانههای
آماری و اطاعاتی جامع در زنجیره فواد اشاره کرد.طرح توسعه و تولید زنجیره
فواد بر مبنای اصاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فواد تدوین شده است.
در عیــن حال در برخی مواد آن ایرادهایی وجود دارد که ممکن اســت موجب
مرتفع شدن چالشها و مشکات زنجیره فواد کشور نشود .از جمله نقاط قوت
این طرح میتوان به این نکته اشــاره کرد که در طرح حاضر به همه حلقههای
زنجیره ارزش فواد توجه شده و برای حمایت و توسعه صادرات محصوات زنجیره
فواد پیشنهادهایی ارائه شده است که اجرای صحیح آنها میتواند عاوه بر تأمین
نیاز داخل کشــور موجب صادرات پایدار محصوات زنجیره فواد شود.از جمله
ایرادهای این طــرح میتوان به الزام همه تولیدکنندگان زنجیره فواد به عرضه
محصوات خود در بورس کاا اشــاره کرد که با توجه به واقعیات موجود ،امکان
عرضه محصوات زنجیره فواد توسط همه تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان
کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تأمین مواد
اولیه هستند ،امکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فواد کشور با چالش رو به رو
خواهد شد.طرح حاضر با شناسایی برخی از آسیبهای زنجیره فواد ،در صدد حل
آنها بوده است و تا حدی در این خصوص موفق بوده است ،لذا مرکز پژوهشهای
مجلس با کلیات این طرح موافق است ولی برخی رویکردهای این طرح نادرست
ارزیابی میشــود.مهمترین این رویکردها عبارت است از :بی توجهی به ضرورت
ثبات در صادرات در کنار تأمین پایدار نیاز داخل ،الزام به عرضه محصوات همه
تولیدکنندگان در بورس کاا و ایجاد کمیته جدید برای سیاست گذاری در صنعت
فواد .اصاح این رویکردها ضروری اســت و در صوت عدم اصاح مستعد ایجاد
مشــکات جدید برای زنجیره فواد کشــور خواهد بود که در متن گزارش ،به
جزئیات پیشنهادهای اصاحی اشاره شده است.

استانها
ورزشگاه نقشجهان بهمدت  ۴۵سال به
فواد مبارکه واگذار شد
مدیرعامل باشگاه فواد مبارکۀ سپاهان در خصوص واگذاری ورزشگاه نقشجهان
از سوی شرکت توسعه و تجهیز به شرکت فواد مبارکه گفت :شرکت فواد مبارکه
جهت تکمیل ورزشگاه نقشجهان اقدامات فنی و مهندسی بسیار پیچیدهای انجام
داد و اکنون طبق قرارداد منعقدشــده ،ورزشگاه نقشجهان به مدت حداقل ۴۵
سال در اختیار شرکت فواد مبارکه قرار گرفت .محـــــمدرضا ســـــاکت در
خصوص واگذاری ورزشگاه نقشجهان به شرکت فواد مبارکه اظهار کرد :مردم
اصفهان حدود  ۳۰سال در انتظار ورزشگاه نقشجهان بودند و سرانجام با پیگیری
مدیران شرکت فواد مبارکه این امر به نتیجه رسید.وی ادامه داد :از سوی دیگر،
وزارت ورزش و شــرکت توسعه و تجهیز ،بســتری برای مشارکت در پروژههای
نیمهکاره فراهم کردند تا شرکت فواد مبارکه بهمنظور تکمیل این پروژۀ ملی وارد
عرصه شــود .ورود فواد مبارکه باعث شد زیرساختهای ورزشی کشور و سرانۀ
ورزشــی در استان اصفهان ارتقا یابد و همچنین یک مجموعۀ بزرگ استاندارد با
ظرفیت  ۷۵هزار نفر برای رویدادهای ملی و بینالمللی به امکانات کشــور اضافه
شود.ساکت ادامه داد :پس از بررسیها و هماهنگیهای انجامشده ،مشکات این
ورزشگاه برطرف شد تا امروز این پروژۀ بزرگ از باتکلیفی خارج شود و به چرخۀ
خدمات ورزشــی در حوزۀ فوتبال کشــور اضافه گردد و انتظار مردم اصفهان با
بهرهبرداری از این ورزشگاه به پایان برسد.مدیرعامل باشگاه فواد مبارکۀ سپاهان
در خصوص مدت بهرهبرداری شرکت فواد مبارکه از ورزشگاه نقشجهان گفت:
برای تکمیل ورزشگاه نقشجهان اقدامات فنی و مهندسی بسیار پیچیدهای انجام
شــد و اکنون طبق قرارداد منعقدشده ،ورزشــگاه نقشجهان به مدت  ۴۵سال
در اختیار شــرکت فواد مبارکه قرار گرفته و این شــرکت نیز اجازۀ راهبری و
بهرهبرداری از آن را در اختیار باشگاه قرار داده است.وی دربارۀ اقدامات این باشگاه
درخصوص تکمیل نواقص ورزشــگاه ازجمله ورودیهای غیراستاندارد ورزشگاه
گفت :مجموعۀ ورزشگاه نقشجهان  ۳۰۰هکتار زمین ورزشی دارد که در اختیار
ادارۀ ورزش و جوانان است و راههای ورودی منطقه در اختیار فواد مبارکه نیست.
ساکت افزود :اقداماتی ازجمله روشنایی مسیر ورودی ،دیوارکشی اطراف ورزشگاه،
تکمیل پارکینگها ،تکمیل فیبر نوری ،پست برق و  ...برای تجهیز بیشتر ورزشگاه
در برنامۀ شرکت فواد مبارکه است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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«کنترل تراکنشها» سدی در برابر پولهای کثیف

تولید حساب بانکی جعلی ترفند
مفسدان دانه درشت

یک اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه پیشنیاز جلوگیری از پولشویی و قاچاق،
کنترل و رصد کارتخوانهای فاقد هویت است گفت :سلطان سکه حسابهای
بانکی جعلی متعــددی با گردش مالی میلیاردی در اختیار داشــت اما هیچ
کدام به درســتی شناسایی نشــده بودند .روزهای گذشته همتی رئیس کل
بانــک مرکزی خطاب به برخی بانکهای متخلفی که مطابق با قوانین مقابله
با پولشویی ،ســقف تراکنش بانکی را رعایت نمیکردند ،تذکر داده بود و این
سرپیچی از مصوبات بانک مرکزی را موجب رشد معامات فردایی ارز و دامن
زدن به نوسانات کاذب ارز دانســته بود.نبود نظارت بر تبادات مالی و انتقال
پول که بخش عمــده آن مربوط به رصد تراکنشهای بانکی اســت ،موجب
مفاسدی همچون :فرارمالیاتی ،پولشویی و مفاسد اقتصادی در ایران شده است.
در یک پرونده فســاد اقتصادی ،مجرم  ۱7۰هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱٩
حساب متعلق به اشــخاص حقیقی مختلف به ارزش  ۱۴هزار میلیارد تومان
داشته است.
«کنترل تراکنش» سدی در برابر پولهای کثیف
رصد تراکنشهای بانکی در بســیاری از کشورهای توسعه یافته جهان مانند
آمریکا ،فرانســه ،اســپانیا و … به دقت تمام صورت میپذیرد .برای مثال در
کشوری مثل آمریکا ممیزی های سازمان مالیاتی میتوانند هرگونه اطاعاتی
از بانک درخواســت کنند و بانکها نیز موظف هستند که این اطاعات را در
اختیــار آن ها قرار دهد.دفتر مطالعات اقتصــادی مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسامی در گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال :مروری
بر تکالیف قانونی دستگاهها» در تعریف حکمرانی ریال آورده است« :حاکمیت
از ظرفیتهایــی که نظام پرداخت ریالــی و اطاعات موجود در تراکنشهای
بانکی برای اداره کشور ایجاد میکند ،اســتفاده کند.».بر اساس این گزارش،
حکمرانی ریال ازم اســت در  ۴حوزه نظام بانکی ،مبارزه با پولشــویی ،نظام
مالیاتی و ســامانههای اطاعاتی اجرایی شــود و در نهایت به وسیله اطاعات
تراکنشهای ریالی و نظام پرداخت میتوان تقویت نظام حکمرانی ریال را در
محورهای زیر به دست آورد:
اواً؛ تراکنشهای خارج از نظام بانکی (انجام معامات با اسکناس ،ارز و سکه و
ظهرنویسی چک) محدود شود.
ثانیاً؛ در ارتباط با هر تراکنش بانکی از اطاعات هویتی ،مکانی و اقتصادی هر
کدام از فرستنده و گیرنده وجه مطلع شوند.
ثالثــاً؛ در ارتباط با تراکنشهای با مبالغ قابــل توجه ،هدف از انجام تراکنش
مشخص شود
رابعاً؛ با استفاده از اطاعات به دست آمده ،ضمن ایجاد عدالت مالیاتی و دریافت
مالیات قانونی ،بتــوان از از اقدامات مجرمانه اعم از پولشــویی و تأمین مالی
اقدامات تروریستی و اعمال سوداگرانه پیشگیری کرد.
همچنین در بخشی از این گزارش به  ۴نهاد اثرگذار حکمرانی ریال اشاره شده
اســت .نظام بانکی ،بانک مرکزی ،سازمان امور مالیاتی و مرکز اطاعات مالی
کشور از جمله این نهاد ها هستند که در این بین نظام بانکی از اهمتی بسزایی
برخوردار است.
تولید حساب بانکی جعلی ،ترفند مفسدان دانهدرشت
ســید محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به
اینکه بانک مرکزی طبق ماده  ۱۱قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مکلف
بوده با همکاری سازمان امور مالیاتی تا پایان آبانماه سال جاری دستگاههای پوز
را ساماندهی و احراز هویت کند ،تاکید کرد :پوزهای بیهویتی که فاقد پرونده
مالیاتی هستند قاعدتا تا پایان این ماه باید اتصالشان قطع میشد اما متاسفانه
هنوز عزمی برای این کار از سوی بانک مرکزی دیده نمیشود.سبحانیان با بیان
اینکه یکی از عواقب رصد نشــدن گردش مالی ریالی افراد در جامعه ،نوسانات
نرخ ارز است ،گفت :اگر تمام نقل و انتقاات ریال به وسیله سازوکار حکمرانی
ریال در کشــور کنترل شود به تبع آن حرکت ریال به سمت بازار دالی دار و
باز فردایی ارز مســدود میشود و در نهایت موجب مهار نوسانات کاذب ارز در
بازار خواهد شد.این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه به طور کلی حکمرانی
ریال قادر است تا بازارهای موازی ضد تولید در کشور مثل ارز و طا را رصد و
تراکنشهای مربوط به آن را با محدودیتهای مالیاتی کنترل و مهار کند ،ادامه
داد :سلطان سکه ،حسابهای زیادی با هویتهای جعلی متعددی داشت و با
وجود آنکه این حسابها گردش حساب میلیاردی داشتند اما فاقد کد اقتصادی
و پرونده مالیاتی بودند.وی افزود :در حال حاضر تعداد زیادی حساب بانکی فعال
در دست سودجویان است که متعلق به افراد متوفی است.
حدود  4میلیون دستگاه پوز فاقد پرونده مالیاتی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حکمرانی ریال به سازوکاری اطاق میشود که
برای رصد جریان گردش ریال در مبادات مالی مورد اســتفاده قرار میگیرد،
افــزود :دقیقا همین ســازوکار را آمریکا برای دار خود اجرا کرده اســت که
به وســیله آن میتواند از ســلطه دار برای مقاصد تحریمی خود علیه ایران
بهرهبرداری کند.وی با بیان اینکه حکمرانی ریال از دو جنبه مبارزه با پولشویی
و نظام مالیاتی حائز اهمیت اســت ،خاطرنشان کرد :عدم کنترل تراکنشهای
بانکی ،اجحاف مالیاتی را به همراه داشــته اســت ،که از یک سو منجر به فرار
مالیاتی دانهدرشــتها و از ســوی دیگر موجب اعمال مالیاتهای سنگین به
تولیدکنندگان خوشنام و ورشکستگی آنها شده است.این استاد دانشگاه با اشاره
به اینکه نوســانات کاذب اخیر طا و ارز ،بانــک مرکزی را به ناچار مجبور به
تقویت نظارت بر حســابها و تراکنشهای داخلی و خارجی کرد که منجر به
مسدودی برخی دســتگاههای پوز در خارج از کشور شد ،خاطرنشان کرد :در
داخل کشور حدود  ۴میلیون دستگاه پوز هست که هنوز فاقد پرونده مالیاتی
هســتند.یکی از کارهای مهمی که در راستای حکمرانی ریال باید انجام شود
تفکیک حســابهای شخصی از شغلی است ،تشریح کرد :تمامی حسابهای
شــغلی و تجاری باید داری کد اقتصادی و پرونده مالیاتی باشد و حسابهای
شخصی نیز حتما باید محدودیت سقف نقل و انتقال و تراکنش شوند.
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بازدهی مثبت پاایشی یکم؛ سراب یا واقعیت؟!

کاهش ارزش دارایی صندوق پاایشی یکم از زمان قابل معامله
شدن این صندوق تا کنون ،باعث شده بحث های زیادی پیرامون
اعتماد از دست رفته مردم به صندوق های سرمایه گذاری دولت
مطرح شــود؛ اما باید دید کاهش ارزش این صندوق واقعا باید
منجر به از بین رفتن اعتماد شــود یا صرفا این روند ناشــی از
ذات پر ریسک بازار سرمایه و امری طبیعی است؟پاایشی یکم
دومین صندوق سرمایه گذاری دولت بود که در قالب  ETFپذیره
نویسی شــد .این صندوق که شامل باقی مانده سهام دولت در
چهار پاایشگاه تهران ،اصفهان ،تبریز و بندرعباس است از همان
ابتدا پر از حاشیه بود .درحالی که وزارت اقتصاد قول عرضه سه
صنــدوق را در روزهای اوج بورس به مــردم داده بود ،یک قدم
مانده تا عرضه پاایشی یکم ،به عنوان دومین صندوق و بعد از
عرضه دارایکم ،وزیر نفت ســاز مخالفت زد و پذیره نویسی این
صندوق با حاشیه همراه شد.

حاشیه های پاایشی یکم
تایید و تکذیب عرضه یا عدم عرضه پاایشی یکم آنقدر ادامه
داشت که باعث حرکت نخستین مهره ریزش بازار شد! ریزشی
که از مردادماه آغاز شد و تا اوایل آبان ماه ادامه داشت .ریزشی
که دامنه آن به ارزش پاایشی یکم نیز کشیده شده و بسیاری
از خریداران این صندوق ناراضی از خرید خود ،دولت را مقصر
می دانند.به هر صورت ،پذیره نویسی این صندوق درحالی که
هر سهم  ۱۰هزار تومان قیمت داشت ،از پنجم شهریورماه آغاز
شد و تا اواخر شهریورماه ادامه داشت ،اما طبق قانون که ETF
ها باید یک ماه بعد از پذیره نویســی قابل معامله شــوند ،این
صندوق قابل معامله نشد و خریداران این صندوق از  ۱۱اذرماه
بازار سرمایه دیروز روندی نسبتا نوسانی
داشت و در حالی که در ساعات ابتدایی
معامات تا یک میلیــون و  ۴۵۴هزار
واحد صعود کرده بود ،در نهایت در رقم
یک میلیون و  ۴۴۴هزار واحد ایستاد.
شــاخص کل بورس دیــروز با ۲۸۸۵
واحد افزایش رقم یک میلیون و ۴۴7
هزار واحد را ثبت کرد .شــاخص کل با
معیار هم وزن هم با  ۸۱۰۶واحد صعود
به رقم  ۴۶۸هزار و  ۵۱۱واحد رســید.
معامله گران یک میلیون معامله انجام
دادنــد که  ۱۳۱هــزار و  ۴۸۲میلیارد
ریال ارزش داشــت.در این بازار معدنی
و صنعتــی گلگهر و فواد آلیاژی ایران

امکان معامله پیدا کردند .برای این تاخیر دایل متعددی ذکر
شد که به نظر می رســد ،کاهش ارزش سهام پاایشی دلیل
اصلی آن بود ،زیرا پس از پایان پذیره نویسی نمادهای پاایشی
نزولی شدند و ارزش صندوق در مقایسه با دوران پذیره نویسی
کاهش یافت.البته روند نزولی سهم های پاایشی پس از قابل
معامله شدن پاایشی یکم همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه این
صندوق در  ۱۶روز معاماتی گذشته (از ابتدای فعالیت) ،فقط
سه روز مثبت بوده و در سایر روزها روندی نزولی داشته است.
این صندوق اکنون به زیر قیمت بازگشــایی رسیده و قیمت

سهامداران کدام شرکتها
بیشتر سود کردند
نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت و در مقابل صنایع پتروشــیمی
خلیج فارس ،فــواد مبارکه اصفهان،
ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعی،
پاایش نفت اصفهان و ملی صنایع مس
ایران نســبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر منفــی را گذاشــتند.همچنین
ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعی،
پاایش نفت اصفهان ،ایــران خودرو،

سایپا ،گسترش ســرمایه گذاری ایران
خودرو ،بانک تجــارت و فواد مبارکه
اصفهان نمادهای پربیننده بازار بورس
را تشکیل دادند.
شاخص کل فرابورس نیز بال  ۲۳واحد
افزایش رقم  ۲۰هــزار و  ۱۴۳واحد را
ثبت کرد.معاملهگران ایــن بازار ۸۲٩
هزار معامله به ارزش  ۱۴7هزار و 7۴7
میلیارد ریال انجام دادند.بیمه پاسارگاد

صندوق پاایشــی یکم از خالــص ارزش داراییهای این نماد
بیشتر است .روز گذشته ( NAVارزش خالص دارایی) صندوق
 ۸۴۰۰تومــان و قیمت هر واحد صنــدوق  ٩۰۰۰تومان بود.
تفاوت عمده دارایکم با پاایشی یکم در این است که دارایکم
با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد و معامله آن همزمان
با رشد شــارپی بازار بود ،به همین دلیل بیش از  ۲۰۰درصد
رشد کرد؛ درحالی که پاایشی یکم در قیمت سقف عرضه شد
اما معامله آن همزمان با روزهایی است که بازار هنوز در مسیر
اصاح و تعادل قرار دارد.
و فواد هرمزگان جنوب نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل
صنعتی مینــو ،پتروشــیمی زاگرس،
ســنگ آهن گوهرزمین ،اعتباری ملل
و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبــت را روی فرابورس گذاشــتند.
لیســت نمادهای پربیننده این بازار از
ســرمایه گذاری مالی سپهر صادرات،
برق و انرژی پیوندگســتر پارس ،بانک
دی ،کشاورزی و دامپروری ماردشیر،
صنایع چوب خزر کاســپین ،توســعه
مســیر برق گیــان و مجتمع صنایع
استیک یزد تشکیل شده است.

بیمها و امیدها درباره ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۰

یــک کارشــناس اقتصادی تاکیــد کرد :اگــر دولت در
سیاســتهای اقتصادی خود تجدید نظــر کند و بخش
خصوصی واقعــی قدرت بگیرد با رفع تحریمها ،شــاهد
افزایش ارزش پول ملی در سالهای آینده خواهیم بود.
 ،اقتصاد ایران دههها است با چالشهای گوناگونی دست
و پنجه نرم میکند که بســیاری از آن عوامل ساختاری و
بسیاری دیگر ناشی از نوع مدیریت و سیاستهای اجرایی
است .با این حال ،این روزها اقتصاد ما بیش از پیش با بیم
و امید آغشته است.
دورنمای رفع تحریمها چه میگوید؟
از زمــان روی کار آمــدن دولت تدبیر و امیــد ،یک بار
تحریمهای اقتصادی برداشته شــد و تاثیر آن بر اقتصاد
کشــور ملموس بود .هرچند این اتفاق دوام زیادی نیاورد
و ایران بار دیگر به مدار تحریم پیوســت اما همین مدت
کوتاه هم نشــان داد که تحریمها نقش مهمی در سامت
اقتصادی کشــور دارند.حاا با تغییــرات بینالمللی امید
آن میرود بار دیگر مذاکرات برجامی آغاز شــود .در این
گفتوگــو میخواهیم به این موضــوع بپردازیم که رفع
احتمالی تحریمهای ایران در ســال  ۱۴۰۰چه تاثیری بر
ساختار اقتصاد کشــور و سیاستهای پولی و ارزی بانک
مرکزی خواهد گذاشــت .آیا بانک مرکزی همچنان باید
سیاســت انقباضی خود را ادامه دهد؛ حذف صفر از واحد
پولــی چه جایگاهی در این معادلــه دارد؟ در مجموع آیا
در سال  ۱۴۰۰شاهد بازگشــت ارزش به پول ملی خود
خواهیم بود یا خیر؟

تاثیر حذف صفر از واحد پولی بر تورم؟
مرتضی بکی حســکویی ،اقتصاددان و تحلیلگر مســائل
اقتصادی ســخنان خود را با محوریت تورم و واحد پولی
آغاز کرد و گفت :موضوع حذف صفرها و ارزش پول ملی
پیــش از این که یک بحث نظری و تئوریک باشــد ،یک
بحث روانی و ذهنی است .چنانچه صفر حذف شود ،پول
ملی نه تقویت میشــود و نه تضعیف میشود و این اقدام
در قالب رفرمهای پولی در بســیاری از کشــورها به اجرا
درآمده و عموماً هم یک نوع بینش ذهنیتســازی پشت
آن بوده است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید
این اقدام را راهکاری برای تقویت پول ملی دانست ،ادامه
داد :بلکه ممکن اســت در کوتاه مدت ،برای برخی افراد
به گمان اینکه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده اســت،
افزایش قیمتها را در پی داشته باشد البته این به معنای
اثر تورمی نیست.وی افزود :این نوع افزایش قیمت به ویژه
زمانی میافتد که ما کااهای خردمان زیر واحد پولی است
و چون عدد اینها گرد میشود ،قیمت در مبادات خرد به
ســمت باا افزایش مییابد .ولی در مجموع حذف صفر از
واحــد پولی نه اثر کنترلی و نه اثر منفی شــدید بر روی

قیمتها دارد که فکر کنیم منجر به تورم میشود.

مردمی کردن اقتصاد ،راهحل تقویت پول ملی
بکی حسکویی با بیان اینکه تقویت پول ملی در گرو رشد
اقتصادی اســت ،تصریح کرد :هرچه اقتصاد یک کشــور،
تولید بیشــتری داشته باشد و رشد مثبتی را تجربه کند،
پول آن کشور تقویت خواهد شد .به واسطه آنکه آن کشور
میتواند مازاد تراز تجاری داشته باشد و از محل صادرات
خــود ،ارز مورد نیاز بــرای وارداتش را تامین کند .به این
ترتیــب ،مازاد عرضه ارزهای خارجــی میتواند منجر به
تقویت پول ملی شود اما در کنار آن ،باید به این پرداخت
که اصوا رشــد اقتصادی در گرو چیست؟وی خاطرنشان
کرد :در این مورد باید به تمامی ابعاد رشد اقتصادی توجه
شــود .رشد اقتصادی در کشــوری مثل ایران که سالها
متکی به درآمدهای نفتی بوده اســت ،اما اان با کاهش
این درآمدها ،اقتصاد ما فرصت بازسازی و واگذاری اقتصاد
به بخش خصوصی را پیدا کرده است.این تحلیلگر مسائل
اقتصادی یادآور شــد :خصوصی کــردن و مردمی کردن
اقتصاد به معنای آنکه بخش خصوصی واقعی اقتصاد رشد
پیدا کند و مسیر بلندمدت اقتصاد را تعیین کند ،مهمترین
مسئله امروز اقتصاد ایران است.بکی حسکویی ادامه داد:
متاسفانه طی سالهای گذشته ،خیلی به این مقوله توجه
نشــده و خصوصیســازی هم اگر انجام شده ،به معنای
مشارکت بخش خصوصی واقعی نبوده است و تنها بخشی
از داراییهای دولتی جابجایی و تغییر پیدا کرده که آن هم
بسیار محدود و ناقص انجام پذیرفته است.وی افزود :اما آن
چیزی که منظور من از خصوصیســازی به معنای واقعه
کلمه است ،این است که در وهله اول ،در اقتصاد آزادسازی
انجام بگیرد و بخش خصوصی بتواند به راحتی رقابت کند.
این اقتصاددان یادآور شــد :اکنون متاسفانه وجود بخش
دولتی و شــبه دولتی ،مانع رشد بخش خصوصی شده و
این عدم فضای رقابتی باعث شده تا بخش خصوصی نتواند
خود را تقویت کند و در بازارهای بینالمللی رقابت کند.
افزایش بهرهوری عوامل تولید شرط خروج از رکود
بکی حسکویی در ادامه با بیان اینکه رشد بهرهوری عوامل
تولید در اقتصاد ما کاهش پیدا کرده اســت ،اظهار کرد:
متاسفانه در کشــور ما ،به دلیل کاهش سرمایهگذاریها،
بهرهوری ســرمایه و نیروی کار کاهش یافته است و این
کاهش بهــرهوری عوامل تولید ،هزینــه تولید را افزایش
داده اســت.وی ادامه داد :متاســفانه در این ســالها ،در
کنار هزینههایی که ناشــی از سیاســتهای انبســاطی
دولت و رشــد نقدینگی است و تورمی که از محل همین
سیاستها به اقتصاد تحمیل میشود ،هزینههای تولید هم
افزایش یافته و قدرت رقابت اقتصاد کاهش یافته است.این
کارشناس اقتصادی اضافه کرد :به همین دلیل ،صنایع ما

نیاز به بازســازی دارند و این امر ،مستلزم سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف اقتصادی اســت تا بتواند با رشــد
بهرهوری هزینههای تولید را کاهش و قدرت رقابتپذیری
صنایع افزایش را افزایش دهد.بکی حسکویی تصریح کرد:
اینها مسائلی اســت که در کوتاه مدت میتوان گامهای
جدی را در راســتای آن برداشت ،اما به شرطی که بخش
خصوصی مورد توجه قرار بگیرد؛ امری که طی ســالها،
اقتصاددانان بر آن تاکید داشــتهاند امــا هیچگاه تحقق
پیدا نکرده اســت.وی دلیل این امر را در این دانست که
دولت رقیب بخش خصوصی بوده اســت و گفت :همواره
منافع دولت و شرکتهای دولتی در گرو همین وضعیت
بوده اســت ،بنابراین ،هیچگاه اجازه داده نشده است که
خصوصیسازی و مردمیســازی اقتصاد به معنای واقعی
کلمه اتفاق بیفتد.این اقتصاددان بهبود شرایط کسبوکار
را دیگر نیاز این روزهای اقتصاد ایران دانست و افزود :بهبود
شرایط کسبوکار به این معناست که امکان رقابت صنایع
فراهم شــود .چرا که وقتی که صنایــع در انحصار بخش
دولتی هســتند امکان رقابت وجود ندارد.بکی حسکویی
تاکید کرد :این مجموعه عوامل به هم پیوسته باید مورد
توجه قرار بگیرد تا ما شــاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم
و در کنار رشــد مثبت اقتصادی با جهتگیری صادرات و
توجه به بازارهای بینالمللی میتوانیم تراز تجاری خود را
به ســمتی ببریم که منجر به تقویت پول ملی بشود؛ در
غیر این صورت ،ما روز به روز شــاهد کاهش ارزش پول
ملی خواهیم بود.

تاثیر رفع تحریمها بر ارزش پول ملی
بکی حســکویی درباره نقش تحریمها بر ارزش پول ملی
اظهار کرد :بخشی از تحریمها که مربوط به مبادات پولی
است ،هزینههای تامین مالی و نقل و انتقال ارز برای بخش
خصوصــی را افزایش میدهد که تــا حد زیادی منجر به
افزایش هزینههای تولید آنها میشــود و از ســوی دیگر،
نتیجه دیگر تحریمها ،کاهش درآمدهای نفتی دولت است
که دولت را مجبور میکند برای جبران کســری بودجه
خود به تضعیف پول ملی رضایــت بدهد.این اقتصاددان
اضافه کرد :بنابرایــن ،این دو مورد هزینههای تولید را به
ارزش ریالــی افزایش میدهد و به تبــع آن ،در بازارهای
داخلی قــدرت خرید مردم کاهش مییابد و در نتیجه ،با
کاهش تقاضا بــرای کااها ،بنگاههای تولیدی نیز متضرر
میشــوند.وی تصریح کرد :امروزه تحریمها در اقتصاد ما
شــرایطی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده اســت که
هزینهای که صرف تولید میکنند ،به مراتب افزایش یافته
است و نقل و انتقالهای مالی بینالمللیشان هم سختتر
شده اســت .به همین خاطر ،قدرت رقابتپذیری آنان تا
حد زیادی کاهش پیدا کرده و حضورشــان در بازارهای
بینالمللی تحتالشعاع قرار گرفته است.
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چرا پاایشی یکم منفی شد؟
ارزش پاایشــی یکم متاثر از سهم های پاایشی است .در این
میان آنچه که به روند نزولی پاایشی یکم دامن زده ،سهام جایزه
شــپنا است که باعث غلبه عرضه بر تقاضا شده است؛ موضوعی
که روی روند سایر سهم های پاایشی نیز تاثیرگذار است و باید
منتظر تخلیه این فشار فروش بود.از سوی دیگر میزان نقدینگی
موجود در بازار سرمایه با اوایل سال قابل مقایسه نیست .حدود
 ۱۰تــا  ۱۶هزار میلیارد نقدینگی در بــازار وجود دارد که برای
باا کشیدن همه سهم های بزرگ کافی نیست .برای مثال یک
روز خودرویی هــا ،روز دیگر بانکی ها و ...صعودی خواهند بود.
درواقع نقدینگی موجود در بازار ،بین ســهم های بزرگ پخش
شده است.به هر صورت ،هرچند روند حرکت بازار سرمایه طی
یک سال گذشته از منطق به دور بود و برخی تصمیمات دولت
باعث خروج بورس از ریل خود شــد ،اما باید به این نکته توجه
داشــته که ســرمایه گذاری در جایی که درآمــد ثابتی در پی
ندارد ،پر ریســک بوده و احتمال نوســان برای آن وجود دارد؛
هرچند مســئوان برای جلب اعتما مــردم و ترغیب آن ها به
خرید پاایشــی یکم ،سنگ تمام گذاشتند و بارها روی ETFها
و تخفیف و بازدهی ایــن صندوق ها تاکید کردند .حتی فرهاد
دژپسند ،وزیر امور اقتصاد و دارایی اعام کرده بود که از اهداف
عرضه ســهام در قالب صندوق  ETFحرکت به ســمت عادانه
سازی نظام توزیع درآمد و ثروت است.هرچند که از نگاه منطقی،
نباید از همه سهم ها و صندوق ها انتظار رشد شارپی داشت اما
حال که بازدهی صندوق پاایشــی یکم منفی شده ،صحبتی از
آن به میان نمی آید تا پاســخگوی حدود چهار میلیون خریدار
این صندوق باشد!

کاهش قاچاق با یکسانسازی نرخ ارز
یک کارشــناس امور اقتصادی گفــت :منطقی کردن نرخ تعرفــه واردات و
یکسانسازی نرخ ارز میتواند شفافیت بیشتری در واردات و صادرات به همراه
آورد و به طور کلی قاچاق را کاهش دهد.هادی حقشــناس ،کارشناس امور
اقتصادی و نماینده پیشین مجلس درباره ارتباط قاچاق کاا و ارز چند نرخی
گفت :هربارکه قیمت ارز باا رود ،واردات و قاچاق افزایشی و صادرات کاهشی
خواهد شد .در طول سنوات گذشته این موضوع را شاهد بودیم که افزایش ارز
به قاچاق منجرشده زیرا قیمت کاا افزایش یافته است.وی در ادامه اضافه کرد:
وقتــی بهای یخچال برفرض  ۱۰۰۰دار باشــد و قیمت ارز  ۳۰هزار تومان،
یخچال  ۳۰میلیون تومان خواهد شد و چنانچه قیمت ارز  ۱۰هزارتومان باشد،
 ۱۰میلیون تومان خواهد بود .پس قیمت ارز بر قاچاق کاا اثرگذار اســت و
در این امر تردیدی وجود ندارد .نکته بعدی این است ،زمانی در این خصوص
فاجعه ایجاد میشــود که قیمت ارز چند نرخی باشد .اتفاقی که در مورد دان
مرغ افتاد ناشی از همین امر است .یعنی دان مرغ به قیمت  ۴۲۰۰تومان بود،
ولی مرغ در بازار به قیمت نرخ ارز آزاد خرید و فروش میشد.حقشناس در این
باره تصریح کرد :نکته تاثیرگذار بعدی در این زمینه تعرفهها است .به هر دلیل
وقتی تعرفهها غیرواقعی اســت بر قاچاق موثر است .به این معنا وقتی تعرفه
کاا را یکباره دو ،سه یا چند برابر میکنیم ،قاچاق در چنین شرایطی توجیه
پیدا میکند .شاید بهتر باشد این را بگوییم که اگر تعرفه کاا را گران کنیم ،به
طور حتم افزایش قاچاق خواهیم داشت .با تعرفه و نرخ ارز نیتوان قاچاق را در
اقتصاد کشور قابل توجیه یا فاقد توجیه کرد.وی در ادامه افزود :منطقی کردن
نرخ تعرفه و یکسانســازی نرخ ارز میتواند شفافیت بیشتری در صادرات و
واردات به همراه آورد و به طور کلی قاچاق خروجی و ورودی را کاهش دهد.
این کارشــناس امور اقتصادی درباره کمک دیگر دســتگاههای مسئول برای
کاهــش این معضل به بانک مرکزی بیان کرد :بانک مرکزی و دســتگاههای
مســئول در واقع مجری قوانین هستند .وقتی در هیئت وزیران یا مجلس یا
هر نهاد تصیمگیر دیگرتعرفه غیرواقعی تصویب میشــود ،دیگر بانک مرکزی
یا سایر دستگاهها کاری ازدستشــان برنمیآید زیرا باید قوانین باا دستی را
اجرا کنند ،البته به این معنا نیست که هیچ اقداماتی انجام ندهند ،ولی اشکال
اساسی در سیستم است که نیاز به اصاح دارد .حقشناس در اینباره اظهار
داشت :درباره اصاح ساختاری اقتصاد ایران زیاد سخن گفته میشود ،یکی از
آنها همین تک نرخی کردن ارز و واقعی شدن تعرفهها است زیرا تا زمانی که
شرایط به این شکل است ،کنترل بسیار سخت خواهد بود .از سوی دیگر چون
در شرایط جنگ اقتصادی واقع شدیم باید قیمت ارز را واقعی کرد زیرا منابع
ارزی کشور کمیاب و محدود است.وی در ادامه تاکید کرد :بسیار واضح است،
زمانی که در بیابان گیر کردید و یک قمقمه آب بیشتردر اختیار ندارید ،آن را
باید با دقت بیشتر و قطره به قطره مورد استفاده قرار دهید ،در غیر این صورت
آن بطری آب را هم از دست خواهید داد.

ادغام از تکرار سرنوشت موسسات اعتباری
جلوگیری میکند
کارشــناس مسائل اقتصادی گفت :ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح
سیاستی است که از تکرار مشکات موسسات اعتباری که در گذشته تجربه
شد ،جلوگیری میکند.مجید جمشیدی اظهار داشت :ادغام بانکهای وابسته
به نیروهای مسلح سیاستی بود تا مشکات موسسات اعتباری که در گذشته
تجربه شــد تکرار نشود و این خطر وجود داشت که خلق نقدینگی حاصل از
فعالیت این بانکها و جبران زیان آنها منجر به اثرات تورمی بیشتر در اقتصاد
ایران شود.این کارشــناس اقتصادی اظهار کرد :سیاست ادغام یا ساماندهی
بانکها باید در راســتای بســته جامعتری اجرا شود و مشخص شود که چه
اهدافی از بحث ادغام دنبال میشود.وی عنوان کرد :سیستم بانکی در شرایط
کرونا با تغییراتی مواجه شده اســت و از طریق شبکههای اینترنتی بسیاری
از خدماتی که در گذشــته انجام میشد بر بستر الکترونیک قابل انجام است
بنابراین شــاید فرصتی فراهم شده است تا ادغامها و ایجاد بستر برای تغییر
ســاختار در سیستم بانکی را فراهم کنند.عضو اســبق شورای بورس با بیان
اینکه موسسات بزرگ نیازمند مدیریت قوی هستند ،اظهار کرد :نتایج ادغام
باید از بروز فســاد جلوگیری کند و به طور قطع بزرگترشدن مجموعه بانک
سپه ،نیازمند مدیریتی قویتر در ابعاد و چارچوب این ادغام است.جمشیدی
با تاکید بر اینکه اگر سیاستها برای کنترل و نظارت بر بانکها درست اعمال
شود معلولها به وجود نمیآیند ،اظهار کرد :بانک مرکزی باید نظارت بیشتری
بر بانکها داشــته باشد تا با سیاســتهای کان بانک مرکزی همراه باشند.
تعداد شــعب یا بانکها ماک نیســت و کنترل و نظارت صحیح باید بیشتر
مورد توجه قرار گیرد.
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سردرگمی اروپاییها در مقابله با ویروس جهش یافته کرونا
پس از مشــاهده نوع مسریتر ویروس کرونا در انگلیس ،کشورهای اروپایی بدون
هماهنگی و داشــتن رویهای مشترک برای جلوگیری از ورود این ویروس به داخل
مرزهای خود به تکاپو افتادهاند .به دنبال جهش ویروس کرونا در بریتانیا  ،اکنون کل
اتحادیه اروپا درگیر شرایط اضطراری شده است .به گفته محافل اتحادیه اروپا اولین
جلسه بحران مقامات بروکســل در روز دوشنبه نتیجه مشخصی به همراه نداشته
است و مقامات به رد و بدل کردن اطاعات مربوط به اقدامات انفرادی کشورها می
پردازند« .هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان پیشــتر از اتحادیه اروپا خواسته بود که
برای مقابله با این بحران جدید راهبردی یکسان در پیش بگیرد.این در حالی است
که پس از اعام قرنطینه شدید در لندن و جنوب انگلیس به دلیل مشاهده ویروس
جهش یافته جدید ،شــماری از کشورهای اروپایی سفر به انگلیس و از انگلیس را
ممنوع و مقررات شدیدی را برای مسافران از مقصد این کشور به اجرا گذاشتند.

عاقانه تر است .با این حال زنجیره های تأمین کااهای اساسی و سفرهای ضروری
باید باقی بمانند.تا کنون بســیاری از کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند که سفر
به انگلیس و بالعکس را متوقف کنند .در این میان فرانســه با مسدود کردن کانال
مانش و بستن مرزهای خود با انگلیس ،تاش کرده است تا انتقال سرعت ویروس
جهش یافته را کاهش دهد .این ممنوعیت باعث ایجاد صف های طوانی در نزدیکی
بندرگاه های کنت شده است .اوضاع به ویژه با در پیش بودن تعطیات کریسمس و
عدم اطمینان در مورد توافق برگزیت بدتر شده است.روز چهارشنبه رانندگان بیش
از  1۰۰۰کامیــون که در خارج از بندر دوور در جنوب شــرقی انگلیس گیر کرده
بودند به دلیل مخالفت با تقاضای عبورشان به فرانسه با پلیس درگیر شدند .این در
حالی اســت که کارشناسان احتمال می دهند ویروس کرونا جهش یافته تا کنون
به چندین کشور اتحادیه اروپا رسیده است و بسته شدن مرزها بی معنی است.

مخالفت کمیسیون اروپا با منزوی کردن انگلیس
کمیســیون اتحادیه اروپا مخالفت خــود را با ممنوعیت حمل و نقل به انگلیس و
بالعکس اعام کرد .بر این اساس اتخاذ اقدامات پیشگیرانه ضروری است  ،اما درعین
حال سفرهای ضروری به انگلیس و بالعکس و جابجایی کاا به کشورهای اتحادیه
اروپا باید امکان پذیر باشد .کمیسیون اروپا تاکید کرد ممنوعیت پرواز هواپیماها و
حرکت قطارها باید متوقف شود  ،زیرا باید سفرهای ضروری انجام گرفته و از وقفه
در زنجیره تامین کاا جلوگیری شود.کمیسیون اروپا همچنین خواستار یک رویکرد
هماهنگ در این خصوص شد و تاکید کرد فع ً
ا باید از همه سفرهای غیر ضروری
خودداری شود .همچنین کادر پزشــکی و سایر کارکنان بخش های حیاتی نباید
مجبور به قرنطینه شوند .معافیت از آزمایش و تعهدات قرنطینه باید در مورد خلبانان
 ،رانندگان کامیون یا ناخدای کشتی ها نیز اعمال شود.

آلمان سفر به سه منطقه را ممنوع کرد
وزارت بهداشت آلمان ممنوعیت ورود مسافران از انگلیس  ،ایرلند شمالی و آفریقای
جنوبی را از ســه شنبه به دلیل ویروس جهش یافته کرونا اعمال کرده است .طبق
این دســتورالعمل از اول ژانویه  ، 2۰21افرادی که در آلمان اقامت و یا حق اقامت
دارند  ،می توانند با تأیید قبلی وزارت کشور به داخل کشور منتقل شوند.طبق گفته
وزارت بهداشت ،این ممنوعیت شامل حمل و نقل مسافران با قطار  ،اتوبوس  ،کشتی
و پرواز مســتقیم از این مناطق می شود .از روز پنجشنبه  ،مسافران این مناطق و
کسانی که در  1۰روز گذشته قبل از ورود به آلمان در آنجا اقامت داشته اند نیز باید
از نظر ویروس کرونا آزمایش شــوند«.ینس اشپان» وزیر بهداشت آلمان در توجیه
این اقدامات گفت« :تا زمانی که بتوانیم  ،می خواهیم از گســترش ویروس بالقوه
خطرنــاک به قاره اروپا جلوگیری کنیم .ممنوعیت حمل و نقل از انگلیس  ،ایرلند
شمالی و آفریقای جنوبی یک اقدام احتیاطی است ،تا زمانی که اطاعات بیشتری
در مورد ویروس جهش یافته کرونا در این مناطق کسب کنیم».

سازمان بهداشت جهانی جلسه اضطراری تشکیل می دهد
دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبرای اروپا جلسه بحران کشورهای
عضو خود را تشــکیل مــی دهد« .هانس کلوژ» مدیر منطقه ای این ســازمان در
توییتی نوشــت که اطاعات مربوط به جهش را از نزدیک دنبال می کند .در این
نشست راهبرد های آزمایش  ،مهار انتقال و خطرات ارتباطی با کشورهای عضو مورد
بحث قرار خواهد گرفت.کلوژ تاکید کرد محدود کردن سفر تا زمان کسب اطاعات

ابراز امیدواری حریری برای تشکیل
دولت قبل از پایان سال

ســعد حریری پس از نشست روز گذشته با میشــل عون ابراز امیدواری
کرد که پرونده تشــکیل دولت در این کشور قبل از آغاز سال نو میادی
به نتیجه برســد.به گزارش پایگاه خبری النشره ،روز گذشته پس از پایان
نشســت میان «میشــل عون» رئیس جمهوری لبنان و «سعد حریری»
نخست وزیر مکلف این کشور که بهمنظور ازسرگیری رایزنیها در راستای
رســیدن به یک نتیجه مطلوب جهت حل پرونده تشــکیل دولت برگزار
شده بود ،حریری اظهار داشــت که فضای این جلسه مثبت بود.حریری
افزود که در این نشســت توافق برای برگزاری یک جلسه دیگر با رئیس
جمهور حاصل شــد که بنا به دایل امنیتی تاریخ آن اعام نشــده است.
نخست وزیر مأمور تشکیل لبنان گفت :قرار است نشستهای پیدرپی با
رئیس جمهور برگزار شــود تا در نهایت درباره یک فرمول برای تشــکیل
دولت قبل از آغاز سال نو میادی به توافق برسیم.در همین زمینه منابع
ریاست جمهوری لبنان گزارش دادند که نشست میان میشل عون و سعد
حریری فضای مثبتی داشــت و متفاوت از  12جلســه قبلی بود .در این
نشســت دو طرف توافق کردند که رویکرد جدیدی برای تشــکیل دولت
در پیش بگیرند که بر این اســاس درباره ســاختار نهایــی کابینه با 18
وزیر توافق کردند .رئیس جمهور و نخســت وزیر مکلف لبنان همچنین
درباره توزیع پســتهای حاکمیتی توافق کردند که وزارت دادگستری در
اختیار تیم رئیس جمهور و در مقابل وزارت کشــور به تیم حریری واگذار
شد .اطاعات نشــان میدهد گزینه تصدی این پست نیز مشخص شده
است.بهگفته منابع با وجود اینهمه ،تشکیل دولت در یک روز امکانپذیر
نیست و نشست مذکور در واقع فضایی مثبت و محتاطانه داشت که عمدتاً
ناشــی از وعدههایی بود که هریک از طرفین برای تسهیل پرونده تشکیل
دولت داده بودند.

مذاکرات تلفنی پوتین و ماکرون درباره
برجام ،قره باغ و اوکراین

روسای جمهوری روسیه و فرانسه خواستار ادامه تاشهای جمعی برای
حفظ توافق هســتهای با ایران شده و بر ادامه اقدامات هماهنگ دو طرف
به منظور حل و فصل هرچه ســریعتر مشکات انسانی در منطقه قره باغ
تأکیــد کردند.به گزارش خبرگزاری «تاس» ،فتر مطبوعاتی کاخ کرملین
شب گذشته اعام کرد که «وادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در
جریــان یک مکالمه تلفنی با «امانوئل ماکرون» همتای فرانســوی خود،
درباره روند اوضاع پیرامون برنامه هســتهای ایــران گفتوگو کرده و در
ایــن رابطه ،هر دو طرف بر لــزوم ادامه تاشهای جمعی با هدف حفظ
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تأکید کردند.روسای جمهوری روسیه
و فرانســه همچنین وضعیت پیرامون قره باغ را کام ً
ا مورد بررســی قرار
دادنــد .پوتین یادآور شــد که اوضاع در منطقه در حال تثبیت اســت و
توافقات صورت گرفته در بیانیه ســهجانبه روسیه ،جمهوری آذربایجان و
ارمنســتان در  9نوامبر ( 19آبان ماه) ،به طور کلی و به طور پیگیرانه در
حال اجراســت .به گفته وی ،فعالیت موفقیت آمیز نیروهای حافظ صلح
روسی در قره باغ به درخواســت باکو و ایروان ،پایداری رژیم آتشبس و
ایمنی مردم غیرنظامی ســاکن منطقه ،گویای ثبات اوضاع اســت.هر دو
طرف آمادگی متقابل برای ادامه هماهنگی اقدامات در زمینههای مختلف
حل و فصل مشــکات در این منطقه ،بهویژه در چارچوب گروه مینسک
ســازمان امنیت و همکاری اروپا را تأیید کردنــد .از جمله ضروریترین
مشکات انسانی مربوط به بازگشت پناهندگان ،بازسازی زیرساختارها و
حفاظــت از آثار مذهبی و فرهنگی منطقه ،به ویژه از طریق مرکز واکنش
انســان دوســتانه روسیه در قره باغ اعام شد.روســای جمهور روسیه و
فرانســه در خصوص حل و فصل مناقشــه داخلی در اوکراین نیز تبادل
نظر و توافــق کردند که در چارچوب گروه چهارجانبه نرماندی ،همچنان
به فعالیت در این راســتا ادامه دهند.وضعیت فعلی در سوریه و لیبی نیز
مورد بحث قرار گرفت .در رابطه با لیبی ،پوتین و ماکرون اهمیت پایبندی
به توقف جنگ و توســعه حل و فصل موثر اوضاع سیاســی با مشارکت
نمایندگان کلیه نیروهای اصلی در این کشور را مورد یادآوری قرار دادند.
روســای جمهوری دو کشور همچنین در خصوص افزایش همکاریها در
مبارزه با بیماری همه گیر ویروس کرونا بحث و تبادل نظر کردند.

سوئیس به دنبال شناسایی  10هزار توریست انگلیسی
سوئیســی ها بدنبال گردشگران انگلیسی در پیست های اسکی این کشور هستند.
طی ماه های گذشته و علیرغم انتقادات بین المللی  ،سوئیس بیشتر استراحتگاه های
اسکی خود را باز نگه داشته است .به نظر می رسد اکنون این اقدام پیامدهای خود
دونالد ترامپ روز سهشــنبه با تهدید
به عدم امضای ایحــه کمکی 892
میلیــارد داری کرونــا که شــامل
کمک مالی به آمریکاییهای نیازمند
میشــود ،گفت این ایحــه باید به
گونهای اصاح شود که مبلغ چکهای
محــرک افزایــش یابد.بــه گزارش
خبرگزاری رویترز ،عملیاتهای دولت
آمریکا تا  28دسامبر به صورت موقتی
تامین مالی میشوند و در انتظار 1.4
تریلیــون دار بودجه فــدرال برای
ســال مالی  2۰21هستند که آن هم
بخشی از این ایحه به شمار میرود.
ناکامی در تصویب این ایحه یا وتوی
احتمالــی ترامپ علیه آن میتواند به
تعطیلی موقت دولــت آمریکا منجر
شــود .تهدید دونالد ترامپ که کمتر
از یک ماه دیگر از زمان حضورش در
کاخ سفید باقی مانده است ،یک تاش
دو حزبی در کنگره آمریکا برای کمک

را نشــان می دهد :مقامات بدنبال حدود  1۰هزار گردشگر انگلیسی هستند که به
تازگی وارد کشور شده اند.طبق تصمیمات جدید دولت سوئیس ،هر کسی که از 14
دسامبر ( 24آذر) وارد انگلیس شده است باید تا  1۰روز پس از ورود قرنطینه شود.
این مسئله بر ورود هزاران مسافر اسکی در آستانه تعطیات پایان سال به این کشور
نیز تأثیر می گذارد.به گفته مقامات از  14دسامبر تا کنون  92هواپیما از انگلیس وارد
شدند تا اینکه پروازها در یکشنبه تعلیق شد .فقط در فرودگاه ژنو در آخر هفته حدود
 3۵۰۰مسافر وجود داشــت .مقامات از  14دسامبر حدود  1۰هزار مسافر را فرض
می کنند.با وجود فشارهای خارج از کشور  ،فقط چند کانتون سوئیس در تعطیات،
استراحتگاه های اسکی خود را بسته اند .ایستگاه هایی که دارای بزرگترین پیست ها
هستند همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.این اقدام در خارج از اتحادیه اروپا
نیز پیگیری می شود .به عنوان مثال در ترکیه  ،حدود  4۶۰۰مسافر از انگلیس که
پس از  14دســامبر وارد این کشور شده اند  ،قرنطینه شده اند« .فخرالدین کوجا»
وزیر بهداشت ترکیه در توییتر خود نوشت که این افراد در خانه ها یا هتل هایشان
قرنطینه شده و مورد آزمایش قرار می گیرند .ترکیه از روز دوشنبه ترافیک هوایی را با
کشورهای انگلیس  ،آفریقای جنوبی  ،دانمارک و هلند به حالت تعلیق درآورده است.
سردرگمی بین کشورهای اروپایی برای مقابله با گونه جهش یافته ویروس
کرونا
در حالی که مشــاهده ویروس به شدت مســری جدید در اروپا قاره سبز را نگران
کرده ،اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است در مورد استراتژی مشترک در مبارزه با نوع
جدید ویروس کرونا توافق کند و هر کشــور همچنان خودش تصمیم می گیرد که
چگونه با شرایط فعلی کنار بیاید.در اروپا تاکنون کشورهایی همچون فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،سوئیس ،پرتغال ،بلژیک ،اتریش ،بلغارستان ،دانمارک ،ایرلند ،فناند ،رومانی،
سوئد ،کرواسی ،هلند و لهستان اعام کرده اند از اواخر روز یکشنبه پروازهایشان را
از مقصد انگلیس متوقف میکنند.دولت جمهوری چک تدابیر سختگیرانه قرنطینه
را برای افرادی که از انگلیس وارد میشوند اعمال کرده و کشورهای استونی ،لتونی
و لیتوانی نیز تمانی پروازها از انگلیس را لغو کردهاند .لتونی همچنین رفتوآمدهای
زمینــی به انگیس را ممنوع اعام کرد.همچنین کانادا ،ایران ،کویت ،عربســتان و
ترکیه از جمله کشــورهایی هستند که پیش از این پروازهای ورودی از انگلیس را
ممنوع کرده اند.

تهدید ترامپ به عدم امضای ایحه کرونا

تعطیلی دولت آمریکا
قوت گرفت

به آمریکاییهای آسیبدیده از کرونا
را گرفتار آشفتگی میکند.ترامپ در
پیامی ویدیویی که در توییتر منتشر
کرد ،گفت :ایحهای که آنها اکنون در
نظر دارند تا دوباره نزد من بفرستند،
بســیار متفاوت از آن چیزی است که
پیشبینی میشد .واقعا شرمآور است.
شامگاه دوشــنبه مجلس نمایندگان
آمریکا و ســنا به اتفاق آراء این ایحه
را به تصویب رساندند .ترامپ از کنگره
میخواهد تا مبلغ چکهای محرک را
به  2۰۰۰دار برای هر فرد یا 4۰۰۰
دار برای هر زوج افزایش دهد .اکنون
مبلــغ  ۶۰۰دار برای هر فرد در این

ایحه گنجانده شده است.ترامپ که
هنوز به ادعاهای بیاساس خود درباره
پیــروزی در انتخابات نوامبــر ادامه
میدهد ،گفت :همچنیــن از کنگره
میخواهم تــا فورا از شــر آیتمهای
غیرضروری و هزینهبــر از این ایحه
خاص شود و ایحه مناسبی را برایم
ارسال کند ،در غیر این صورت دولت
بعدی باید به این بسته کمکی کووید
رســیدگی کند .و شاید آن دولت من
باشــم!ترامپ در بیانیه خــود از واژه
«وتو» اســتفاده نکرد 92 .رای موافق
و  ۶رای مخالف در سنا و  3۵9موافق
و  ۵3مخالــف در مجلس نمایندگان،

بیش از دو ســوم رایی کــه برای لغو
وتوی ریاســت جمهوری ازم است،
فراهم میکند .با این حال اگر ترامپ
از حق وتوی خود استفاده کند ،ممکن
است برخی جمهوریخواهان از رای
خودشان عقبنشینی کنند.یک ایحه
زمانی اصاح میشــود کــه رهبران
کنگــره چنیــن تصمیمــی بگیرند.
چنانچــه آنها این کار را انجام ندهند،
ترامپ میتوانــد با امضای این ایحه
آن را قانــون کنــد ،آن را وتو کند یا
کاری انجام ندهد و بگذارد این ایحه
خود به خود به قانون تبدیل شود .اگر
قصد اصاح این ایحه وجود داشــته
باشد ،انجام چنین کاری تا  28دسامبر
بسیار دشوار است .احزاب چندین ماه
زمان نیاز دارند تا روی جزئیات ایحه
کمکی کرونا و همینطور  1.4تریلیون
داری که بــرای بودجه دولت آمریکا
نیاز است ،به توافق برسند.

پایان عضویت دوساله آلمان در شورای امنیت با چاشنی جنگ لفظی

آخرین نشست شــورای امنیت سازمان ملل با حضور
آلمان ،با انتقاد نماینده برلین از سیاستهای روسیه و
چین و جنگ لفظی با نمایندگان این دو کشور همراه
بود .در پایان عضویت دو ساله آلمان در شورای امنیت
ســازمان ملل  ،دوباره اختافات شدیدی بین نماینده
این کشور و چین و روسیه درگرفت .خبرگزاری د.پ.آ.
گزارش داد« ،کریســتوف هوسگن» نماینده آلمان در
ســخنرانی پایانی خود در جلســه ای که برای بررسی
توافق هسته ای ایران تشــکیل شده  ،خواستار آزادی
دو کانادایی بازداشت شده از سوی چین شد .وی عصر
سه شنبه در این نشست مجازی در نیویورک گفت :این
شورا اگر دیگر نگران سرنوشت افراد نباشد مشروعیت
خود را از دست می دهد.وی با توصیف رفتار آلمان طی
دو ســال گذشته گفت :ما همواره به صراحت از مواضع
خود دفاع کرده ایم ،اما روسیه و چین ناخرسندی خود
را پنهان نکرده اند .شورای امنیت تنها در صورت علنی
و بی طرف بودن می توانــد با موفقیت همکاری کند.

در واکنش به این ســخنان «یائو شاوژون» سفیر چین
از محتوای مخرب انتقادهای هوســگن شکایت کرد و
گفت که آلمان از موضوع جلســه ای که در واقع برای
بررســی برنامه هسته ای ایران تشکیل شده بود ،خارج
شده است .وی با ابراز اطمینان از این که شورای امنیت
بدون آلمان بهتر کار خواهد کرد خطاب به هوســگن
گفت :خوب اســت که از شــر تو خاص شدیم!اشاره
هوســگن به پرونده های «مایکل کوگریگ» دیپلمات
سابق و «مایکل اســپاور» کارآفرین کانادایی بود .این
افراد به مدت دو ســال در چین بازداشــت شده اند و
همین امر روابط بیــن کانادا و چین را تحت تاثیر قرار
مــی دهد .آنها به جاسوســی متهم شــده اند .اندکی
پیش از دســتگیری این دو  ،کانادا «منگ وانژو» مدیر
فناوری چینی را به درخواســت ایاات متحده دستگیر
کرده بود .رئیس مالی شــرکت هوآوی در فوریه سال
 2۰2۰در ایاات متحده به افشــای اسرار تجاری متهم
شده است.هوسگن در مورد روسیه نیز به گزارش های

ریابکوف:

روسیه انتظار هیچ چیز خوبی
از دولت بایدن ندارد

معاون وزیر امور خارجه روسیه دیروز چهارشنبه گفت ،مسکو از جو بایدن ،رئیس جمهور
منتخب آمریکا انتظار «هیچ چیز خوبی» ندارد و اعضای دولت آینده او را متهم به «روس
هراسی» کرد.به گزارش پایگاه عرب نیوز ،سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه
در مصاحبهای با شبکه خبری اینترفاکس گفت :ما قطعا انتظار هیچ چیز خوبی را نداریم.
و عجیب خواهد بود که از افرادی که بســیاری از آنها برای مطرح شــدن در حرفه خود
دست به روس هراسی و لجن پراکنی علیه کشور من زدهاند انتظار چیزهای خوبی داشته
باشیم.ریابکوف اظهار کرد ،مسکو باید رویکرد «مهار کامل» در روابط با آمریکا را در پیش
بگیرد و «گفتگوی گزینشــی» درباره موضوعات مورد توجه روسیه را حفظ کند.ریابکوف
گفت ،روسیه هیچ تماسی با تیم انتقال قدرت بایدن برقرار نکرده و همچنین هیچ «امتیاز
یکجانبهای» هم نخواهد داد.وی افزود ،اگر آمریکا به در نظر گرفتن روسیه به عنوان یک
«رقیب اســتراتژیک» ادامه دهد سپس مسکو هم «با آنها به شکل مشابه رفتار میکند».
او درباره تحریمهای اخیری که آمریکا علیه  4۵سازمان روس از بابت ارتباطشان با ارتش
اعمال کرده ،گفت ،دولت در حال کناره گیری آمریکا تاش داشــته «با صدای بلند در را
ببندد» .او گفت :ما داریم از بد به سمت بدتر میرویم.

روز سه شنبه مجله اشپیگل درباره مسمومیت الکسی
ناوالنی منتقد کرملین توســط مسکو اشاره کرد .با این
حال «دیمیتری پولیانسکی» معاون سفیر روسیه این
ادعاها را مزخرف خوانــد و گفت :امیدوارم که بیماری
کریســتوف (نماینده آلمان) پــس از اول ژانویه بهبود
یابد.هفته گذشــته نیز نشست بررسی تحوات سوریه
به جدال لفظی بین نمایندگان چین و روسیه با آلمان
منجر شده بود .هوســگن اقدامات روسیه در سوریه را
به باد انتقاد گرفت و پولیانســکی نیز در پاسخ ،آلمان و
دیگر کشورهای غرب را به رفتار غیراخاقی متهم کرد.
او در پایان جلســه روز چهارشنبه هفته گذشته گفته
بود که هوسگن فردی بسیار بدبین است.شورای امنیت
متشــکل از پنج عضو دائم با حق وتو از جمله چین و
روسیه و  1۰عضو غیر دائمی است که به مدت دو سال
انتخاب می شــوند .دوره نمایندگی آلمان تا پایان سال
 2۰2۰ادامه دارد  ،اما روز سه شنبه آخرین جلسه عادی
امسال شورای امنیت با حضور نماینده این کشور بود.

پارلمان ترکیه حضور نظامی
در لیبی را تمدید کرد

قانونگــذاران ترکیهای ایحه تمدید حضور نظامیان این کشــور در
لیبــی را به مدت یک ســال و نیم دیگر تصویــب کردند .علیرغم
انتقادات برخی کشــورهای اروپایــی و آمریکا از حضور نظامی آنکارا
در لیبــی به بهانه کمک به «دولت وفاق ملی» مســتقر در طرابلس،
پارلمــان ترکیه ایــن حضور را تمدیــد کرد.به نوشــته خبرگزاری
«آسوشیتدپرس» ایحه تمدید مدت حضور نظامیان ترکیه در لیبی
به مدت  18ماه در راستای توافق نظامی و امنیتی با دولت طرابلس،
شــامگاه سهشــنبه به تصویب نمایندگان پارلمان این کشور رسید.
این در حالی اســت که طبق آتشبســی که زیر نظر سازمان ملل از
مــاه اکتبر بین طرفین درگیر در لیبی برقرار شــده ،تمام نظامیان و
مــزدوران خارجی باید طی  3ماه از این کشــور خارج میشــدند.بر
اساس این گزارش ،علیرغم اینکه احزاب اپوزیسیون دولت ترکیه به
ایــن ایحه رأی منفی دادند ولی مجموع آراء حزب حاکم (عدالت و
توســعه) با متحد خود (حزب حرکــت ملی ترکیه) برای تصویب آن
کافی بود.
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گزیده خبر
گزارههای واقعی احیای تعهدات برجامی؛ چه
کنیم در بازی جدید غرب نیفتیم؟

اروپــا و آمریکا در فرآیند بازگشــت احتمالی به برجام ،بازی ها و ســناریوهای
مختلفی را برای مراحل مختلف آن طراحی کرده اند که هر کدام هدفی را دنبال
می کند؛ ایران چگونه میتواند غرب را وادار کند که واقعاً تعهداتش برجامیاش
را عمل کند؟ نشســت وزرای خارجه کشورهای عضو برجام روز دوشنبه هفته
جاری به صورت مجازی برگزار شد .پس از برگزاری این مراسم بیانیه مشترکی
در خصوص لزوم حفظ برجام ،و آمادگی اعضا برای احتمال بازگشت بدون پیش
شــرط آمریکا به برجام و همچنین افق این ســناریو مورد تاکید و بررسی قرار
گرفت .آنچه از بند آخر بیانیه مشترک برمی آید ،به نظر میرسد که گفتگوهای
درباره بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هستهای دنبال خواهد شد.به نظر می
رسد که کسی مخالفت جدی با بازگشت واقعی اعضا به تعهدات برجامی و رفع
ملموس تحریم ها توســط آمریکا در صورت عمل بــه مفاد قطعنامه  2231یا
الحاق مجدد برجامی ،نداشــته است .اما تجربه چندی سال گذشته و رفتارهای
طرف های مقابل به ما می آموزد که در مســیر پیش رو با واقع بینی و احتیاط
ازم حرکت کنیم.
آیا موضع برجامی اروپا تغییر کرده است؟
پیش از این عدهای در آمریکا از جمله افرادی مانند جیک ســولیوان ،نامزد جو
بایدن برای مشــاور امنیت ملی در دولت آمریــکا ،معتقد بودند که ورود مجدد
آمریکا به برجام باید همراه با پیششرطهایی باشد و آن گنجاندن محدودیتهای
بیشتر هســتهای ،منطقهای و موشکی در توافق هســتهای است .پایتختهای
اروپایی نیز در این ارکســتر همنوا و هماهنگ با واشــنگتن بودهاند.اما پس از
مصوبه اخیر مجلس و مواضع ایران ،طرفهای مقابل ،خواسته های خود را کمی
تلطیف کردند .آنها اان بازگشــت آمریکا را بدون پیش شرط عنوان میکنند.
امــا باید توجه کرد که آنها ظاهر بــازی را تغییر داده و آن را بزک کردهاند .تیم
بایدن و اروپاییها ،فقط کمی زمانبندی پیش شــرط خود را تغییر دادهاند .آنها
در پی آن هستند که پس از بازگشت به برجام – که کیفیت آن چندان مشخص
نیست – یک اجماع و انسجام در میان اعضای برجام و شورای امنیت ایجاد کنند
و از آن به عنوان اهرمی برای فشار به ایران در زمینه نیل به توافقی با محدودیت
های بیشتر برای ایران اســتفاده کنند.در اصل آنها به دنبال «بیشتر» ایران در
قبال تعهدات قبلی خود هســتند .حال اینکه شــاید بخواهند به لحاظ ظاهری
یک «بیشتر مصنوعی» را به ایران بفروشند .بنابراین باید در نوع مواجهه با وعده
وعیدهای اروپا و آمریکا دقت کرد.
اجتناب از قدمهای عملی در قبال اقدامات تئوریک غرب
مقامات دولتی ،ازم اســت که حداقل به مواضع خود پایبند باشند و اقدام خود
را متناســب با اقدام طرف مقابل تنظیم کنند .اتفاقات و تحوات گذشــته ،این
تجربــه را در جیب ایران قرار می دهد که قدمهای عملی خود را خرج قدمهای
تئوریک طرف مقابل نکند .سوءســابقه اروپا و آمریکا به ما میآموزد که در وهله
اول هیچگونه پیش شرطی را از آنها نپذیریم؛ چرا که آنها در مقام ناقض تعهدات
بودهاند و از اگر بنای بر بازگشت به تعهدات است ،اول آنها هستندکه باید خجلت
و عبرتشان از گذشته را ثابت کنند .طبیعتاً زمانی که شما به فردی یک کاا در
قبــال چک بانکی می دهید و چک او بامحل از آب در می آید ،دفعه بعدی به
او کاایی گرانبهاتر در ازای همان صاحب چک نمیدهید .عقل حکم میکند که
تــا زمانی که از او پول دریافت نکردهاید دیگر به او جنس ندهید.نکته دومی که
باید در مســیر بازگشــت ایران به تعهدات برجامی مد نظر قرار گیرد ،این است
که چاره یا تدبیری اندیشیده شود ،که تجربه تلخ چند سال گذشته تکرار نشود.
نباید به گونه ای باشــد که ایران دوباره به تعهداتــش برگردد ،اما طرف مقابل
دوباره «دبه» کند .ازم اســت که در این خصوص ضمانتی از طرف مقابل برای
عدم تکرار خســارتهای جبران ناپذیر اخذ شود .طبیعتاً اان که ایران در جایگاه
طلبکار قــرار دارد ،بهتر میتواند این ضمانت را اخذ کند و موکول کردن آن به
زمانی نامعلوم مثمر ثمر نخواهد بود .تســنیم پیشتر در این باره به رهیافتهای
مختلف در مواجهه با برجام اشاره و تاکید کرده بود که ایران باید تاکید کند که
طرف آمریکایی نه بر مبنای تفسیر مندرآوردی و تجربه شده خودش ،بلکه باید
بر اساس فکتشیت مشخص ایران ،یعنی همان نامه  9بندی رهبر انقاب در 29
مهر  94برجام را اجرایی کند .این یادداشت را از اینجا بخوانید.در زمینه اجرای
برجام ،به ویژه در دوران ترامپ ،این ایران بود که یک تنه ،بهای حفظ و اجرای
این توافق را پرداخت .نباید به گونه ای باشــد که طرفهای مقابل دوباره قســر
در رفته و مجدد هزینه حفظ توافق هســتهای را از جیب ایران بپردازند.بالطبع
تهــران زمانی میتواند به اهداف فوق برســد که از خود در این زمینهها جدیت
نشان دهد .استفاده از اهرم مذاکراتی با نمایش سمبلیک اهرم با هم تفاوت دارد.
تا زمانی که طرف مقابل تغییر محاسبات یا جدیت در تغییر رفتار تهران را درک
و لمس نکند ،از موضع غیرمنطقی خود عقب نخواهد نشست .این مهم نیازمند
عزم و انســجام ملی دارد .در اینجا ،دولت باید خود را با مجلس و ســایر بخش
های حکومت در یک کشتی بداند که همگی مقصد واحدی را دنبال می کنند.
در چنین مقطعی ،به نظر می رسد تمام هم و غم کشور مجاب کردن طرف های
مقابل به بازگشــت واقعی به تعهدات و حصول اطمینان از عدم تکرار سناریوی
چند سال گذشته باشد .پرداختن به موضوعات انحرافی و سناریوهای بیشتر در
برابر بیشتر در اصل نُت های فالشی هستند که برآیند آن می تواند یک موسیقی
غمگین برای ایران و دلنشــین برای غرب باشد.تکرار سناریوهای بیشتر در برابر
بیشتر ،بیش از آنکه با هدف حل مشکل باشد ،با هدف مختل کردن تمرکز تهران
است تا با ایجاد انشقاق در بخش نخبگی ،از اثربخشی آن در احصای منافع ایران
بکاهد.پرداختن به بحث های فرعی و فرضی بیشتر در برابر بیشتر ،در حالی که
کمتر در برابر کمتر محقق نشــده ،در اصل تاکتیک مذاکراتی غرب است تا در
نهایت کاه کمتر خود را بر سر بیشتر شما بگذارد؛ یعنی از شما امتیازات بیشتر
یا ُد ّر غلتان بگیرد ،و در عمل – در بهترین حالت – به شما معادل کمتر یا همان
آب نبات را بدهد .انسجام و صدای رسا و واحد ملی می تواند باطل السحر چنین
کلکی باشــد .انشــقاق و توجیه مواضع مذاکراتی حریف ،بازی در زمین ها و در
اصل گل به خودی خواهد بود.

مغرب و رژیم صهیونیستی
 4توافق امضا کردند

پس از ورود اولین هیأت رســمی از رژیم صهیونیســتی به رباط ،مغرب و رژیم
صهیونیستی چهار توافق همکاری در زمینههای مختلف امضا کردند.طبق بیانیه
وزارت خارجه مغرب ،رباط و تلآویو ،شامگاه روز سهشنبه ،چهار توافق در زمینه
اقتصاد ،تجارت و گردشگری امضا کردند.منابع خبری روز گذشته گزارش دادند
که اولین هیأت رســمی از رژیم صهیونیســتی وارد رباط ،پایتخت مغرب ،شده
اســت.به گزارش خبرگزاری رســمی مغرب (مپ) ،توافق اول میان «محســن
الجزولی» جانشــین وزیر خارجه مغرب و «شلومو مور یوسف» مدیرکل آژانس
اسکان و مهاجرت رژیم صهیونیستی امضا شده است و مربوط به معافیت از ارائه
ویزا برای دارندگان ویزای دیپلماتیک و خدماتی است.
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از هر دری خبری

ساخت سازههای برفی و یخی در سی وهفتمین جشنواره بینالمللی
سازههای برفی و یخی در هاربین چین

چهره روز

ورزشی

آیا چین میتواند سبزیجات را روی ماه بکارد؟ این سوالی است که پس از
بازگشت موفقیت آمیز کاوشگر "چانگ ای  "۵همراه با جمع آوری۱۷۳۱
گرم نمونه از ماه ،به بحث داغ اکثر محافل علمی تبدیل شــد .برخاف
خــاک ارگانیک روی زمین ،خاک جمع آوری شــده از ماه حاوی هیچ
ماده غذایی آلی نیست و بسیار خشک است و مناسب کاشت سبزیجات
نیست و نمیتوان از آن برای پرورش سبزیجات و حتی سیب زمینی هم
استفاده کرد .با این حال ،اگرچه نمیتوان در خاک ماه سبزیجات کاشت،
اما میتوان از آن به روشهای دیگری استفاده کرد .بر اساس ویدئویی که
تلویزیون مرکزی چین منتشر کرده ،باد خورشیدی طوانی مدت مقدار
زیادی هلیوم  ۳-را به خاک ماه تزریق میکند که میتواند به عنوان انرژی
پاک و تولید برق از طریق همجوشی هستهای مورد استفاده قرار گیرد.

رودیارد کیپلینگ
جوزف رادیرد کیپلینگ نویســنده ،داســتاننویس،
رماننویــس و خبرنــگار بریتانیایــی برنــده جایزه
ادبی نوبل در ســال  ۱۹۰۷بود .وی به دلیل اشــعار،
داستانهای کوتاه و رمانهایش به دریافت این جایزه،
نایل گردید .از سال  ۱۸۸۲تا  ۱۸۸۹به روزنامهنگاری
در اهور پرداخت .در آنجا سرودن شعر را آغاز کرد و
تصنیفهای اداری را منتشر و کمکم به داستاننویسی
گرایــش پیدا کــرد .او در  ۱۸۸۶هفــت جلد کتاب
منتشر کرد .در  ۱۸۸۹مســافرتی به دور دنیا را آغاز
و تجربیات خود را در کتاب از «دریا به دریا» نوشت.
ناشران نیویورک و لندن تمایلی به چاپ آثار او نشان
نمیدادند .تا سرانجام ویلیام ارنست هنلی به شیوه نو و
زنده کیپلینگ در سرودن شعر پی برد و از طریق همین فرد در انگلستان معرفی شد .کتاب جنگل
(که بعدها در سال  ۱۹۶۷پویانمایی آن توسط شرکت والت دیزنی ساخته شد) و کتاب دوم جنگل
شــهرت و جوایز بسیاری را برای او به ارمغان آوردند .با اقامت در یکی از مناطق ییاقی انگلستان
بهترین آثارش را نوشــت .او با داشتن شهرت بســیار زندگی در کنار خانواده را ترجیح میداد .با
آغاز جنگ جهانی اول خانواده او به شکل غمانگیزی از هم پاشید .تنها پسرش در  ۱۸سالگی در
حین نبرد دوم لو کشــته شد .پس از این ماجرا «تلخی» عنصر بارز آثارش شد .در سروده پس از
این زمان ،او فاجعهای عظیم را پیشبینی میکند .در داستانهای «مجموعه موجودات» ()۱۹۱۷
«وامها و اعتبارها» ( ،)۱۹۲۶و «مرزها و تازهها» ( )۱۹۳۲آرزوهای درهم شکسته و نومیدی را به
تصویر میکشد .او حتی در خود زندگینامهاش با عنوان «چیزی از خودم» سکوت عمیقی اختیار
کرده و آن را به صورتی تفکربرانگیز بیان میکند.

پیشنهاد

آلکثیر به داربی میرسد؟

باشــگاه پرسپولیس در صدد است که با پیگیری پرونده مهاجم تیمش در دادگاه عالی ورزش ،حکم رفع محرومیت این مهاجم
را دریافت کند .بر اساس حکم کمیته انضباطی  ،AFCعیسی آلکثیر  ۶ماه از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم است و نمیتواند
تیمش را همراهی کند و طبق این حکم محرومیت این بازیکن تا  ۲آوریل ( ۱۳فروردین  )۱۴۰۰برقرار است .در همین حال باشگاه
پرسپولیس پروندهای در  CASباز کرده تا با ارائه لوایحی بتواند حکم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا را نقض کند .با
اینکه دادگاه عالی ورزش پیش از دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا دستور موقت منع اجرای حکم را صادر نکرد اما پرسپولیسیها
امیدوار هستند که به زودی حکم رفع محدودیت این بازیکن را از سوی  CASدریافت کنند تا عیسی آلکثیر بتواند برای تیمشان
در داربی به میدان برود.

تخت گاز

زیست مؤمنانه
کتاب «زیست مؤمنانه» شامل آیات کاربردی قرآن کریم
به قلم دکتر سیدعظیم قوام توسط مؤسسه فرهنگی هنری
قدر وایت منتشر شد .در پی بیانات حکیمانه رهبر معظم
انقاب اســامی در آستانه ماه مبارک رمضان سال جاری
معظم له بر کاربردی بودن قرآن کریم
( )۱۳۹۹/۲/۶و تأکید
ٌ
و ضرورت بهرهگیری از آیات کتاب الهی در زندگی و چند
مثالی که در این زمینه ارائه نمودند ،مؤسسه فرهنگی هنری
قدر وایت تولید این کتاب را در اولویت کار خود قرار داد.
نویســنده کتاب در  ۱۸فصل و  ۶۰مبحث ،آیات کاربردی
قرآن کریم را دســتهبندی و بررسی کرده است .در ابتدای
هر فصل توضیح مختصری در خصوص موضوع فصل ارائه
شده و در پایان هر فصل نیز مصادیق کاربردی این آیات با
توجه به شرایط و مقتضیات زمان و وضعیت انقاب اسامی در داخل و در صحنه بینالملل ،بیان شده است
تا ذهن مخاطبان متوجه مشکات فراروی جامعه اسامی و راه حلهای آن با به کاربردن آیات قرآن کریم،
بشود .به همین دلیل نام این کتاب «زیست مؤمنانه» گذاشته شده است تا مؤمنان با توجه به این آیات و به
کاربردن آنها در زندگی خود ،عم ًا سبک زندگی و روابط فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
خود را منطبق با قرآن کریم ســازند .در مقدمه کتاب آمده است« :قرآن ،کتاب زندگی است .زندگی یک
جریان مستمر است که هر زمانی ،اقتضائات و شرایط مخصوص بهخود را دارد ،لکن اصول و گزارههای ثابت و
ایتغیری وجود دارد که ارزشهای بشری و شرایط هر زمان با توجه به آنها تفسیر و توجیه شده و تکلیفها
مشخص میگردند .قرآن کریم که وحی الهی است گزارههای مقدسی را مبنای محاسبات بشری و تفسیر
شــرایط زمانی ،ارائه داده و لذا در هر زمانی ،کاربُرد دارد و تکلیف مؤمنان را نســبت به شرایط زمانی خود،
مشخص کرده و دستگاه محاسباتی آنان را برای بهترین و عقانیترین تصمیم ،منظم و منسجم مینماید.

آیا چین میتواند روی ماه
سبزیجات بکارد؟

معرفی خودروی الکتریکی و جدید ولوو در سال 2021
اوایل ماه جاری میادی بود که ولوو اعام کرد پیشرانههای الکتریکی خود را در کارخانه  Skovdeسوئد تولید خواهد کرد .سوئدیها در
همین تأسیسات و تا اواسط دهه آینده میادی زنجیره تولید پیشرانههای الکتریکی را تکمیل خواهند کرد .ولوو میخواهد در همان زمان
سهم  ۵۰درصدی از خودروهای الکتریکی در کل فروش جهانی خود را تجربه کند و باقی فروش نیز به خودروهای هیبریدی اختصاص
یابــد .قدم بعــدی در تحقق این برنامه رونمایی از یک خودروی جدید در مارس  ۲۰۲۱خواهــد بود .اتوموتیونیوز میگوید ولوو از یک
خودروی الکتریکی جدید در دوم مارس سال  ۲۰۲۱رونمایی کرده و جزئیات بیشتری از استراتژی الکتریکی سازی خود را منتشر خواهد
کرد .چیز زیادی درباره این خودرو نمیدانیم اما خب گفته شــده محصول بدون آایندگی ولوو بر پایه معماری ماژول کامپکت CMA
شکل گرفته ،معماریای که در کراس اوور  XC۴۰ریشارژ هم بکار رفته است .مدیرعامل ولوو گفته است :تا زمان معرفی خودرو اطاعات
زیادی در دست نخواهد بود اما قول میدهم که شاهد خودرویی بسیار زیبا خواهید بود .زمانی که از مدیر ولوو درباره جایگزین شدن این
خودروی الکتریکی با  V۴۰پرسیده شده او گفته است :برای اینکه سودده باشیم باید روی کاسهای خودرویی لوکستر با قیمت بااتر
تمرکز کنیم .در سال  ۲۰۱۶بود که ولوو برای اولین بار برنامههای الکتریکی خود را با پیشنمایش کانسپت های  ۴۰.۱و  ۴۰.۲اعام کرد.

انسانهای اولیه مانند خرسها
به خواب زمستانی میرفتهاند!
نتایج یک مطالعه جدید میگوید انسانهای اولیه احتماا مانند خرسها
به خواب زمستانی میرفتهاند .بسیاری از پستانداران روی زمین توانایی
خواب زمســتانی را دارند .با این حال ،تاکنون اعتقاد بر این بود که روند
فرگشت به شکل بیرحمانهای هرگز به انسانها امکان خواب زمستانی را
نداده اســت .اما اکنون به لطف یک مطالعه جدید روی فسیلهای یافت
شــده از انسانهای اولیه در اســپانیا ،محققان بر این باور رسیدهاند که
انســانهای اولیه در حقیقت وقتی که شرایط سخت میشده و غذا کم
بوده است ،به خواب زمستانی میرفتهاند .به گفته محققانی که میگویند
یک غار را در این مکان کشف کردهاند که در واقع یک گور دسته جمعی
با اســتخوانهای بیشــمار به جا مانده از  ۴۰۰هزار سال پیش است و
احتمااً متعلق به اوایل دوران نئاندرتالها یا پیشینیان آنها بوده است.

پیشگیری از ابتاء به کروناویروس
جهشیافته
متخصصان اعام کردند که افراد میتوانند با رعایت قوانین فاصلهگذاری
اجتماعی و حفظ روشهایی مانند شســتن منظم دستها و استفاده از
ماســک در برابر کروناویروس جهش یافته از خود محافظت کنند .این
جهش کروناویروس موجب سرایت بیشتر ویروس شده است .نوع جدید
هیچ تاثیری بر واکســن یا روند واکسیناســیون ندارد و هیچ تاثیری بر
واکســن و واکسیناسیون پیشبینی نمیکنیم .این مطالعات ادامه دارد
و با گســترش نســخه جدید کووید ۱۹-باید کمی سختتر کارکنیم.
ویروس جدید در سراسر انگلیس گسترشیافته است .ویروسها جهش
مییابند و همیشه تغییر میکنند .مداخات موثر کنونی در جلوگیری از
شیوع ویروس تاثیر دارند ،بنابراین ،رعایت فاصله فیزیکی ازم است و از
حضور در فضاهای شلوغ اجتناب کنید.

