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فرو پاشاندن ، هدف هکر هاست
آمریکای مربوط به دوره دونالد ترامپ یک تفاوت ویژه با بقیه ادوار 
ریاست جمهوری در آمریکا داشت و آن این بود که تصمیم گیرندگان 
در کاخ سفید نظامی ها نبودند. در این دوران ۴ ساله دونالد ترامپ 
همیشه دولت های گذشته را متهم به انجام هزینه هایی میکرد که 
فایده ای برای آمریکا در کل جغرافیای جهان ، خصوصا غرب اسیا 
ایجاد نکرده است. همین شیوه اداره توسط ترامپ به محدود شدن 
بودجه نظامی آمریکا و عقب نشینی های گسترده ای از مواضع جاه 
طلبانه در اقصی نقاط جهان توسط نظامیان آمریکا گردیده است. 
بوجود آمدن روحیه خالی از غرور و بی انگیزگی در عناصر نظامی و 
تسری آن به ساختار امنیتی، آمریکا را دچار سردرگمی های چند 
بُعدی نموده است. اینکه آمریکا با همه تبلیغات کر کننده و دم زدن 
از مبارزه با تروریسم به آشکاری روز و حتی با تبلیغات دست به ترور 
شهید سلیمانی و همرزمانش در عراق میزند یکی از این سر درگمی 
هاست. اینکه آمریکا در واماندگی نسبت به مدیریت شیوع پاندمی 
کویــد ۱۹ چین را متهم میکند یکی دیگر از همین ســر در گمی 
هاست. اینکه ساختار انتخاباتی آمریکا امروز به دوقطبی غیر معمول 
با رفتار های هنجار شــکن واصل آمده یکی دیگر از همین سر در 
گمی هاست. اکن منظور حقیر از نوشتن این سرمقاله بیشتر توجه 
به ســر در گمی عجیبی است که دستگاه سایبری آمریکا را نشانه 
رفته است. در خبر ها آمده بود آمریکا بعد از کشف حمله سایبری 
متوجه تداوم بیش از ده ماهه این حمات با شــیوه های بســیار 
پیچیده شــده است و هم برای کنترل و شــیوه های جلوگیری و 
مدافعانه بی برنامه است و هم هنوز امکان کشف مسیر این حمات 
را نیافته است. رئیس جمهوری آمریکا اخیرا اطمینان داده بود که 
موضوع در حال کنترل اســت. کارشناسان بر این باورند که کنترل 
از نظر مقامات آمریکایی تعطیل کردن سیستم های سایبری است. 
که بنا به گفته مقامات این کشــور فعــا از گزند روس ها مصون 
بمانند که البته  در طول روزهای گذشــته باوجود اتهاماتی که از 
طرف مقامات مختلف امریکایی متوجه هکرهای دولتی روس شد، 
اما روس ها با قدرت این اتهامات را رد کردند و از مقامات امریکایی 
خواســتند تا برای این ادعای خود دلیل منطقی و مستند و واقعی 
ارائه کنند. با این حال، مقامات امریکایی  مطمئن نیستند که طرف 
روس در این حمله دســت داشته باشــند و حاضر به ارائه اسنادی 
دال بر موضوع دخالت روســیه  نشده اند گمانه زنی ها بر این باور 
است که آمریکایی ها فقط بر اساس فرضیات در مسیر اتهام زنی به 
روسیه حرکت کرده اند، با این حال آنچه در فضای رسانه ای امریکا 
در جریان اســت گواه ابعاد ضربه هایی بســیار سنگین و غیرقابل 
جبران  به ارتش سایبری آمریکا است. باید به این نکته توجه داشت 
که دولت امریکا در چند نوبــت به دلیل حمات هکری ضررهای 
بزرگی را متحمل گردیده است و اسناد طبقه بندی شده و همچنین 
فنآوری های روز بســیاری را از دست داده است. اما در هیچ یک از 
حمات گذشته تا این اندازه دچار سر در گمی ساختاری نشده بود. 
بــزرگ  ترین اقدام هکری که می توان نتیجه آن را به صورت علنی 
دید، ســاخت جنگنده  های نســل پنجم توسط چین است که به 
صورت کامل با بهره گیری از دانش طراحی و فنآوری  های محرمانه 
اف ۳۵  و اف ۲۲  امریکایی در کمتر از ۳ ســال به نتیجه نشست 
و آن ها جنگنده  های خــود را زودتر از رو نمایی اف ۳۵ آمریکایی 
بــه پرواز درآوردند. با توجه بــه اینکه اطاعات مربوط به فن اوری 
نظامی اهمیت زیادی داراست اما بزرگ  ترین نگرانی طرف امریکایی 
فقط در حوزه فنآوری نظامی و کپی کردن بخش هایی از سیستم 
های هوایی نیســت، بلکه این نگرانی ابعاد راهبــردی تر و از دید 
دراز مدت مخاطرات بیشــتری به همراه خواهد داشت. باز گشت 
به مکتوب یکی از خبرگزاری های آمریکایی که به موضوع را بسیار 
بی پروا و جسورانه دامن زده است ؛ »آیا ممکن است هکرها به فن 
آوری ها و اســرار هسته ای آمریکا  دســت یافته باشند؟ اطاعات 
واکســن کرونا چطور؟ نقشه راه سامانه های تسلیحاتی نسل بعدی 
هم ممکن است؟« این نوع از گمانه زنی ها توسط رسانه ها در حالی 
بیان می شــود که خود نشان می دهد این رسانه ها هم عما دست 
اورد خاصی در دســت ندارند و میزان اطاعات آن ها بسیار اندک و 
نوعا حدس و گمانی اســت چرا که اگر چیزی در دست داشتند، به 
ســادگی از کنار آن عبور نکرده و به دنبال افشای عوامل و جریان 
ها و کشانیدن موضوع به میدان سیاست می رفتند. در این شرایط 
بغرنج شاید چندین هفته یا چندین ماه  و یا حتی بسیار بیشتر زمان 
نیاز باشد که کارشناسان حوزه دیجیتال و دولت آمریکا و شبکه های 
صنعتی خصوصی به پاسخ هایی که نشان از نوع حفره های نفوذ و 
شیوه های هک شدن دست یابند. کارشناسان می گویند این هکرها 
کاما در پوشاندن رد پای خودشان استادانه عمل کرده اند و برخی 
از ســرقت های آنها ممکن است هرگز شناسایی نشود. آنچه واضح 
به نظر می رســد این است که این کمپین که به گفته کارشناسان 
 SVR امنیت ســایبری تاکتیک ها و فنون آژانس اطاعاتی خارجی
روســیه را به نمایش می گذارد، در فهرست قدرتمندترین موارد در 
تاریخچه جاسوســی ســایبری قرار خواهد گرفت. با این حال باید 
از مقامات آمریکایی ســئوال شود که با توجه به سابقه هک شدن 
پیچیــده ترین پهباد آمریکایی و نشــاندن آن در خاک جمهوری 
اســامی ایران چگونه جرات کرده اند زیر دریایی خود را به خلیج 
فارس بفرســتند و از اینکه مســیر این زیر دریایی بسمت سواحل 
شــمالی هک نشود نترسیده اند؟ بنظر میرسد هدف از هک شدن 
سیســتم ها در ســازمان های مختلف آمریکایی از خزانه داری و 
صنایع و اطاعات ســازمانهای اطاعاتی آمریکا  فرسوده و مایوس 
کردن نظام های آمریکایی از ژســت ابر قدرتی و تن دادن به یک 
فروپاشی فدراتیو بوده باشــد که خوشبختانه آمریکا با عدم عقب 
نشینی از مواضع سیاسی و بقای بر غرور کاذب ابرقدرتی ، خود به 

موضوع محقق شدن مقاصد هکر ها  دامن بیشتر میزند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس جمهــور با بیان اینکه ما باید هر چــه زودتر آتش تحریم را خاموش 
کنیم، گفت: البته ما نیازمند ترحم کســی در دنیا نیستیم و نیاز به ترحم 
نداریم. حجت ااسام حســن روحانی رئیس جمهور صبح روز )پنجشنبه( 
در مراســم افتتاح طرح های ملی و پروژه های پتروشــیمی وزارت نفت در 
اســتان های ایام، همدان و ارومیه، اظهار کرد: امروز سراســر ایران در این 
دوران تحریم اقتصادی به یک کارگاه عظیم و بزرگی که همه در آن حضور 
دارند، تبدیل شده است.روحانی گفت: وقتی صنعت عظیم پتروشیمی را در 
کشور مشاهده می کنیم قدرت ایران را می بینیم که این ملت بزرگ در همه 
زمینه ها از جمله در زمینه صنعت کارهایی کرده که کســی نمی تواند این 
ملت را تحت تسلیم قدرت خود کند.رئیس جمهور تصریح کرد: پروژه هایی 
که افتتاح می شــود، قدرت ملی کشور است که ظهور و بروز پیدا می کند و 
ما در این مدت شــاهدیم سراسر کشــور در دوران تحریم اقتصادی به یک 
کارگاه عظیم خودباوری تبدیل شده و همه در آن شرکت دارند. همه دست 
به دســت هم دادند تا امروز شاهد افتتاح این پروژه های عظیم باشیم.وی با 
اشاره به دایل لغو سفر استانی خود به استان ایام گفت: مدت ها قبل قرار 
بود به این استان سفر کنیم که متاسفانه شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور 
بودیم. دولت آماده همکاری در خصوص پروژه های استان ایام است. مردم 
ایــام حق بزرگی بر گردن مردم ما دارند این مردم عزیز در جنگ هشــت 
ساله ایســتادگی کردند و در این ســال ها نیز خدمتگزار زائرین ابا عبداه 
الحسین بودند بنابراین هر کاری برای این مردم عزیز کنیم کم است.روحانی 
با اشــاره به افتتاح طرح پتروشیمی در استان آذربایجان غربی گفت: خیلی 
خوشــحالیم که توانستیم به وعده ای که سال ۹۲ به مردم آذربایجان غربی 
و به ویژه شهر ارومیه برای احیای دریاچه ارومیه دادیم، تا پایان سال عمل 
کنیم.رئیس جمهور در ادامه با تبریک فرا رسیدن میاد باسعادت حضرت 
عیســی مسیح )ع( گفت: تولد حضرت عیســی یک معجزه بزرگ از جانب 
خداوند بود و به تعبیــر قرآن او کام اه بود که وجودش پر از برکت برای 
مردم جهان تا قیامت خواهد بود. حضرت مسیح یکی از انبیایی است که در 
قیام امام زمان )ع( در کنار ایشان حضور دارند.وی بیان کرد: این پنجشنبه 
یکی از پنجشنبه های زیبای ما بود که در آن بیش از یک میلیارد یورو افتتاح 
پروژه داشتیم. این افتتاح در شرایط جنگ اقتصادی رخ داد که باید به همه 
فعــاان و فرماندهان جنگ اقتصادی تبریک بگویم. این طرح ها به دســت 
فرزندان ایران ساخته شده و بیش از ۷۰ درصد از تجهیزات مورد استفاده نیز 
داخلی است که افتخار بزرگی برای ما و ضربه بزرگی به استکبار جهانی است 
که می خواســت این روزها ایران تعطیل و همه کارخانه ها بسته باشد و در 
تصور خیال خام شان می خواستند مردم در صف های طوانی برای گرفتن 
نان و مواد ضروری زندگی بایستند که با خواست خداوند چنین چیزی در 
سه سال جنگ اقتصادی رخ نداد.رئیس جمهور گفت: اگر این جنگ هم ۳۰ 
ســال به طول بینجامد باز هم مردم ما می ایستند گرچه به اعتقاد من عمر 
این جنگ به ســر آمده است و آن کسی که فرماندهی شرورانه این جنگ 
را به دســت گرفته بود در هفته های آخر عمر سیاســی خود به سر می برد 
و این ملت برای همیشــه تاریخ زنده و ســربلند می ماند. همانگونه که در 
طول تاریخ سربلند بوده است.روحانی گفت: مردم ما می دانند که دشمنان 
هدف های بسیاری را دنبال می کردند اما بخش نفت و بانک دو هدف اصلی 
دشــمنان بود و در جنگ اقتصادی هدف بمباران روزانه دشمن قرار گرفت 
اما این سرافرازان به خوبی در این دو حوزه ایستادند و در سال ۹۹ تا پایان 
سال ۱۷ طرح پتروشیمی را افتتاح خواهیم کرد که امروز دهمین طرح آن 
افتتاح شد و در ماه های پیش رو ۷ طرح باقی مانده افتتاح خواهد شد.رئیس 
جمهور گفت: .وی ادامه داد: یکــی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم و 
وزارت نفت این بود که ما توانســتیم پتروشــیمی را از لحاظ وزنی و هم از 
لحاظ ارزشی به دو برابر آنچه قبل از سال ۹۲ بوده برسانیم. اگر دولت هیچ 
کار دیگری نکرده باشــد در این ۸ ســال و در این دوره تحریم و جنگ جز 
اینکه پتروشیمی را به دو برابر افزایش داده باشد این خود کار بزرگی است. 
تولید پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن در سال آینده به ۱۰۰ میلیون تن یعنی 

حدود دو برابر می رسد و از لحاظ ارزشی نیز از ۱۱ میلیارد دار به ۲۵ میلیارد 
دار خواهد رســید.روحانی گفت: در فواد نیز به تولید دو برابر رسیده ایم و 
اینها همه از افتخارات این دولت اســت که موجب شده دشمنان از ما بسیار 
عصبانی باشند. دشــمنان ما همچنین از اینکه آب، برق، گاز را برای اقشار 
کم درآمد و کم مصرف مجانی کرده ایم فوق العاده عصبانی هســتند. ده ها 
برنامه تشــکیل دادند و اعام کردند این کار شدنی نیست. این کار در دنیا 
نشــده پس چطور اســت که در ایران قرار است انجام شود. ما در این دولت 
به خودکفایی هایی رســیده ایم که قابل توجه است. در همین وزارت نفت تا 
پیش از این دولت، گازوئیل وارد می کردیم اما حاا صادر می کنیم همچنین 
بنزین وارد می کردیم اما امروز صادر کننده هستیم، از سوی دیگر در فصول 
سرد سال در مشقت زیادی برای تامین گاز بودیم و برای تامین گاز مورد نیاز 
دست به واردات می زدیم اما امروز به جای اینکه وارد کنیم با همکاری مردم 
حتی صادر نیز می کنیم.رئیس جمهور تصریح کرد: این دولت ریل گذاری برای 
دولت بعد را انجام داده اســت، شما در پتروشیمی می بینید وقتی ما حرف 
می زنیم نمی گوییم ســال ۱۴۰۰ یا ســال ۹۹ بلکه برای ســال ۱۴۰۴ نیز 
برنامه ریزی داریم. و همچنین حرف از ســال ۱۴۰۶ می زنیم که این نشان 
می دهد ما برنامه ریزی داریم. دولت در زمینه کشــاورزی، صنعت و خدمات 
و به ویژه دولت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان و البته بخش سامت 
کارهای عظیمی کرده و ریل را برای سال های بعد نیز گذاشته و راه و مسیر 
مشخص است.وی گفت: مردم عزیز ما می دانند برای اینکه صنعتی در کشور 
ما فعال شود در ابتدا باید مواد اولیه را داشته باشیم زیرا اگر مواد اولیه نباشد 
و بخواهیم از کشــور دیگر مواد اولیه را وارد کنیم آن کشور می تواند هر روز 
برای ما مقرراتی را وضع کند. واردات مواد اولیه و تولید آن در کشــور بسیار 
متفاوت است، خوشبختانه امروز مجتمع های پتروشیمی افتتاح می شود که 
مواد و خوراک آن در داخل کشــور و توسط وزارت نفت تامین خواهد شد. 
خوشــبختانه در عرصه تکنولوژی متناسب با علم جهان پیش می رویم و در 
این پروژه ها توانستیم ۷۰ درصد آنها را خودمان در داخل کشور بسازیم و من 
مطمئنم این میزان از تولید داخلی در سال آینده به حدود ۸۰ درصد خواهد 
رسید..وی با اشــاره به تحریم های گسترده دشمنان تصریح کرد: دشمن با 
ایجاد محدودیت در بخش نفت خواست درآمدهای ارزی ما را کاهش دهد. 
همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اولین کار در تحریم این اســت 
که ما اثر آن را از بین ببریم و کار دوم برداشتن تحریم است. شما می بینید 
دولت در قدم اول برای اینکه بتواند اثر تحریم را بردارد یکســری محصوات 
صادراتی را به جای نفت جایگزین کرد که یکی از این محصوات پتروشیمی 
بود. پتروشیمی که یک روزی برای ما دو میلیارد دار درآمد داشت و در آغاز 
این دولت حداکثر ارزش آن ۱۱ میلیارد دار بود در ســال آینده ارزش این 
محصول به ۲۵ میلیارد دار می رســد که این نشان می دهد ما با محصوات 
دیگر محدودیت فروش نفت را جایگزین کردیم و این خود یعنی از بین بردن 
اثر تحریم.روحانی تحریم را محصول مشترک کار صهیونیسم، ارتجاع منطقه 
و تندروهای آمریکا دانست و گفت: ما باید توطئه دشمنان را بشکنیم و نباید 
بگذاریم این طراحی که ظالمانه علیه ملت ما انجام داده اند، ادامه یابد. شــما 
اگر جایی آتش ایجاد شود اولین کاری که می کنید این است که اثر آن را کم 
می کنید یعنی تجهیزات و اموالی که دارید را از آن محیط خارج می کنید و 
بعد شروع به خاموش کردن آتش می کنید، ما باید هر چه زودتر آتش تحریم 
را خاموش کنیم البته ما نیازمند ترحم کسی در دنیا نیستیم و نیاز به ترحم 
نداریم. آنچه مهم است این است که اگر آمریکا دست از تحریم بردارد یعنی 
جنایت خودش را متوقف کرده است.وی ادامه داد: البته توقف تحریم به نفع 
دنیاست و توافق هسته ای نیز به نفع تمام کشورهای جهان است بنابراین ما 
با تمام توان در سایه کم اثر کردن تحریم به دنبال نابودی این تحریم هستیم 
که در این مسیر همه باید دست در دست هم دهیم و قوای سه گانه و ارکان 
کشور با پیروی از رهنمودهای رهبری که راهگشای ماست کار را پیش ببریم، 
من به مردم عزیزمان نوید می دهم که تا پایان سال و سال آینده روز به روز 

شرایط معیشت، سامت، تولید و شکستن تحریم بهتر خواهد شد.

شاید ۷000 میلیارد به عمران افزوده شود

رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها!
براساس ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی آبان ماه

تیراژ سواری ها باا می رود اما 
کیفیت آن ها درجا می زند

در پی تصویب افزایش حقوق پلکانی کارکنان دولت؛

معادله افزایش حقوق 1400پیچیده شد

علیرغم اینکه عاوه بر افزایش تولید خودرو، به بحث کیفیت و ارتقا آن نیز توصیه شده است اما دیده می شود که 
بنابر اظهار خودروسازان به ویژه در بازدید اخیر وزیر صمت از هر دو خودروساز اصلی، تیراژ تولید خودروها افزایشی 
پیش می رود اما گویا کیفیت درجا زده است. طبق ارزیابی آبان ماه، پژو ۲۰۰۸ تنها خودرویی است که توانسته 
هر پنج ســتاره کیفی را کسب کند و این در حالی است که تنها چهار خودرو موفق به اخذ چهار ستاره شده اند. 
البته از سوی دیگر خودروی سواری تک ستاره  نداشته ایم و فقط دو خودرو، دو ستاره ای شده اند.در گزارش ارزیابی 

کیفی خودروهای سواری تولیدی ...

سهام عدالتی ها تا کی منتظر بمانند؟
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛

 جزییات تامین مالی خرید
 ۱۶.۸ میلیون دز واکسن کرونا

رییس کل بانک مرکزی فرایند تامین مالی ۲۰۰ میلیون یورویی برای خرید ۱۶.۸ میلیون دز واکسن 
کرونا را تشــریح کرد.عبدالناصر همتی با اشــاره به تامین منابع مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا، 
گفت: تمام تاش مان را با همکاری وزارت بهداشــت برای تامین واکســن ادامه می دهیم و وزارت 
بهداشت تاش خوبی کرده برای عقد قرارداد با کارگزار سازمان بهداشت جهانی که بتوانیم نزدیک 
۱۶.۸ میلیون دز واکسن بگیریم.رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: اینکه قبا انجام نشده به این 
دلیل بود که فکر می کردیم از منابعی که در کره داریم بتوانیم تامین کنیم و برای همین نیز سازمان 
بهداشت جهانی و کارگزار مربوطه به آن از دولت آمریکا مجوز گرفته بود که از طریق کره پرداخت 
شــود.همتی ادامه داد: ما فکر می کردیم کره این کار را می کند ولی در آخرین لحظه گفتند شــما 
تعهــد بدهید که فرایند را قبول دارید چرا ما قبــول نکردیم چون باید ۱۸۰ میلیون یورو را منتقل 
می کردیم از طریق بانک جی پی مورگان آمریکا و تبدیل به دار می شــد و از آنجا به اروپا و بانک 
سوییسی منتقل می شد.رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: ما تجربه داریم و دادگاه های آمریکا 
متاســفانه احکامی را ناعادانه علیه اموال ایران گرفته اند و تاکنون نیز ۲ میلیارد داراز اموال بانک 
مرکزی را به ناحق برداشت کردند و برای همین از این طریق نتوانستیم و ریکس بود که ممکن بود 
پول مردم ایران را برداشــت کنند.وی تاکید کرد: اگر کره تضمین می کرد که پول برســد به دست 
سوییسی ها که تضمین ندادند و برای همین منظور ما مسیر دیگری را شروع کردیم که طی ۱۰ روز 
گذشته دوباره تاش کردیم و امروز به نتیجه رسیدیم. ما از طریق ۳ بانک شروع کردیم و یک بانک 
ترکیه ای، یکی اروپایی و دیگری از شعب بانک های فعال خودمان در امور بین الملل بود که توانست 
از اوفک مجوز بگیرد.همتی با اشاره به موضوعی، ادامه داد: قبا هم چند بار مطرح شده که سازمان 
بهداشت جهانی اعام کرده که ما مجوز کلی را گرفته ایم، بله مجوز کلی گرفته بودند ولی هر بار ما 
می خواستیم به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی در سوییس و بانک یو بی اس پول بریزیم 
می گفتند هر مرحله بروید مجوز جداگانه بگیرید.رییس کل بانک مرکزی با مغرضانه خواندن این نوع 
اقدامات آمریکا، بیان داشت: بعضی ها نادانسته و یا مغرضانه تاش می کنند که اقدامات غیرانسانی 
آمریکا را تطهیر کنند. من ســوال می کنم آمریکا که می گوید مجوز خرید دارو را داده، نفت را که 
کامل تحریم کرده، ئول های بانک مرکزی را در همه جای دنیا تحریم کرده، پتروشیمی و فواد ما 

را که تحریم کرده و اگر واقعا تحریک نکرده منابع را ما از کجا باید تامین کنیم و اینها را بخریم؟
وی خاطرنشان کرد: ما از اول سال تاکنون ۲.۷ میلیارد دار دارو خریدیم ولی با روش های مختلف و 
جابجایی و با دور زدن بوده است. همه بانک ها را تحریم کردند و این یک مورد خاص نیز تحت فشار 
افکار عمومی جهان قبول کردند.همتی تاکید کرد: همکاران ما در وزارت بهداشــت قرارداد بستند و 
یک بحث هایی در جامعه مطرح شده که پول کافی نداشتند ولی ما پول کافی داریم و اان ۷ میلیارد 
دار پول ما در کره ســپرده اســت و از ما مطالبه می کنند که هزینه نگهداری پول را بگیرند و این 
زتشی کار دولت کره است و حتی تضمین هم نمی دهند که آمریکایی ها برداشت نکنند. دوستان 
وزارت بهداشــت با چین هم در حال مذاکره هستند و پول هم آماده است.رییس کل بانک مرکزی 
افزود: در رسانه ها می گویند که فشار افکار عمومی باعث شده که این اقدام بشود، ما افتخار می کنیم 
که جوابگوی افکار عمومی باشیم و چند ماه است که شروع کردیم و ما یک لحظه از این کار غفلت 
نمی کنیم.وی تصریح کرد: تکیه ما بر این است که تولید داخل را همزمان دنبال کنیم. اوا دستور 
دادم که اولویت یک بگذارند تامین ارز و منابع مورد نیاز خط تولید واکسن و هر چقدر که منابع مورد 
نیاز باشد بافاصه تامین ارز می شود. ما نمی توانیم چون تولید داخلی می شود به خرید بین المللی 
بی توجه باشیم و ما خریدمان را انجام می دهیم و ۲۰۰ میلیون یورو برای ۱۶.۸ میلیون دز واکسن 

تخصیص دادیم و محدودیتی در این زمینه نداریم.

روحانی در افتتاح طرح های وزارت نفت:

عمرجنگ اقتصادی رو به پایان است
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3

3
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 فوت ۱۳۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۲ نفر بر اثر ابتا به بیماری کرونا جان 
باختند.ســیما ســادات اری اظهار کرد: تا دیروز پنجم دی ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۶۰۲۱ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۰۶ نفر از آنها بستری 
شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۲۰۳ نفر رسید.وی افزود: 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۱۳۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان این بیماری به ۵۴ هزار و ۴۴۰ نفر رسید البته خوشبختانه تاکنون ۹۳۳ هزار و ۷۳۶ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده  اند.به گفته اری ۵۳۴۵ نفر از بیماران مبتا 
به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون ۷ میلیون و ۳۰۳ هزار 

و ۲۳۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 6 دی 1399  11 جمادی ااول 1442  26 دسامبر 2020سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4535 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس قوه قضائیه:گزیده خبر

اجازه نمی دهیم عده ای به نام نظام فساد کنند
 رئیس قوه قضائیه بر لزوم ناامن کردن فضا برای هر نوع فســاد 
تاکیــد کرد و گفت: اجازه نمی دهیم عده ای به نام نظام فســاد 
کنند لذا نباید فســاد در هیچ نقطه ای انه کند. آیت اه سید 
ابراهیم رئیسی در شــورای اداری خراسان شمالی که در سالن 
جلســات استانداری برگزار شد، با اشاره به حضور اقوام مختلف 
در این استان اظهار کرد: این یک زمینه مهم برای کار و تاش 
و توســعه یافتگی اســت لذا این همدلی همواره باید به عنوان 
یک ضرورت قدر دانســته شــود و آن را افزایش داد.رئیس قوه 
قضائیه به ســفر رهبری به خراسان شــمالی اشاره کرد و آن را 
در حوزه معنوی و مادی پربرکت دانست و گفت: سبک زندگی 
ایرانی و اســامی در این استان بیان شــد؛ همچنین در حوزه 
اقتصادی برخی کارها انجام شده و برخی فعالیت ها باقی مانده 
که قطعاً این موارد را پیگیری خواهیم کرد.وی افزود: خراســان 
شــمالی نیازمند توسعه یافتگی جدی است و مدیران با روحیه 
جهاد و با دانش می توانند استان را در حوزه کشاورزی، صنعت 
و گردشگری متحول کنند زیرا بستر و زمینه کامًا آماده است.

رئیسی با اشاره به ارائه راهبرد خنثی سازی تحریم توسط رهبر 
انقاب، بیان داشــت: در صنعت هســته ای و دفاعی به شدت 
تحریم ها بیشــتر از حوزه های اقتصادی بود اما رشــد آن حوزه 
متوقف نشد که این نشان می دهد با تحریم نیز می توان پیشرفت 
کرد.رئیــس قوه قضائیه موفقیت های هســته ای را عامل کینه 
دشــمنان از دانشمندان هسته ای دانست و گفت: امکان خنثی 
سازی تحریم ها وجود دارد و این مسئله را می توان در حوزه های 
صنعتی و کشاورزی پیاده کرد..وی با تاکید بر حمایت دستگاه 
قضا از مدیران شــجاع و خطرپذیر که تحریم ها را دور می زنند، 
تصریح کرد: باید در حــوزه دور زدن تحریم به صورت جهادی 
فعالیت کنیم.رئیسی ادامه داد: دستگاه قضائی مقید به رفع موانع 
تولید و رشد اقتصادی است و در این راه با قاچاق کاا به صورت 
سازمانی مقابله خواهد کرد.رئیس قوه قضائیه بروکراسی اداری را 
دیگر مانع تولید دانست و گفت: بروکراسی اداری اقتصاد کشور را 
فلج کرده است به طوری که برای اخذ یک مجوز قانونی سرمایه 

گذاری باید هفتاد خان را طی کرد.وی بر لزوم ناامن کردن فضا 
برای هر نوع فســاد تاکید کرد و افزود: اجازه نمی دهیم عده ای 
به نام نظام فساد کنند لذا نباید فساد در هیچ نقطه ای انه کند.

رئیســی در ادامه به مشکات زیرساختی استان اشاره داشت و 
خاطرنشان کرد: پیگیر مشکات این استان خواهیم بود.رئیس 
قوه قضائیه ادامه داد: در سال پایانی دولت باید تاش ها مضاعف 
شــود زیرا باید کارهای ناقض به اتمام برسد.وی در انتها گفت: 
امنیت موهبت الهی برای جامعه اســت لذا باید با افراد شرور و 
ســارقان برخورد کرد زیرا امنیت جامعه نباید مورد خدشه وارد 

شود.

هر کسی به مردم تعهد داده باید به تعهدش عمل کند
رئیس قوه قضاییه با گایه از وقفه ۱۰ساله در اجرای پروژه  های 
مسکن در خراسان شمالی، بر لزوم پایبندی دستگاه های اجرایی 
به تعهدات شان در قبال مردم تأکید کرد. آیت اه سید ابراهیم 
رئیسی در نشســت خبری پایان سفر یک روزه اش به خراسان 
شــمالی گفت که در این ســفر عملکرد و وضعیت دادگستری 
و ســازمان های تابعه دســتگاه قضایی در استان مورد بررسی 
قرار گرفت.رئیس قوه قضاییه  در همین راستا از تخصیص 8۰۰ 
میلیــارد ریال از بودجه های قوه قضاییه و منابع اســتانی برای 
رفع مشــکات و نیازهای فوری قضایی استان خراسان شمالی 

خبر داد.آیت اه رئیسی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی 
نخبگان و نمایندگان اقشــار مختلف استان یکی از عمده ترین 
مشکات را بی توجهی دستگاه های اجرایی به تعهدات شان در 
انجام پروژه ها در مرکز استان و برخی شهرستان ها عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه یکی از این پروژه  ها را ســاخت مسکن برای 
مردم ذکر کرد که به دلیل مســئولیت ناپذیری  دســتگاه های 
دولتی و خصوصی بیش از ۱۰ ســال است بر زمین مانده است.

آیت اه رئیسی با بیان این که هر کسی به مردم تعهد داده باید 
به آن پایبند باشــد، خواستار انجام تکالیف دستگاه های اداری 
و شــهرداری ها و شرکت های وابسته به بانک ها در این زمینه 
شد.رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این که اهمال دستگاه ها در 
انجام تعهدات شان قابل گذشت نیست، رئیس دادگستری استان 
خراســان شــمالی را ملزم   کرد که اجرای تعهدات دستگاه ها را 
با جدیت از آنها مطالبه  نماید.آیت اه رئیســی گفت: بسیاری 
از گره ها با همت مدیران به ســرعت قابل گشــایش اســت و 
امکانــات و تدبیر آن نیز در داخل قرار دارد و تهدید و تحریم و 
مسائل خارجی در آن تاثیر گذار نیست.رئیس قوه قضاییه  گفت: 
مجموعه مطالب ارائه شــده از سوی مدیران استان هم نشانگر  
آن  اســت که هرجا مدیری مصمم و پای کار بود و از اعتبارات 
استان درست و به موقع استفاده کرد، اتفاق جدی افتاد.آیت اه 
رئیسی افزود: هر جا که مدیران با احتیاط و محافظه کاری عمل 
کردند و کارها مشمول مرور زمان شد، کارها پیش نرفت و برای 
مردم هم مشکل به وجود آمد.رئیس دستگاه قضا با بیان این  که 
خســارت برخی ترک فعل ها و تاخیر در انجام وظیفه بیشتر از 
انجام فعل ها بوده اســت، ابراز امیدواری کرد مسئوان اجرایی 
استان خراسان شمالی با همت مضاعف به امور مردم رسیدگی 
کنند.آیت اه رئیســی از »تامین معیشــت مردم« و »مقابله با 
کرونا و آســیب های ناشــی از آن به ویژه در حوزه کسب وکار« 
به عنوان دو مســئله مهم امروز کشور یاد کرد و از همه مدیران 
خواســت تمام تاش خود را برای حل این مسائل و رفع نگرانی 

های مردم به کار گیرند.

قالیباف:
 کشور از بی تصمیمی و سوءمدیریت

 رنج می برد
رئیس مجلس گفت: معتقدم کشور ما از کمبود بودجه رنج نمی برد بلکه از 
بی تصمیمی و ســوءمدیریت رنج می برد، چرا که سال هایی که درآمد ۱۱۰ 
میلیارد داری داشــتیم بازهم مشکات فعلی را شــاهد بودیم.محمدباقر 
قالیباف در نشســت هم اندیشــی فعاان حوزه زنان و خانواده که با حضور 
جمعی از فعــاان این حوزه در مجلس برگزار شــد، موضوع زن و خانواده 
به عنوان پایه نظام اجتماعی را دغدغه مجلس انقابی دانست و افزود: تا پیش 
از این دغدغه خانواده ها صرفاً تعلیم و تربیت بود که امروز دغدغه معیشــت 
نیز به آن اضافه شده و به خانواده های متوسط نیز سرایت کرده است.وی در 
ادامه به بیانات رهبر معظم انقاب در ســفر به خراسان شمالی اشاره کرد و 
گفت: سبک زندگی نکته کلیدی و کاربردی فرمایشات ایشان بود که سند 
اجرای یک تحول است و می توانیم با استفاده از آن بخشی از قوانین موجود 
و اجرا نشده را پیگیری کنیم تا اجرا شود.رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر 
ضرورت تداوم روابط با مجلس بر اساس ۴ رویکرد مجلس یازدهم )مردمی 
سازی، هوشمندسازی، شفاف سازی و کارآمدسازی( تصریح کرد: باید ارتباط 
کامًا سیستمی و پیگیری بر نظارت دقیق بر اساس اولویت داشته باشیم و 
خاء های قانونی در حوزه مســائل مربوط به زنان و خانواده را برطرف کنیم 
همچنیــن نباید اجازه دهیم زنان و خانواده ها در دوگانه ها قرار گیرند.وی با 
اشــاره به این مطلب که دولت و مجلس باید با اســتفاده از سیاست اسناد 
باادستی اقدام کنند، اظهار داشت: باید توجه کرد که در این مسیر به حریم 
خصوصی خانواده ها وارد نشویم و به حل مشکات که بیشتر در زمینه اجرا 
اســت ورود کنیم تا مسائل برطرف شود.قالیباف با اشاره به مشکات حوزه 
پولی و مالی نیز اظهار داشت: اعتبارات، مشکل ظاهری امروز است در حالی 
که بنده با تجربه ۳ دهه کار اجرایی معتقدم کشــور ما از کمبود بودجه رنج 
نمی برد بلکه از بی تصمیمی و ســوءمدیریت رنج می برد؛ چرا که سال هایی 
را گذراندیم که درآمد ۱۱۰ میلیارد داری داشــتیم، ولی بازهم مشــکات 
فعلی را شــاهد بودیم.رئیس مجلس یازدهم در ادامه فراموش کردن مردم 
را دلیل اصلی مشــکات کشور دانست و افزود: با مدیریت و امکانات دولتی 
نمی توان کار کرد و البته مردمی سازی نیز صرفاً برای اقدامات خاص و قشر 
خاصی نیست چنانچه در زمان جنگ که از سخت ترین برهه های کشور بود، 
با حضور مردم توانســتیم مشکل را حل کنیم و نمونه آن نیز بسیج مردمی 
بود که رزمندگان علیرغم داشتن تخصص جنگی، در میدان حاضر شدند در 
حالی که تا زمان فعالیت بنی صدر دچار مشــکات عدیده بودیم و تنها باز 
شــدن پای مردم به جبهه بود که توانست مسائل را حل کند.قالیباف تاکید 
کرد: در حوزه مسائل فرهنگی نیز اگر این رویکرد دولتی و متکی بر نهادهای 
دولتی دنبال شــود، سرنوشتی بهتر از اقتصاد نباید انتظار داشته باشیم در 

حالی که دولت باید مسیر را برای انجام امور توسط خود مردم فراهم کند.

آیت اه آملی اریجانی خبر داد؛
بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص 

آغاز شد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در 
مجمع تشخیص خبر داد.به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، آیت اه آملی اریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز 
بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص خبر داد و گفت: حسب ارجاع 
مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت 
و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه ها و جریان های 
سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.

آیت اه آملی اریجانی در ابتدای جلسه روز چهارشنبه صحن علنی مجمع، 
با تبریک وادت حضرت زینب )س( و روز پرســتار و تبریک میاد حضرت 
عیسی مسیح )ع( با اعام آغاز بررسی مجدد لوایح اف ای تی اف در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: حســب ارجاع مقام معظم رهبری در پی 
درخواست رئیس جمهور، نخستین جلسه مشترک کمیسیون های مرتبط با 
این موضوع روز سه شنبه )دوم دی ماه( در مجمع تشخیص برگزار شد و این 
جلسات و بعد هم جلسات صحن مجمع تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی 
به آنچه مصلحت مردم و نظام اسامی است، ادامه خواهد یافت.رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تمامی گروه های سیاسی و دلسوزان کشور و انقاب 
را به پرهیز از فضاسازی و جهت دهی خاص نسبت به این موضوع فراخواند 
و گفت: مردم عزیز کشــورمان مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با دقت تمام و برحسب مصالح کشور این لوایح را بررسی خواهد کرد و 
به همه گروه های سیاسی و کسانی که نگران این موضوع هستند نیز توصیه 
می کنیم ضمن پرهیز از فضاسازی های خاص و ربط دادن مسائلی همچون 
واکســن کرونا به این موضوع، یاریگر مجمع در بررسی این لوایح در فضایی 
کارشناسی و به دور از هیاهو های رسانه ای باشند و اجازه دهند که مجمع بر 
اساس وظیفه خود تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی را 
بررسی و نتیجه را اعام کند.آیت اه آملی اریجانی با تاکید بر اینکه«پس 
از اعام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه 
آنهــا که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نســبت 
به مصوبه مجمع تمکین کنند« افزود: مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
بررســی های قبلی خود نیز این موضوع را با دقت و بدون هیچگونه کوتاهی 
در دستور کار خود قرار داده بود و عدم اعام نتایج آن بنابر مصالحی بود که 
مقرر شد طبق آئین نامه مجمع، نظر شورای محترم نگهبان ماک قرار گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مجمع تشخیص در بررسی 
مجدد این موضوع گزارش های مختلف، تحوات یکساله اخیر و دیگر جوانب 
این مســئله را لحاظ خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نتیجه بررســی ها و 
نظر مجمع تشــخیص مصالح کشــور و مردم عزیز را تأمین نماید.آیت اه 
آملی اریجانی در بخش دیگری از ســخنان خود با تبریک وادت حضرت 
زینب )س( و روز پرستار و با گرامیداشت یاد و خاطره پرستاران و پزشکان 
خدمتگزار که بر اثر ابتاء به کرونا درگذشــتند، گفت: خدمات، مجاهدت ها 
و ایثار پرســتاران محترم و ســخت کوش بویژه در این ایام کرونایی بسیار 
چشــمگیر، قابل تقدیر و در تاریخ کشور ماندگار است و قطعاً همه مردم و 
مسئوان این خدمات و جانفشانی ها را ارج می نهند.رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ادامه، میاد حضرت عیســی مســیح )ع( را به مسیحیان 
جهان تبریک گفت و اظهار داشــت: میاد این پیامبر بزرگ الهی را که در 
قران کریم از ایشان با تکریم و اعظام یاد شده است نه تنها به تمام مسیحیان 
بلکه به مسلمانان و همه انســان ها باید تبریک گفت، چرا که انبیای عظام 
الهی در واقع نور درخشان حق متعال در تمام عوالم هستی اند.آیت اه آملی 
اریجانی تصریح کرد: جایگاه و عظمت این پیامبر بزرگ الهی در آیات متعدد 
قرانی به خوبی روشن و به صورت مکرر توصیف شده است و باید عظمت و 

بزرگی انبیا الهی را در باطن قرآن کریم جستجو و آن را درک کرد.

نباید همه مسائل را به FATFگره زد
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم با بیان اینکه اولویت اول رفع 
تحریم هاســت نه تصویب FATF، گفت: مســئوان نباید تهیه واکسن, تامین 

کااهای اساسی و ... را به FATF گره بزنند و بهره برداری سیاسی کنند.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، با اشاره به 
اخبار منتشر شده پیرامون بررسی مجدد گروه ویژه اقدام مالی   »FATF« گفت: 
همه ما میدانیم که FATF مقررات مالی اســت که کشــورها در صورت داشتن 
مراودات مالی بین المللی، باید متعهد به رعایت آنها شــوند. سوال این است که 
در حال حاضر علت عدم امکان مراودات مالی جمهوری اسامی با کشورها عدم 
تصویب »FATF« است یا تحریمها، فشارها، جرایم و تهدیدات آمریکاییهاست؟وی 
در همین راستا، افزود: به عبارت دیگر اان نه تنها کشورهای اروپایی بلکه عراق، 
چین و روسیه به کدام دلیل با ایران کار مالی انجام نمیدهند؟ تحریمها یا FATF ؟ 
پاسخ مشخص است، به دلیل تحریم ها حاضر به انجام کارهای مالی با ما نیستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم با بیان اینکه اولویت و ضرورت 
 FATF ادامه داد: در حال حاضر چه عضو ،FATF اول رفع تحریم هاست نه تصویب
باشــیم یا نباشیم، در لیست سیاه آنها باشیم یا نباشیم تاثیری بر مراودات مالی 
و پولی ما نمی گذارد و تســهیلی ایجاد نمی کند.نقوی حســینی تصریح کرد: 
 FATF مسئوان نباید تهیه واکسن، تامین کااهای اساسی، مواد اولیه و غیره را به
گره بزنند و بهره برداری سیاســی کنند.وی افزود: مقام معظم رهبری نیز مجوز 
بررسی مجدد »FATF« را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده اند تا رفتارهای 
بعدی طرف مقابل را ببینیم. این  رفتار بازگشــت بدون شرط آمریکا به برجام و 
آغاز انجام تعهدات طرفین اســت، بعد از آن بحث »FATF« مطرح می شود و به 

اقتضاء باید تصمیم گیری شود.

طرح مجلس برای منسوخ شدن تغییر ساعت 
رسمی کشور 

نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند که در صورت تصویب آن قانون تغییر 
ساعت رسمی کشور منسوخ می شود و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون 
برمی گردد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسامی طرحی تهیه و تدوین 
کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن  در جلســه علنی پارلمان قانون تغییر 
ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه ۱۳86 مجلس شورای اسامی 
منســوخ خواهد شد.متن کامل طرح  تغییر ســاعات رسمی کشور به شرح زیر 

است:ریاست محترم مجلس شورای اسامی 
احتراما طرح ذیل که به امضای 29 نفر از نمایندگان رســیده است، جهت طی 
مراحل قانونی تقدیم می شود.مقدمه )دایل توجیهی(:بیش از یکصد سال از آغاز 
تغییر ســاعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم 
اجرای این طرح بازاندیشی کرده اند که در این میان می توان به کشورهای آلمان، 
انگلستان، فناند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد 
و مهمترین دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سامتی مردم است که ناشی از 
تغییر زمان خواب شــهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور 
ما عاوه بر این دایل تفاوت اوقات شــرعی و ساعت رسمی نیز مشکاتی ایجاد 
کرده اســت بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از 

تغییر آن تقدیم مجلس می گردد.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:عنوان طرح: تغییر ساعات رسمی کشور

ماده واحده: قانون تغییر ســاعت رســمی کشور مصوب ســی و یکم مرداد ماه 
۱۳86 مجلس شــورای اســامی منسوخ می گردد و ســاعت رسمی کشور به 
قبل از این قانــون برمی گردد.امضا کنندگان طرح عبارتند از،ابوالفضل ابوترابی، 
ابراهیم رضایی، سیدناصر موســوی ارگانی، جال محمودزاده، سمیه رفیعی، 
کمال حسین پور، محمدصالح جوکار، نصراه پژمان فر، شهباز حسن پوربیگلری، 
صدیف بدری، علی اصغر عنابستانی، پرویز اوسطی، جواد کریمی قدوسی، حسین 
امامی راد، محمدمهدی فروردین، رحیم زارع، سیدعلی یزدی خواه، محمدحسین 
فرهنگی، احســان ارکانی، سیدکریم حسینی، سیدکاظم دلخوش اباتری، بهروز 
محبی نجم آبادی، سیداحمد رسولی نژاد، جال رشیدی کوچی، هاجر چنارانی، 
فریدون حسنوند، حسینعلی حاجی دلیگانی، علی خضریان، محمدتقی نقدعلی .

فرمانــده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: باتوجه به شرایط 
فعلــی شــیوع کرونا در کشــور اجازه 
برگــزاری هیچ برنامه یا مراســمی که 
مستلزم تجمع افراد است داده نخواهد 
شد. نشست مشترک قرارگاه عملیاتی 
بــا دبیران کمیته های اطاع رســانی، 
حمل ونقل عمومی، بهداشت و درمان 
و تدارکات و پشتیبانی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در محل وزارت کشــور برگزار 
فرمانده  رحمانی فضلی  شــد.عبدالرضا 
قــرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در این نشســت پــس از گزارش 
کمیته ها و طرح دیدگاه و نظرات اعضا، 
باتاکید بر اینکه وزارت بهداشت ودرمان 
متولی طرح شهید سلیمانی است، اظهار 
کرد: وزارت بهداشــت به عنوان متولی 
طرح شهید سلیمانی ارزیابی منتقدانه 
از اجرای این طرح انجام دهد تا کاستی 
و موانع پیش رو جمع بندی و رفع شود. 
همچنین تمامی کمیته های ذیل ستاد 
نیز بایستی گزارش عملکرد خود را تهیه 
و تا دو هفته دیگر در جلسه قرارگاه ارائه 
کنند.فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به فشار مضاعفی 
که طی هفته های گذشته، با اوج گرفتن 
میزان مبتایان به کرونا در کشــور، بر 
کادر درمانی و پزشــکی وارد شــد، از 
برنامه های وزارت بهداشت برای تشویق 
و تقدیر از پرســتاران و کادر درمان از 
جملــه با اعطای مرخصی تشــویقی و 
همچنیــن اورهال کردن بیمارســتان 
ها، حمایت کرد.رحمانی فضلی با بیان 
اینکه مبنای تصمیم گیریها در کشــور 
وضعیت شهرها است که از سوی وزارت 
بهداشــت به صورت هفتگی اعام می 

شود، خاطرنشــان کرد: هیچ مراسمی 
در کشــور خارج از دستورالعمل طرح 
هوشــمند مدیریت کرونــا اجرا نمی 
شود و براساس دستورالعمل این طرح 
درخصوص هر برنامه یا مراسم مناسبتی 
تصمیم گیری می شود.وی افزود: براین 
اساس و باتوجه به شرایط فعلی شیوع 
کرونا در کشــور اجــازه برگزاری هیچ 
برنامه یا مراســمی که مستلزم تجمع 
افراد اســت داده نخواهد شد.رحمانی 
فضلی بر اســتفاده همگان از ماســک، 
ضدعفونی کننده هــا و رعایت فاصله 
گــذاری اجتماعــی بــرای صیانت از 
ســامت جامعه تاکید کــرد و گفت: 
رسانه ها باید به صورت مستمر به بیان 
این موضــوع بپردازند و ضمن تبلیغات 
گســترده، مردم را بــه رعایت بیش از 
پیش پروتکلهای بهداشتی دعوت کنند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با 
کرونا همچنین بر لزوم ساماندهی آمار و 
اطاعات مرتبط با کرونا در یک سامانه 
مشخص با متولی گری وزارت بهداشت 
تاکید کرد.رحمانی فضلی در این نشست 
همچنیــن از تــاش و ایثارگری کادر 
درمانی کشور اعم از پزشکان، پرستاران 
و سایر عوامل و دست اندرکاران مراکز 
درمانی کشــور، مدیران دانشگاه های 
علوم پزشــکی، دکتر رئیســی و سایر 
معاونین و مدیران و تاشــگران وزارت 

بهداشت و وزیر بهداشت، تقدیر و تشکر 
کرد.بابک دین پرســت دبیــر قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز 
در ابتدای این نشست گزارشی از روند 
پیگیری هــا و اجرای مصوبات ســتاد 
ملی مقابلــه با کرونا از ســوی کمیته 
های این ســتاد ارائه کــرد و گفت: در 
۴ نشســت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، ۵۰ مصوبه اباغ شــده 
اســت که عمده مصوبات اجرایی شده 
است.  دین پرســت با اشاره به جلسه 
مشترک قرارگاه با کمیته حمل و نقل 
عمومی گفت: در این جلســه، مجموعا 
۱۱ مصوبه داشــتیم کــه همه اجرایی 
شده اســت.دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مقابله با کرونــا همچنین با بیان 
اینکه در نشســت مشــترک قرارگاه با 
استانداران و شــهرداران کانشهر، 2۳ 
محور از مهمترین موضوعات و مشکات 
افزود:  ارائه شد،  استانداران وشهرداران 
از مجموع این 2۳ بند مصوبات، کمیته 
های امنیتــی، انتظامی و حمل و نقل، 
به ۱۱ بند پاســخ داده انــد و ۱2 بند 
باقیمانده نیز پیگیری و تعیین تکلیف 
می شــود.  دین پرســت ادامه داد: با 
توجه برخــی اعتراضات مبنی بر وجود 
ازدحام در میادین میــوه و تره بار، در 
اباغیــه ای به اســتانها بــرای نظارت 
استانداران بر این موضوع تاکید شد که 

پس از اباغیه، گزارشی مبنی بر تداوم 
شــرایط منفی ازدحام ها در واحدهای 
عرضه کااهای اساسی و میادین میوه 
و تره بار واصل نشده است.دبیر قرارگاه 
عملیاتی همچنین گزارشی از وضعیت 
مرزهــای زمینی کشــور ارائــه کرد و 
گفــت: روند تجارت و صــادرات طبق 
روال معمــول و البته با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی انجام می شــود.  در 
ادامه این نشســت آدم نژاد معاون وزیر 
راه و شهرســازی و دبیر کمیته حمل 
ونقل ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
ارائه گزارشــی از اقدامــات این کمیته 
گفــت: در تمامی مرزها دســتگاه ضد 
عفونی کننده قرار داده شــده است که 
در دنیا بی سابقه است. همچنین اتباع 
غیرایرانی و مسافرین باید برای ورود به 
کشور تست PCR داشته باشند که این 
تســت باید تا ۷2 ساعت پیش از ورود 
کشور انجام شده باشــد.  وی با اشاره 
به اینکه گزارش کمیته حمل ونقل به 
صورت روزانه به ســتاد و کمیته های 
ذیل آن ارسال می شود، اظهار کرد: از 
آغاز طرح هوشمند محدودیتهای کرونا، 
۵۱ میلیون اســتعام وضعیت سامت 
مسافران برای صدور بلیط گرفته شده 
است که بیشــترین میزان استعام در 
کل کشــور است و از این میان 2هزار و 
۷۴۰ بلیط نیز بازگشت داده شده است.    
جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور 
نیز از تعامل مستمر با استانداران و الزام 
استانها به رعایت پروتکلها در پایانه های 
مسافربری خبر داد و گفت: در این راستا 
بازدیدها و بازرســی های سرزده انجام 
شده، نواقص شناسایی و نسبت به رفع 

آنها اقدام شده است.

رحمانی فضلی:
اجازه هیچ مراسم و تجمعی 

نمی دهیم

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با بیان 
اینکه نتانیاهو به آخر خط رسیده و صهیونیست ها 
آینده ای در منطقه ندارند، گفت: ما فقط یک کشور 
را می شناسیم که »فلسطین« نام دارد و  پایتخت آن 
»قدس« است.، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه 
رئیس مجلس در امور بین الملل در نشست مشترک 
با رؤســای دفاتر حماس و جهاد اسامی فلسطین، 
آخرین تحوات فلسطین را مورد بحث و  تبادل نظر 
قرار دادند.امیرعبداللهیان ضمن اباغ ســام محمد 
باقر قالیباف و نمایندگان مجلس شــورای اسامی 
به ســران مقاومت و مردم مقاوم فلســطین گفت: 
فراکســیون مقاومت و حمایت از آزادســازی قدس 
یکی از بزرگ ترین فراکســیون های مجلس یازدهم 
است که از ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به تحقق 
آرمان فلسطین برخوردار اســت.دبیرکل کنفرانس 

بیــن المللی حمایت از انتقاضه فلســطین مجلس 
با جعلــی خواندن رژیم اســرائیل و ارائه تحلیلی از 
وضعیت داخل سرزمین های اشغالی افزود: بی تردید 
نتانیاهو به آخر خط رسیده و صهیونیست ها جایی 
و آینده ای در منطقه ندارند.وی تاکید کرد: ما فقط 
یک کشــور را می شناسیم که »فلسطین« نام دارد 
و  پایتخــت تاریخی و  تمدنی آن »قدس شــریف« 
اســت.امیرعبداللهیان عادی ســازی روابط معدود 
سران عربی را نمایشــی مضحک و حبابی خواند و 
اضافه کرد: تنها ارمغان باز کردن پای صهیونیســت 
ها بــه منطقه تشــدید ناامنی در منطقه اســت و 
همه از آن متضرر می شــوند.وی تاکید کرد: امروز 
صهیونیست ها در بدترین وضعیت سیاسی داخلی 
به سر می برند و »بن بست سیاسی« در درون رژیم 
صهیونیســتی و »ضعف و ترس در مقابل مقاومت« 

دو مؤلفه اصلی و  کنونی این رژیم جعلی است؛ طبعا 
حرکت در مسیر عادی سازی روابط با رژیم جعلی و 
تروریستی اسرائیل تصمیمی نادرست و نشان از بی 
هویتی است.دستیار ویژه رییس مجلس و مدیرکل 
بین الملل در پایان همکاری اعتمادســاز کشورهای 
اسامی و عربی منطقه ای را عامل مستحکم و  مقوم 
اصلی امنیت پایدار، ثبات، رشــد و توسعه خواند و 
خاطرنشــان کرد: جمهوری اسامی ایران همواره از 
همکاری همه جانبه و مبتنی بر اصول همسایگی و 
برادری استقبال می کند؛ کشورهای منطقه باید به 
توان مشترک خود اتکا کنند و ذات شر و اشغالگرانه 
صهیونیســت ها و حامیان آمریکایــی آن را هرگز 
فراموش نکنند.رؤسای دفاتر حماس و جهاد اسامی 
در تهــران: ملت مقاوم فلســطین در مقبال خیانت 

معدودی از سران عربی بی تفاوت نخواهد بود.

امیرعبدالهیان:

 عادی سازی روابط معدود سران عربی نمایشی مضحک و حبابی است



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 6 دی 1399  11 جمادی ااول 1442  26 دسامبر 2020اقتصاد کان

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4535 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر شاید ۷000 میلیارد به عمران افزوده شود

رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها!
ممکن اســت ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی عمران برای 
ســال آینده افزوده شود که البته اما و اگرهای زیادی دارد؛ یکی از آنها این است که 
ســال آینده بتوانیم روزانه ۲.۳ میلیون بشــکه نفت با قیمت حداقل ۴۰ دار صادر 
کنیــم.، در ایحه ۱۴۰۰ بودجه پروژه های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین 
شــده که افزایش ۱6 هزار میلیارد تومانی یا به عبارتی ۱8 درصدی نسبت به سال 
۱۳۹۹ را نشان می دهد. هرچند بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی 
نیمه کاره در کشور وجود دارد که بیم فرسودگی پیش از تکمیل آنها آزاردهنده شده 
است.ممکن اســت مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی سال آینده افزوده 
شود. این مســاله را نمایندگان مجلس در بررسی ایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده 
اند. در نشست اخیر کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد شده تا سهم ۱۴.۵ درصدی 
وزارت نفــت از محل درآمدهای حاصل از فــروش نفت و فرآورده های نفتی که به 
اورهال کردن پاایشــگاه ها و امور جاری وزارتخانه اختصاص می یابد به ۱۱ درصد 
کاهش یافته و مابه تفاوت ۳.۵ درصدی برای اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته 
شــود.با توجه به پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دار برای 
سال ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. 

اگر ۳.۵ درصد این رقم یعنی ۷۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اضافه شود 
ســهم عمران از بودجه تا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.البته سهم 
نفت در ایحه بودجه سال آینده در حالی ۲۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش یافته 
که در نیمه اول ســال ۱۳۹۹ فقط ۱۷ درصد از درآمد نفتی بودجه محقق شد و به 
همین لحاظ کارشناسان معتقدند اتکای بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت مقداری رویاگونه 
اســت. به نظر می رسد دولت پیش فرض را بر رفع کامل تحریمها قرار داده است.از 
طرف دیگر با این پولها نمی توان پروژه های نیمه تمام را تکمیل کرد و چاره ای جز 
واگذاری طرحها به بخش خصوصی وجود ندارد. دادن قیر رایگان هم برای طرحهای 
راهسازی، بیشــتر از آنکه به تکمیل پروژه ها کمک کند از نظر برخی کارشناسان، 
نوعی توزیع رانت است.در نگاه اول رشد ۵۵ درصدی بودجه عمرانی رقم قابل توجهی 
است اما با افزایش نرخ مصالح و آهن آات قابل مقایسه نیست. به طور مثال از سال 
گذشــته تا کنون قیمت سیمان رشــد ۲۰۰ درصد، میلگرد افزایش ۱8۵ درصد و 
تیرآهن رشــد ۱۹8 درصد داشته است. نرخ هر پاکت سیمان در اوایل سال ۱۳۹8 
حدود ۱۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته 
مجلس و دولت گفته اند نباید هر پاکت بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شود 

اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشــان می دهد. قیمت میلگرد هم که تا اواخر سال 
۱۳۹8 حدود ۴۲۰۰ تومان بود هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان خرید و فروش می 
شود و این در حالی است که تا چند روز قبل باای ۱۴ هزار تومان بود. نرخ تیرآهن 
نیز نسبت به سال قبل افزایش ۱۹8 درصدی را نشان می دهد.تخمین زده می شود 
دســت کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و 
ناگفته پیداســت که با رقم ۱۰۴ و حتی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان نمی توان آنها را 
جمع و جور کرد. یعنی اگر با همین دست فرمان جلو برویم و هیچ طرح جدیدی در 
حوزه عمرانی تعریف نکنیم شش تا هفت سال دیگر پروژه های نیمه کاره به پایان 
می رسد.البته واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی که به دلیل هزینه 
های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. 
 ۱8 آذرماه ۱۳۹۷ دولت ایحه »مشارکت عمومی ـ خصوصی« را با قید یک فوریت 
در جلســه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد 
این ایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرســید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه 
۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی 

به تصویب نرسیده است.

در پی تصویب افزایش حقوق پلکانی کارکنان دولت؛
معادله افزایش حقوق ۱۴۰۰پیچیده شد

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس مدل افزایش حقوق پلکانی کارکنان 
دولت را تصویب کرده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه بر افزایش ۲۵درصدی 
حقــوق کارمندان مطابق نظر دولت در ایحه تاکید کرده اســت. دولت در 
ایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش حقوق یکســان ۲۵ درصدی کارمندان را لحاظ 
کرده بود. بر این اساس اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومانی برای جبران خدمات 
کارکنان دولت در نظر گرفته شــده بود که نسبت به سال جاری ۷6 درصد 
رشــد کرده است.بعد از ارائه ایحه بودجه بســیاری از کارشناسان و برخی 
نمایدگان نســبت به موهومی بودن منابع بودجــه تذکر داده بودند اما برای 
اعمال اصاحات و واقعی سازی منابع بایستی در گام اول مصارف بودجه اعم 
از هزینه های جاری شامل حقوق و مزایا، رفاهی خرید کاا و خدمات و سایر 
تعدیل می شــد. یکی از اعتباراتی که پیش بینی می شد در مجلس نسبت 
به آن حساســیت زیادی وجود داشته باشد موضوع افزایش حقوق و جبران 
خدمات کارکنان دولت بود.اخیرا محمد خدابخشــی نایب رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره ۱۲ ایحه بودجه 
)در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری( در کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه های اجرایی، 
اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشســتگان مندرج در ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
موافقت کردند.نایب رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
اظهار کرد: میزان ســقف معافیت مالیاتی برای ســال ۱۴۰۰ به طور ساانه 
۴8 میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق های دریافتی تا ســقف ۴ میلیون 
تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی ســاانه 
برای مستغات اشخاص هم ساانه ۳6 میلیون تومان تعیین شد و به عبارت 
دیگر مشــاغل آزاد و اصناف با درآمد ساانه تا ۳6 میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف خواهند بود.وی بیان کرد: تصمیم گیری درباره پرداخت پاداش 
پایان خدمت هم به مراعا گذاشته شد و مقرر شد، در یک کارگروه این موضوع 
بررسی شود.بر این اســاس بعد از اینکه اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس، 
از تصویــب افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانــی خبر داده بود، حاا 
کمیســیون برنامه و بودجه نظر دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
کارکنان در سال ۱۴۰۰ را تایید کرده است.این درحالی است که چندی قبل 
علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی اعام کرده بود، در جریان بررسی تبصره 
های بودجه، اعضای کمیســیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در 
سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت 
پلکانی اعمال شود.سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس 
این مصوبه کارکنانی که حقوق شان پایین تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
را خواهند داشــت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق ها و دریافتی های 
بااتر کمتر خواهد بود.همانطور که مشــخص اســت یک صدای دو گانه از 
دو کمیســیون مهم مجلس یعنی برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی در 
خصوص مدل و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد شــده اســت.در 
روزهای آینده و بعد از اعام نظر کمیســیونهای مختلف مجلس، کمیسیون 
تلفیــق بودجه ۱۴۰۰ نیز نظر خود را در خصــوص کلیات بودجه و فرمول 
افزایش حقوق در ســال آتی اعام خواهند کرد. بر این اســاس باید منتظر 
ماند و دید در مجلس شــورای اسامی برای ردیف جبران خدمات کارکنان 
دولت با اعتبار ۲۰8 هزار میلیارد تومانی مندرج در ایحه بودجه ۱۴۰۰ چه 

تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

سهام عدالتی ها تا کی منتظر بمانند؟
درحالی که از توقف فروش ســهام عدالت بیش از یک ماه گذشــته، هیچ خبری از امکان فروش آن برای سهام دارانی که روش متسقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده بودند نیست و مشخص نیست این حق تا چه زمانی از سهام داران گرفته شده است. آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت ماه سال 
جاری کلید خورد و ۴۰ مشمول این سهام حق انتخاب داشتند که یکی از روش های مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. 
در نهایت حدود ۱۹ میلیون نفر روش مســتقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کردند.بر این اساس ابتدا امکان فروش ۳۰ درصد و پس از چند ماه 
سپس امکان فروش ۳۰ درصد دیگر )یعنی مجموعا 6۰ درصد( از سهام عدالت برای مشمولین این سهام فراهم شد و از آنجایی که این اتفاق در روزهای 
صعودی بازار سرمایه اتفاق افتاد، برخی سهامداران اقدام به فروش سهام خود کردند.اما ماجرا طبق انتظار سهام داران پیش نرفت و نه تنها سهام آن ها 
فروش نرفت بلکه به دلیل کاهش شاخص کل، روز به روز از ارزش واقعی سهام آن ها کاسته شد. در این میان تصمیم گیرندگان تصمیمات مختلفی برای 
مدیریت سهام عدالت و فشار فروشی که این سهام به کلیت بازار وارد می کرد اخذ کردند. از تغییر تابلوی سهام بگیر تا فروش بلکوی و حتی امکان لغو 
سفارش فروش. تصمیماتی که هیچ کدام موفقیت آمیز نبود و در نهایت قرعه به نام توقف فروش سهام عدالت افتاد و از امکان فروش سهام عدالت از ۲۵ 
آبان ماه برای مشموانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند متوقف شد.االبته بر کسی پوشیده نیست که نحوه آزادسازی سهام عدالت و فشار فروشی 
که این سهام بر بازار تحمیل میکرد یکی از دایل روند نزولی بازار بود. زمان فروش نخست سهام عدالت نقدیندگی در بازار زیاد بود در حالی که  قسمت 
دوم آزادسازی که در عید غدیر صورت گرفت همزمان با ریزش بازار بود و تعادل بازار را برهم زد.باید گفت توقف فروش سهام عدالت به نفع کلیت بازار 
است اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از مردم به پول خود نیاز دارند و درخواست فروش داده اند. نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد که بسیاری از 
مردم از سهام خود را در تاریخ ۲۰ مرداد که ارزش واقعی سهام عدالت حدود ۳۰ میلیون تومان بود به فروش گذاشتند اما درحال ارزش سهام آنها کاهش 
چشم گیری داشته است.از سوی دیگر بازار بعد از تنها چند روز صعود و بازگشت به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، باز هم روندی نزولی و پر نوسان 
به خود گرفت و به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد. در این شرایط احتماا رفع توقف فروش سهام عدالت، مجدد به روند نزولی بازار 
دامن بزند. اما به هر حال که ۱۹ میلیون نفر که روش مستقیم را برای زودتر فروختن سهام خود انتخاب کرده بودند، در انتظار فروش هستند اما مشخص 

نیست برنامه مسئولین که بارها به آزادسازی آن افتخار کرده اند برای سر و سامان دادن به این ماجرا چیست!

کاهش ۲۰ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته
  چرا علیرغم افزایش نرخ ارز صادرات

 بیشتر نشد؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ابراز امیدواری برای رشد صادرات تا پایان سال گفت: 
علیرغم این رشد به میزان صادرات سال گذشته نخواهیم رسید.محمد اهوتی با تحلیل 
وضعیت تجارت کشور در ۹ ماهه نخست امسال، گفت: براساس اعام آمار تجارت کشور 
توسط گمرک، حجم صادرات ما در ۹ ماهه ابتدای امسال به ۲۵ میلیارد دار و واردات به 
۲6 میلیارد دار رسیده است که بر این  اساس تراز تجاری کشور یک میلیارد دار منفی 
است .رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش حجم صادرات در آذرماه امسال 
نسبت به آبان و مهرماه بیان داشت: براساس پیش بینی ها در 6 ماهه دوم سال با برطرف 
شدن مشکات ناشــی از کرونا و بازشدن مرزها و همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و 
رقابتی شدن صادرات، رشد صادرات مثبت تر بود اما علیرغم این رشد، صادرات کشور در ۹ 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد منفی است.وی با اشاره به بازارهای 
هدف صادراتی گفت: اگرچه هند در زمینه واردات از ایران جزء ۵ کشور اول واردکننده از 
ایران است اما این کشور با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم ها خرید کاا از ایران 
را کاهش داده است لذا به نظر می رسد که باید در این زمینه تاش بیشتری انجام شود 
تا بازارهای صادراتی به این قبیل کشورها را حفظ کنیم. اهوتی در مورد تجارت با آلمان 
نیز، گفت: علیرغم تمام محدودیت های ناشــی از تحریم ها روابط تجاری ایران و آلمان 
حفظ شــده است و این کشــور جزء ۵ کشور واردکننده کاا از ایران است که به نظر می 

رسد این موضوع نیز حائز اهمیت است. 

 علیرغم افزایش نرخ ارز چرا صادرات کاهش یافت؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مورد دایل کاهش ۲۰ درصدی صادرات در 
۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل علیرغم افزایش نرخ ارز بیان داشت: 
در ۴ ماهه ابتدای امسال به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا اغلب مرزها مسدود بود 
و تقاضا در بازارهای هدف صادراتی کاهش یافته بود اما به مرور و با برطرف شــدن این 
مشــکات شــرایط نقل و انتقال کاا بهتر شد به طوری که در 6 ماهه دوم سال صادرات 
افزایش یافت و پیش بینی می شــود روند افزایش صادرات تا پایان ســال ادامه یابد، اما 
میزان صادرات به میزان صادرات سال گذشته نخواهد رسید. اهوتی گفت: یکی دیگر از 
دایل عدم رشد صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز، سیاست های متعدد و بخشنامه های 
متناقض در موضوع بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران با اشاره به اباغ بخشنامه دو ماه قبل معاون اقتصادی رئیس جمهور، افزود: 
با اباغ این بخشنامه در مورد بازگشت ارز، بارقه امید در دل صادرکنندگان به وجود آمد 
اما این بخشــنامه تا امروز اجرایی نشده است در حالی که پیش بینی می شود با اجرایی 
شدن آن بسیاری از مشکات برطرف شود و روند افزایش صادرات مجددا ادامه یابد. وی 
همچنین با اشــاره به کاهش ۱6 درصدی واردات بیان داشــت: در ۹ ماهه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در جهت حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی 
در شــرایط جنگ اقتصادی این میزان کاهش واردات رقم خورد و در مجموع تجارت ۹ 

ماهه امسال به رقمی بیش از ۵۱ میلیارد دار رسید.

معاون اشتغال وزیر کار تشریح کرد؛
آخرین جزییات پرداخت تسهیات کرونایی جدید

منصوری از پرداخت تســهیات کرونایی جدید در کشــور خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ 
درصد شــاغلینی که به دلیل کرونا بیکار شدند، زنان هســتند.در اجرای مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای به شدت آسیب دیده 
از شــیوع ویروس کرونا، وزارت کار امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در 
»ســامانه کارا« فراهم کرده است.کلیه صاحبان مشــاغل و کسب و کارهای خصوصی و 
تعاونی مشمول طرح اعم از کارفرمایی و خویش فرمایی که در رسته های ۱۴ گانه از پیش 
مصوب و شناسایی شــده فعال بوده، کد بیمه پردازی در سامان تامین اجتماعی داشته 
و در جهت حفظ اشــتغال موجود اقدام کرده باشند مشمول دریافت تسهیات حمایتی 
کرونا قرار می گیرند.در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشــاغل شــدیدا آسیب دیده از 
کرونا، ســتاد ملی مقابله با کرونا پرداخت تســهیات حمایتی به کسب و کارهای حوزه 
گردشگری، ورزشی و فرهنگ و هنر را به تصویب رساند.کسب وکارهای حوزه گردشگری 
اعم از هتل ها، مهمانپذیرها، مراکز اقامتی ســنتی و بوم گردی، دفاتر خدمات مسافرتی، 
مجتمع های گردشــگری و واحدهای پذیرایی در دوران شیوع بیماری کرونا عمًا امکان 
کسب درآمد نداشتند و دچار رکود و تعطیلی شدند.فعالیت شاغلین حوزه فرهنگ و هنر 
از جمله ناشــرین، کتابفروشان، فعاان واحدهای تولید سمعی و بصری و مراکز فرهنگی 
نیز تحت تاثیر کرونا آســیب دید. در بحران کرونا فعالیت بسیاری از اماکن و باشگاههای 
ورزشی، استخرهای سرپوشیده، مجموعه های ورزشی و پارک های آبی نیز دچار آسیب 
و زیان شــد.به دنبال اســتمرار تعطیلی این گروه از مشاغل و متضرر شدن صاحبان این 
کســب و کارها طی توافق و هماهنگی میان وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات ازم برای پرداخت تسهیات 
کرونا به این حوزه ها صورت گرفت.برابر اعام معاونت اشــتغال وزارت کار، در این مرحله 
از پرداخت تسهیات کرونا، چهار حوزه گردشگری و صنایع دستی، حمل و نقل، فرهنگ 
و هنر و ورزش مورد توجه قرار گرفته و رقمی در حدود 8۰۰۰ میلیارد تومان تســهیات 
به این بخشها پرداخت خواهد شد.عیسی منصوری در تشریح جزییات پرداخت تسهیات 
کرونایی جدید در کشور گفت: از مجموع تسهیات درنظر گرفته شده سهم بخش حمل و 
نقل ۳۵۰۰ میلیارد تومان، بخش گردشگری و صنایع دستی ۲۰۰۰ میلیارد تومان، بخش 

فرهنگ و هنر ۱8۰۰ میلیارد تومان و بخش ورزش 8۰۰ میلیارد تومان تسهیات است.
به گفته وی، ثبت نام متقاضیان دریافت وام کرونا تنها از طریق ســامانه کارا صورت می 

پذیرد و افراد جهت تکمیل اطاعات خود باید به این سامانه وارد شوند.
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با شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونااستانها

ترمز رشد ۷ هفته ای قیمت نفت کشیده شد
قیمت نفت در معامات روز پنج شــنبه که آخریــن روز معامات هفته جاری پیش از 
تعطیات کریسمس بود، افزایش یافت اما تحت تاثیر نگرانیها نسبت به پیامدهای شیوع 
نوع جهش یافته ویروس کرونا، رشد هفتگی که به مدت ۷ هفته متوالی داشت، متوقف 
شــد. بهای معامات نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا در بازار نیویورک ۱۱ سنت 
افزایش یافت و در ۴۸ دار و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید اما برای کل هفته ۱.۶ درصد 
کاهش داشــت.بهای نفت برنت در بازار لندن با ۹ ســنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، در 
۵۱ دار و ۲۹ ســنت در هر بشکه بسته شد اما برای کل هفته دو درصد درصد کاهش 
ثبت کرد.هفته معامات جاری به دلیل تعطیات کریسمس در روز جمعه کوتاه تر شد.با 
وجود آمار رســمی ذخایر نفت آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد و از قیمتها حمایت 
کرد اما افزایش ســریع موارد ابتا به ویروس کرونا در آمریکا از شور و اشتیاق خریداران 
در بازار نفت کاسته است.پیش از این نفت با خوش بینی معامله گران به عرضه میلیونها 

دوز واکســنهای کووید ۱۹ در سراسر جهت و تقویت تقاضا برای نفت، به مدت ۷ هفته 
متوالی رشد قیمت داشت. روند افزایشی قیمت نفت هفته جاری در پی انتشار خبر شیوع 
نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس که ۷۰ درصد قدرت شــیوع بیشــتری دارد، 
متوقف شــد.مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا هشــدار داد نوع جدید ویروس 
کرونا احتماا پیش از این که شناسایی شود، به آمریکا رسیده است. با این حال حداقل 
چهار شرکت داروسازی انتظار دارند واکسنهای کووید ۱۹ آنها در برابر نوع جهش یافته 
ویروس کرونا موثر باشــد و آزمایشهایی انجام می دهند که نتایج آن تا چند هفته دیگر 
اعام می شود.کاهش هفتگی قیمت نفت با وجود گزارش روز چهارشنبه اداره اطاعات 
انرژی آمریکا روی داد که نشان داد ذخایر نفت در هفته منتهی به ۱۸ دسامبر به میزان 
۵۶۲ هزار بشــکه کاهش یافته و به ۴۹۹.۵ میلیون بشکه رسیده است. همچنین ذخایر 
بنزین در همین مدت ۱.۱ میلیون بشکه کاهش داشت و به ۲۳۷.۸ میلیون بشکه رسید 

و ذخایر سوختهای تقطیری ۲.۳ میلیون بشکه کاهش داشت و به ۱۴۸.۹ میلیون بشکه 
رسید که بسیار بااتر از حد انتظار بود. هر دو شاخص نفت روز چهارشنبه با بیش از دو 
درصد افزایش بسته شده بودند.خبری که روز پنج شنبه از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد، 
امضای توافق تجاری پســا بریگزیت میان انگلیس و اتحادیه اروپا بود. انگلیس با امضای 
توافق تجاری بریگزیت، از خروج پر هرج و مرج از یکی از بزرگترین بلوکهای تجاری دنیا 
اجتناب می کند. بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به ایجاد نوسان بیشتر در بازارهای مالی 
در صورت عدم توافق تجاری پسابریگزیت هشــدار داده بودند.بر اساس گزارش رویترز، 
اندرو لیپو، رییس شــرکت »لیپو اویل آسوشیتس« در این باره اظهار کرد: اگرچه توافق 
بریگزیت از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد اما کووید ۱۹ عامل تاثیرگذار اصلی بر بازار نفت 
است. بازار نفت مانند همه منتظر توزیع گسترده تر واکسنها برای احیای سفرهای هوایی 

و جاده ای است.

 گاز به 22 روستای شهرستان خلخال
 خواهد رسید

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: با تکمیل 
عملیــات اجرایی طرح هــای گازرســانی اهالی ۲۲ 
روستای واقع در سه بخش مرکزی ،شاهرود و بخش 
خورش رستم این شهرستان از تسهیات گاز طبیعی 
برخوردار می شوند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان اردبیل ، سردار اســماعیلی در بازدید از پروژه های گازرسانی به 
روستاهای شهرستان خلخال افزود: شهرستان خلخال دارای ۱۴۲ روستا می 
باشــد که تا بحال ۸۲ روستای شهرستان خلخال با ضریب نفوذ ۸۵ درصدی 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشــند و با تکمیل پروژه های گازرســانی 
به ۲۲ روســتای این شهرستان تا سال آینده ضریب نفوذ گاز طبیعی در این 
شهرستان در بخش روستایی به ۹۷ درصد خواهد رسید.وی شرایط جغرافیایی 
منطقه را به منظور تکمیل و اتمام پروژه های گازرسانی بواسطه صعب العبور 
بودن مسیرهای عبور لوله های گاز بسیار دشوار توصیف نمود و اظهار داشت: 
کوهســتانی و صعب العبور بودن منطقه خلخال موجــب افزایش هزینه های 
اجرای طرح های گازرسانی و کندی اجرای این طرح ها شده بطوری  که هزینه 
تمام شــده برای گازرسانی به ۶ روستای خلخال با اجرای طرح گازرسانی به 
۳۰ روستای شمال استان اردبیل برابری می کند.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل افزود: تاکنون بیش از ۳۱ هزار مشــترک گاز شــامل خانوار شهری و 
روستایی این منطقه شامل ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۵ درصد جمعیت 
روســتایی و همچنین ۱۱۳ واحد صنعتی بزرگ و کوچک این شهرستان از 

نعمت گاز طبیعی استفاده می کنند.

 140متر خط اصلی فاضاب شهر ایام
 اصاح شد

ایام _صمیم نیا _با اصاح ۱۴۰متر شبکه جمع آوری فاضاب در خیابانهای 
شریعتی و بلوار امام علی )ع (شهر ایام، مشکل باا آمدگی و برگشت فاضاب 
در مواقع بارانی در مناطق جانبازان و آزادگان شهر ایام مرتفع گردید. معاون 
بهره برداری و توســعه فاضاب شرکت آب و فاضاب ایام با اعام این خبر 
گفــت: با اصاح ۱۴۰ متر  لولــه گذاری با قطر ۴۰۰ میلی متر از جنس پلی 
اتیلن در عمق  بیش از ۵ متر در خیابانهای شــریعتی و بلوار امام علی )ع (

شــهر ایام، مشکل باا آمدگی و برگشت فاضاب در مواقع بارانی در مناطق 
جانبازان و آزادگان مرتفع شــد.دکتر محمد محمدی افزود:همزمان با اجرای 
عملیات لوله گذاری و اصاح شــبکه یاد شده انشعابات معیوب و فرسوده نیز 
بهســازی میشود که در این پروژه تعداد ۵۰ مورد انشعاب فرسوده و فاقد کار 
آیی ازم تعمیر و بهســازی و یا کاما تعویــض گردید.معاون بهره برداری و 
توســعه فاضاب شــرکت آب و فاضاب ایام یادآور شد: شبکه جمع آوری 
فاضاب این شــرکت در خیابانهای مذکور  بر اثر احداث باکس بتنی، توسط 
شهرداری آسیب دیده بود، و این امر  باعث  باا آمدگی و برگشت فاضاب در 

مواقع بارانی در مناطق جانبازان و آزادگان شهر ایام می شد.

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
واحدهای صنعتی پرمصرف گاز نسبت به 

تامین سوخت جایگزین اقدام کنند
سرپرســت شــرکت گاز مازندران گفت: تامین گاز 
خانگــی در فصل زمســتان در اولویت قــرار دارد و 
مشترکان پرمصرف صنعتی نسبت به تامین سوخت 
جایگزین اقدام کنند. حمزه امیرتیموری با اشــاره به 
رایگان شدن تعرفه گاز برای مشترکان خوش مصرف 
گازطبیعی اســتان مازندران، اظهار کرد: به موجب تصمیم دولت، مقرر شــد 
مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی ۱۶ آبان 
تا ۱۵ اسفند ماه هر سال،نسبت به دوره مشابه سال های ۹۶ و ۹۷ در میانگین 
دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، مشمول 
تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل ۱۵ درصد گازبهای صورتحســاب دوره 
شــوند.وی در ارتباط با کمبود گاز صنایع در استان مازندران، تصریح کرد: به 
صورت مقطعی در چند مورد گاز تعدادی از واحدها قطع شده بود که نسبت به 
اتصال مجدد اقدام کردیم.سرپرست شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: گاز 
برخی از مشترکان پر مصرف که زمینه افت فشار را فراهم کردند قطع شده بود 
اما در حال حاضر مشکل خاصی ندارد.سرپرست شرکت گاز مازندران در بخش 
پایانی صحبت های خود، ضمن تشکر و قدردانی از مردم فهیم استان مازندران 
به جهت رعایت الگوی مصــرف گفت: با توجه به برودت هوا و بارندگی های 
اخیر که موحب ایجاد مشکاتی برای برخی از نقاط کشور شده، مردم با ادامه 
همکاری خود در استفاده بهینه از گاز طبیعی، کمال صرفه جویی را در مصرف 
این نعمت خدادادی به عمل آورده تا بدین وسیله از طرفی شرکت گاز استان 
را در ارائه خدمات هرچه بهتر به منظور تامین گاز به اقصی نقاط استان یاری 
کرده و از طرف دیگر زمینه ساز استمرار جریان گاز در سایر نقاط کشور باشند.

مدیران شرکت گاز استان قم با روش های 
حل مسأله به روش TRIZ آشنا شدند

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان قم، 
جلسه آموزشی حل مسأله به روش TRIZ در راستای 
ارتقــاء دانش فنی مدیــران، با حضــور مدیرعامل، 
مدیران و رؤســای ستادی در ســالن باقرالعلوم )ع( 
این شرکت برگزار شد.در این جلسه که چهار ساعت 
به طول انجامید، روش های تشــخیص مشــکل و تبدیل آن به مسأله و حل 
آن به روش های خاقانه و اســتفاده از تکنیک های TRIZ، توسط آقای دکتر 
ابراهیمی تدریس شد.گفتنی است شرکت گاز استان قم رتبه چهار ستاره از 
سومین جشنواره سرآمدی و بهبود مســتمر شرکت ملی گاز ایران را دارد و 
با توجه به اینکه حرکت در مســیر تعالی و بهبود مستمر، یکی از راهبردهای 
مهم در جهت دســتیابی به استراتژی های تعریف شده این شرکت می باشد، 
آموزش های مدیران، رؤســا و کارکنان را در دستور کار خود قرار داده است و 
در تاش اســت که جایگاه این شــرکت را در بین شرکت های گاز استانی به 
عنوان یک شرکت ممتاز حفظ نموده و این جایگاه را ارتقا بدهد.در پایان این 
جلسه آموزشــی، علیرضا نصیری ضمن اشاره به اینکه شرکت گاز استان قم 
یک سازمان یادگیرنده است، به استمرار آموزش مباحث خاقیت و روش های 
جدیــد تأکید کرد و همچنین از تاش ها و زحمات مدیریت منابع انســانی و 
رئیس آموزش و همچنین حضور همکاران به رغم مشکات اجرایی روزهای 

سرد سال، تشکر کرد.

تا اواسط سال آینده
نقشه برداری گازی ترکیه در شرق مدیترانه ادامه خواهد داشت

ترکیه اعام کرد کشتی نقشه برداری اوروج رئیس فعالیت اکتشافی در مناطقی از شرق مدیترانه را در ۲۹ دسامبر ازسرگرفته و تا ژوئن سال ۲۰۲۱ ادامه می 
دهد.خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه با اعام این خبر، افزوده بود که دو کشتی تدارکات فراساحلی کشتی اوروج رئیس را همراهی خواهند کرد اما به مناطقی 
که اوروج رئیس به نقشه برداری در آنها می پردازد، اشاره ای نکرد. فعالیت اکتشافی قبلی در مناطقی انجام گرفته بود که یونان به عنوان بخشی از منطقه 
اقتصادی انحصاری ادعای مالکیت آنها را داشت.به نظر می رسد این خبر در واکنش به تصمیمی که سران اتحادیه اروپا در ۱۱ دسامبر برای وضع تحریم های 
بیشتر علیه ترکیه به دلیل ادامه فعالیت اکتشافی در آبهای مورد ادعای مالکیت یونان و کار اکتشاف و حفاری در مناطق مورد ادعای قبرس گرفتند، اعام 
شده است.تصمیم اخیر آنکارا برای ادامه فعالیتهای اکتشافی به مدت شش ماه به عنوان چالش مستقیم برای بروکسل در آستانه نشست آتی شورای اروپا که 
روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس برگزار می شود، تفسیر شده است و روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا را تیره تر می کند.شورای اروپا در بیانیه ای که پس از نشست ۱۱ 
دسامبر صادر کرد، از فعالیتهای یکجانبه و تحریک آمیز ترکیه در شرق مدیترانه انتقاد کرده و خواستار بکارگیری اقدامات بیشتر در چارچوب تحریم هایی شده 
بود که در نوامبر سال ۲۰۱۹ مورد موافقت قرار گرفته بود. این تحریمها تاکنون یک بار در فوریه سال ۲۰۲۰ علیه مهمت آکالین و علی ناموگلو، مدیر و معاون 
اکتشاف در شرکت دولتی TPAO بکار گرفته شدند.برخی از کشورهای اتحادیه اروپا شامل یونان مکررا خواستار تحریم های  گسترده تر علیه ترکیه شده اند.

وزارت خارجه ترکیه در واکنش به تدابیری که ۱۱ دســامبر از ســوی اتحادیه اروپا اعام شدند، برخی از کشورهای اروپایی را بدون این که نامی از آنها ببرد 
متهم کرد از عضویتشان سوءاستفاده کرده و روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را وارد یک دور باطل می کنند.کشتی اوروج رئیس از ۱۰ اوت به مدت چهار ماه در 
حال نقشه برداری در آبهای جنوب جزایر یونان در نزدیکی سواحل مدیترانه ای ترکیه بوده است.فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه در ۳۰ نوامبر اعام کرد که این 

کشتی با جمع آوری اطاعات ۱۰ هزار و ۹۵۵ کیلومتر، به بندر آنتالیا برگشته است. اما نتیجه این اکتشافات هنوز اعام نشده است.

وزیر نفت اعام کرد
 تفاهم با سرمایه گذار برای توسعه

 پتروشیمی هگمتانه
وزیر نفت با اشــاره به افتتاح پتروشــیمی هگمتانه همدان با وجود طوانی شدن پروسه 
ســاخت اعام کرد: برای توســعه این طرح با ســرمایه گذار به تفاهم رســیده ایم.بیژن 
نامدارزنگنه پنجشــنبه ۴ دی ماه در آیین بهره بــرداری از طرح های ملی وزارت نفت به 
ویژه پتروشــیمی هگمتانه به صورت ویدئوکنفرانسی توسط رئیس جمهور،  با بیان اینکه 
پتروشیمی هگمتانه یک صنعت پایین دســتی است، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری 
های نماینده همدان در مجلس این طرح گرچه طوانی شــد و علت مشــکاتی بود که 
ســرمایه گذار بخش خصوصی داشــت، دیروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می 
ر ســد.وی با بیان اینکه این پتروشــیمی قابلیت تولید ۴۵ هزار تن PVC گرید پزشکی را 
دارد که برای ســاخت ادوات پزشکی مانند سرم و ســرنگ مورد استفاده قرار می گیرد، 
تصریح کرد: این طرح امکان توســعه دارد که با سرمایه گذار تفاهم شده تا خوراک تأمین 
کنیم و واحدی مشابه کنارش این پتروشیمی که از صنایع بسیار مهم است، احداث شود.

نامدارزنگنه خاطرنشان کرد: صنایع پتروشیمی در مبارزه با کروناویروس به ویژه برای تولید 
مواد ضدعفونی کننده، شــوینده ها و اکسیژن نقش مهمی داشتند.وی با بیان اینکه دیروز 
سه طرح پتروشیمی افتتاح خواهد شد، مطرح کرد: پتروشیمی ایام، هگمتانه و آذربایجان 
غربی از پروژه هایی هســتند که دیروز توسط رئیس جمهور افتتاح می شوند. برای این سه 
پروژه حدود یک میلیارد دار هزینه شــده و قرار اســت ساانه بیش از پنج میلیارد دار 

درآمد داشته باشند.

 محدودیت صادرات نفت امارات به آسیا 
در ماه فوریه

شــرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( محدودیت فروش نفت به مشتریان قراردادی خود در 
آسیا برای فوریه را در مقایسه با ژانویه تقریبا بدون تغییر نگه داشت.، این تولیدکننده در 
راســتای پایبندی امارات متحده عربی به توافق کاهش تولید اوپک پاس، عرضه نفت به 
مشتریان قراردادی خود را کاهش داده است.منابع آگاه اظهار کردند ادنوک به مشتریانش 
اطــاع داده که حجم گریدهای نفتی موربــان و داس که در فوریه به آنها اختصاص داده 
می شود به میزان ۱۸ تا ۲۰ درصد و گرید نفتی ام لولو پنج درصد کاهش خواهد داشت. 
عرضه نفت آپر زاکوم هم ۱۸ درصد در فوریه کاهش داده می شود.بر اساس گزارش رویترز، 
محدودیت عرضه ادنوک در ژانویه همسو با توافق اوپک پاس برای افزایش تولید به میزان 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز از ژانویه، تسهیل شــد. گروه اوپک پاس روز چهارم ژانویه برای 

تصمیم گیری درباره سیاست تولید فوریه، دیدار می کنند.

آماده سازی تحریم های جدید آمریکا علیه پروژه 
گازی روسیه

آمریکا از متحدان اروپایی خود و شــرکتهایی خصوصی خواست کاری که به ساخت خط 
لوله گاز طبیعی نورد اســتریم ۲ کمک می کند را متوقف کنند و تحریم های گسترده تر 
علیه این پروژه را در هفته های آینده آماده می کند.سه مقام آگاه به رویترز اظهار کردند 
دولت ترامپ دور جدیدی از تحریمها را به دســتور کنگره در آینده بســیار نزدیک آماده 
می کند و تصور می رود که این تحریمها می توانند ضربه شــدیدی به این پروژه صادرات 
مستقیم گاز طبیعی روسیه به آلمان وارد کنند.پس از یک وقفه یک ساله که تحت تاثیر 
تحریم های فعلی آمریکا روی داد، روسیه ماه جاری کار ساخت پروژه ۱۱.۶ میلیارد داری 
نورد اســتریم ۲ که ۹۰ درصد آن تکمیل شده است را ازسرگرفت.کار جدید در بخشی به 
مسافت ۲.۶ کیلومتر در آبهای کم عمق منطقه اقتصادی انحصاری آلمان متمرکز شده اما 
هنوز بخش عمیق که در آبهای دانمارک قرار دارد و ۱۰۰ کیلومتر را شامل می شود، شروع 
نشده است.واشنگتن می گوید این پروژه وابستگی اروپا به گاز روسیه را افزایش خواهد داد 
و امنیت انرژی اروپا را به مخاطره می اندازد. در مقابل، روسیه می گوید این تحریمها از یک 
رقابت غیرمنصفانه نشات می گیرند که هدف آنها کمک به تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع 
آمریکاســت و اصرار دارد که کار ساخت این خط لوله را تکمیل کند.به گفته دیپلماتهای 
خارجی، این اختاف عمیق پس از روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا 

در ۲۰ ژانویه از میان نخواهد رفت.

آمار گمرکی فدرال روسیه نشان داد 
صادرات نفت این کشــور در فاصله 
ژانویه تا اکتبر تحت تاثیر تقاضای 
کمتــر و توافق کاهش تولید اوپک 
پاس، ۱۰.۴ درصد کاهش داشته 
اســت. ارزش صادرات نفت روسیه  
در ۱۰ ماه نخســت ســال ۲۰۲۰ 
بیــش از ۴۰ درصد در مقایســه با 
مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ کاهش 
یافت که بــه دلیل قیمت پایین تر 
نفت بود. طبق آمار گمرکی، ارزش 
صــادرات نفت روســیه در فاصله 
ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۲۰ به میزان 
۴۰.۶ درصــد کاهش یافــت و به 
۶۰.۳۲۶ میلیارد دار رسید.میزان 
صادرات نفت روسیه تنها در اکتبر 
سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۵.۳ درصد 

در مقایســه با اکتبر سال ۲۰۱۹ و 
۰.۹ درصد در مقایســه با سپتامبر 
۲۰۲۰ کاهش یافت. ارزش صادرات 
نفت روســیه در اکتبــر بر مبنای 
ساانه ۵۱.۹ درصد کاهش داشت 
و ارزش آن بــه ۵.۱۳ میلیارد دار 
رسید.بجز مارس و آوریل که روسیه 
با عربستان ســعودی در خصوص 
نحوه مدیریت عرضه نفت اختاف 
پیــدا کرد، این کشــور از ژانویه تا 

اکتبر ۲۰۲۰ عرضه خود را محدود 
نگه داشت. اجرای توافق اخیر گروه 
اوپک پاس که کاهش تولید بسیار 
بزرگتری نســبت به توافق قبلی را 
تصویب کرد، از ماه مه آغاز شــد. 
این گروه اوایل دســامبر با تسهیل 
محدودیت عرضــه و افزایش تولید 
به میزان ۵۰۰ هزار بشــکه در روز 
از ژانویه سال ۲۰۲۱ موافقت کرد. 
محدودیت عرضــه اوپک پاس از 

۷.۷ میلیون بشکه در روز فعلی به 
۷.۲ میلیون بشــکه در روز تسهیل 
خواهد شد.قرار است وزیران اوپک 
پاس نشستهای ماهانه برگزار کرده 
و درباره گام بعدی سیاســت تولید 
نفت تصمیم گیری کنند. نشست 
بعدی این گروه برای چهارم ژانویه 
برنامه ریزی شــده است.بر اساس 
گــزارش اویــل پرایس، بــا وجود 
به شیوع  نگرانیها نســبت  تجدید 
نــوع جهش یافته ویــروس کرونا، 
گفته می شــود روســیه که رهبر 
تولیدکنندگان غیراوپک در پیمان 
اوپک پاس محســوب می شــود، 
همچنان موافــق افزایش تولید به 
میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز دیگر 

در فوریه است.

در 10 ماه نخست 2020 روی داد
کاهش 10 درصدی صادرات 

نفت روسیه

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: با افزایش 
مصــرف گاز بخش خانگی، گازرســانی به صنایع 
محدود می شــود و باید ســوخت جایگزین برای 
آن مصرف شود که همین موضوع می تواند سبب 
آلودگی های محیط زیستی باشد.به گزارش وزارت 
نفت، حســن منتظرتربتی گفت: فصل زمســتان 
همیشــه با افزایش مصرف گاز همراه اســت که 
یکی دایل این اســت ما همچنان در حال توسعه 
شبکه گاز هستیم و توسعه های خوبی هم در بحث 
گازرســانی روستایی انجام شــده است و هرسال 
حدود ۳ هزار روســتا به شبکه گاز متصل شدند؛ 
بنابراین بخشــی از این افزایش مصرف ناشــی از 

توسعه شبکه گاز است.

مصــرف روزانــه گاز کشــور 55 میلیون 
مترمکعب افزایش یافت

وی ادامه داد: اما امسال شاهد شیوع ویروس کرونا 
بودیم تا جایی که حتی در تابســتان مصرف گاز 
بیش از پیش افزایــش یافت زیرا مصرف آب گرم 
و شست وشــو مردم بیشــتر شــد و طبق تحلیل 
کارشناسان بخشــی از این افزایش مصرف هم به 

همین دلیل است.

مصرف بی رویه انرژی در ایران ســنت شده 
است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: البته 
اتفاق سنتی در کشور ما وجود دارد و مصرف انرژی 
در بخش های مختلف در کشور ما بااست و همین 
می تواند سبب افزایش بیشتر گاز و دیگر انرژی های 
کشور باشد تا جایی که در تابستان شاهد افزایش 
۷ تا ۱۰ درصدی مصرف بودیم اما این مســئله در 
تابســتان کمتر مشــهود بود و اکنون در زمستان 
بیشتر قابل توجه است.تربتی همچنین اظهار کرد: 
هرچند به موازات افزایش مصرف به ویژه در بخش 
خانگی، افزایش تولید هم اتفاق افتاده و تولید گاز 

از ابتدای امســال تاکنــون ۱۰ میلیارد مترمکعب 
افازیش یافته که عمده آن در بخش خانگی مصرف 

شده است.

باید از افزایش تولید عبور کنیم و به ســوی 
مصرف بهینه برویم

وی افزود: موضوع این اســت که کمتر کشــوری 
شانس داشتن یک عسلویه و پارس جنوبی را داشته 
اما ما پارس جنوبی داشتیم و آن را توسعه دادیم و 
از آن استفاده می کنیم و این روزها به مقدار بیش از 
دو فاز پارس جنوبی توسعه تولید داشتیم اما عمده 
آن بــه مصرف بخش خانگی اختصاص می یابد در 
حالی که باید از افزایش تولید عبور کنیم و به سوی 
مصرف بهینه انرژی برویم )عایق کاری ساختمان ها، 

استفاده از پنجره های دوجداره و …(.

نگرانــی اصلی افزایش مصــرف گاز بخش 
خانگی است

معــاون وزیر نفت در امــور گاز در این باره گفت: 
مصرف روزانــه گاز در بخش خانگــی این روزها 
به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب رســیده اســت 
و پیش بینی می کنیم هفته آینــده تا روزانه ۶۵۰ 
میلیون مترمعب هم برســد و این روزها بیشــتر 
نگرانی ما افزایش مصرف در بخش خانگی اســت 
و نگرانیم که اگر گازرســانی به صنایع کم شــود 
باید ســوخت جایگزین )مازوت و گازوئیل( برای 
آن مصرف شود که همین موضوع می تواند سبب 
آلودگی های محیط زیستی باشد و مشکات حمل 

و نقل هم دارد.

مصرف گاز کشــور اکنون در مرحله هشدار 
است

به گفته تربتی، وضع کنونی، مرحله هشــدار است 
تا به موازات افزایش تولید گاز و توســعه، موضوع 
بهینه ســازی مصرف انرژی را هــم در نظر گیریم 

زیرا هر ســال شــاهد افزایش مصرف خواهیم بود 
و محدودیت گازرســانی به صنایــع رخ می دهد و 
شــرایط هر سال بدتر خواهد شــد.وی ادامه داد: 
مصرف روزانــه گاز طبیعی نیروگاه هــا در آذرماه 
امســال حدود ۹۰ میلیون مترمکعب بوده و بقیه 
از گازوئیل و ســوخت مازوت تأمین شــده است؛ 
سهم مازوت هم حدود ۱۵ میلیون مترمکعب بوده 
است. البته سوخت مازوت، سوخت ناماسبی برای 
نیروگاه ها نیست و در کشــورهای دیگر همچون 
ترکیه و چین حتی از زغال سنگ استفاده می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به محدود 
شدن گازرســانی به صنایع سیمان، گفت: مصرف 
روزانه صنایع تولید سیمان هم پیش از آغاز فصل 
ســرما ۲۰ ملیون مترکعب بود کــه اکنون حدود 
۱۵ میلیون مترمکعب آن محدود شــده اما درباره 
گازرسانی به پتروشیمی ها و صنایع فواد با توجه 
به موازنه شبکه گاز تصمیم گیری می شود و ممکن 
اســت چند روزی گازرسانی به آنها محدود شود و 
دوباره متصل شوند، اما این وضع امسال چند روز 

زودتر از سال های گذشته اتفاق افتاد.

صادرات گاز در هیچ دولتی فراموش نشــده 
است

تربتی همچنین درباره دورنمای صادرات گاز ایران 
به کشورهای همسایه، تصریح کرد: توسعه شبکه 
خطوط لوله گاز در کشور به نحوی است که امکان 
ترانزیت، ســوآپ، واردات و صــادرات گاز طبیعی 
وجود دارد و زیرســاخت های ازم فراهم است اما 
چرا این اتفاق نمی افتد؟ واقعیت این است که یکی 
از راهبردهای ایــران به عنوان دارنده گاز طبیعی، 
صادرات آن اســت و این موضوع فراموش شده ای 
نیست اما باید امکان تبادل و نقل و انتقال پول هم 
وجود داشته باشد. باید گفت که موضوع صادرات 
گاز در هیچ دولتی موضوع فراموش شــده ای نبوده 

است.

مدیرعامل شرکت گاز ایران:

مصرف گاز کشور در مرحله هشدار است
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گزیده خبر براساس ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی آبان ماه

تیراژسواریهاباامیروداماکیفیتآنهادرجامیزند
علیرغم اینکه عاوه بر افزایــش تولید خودرو، به بحث کیفیت و 
ارتقا آن نیز توصیه شــده اســت اما دیده می شود که بنابر اظهار 
خودروســازان به ویــژه در بازدیــد اخیر وزیر صمــت از هر دو 
خودروساز اصلی، تیراژ تولید خودروها افزایشی پیش می رود اما 
گویا کیفیت درجا زده است. طبق ارزیابی آبان ماه، پژو ۲۰۰۸ تنها 
خودرویی اســت که توانسته هر پنج ستاره کیفی را کسب کند و 
این در حالی است که تنها چهار خودرو موفق به اخذ چهار ستاره 
شده اند. البته از سوی دیگر خودروی سواری تک ستاره  نداشته ایم 
و فقط دو خودرو، دو ســتاره ای شده اند.در گزارش ارزیابی کیفی 
خودروهای ســواری تولیدی آبان ماه شرکت بازرسی کیفیت و 
اســتاندارد ایران )ISQI(، نشان می دهد که پژو ۲۰۰۸  در سطح 
قیمتی ۲ تنها خودرو دارای بااتریــن کیفیت در این ارزیابی ها 
معرفی شده و توانسته هر پنج ســتاره کیفی را از آن خود کند.

گزارش کیفی خودروهای سواری تولیدی آبان ماه امسال، تنها یک 
خودرو پنج ستاره را در خود جای داده اما از سوی دیگر خودروی 
تک ســتاره کیفی هم در آن دیده نمی شود.در این گزارش برای 
خودروهای ســواری تولیدی در آبان ماه، در سطح قیمتی یک، 
تنها به خودروی تیگو ۷ اشــاره شــده که توانسته سه ستاره از 
پنج ســتاره کیفی را به خود اختصاص دهد.  در ســطح قیمتی 
دو، پژو ۲۰۰۸ تولیدی شــرکت ایران خودرو پیکاپ توانسته نمره 

کامــل کند. پس از آن هایما S۷ اتوماتیــک و  SWM G۰۱F در 
رده  خودروهای چهار ستاره کیفی قرار گرفته اند.در همین سطح 
 SWM G۰۱ تیگو ۵ و ،S۳ جــک ،S۵ قیمتــی، خودروهای جک
ســتاره کیفی را کســب کرده  و S MVM X۳۳ هم دو ســتاره از 
پنج ســتاره کیفی را دریافت کرده است.در گروه قیمتی چهار در 
میان خودروهای سواری تولید شده در آبان ماه امسال، پژو ۲۰۷ و 
دناپاس موفق به کسب چهار ستاره کیفی در این ارزیابی شده اند.  
همچنین محصوات پژو ۲۰۶ صندوقدار و مدل بدون صندوق آن، 
دنا، رانا، ســورن )ایران خودرو تبریز(، پژو پارس اتوماتیک )تولید 
ایران خودرو کرمانشاه(،   پژو پارس )ایران خودرو کرمانشاه، فارس، 
تهران، خراســان، مازندران و صنایع خودروسازی فردا( و سمند 
تبریز توانسته اند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را در سطح قیمتی 
چهارم به خود اختصاص دهند.در این گروه، پژو ۴۰۵ خراسان نیز 
در رده دو ســتاره کیفی قرار گرفته است.در خودروهای سواری 
 R در سطح قیمتی پنج نیز محصوات کوییک )سایپا( و کوییک
)پارس خودرو(، تیبا ۲ و تیبا ۲ پاس )سایپا(، تیبا و ساینا کاشان 
)سایپا-سیتروئن( موفق به کسب سه ستاره کیفی شده اند.در مدل 
ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، این محصوات بسته به کیفیت 
خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. یک ستاره پایین ترین و 

پنج ستاره بااترین سطح کیفی را نشان می دهد.

معاون وزیر صنعت مطرح کرد:
رشد بیش از ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی 

تا پایان امسال
 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با روند رو به رشد فعلی، 
پیش بینی می شــود امســال در اکثر بخش های صنعت لوازم خانگی رشد باای 
۳۰ درصــد تحقق یابد.»مهدی صادقی نیارکی« دیروز »جمعه« در آیین افتتاح 
بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی تهران در جمع خبرنگاران افزود: لوازم خانگی جزو صنایع پیشــران کشور 
اســت، به طوری که مجموعه ای از صنایع با آن مرتبط بوده و پیوندهای پسین و 
پیشین بسیاری با آن دارند.وی گفت: مجموعه قطعه سازان و تولیدکنندگان مواد 
اولیه و تجهیزات نیز ارتباط نزدیکی بــا این صنعت دارند.صادقی نیارکی یادآور 
شــد: در هشت ماهه امســال در تولید یخچال فریزر ۲۸ درصد، تولید تلویزیون 
۴۰ درصد و تولید ماشین لباس شویی ۵۸ درصد رشد به ثبت رسید، اما به دلیل 
ممنوعیت های صادراتی ابتدای ســال در تولید کولر آبی رشد منفی ۶ درصدی 
حاصل شد.این مقام مسوول ادامه داد: همچنین در تولید لوازم خانگی کوچک نیز 
رشدهای باای ۲۰ تا ۴۰ درصدی از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه به ثبت رسید 
که نشــان می دهد این صنعت راه خود را در شرایط دشوار کنونی و تحریم ها به 
خوبی پیدا کرده و منطبق با استانداردهای جهانی، به کارگیری نوآوری و خاقیت 
و مهمتر از همه افزایش عمق ســاخت داخل، جایگزین محصوات وارداتی شده 
است.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: مجموع ارزبری 
صنایــع لوازم خانگی به طور متوســط بین یک میلیارد تــا یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دار در سال است، اما این میزان ارزبری با ایجاد ارزش افزوده سه برابری 
جایگزین حدود چهار میلیارد دار لوازم خانگی خارجی می شود.به گفته وی، اگر 
در کشــور از ظرفیت و توان مهندســی و ساخت ازم برخوردار نبودیم، عاوه بر 
وابســتگی به خارج، فشار بیشتری در تهیه این کااها به خانواده ها وارد و ارزش 
افزوده مورد اشاره نیز از کشور خارج می شد.صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: امروز 
مهمترین نکته ای که وزارت صنعت دنبال می کند، مهیا کردن ثبات نسبی شرایط 
برای تولیدکنندگان اســت که اصلی ترین عامل آن نرخ ارز است.وی بیان داشت: 
به طور متوسط صنعت لوازم خانگی وابستگی ۳۰ درصدی به مواد اولیه، قطعات و 
تجهیزات خارجی دارد که در ارتباط مستقیم با نرخ ارز هستند.این مقام مسوول 
افزود: کااهای داخلی مورد اســتفاده در این صنعت نیز به دو دســته تقســیم 
می شــوند که دسته نخست، شامل مواد و کااهایی اســت که در بورس عرضه 
شــده و مرتبط با نرخ ارز هستند، اما دســته دوم هرچند ارتباط مستقیم با ارز 
ندارنــد اما خود را به قیمت های جهانی می رســانند زیرا در غیر این صورت این 
مواد و تجهیزات از کشور خارج خواهند شد.وی یادآور شد: از شنبه هفته گذشته 
عرضه اختصاصی ورق فوادی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی در دســتور کار 
قرار گرفت، بنابراین تولیدکنندگان برای تامین این ماده اولیه مشــمول رقابت و 
قیمت های غیر واقعی نخواهند شد بلکه آن را با قیمت پایه دریافت خواهند کرد.

صادقی نیارکی اضافه کرد: در حوزه محصوات پتروشیمی مورد نیاز این صنعت نیز 
به دنبال تقویت طرف عرضه هســتیم تا با رفع موانع و مشکات، این محصوات 

هم با قیمت پایه به دست تولیدکنندگان برسد.و

فعالیت ۳ شیفت کارخانه ها، 
نسخه وزیر صمت برای حذف 

دالی در بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت سه شفیت 
بســیاری از کارخانه ها با هدف افزایــش تولید گفت: اگر 
با همین روند ادامه دهیم، رانــت خواری و دالی از بازار 
حذف می شود، و اجناس با قیمت واقعی به دست مصرف 
کنندگان می رســد. علیرضا رزم حســینی گفت: وزرات 
صمت فقط کاا هایــی را که به آن ها یارانــه یا امتیازی 
می دهد، قیمت گذاری اجباری می کند.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: تولید کارخانه هایــی مانند کارخانه های 
تولید ام دی اف که یارانه دولتی دریافت نمی کنند، شامل 
قیمت گذاری دستوری از سوی وزرات صمت نمی شوند.

وی اضافه کرد: عموم تولیدکنندگان براساس هزینه تمام 
شده، محصوات تولیدی خود را قیمت گذاری می کنند، 
اما موظف اند با تعیین شــبکه توزیع، محصول تولیدی را 
با کمترین واســطه و قیمت به دســت مصرف کنندگان 
برسانند.وی در ادامه با تاکید بر اینکه بهترین راه کاهش 
قیمتها، افزایش تولید و توزیع کاا در بازار مصرف اســت، 
گفت: خوشبختانه ۱9 قلم کاای تولیدی کشور، در تولید 
و افزایش عرضه، رشد خوبی داشته اند که محصوات لوازم 
خانگی از جمله آن هستند.وزیرصمت در پایان با اشاره به 
فعالیت سه شفیت بسیاری از کارخانه ها با هدف افزایش 
تولید، افزود: اگر با همین روند ادامه دهیم، رانت خواری و 
دالی از بازار حذف می شود، و اجناس با قیمت واقعی به 

دست مصرف کنندگان می رسد.

انجمن جهانی فواد در۱۱ ماهه ۲۰۲۰ میادی؛
  ایران بااترین رشد تولید

 را ثبت کرد
 تولید فواد خام ) شمش( ایران در دوره ۱۱ ماهه ۲۰۲۰ 
میادی) منتهی به ۱۰ اذر 99( باســتناد گزارش انجمن 
جهانی فواد به حدود ۱۳ درصد رسید که بااترین رشد 
در بین تولید کنندگان این فلز راهبردی است.برپایه اطاع 
رســانی روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، رشــد حدود ۱۳ درصدی ایران در 
دوره مزبــور در حالی رقم خورد که میــزان تولید فواد 
جهانی در ایــن مدت، ۱.۳ درصد کاهــش را ثبت کرد.

انجمن جهانی فواد در گزارش خود آورده است: ایران از 
ابتدای ژانویه تا پایان ماه نوامبر ۲۰۲۰ میادی ) ۱۲ دیماه 
۱۳9۸ تا دهم آذر 99(  ۲۶ میلیون و ۳۶9 هزار تن فواد 
خام تولید کرد، میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته 
میــادی ) ۱۱ ماهه ۲۰۱9( ۲۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تن 
بود.همچنین، میزان تولید فواد خام ایران در ماه نوامبر 
۲۰۲۰ میــادی) ۱۱ آبان تــا ۱۰ آذر99(  با ۱۴ درصد 
افزایش نســبت به ماه قبل ) اکتبر( به دو میلیون و ۵۷۵ 
هزار تن رســید. این رقم در مدت مشابه ۲۰۱9 میادی، 

دو میلیون و ۲۵۶ هزار تن بود.

کاهش 1.3 درصدی تولید فواد خام جهانی 
براساس گزارش انجمن یاد شده، عملکرد ۶۴ کشور عمده 
تولید کننده فــواد جهان از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر 
۲۰۲۰ میــادی، یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون و ۳9۶ هزار 
تن ثبت شد که در مقایســه با مدت مشابه سال ۲۰۱9 
میادی )یک میلیارد و ۶9۱ هزار و ۸۵۱ تن(، ۱.۳ درصد 
کاهش نشــان می دهد.همچنین ۶۴ کشور جهان در ماه 
نوامبر ۲۰۲۰ میادی، ۱۵۸ میلیون و ۲۶۱ هزار تن فواد 
خام تولید کردند که در مقایســه با رقم مدت مشابه سال 
گذشــته میادی )۱۴۸ میلیون و ۴۱۷ هزار تن(، حاکی 
از رشــد ۶.۶ درصدی است. براســاس آمار انجمن تولید 
کنندگان فواد ایران در هشــت ماهه امسال ) منتهی به 
آبان ( تولید شــمش ) فواد میانــی( به رقم ۲۰ میلیون 
و ۵9۷ هزار رســید که در مقایســه با رقم ۱۸ میلیون و 
۲۴۲ هزار تن عملکرد هشــت ماهه ابتدایی 9۸ رشد ۱۳ 

درصدی را ثبت کرد.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و 
مهندســی در مورد حضور شرکت های ایرانی 
در بازســازی قره باغ اظهار کــرد: مذاکراتی 
در این باره انجام شــده و معاون اول ریاست 
جمهوری پیگیر این مســئله هستند و ما نیز 
کمیته مســتقلی را برای این موضوع تشکیل 
دادیــم. احتماا هفته آینده تیمــی را برای 
بررســی پروژه های مورد توجه و تقاضا ارسال 
خواهیم کرد اما اگر فاقد پشــتیبانی باشیم؛ 
ترکیه، چین و روســیه این بازار را می گیرند.

بهمــن صالحــی جاویــد در مــورد حضور 
شرکت های ایرانی در بازسازی قره باغ اظهار 
داشت: ایران می تواند نقش آفرینی پررنگی در 
بازسازی قره باغ داشته باشد. به دلیل حسن 
همجواری، قرابت فرهنگی، زبان مشــترک و 
حتی نزدیکی مذهبی و عقیدتی و همچنین 
جنبه های مشترک تکنولوژیکی و صنعتی از 
جمله هم ترازی ایران و جمهوری آذربایجان 
بــه خاطر صنعت نفــت و همزمانــی ایجاد 
صنعــت نفت و انرژی در ایــران و آذربایجان 
و هم گونی صنعتــی، ایــران می تواند نقش 
پررنگی در این موضوع داشــته باشــد. وی 
افزود: رغبت شــرکت های ایرانی برای حضور 
در بازار خدمات فنی و مهندسی در جمهوری 
آذربایجان، خوب و جدی است. در عین حال 
آذربایجان مانند برخی از کشــورهای هدف 
خدمات فنی و مهندسی نیست که فاقد منابع 
مالی و پایین دســت باشد بلکه ذخایر نفت و 
درآمدهای بسیار سرشــاری دارد بنابراین از 
ریســک کمی برخوردار است و می تواند بازار 

هدف مناسبی برای ایران باشد. اگر دیپلماسی 
سیاسی و مدیریت اقتصادی و سیاسی ما وارد 
کار شــوند بخش خصوصی آمادگی بســیار 
جدی بــرای نقش آفرینــی دارد.صالحی در 
پاسخ به ســوالی در مورد تعداد شرکت های 
ایرانــی داوطلب بــرای حضور در بازســازی 
قــره باغ گفت: از آنجا که هنوز شــرکت های 
ایرانی اطاعات کافی ندارند ممکن است که 
تعداد شــرکت هایی که اعام آمادگی کردند 
چندان مشــخص نباشــد، اما وقتــی من به 
عنــوان دبیر کل صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندســی صحبت می کنم با پشتوانه چند 
هزار شــرکت صحبت می کنم و این موضع را 
قاطعانه اعام می کنــم. وی افزود: در صنوف 
مختلــف اعم از طراحی و مهندســی، تامین 
تجهیزات و تولیدکنندگان کااهای خدمات 
فنی مهندســی، مجریان و پیمانکاران طرف 
قرارداد اجرای پروژه های فنی و مهندســی، 
می توانیم در بازســازی قره باغ حضور داشته 
باشــیم.صالحی با انتقاد از ضعف دیپلماسی 
اقتصادی ایران اضافه کرد: اینکه ما ســهمی 
از اولویت ها نداریم مربوط به ضعف حکمرانی 
و دیپلماسی است. بعد از فروپاشی شوروی و 
تشکیل جمهوری آذربایجان، سهم ما از ابتدا 
به دســت ترکیه و آمریکا و سپس به دست 

اســرائیل سپرده شــد و ما در حال از دست 
دادن ایــن منطقه هســتیم و این موضوع بر 
خاف امنیت ملی اســت. امنیت اقتصادی و 
حضور صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
می تواند باعث ایجاد پایداری رابطه اقتصادی و 
روابط استراتژیک و سیاسی شود. دلیل نبود 
چنین فضایی نقص آشــکار و ضعف جدی ما 
در این عرصه است.وی افزود: مذاکراتی در این 
باره انجام شده و معاون اول ریاست جمهوری 
پیگیر این مســئله هســتند و ما نیز کمیته 
مستقلی را در دبیرخانه انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندســی برای این موضوع 
تشــکیل دادیم. احتماا هفته آینده تیمی را 
برای بررســی پروژه های مورد توجه و تقاضا 
ارســال خواهیم کرد اما اگر فاقد پشــتیبانی 
باشــیم؛ ترکیه، چین و روســیه این بازار را 
می گیرند.صالحی با اشــاره به اثرات سیاسی 
حضــور ایران در بازســازی قره بــاغ تصریح 
کــرد: صرف نظر از جنبه هــای اقتصادی که 
برای شرکت های ایرانی دارد، از نظر سیاسی 
و حکمرانــی و اســتراتژیک نیــز دولت باید 
همت قوی در این مورد داشــته باشد. وقتی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وارد 
یک بازار می شوند، معمواً رئیس جمهور این 
کشــور را همراه خود دارند. وی خاطرنشان 

کرد: جالب اســت کــه رئیس جمهورها برای 
صادرات کاا اینقدر رقابت و کشمکش ندارند 
که برای گرفتن پروژه های فنی و مهندســی 
در بازارهــا دارند. چراکه صــادرات خدمات 
فنی و مهندســی را پیشــران صادرات کاا و 
پایداری در رابطه اقتصادی می دانند. یکی از 
ویژگی های صادرات خدمات فنی و مهندسی 
این است که در زمان طوانی تری انجام و بعد 
از آن هم به عنوان نماد آن کشــور محسوب 
می شــود همانطور که ما هنوز هم می گوییم 
بیمارســتان امام خمینی را ۵۰ یا ۶۰ ســال 
پیش آلمان ها ســاختند. در بیــن صوفیای 
بلغارســتان و ترکیه جــاده ای وجود دارد که 
هنوز به نام جاده تهران شــناخته می شــود، 
چراکه در اوایل دهه ۵۰ توســط پیمانکاران 
ایرانی ســاخته شــده، لذا ارزش استراتژیک 
آن بیش از ارزش اقتصادی اش است.دبیرکل 
انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و 
مهندسی با اشاره به نقش مهم روسای جمهور 
در دریافت پروژه های فنی و مهندسی در دیگر 
کشورها گفت: بنابراین صادرات خدمات فنی 
و مهندسی ایجاب می کند که رئیس جمهور 
کشور وارد عمل شــود، پیمانکاران کشور را 
با خود به کشــور مقصد ببــرد و توافق کند. 
وقتی نخســت وزیر ترکیه وارد ایران می شود 
ابتــدا به پرند می رود و از پروژه شــرکتی که 
ســاختمان های آن را به عهده گرفته بازدید 
کرده و ســپس به دیدارهای رسمی می رود. 
رئیس جمهور ترکیه بــا پیمانکاران خود به 

ترکمنستان می رود و قرارداد را می گیرد.

آغاز مذاکرات برای حضور 
شرکت های ایران در قره باغ
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آمادگی برای اجرای سریع تحول نظام پولی؛نگـــاه

طرح حذف چهار صفر از پول ملی در انتظار تعیین تکلیف است
هرچند ایحه تبدیل واحد پولی کشــور از ریال به تومان، در مجلس شورای اسامی 
برای رفع ابهام شورای نگهبان به سر می برد، اما بانک مرکزی با انتشار طرح های جدید 
اسکناس های ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی برای چاپ، نشان داد که آماده اجرای سریع 
این مصوبه پس از تایید توســط نمایندگان مجلس است. در آخرین هفته آبان ماه بود 
که حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهــوری، خبر از باتکلیف بودن ۶۷ 
ایحه تقدیمی دولت به مجلس شــورای اســامی داد که از این ۲۵ ایحه محتوای 
اقتصادی دارند.از جمله این لوایح اقتصادی باتکلیف؛ اصاح قانون پولی و بانکی کشور، 
اصاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسامی ایران، حمایت از مالکیت صنعتی، 
اصاح قانون امور گمرکی، ساماندهی سهام عدالت و مالیات بر درآمد و دارایی فعاان 
اقتصادی در مناطق آزاد را می توان نام برد که تصویب هر کدام از آن ها می تواند در رفع 

بخشی از مشکات کشور و ساماندهی وضعیت اقتصادی راهگشا باشد.

بررسی و تصویب ایحه در مجلس دهم
»ایحه اصاح ماده )۱( قانونی پولی و بانکی کشور« که در میان عموم جامعه با عنوان 
قانون حذف چهار صفر از پول ملی شناخته می شود، از جمله این لوایح باتکلیف است 
که در دوره پیشــین مجلس شورای اسامی، تمامی روال قانونی خود را طی کرد، اما 
با تغییر ترکیب مجلس ناگهان از دســتور کار خارج شــد.دغدغه حذف چند صفر از 
پــول ملی، پیشــینه ای قدیم تر از دولت یازدهم و دوازدهــم دارد، اما در نهایت بانک 
مرکــزی این موضوع را در قالب ایحه ای تدویــن در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ جهت 
بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه کرد. ایحه ای که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به 
تصویب هیات وزیران رســید و در ۳۰ مردادماه به مجلس شورای اسامی ارسال شد. 
نمایندگان مجلس هم در تاریخ ۷ مهرماه همان سال با قید یک فوریت این ایحه را 
دستور کار بررسی مجلس قرار دادند.این طرح پس از طی تشریفات قانونی و بررسی 
در کمیسیون های تخصصی مجلس در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نوبت طرح در صحن 
مجلس قرار گرفت که سرانجام در آخرین روزهای کاری دهمین دوره مجلس شورای 
اسامی، ۱۵ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹، این ایجه پر سر و صدا در دستورجلسه صحن 
علنی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رســید. مصوبه ای که البته از نظر شــورای 

نگهبان دارای مغایرت با قانون اساسی بود و برای رفع ابهام در عبارت »تعهدات کشور 
در مقابل صندوق بین المللی پول« به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری 
پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، در تاریخ ۷ خرداد به مجلس 
شورای اسامی بازگشت داده شد و این در حالی بود که دقیقا در همین روز یازدهمین 

دوره مجلس شورای اسامی نیز کار خود را آغاز کرد.

باتکلیفی حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس یازدهم
اما با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی، ایحه ای که از زمان تقدیم به 
مجلس شورای اسامی در مرداد ماه ۱۳۹۸ تا تصویب در صحن مجلس در اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۹، مطابق زمان بندی معمول و منطقی بررسی لوایح در مجلس شورای اسامی 
در دستور کار قرار داشت، گویی از دستور کار خارج شده است. در همین راستا، با وجود 
آنکه مصوبات دارای قید فوریت معموا در اولین فرصت پس از ایراد مغایرت از ســوی 
شورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن مجلس مطرح می شوند، اما تا امروز نامی 
از این ایحه در دستور جلسات مجلس شورای اسامی خبری نبوده است.این در حالی 
است که پس از سخنرانی ۲۲ تیرماه رهبر معظم انقاب با نمایندگان مجلس و تاکید 
بر اولویت مسائل اشتغال و تولید، دولت با ارائه فهرستی مجزا از ۲۵ ایحه اقتصادی که 
پیش از این به مجلس تقدیم کرده بود، از مجلس درخواست تسریع در بررسی آن ها را 
داشت، درخواستی که گویا با بی اعتنایی از سوی هیات رئیسه مجلس مواجه شده باشد.

بنابراین این ایحه که تمامی تشــریفات و مراحل قانونی و کارشناسی خود را پیش از 
این طی کرده و تنها در انتظار برداشــته شدن گام نهایی برای تصویب است، با روندی 
بســیار آرام و کند در مجلس مواجه شده است. ایراد شورای نگهبان بر ایحه بیش از 
سه ماه بعد از وصول، در جلسه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی در دستور 
بررســی قرار می گیرد و به گفته »مهدی طغیانی«، سخنگوی این کمیسیون، در این 
جلسه مطابق با نظر کارشناسی مسئوان بانک مرکزی، ابهام ایجاد شده برای شورای 
نگهبان بدون ایجاد مشکلی در کلیت ایحه، با حذف عبارت »صندوق بین المللی پول« 
برطرف و ایحه مجددا به تصویب کمیســیون تخصصی خود می رســد.اما همچنان با 
وجود آنکه بیش از سه ماه از رفع ایراد شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجلس 

می گذرد، نوبت به طرح مجدد این ایحه در صحن و تصویب نهایی آن نرســیده است. 
این ایحه با پشتوانه دو گزارش مجزای مرکز پژوهش های مجلس، پیش از این یکبار 
به تصویب نمایندگان مردم رسیده است و  هم اکنون نیز با رفع ابهام شورای نگهبان، 
تصویب مجدد آن در صحن مجلس، قاعدتا نباید با چالش تخصصی خاصی مواجه باشد 
و در نتیجــه زمان زیــادی از صحن علنی را درگیر خود نخواهد کرد، ولی با این وجود 

هیات رئیسه مجلس ترجیح می دهد همچنان آن را باتکلیف نگاه دارد.

آمادگی دولت برای اجرای سریع تحول نظام پولی
نقل و انتقال آســان تر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کان، صرفه جویی در 
هزینه های چاپ و امحای اسکناس، صرفه جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه های 
معاماتی در مسایل مالی کشــور، اثرات مثبت روانی در جامعه، سادگی در مبادات 
و نگهداری ســاده تر حســاب های ارقام و ترازنامه ها و در نهایت کاهش نسبی تورم از 
مهمترین مزایایی است که برای اجرای این طرح از سوی کارشناسان مطرح می شود.

به گزارش بانک مرکزی، حجم اســکناس در گردش کشور در سال ۱۳۹۸، حدود ۸ 
میلیارد قطعه بوده اســت که این امر منجر به تحمیل هزینه های باای چاپ، توزیع، 
جمع آوری و امحاء اسکناس، زمینه ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل 
ســایر ارزها و همچنین عدم کارایی مســکوکات در مبادات روزمره بر اقتصاد کشور 
شــده است که با تعلل در تصویب این ایحه، همچنان این هزینه های گزاف و بی ثمر 
بر اقتصاد کشــور تحمیل خواهد شد.با این وجود، به درازا کشیده شدن روند تصویب 
ایحه حذف چهار صفر از پول ملی، این موضوع، مانع از تدارک و آماده ســازی دولت 
برای اجرای این ایحه نشــده اســت و  بانک مرکزی در راســتای آماده سازی روانی 
جامعه برای پذیرش این تحول مهم پولی، در طراحی نســخه جدید از اسکناس ۱۰ 
هــزار تومانی، و همچنین چک پول های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی، چهار صفر آخر عدد 
ریالی این ارقام را به صورت کمرنگ چاپ کرده اســت. به این ترتیب بانک مرکزی به 
استقبال از تصویب طرح تبدیل پول ملی از ریال به تومان رفته است تا پس از تصویب 
این ایجه در مجلس شــورای اسامی، در کوتاه ترین زمان ممکن تدارکات ازم برای 

اجرای این قانون را فراهم سازد.

شروط تحقق هدفگذاری تورمی ۱۴۰۰
نقدینگی باید به تولید برود

یک کارشــناس اقتصادی گفت: در ســال ۱۴۰۰، هماهنگی بین دســتگاه های 
اقتصادی برای حرکت در مســیر تولید، شــرط اساسی اســت که به موفقیت 
هدفگــذاری تورمی بانک مرکزی کمک می کند.کاهــش دو درصدی نرخ تورم 
ماهانه آذرماه باعث شد، حاا رشد تورم نسبت به ۶ ماه گذشته در کمترین سطح 
خود قرار گیرد. امری که نشــان می دهد بانک مرکزی تا حد زیادی توانســته از 
طریق ابزارهای کنترل نقدینگی توسط عملیات بازار باز و کنترل نرخ ارز به سمت 
هدفگذاری تورمی »۲۲ درصد« که برای خرداد ۱۴۰۰ پیش بینی کرده اســت، 
حرکت کند.سیاســت های بانک مرکزی در حالی امیدها را به تحقق هدفگذاری 
نرخ تورم افزایش داده که گمانه زنی ها حاکی از آن اســت، در آغاز ســال ۱۴۰۰، 
اقتصاد ما به تدریج شاهد تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر نرخ تورم خواهد بود. اما 
همه دستگاه های کشور برای تحقق این امر باید به کمک بانک مرکزی بیایند. در 
این بین، نقش مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار، قوه  قضائیه به عنوان دستگاه 
نظارتی و بدنه دولت و وزارت صمت به عنوان دستگاه اجرایی بسیار حائز اهمیت 

است.

چسبندگی قیمت ها کار را سخت می کند
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که پیش بینی نرخ ارز در 
بودجه ســال آینده چقدر بر نرخ تورم تاثیر مستقیم می گذارد؟ به خبرنگار ایِبنا 
گفت: در شوکی که امسال به اقتصاد وارد شد دار ناگهان به باای ۳۰ هزار تومان 
رفت و بانک مرکزی تمرکز کرد تا این نرخ را پایین بیاورد. اما اکنون که این نرخ 
کاهش یافته اســت، اثر وضعی آن را هنوز بر تورم شاهد نیستیم.وی افزود: حتی 
اگــر فرض کنیم نرخ دار را به ۱۱ هزار تومانی که رییس جمهور اعام کرده اند، 
برسانیم، بحث چسبندگی قیمت ها اجازه پایین آوردن و کاهش قیمت را نمی دهد. 
از اینرو، من فکر می کنم کنترل روند بسیار سخت خواهد بود.عبدی با بیان اینکه 
نرخ تورم تابع عوامل متعددی اســت، تصریح کرد: متاسفانه یکی از عوامل تاثیر 
گذار بر تورم، نرخ ارز است که پایه محاسباتی قیمت گذاری همه کااها در کشور 
ما است که البته درست و غلط آن بحث دیگری است که باید بدان فکر کرد.وی 
عامل تاثیرگذار دیگر را نقدینگی دانســت و اظهار کرد: این فاکتور را هم نباید از 

نظر دور داشت که هنوز نقدینگی ما در بازارها کم نشده است.

تاثیر درآمدهای نفتی بافاصله نیست
این کارشــناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، موضوع منابع درآمدی 
ارزی و دسترسی بیشــتر به منابع ارزی است که خود این هم، تابع متغیرهایی 
همچون فروش نفت و گاز و داشــتن بازار مناســب برای فروش اســت. بااخره 
مشــتری های ما در این ســال ها، به دلیل اینکه نتوانســته اند از ما نفت بخرند، 
فروشــندگان دیگری را یافته اند. لذا اگر ما همین اان اراده بکنیم نفت را با ارقام 
جدید به فروش برســانیم؛ حتی در صورت لغــو تحریم ها، این امکان تا یکی دو 
سال وجود ندارد. چون باید منتظر ماند تا درآمدهایی حاصل از فروش نفت وارد 
اقتصاد شود و بعداً بتواند تاثیر مطلوب خود را بگذارد.وی اضافه کرد: به نظر من، 
بازگشت درآمدهایی که در کشورهای دیگر بلوکه شده و در شرایط تحریم اجازه 
نداده بسیاری از کارها به نحو درست انجام بگیرد، هم بر این اوضاع در سال آینده 

تاثیرگذار است.

رونق تولید، شرط کنترل تورم در 1400
عبدی یادآور شــد: عملیات بازار باز هم به لحاظ ماهیتی با فروش اوراق قرضه 
چندان تفاوتی ندارد. چون به صورت موقتی می توانند نقدینگی را از سطح جامعه 
جمع کند و در شرایطی که فعالیت های تولیدی در رکود باشد، با سررسید این 
اوراق هم اصل و هم سود آن، چالش ایجاد می کند. لذا تنها راهی که وجود دارد، 
این است که توان تولید ملی را تقویت کنیم.وی ادامه داد: هر چقدر به این سمت 
پیش برویم که حمایت از تولید و کســب وکار اولویت اصلی ما باشــد، می توان 
انتظار داشــت نرخ تورم کاهش پیدا کند اما اگر باز خیلی توجهی به توانمندی 
داخلی نشود و تسهیل در فضای کسب و کار ایجاد نشود، باز در بر همان پاشنه 
خواهد چرخید.این کارشناس اقتصادی حمایت بانک ها از سرمایه گذاری مردم در 
بخش تولید را راه حل دانســت و تصریح کرد: در واقع باید زمان بری و دسترسی 
به منابع بانکی آســان شود و ورود مردم و سرمایه های خرد به آن افزایش یابد. 
یعنی به جای آنکه مردم را تشویق کنیم که به سمت بورس بروند، نقدینگی را 
به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کنیم و به مردم اطمینان داده شود که اگر 
در فعالیت های تولیدی ســرمایه گذاری کنند، هم سرمایه شان از بین نمی رود و 
هم آنکه دچار مالیات های سنگین نمی شوند. از سوی دیگر هم، مواد اولیه آن در 
داخل تامین می شــود.عبدی با بیان اینکه برای تحقق هدف گذاری تورمی همه 
بخش های اقتصادی کشــور مسئولیت دارند، گفت: ما نمی توانیم تنها روی یک 
سازمان و نهاد دست بگذاریم. بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد. 
بانک مرکزی یک سری ابزارها را در اختیار دارد اما باید تنها به اندازه خودش از 
آن انتظار داشت.وی افزود: برخی ها می گفتند فان مقدار ارز را می خواهیم!؟ اما 
بانک مرکزی که تولیدکننده ارز نیست، تنها توزیع کننده و تخصیص دهنده ارز 
اســت و اگر قسمت های دیگر به کمک نیایند و ساختار اقتصادی درست نشود، 
بانــک مرکزی به تنهایی چه کار می تواند انجام دهد و چگونه می خواهد تورم را 

کنترل کند؟

یک دست صدا ندارد
 به گفته عبدی، هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی برای حرکت در مسیر تولید 
شرط اساسی است که به موفقیت هدفگذاری تورمی بانک مرکزی کمک می کند. 
البته این کارشــناس اقتصادی تاش یکطرفه بانک مرکــزی را در برخی موارد 
موفقیت آمیز عنوان کرد و گفت: مثل همان اصرار بانک مرکزی بر اینکه کسانی که 
منابع ارزی در اختیارشان بوده، ارزهای خود را به داخل برگردانند. دیدیم که بانک 
مرکزی در این امر بیشتر پافشاری کرد و پرونده های آنان را در اختیار قوه قضاییه 
قرار داد و نتیجه این شد که کسانی که با اسم صوری، چند هزار کارت بازرگانی 
گرفته و مقدار زیادی ارز خارج کرده بودند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.وی با 
بیان اینکه چنین برخوردهایی به کاهش نرخ تورم کمک می کند، اظهار کرد: اما 
این کافی نیست. یعنی یک دست صدا ندارد و باید مجموعه ای از عوامل در کنار 
هم قرار بگیرد. عبدی ادامه داد: اینکه تصورمان فقط این باشد که بانک مرکزی 
بــه تنهایی بتواند کاری را انجام دهد، من تصور نمی کنم این امر ممکن باشــد. 
بانک مرکزی می تواند در کنترل نقدینگی که بانک ها در حال انجام آن هستند، 
یا وقتی بانک ها به جای مدیریت ســرمایه های خرد، در بازار سهام ورود می کنند 
و یا در خرید ارزی ســهام نقش دارند، ورود کند. چون وظیفه بانک مرکزی این 
اســت که ارزش پول ملی را از این راه ها حفظ کند که اقداماتش در این باره هم 
تا حدودی تاثیرگذار بوده است.عبدی با ذکر مثالی، با انتقاد از اینکه چرا در نرخ 
سود بین بانکی، بین افراد اختاف نظر وجود دارد، گفت: وقتی در شرایط شدید 
تورمی هستیم، باید سرعت گردش پول در جامعه کاهش یابد و برای این کار یا 
باید نرخ ســپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند و یا نرخ سود 
بین شبکه بانکی و سود سپرده های ثابت و مدت دار مردم کنترل شود که اینها در 

دست بانک مرکزی است.

یک مســئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این 
بانک انتشار رمزپول با پشتوانه ریال را در دستور 
کار دارد، گفت: خسارت گســترده ای در انتظار 
معامله گران ارزهای دیجیتال است و مردم نباید 
وارد آن شــوند.، حرکت دنیا به سمت استفاده از 
ارزهای دیجیتال از یک ســو و سرعت تحوات 
مرتبط با استفاده از رمزارزها و کریپتوکارنسی ها از 
ســوی دیگر، ضرورت حرکت و سیاســتگذاری 
هوشــمندانه در این مســیر را بیش از هر زمان 
دیگری نمایــان کرده اســت؛ اگرچه بانک های 
مرکــزی دنیا هنوز هم برای ورود به این عرصه و 
چگونگی ورود آنها به نقل و انتقاات مالی خود با 
شک و شبهه های بسیاری مواجه هستند. در ایران 
نیز بانک مرکزی با تعیین مسیر تنظیم گری در 
حوزه رمزارزها و مطالعــات اجرایی درخصوص 
شــیوه های انتشــار و به کارگیری رمزپول بانک 
مرکزی گام های مؤثری را در این رابطه برداشته و 
در سوی دیگر ماجرا، سایر دستگاه های دولتی از 
جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه 
استخراج رمزارزها و شکل گیری رسمی صنعت 
ماینینــگ، گام هایی را برداشــته اند. محمدرضا 
مانی یکتا، معــاون اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی آخرین وضعیت تنظیم مقررات استخراج 
و مبادات رمزارزها را تشــریح کرده است که از 
نظرتان می گــذرد: در خصوص رمزارزها، ســه 
مصوبــه هیأت وزیران داریم کــه دو مورد از این 
مصوبات، مشــخصاً در حوزه استخراج رمزارزها 
بوده است؛ اولین آن مربوط به مردادماه ۹۸ است 
که فعالیت اســتخراج را به عنــوان یک صنعت 
رسمی در کشور پذیرفته و در آن ساز و کار اخذ 
مجوزهای مربوطه مشــخص گردیــده، وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت به عنــوان متولی این 
موضوع تعیین و چارچوبی برای افرادی که قصد 
دارند در این حوزه ها فعالیت کنند، مشخص شده 
است. این مصوبه مردادماه سال ۹۸ صادرشده و 
پیرو آن نیز مصوبه دیگری در تیرماه ســال ۹۹ 
صادر شده که موضوع آن تعیین تکلیف تجهیزات 
و دستگاه های مرتبط با استخراج رمزارزها است 
که پیش از مرداد ۹۸ وارد کشور شده اند. تعیین 
اولویت واردات تجهیزات اســتخراج نیز همچون 
سایر دستگاه ها و تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری 
اطاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و 
متولی مجوزدهی در حوزه اســتخراج نیز همین 
وزارتخانه است. این وزارتخانه تعیین می کند که 
بر اساس اولویت سایر کااها و نیاز کشور، آیا ورود 
دستگاه های استخراج به کشور مجاز است یا خیر.

در حال حاضر به نظر می رســد صنعت رسمی 
استخراج رمزارزها در کشور صنعت فعالی نیست. 
دلیل آن نیز از ســوی فعاان این عرصه، قیمت 
انرژی عنوان می شــود؛ جلســات متعددی بین 
فعاان امر با متولیان تنظیم مقررات مربوطه در 
وزارت نیرو برقراراست تا قیمت انرژی را بازبینی 
کنندپس از مصوبه تیرماه سال جاری در خصوص 
برای تعیین تکلیف تجهیزات استخراج، مصوبه ای 
در ۳۰ مهرمــاه ۹۹ صادر شــده که این مصوبه، 
اصاحیه ای روی مصوبه مرداد ماه ۹۸ است که بر 
اســاس آن، تبصره ای بند ۱ مصوبه قبلی اضافه 
شــده اســت تا اواً رمز ارزهای استخراج شده، 
چطور مورد استفاده قرار بگیرند؛ چرا این یکی از 
مطالباتی است که فعاان این صنف داشته اند؛ و 
دوم اینکه با توجه به شکل گیری منابع ارزی ناشی 
از فعالیت استخراج, این منابع در راستای تأمین 
نیازهای ارزی کشــور که تأمیــن ارز مورد نیاز 
واردات خرد اســت، به کار گرفته شــود و بانک 

مرکــزی و وزارت نیرو مکلف شــده اند تا با روال 
مشخص، ساز و کار این موضوع را نهایی کنند که 
بر این اساس، همکاران ما در معاونت های ارزی و 
نظارت بانک مرکزی، دســتورالعمل اجرایی این 
موضوع را تهیه کرده اند که به زودی به فعالین این 
حوزه اطاع رسانی می شــود. در حال حاضر، بر 
اســاس آماری که مــا از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گرفته ایم، فعالیت استخراج در ایران رونق 
گســترده ای ندارد. فرآیند اخذ مجــوز از وزارت 
صمت به این صورت اســت که متقاضی اقدام به 
اخذ جواز کرده و پس از دریافت جواز تأســیس 
واحد استخراج، اقدامات ازم را برای بهره برداری 
از واحد تأسیس شده انجام می دهد که تا به حال 
نیز، براســاس اطاعی که از وزارت صمت داریم، 
تنها موارد معدودی پروانه بهره برداری صادر شده 
و در حال حاضر به نظر می رســد صنعت رسمی 
استخراج رمزارزها در کشور صنعت فعالی نیست. 
دلیل آن نیز از ســوی فعاان این عرصه، قیمت 
انرژی عنوان می شــود که بر این اساس، جلسات 
متعددی بین فعاان امر با متولیان تنظیم مقررات 
مربوطه در وزارت نیرو برقراراست تا قیمت انرژی 
را بازبینــی کننــد. در خصــوص تعرفــه برق 
دستگاه های ماینینگ براساس مصوبه مرداد ۹۸، 
نظر وزارت نیرو تعیین کننده است. مخاطب اصلی 
رایزنی های صورت پذیرفته از سمت فعالین حوزه 
نیز وزارت نیرو می باشــد؛ چرا که تکالیف وزارت 
صمت نیز بــر روی موضوع صدور مجوز فعالیت 
اســتخراج رمزارزها متمرکز اســت. بررسی های 
کارشناســی نشــان داده که رمزارزها در اقتصاد 
ایــران کاربرد و کارکــرد کان ندارد و بر عکس 
اخباری که در داخل کشــور و خارج از کشــور 
مطرح می شود رمزارزها نقش قابل ماحظه ای در 
دورزدن تحریم ها نداشــته اند؛ لیکن بعنوان یک 
پدیده جدید و اثر گذار، ازم است ریل گذاری های 
ازم جهت کنتــرل این پدیده در جامعه صورت 
پذیــرد؛ آن چنــان که در ســایر کشــورها نیز 
بانک های مرکزی قالباً بیانیه هایی را در خصوص 
ماحظات و مخاطرات بکارگیری رمزارزها صادر و 
در مــواردی چارچوب هــای مقرراتــی را نیــز 
درخصوص دامنه کاربرد ایــن پدیده در جامعه 
منتشــر نموده انــد. البته در حــوزه خرد برخی 
مشــکاتی که در مبادات خارجی وجود داشته 
اســت توســط رمزارز قابل حل اســت. موضوع 
دیگری که مطرح می شــود آن است که در اکثر 
درگاه های شرط بندی و قمار در خارج از کشور، 
استفاده از ارزهای دیجیتال رایج بوده و این ارزها 
در حال معامله هســتند. پس می تواند برای دور 
زدن تحریم نیز مورد اســتفاده قرار گیرد؛ اگرچه 
اعداد و ارقام در این ســایت های شرط بندی باا 
نیست. مجدد تاکید می شــود که کارکرد اصلی 
رمزارزها در حوزه تراکنش های خرد است. البته به 
خاطــر ویژگی هــای ماهوی رمزارزهــا و امکان 
شناســایی محدود متعاملین آن، پتانسیل ازم 
برای بکارگیری در فعالیت های سیاه را دارند. بر 
همین اســاس بانک های مرکزی و دستگاه های 
ذیربــط در حوزه مبــارزه با پولشــویی در اکثر 
کشــورها مکانیزم ها و ابزارهــای کنترلی برای 
مواجهــه با آن را دارند که ما هــم برخی از این 
ابزارها را تهیه کرده ایم که با همکاری دستگاه های 

نظارتی و انتظامی، پیگیری این موضوع در دست 
اقدام است. بیشتر بحث های نظارت و پایش در این 
فضا مطرح است. انجام این پایش ها و شناسایی 
موارد مجرمانه نیز بسیار موثراست، چراکه در غیر 
این صورت احتمال تسری و گسترش استفاده از 
ارزهای دیجیتال در فعالیت های سیاه، روز به روز 
بیشتر شده و به همین دلیل، بانک مرکزی مشابه 
با حوزه ریالی اقدامات نظارتی و کنترلی در حوزه 
رمزارزهــا را پیگیری می نماید.شــدیداً توصیه 
می کنیم مــردم به خصوص برای ســودآوری و 
ســرمایه گذاری یا حتی نوسان گیری، اکیداً وارد 
این حوزه نشــوند؛ چراکه به دلیــل عدم امکان 
نظــارت و کنترل بــازار رمزارزها، امــکان بروز 
خسارات گسترده مالی دور از انتظار نیست روی 
حوزه هایی که کاربردهایی این رمزارزها بیشــتر 
بوده و معاماتی که بر اساس آنها صورت می گیرد، 
تصور بیرونی این اســت که بانک مرکزی به این 
موضــوع ورود نکرده یا افکار عمومی از آن مطلع 
نیست که سیاســت های بانک مرکزی در حوزه 
نحوه معامات و کاربردهایــی که می توان برای 
رمزارز متصور بود، کمرنگ عمل کرده است. راجع 
به این موضوعات توضیح دهید. بر اساس مقررات 
فعلی و بصورت مشخص مصوبه سال ۹۸ هیأت 
وزیران، مبادات رمزارزها در داخل کشور ممنوع 
اســت؛ که ما بارها بر ضــرورت اجرای مفاد این 
مصوبه تاکید کرده و به تمامی مراجعی که از بانک 
مرکزی در این خصوص استعام کرده اند نیز این 
موضــوع متذکر شــده و به شــدت هم توصیه 
می کنیم اشخاصی که در این حوزه وارد می شوند 
یا سایر مبلغان این حوزه اعم از سایت های رسمی 
کــه تبلیغات رمزارزها را ارائــه می نماید باید به 
ممنوعیت مبــادات رمزارزها در کشــور توجه 
نمایند. نکتــه دوم اینکه هنــوز دامنه مبادات 
رمزارزها در داخل کشــور گســترده نشده و بر 
اســاس آمارهای بدســت آمــده از رصد فضای 
مبادات رمزارزها توســط بانک مرکزی، حجم 
مبــادات صــورت گرفته محدود اســت. البته 
ماحظاتی وجــود دارد که هم اکنون با مجلس 
محترم در حال پیگیری موضوع هســتیم و آن 
موضوع جرم انگاری در فضای رمزارزها است. نکته 
مهم اینکه در عین حال که معامات رمزارزها در 
داخل کشور مجاز نیست اما جرایم آن در قوانین 
به روشنی تبیین نشده و این تنها دلیلی است که 
ضابطین محترم قضائی و انتظامی، تاکنون مقابله 
کامل با این پدیده نداشــته اند. نکته بسیار مهم 
دیگر اینکه مخاطرات حوزه رمزارزها می بایست 
بصورت جدی توســط متعاملین این حوزه مورد 
توجه قرار گیرد؛ چرا که اکثر رمزارزهای جهان روا 
به دلیل پشــتوانه نامشخص، نوســانات ارزشی 
گســترده دارنــد و حتی درخصــوص برخی از 
رمزارزهای مطرح همچــون »تتر« که به دلیل 
برابری ارزش آن با دار بســیار پرطرفدار است، 
مسدود سازی وجوه رمزارزی اشخاص امکان پذیر 
بوده و با توجه به محدودیت های ایجاد شده برای 
هم وطنان بر اســاس تحریم هــای ظالمانه، در 
صورت شناســایی صاحب کیف پــول رمزارزی 
»تتر« بعنوان یک شخص ایرانی، مخاطرات جدی 
به موجودی رمزارزی شخص وارد خواهد شد؛ لذا 
به دلیــل این ماحظات و مخاطرات اســت که 

شــدیداً توصیه می کنیم مردم به خصوص برای 
سودآوری و سرمایه گذاری یا حتی نوسان گیری، 
اکیداً وارد این حوزه نشــوند؛ چراکه به دلیل عدم 
امــکان نظارت و کنترل بازار رمزارزها، امکان بروز 
خسارات گسترده مالی دور از انتظار نیست. آمار و 
ارقام استخراج شده بر اساس بررسی های انجام شده 
به دلیل طبقه بندی اطاعاتی قابل انتشار نیست؛ 
اما گزارشــی در این رابطه از سوی بانک مرکزی 
تهیه و در کمیســیون عالی تنظیم مقررات مرکز 
ملی فضای مجازی نیز ارائه گردیده است تا ضمن 
دریافت نقطه نظرات دســتگاه های عضو، راهبرد 
مناسب جهت برخورد صحیح با پدیده رمزارزها در 
کشــور تعیین گردد؛ اما به صورت نسبی درصد 
مبادات رمزارزها نسبت به حجم مبادات مالی در 
اقتصاد کشور ناچیز اســت و به هیچ عنوان قابل 
مقایسه نیست. آمار اســتخراج شده که بصورت 
مستمر از سوی بانک مرکزی پایش و بروزرسانی 
می شــود، با ماحظه موارد خاکستری تهیه شده 
است. اتفاقاً آنچه که نهادهای نظارتی نیز بر روی 
آن تاکید دارند این اســت که بخش خاکســتری 
جامعه هنوز در حوزه رمزارزها وارد نشــده و تمام 
اقدامات تنظیم گری پیگیری شــده در کشــور از 
ســوی بانک مرکزی، مرکز ملــی فضای مجازی، 
شورای عالی مبارزه با پولشویی، مجلس محترم و 
دســتگاه های نظارتــی و امنیتــی در این مقطع 
هم راستا شده اند و بر آن هستند که تنظیم مقررات 
مرتبــط با رمزارزهــا به نحوی باشــد که بخش 
خاکستری جامعه به هیچ عنوان با این حوزه درگیر 
نشوند و البته این مورد تاکید ما نیز می باشد.عنوان 
صحیح بجــای واژه ی ارز دیجیتال بانک مرکزی، 
رمزپول بانک مرکزی است؛ چراکه این ابزار شکل 
دیگری از پول ملی است که هم اکنون در جامعه 
در گردش است. بحث های فنی و اقدامات اجرایی 
بانک مرکزی در این رابطه از سال ۹۷ شروع شده 
و بسترهای فنی ازم برای انتشار ریال دیجیتال در 
قالب کریپتو ریــال پیاده ســازی گردیده اند؛ اما 
ماحظات متعدد اقتصادی، قانونی و نظارتی در این 
رابطه وجــود دارد و البته این ماحظات بســیار 
پیچیده تر و گســترده تر از اقدامات فنی بوده و در 
قالــب کارگروه های متعدد در بانــک مرکزی در 
دست بررسی هستند.رمزپول بانک مرکزی از نوع 
قابل اســتخراج نیســت. این ابزار از نوع رمزینه 
دارایی های با پشــتوانه ثابت اســت که بانک های 
مرکزی با پشتوانه مشخص و غالباً مبتنی بر واحد 
پول ملی کشورها منتشر می نمایند. یک نمونه آن 
انتشــار پترو از سوی ونزوئا بود که از سوی بانک 
مرکزی آن کشور با پشتوانه نفت منتشر گردید؛ و 
البته امکان انتشار آن با سایر پشتوانه ها نیز وجود 
دارد. ایــن موضوع در ســایر کشــورها در قالب 
طرح های مطالعاتی در حال انجام است و صرفاً در 
کشور چین، انتشار یوآن دیجیتال در چهار استان 
به صورت آزمایشی پیاده سازی شده تا اثرات آن بر 
اقتصاد این کشور مورد بررسی قرارگیرد. بر همین 
اســاس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست 
انجام است تا موضوع ابزارهای سیاستگذاری پولی 
در حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی بصورت کامل 
مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم اینکه این پدیده 
بسیار بدیع است و ســایر بانک های مرکزی دنیا 
اکثراً اقدامات مطالعاتــی خود را از ابتدای ۲۰۲۱ 

آغاز خواهد کرد؛ تا ضمن بررســی محسنات این 
ابزار، نقــاط ضعف، مخاطرات و روش های صحیح 
مقابله با آن را شناســایی نماینــد. رمزپول بانک 
مرکزی به دو شــکل کاربرد دارد؛ یا در حوزه خرد 
مورد استفاده قرار می گیرد یعنی مشابه اسکناس و 
مسکوک، در اختیار عموم مردم قرار خواهدگرفت 
که ایــن حالت، فوایــد گســترده ای را به همراه 
خواهدداشت از جمله امکان نقل و انتقال سریع و 
کاهش قابل ماحظه هزینه چاپ و نشر اسکناس و 
مســکوک و البته عدم نیاز به عملیات تسویه بین 
بانکی در کنار هزینه اندک توسعه شبکه پرداخت 
نسبت به مدل های مرســوم فعلی؛ اما یک حوزه 
دیگر کارکردی برای رمزپول بانک مرکزی، کاربرد 
عمده وبکارگیری آن برای عملیات تســویه بین 
بانکی اســت. اینکه ما قرار اســت در کدام یک از 
حوزه های مربوطه، رمزپول بانک مرکزی را طراحی 
و مورد استفاده قرار دهیم، بر اساس سیاست های 
پولی و ویژگی های ماهوی این ابزار تعیین شده و 
البته موضوعی است که توسط سایر کشورها نیز در 
حال بررسی اســت. ماحظه دوم و فارغ از دامنه 
کاربری رمزپول بانک مرکزی، دامنه حضور بانک ها 
و مؤسســات اعتباری و نقش آنها در توســعه و 
طراحی مدل توزیع شده رمزپول است؛ که بخش 
مهمی از این ماحظه معطوف به قوانین و مقررات 
فعلی کشــور است که بر اســاس آن نشر پول در 
کشــور بصورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی 
است و مؤسسات مالی و اعتباری اجازه چاپ و نشر 
پول را ندارند؛ لذا اینکه ما در حوزه رمزپول هم این 
سیاست را پیاده سازی نمائیم که عمًا عموم جامعه 
را سپرده گذار نزد بانک مرکزی می نماید یا اینکه 
روش دیگری متفــاوت از این روش به کار گرفته 
شود، جزو عامت سوال هایی است که با توجه به 
الگوهای مدل سازی پیشنهادی صندوق بین المللی 
پول و بررســی اثــرات آن بــر پارامترهای کان 
اقتصادی، باید نســبت بــه حل آنهــا و تعیین 
راهبردهای سیاستی ازم اقدام گردد.آنچه که در 
حــال بررســی آن در بانــک مرکزی هســتیم، 
کریپتوریال اســت تا مبتنی بر پول ملی کشــور، 
شکل دیگری از پول با استفاده از فناوری دفترکل 
توزیع شــده منتشــر گردد.منــوط بــه تکمیل 
بررسی های اقتصادی است که در سوال قبلی به آن 
پرداخته شد. در واقع حوزه اقتصادی بانک مرکزی 
اســت که تعیین خواهدکرد در کنار اسکناس و 
مسکوکی که بانک مرکزی منتشر می نماید، چه 
سهمی از سبد این انتشــار به کریپتوریال تعلق 
گیرد؛ و البته تمامی ایــن موارد منوط به تعیین 
دامنه کاربرد رمزپول در حوزه خرد یا عمده است؛ 
چراکه اگر قرار بر انتشــار رمزپــول عمده بانک 
مرکزی باشد، سواات و ماحظات ازم به بررسی 
در این رابطه کامًا متفاوت خواهند بود. همچنین، 
بحث نقش بانک ها و مؤسسات اعتباری در شبکه 
توزیع شــده نیز مطرح اســت؛ چراکه هدف غایی 
استفاده کامل از فواید فناوری دفترکل توزیع شده 
است. موضوع مهم دیگر، بحث زمان اجرای طرح 
است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ویژه ای را 
پشت سر گذاشته و حتماً نیاز است تا با توجه به 
ضرورت ایجاد اشتیاق و پذیرش رمزپول از سوی 
بخش های مختلف جامعه با دقت نظر فراوان، زمان 
مناسب جهت اجرای طرح تعیین گردد. قطعاً نباید 
اقدامات ما مشــابه حرکت شــتابزده درخصوص 
انتشــار پترو در ونزوئا، به یک تجربه نه چندان 
موفق بدل شــود؛ آن چنان که در کشور ونزوئا 
حاکمیت به شدت از رمزپول پترو حمایت نموده 
ولی مردم اقبالی به استفاده از آن نشان نمی دهند. 

معاون نظام های پرداخت بانک مرکزی تشریح کرد؛
آخرین وضعیت انتشار رمزپول بانک مرکزی
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نگـــاه

اهداف آمریکا از ترویج شایعات مربوط به 
بستن سفارت خود در بغداد

یکــی از اعضای کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به اهداف واشــنگتن 
از ترویج شــایعات مربوط به بســتن ســفارتش در بغداد پرداخت.به گزارش 
بغــداد الیوم، »کاطع الرکابی« عضو کمیســیون امنیت و دفــاع پارلمان عراق 
به گزارش های مربوط به قصد واشــنگتن برای بستن سفارت خود در بغداد و 
جســتجو برای یافتن مکان دیگری برای آن به دنبال حمات موشکی اخیر به 
منطقه ســبز بغداد واکنش نشان داد.وی افزود: حرف و حدیث مربوط به اینکه 
آمریکا به دنبال مکانی برای منتقل کردن ســفارتش از بغداد و بستن آن است، 
بی اســاس است و واشــنگتن تاش می کند که به بغداد برای اجرای خواسته 
خود از طریق تهدید غیرمستقیم مبنی بر بستن سفارتش در بغداد، فشار وارد 
کند.الرکابی تاکید کرد: عملیات هدف قرار دادن سفارت و منطقه سبز، بیشتر 
شــهروندان بیگناه را در معرض خطر قرار می دهــد و این نقش فعال دولت را 
برای یافتن عامل واقعی که به دنبال برهم زدن اوضاع و بی ثباتی کشور است را 
طلب می کند.این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بیان کرد: هدف 
از حمات موشــکی تا زمانی که عامان واقعی از سوی دولت بازداشت نشوند 
مشخص نخواهد شد. ممکن است که در ورای این حمات گروه های تروریستی 
یا گروه های مرتبط به خارج باشند.وی تاکید کرد: رسانه های خارجی به دنبال 
تحریک افکار عمومی در داخل از طریق پخش شایعات مربوط به بستن سفارت 
آمریکا، هســتند.پایگاه »اکسیوس« قبا مدعی شــده بود: آمریکا روند بستن 
ســفارت خود در بغداد را با سرعت بیشتری پس از حمات موشکی به منطقه 
الخضراء بغداد دنبال می کند. در صورت بستن سفارت آمریکا، »متئو تولر« سفیر 
آمریکا در عراق به شــهر اربیل در اقلیم کردستان عراق یا پایگاه هوایی »عین 
ااسد« منتقل خواهد شــد.این در حالی است که یک مقام مسئول در وزارت 
خارجه آمریکا به الجزیره گفت: سفیر آمریکا همچنان در عراق است و سفارت 

ما در بغداد به فعالیت خود ادامه می دهد.

نامه ۱۵۰ نماینده دموکرات کنگره به بایدن 
درباره ایران

حداقل ۱۵۰ دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه ای حمایت خود 
را از بازگشت جو بایدن به توافق هسته ای ایران اعام کرده اند.به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی کنگره، امضای حداقل ۱۵۰ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا در حمایت از بازگشــت جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایاات متحده 
به برجام، می تواند مانع از تاش های کنگره برای جلوگیری از این اقدام شود.

بر اســاس این گزارش دموکرات ها بر این باورند که تاش بایدن برای بازگشت 
مجدد به توافق هســته ای در صورتی که ایران نیــز به تعهدات خود بازگردد، 
مــی تواند به عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات بیشــتر با هدف مقابله با آنچه 
»ســایر رفتارهای خرابکارانه تهران« ادعا شده، باشد.در این نامه آمده است: ما 
در حمایت خــود از اتخاذ اقدامات دیپلماتیک برای احیای محدودیت ها علیه 
برنامه هســته ای ایران و بازگشــت ایران و ایاات متحده به تعهدات خود در 
چارچوب برجام، به عنوان آغازی برای مذاکرات بیشــتر، متحد هستیم.دونالد 
ترامپ در ســال 2۰۱8 میادی از توافق هســته ای ایران خارج شــد و کارزار 
حداکثر فشار را علیه تهران به راه انداخت و تحریم های شدیدتری را علیه ایران 
اعمال کرد، سیاســتی که به زعم دموکرات ها نتوانسته است برنامه هسته ای 
ایران را محدود و مهار کند و موجب افزایش تقابل در منطقه شده است.این در 
حالی است که نمایندگان جمهوریخواه و برخی مخالفان جدی توافق هسته ای 
از جمله نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، مخالفت خود را با بازگشت بایدن به 

برجام اعام کرده اند.

  مسیر دشوار پکن و واشنگتن در آمریکای 
پس از ترامپ

اگرچه ممکن اســت با پایان دوران ترامپ تا حدی از فشارهای واشنگتن بر پکن 
کاســته شود اما شواهد حاکی است روابط دو کشور با روی کار آمدن دولت جدید 
آمریکا به رهبری »جو بایدن« دموکرات یکی از دشــوارترین مسایل در سیاست 
خارجی دو کشور محسوب می شود.به رغم آنکه تصور می شد با حضور ترامپ در 
مقام ریاست جمهوری آمریکا روابط این کشور با چین بهتر خواهد شد اما اقداماتی 
نظیر تحریم ها و فشارهای فزاینده اقتصادی، امنیتی، سیاسی، رسانه ای و فروش 
های تســلیحاتی آمریکا به تایوان باعث شد تا بدترین شکل از مناسبات در تاریخ 
روابط دو کشور شکل بگیرد.با پیروزی بایدن ظاهرا روزنه هایی از امید برای هر دو 
کشور پیدا شده است تا از این دوره بحرانی و پر تنش خارج شوند اما مساله اصلی 
اینجاســت که سیاست ها و راهبردهای ضد چینی ترامپ آنقدر مانع بر سر بهبود 
روابط ایجاد کرده است که بعید به نظر می رسد در یک دوره کوتاه مدت دو طرف 
موفق به تغییر شرایط فعلی شوند.افزون بر این نباید فراموش کرد که کنگره آمریکا 
همواره پشتیبان بسیاری از تصمیمات رییس جمهوری آمریکا ضد چین بوده است 
از آن جمله افزایش تعرفه های تجاری و فروش های تسلیحاتی به تایوان با موافقت 
کنگره انجام شده است بیانیه های نمایندگان و سیاستمداران آمریکا در محکومیت 
اقدامات چین در مناطقی نظیر هنگ کنگ و سین کیانگ موضوعی نیست که فقط 
منوط به حضور ترامپ باشد واشنگتن در آینده نیز بر سر چنین مسایلی با پکن دچار 
منازعه خواهد بود.این کشور چهار دهه است که بزرگترین فروشنده تسلیحات به 
تایوان محسوب می شود. حضور آمریکا در دریای جنوبی هم سیاستی بود که حتی 
قبل از ترامپ دنبال می شد از نزدیک به یک دهه قبل آمریکا همواره حضور فزاینده 
نظامی در دریای جنوبی و دریای شــرقی چین داشته است بعید به نظر می رسد 
که این سیاست حضور، مختص یک دولت خاص و یا یک رییس جمهور باشد.برای 
آمریکا حضور در این مناطق مهم است این کشور تاش کرده است تا مواضعش را 
علیه چین با دیگر همسایگان منطقه ای هماهنگ کند از جمله رزمایش هایی که 
با ژاپن برگزار می کند و یا حضور نظامی که در فیلیپین دارد و یا افزایش ارتباطات 
نظامی که با ویتنام تدارک دیده است.در بخش تجاری شاید چین بیشترین فشارها 
و ضربه ها را از ناحیه ترامپ متحمل شد اما مساله تجارت و ارزش یوان پول ملی 
چین،  یارانه های صنعتی و صدور کااهای ارزان قیمت چین به غرب از جمله آمریکا 
مســایلی است که مربوط به دوران ترامپ نیست و ریشه در سیاست های تجاری 
دو کشور دارد.مورد دیگری که شاید بیشتر از هر موضوعی بر روابط دو طرف سایه 
افکنده همه گیری کرونا است ویروسی مرگبار که از ابتدای سال 2۰2۰ میادی از 
شهر ووهان در مرکز چین به دیگر نقاط جهان سرایت کرد و حاا جان صدها هزار 
نفر را در آمریکا گرفته و میلیون ها نفر را مبتا کرده است بسیاری از سیاستمداران 
و دولتمردان آمریکایی مقصر این شرایط را چین می پندارند و این موضوع ملت ها را 
نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شکل گیری دیدگاه های ضد چینی در افکار عمومی 
غرب از جمله آمریکا شده است.حال باید دید که دولت بایدن در آینده برای برون 
رفت از این شرایط چه تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد آیا می خواهد همچنان چین را 
مقصر این شرایط جلوه دهد برای اینکه دو کشور از این مرحله عبور کنند ظاهرا یک 
اراده سیاســی بسیار جدی ازم است که باید از هر دو طرف مشاهده شود.از سوی 
دیگر ترامپ اقدامات فراوانی ضد چین در عرصه های مختلف انجام داده و شرکت 
ها و مســئوان این کشور در رده های مختلف را تحریم کرده است این تحریم ها 
شامل مقام های هنگ کنگ هم می شود و چین نیز حاضر به تبعیت ازخواسته های 
واشــنگتن نشده است و این روند چنانچه ادامه داشته باشد معنایش این است که 
خصومت در روابط دو کشور در دوره بایدن نیز برطرف نخواهد شد.»مین شینپی« 
تحلیلگر نشریه استراتژیست بر این باور است که اساس سیاست محدود کردن و مهار 
چین در آمریکا در دولت بایدن هم تغییر نخواهد کرد او می افزاید: چین بزرگترین 
رقیب ژئوپولتیک آمریکا باقی خواهد ماند و سیاست خارجی واشنگتن برای مهار 
پکن در آینده ادامه خواهد یافت.  به نظر می رسد که در دولت آینده محاسبات دقیق 
تری در روابط آمریکا با چین صورت گیرد این طور نیست که بایدن مانند ترامپ بی 
محابا دست به اقدام بزند او محاسبات دقیقی را پیش از هر کاری صورت خواهد داد 
اما در سه عرصه فناوری،  اقتصادی و ایدیولوژیک تحوات در مناسبات بسیار مهم و 
برای هر دو طرف تاثیرگذار خواهد بود.افزون بر این نباید فراموش کرد که بایدن به 
دنبال ضربه زدن به روابط با چین بیش از این نخواهد بود همچنین برخی عرصه ها 
وجود دارد که می تواند برای طرفین دستمایه خوبی برای همکاری باشد. از جمله 
اینکه دو کشور در بخش تحوات اقلیمی و یا کاهش زرادخانه های هسته ای و منع 
اشــاعه و مهار بیماری های همه گیری فرصت های خوبی برای همکاری خواهند 
داشــت که این از دید دولت آینــده آمریکا دور نخواهد ماند. اما تحلیلگرانی نظیر 
»جانگ جیادونگ« از دانشگاه فودان در شرق چین بر این باورند که بایدن ممکن 
است به دنبال روابط بسیار نزدیکتری با همسایگان چین باشد که این می تواند برای 
پکن نوعی فشار و تاش برای به عقب راندن معنا شود.او می افزاید: ترامپ در مورد 
چین سختگیر بود اما در زمینه های تجاری و اقتصادی و اعمال تعرفه ها به متحدان 
آمریکا نیز رحم نمی کرد از جمله درخواست هایی که در زمینه های مختلف افزایش 
هزینه نظامیان آمریکایی از ژاپن و کره جنوبی داشت.»چو فونگ چینگ« تحلیلگر 
موسسه رایزنی سیاسی در هنگ کنگ بر این باور است که دولتمردان و رسانه های 
چین چندان تمایلی به ورود به مسایل سیاسی در داخل آمریکا نشان نمی دهند 
و تاش زیادی کرده اند تا اوضاع را آرام کنند.او می افزاید: ولی مساله اصلی رقابت 
شــدیدی است که میان دو کشــور وجود دارد خیزش چین و توسعه این کشور و 
قدرت باای آمریکا در مقابل یکدیگر قرار گرفته است رقابت راهبردی بین دو کشور 
وجود دارد که همین باعث بروز منازعات میان آنها می شود و در این وضعیت فرقی 
نمی کند رییس جمهوری آمریکا چه کسی باشد.با این وصف یک نکته بسیار مهم 
برای رهبران چین مد نظر خواهد بود و آن اینکه ترامپ شخصیتی متغیر و عما 
بی ثبات داشت و همین بی ثباتی کار را برای طرف چین سخت تر می کرد شاید 
به اعتقاد »ویلی ام« استاد دانشگاه چین در هنگ کنگ، پکن بتواند تعامل بهتری 
با بایدن داشته باشد زیرا داشتن یک دشمن با ثبات به مراتب آسانتر از رویارویی با 
ترامپ غیرقابل پیش بینی است.تلویزیون مرکزی چین در تحلیلی راجع به روابط دو 
کشور پس از ترامپ آورده است: بایدن در مورد چین سختگیر خواهد بود اما به جای 
اعمال تعرفه ها و تحریم ها به رویکردهای نرم تر متوسل خواهد شد جو بایدن مایل 
است از متحدان نظامی در منطقه استفاده کند و در سازمان تجارت جهانی نیز با 
توسل به مقررات با چین درگیر مناقشات خواهد شد لذا نوعی گفت و گوی راهبردی 
با آنها در جریان خواهد بود.این تحلیل ادامه می دهد: بایدن در برخی زمینه ها هم 
نرمش خواهد داشت زیرا او می داند که واشنگتن در بعضی موضوعات مانند ارتباط 
با کره شمالی، تحوات اقلیمی و برخی از مسایل منطقه ای به چین نیاز پیدا خواهد 
کرد عائم مثبتی از طرف بایدن مشاهده شده است که می تواند کمی امید بوجود 
بیاورد که دولت وی با حکمت بیشــتر و تفکر تازه تری به دنبال ارتباط با دیگران 
خواهد بود شاید هم یک تیم سیاست خارجی منعطف تر و مثبت تر در دولت آمریکا 
زمام امور را در دســت بگیرد.  چین در هر صورت خود را برای دوران پســا ترامپ 
آماده می کند اما تحول در سیاست های آمریکا درباره ارزش پول ملی چین، فروش 
تسلیحات به تایوان، اســتقرار در دریاهای جنوبی و شرقی چین، مخالفت با نفوذ 
فزاینده سیاسی و امنیتی چین در هنگ کنگ و سین کیانگ، موضوع همه گیری، 
برخوردهای ایدیولوژیک، یکجانبه گرایی در عرصه بین المللی و مقابله با برنامه راه 
ابریشم چین و بسیاری از موضوعات دیگر که در سیاست ها و راهبردهای واشنگتن 

علیه پکن نهادینه شده است.

 سال تحقق جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا

توافق پسابرگزیت و نفس راحتی که کشیده شد
شــخصیت ها و مقام های سیاسی انگلیســی و اتحادیه اروپا 
واکنش هــای متفاوتــی را به توافق پســابرگزیت که پس از 
ماه ها مذاکرات نفس گیر و فشــرده حاصل شــد، نشان داده  
اما از میان همه طرف ها ایرلند که این اواخر به پاشنه آشــیل 
مذاکرات تبدیل شده بود نفس راحتی کشید. مایکل مارتین 
نخست وزیر ایرلند شامگاه پنجشنبه در سخنانی بیان داشت: 
چیزی تحت عنوان برگزیت خوب برای ایرلند وجود ندارد ... 
اما توافق به دست آمده کم  ضررترین نسخه ممکن از برگزیت 
و بسیار بهتر از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپاست.

وی در کنفرانس خبری افزود که پنجشــنبه نسبت به تمام 
ایام سال 2۰2۰ روز بهتری بود و توافق به دست آمده تبعات 
منفی برگزیت را کاهــش می دهد. به همین حاطر خیلی ها 
نفس راحتی کشیدند.آینده وضع دو ایرلند یکی مناقشه های 
اصلی انگلیس و اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برگزیت بود. 
ایرلند، کشوری در همسایگی انگلیس که عضو اتحادیه اروپا 
اســت اما ایرلند شمالی از نظر جغرافیایی در جزیره ایرلند و 
در قلمرو سیاســی انگلیس است.اتحادیه اروپا و ایرلند تاکید 
داشتند که بعد از برگزیت باید امکان تردد آزاد بین دو ایرلند 
وجود داشته باشد. این درخواست به دایل اقتصادی و مهم تر 
از آن حفظ توافق صلحی است که به چند دهه خشونت بین 
ناسیونالیست های ایرلندی و وفاداران به انگلیس پایان داد.اگر 
انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق تجاری دست پیدا نمی کردند، 
ایرلند شمالی به لحاظ قوانین تجاری وضعیت پیچیده ای پیدا 
می کرد که می توانســت پیمان صلح دو ایرلند را به مخاطره 
بیندازد. اما به لطف توافق برگزیت از یکم ژانویه )۱2 دی ماه( 
که دوره گذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پایان می رود 
صادرات و واردات بین دو طــرف همچنان بدون تعرفه های 

گمرکی ادامه پیدا خواهد کرد.

توافق به دست آمده قولی نیست که دولت داده بود
کی یر اســتارمر رهبر حزب مخالف دولــت انگلیس )کارگر( 
در واکنش به توافق لندن بــا اتحادیه اروپا درباره برگزیت با 
تاکید بر اینکه این توافقی نیســت که دولت قول آن را داده 
بود، اظهار داشــت که توافق به دست آمده »نحیف« است و 
از تولید، خدمات مالی، صنایع خــاق یا حقوق نیروی کار، 
حمایت کافی نمی کند.وی بیان داشــت که درباره تدابیری 
که باید از یکم ژانویه به اجرا گذاشــته شود سوواات جدی 
وجود دارد. استارمر عنوان کرد که امکان توافق بهتری وجود 
داشت اما مردم هرگز ما را به دلیل عدم توافق با اتحادیه اروپا 

نخواهند بخشید.وی با بیان اینکه مدیریت به معنای گرفتن 
تصمیم های دشوار و به سود منافع ملی است عنوان کرد که 

به توافق به دست آمده در پارلمان رای مثبت خواهد داد.

اسکاتلند باید شانس برگزاری همه پرسی مجدد داشته 
باشد

نیکا اســترجن ســر وزیر اســکاتلند در واکنــش به توافق 
پسابرگزیت با صدور بیانیه ای عنوان کرد: جای تاسف است که 
در میانه همه گیری کرونا و رکود اقتصادی اسکاتلند ناگزیر از 
اتحادیه اروپا خارج می شود.وی با بیان اینکه برگزیت با توافق، 
بهتر از برگزیت بی توافق است افزود: فقط چون دولت انگلیس 
دقیقه نود تصمیم گرفت تا از عدم توافق با اتحادیه اروپا صرف 
نظر کند نباید فراموش کرد که این کشــور مزایای عضویت 
در اتحادیه اروپا را از دســت می دهد.استرجن عنوان کرد که 
بوریس جانسون در توافق پسابرگزیت خلف وعده کرد و موضع 
اسکاتلند در این باره روشــن است. »ما اکنون حق داریم که 
درباره آینده مان به عنوان یک کشور مستقل انتخاب کنیم و 

بار دیگر از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا بهره مند شویم«

مکرون: توافق پســابرگزیت از شــهروندان اروپایی 
حمایت می کند

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه در توئیتی نوشت: 
مقاومت و اتحاد اروپایی نتیجه داد. توافق به دســت  امده با 
انگلیس برای حفاظت از شهروندان، صیادان، تولید کنندگان 
ما حیاتی است.وی افزود: اروپا به سمت جلو حرکت و به آینده 

ای متحد، مستقل و قوی نگاه می کند

گفتگوها بر سر جبل الطارق ادامه دارد
پدرو سانچز نخست وزیر اســپانیا به رغم توافق پسابرگزیت 
میــان انگلیس و اتحــادی هاروپا گفــت: گفتگوها میان دو 
طرف برای حفظ تردد و جابجایــی آزادانه افراد و کاا میان 
جبل الطارق و اسپانیا ادامه می یابد.وی ضمن استقبال از توافق 
بدست آمده در توئیتی تصریح کرد: اسپانیا و بریتانیا به گفتگو 
برای دستیابی به توافق بر سر جبل  الطارق ادامه خواهند.جبل 
الطارق که در منطقه راهبردی بســیار مهمی مسلط بر آبراه 
غربی دریای مدیترانه قرار دارد، از ۳۰۰ سال پیش به انگلیس 
تعلق داشته اســت.این منطقه  صخره ای به وسعت حدود ۷ 

کیلومتر مربع که نزدیک به ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد، به  جز 
سیاست خارجی و دفاعی دارای خودمختاری بوده و پادگان 
و یک پایگاه دریایی بریتانیا در این منطقه مســتقر است.در 
همه  پرسی ســال 2۰۰2 میادی حدود ۹۹ درصد ساکنان 
جبل الطارق به طرح حاکمیت مشــترک انگلیس و اسپانیا بر 
این منطقه رأی منفی دادند.کمیسیون اروپای پیش از این در 
بیانیه ای اعام کرده اسپانیا از حمایت کامل اتحادیه اروپا بر 
ســر آینده جبل الطارق برخوردار است اما شماری از اعضای 
ارشد حزب حاکم محافظه کار انگلی س، هرگونه کوتاه آمدن 
بر ســر جبل الطارق را رد و تاش مادرید به منظور تسلط بر 

این منطقه را محکوم کرده اند.

سفیر آمریکا در انگلیس: فرصت های جدید تجاری با 
آمریکا وجود دارد

وودی جانسون ســفیر دونالد ترامپ در انگلیس از توافق 
پسابرگزیت استقبال و در توئیتی عنوان کرد که فرصت های 
جدید برای توســعه  همکاری های اقتصادی پیش روی دو 
طرف اســت.ترامپ که کمتر از یک ماه دیگر کاخ سفید را 
به جانشین خود واگذار خواهد کرد یکی از طرفداران پر و 
پا قرص برگزیت بود و به بوریس جانسون وعده قراردادهای 
گســترده تجاری در دوره پســابرگزیت را داده بود.این در 
حالیســت که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا 
به دلیل برخورداری از پیشــینه ایرلندی، چندان طرفدار 
برگزیت نیست و حتی نسبت به آینده همکاری های تجاری 
دو کشــور در صورت تحقق برگزیت بی توافق هشدار داده 
بود.انگلیس ۳۱  ژانویه 2۰2۰ )۱۱ بهمن ۱۳۹8( رســماً 
اتحادیه اروپا را پس از چهار دهه عضویت ترک کرد. به این 
ترتیب یک دوره انتقالی تا پایان ســال میادی وضع شد 
که طی آن روابط تجاری و مقررات مشــترک برقرار ماند 
تا دو طرف برای جزئیات شکل جدید رابطه شان به توافق 
برســند.نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا پس از نزدیک 
به ۱۰ ماه مذاکرات فشــرده و طاقت فرســا سر انجام روز 
پنجشنبه درباره آینده همکاری های تجاری میان دو طرف 
در دوره پسا برگزیت به توافق رسیدند.اینک اعضای پارلمان 
اروپا و انگلیس فقط یک هفته فرصت دارند تا پیشــنویس 
توافق به دست آمده را که از حدود دو هزار صفحه تشکیل 
شده تصویب کنند. بر اســاس گزارش ها پارلمان انگلیس 
چهارشــنبه هفتــه آینــده )۱۰ دی( درباره ایــن توافق 

رای گیری خواهد کرد.

رئیس کمیته مشورتی دولت انگلیس 
بیماری های  زمینه  در   )NERVTAG(
تنفســی فاش کرد که ویروس کرونا 
اولین بار ۳۱ شــهریور شناسایی شد. 
این در حالی است که مقامات لندن 
تــا دو هفته پیش این خبر را کتمان 
کــرده بودنــد. »پیتر هوربــی« در 
نشستی که پروفسور نیل فرگوسن و 
وندی بارکلی سایر اعضای این کمیته  
شرکت داشتند بیان کرد که تاکنون 
یک هــزار و ۷۰۰ جهش ژنتیکی در 
ویروس کرونا دیده شــده است.وی با 
بیان اینکه در ۱۰ درصد از همه نمونه 
های مثبت کرونا در انگلیس، نقشــه 
ژنتیکی ویروس خوانده می شود ادعا 
کرد که دلیل کشف گونه جدید کرونا 
در انگلیس این اســت که نزدیک به 
نیمی از موارد خواندن نقشه ژنتیکی 
ویروس در جهــان در انگلیس انجام 
می شود.بر اساس مطالب اظهار شده 
در این جلسه گونه جهش یافته کرونا 
از سپتامبر )شــهریور( وجود داشته 
امــا فقــط در 8 دســامبر )۱8 آذر( 
دانشمندان متوجه خطرناک بودن آن 
شــده و در ۱۱ دسامبر )2۱ آذر( آن 
را اعام کرده اند.به گفته ســخنرانان 
این نشست، گونه جدید تا ۷۰ درصد 
مســری تر بوده و بارِ )load( ویروسی 
افراد مبتا به آن بااتر است. این می 
تواند به دلیل تــوان بازتولید زیادتر 
مبتا  باشــد.احتمال  ویــروس  این 
شــدن افراد زیر ۱۵ سال در مقایسه 
با ویروس قدیمی بیشــتر اســت. به 
گفته آنها این رفتار ویروس کرونا که 

کــودکان را کمتر مبتا می کرد یک 
رفتار اســتثنایی بود، چرا که بیماری 
های تنفسی ویروسی معمواً کودکان 
را بیشتر مبتا می کنند. اما اکنون به 
نظر می رسد ویروس جدید کودکان و 
بزرگساان را به طور یکسان مبتا می 
کند.در بخــش دیگری از این گفتگو 
عنوان شد که در هفته های گذشته 
»گسترش انفجار گونه« این ویروس 
جدیــد در مدارس لنــدن و جنوب 
انگلیس مشــاهده شــده است. این 
موضوع اکنون موجب شــکل گیری 
تردید هایی در خصوص بازگشــایی 
از تعطیات کریسمس  مدارس پس 
شده است.در پاسخ یکی از نمایندگان 
که آیا احتمــال دارد ویروس جدید 
از کشــورهای دیگر اروپایی به ویژه 
کشورهای شرقی وارد شده و محصول 
انگلیس نباشد، یکی از اعضای کمیته 
علمی گفــت در حالی که این فرض 
محتمل است اما هنوز شواهدی برای 
آن وجود نــدارد و به این ترتیب باید 
پذیرفت ایــن ویــروس در انگلیس 
جهش یافته است.در پی ابزار نگرانی 
از اینکه آیا ویروس جدید نســبت به 
واکســن های موجود مقاوم خواهد 
بود یا نه، کارشناســان اظهار داشتند 
که هنوز شــواهدی در دست نیست 
که نشــان دهد واکسن موثر نخواهد 

بود. بــا این حال و بــا توجه به نوع 
جهش ویروس و افزایش میزان تکثیر 
آن به نظر می رســد نگرانی هایی از 
این بابت وجود دارد.در ادامه توضیح 
یکی از اعضای کمیته علمی مبنی بر 
اینکه گاه روشهای درمانی می تواند 
موجب جهــش یا درواقــع گزینش 
فرگشتی جهش های مقاوم شود یکی 
از نمایندگان این سوال را مطرح کرد 
که آیا امکان دارد این جهش محصول 
مداخله های درمانی از طریق واکسن 
جدید باشــد. در پاسخ گفته شد که 
برای این فرض شواهدی وجود ندارد، 
ضمن اینکه در 2۱ ســپتامبر که این 
ویروس برای اولین بار مشاهده شده، 
هنوز واکســن به طور عمومی مورد 
اســتفاده نبوده اســت. البته باید به 
خاطر داشت که آزمایش های انسانی 
در آن زمان در حال انجام بوده است.

از مطالــب اظهار شــده دیگر اینکه 
مطالعه روی این نوع جهش یافته در 
ماه های ســپتامبر، اکتبر و نوامبر در 
جریان بوده و سرانجام در ماه دسامبر 
خطرات آن اعام شــده اســت. این 
دانشــمندان اظهار داشتند که گرچه 
از وجود این ویروس خبر داشــته اند 
اما مطمئن نبوده اند که مسری تر و 
عفونی تر از نمونه اصلی است. با این 
حال در اوایل دسامبر پس از حصول 

اطمینان بافاصلــه آن را اعام کرده 
اند.این کارشناسان عنوان کردند که 
هنوز نمــی توان بــا اطمینان گفت 
که تغییــرات ژنتیکی در این ویروس 
منتهی به چه تغییــری در رفتار آن 
خواهــد شــد. همچنین شــواهدی 
در دســت نیســت که این ویروس 
بیماری متفاوت تــری ایجاد کند یا 
به واکســن موجود مقاوم باشــد.روز 
گذشته وزیر بهداشت انگلیس با بیان 
اینکه ویروس جهش یافته دیگری در 
آفریقای جنوبی کشــف شده تاش 
کرد اخبار مرتبــط با ویروس جهش 
یافتــه انگلیســی را کمرنــگ جلوه 
دهد. این در حالی اســت که بیماری 
کووید۱۹ به طور کلی در قاره آفریقا 
حضور چندانی در مقایســه با سایر 
نقاط جهان ندارد. سوزان هاپکینز از 
مرکز بهداشت عمومی انگلیس گفت 
ویــروس آفریقای جنوبی یک جهش 
کامًا متفاوت بــوده و ربطی به نوع 
انگلیسی ندارد.سیاستمداران انگلیسی 
به خوبی می داننــد که گونه جدید 
ممکن است نسبت به واکسن موجود 
مقاوم باشد.مقامات انگلیس با وجود 
اطاع از وجود ویروس جدید و امکان 
انتقال آن به کودکان و حتی مشاهده 
شــیوع در برخی از مــدارس جنوب 
انگلیس مدارس این کشــور را از ماه 
ســپتامبر بازگشایی کردند.همچنین 
بوریس جانســون کمیتــه پارلمانی 
پیشــگیری از بیماری های همه گیر 
موسوم به )THRCC( را شش ماه قبل 

از همه گیری کرونا منحل کرده بود.

انگلیس پس از سه ماه، کشف 
گونه جدید کرونا را فاش کرد

ارنمای آکسیوس گزارش داد که جمهوری آذربایجان 
به دنبال وساطت میان تل آویو و آنکارا جهت تجدید 
روابط میان دو طرف است.تارنمای آکسیوس به نقل 
از مقام های صهیونیســتی نوشت که الهام علی اف 
رییس جمهوری آذربایجــان تنش های بین ترکیه 
و اســرائیل را در تماس تلفنــی اخیر با رجب طیب 

اردوغان رییس جمهوری ترکیه مطرح کرده است.
براســاس این گزارش، مشاوران علی اف به همتایان 
صهیونیســت خود گفتند که اردوغان به ایده بهبود 
روابــط واکنش مثبت نشــان داده اســت.جیحون 

بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در تماس 
اخیر خود با گابی اشــکنازی همتای صهیونیستی 
خود گفت که باکو فکــر می کند زمان خوبی برای 
اســرائیل و ترکیه جهت رفع موانع است.  یک مقام 
صهیونیستی به آکسیوس گفت: علی اف و مشاوران 
ارشد وی می خواهند ببینند هر دو دوست خوب آنها 
)ترکیه و رژیم صهیونیستی( به روابط عادی بازگردند 
و آنها تمایل به کمک برای ایجاد آن دارند.روابط بین 
ترکیه و رژیم صهیونیستی از زمان جنگ سال 2۰۰8 
در غزه بدتر شــد و روابط میان آنها پس از حوادث 

ســال 2۰۱۰ که در آن نیروهای رژیم صهیونیستی 
به فعاان ترکی )برای شکســتن محاصره سعی در 
رسیدن به نوار غزه داشتند(، حمله کردند.باراک اوباما 
رییس جمهوری پیشین آمریکا نیز در سال 2۰۱۳ 
در یک تماس تلفنی سه جانبه با اردوغان و بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی سعی در 
ترمیم روابط میان دو طرف داشت که مذاکرات آنها 
تا ســال 2۰۱۶ نیز به درازا کشید و توافق میان آنها 
دو ســال بعد با بحران جدید در مسجد ااقصی بر 

هم خورد.

روایت آکسیوس از وساطت باکو میان صهیونیست ها و ترکیه
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دمنوش »ســکنجبین« برای پاکســازی کبد، از بین بردن جوش های 
چرکی، رفع خســتگی و نفخ معده مؤثر اســت. دمنوش ســکنجبین 
خاصیت های زیادی دارد و با توجه به نیاز بیمار و تشخیص درمانگر مورد 
مصــرف قرار می گیرد، اظهار کرد: هرچه زیاده روی در مصرف دمنوش 
سکنجبین داشته باشیم برای بدن مضر تلقی شده و این مضرات باعث 
ایجاد زخم روده می شود. دمنوش سکنجبین ترکیبات متفاوتی دارند که 
مصرف آن براساس فصول سال انجام می شود، با توجه به اینکه ترکیب 
اصلی این دمنوش از عسل و سرکه است.  افرادی که گرم مزاج هستند 
بهتر اســت از سکنجبین بذوری اســتفاده کنند چراکه باعث برطرف 
ســاختن انسداد کبدی می شــود، اما به افرادی که با مشکات معده و 

اعصاب روبرو هستند مصرف سکنجبین توصیه نمی شود.

"مائورا ویلمس" دانشــجوی رشته فیزیک دانشــگاه "دلفت" موفق به 
ســاخت کوچکترین درخت جشن ســال نو میادی شده که تقریباً به 
اندازه یک رشــته دی ان ای است و تنها از ۵۱ اتم تشکیل شده است. 
 )TU Delt(یک دانشجوی فیزیک کاربردی از دانشگاه صنعتی دلفت
در هلند با ساخت یک درخت کریسمس خاص، امسال به شکل متفاوتی 
سال نو میادی را جشــن می گیرد. در واقع، "مائورا ویلمس" تصمیم 
گرفت چیزی را ایجاد کند که می تواند کوچکترین درخت کریســمس 
جهان باشد. وسایل و تجهیزاتی که وی برای ایجاد این درخت استفاده 
کرد، بســیار بزرگتر از درختی بود که سرانجام ایجاد کرد. این دستگاه 
پیچیده، یک میکروســکوپ تونل زنی اســکن کننده بود که می تواند 

اتم های منفرد را برای ساختن ساختارهای کوچک اسکن کند. 

آنتی بادی های ویروس کرونا ساخته شده از اماها می توانند به صورت 
اسپری بینی یا اسپری استنشــاقی به سبک اسپری آسم برای بیماران 
مبتا به کووید-۱۹ تجویز شــوند. مطالعات اخیر محققان نشــان داده 
است که نانوبادی های اماها که توسط سیستم ایمنی بدن این حیوانات 
ساخته می شوند، بسیار موثرتر از نانوبادی های بدن انسان در جلوگیری 
از بیماری و عفونت کووید-۱۹ عمل می کنند. اماها نوعی گوسفندسان 
اهلی بومی آمریکای جنوبی است که مدتهاست به طور گسترده از سوی 
اینکاها و دیگر بومیان رشته کوه آند به عنوان حیوان بارکش و گوشتی 
استفاده می شود. آزمایشــات آزمایشگاهی نشان داده که نانوبادی ها به 
پروتئین میخ مانندکروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲)ویروسی که باعث 

کووید-۱۹می شود( می چسبند و به طور موثر آن را خنثی می کند. 

 خواص دمنوش
 »سکنجبین«

ساخت کوچکترین درخت کریسمس 
جهان توسط یک دانشجوی فیزیک

 درمان بیماران کرونای حاد"
 با کمک آنتی بادی های "اما"

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بلندترین بادگیر جهان در باغی ایرانی در یزد

سانگ یانگ اعام ورشکستگی کرد!
آمریکایی های زیادی نام شرکت سانگ یانگ را نشنیده اند زیرا این شرکت هرگز در بازار آمریکا حضور نداشته است. البته چند سال پیش 
شایعاتی درباره عرضه محصوات این خودروساز کره ای در بازار آمریکا به گوش رسید اما اکثر ماشین بازها این شرکت را به خاطر تولید 
محصوات مضحکی همچون رودیوس می شناسند. سانگ یانگ هم اکنون بار دیگر به سرخط خبرها بازگشته اما خب این بازگشت جنبه 
خوشی ندارد. این خودروساز کره ای اعام ورشکستگی کرده است. سانگ یانگ این تصمیم را پس از ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خود 
گرفته است. بنا به گزارش فاینشنال تایمز، این ورشکستگی نشان می دهد دولت کره جنوبی سانگ یانگ یا هر شرکت دیگر با پشتوانه 
خارجی را نجات نخواهد داد. سانگ یانگ قبًا تحت تملک دوو )جنرال موتورز کره جنوبی( قرار داست اما هم اکنون ۷۵ درصد سهام آن 
در اختیار شرکت هندی ماهیندرا است. چهارمین خودروساز بزرگ کره جنوبی اکثراً به ساخت کراس اوورهایی همچون کوراندو مشغول 
است که این خودرو رقیبی برای هیوندای توسان می باشد. ماهیندرا در سال ۲۰۱۰ کنترل سانگ یانگ را به دست گرفت اما از آن زمان 
تاکنون در بازگرداندن این شرکت به وضعیت مطلوب ناتوان بوده است. البته سبد محصوات این خودروساز با مالکیت ماهیندرا کامًا 

ارتقا یافت و شاسی بلندهای جذابی همچون تیوولی، کوراندو، XLV و رکستون تولید شدند. 

پایان سال سخت و پرحاشیه وزنه برداری جهان
رییس موقت فدراســیون جهانی وزنه برداری اعام کرد که سال ۲۰۲۰، سال بسیار سختی برای وزنه برداری بود. مایکل ایرانی، 
رییس موقت فدراسیون جهانی وزنه برداری با نزدیک شدن به پایان سال میادی ۲۰۲۰ بیانیه ای را منتشر کرد. او در این بیانیه 
گفت: صادقانه بگویم سال ۲۰۲۰، سال بسیار سختی برای وزنه برداری بود و قول می دهم سال ۲۰۲۱ بهتر باشد اما باید تاش 
زیادی کنیم تا این اتفاق رخ دهد.من نمی خواهم در مورد اتفاقاتی که درگذشــته  رخ داد صحبت کنم اما در ۱۰ هفته گذشته 
برای برگزاری گنگره تصویب اساسنامه جدید فدراسیون جهانی و انتخابات برنامه ریزی کردیم. همچنین با آژانس بین المللی ضد 
دوپینگ )ITA( قرارداد همکاری خود را تمدید کردیم و اختیار کامل دادیم تا ادعاهای مطرح شده توسط پروفسور مک ارن و 
وادا مبنی بر وجود دوپینگ سیستماتیک در فدراسیون جهانی وزنه برداری را بررسی کند. او ادامه داد: ما در این مدت کمیسیون 
انضباطی و اخاق را تشکیل دادیم و از افراد کارشناس در کمیته اصاحات استفاده کریم و قرار است تا ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ )۳ بهمن 
۹۹(  اساسنامه جدید فدراسیون جهانی را ارائه بدهیم و در این مدت برای کامل کردن آن پیشرفت چشمگیری داشتیم. از این 

رو باید از ۱۳ فدراسیون ملی که ایده های خود را به ما ارائه کردند تشکر و قدردانی می کنم. 

گاه داری ایشان راکایشان داند قدر گفتارم یا رب تو ن مر دولت و ملک شاه اران راای مجد و نصیران ه مفخر وز عقل طعام ساخت مر آن رابخت تو نهاد ر ازل خوانی یک لقمه همی رسید لقمان راگویی ه ز خوان او ه قسمت اموس شکسته شاه توران رارچند ز دست پور دستان شد گر زنده کنند پور دَستان رادست تو چو بندگان دهد بوه

پیشنهاد

چهره روز

رادیو سنه
کتاب »رادیو ســنه« نوشته شیان اویهنگی که به بیان 
خاطــرات دکتر بهروز خیریــه از چهره های فرهنگی و 
فعاان استان کردســتان می پردازد، منتشر شد. کتاب 
برای نخستین بار به وقایع شهر سنندج از منظر شخصی 
که منشا خدمت در صدا و سیمای استان بوده، می پردازد 
و آنچه را در سنندج در اوان انقاب و وقوع جنگ داخلی 
در کردستان رخ داده، شیوا و موجز بیان می کند. بهروز 
خیریه در خانواده ای ارتشــی چشــم به جهان گشود و 
ســپس در دیگر مراحل زیســتن خود در شهر سنندج 
شــاهد فعالیت های انقابی مردم این مرزو بوم اســت و 
زبان به روایت خاطرات دلچسب و دلپذیری می گشاید. 
ســپس برای خدمت اجباری عازم کرمانشاه می شود که 
این خدمت مصادف با حمله رژیم صدام به جمهوری اسامی است؛ این بخش از کتاب که بخش اعظم را 
شامل می شود، دربردارنده خاطرات نابی از این دوران است که در کمتر کتابی به آن پرداخته شده است. 
بخش سوم و پایانی کتاب به روایت او در صداو سیما یعنی محل کار و خدمت ایشان و تاسیس رادیو در 
اســتان می پردازد. در این بخش با نحوه تاسیس و راه اندازی رادیو جبهه از فرکانس ۹۴۵ آشنا خواهیم 
شد که ایشان در این مقطع از زندگی اش تا پایان بازنشستگی منشا خدمات مطلب و تحسین برانگیزی 
برای همشــهریانش بوده است. در بخشی از این کتاب آمده است: »می خواهم به داخل باغ قدم بگذارم 
که غباری از آســمان جلوی دیدگانم را می گیرد، چیزی محکم می خورد توی ســرم و ناگهان از خواب 
می پرم. بالشتم حسابی خیس شده. قلبم همچنان مثل تلمبه آب می زند. ته گلویم می سوزد. چشم هایم 
تار می بیند و سیاهی می رود. دست بر قلبم می گذارم و اطرافم را می پایم. نور ضعیف ماه از پنجره اتاق 

به صورتم پاشیده شده. ستاره ها سوسوزنان در دل آسمان می درخشند.

جال الدین همایی
جال الدین همایــی )زادهٔ ۱۳ دی ۱۲۷۸ در اصفهان – 
درگذشــتهٔ ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران( نویســنده، ادیب، 
شاعر، ریاضی دان و تاریخ نگار معاصر است. همایی قرآن را 
از حفظ داشت و در شعر تخلصش »سنا« بود. او با جفر، 
اسطراب و نجوم قدیم نیز آشنا بود. وی یکی از حروف 
)مجلدات( لغت نامه دهخدا را نیز تدوین کرده است. وی 
نوه همای شیرازی است. همایی در خانواده ای اهل ادب 
در اصفهــان و محله قدیمی پاقلعــه )از محات جنوب 
شرقی قدیم اصفهان( متولد شد. پدرش میرزا ابوالقاسم 
محمدنصیر فرزند همای شیرازی بود. نخستین معلمان 
همایی پدر و مادرش بودند. وی مقدمات فارسی و عربی 
را نزد پدر و عموی خود آموخت. بنا به گفتهٔ خود همایی 
در شرح حالی از خود صحیح خواندن آیات قرآن و ابیات حافظ و سعدی را از مادر و پدر خود در دوران 
کودکی فراگرفته بود. در اواسط دوران تحصیل به جهت نیاز مالی و به جهت عاقهٔ درونی همایی روی 
به تدریس می آورد و تا سال ۱۳۰۸ مرتضی اردکانی و جعفر آل ابراهیم ده کردی را تربیت می کند. سپس 
به دعوت ضیاءالدین جناب در پی تأسیس مدرسهٔ متوسطه اصفهان، به تدریس دروس فقه و فلسفه و 
عربی در مقطع دوم دبیرســتان می پردازد و شاگردانی چون تقی فاطمی )استاد نامدار ریاضی(، محمد 
نصیری )رئیس سابق دانشــکده حقوق(، کمال الدین جناب )استاد فیزیک( و حسین عریضی )رئیس 
سابق دبیرستان ادب اصفهان( را پرورش می دهد. همایی برای تدریس فلسفه و ادبیات به تبریز می رود 
و همزمان کتاب تاریخ ادبیات خود را می نویســد. در سال ۱۳۱۰ به تهران منتقل شد و به تدریس در 
دبیرستان های دارالفنون و شرف پرداخت. در این دوره شاگردانی چون ذبیح اه صفا، حسین خطیبی و 

علی اکبر شهابی را می پروراند. 

فرهنگ

مدیر اداره  کل هنرهای تجسمی درباره شرایط برگزاری 
جشنواره فجر امسال توضیح داد: پیش بینی ما این است 
که بتوانیم همانند سال های گذشته جشنواره را به صورت 
حقیقی برگزار کنیم و مجازی نباشد، اما اگر در بهمن  ماه 
شرایط به سمت وضعیت قرمز پیش رفت، ممکن است 
برنامه های جدیدی برای برگزاری مجازی در نظر گرفته 
شود. هادی مظفری درباره آخرین تصمیم گیری ها برای 
برگزاری جشنواره تجســمی فجر، اظهار کرد: فراخوان 
جشنواره همانند هر سال منتشر شده و تیم اجرایی نیز 
در حال کار هســتند. پیش بینی ما این است که بتوانیم 
همانند سال های گذشته جشنواره را به صورت حقیقی 
برگزار کنیم و مجازی نباشــد، اما اگر خدای ناکرده در 
بهمن ماه شــرایط به سمت وضعیت قرمز پیش رفت، ممکن اســت برنامه های جدیدی برای برگزاری 
مجازی در نظر گرفته شود؛ البته تا این لحظه برنامه این است که جشنواره در موسسه صبا و به صورت 
حضوری برگزار شــود، اما درباره جزئیات با توجه به وضعیت کشــور در آن برهه زمانی تصمیم گرفته 
می شود و به همین خاطر هم شرایط دقیق برگزاری حدود ۱۰ روز پیش از افتتاحیه جشنواره تجسمی 
امسال، اطاع رسانی می شود. مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست اداره  کل هنرهای تجسمی 
در قبال برگزاری رویدادهای دولتی و خصوصی در ایام کرونا متفاوت است، با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی 
وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: در رویدادهای گذشــته همه ما از دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با 
کرونا تبعیت کردیم؛ همانگونه که افتتاحیه دوساانه سرامیک برگزار نشد و با تعطیات دو هفته ای شهر 
تهران بینال سرامیک نیز تعطیل شد. در واقع هر زمان دستورالعملی صادر شده، شامل تمامی رویدادها 

دولتی و خصوصی بوده است. 

جشنواره فجر در انتظار چراغ سبز کرونا


