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 ۶۰ ساله ها با انتخابات 
خداحافظی کنند

در فرایند رهنمودهای مهم همیشــه ازم نیست یک کتاب 
۲۰۰۰ صفحه ای با عنوان »گذشــته چــراغ راه آینده« را 
بخوانید که یک کمونیســت دو آتیشــه مثل مائو تسه دون 
نوشــته و یا یک کتــاب ۱۰۰۰ صفحــه ای از جال الدین 
فارســی با عنوان »انقاب تکاملی اسام« را که تا حد سی 
بار تجدید چاپ شــده است مطالعه کنیم که با آن مطالعات 
راهبرد اصلی و راه حل مشکات پیچیده بدست آیند. گاهی 
فقط یک جمله، یک جمله ســاده مبنای روشنگری برای به 
تاریکی رفتگانی است که خط مشی عودت از تاریکی به نور 
را بیابند. همانگونه که اســام آوردن مردم در زمان رسالت 
پیامبر عظیم الشان اسام حضرت محمد)ص( نیاز به مراحلی 
همچون انجام غســل تعمید و مناسبات پذیرش مسیحیت 
نداشــت و تنها با گفتن جمله »قولوا ا اله اه تفلحوا« افراد 
وارد دایره اســام می شدند؛ از این  رو این جمله الهی، نقطه 
عطفی در گسترش اسام در جهان به شمار می رود. ماحظه 
کنیــم به این جمله کوتاه اما کامــا راهبردی که به عنوان 
یک حدیث ماندگار در میان مســلمانان باقی ماند و نتیجه 
بگیریم که فی الواقع راهنمای دقیقی برای انســانها در صدر 
اســام شد. حاا بعد از ۱۴۰۰ ســال عصر جمعه گذشته ۵ 
دی ماه ۱۳۹۹ گزیده هایی از نشســت های پنجشــنبه های 
مقام معظم رهبری از ســیمای جمهوری اسامی پخش شد 
که شــاهکارهای عظیم و عجیب رابطه یک رهبر دلبر نشان 
را با مردمانش به وضوح به تصویر کشــید. در این گزیده ها 
جوانی از رهبر انقاب سؤال بسیار معتبری را میفرمایند که 
مضمونش این بود که در ابتدای پیروزی انقاب مســئولین 
کشــور زیر ۴۰ ســاله ها بودند اما همان ها امروز از پذیرش 
زیر ۴۰ ســاله ها امتناع می کنند و حتی انتقادی به رهبری 
معظم انقاب هم کردند که حتی خود شما هم از این دایره 
مســتثنی نیســتید و در احکام خود کمتر به جوانها اقبال 
میکنید و اشــاره داشتند که با انتخاب جناب علی اکبری به 
امامت موقت جمعه تهران ما بســیار مشعوف شدیم اما این 
جوانگرایــی ادامه نیافت. البته مقام معظم رهبری پاســخی 
بسیار عمیق و مدبرانه ارائه فرمودند که پاسخ ایشان هم در 
مســتند مزبور آمده بود، ایشان در پاسخ به انتقاد این جوان 
نسبت به عدم جوانگرایی در انتصاب ها اظهار داشتند: ] برای 
اینکه [  جوان ها ایــن مدیریت ها را به عهده بگیرند راهش 
این است که دولت به وســیله یک جوان تشکیل بشود. در 
این مستند که سیما عنوان آن را »غیر رسمی« گذاشته بود 
که روایتی از جلســات پنج شــنبه های مقام معظم رهبری 
در ادوار مختلف بوده اســت، حضرت آیت اه خامنه ای در 
بخشــی از این مســتند، در واکنش به انتقــاد همان جوان 
نســبت به عدم رعایت جوانگرایی، بیان میفرمایند: » برای 
اینکه جوان های مورد نظر شما مسئولیت های مدیریتی قابل 
توجه را، حاا نمی گویم حتما وزارت، چون مدیران رده های 
میانی زیادی هســتند کــه می توانند فعال باشــند، }برای 
اینکه{ جوانها این مدیریت ها را به عهده بگیرند راهش این 
است که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشود«. در ادامه 
ایشان افزودند: » اینکه من گفتم جوان حزب اللهی، این به 
خاطر این اســت. یعنی بااخره وقتــی که مثا فرض کنید 
یک جوانی در همان سنین متناسب، نمی گویم حاا جوان 
۲۵ ســاله رئییس جمهور بشــود من باب مثال و واقعا آدم 
متعهدی باشــد این طبعا افــرادی را که انتخاب می کند از 
بین جوانها خواهد بود. کلید کار این اســت و اا با توصیه و 
با این ها خیلی صورت نمی گیرد، مشکل است. حاا مقایسه 
با اول انقاب هم یک قدری مقایسه ناقصی است، یعنی اول 
انقاب آدم هایی که بتوانند کارها را به عهده بگیرند و تجربه 
داشته باشــند واقعا نبودند، اآن هستند. پیرمرد هم نیست 
اما جوان ســی و چند ســاله و چهل ساله هم نیست. این را 
وقتی داریم نمی شود، یعنی مصلحت نیست، درست نیست 
کــه ما ایــن آدم را در راس کار نگذاریم و از امکان کارش و 
از تجربــه اش و از توانایی اش اســتفاده نکنیم.« مقام معظم 
رهبــری افزودند: » ان شــاء اه که برویم به ســمت اینکه 
جوانهــا را در راس کارها قرار بدهیم. دلمان می خواهد این 
بشــود«. حال باید دید در تبعیت از این دلمان میخواهد که 
منصوب به هبری شــد هنوز کسانی هستند که هوس آمدن 
به صحنه انتخابات را دارند و ســن و سال ایشان از ۶۰ سال 
هم گذشــته است؟ در فضای نابود کردن اقتصاد توسط تیم 
دولت های احمدی نژاد تا روحانی عبارتی بســیار معروف و 
مشــهور بین مردم و بخصوص جوانان متداول شــد و دائم 
بگوش میرسید که حاکی از این بود که: »۲۰ ساله ها جنگ 
را بردند، ۶۰ ســاله ها اقتصاد را باختنــد« این عبارت باید 
بجز برخی مملو از خجالت و ندامت و شــرمندگی  برای ۶۰ 
ساله های دست اندر کار اقتصاد کشور باقی نگذاشته باشد. 
اینکه حقیر روی » دکتر علی باقری « معاونت حقوق بشری 
حضرت حجت ااسام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تکیه 
میکنم به همین معناســت. بیایید همــه همصدا با هم ۶۰ 
ســاله ها را با احترام از انتخابات کنار گذاشــته دور پر و بال 
جوانان نســل دوم را بگیریم و کشور را از این شرایط نجات 

دهیم. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

کرونا جان ۱۳۴ نفر دیگر را در ایران گرفت
 سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با فوت ۱۳۴ بیمار 
دیگر از مبتایان قطعی در ۲۴ ســاعت گذشــته، شمار جانباختگان قطعی این 
بیماری در کشور به ۵۴ هزار و ۵۷۴ نفر رسید. سیما سادات اری با اعام آخرین 
آمار مبتایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود: در ۲۴ ســاعت گذشته تا ظهر 
دیروز )۶ دی ۱۳۹۹( بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی پنج هزار و ۷۶۰ بیمار 
جدید مبتا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد و ۷۳۲ نفر بستری شدند. با این 
حساب، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۹۶۳ 
نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه تاکنون ۹۴۲ هزار و ۵۴۸ 
نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند. همچنین ۵۲۷۳ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند و تاکنون ۷ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۹۳۱ آزمایش تشــخیص کووید ۱۹ در 
کشــور انجام شده است.اری گفت: در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، 
۱۰۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۳۴۰ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

روند نزولی کرونا ناپایدار است
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: هم اکنون هیچ یک از شهرستانهای کشور در 
وضعیت قرمز کرونا قرار ندارند و ۱۶۰ شهر در وضعیت نارنجی یا پر خطر و ۳۴۰ 
شهرستان در وضعیت زرد یا در خطر متوسط کرونا قرار دارند.وی افزود: میزان 
متوسط موارد بستری و فوت کرونا در اکثر مناطق کشور روند نزولی و کاهشی 
دارد به طوری که در هفته اول دی میزان متوســط مورد ابتا به کووید۱۹ در 
کشور هشت نفر به ازای هر صد هزار نفر است و بیشترین میزان موارد ابتا به 
کرونا در استانهای مازندران، گلستان و تهران گزارش شده است.اری ادامه داد: 
میانگین بروز موارد مرگ کرونا در کشــور در هفته اول دی ۱۶ در یک میلیون 
نفر رسیده است و بیشــترین میزان مرگ کرونا در استانهای خراسان جنوبی، 
اردبیل، زنجان و گلســتان گزارش شده اســت.وی گفت: با وجود شیب نزولی 
موارد ابتا و مرگ و میر کرونا در کشــور که مرهون همکاری مردم با کارکنان 
نظام سامت است اما وضعیت این همه گیری در استانهای شمالی نسبتا روند 
صعودی دارد وضعیت کاهشی این همه گیری حساس، شکننده و ناپایدار است 
و هر گونه عادی انگاری و سهل انگاری موجب خیز مجدد و اوج گرفتن دوباره 

این بیماری می شود.

 یکی از برنامه های مستمر رهبر انقاب در طول سالیان گذشته، برگزاری جلسات متعدد و متنوع با طیف های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری بوده است. جلساتی که در فضایی صمیمانه برگزار شده 
و رهبر انقاب پای نظرات و درددل های حاضران می نشینند. بخشی از این یک جلسه، از سال 95 در قالب جلسات »پنج شنبه شب ها« برگزار شده است که گوشه هایی از آن را در ادامه می خوانید. 

جوانی از حضرت آیت اه خامنه ای پرسیدند:
توجه شما را به این نکته جلب می کنم که مسئولین ما از آغاز انقاب و دفاع مقدس در سنین ابتدای جوانی بودند در حالی که هم اکنون همان افراد که هنوز هم برخی از آنان مسئولیت دارند از سپردن مسئولیت به جوانان در آستانه 
میانسالی، عدم تجربه و مهارت ازم و جوانی امتناع می کنند. جسارتا این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما نیز وارد است و در انتصابات اخیرتان هنوز هم از همان نسلهای ابتدایی دوره اول و دوم انقاب استفاده می کنید و 
جوانان نقش کمی در انتصابات دارا میباشند. من نکته ای را خدمتتان عرض می کنم. در حال حاضر سطح توقعات تغییر کرده و پایین آمده است. سال گذشته آقای حاج علی اکبری بعنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت 

جمعه تهران منصوب شدند و ما از این اتفاق در فضای مجازی ابراز خوشحالی می کنیم. اما ما آقای خامنه ای را داریم که در آستانه چهل سالگی امام جمعه تهران شدند و ما نسبت به امام جمعه ۵۵ ساله تهران خوشحال میشویم.

حضرت آیت اه خامنه ای در پاسخ فرمودند:
برای اینکه جوانهای مورد نظر شما مسئولیتهای مدیریتی قابل توجه را به عهده بگیرند راهش این است که دولت بوسیله یک جوان تشکیل شود. این که من میگویم »جوان حزب اللهی« به این دلیل است. وقتی جوانی در سنین متناسب، 

رئیس جمهور شود و انسان متعهد هم باشد، طبعا افرادی را که ایشان انتخاب میکند از بین جوانها است. کلید کار هم همین است. وگرنه با توصیه کاری صورت نمی گیرد.
حال مقایسه با اول انقاب هم مقایسه ناقصی است. ابتدای انقاب افرادی که بتوانند کارها را به عهده گرفته و تجربه هم داشته باشند، نبودند. اما اان هستند. بنابراین مصلحت نیست که ما این فرد را در رأس کار نگذاریم و از کار و 

توانایی اش استفاده نکنیم.
ان شاءاه به سمتی برویم که جوانان را در رأس کار قرار دهیم.

ما دلمان میخواهد این بشود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به مصوبات جلسه دیروز ستاد، گفت: فعالیت 
مدارس همچنان به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشــت.دکتر علیرضا رئیسی درباره 
جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: آخرین وضعیت بیماری در سطح دنیا بررسی 
شــد. در حال حاضر وضعیت حاکم در اروپا و آمریکا وضعیت رو به رشدی است و با توجه 
به تغییراتی که در ویروس و رفتارش رخ داده است و ویروس انگلیسی که چندین کشور را 

درگیر کرده است، وجود دارد.

محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح در همه شهرها
وی گفت: یکی از مصوبات جلسه دیروز در این زمینه بود که با توجه به ارزیابی های انجام 
شــده در کشور و گزارش دانشگاه های علوم پزشکی، یکی از اقدامات بسیار موثر که هزینه 
کمی دارد و باعث ایجاد محدودیت شــدید نمی شود، منع تردد درون شهری از ساعت ۲۱ 
تا ۴ بامداد است که بسیار موثر بوده و دیروز مصوب شد که در شهرهای زرد نیز این منع 

تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد ادامه پیدا کند.

کرونا در مازندران هنوز نزولی نشده است
وی افــزود: در بحث ابتــا در دنیا از مرز ۸۰ میلیون نفر عبور کردیم. در کشــور ما البته 
وضعیت به گونه ای است که در ۳۰ استان روند بیماری کاما نزولی است. استان مازنداران 
تنها استانی است که هنوز روند در آن به طور کامل نزولی نشده است و امیدواریم با توجه 

به پیش بینی ها روند نزولی را در این استان شاهد باشیم.

108 شهر نارنجی و 330 شهر در وضعیت زرد کرونا
رئیسی ادامه داد: در جلسه دیروز ستاد موارد متعددی بررسی شد. خوشبختانه در حال حاضر 
شهر قرمز در کشور نداریم و ۳۳۰ شهر زرد و ۱۰۸ شهر نارنجی داریم که امیدواریم این شهرها 
هم به مرور به سمت رنگ زرد بروند و میزان ابتا و بستری کاهش یابد. این دستاورد نتیجه 
رعایت پروتکل ها، همکاری مردم، اصناف، نهادها، کسبه، نیروی نظامی و انتظامی، اجرای طرح 

شهید حاج قاسم سلیمانی و نظارت هایی است که بر اجرای پروتکل ها وجود دارد.

مدارس همچنان غیرحضوری است
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت: در ستاد مقابله با کرونا پیشنهادی 
مطرح شد مبنی بر اینکه مدارس پایه اول و دوم ابتدایی بازگشایی شود که این موضوع 
در کمیتــه تخصصی مطرح شــد و رای نیاورد و مدارس همچنــان غیرحضوری برگزار 
می شــود تا در آینده که شرایط بهتری فراهم شد و بعد از بحث اجرای واکسیناسیون و 
قطع زنجیره انتقال در ســال آینده اگر شرایط فراهم شود، آن زمان به سمت بازگشایی 
مــدارس رویم. بنابرایــن همچنان مدارس به صورت غیر حضــوری خواهد بود و حتی 
پایه اول و دوم ابتدایی هم که برای بازگشــایی حضوری مدارس پیشــنهاد شــده بود، 

رای نیاورد.

رعایت کنید تا به سمت تشدید محدودیت ها نرویم
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: از مردم خواهش می کنم رعایت کنند تا به سمت 
تشدید محدودیت ها نرویم؛ کسبه و بازاریان در این مدت فشار زیادی را تحمل کردند و این 
همکاری باعث دستاورد فعلی برای ما شد. اگر خدایی نکرده ساده انگاری اتفاق افتد، اوضاع 
دوباره بد می شــود. یادمان نرفته است که پس از آرامش اردیبهشت ماه و برگزاری دوباره 

تجمعات، بیماری شعله ور شد.

کاهش 40 درصدی بستری و 50 درصدی فوتیهای روزانه کرونا
رییســی گفت: در حال حاضر میزان بستری در کشــور به شکل روزانه تقریبا بیش از ۴۰ 
درصد کاهش داشــته و مرگ و میر هم نســبت به شروع طرح که حدودا یک ماه قبل بود 
بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. اما بازهم تاکید می کنم تجمعات، دورهمی ها و شب 
نشــینی ها می تواند در افزایش آمار موثر باشد و اگر رعایت نشود ممکن است شاهد پیک 
مجدد باشــیم.وی افزود: اگر روند قبلی ادامه پیدا می کرد، ۵۰ هزار بستری بیشتر داشتیم 
و با اجرای طرح های اخیر شــاهد کاهش ۵۰ درصدی بســتری و در نتیجه ۷ هزار و ۵۰۰ 
مرگ و میر کمتر بوده ایم. اگر رعایت نکنیم ممکن اســت شاهد پیک مجدد در بهمن ماه 

یا اسفندماه باشیم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام کرد
محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح در همه شهرها 

2

رهبری ؛ 
ما دلمان میخواهد این بشود

برای اینکه جوانها 
مسئولیتهای مدیریتی قابل 

توجه را به عهده بگیرند 
راهش این است که دولت 
بوسیله یک جوان تشکیل 

شود.
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روحانی در ستاد ملی کرونا:گزیده خبر

حاضر نیستیم واکسنی بی اعتبار در کشور آزمایش شود
رئیس جمهور گفت: برای خرید واکســن مورد تایید وزارت بهداشت آماده هستیم، 
اماحاضر نیســتیم یک شرکت غیرمعتبر واکسنی بی اعتبار را در کشورمان آزمایش 
کند.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )شنبه( در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، گفت: خوشــحالیم که امروز شاهد آن هستیم منطقه قرمز در 
کشــور نداریم، منطقه نارنجی هم نداریم و باید تاش کنیم شــرایط فعلی را حفظ 
کنیم.وی افزود: از مردمی که با همه وجود و توان کمک و پروتکل ها را اجرا کردند، 

تشکر می کنم. امیدواریم شب یلدا در روند امروز کشور تأثیر نگذاشته باشد.

130 مرگ کرونایی هم زیاد است
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شــرایط مناســبی نسبت به آنچه قبًا پیش بینی 
می شد، داریم، گفت: البته با مطلوب فاصله داریم. ۱۳۰ فوتی هم برای ما زیاد است. 
اگر به زیر ۱۰۰ فوتی هم رســیدیم آن هم زیاد است. باید تاش کنیم در استان ها 
در طول هفته فوتی و بستری نداشته باشیم.روحانی با بیان اینکه اولین مساله پایدار 
ماندن وضعیت کنترل شده است، اظهار داشت: برای این وضعیت تاش های زیادی 
شده است و شرایط نسبتاً مطلوب تری پیش روی ماست. وقتی ایران را با کشورهای 
پیشرفته مقایسه می کنیم، می بینیم کارکرد همه عوامل تأثیرگذار در کادر درمان ما 
بسیار اثرگذار است. باید این شرایط را حفظ کنیم.وی تاکید کرد: امروز شاهد جهش 
این ویروس در برخی کشورهای اروپایی مخصوصاً در انگلیس هستیم. ما باید مراقبت 
بیشــتری در رابطه با ورودی مسافرانی که از این مناطق وارد ایران می شوند، داشته 

باشیم تا این ویروس جهش یافته دوباره مردم و جامعه ما را گرفتار نکند.
رئیس جمهور افزود: امروز فاصله گذاری ها تا حدی مراعات می شود، در شب نشینی ها 
مردم مراعات می کنند. همیشــه باید این مســاله را مراعات کنیم که ما در شرایط 
عادی نیستیم بلکه در شرایط کرونایی هستیم. مخصوصاً در ایام فاطمیه باید مراعات 
پروتکل ها را به عنوان یک وظیفه شرعی، در نظر داشته باشیم و این همانی است که 

اهل بیت نیز همان را از ما می خواهند.

رسانه های ضد ایران »پررویی« می کنند
روحانی با اشــاره به مساله واکســن کرونا، گفت: معمواً این رسانه های ضد ایرانی 
هر روزی یک بهانــه ای پیدا می کنند، خیلی هم پررو هســتند، روی یک بهانه ای 
سوار می شوند و موج سواری می کنند و می فهمند چه افتضاحی کردند و همه مردم 
می فهمنــد این ها دروغ گفتند و واقعیات را تحریف کردند اما این پررویی همچنان 
ادامه دارد.وی تصریح کرد: این رســانه ها مدت ها شروع کردند به گفتن اینکه همه 
دنیا در حال واکسن زدن هستند و چرا ایران این کار را نمی کند، چرا عقب است چرا 
دنبال واکسن نیست؟ سپس مشکات را گفتند که ایران پول ندارد یا اینکه پول دارد 
و منتقل نمی شــود، یا اینکه منتقل می شود و آمریکا هم اجازه می دهد. به هرحال 
یک بساطی را به راه انداختند.رئیس جمهور ادامه داد: من خواهش می کنم که مردم 
توجه داشته باشــند که در همان روزها و ماه های اولیه یکی از مسائل مورد نظر ما 
واکسن بود. اینکه شرکت های دانش بنیان از همان ابتدا کارشان را شروع کردند، به 
خاطر تاکید بر ساخت واکسن بود و در عین حال باید به دنبال خرید واکسن باشیم 
زیرا ممکن اســت یک تا دو ماه دیرتر به واکســن برسیم.روحانی با بیان اینکه تمام 
تبلیغاتی که می شود، تبلیغات نادرست و نارواست، افزود: ایران حتماً دنبال واکسن 
داخلی است. چند شرکت دانش بنیان ما در این زمینه تاش می کنند و ان شاءاه 
به مقصد می رسند اما همزمان برای خرید واکسن خارجی تاش کردیم.وی گفت: 
حتماً آمریکایی ها برای ما مشــکل درســت کردند و هیچکس در این قضیه تردید 
نکند، نه تنها در واکسن، دارو و مواد غذایی بلکه شما مواردی پیدا نمی کنید که ما 
چیزی بخواهیم از خارج کشور خریداری کنیم و در آنجا آثار خباثت و رذالت آمریکا 
را نبینیم. هر مورد خرید و صادرات و هرچه روی آن انگشت بگذارید، می بینید که 

فعالیت خبیثانه و رذیانه آمریکا وجود دارد.

چطور می توان به آمریکا اعتماد کرد؟
وی افزود: ما یک پولی آماده کردیم تا از طریق یک بانکی بدهیم و واکســن بخریم، 
پول هم آماده بود اما آنها گفتند اول باید اوفک آمریکا اجازه رسمی بدهد و تا او اجازه 

ندهد ما پول قبول نمی کنیم. آنها مردم و سازمان بهداشت جهانی را ترسانده اند.
رئیس جمهور گفت: ما خواستیم یک پولی را منتقل کنیم، آن کشور هم قبول کرده 
و اوفک هم گفته اشکالی ندارد اما می گویند این پول اول باید در یک بانک آمریکایی 
بیاید و از بانک آمریکایی منتقل شــود. ُخب چه کسی به شما اعتماد می کند؟ شما 
هرکجا پول ما را پیدا کردید دزدیدید، شما که در دزدی معروفید، ما چطور به یک 

دزد اعتماد کنیم؟

لحظه به لحظه به دنبال بی اثر کردن تحریم ها هستیم
روحانی تاکید کرد: این مســاله راه های مختلفی داشت، من خودم در نامه به بانک 
مرکــزی چند راه معمولی پیشــنهاد کردم، بانک مرکزی هــم آن راه ها را رفت اما 
نگذاشــتند. مردم فکر نکنند ما مشــکل نداریم. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند 
تحریم را بی اثر کنید، ما لحظه به لحظه داریم این کار را می کنیم نه ســاعتی. هر 
لحظه که جنسی از کشــور صادر شود و هرلحظه که جنسی وارد کشور شود و هر 
لحظه که پولی منتقل شود، شما بدانید که آنجا ساعت ها با تحریم جنگیده و مبارزه 

شده است. یعنی ما رفتیم که تحریم را بی اثر کنیم و آن را بی اثر هم کردیم.
وی اظهار داشت: با همه توان و تاش اقدامات ازم برای تأمین اعتبار و انتقال انجام 
گرفته اســت و ما هر کجا واکسنی باشــد و مورد اعتماد و اطمینان باشد و وزارت 
بهداشت و درمان ما بگوید این واکسن مورد اعتماد است، حتماً خریداری می کنیم و 

پول آن را با هر شرایطی که می توانیم منتقل می کنیم.

حاضر نیستیم مردم دوره آزمایشی واکسن غیرمعتبر را بگذرانند
رئیس جمهور گفت: اما ما حاضر نیستیم مردم کشور ما دوره آزمایشی یک واکسن 
غیر معتبر را بگذرانند. یک شرکتی یک واکسنی درست کرده است و اان می خواهد 
تمرین کند و قصد دارد این واکســن را به برخی کشورها بفرستد تا دوره تست این 

واکسن را بگذارند. چنین کاری را وزارت بهداشت و درمان ما انجام نمی دهد.
روحانی گفت: هر کجا یک شــرکت و واکسن معتبری وجود داشته باشد، ما وسیله 
حمل و نقل و نگهداری آن را داریم.وی با بیان اینکه ما در خرید واکسن مشکل داریم 
اما از مشکل عبور می کنیم، تاکید کرد: گاهی اوقات در برخی رسانه ها می گویند ما 
نفهمیدیم مسئولین چه می گویند، بااخره تحریم برای خرید واکسن و دارو مشکل 
هســت یا نیست؟ بله تحریم برای دارو و هر چه می خواهیم وارد کنیم مشکل است 
اما ما عبور می کنیم، روزانه عبور می کنیم.رئیس جمهور تاکید کرد: من کاری ندارم 
که آیا FATF در این مساله مؤثر است یا مؤثر نیست. ما وارد بحث FATF نمی شویم. 
دولت ۴ ایحه دارد که دو ایحه آن تصویب شده و دو ایحه دیگر مانده است، که 
هم دولت و هم مجلس تصویب کردند و در مسیر رسیدگی است و ما می خواهیم آن 
دو ایحه تصویب شود. بنابراین FATF یک مقوله ای است که باید سر جای خود بحث 
شود.روحانی افزود: ما مشکات داریم اما این مشکات مانع از فعالیت و اقدامات ما 
نیست. ممکن است یک چیزی گران تر در بیاید و با تأخیر انجام بگیرد اما حتماً این 
کار انجام خواهد شــد.وی تاکید کرد: روزی که ما واکسنی را خریدیم و وارد کشور 
شد، باید به دقت به مردم گزارش داده شود که چند واکسن وارد شده است و به چه 
افرادی تزریق شده اســت. زیرا در غیر این صورت یک بازی دیگری شروع می شود 
و می گوینــد واکســنی را وارد کردند، به فان گروه تزریــق کردند و به فان گروه 
دیگر تزریق نکردند.رئیس جمهور تصریح کرد: اولویت ها برای تزریق واکسن مشخص 
اســت. آنهایی که بیماری زمینه ای دارند، آنهایی که سن شان بااست و کادر درمان 
در اولویت های ما هســتند. این موضوع به دقت باید مشــخص و روزانه هم به مردم 
توضیح داده شــود. دشمنان ما هر روز دنبال این هستند که یک بهانه پیدا کرده و 

از این مســاله سوء استفاده کنند.روحانی تاکید کرد: در فصل زمستان وارونگی هوا 
را داریم که می تواند مؤثر باشــد و ذرات معلق هم می تواند در نقل و انتقال ویروس 
مؤثر باشــد و هم می تواند در سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی بگذارد. بنابراین برای 
ما مهم اســت که در این ایام نسبت به آلودگی هوا حساس باشیم، قانون و مقررات 
داریم، طبق قانون عمل می شود، استانداران مسئولیت دارند و برخی موارد که مورد 
تاکید بوده، دیروز در جلسه مورد تصویب و تاکید قرار گرفته است.وی تصریح کرد: 
پاندومی کرونا یک بیماری عادی نبود و نیســت، یک بیماری بود که در تمام ابعاد 
مختلف زندگی اجتماعی تأثیر گذاشت. یعنی در مسائل فرهنگی، ورزشی، اقتصادی 
و علمی و آمــوزش و پرورش اثرگذار بود. برای اینکه تأثیــر این بیماری را بتوانیم 
کاهــش دهیم نیاز به هماهنگی و همکاری همه جانبــه داریم.رئیس جمهور اظهار 
داشت: ما امروز خوشحالیم که همه دست به دست هم دادند یعنی نیروهای مسلح، 
بسیج، سپاه، هال احمر، نیروی انتظامی، صدا و سیما، قوای سه گانه و در رأس آن 
کادر درمان ما تاش کردند. تنها این هماهنگی و همکاری و یک صدایی و هم افزایی 
است که ما را به نتیجه می رساند؛ این یک بیماری خاصی است و مشکات فراوانی را 
درست می کند. الحمداه بخش اقتصاد و دیگر بخش ها تاش می کنند تا ما بتوانیم 
نیازمندی های معیشتی مردم را تأمین کنیم.روحانی با بیان اینکه امروز شرکت های 
دانش بنیان نیازمندی های وزارت بهداشــت را تأمین کنند، افزود سبک زندگی که 
امروز تغییر کرده است، بخشی از این تغییر دائمی خواهد بود و بخشی از این تغییر 
هم از بین می رود. اساساً سبک زندگی در بهداشت باعث شد که مردم توجه ویژه ای 
به بهداشت داشته باشند.وی ادامه داد: این بیماری باعث شد که ما به فضای دیجیتال 
بیشتر تکیه می کنیم، این دائمی است و برای همیشه باقی می ماند. ما باید دولت را 
الکترونیک کنیم، باید اقتصاد دیجیتال داشته باشیم و باید انجام خدمات به صورت 
چهره به چهره را کم کنیم. برخی از این موارد دائمی اســت و ادامه پیدا می کند و 
برخی هم موقت اســت. ما این تغییر سبک زندگی در ماه های پیش رو را حتماً باید 
با همین شدت ادامه دهیم.رئیس جمهور گفت: عمر ویروس کرونا در کشور ما از ده 
ماه گذشــته، ضعیف نشده اســت و جهش پیدا کرده است. ما باید تاش کنیم که 
مســیر ابتاء و فوت نزولی شود که این کار در حال انجام است اما این نباید تبدیل 
به عادی انگاری شــود. اگر به محض اینکه شرایط کمی آرام شود و ما احتیاط ها را 
کنار بگذاریم، باز دو هفته دیگر مبتا می شویم و همین بساط پیش می آید. بنابراین 

همان کاری که برای همه پروتکل های بهداشتی شروع کردیم را باید ادامه دهیم.

راه درمان ویروس جهش یافته اروپایی اجرای دقیق تر پروتکل ها است
روحانی خاطرنشــان کرد: این روزها خیلی بحث می شــود که این ویروس در اروپا 
جهش پیدا کرده و اینکه آیا وارد کشــور شــده اســت یا خیر؟ ما باید تاش کنیم 
و اجازه ندهیم وارد کشــور شــود و اگر وارد شد، راه درمان همانی است که تا امروز 
داشــتیم یعنی برای آن ویروس باز هم فاصله گــذاری نیاز داریم. تمام پروتکل ها را 
باید دقیق تر و بیشــتر اجرا کنیم.وی با بیان اینکه امید ما به آینده باید تقویت شود 
و نبایــد مردم را مأیوس کنیم، افزود: به هر حال بشــر در مقابل این ویروس پیروز 
می شود. یک واکسن مطمئن می آید و از این شرایط عبور می کنیم حاا ممکن است 
ســه تا ۶ ماه دیگر این اتفاق بیافتد. امید به آینده باید همواره مد نظر ما باشــد. ما 
حتماً به یک واکسن باکیفیت داخلی و خارجی می رسیم و این ویروس مهار خواهد 
شد.رئیس جمهور تاکید کرد: افزایش فعالیت اقتصادی و کار و تولید نکته دیگر است. 
تاش برای آموزش در فضای مجازی انجام می شود اما فعالیت اقتصادی و تولید ما 
باید به سرعت ادامه پیدا کند. در کنار آن هم ازم است که حوزه و بهداشت و درمان 
هم تقویت شود، هم از لحاظ تجهیزات، هم از لحاظ استخدام پرستار و هم از لحاظ 
اینکه ما بتوانیم مشکات کادر درمان را حل کنیم.روحانی گفت: تقویت کادر درمان 
و فعالیت اقتصادی به عنوان دو اصل و دو موضوع باید مدنظر باشد تا بتوانیم از این 

ایام سخت عبور کنیم.

ربیعی:
از همبستگی های مذهبی مراقبت کنیم

ســخنگوی دولت گفت: بزرگتریــن نیاز برای رفع آثار تحریــم، یکپارچگی و 
وحدت و شــنیدن صداهای آرام و امیدبخش در داخل کشور است.علی ربیعی 
ســخنگوی دولت طی یادداشتی به مناسبت میاد حضرت مسیح )ع( نوشت: 
وقت ذکر حدیث مســیح، »برادرم عیسی« می گفت رسول اه و امیرالمؤمنین. 
در همه قرون تمدنی اســامی این مناسبات برادرانه را می شد در رؤیت تابلوِی 
همجواری مسجد و کلیسا در خیابان های اصفهان، استانبول و سمرقند و باکو 
و ارومیه تا بالکان و آن ســوی رود دانوب دید. امروزه اما »هویت های مرگبار« 
در اشــکال گوناگون خود، آن میراث ملموس تمدنی را در معرض مخاطره قرار 
داده اند.هویت ها چگونه مرگبار می شــوند و آنچنان که در نمونه داعش دیدیم 
در قالبی به ظاهر مذهبی و یا آنچنان که در قالب شــعار »آمریکا اول« ترامپ 
دیدیم، زندگی را، صلح را در آن سوی خط تقسیم بندی میان »ما« و »آنها« به 
پرسش می گیرند؟ آمارتیاسن در کتاب »هویت و خشونت«، سازوکار تبدیل و 
تقلیل هویت های مذهبی و یا قومی به یک هویت تکواره را با تحلیلی درخشان 
نشان داده اســت: دفاع از هویتی انحصاری برای اهداف خشونت آمیز، از خال 
»تأکید و انگیزشــی گزینشی به پوشاندن و در محاق بردن دیگر وابستگی ها و 
پیوندها می پردازد.« )هویت و خشونت، ترجمه فریدون مجلسی، ص ۲۰۲(این 
هویت های مرگبار هستند که با »غیرسازی کاذب«، »پل های رابطه« را تبدیل 
به »دیوارهای جدایی« می کنند و با برساختن هویت های افراط گرایانه، چه در 
قالب داعشیسم و صهیونیسم یا افراطی گری آن سوی دنیا که در شکل حاد خود 
در ترامپیســم خاصه شده است، زیست صلح آمیز مردمان منطقه از هر دین و 

آئینی را تهدید می کند.
ایران برخاســته از تمدن ایرانی - اســامی ما با بهره از همان آموزه های دینی 
مداراجویانه و مســالمت گرایانه از ابتدا کوشــید یاریگر همان روح همزیستی 
در منطقه باشــد که قرن هاســت در ایران جاری اســت. بــرای عبور از عصر 
تک هویتی های مرگبار در همه اشکال داعشی و غیرداعشی، در منطقه منادی 
این بوده ایم که »صلح در دسترس است.«این رخداد آرزومندانه در این روزهای 
یأس آلود دست یافتنی تر از همیشه است؛ تنها اگر یکبار دیگر همه انواع بشر و 
پیروان ادیان ابراهیمی به ســنت ها و بنیادهای حقیقی اعتقادات و سنت انبیا 
خود بازگردند. اکنون جهان در هر گوشــه ای از بی عدالتی، خشونت و تبعیض 
آزرده است و تلخ تر اینکه بســیاری از این رفتارهای انسان ستیزانه به نام دین 
و در لوای مناســک ظاهری ادیان انجام می گیرد.آنچه امروز بنیادگرایی دینی 
خوانده می شــود و مظاهر خود را در خشونت باور نکردنی داعش از یک طرف 
و نژادپرستی رژیم اسرائیل و شهوت جنگ های بی پایان در آمریکا و با حمایت 
مســیحیان اونجلیکال از طرف دیگر نشان داده و دهه های آغازین قرن بیست 
و یک را تاریک کرده اســت، در واقع نــه بنیادگرایی بلکه تحریفی کم نظیر از 
جوهره و پیام آســمانی ادیان الهی در خدمت برخورد جعلی تمدن هاســت.با 
بازگشــت به آموزه های مشــترک ادیان الهی که خیر فردی و جمعی، عدالت، 
آزادی، برادری، رواداری و اعتدال در کانون و مخرج مشترک همه آن ادیان قرار 
دارد، می توان ســعادت و صلح را بار دیگر تجربه کرد. این رجعت به بنیادهای 
دین و دین پیرایــی از تمام آلودگی ها و تحریف ها، بیش از هر جای دیگری در 
منطقه ما که مملو از ستیزهای اجتماعی و بین المللی است، ضرورت دارد.چنین 
تجربه ای را ما قرن هاســت در ایران تجربه می کنیم. دیروز در جمع هموطنان 
مســیحی خودمان در مراکز ســالمندان و خیریه چیلویان و ساهاکیان بودم؛ 
مشــارکت ایرانیان در کمک به نیازمندان فارغ از تعلقات دینی را در یک مرکز 
هموطنان مسیحی شــاهد بودم که جلوه ای از این همزیستی و همدلی است؛ 
این همزیســتی را در سراسر شــهرهای ایران و جمع عبادتگاه های همه ادیان 
در خیابان ۳۰ تیر تهران که نماد همزیســتی و تمدنی است می توانیم مشاهده 
کنیم.امروز نیاز فقط همبستگی بین ادیانی نیست بلکه باید از همبستگی های 
مذهبی نیز در داخل کشور مراقبت کنیم که دستخوش تحرکات افراطی ها قرار 
نگیرد. در این دوره تاریخی بی نظیر که خشونت گرایی و افراطی گرایی ترامپیسم 
سال هاست که زندگی ایرانیان از هر دین و قومی را با تلخی روبه رو کرده است، 
ما نیازمند جامعه ای پر از عطوفت، مهربانی و مدارا هستیم و اتفاقاً سیاستمداران 
و سیاســت گذاران باید پیشــتاز آن باشــند.امروز نیازمند دم مسیحایی برای 
همزیســتی توأم با مدارا و اعتدال و زدودن تحریم هستیم. بزرگترین نیاز برای 
رفع آثار تحریم، یکپارچگی و وحدت و شــنیدن صداهای آرام و امیدبخش در 
داخل کشور است. این با گفت وگوی بزرگ اجتماعی که بارها بدان اشاره کرده ام 
میســر خواهد شد؛ گفت وگویی که با همدلی و همزیستی تاریخی می تواند ما 
را بــه جریانی تأثیرگذار در صلح منطقه ای و نیز همزبانی و همراهی ملی برای 
گذر عزتمندانه از دوران تحریم و رسیدن به جامعه ای سرشار از رشد و توسعه و 

آزادی و شادابی رهنمون کند.

حجت ااسام حاجی صادقی :
 دشمن درصدد تحریف وایت است

نماینــده، ولی فقیه در ســپاه گفت: یکی از محورهای تهاجم دشــمن تحریف 
جایگاه وایت است. حجت ااسام و المسلمین عبداه حاجی صادقی در جلسه 
بصیرت افزایی در جمع پایوران سپاه امام رضا )ع( که با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی برگزار شــد، اظهار داشت: حوادث تلخ و شیرین در طول تاریخ وجود 
داشته و خوشا به حال آنان که از مقصد غافل نمی شوند و نه شادی آنان را گرفتار 
غفلت می کند و نه نامایمات آنان را از حرکت باز می دارد.وی ادامه داد: آنچه از 
زندگی اهل بیت )ع( باید یاد بگیریم این است که حرکت به سمت خدا کمرنگ 
نشــود. نماینده ولی فقیه در ســپاه یکی از راه های رفاقت و انس با خدا و لذت 
بردن با او را مناجات های خمســه عشر دانست و افزود: قرآن به ما یاد داده که 
عالی ترین بصیرت را با معنویت به دســت آورید.وی بیان داشت: حاج قاسم یک 
جوان روستایی در کرمان بود، اما حیات و شهادت او دنیا را جا به جا کرد چرا که 
او به خدا وصل بود و این اتصال او را به عالی ترین بصیرت رســاند. هر که با خدا 
وصل شــود بزرگ می شود لذا در حرکت به سمت خدا نباید متوقف شد.حجت 
ااسام و المســلمین حاجی صادقی در بخش دیگر ســخنان خود گریزی به 
فتنه های دشــمن علیه نظام و انقاب اســامی زد و عنوان داشــت: ما از آغاز 
پیروزی انقاب اسامی تاکنون با انواع فتنه ها روبرو شدیم و به فضل الهی انقاب 
اســامی فتنه های دشمنان را ناکام گذاشته است.نماینده، ولی فقیه در سپاه به 
فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقاب طراحی این 
فتنه توسط دشمن ۱۰ سال به طول انجامید که بصیرت و وایتمداری مردم این 
تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کرد.وی با اشاره به حرکت انقابی و خودجوش 
مردم در شکست توطئه و فتنه در نهم دی ماه سال 88 از نهم دی ماه به عنوان 
روز تجلــی بصیرت و قدرت ملت وایتمدار ایران یاد کرد و گفت: نهم دی چند 
ویژگی داشت اول اینکه حرکت مردم در این روز خودجوش بود؛ دوم تجلی خشم 
مقدس بود.حجت ااســام و المسلمین حاجی صادقی با طرح این سوال که در 
برابر فتنه چگونه می توان به بصیرت رسید، افزود: دشمن پس از شکست در فتنه 
88 خود را ارزیابی و آســیب شناسی کرد که چرا در فتنه سال 88 موفق عمل 
نکرد و به این نتیجه رسید که با وجود وایت فقیه نمی شود فتنه کرد لذا در دهه 

نود یکی از محور های تهاجم دشمن این بود که جایگاه وایت را تحریف کنند.

جهانگیری: 
هیچ مقام دولتی حق استفاده از واکسن کرونا خارج 

از دستورالعمل را ندارد
معــاون اول رئیس جمهور گفت:  هیچ مقام دولتی و هیچ خانــواده مقام دولتی حق ندارد 
خارج  از دستورالعمل های وزارت بهداشت به واکسن دسترسی پیدا کند. اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، دیروز شنبه در سومین جشنواره ملی زن و علم در دانشگاه شهید 
بهشتی، گفت: متاســفانه در این کشور به سرعت وقتی یک مساله ای که مطالبه عمومی 
اســت به وجود می آید شروع به جوسازی می کنند.وی افزود: دولت مکلف است مهمترین 
تــاش و تمرکز خود را بر این بگذارد که دغدغه مردم را برطرف کند و به مردم اطمینان 
دهد. سامت مردم امروز مساله اصلی نظام،  دولت و عموم است تا از این ویروسی که همه 
دنیا را درنوردیده، بتوانیم هم ســامت مردم را حفاظت کنیــم و هم تبعات را به حداقل 
برسانیم. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ویروس کرونا امروز در بخش های اقتصادی و 
معیشت مردم، بخش های اجتماعی و فرهنگی تبعات زیادی داشته است که باید به موقع به 
آن پرداخته شود، گفت: مقابله با این ویروس اصلی ترین مسئله ماست ما در همه زمینه ها 
تاش می کنیم واکسن تولید داخل داشته باشیم.جهانگیری با اشاره به اینکه حداقل 97 
درصــد داروی مورد نیاز مردم را  در داخل کشــور تولید می کنیم، گفت: در زمینه  تولید 
واکســن یکی از تاش های دولت، مسئولین و دانشمندان ما این است که در داخل کشور 
تولید شود و همه ما در یک مسیر هستیم.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: طبیعی است 
که تا زمانی که ما به واکسن تولید داخل برسیم، حتی اگر همه مسیر موفقیت آمیز باشد 
ممکن اســت که چند ماه دیگر طول بکشد. ما اگر بتوانیم یک روز زودتر هم واکسن مورد 
نیاز مردم را از هر جای دنیا که واکسن معتبر و موثر تامین کنیم، یک لحظه درنگ نخواهیم 
کــرد. مردم مطالبه دارند و دولت هم وظیفه دارد و ما منابع مورد نیاز نه تنها ۲۰ میلیون 
یورو، بلکه به هر میزان که شــهروندان ایرانی نیاز داشته باشند، تامین می کنیم.وی گفت: 
مردم باید احســاس کنند همینطور که دولتمردان آنها مکرر می گویند که سامت مردم 
مسئله اصلی هست، متناسب با این حرف  عمل می کنند و متعهد هستند که دولت از همه 
ظرفیت ها استفاده خواهد کرد. من خودم شاهد هستم که چندین جلسه بین  وزیر بهداشت 
و درمــان و معاونانش و وزیر خارجه و معاونانش  و رئیس کل بانک مرکزی و معاونین آنها 
برگزار کردند که موانع احتمالی را بردارند.جهانگیری تاکید کرد: تحریم در هر زمینه ای که 
ما فکر می کنیم برای ما ایجاد مانع کرده است ولی به فضل الهی توان مدیریتی کشور هم 
طوری هست که بتواند تحریم ها را بی اثر کند. ما همه تاشمان این است که تحریم ها را 
بی اثر کرده،  واکسن را وارد کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. معاون اول رییس جمهوری  
تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که وزارت بهداشت و درمان دستورالعمل های شفاف تهیه 
و تدوین خواهد کرد و به اطاع افکار عمومی خواهد رســاند و این گونه نیست که احدی 
خارج از دســتورالعمل ها و قبل از اینکه به مردمی که در اولویت هستند، بتواند به واکسن 
دسترســی پیدا کند.   وی با بیان اینکه  هیچ مقام دولتی و هیچ خانواده مقام دولتی حق 
ندارد خارج  از این دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا کند، گفت: همه ملت ایران در 
معرض این ویروس قرار دارند. بنابراین اولویت ها را  وزارت بهداشــت تعیین و شفاف اعام 
می کند و همه مردم مشابه هم به واکسن دسترسی پیدا می کنند. امیدواریم بتوانیم هرچه 

سریعتر واکسن را تامین کنیم و ان شاءاه این دغدغه را به حداقل برسانیم.

رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با 
بیان اینکه حداکثر تعامــل با دولت برای تصویب 
بودجــه با اصاحات اساســی ازم اســت، گفت: 
چنانچه دولت روی مواضع خود ایســتادگی کند، 
ایحه را برای شــورای نگهبان ارســال می کنیم.

الیاس نادران در حاشــیه نشســت دیروز شنبه ۶ 
دی ماه کمیســیون تلفیق بودجه ســال ۱۴۰۰، 
گفت: کلیات ایحه بودجه در کمیســیون در حال 
بررسی است؛ بررســی به این معنا که نمایندگان 
دولت و مدیران ارشــد حضور پیــدا کردند و ابعاد 
مختلف بودجه، الزامات بودجه، آثار بودجه در حوزه 
پولی، تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و توزیع 
بین بخش های خصوصی برای نمایندگان توضیح 
می دهند تا نمایندگان بتوانند تصمیم گیری درستی 
داشته باشند.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ 
مجلــس یازدهم افزود: در جلســات بعد تلفیق به 
جز وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه از ســایر وزرا، رئیس بانک مرکزی و سایر 
نماینده هــا دعوت خواهیم کــرد، همچنین مرکز 
پژوهش هــا، دیوان محاســبات و ســایر نهادهای 
نظارتی و پژوهشــی که در خصوص بودجه نظری 
داشته باشند نیز دعوت خواهند شد.نادران با تاکید 

بر اینکه تعجیلی بــرای رأی گیری کلیات ایحه 
بودجه نداریم، تصریح کرد: ما در ابتدا بررســی ها 
را در حــد اقناع بــرای اعضای کمیســیون انجام 
خواهیم داد و از نظرات نماینده دولت، کمیسیون و 
بخش های مختلف طبق آیین نامه داخلی استفاده 
خواهیم کرد.این نماینده مردم در مجلس شورای 
اسامی یادآور شد: در مجلس دو سه بحث اساسی 
در این زمینه وجود دارد؛ نخست اینکه نماینده ای 
نیســت که به صورت تام از ایحــه بودجه دولت 
دفــاع کند یا ایحــه را عملیاتی بدانــد یا بگوید 
که این ایحه آثار منفــی اقتصادی ندارد. دومین 
بحث در ارتباط با نظر جمعی از نمایندگان مبنی 
بر رد ایحــه بودجه ۱۴۰۰ و تصویب بودجه چند 
دوزادهم است.وی افزود: گروهی دیگر از نمایندگان 
از جمله خود بنده معتقدیم که حداکثر تاش برای 
تعامل با دولت برای تصویــب بودجه با اصاحات 
اساسی ازم است به نوعی که رویکردهای مجلس 
در اصــاح بودجه را اعمال کنیــم مثا بودجه را 
دو ســقفی ببندیم، دو زمانی کنیــم و نامه رهبر 
معظم انقاب در پاســخ به ریاست جمهوری برای 
برداشــت از صندوق توســعه ملی را اعمال کنیم.

رئیس کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۰ مجلس 

یازدهــم اضافه کرد: در حوزه مالیــات، اوراق و در 
حوزه های برداشــت از نفت نظرات اساسی عمیقی 
وجود دارد کــه قابل اعمال اســت. انضباط مالی 
دولت، توزیــع عادانه منابع برای مصارف مختلف 
حقوق، دســتمرد، بازنشســته ها، سایر هزینه های 
بین دســتگاه ها و رعایت عدالت در پرداخت ها هم 
مورد نظر قرار خواهد گرفت.نادران ادامه داد: ما با 
مجموعه اصاحات در طــرف مصارف و در طرف 
منابع می توانیم یک بودجه قابل دفاعی را به صحن 
علنی ارایه دهیم و با همکاری نمایندگان در صحن 
به کلیات رأی دهیم و وارد جزئیات اساسی شویم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسام شهر و 
پردیس در مجلس شورای اسامی در ادامه اظهار 
کرد: در حقیقت ما دنبال این هســتیم که دولت 
با اصاحات کارشناســی مجلس همراهی کند اما 
اگر دولــت بر روی مواضع خود ایســتادگی کند، 
اصاحــات ازم را انجام و ایحه را برای شــورای 
نگهبان می فرســتیم و اگر تصویب نشــد به ناچار 
اصاحات را کنار می گذاریم و بودجه چند دوازدهم 
به دولت می دهیم تا امور دولت برای چند ماه اول 
سال اداره شــود و با رایزنی با دولت درباره بودجه 

تصمیم گیری کنیم.

نادران:
 اگر دولت بر نظر خود اصرار کند ایحه را اصاح و به شورای 

نگهبان ارسال می کنیم

سردار تنگسیری در تنب کوچک و بزرگ:
آمادگی کامل برای دفاع از مرزهای آبی و امنیت کشور داریم

فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: نیروها، ســامانه ها و تجهیزات در تمامی شــرایط، در سطح مطلوبی از آمادگی ها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع و امنیت کشور 
عزیزمان قرار دارند.سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه همراه با تعدادی از فرماندهان و معاونین این نیرو از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج 
فارس، بازدید کرد.بنا به این گزارش، دریادار تنگسیری در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت آمادگی های رزمی رزمندگان مستقر در جزایر و گفتگو با آنان، بر 
حفظ آمادگی توان رزم و هوشیاری و اشراف کامل اطاعاتی بر حوزه و محیط حساس مأموریتی خود تاکید کرد.فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین اظهار داشت: 
هدف از این بازدید که در تداوم بازدیدهای قبلی و مشاهده عینی وضعیت منطقه برنامه ریزی شده است، بررسی آخرین وضعیت توان آمادگی های رزم و عرض خداقوت 
به رزمندگان دریا دل است.دریادار تنگسیری تصریح کرد: بحمده بررسی های میدانی ما نشان می دهد نیروها، سامانه ها و تجهیزات در تمامی شرایط، در سطح مطلوبی 

از آمادگی ها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع و امنیت کشور عزیزمان قرار دارند.
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گزیده خبر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

بی نتیجه بودن جلسه روحانی و قالیباف درباره بودجه
بــه باور مهدی طغیانــی، اگر مجلس بدون رد کلیات، وارد اصاح ســاختار بودجه 
شــود، دولت اعتراض می کند که شاکله بودجه به هم ریخته است. در این صورت 
شورای نگهبان، بودجه را تایید نخواهد کرد. چون مطابق قانون، تهیه بودجه با دولت 
است و تصویب آن وظیفه مجلس است.نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به 
ابهامات بودجه1400 گفت: مجموعه بحث های کارشناسی، حاکی است که بودجه از 
استاندارد، انسجام و اتقان ازم برخوردار نیست و مشکل ساز خواهد شد. موضوعاتی 
چون کســری عملیاتی باا، سهم باای اوراق مالی، پیش بینی خوش بینانه قیمت 
نفت و همچنین نامه مخالفت چند روز قبل مقام معظم رهبری در خصوص برداشت 
بودجه از صندوق توســعه و...از جمله مواردی است که کارشناسان معتقدند چالش 
های اصلی پیش روی بودجه را شکل می دهند. این روزها دیدگاه های کارشناسی 
را پیگیری می کنم و باید بگویــم در خصوص ضرورت اصاحات در بودجه، تقریبا 
میان کارشناسان، اجماع وجود دارد.طغیانی در خصوص دیدگاه کلی نمایندگان در 
خصــوص بودجه گفت: 2رویکرد کلی در مجلس پیرامون بودجه وجود دارد. از یک 
طرف، برخی نمایندگان معتقدند که از جهت روشــی، بودجه باید رد شود تا امکان 
اصاح فراهم شود. یعنی مجلس با پاسخ منفی به کلیات، بودجه را عودت دهد. بعد 
دولت، برخی از اعداد و ارقام اصلی بودجه را اصاح کند تا مجلس بتواند در خصوص 
جزئیات تغییرات ازم را ایجاد کند. از ســوی دیگر برخی از نمایندگان نیز معتقدند 
با توجه به رویکردهای کلی دولت، راهکار مناســب تر آن است که مجلس خودش 
دســت به اصاح بودجه بزند و بودجه ای در تراز استانداردها فراهم کند.سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس یادآور شد: نکته کلیدی که کمتر مورد توجه قرار می 
گیرد، آن است که اگر مجلس بدون رد کردن کلیات وارد اصاح جدی بودجه شود، 
مانند برخی تجربیات ســالهای قبل، دولت به اصاحات بودجه اعتراض می کند و 
اصطاحا اعام می کند که شاکله بودجه به هم ریخته است. در این صورت شورای 
نگهبان، بودجه را تایید نخواهد کرد. چون مطابق قانون، تهیه بودجه با دولت است 
و تصویب آن، وظیفه مجلس است. یعنی اگر مجلس وارد تهیه بودجه شود یا شاکله 
کلی بودجه را تغییر دهد، با ســد شورای نگهبان روبه رو می شود. بنابراین مجلس 
برای اصاح ســاختاری بودجه، محدودیت های قانونی دارد.او افزود: در حال حاضر 

برخی همکاران ما اعام می کنند که مجلس باید اصاحات اساسی در بودجه را آغاز 
کند. اما عرض ما این اســت که با این روش، شاکله کلی بودجه به هم می ریزد . با 
تغییر شاکله بودجه عما شــورای نگهبان نیز با اعتراض دولت، قانون بودجه را رد 
می کند. این 2 رویکرد در میان نمایندگان جریان دارد و باعث شده مجلس در یک 
وضعیت متناقض قرار بگیرد. اگر بودجه را اصاح کند با ســد شــورای نگهبان روبه 
رو می شــود و اگر بودجه را رد کند تا دولت موظف به اصاح بودجه شود، ضمانتی 
برای اصاح وجود ندارد. چرا که دولت برخی تغییرات سطحی انجام می دهد و دوباره 

بودجه را راهی مجلس می کند.

جلسه روحانی - قالیباف دستاورد خاصی برای بودجه نداشت
طغیانی در ادامه با اشــاره به ضرورت بحــث و تبادل نظر در خصوص بودجه اظهار 
داشت:این تناقضات بسیاری جدی است و مساله بودجه را حساس تر می کند. فعا 
کمیسیون ها در حال جمع آوری پیشنهادات و بررسی های تحلیلی کمیسیون ها و 
کارشناسان در خصوص بودجه هستند. طی هفته آینده هم کمیسیون تلفیق وارد فاز 
بررسی ها خواهد شد و امیدوار هستیم که در کمیسیون تلفیق به یک جمع بندی با 
دولت برسیم. البته تجربه تلخی هم در زمینه تعامل با دولت وجود دارد و آن اینکه 
حتی در حوزه های کارشناسی نیز وقتی با دولت توافق می شود، عما ممکن است 
در نهایت با یک تصمیم سیاســی، کل این رشته های کارشناسی پنبه شود.نماینده 
مردم اصفهان در خصوص نمونه های مصداقی این تجربه های تلخ گفت: این تجربه 
را طی 6ماه گذشته داشته ایم که در برخی حوزه ها مثل طرح معیشتی و... با بدنه 
کارشناسی دولت در حد معاون رییس جمهور یا وزیر کابینه، هماهنگی ازم صورت 
می گرفت، اما در نقطه پایانی برنامه ها با یک تصمیم سیاسی یا یک اظهار نظر، کل 
موضوع کان لم یکن تلقی می شد. به عبارت روشنتر انسجام مدیریتی ازم در دولت 
وجود ندارد که از طریق ان بتوان به یک نقطه مشترک در خصوص موضوعات رسید.

طغیانی اما در پاسخ به این پرسش خبرنگاراقتصادآناین که بعد از جلسه روحانی و 
قالیباف در خصوص بودجه اعام شد که دو طرف توافق کردند که مشکل بودجه از 
طریق تعامل حل شود، این روند تعاملی در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: شخصا در 

جلسه آقایان قالیباف و روحانی حضور نداشتم، اما آنگونه که شنیده ام، هدف دولت 
از برگزاری این نشست از ســوی دولت، فقط تعیین تکلیف 90هزار میلیارد تومان 
برداشت از صندوق توسعه عنوان شده که  با نامه حضرت آقا دچار مشکل شده است. 
یعنی دولتی ها اشاره کردند که در سایر امور بودجه، بحثی وجود ندارد. اما همکاران 
من در مجلس در این جلسه اشاره کرده اند که این رویکرد معقول نیست و باید دامنه 

وسیع تری از مشکات بودجه روی میز ارزیابی های اصاحی قرار بگیرد.
این نماینده در ادامه افزود: این مســاله باعث شــد تا جلسه روسای قوای مقننه و 
مجریه، نتیجه قابل توجهی نداشته باشد. البته قرار است کارگروه مشترکی بین دولت 
و مجلس با حضور نمایندگان و دولتی ها شکل بگیرد و این کارگروه مسائل اصاحی 
مورد نظر را پیگیری کند. نخســتین جلسه این کارگروه مشترک با حضور مشترک 

نمایندگان و چهره های دولتی طی هفته آینده برگزار خواهد شد.

مشکل تامین منابع طرح جاماندگان سهام عدالت
طغیانی در پاســخ به پرســش دیگری در خصوص وضعیت طرح ثبــت نام دوباره 
جاماندگان ســهام عدالت گفت: کمیســیون اقتصادی مجلس بررسی های ازم در 
خصوص طرح جاماندگان ســهام عدالت را انجام و بعد از بررســی ابعاد مختلف، آن 
را راهی صحن کرده است. در این مرحله نمایندگان موضوع را ارزیابی و نظر نهایی 
را درباره چگونگی اجرای طرح می دهند. اما مســاله ای که هنوز در خصوص طرح 
جاماندگان سهام عدالت وجود دارد، چگونگی تامین منابع طرح است. مجلس معتقد 
است که منابع ازم برای اجرای طرح وجود دارد و این منابع را مشخص کرده است، 
اما دولت معتقد اســت که منابع طرح قبا مصرف شــده است و دیگر سهمی برای 
توزیــع وجود ندارد.نماینده مردم اصفهان در پایان خاطرنشــان کرد: این در حالی 
اســت که بخش قابل توجهی از مددجویان کمیته امداد و ســازمان بهزیستی فاقد 
ســهام عدالت هستند. بنابراین طبیعی اســت که باید فرصت دوباره ای برای اقشار 
کمتربرخوردار برای ثبت نام فراهم شود. در صورت اجرای این طرح، 6دهک پایینی 
جامعه که در نوبت قبل موفق به ثبت نام در این طرح نشده اند، می توانند از طریق 

سامانه های ارتباطی فرایند ثبت نام ها را پیگیری کنند.

 احضار دژپسند به مجلس در خصوص
 پرونده هفت  تپه

عضو هیئت رییسه مجلس با اشــاره به این که احضار دژپسند، وزیر اقتصاد به 
مجلس در خصوص پرونده هفت تپه در دســتور کار مجلس است، گفت: هیئت 
داوری با ترکیب تقریباً دولتی در پرونده هفت تپه به خاف نظر دیوان محاسبات 
و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رأی داد. سید ناصر موسوی ارگانی، عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشــت: »طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار 
هفته آتی مجلس قــرار خواهد گرفت. هیئت داوری با ترکیب تقریباً دولتی در 
پرونده هفت تپه به خاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری 
غلط رأی داد.از قوه قضاییه درخواست داریم حق را به حق دار رسانده و متخلفان 

را تحت پیگرد قرار بدهد.«

 با حضور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان
 در محل سازمان صورت پذیرفت:

 برنامه ریزی برگزاری نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی جامع صنعت کشاورزی

مدیرعامل و مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
روز پنجشــنبه 4 دی 1۳99 با حضور در ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابــع طبیعی اســتان اصفهان با رییس، معــاون برنامه ریــزی و مدیر روابط 
عمومی ســازمان دیدار و گفتگو کردند.در این جلسه که به منظور برنامه  ریزی 
برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی تشکیل شد*، 
علی یارمحمدیان مدیر عامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
ضمن قدردانی از سازمان نظام مهندســی کشاورزی و منابع طبیعی استان به 
واسطه همراهی مستمر در برگزاری شایسته نمایشگاه های تخصصی کشاورزی 
در اســتان ابراز داشــت: با توجه به این که نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی به 
عنوان مهمترین نمایشگاه حوزه کشاورزی در کشور محسوب می شود، امیدواریم 
بتوانیم در شــرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا؛ با رعایت کامل دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشتی و همچنین همراهی و مساعدت دستگاه های ذی ربط از 
جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، همچون 
گذشــته شاهد برگزاری نمایشگاهی فاخر و در شــأن و منزلت استان اصفهان 
باشیم.مهدی تقی پور رییس ســازمان نیز با تاکید بر لزوم توجه به کیفی بودن 
نمایشگاه های تخصصی کشاورزی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی تاش خواهد کرد با شناسایی اعضای حقیقی و حقوقی صاحب 
ایده و فناوری، ایشــان را برای نمایش و عرضه توانمندی و دســتاوردهای خود 
برای مشارکت در نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی ترغیب کند.رییس سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان افزود: با عنایت به این که 
دانش گستری و ارتقای سطح مهارت در کارشناسان و فعاان بخش کشاورزی از 
مهمترین اهداف این سازمان محسوب می شود، امسال نیز برگزاری همایش ها و 
سمینارهای تخصصی بخش کشاورزی هم زمان با نمایشگاه؛ در دستور کار این 
سازمان قرار دارد.کامران بقایی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز 
با اشاره به پتانسیل های فنی و اجرایی سازمان از جمله مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی، شرکت های مشاور و پیمانکار فضای سبز و سازه های گل خانه ای و نیز 
داروخانه های گیاه پزشکی و مراکز عرضه نهاده و تجهیزات کشاورزی ابراز داشت: 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در راستای هر چه بهتر 
برگزار شدن نمایشگاه های تخصصی این حوزه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

در این جلسه مقرر شد مشارکت کنندگان با دریافت معرفی نامه از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، از تسهیاتی از جمله تخفیف 

در خرید فضای غرفه بهره مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛
غربالگری مسافران خارجی در مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: افرادی که سفر خارجی به کشور های 
مختلف از جمله کشور های اروپایی داشتند، در استان غربالگری می شوند.دکتر 
ســیدعباس موســوی با بیان اینکه وجود ویروس جهش یافته در کشور هنوز 
مشخص نیســت، افزود: به منظور اجرای طرح های حفاظتی برای مقابله با این 
ویروس جهش یافته، پرواز های خارجی متوقف شــده اســت و افرادی که سفر 
خارجی به ویژه به کشــور های اروپایی داشــتند، غربالگری می شــوند.او افزود: 
غربالگــری افراد به صورت تلفنی و در صــورت نیاز به صورت مراجعه حضوری 
خواهد بود و اگر عائم داشتند از آن ها تست  کرونا گرفته می شود.دکتر موسوی 
با بیان اینکه ارتباط افرادی که از سفر های خارجی بر می گردند باید بررسی شود، 
گفت: چون بیشــتر سفر های خارجی به ویژه به کشــور های اروپایی به صورت 
غیرمستقیم است، باید برای همه ســفر های خارجی، برنامه مراقبتی ازم اجرا 
شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: افرادی که به تازگی سفر های 
خارجی داشتند و افرادی که با این افراد برخورد داشتند، باید رصد شوند و آن ها 

هم در دیدار های خود احتیاط داشته باشند.

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد استان قم و 
بنیاد شهید و امور ایثارگران امضاء شد

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد اســتان قم و بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
در راســتای هم افزایی دو نهاد به منظور ارتقاء ســطح اثربخشی خدمات به 
نیازمندان و مخاطبین بنیاد شهید و امور ایثارگران امضاء شد.به گزارش پایگاه 
خبری کمیته امداد، این تفاهم نامه همکاری با حضور اکبر میرشکار، مدیرکل 
کمیته امداد استان قم و حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان به امضاء رسید.اکبر میرشــکار مدیرکل کمیته امداد استان در مراسم 
امضــای تفاهم نامه بیان کرد: کمک های مردمی به کمیته امداد اســتان قم 
در ۸ ماهه  ســال 1۳99 نسبت به مدت مشابه 9۸ درصد و کمک حامیان به 
ایتام و محسنین نیز 11۸ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته و در ادامه 
اظهار کرد: مشکل اساسی در شرایط فعلی و تحت تاثیر بحران کرونا و بیکاری 
بخشــی از جامعه، مراجعات به کمیته امداد افزایــش یافته و نیاز مددجویان 
تحت حمایت  و نیازمندان غیر تحت پوشش به تأمین مسکن، جهیزیه و بسته 
های معیشتی از اهمیت زیادی برخوردار شده است.در بخشی از تعهدات این 
تفاهم نامه اشاره شده که کارسازی و ایجاد ظرفیت راهبری شغلی و همچنین 
پرداخت تسهیات قرض الحسنه در موارد اضطراری و محدود برای مخاطبان 
معرفی شــده بر عهده کمیته امداد اســتان قم و همکاری در طرح "ر کارمند 
حامی فرزند معنوی" و طرح "هر خانواده شهید حامی فرزند معنوی" بر عهده 

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم است.

استانها

بر اساس آخرین آمارها تاکنون 91 هزار نفر از متقاضیان 
مقرری بیمه بیکاری کرونا را دریافت نکرده اند که پیش 
بینی می شود در هفته آینده پرداختی ها به جاماندگان 
واریز شود.با شــیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل و 
کســب و کارها از جمله صنوف و مشاغل خدماتی دچار 
آسیب شدند و این امر به بیکاری نیروهای کار شاغل در 
این بخشها انجامید. دولت در راستای حمایت از صنوف 
و کارگران آســیب دیده از کرونــا، مبلغ ۵000 میلیارد 
تومــان اعتبار برای کمــک به صندوق بیمــه بیکاری 
اختصــاص داد که با حمایت ســازمان برنامه و بودجه، 
اقدام وزارت کار و همراهی ســازمان تامین اجتماعی و 
دستگاههای مربوطه، روند واریز مقرری بیمه بیکاری به 
متقاضیان مشمول و کارگران بیکار شده دنبال شد و در 
این بین مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند 1۳9۸ 
و فروردین و اردیبهشت 1۳99 به کارگران و افراد بیکار 
شده از کرونا پرداخت شود.البته مکانیسم پرداخت بیمه 
بیکاری ناشی از کرونا طی مدت مذکور بر مبنای قانون 
فعلــی بیمه بیکاری انجام نشــد بلکه طبق هماهنگی و 
توافقــات صورت گرفته با وزارت کار و ســازمان تامین 
اجتماعی، لیســت مشــموان توسط ســازمان تامین 
اجتماعی به ســازمان برنامه و بودجه ارسال شد و روند 
واریز و میزان پرداختی ها از ســوی ســازمان برنامه و 
بودجــه و از طریق خزانه داری کل صــورت گرفت. به 
همیــن منظور ســامانه  ثبت درخواســت بیمه بیکاری 
راه اندازی شــد تا افراد درخواست خود را در آن به ثبت 

رسانده و از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.ثبت نام 
مشموان و متقاضیان بیمه بیکاری کرونا در حالی انجام 
شــد که تعدادی از کارگران و افراد بیکار شده از اسفند 
سال گذشته به دایل متعددی نظیر اعام شماره شبای 
اشــتباه یا عدم تعلق شماره حساب مربوطه، ثبت ناقص 
شماره حساب یا اطاعات شخصی موفق به ثبت نام در 
ســامانه نشــدند. در این بین برخی متقاضیان نیز برای 
اعــام بیکاری به جای ثبت نام در سیســتم، به ادارات 
کار یا مراکز کاریابی محل ســکونت خود مراجعه کردند 
که مشــکاتی را به وجود آورد و منجــر به جاماندن و 
قرار نگرفتن نام آنها در لیســت مشموان شد.در نهایت 
اداره کل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
اعام کرد که متقاضیان بیمه بیکاری کرونا که از ابتدای 
خرداد ماه بیکار شده و افرادی که بیکاری آنها از اسفند 
سال گذشته تاکنون اســتمرار یافته به دفاتر پیشخوان 
دولت مراجعه و جهت ورود به ســامانه جامع روابط کار 
احراز هویت کنند و پس از انجام مراحل احراز هویت به 
ســامانه مذکور وارد شده و نوع بیکاری خود را از طریق 
خوداظهــاری اعام کنند.به گفته مدیــرکل حمایت از 
مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، افرادی که در سامانه 

بیمه بیکاری ثبت نام کردند به چند دســته تقسیم می 
شــوند؛ برخی مقرری بیمه بیکاری که ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای ســه ماه متوالی اســفند 9۸ و فروردین و 
اردیبهشت 99 مصوب کرده بود را دریافت کردند. گروه 
دوم جاماندگانی هستند که شــماره موبایل آنها اشتباه 
بوده و یا اینکه در ســامانه مربوطه ثبــت نام نکردند و 
وزارت کار برای این افراد پیامک فرســتاد تا وارد سامانه 
شــوند و اطاعات خود را وارد یا به روز رســانی کنند. 
گروه ســوم نیز افرادی هســتند که به هر دلیلی شماره 
حســاب بانکی خود را با تاخیر در سامانه بیمه بیکاری 
وارد کردند که در نتیجه پیامک وزارت کار نیز با تاخیر 
به آنها ارسال شده است.بر اساس آخرین آمارها، مقرری 
ایام بیکاری کرونا در ماههای اســفند 9۸ و فروردین و 
اردیبهشــت 99 برای یک میلیون و ۸2 هزار نفرـ  ماه با 
مســاعدت دولت پرداخت شده است و تاکنون 91 هزار 
نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا نشــده اند.

وی تاکید کرد: افرادی کــه بیمه بیکاری دریافت کرده 
اند چنانچه بیکاری آنها اســتمرار داشته باشد برای آنها 
پیامک ارســال می شــود ولی این عده منتظر پیامک 
نباشند و به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و اعام کنند 

کــه قصد احراز هویت برای ســامانه جامع روابط کار را 
دارند.به گفته بابایی، چنانچه افــراد یکبار احراز هویت 
شده باشــند، دیگر نیازی به احراز هویت مجدد ندارند 
با همــان رمز ورودی که دریافت کردنــد می تواند وارد 
سامانه جامع روابط کار شوند و مراحل تکمیل اطاعات 
و ارائــه مــدارک ازم را دنبال کنند.بر اســاس آخرین 
آمارها، مقرری ایام بیکاری کرونا در ماههای اسفند 9۸ 
و فروردین و اردیبهشــت 99 برای یــک میلیون و ۸2 
هزار نفر ـ ماه با مســاعدت دولت پرداخت شده است و 
تاکنــون 91 هزار نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری ایام 
کرونا نشــده اند.آنطور که رئیس گروه بیمه بیکاری امور 
فنی بیمه شــدگان سازمان تامین اجتماعی گفته در دو 
مرحله لیست این افراد به سازمان برنامه و بودجه ارسال 
شــده و به احتمال بســیار در هفته آینده بیمه بیکاری 
کرونــا برای 91 هــزار نفر از جامانــدگان واریز خواهد 
شد.به گفته وی، حدود 1۵ هزار نفر نیز به دلیل ایراد در 
اطاعاتشان موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده اند که 
هفته آینده لیســت آنها به ادارات کار برای رفع اشکال 
ارجاع داده می شود. افرادی که بعد از خرداد همچنان بر 
ســر کار نرفته و بیکاری آنها تداوم داشته مشمول بیمه 
بیکاری قرار گرفته اند و سازمان تامین اجتماعی مقرری 
ایام کرونا را به آنها پرداخت کرده اســت. البته عده ای 
از ایــن افراد هنوز مقرری ماههای اســفند، فروردین و 
اردیبهشت را دریافت نکرده اند که پس از بررسی و رفع 

ایراد اطاعات پرداختی به آنها نیز انجام خواهد شد.

پیشنهادات ۱۶ گانه برای اصاح بودجه 
۱۴۰۰؛ از مالیات های جدید تا بازنگری در 

سیاست افزایش حقوق
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد 16 محور در حوزه منابع و مصارف ایحه 

بودجه در زمان تصویب بودجه در مجلس اصاح شود.
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، مرکز پژوهشــهای مجلس 
پیشنهاد کرده است در صورت اراده مجلس به تصویب کلیات ایحه و اصاح آن 
در مجلس،  محور های زیر به عنوان نکات مهم ایحه بودجه ســال 1400  مورد 
توجه قرار گیرد.بر اســاس گزارش مرکز، پیشنهاد شده اصاحات زیر در حوزه 

منابع بودجه اعمال شود،
• اصاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

• اصاح سیاست نرخ ارز ترجیحی
• وضع مالیات بر مجموع درآمد )با تمرکز بر اقشار پردرآمد(

• حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت
• حذف معافیت مالیات بر سودسپرده های بانکی اشخاص حقوقی

• حذف معافیت مالیاتی فعاان بزرگ بخش کشاورزی
• حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

• اصاح معافیت درآمد حاصل از صادرات
• اصاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریت های سال 1400

• وضع عوارض بر تراکنش های بانکی
• در صورت عدم اجرای ســایر راهکارها، جهت پرهیز از پیامدهای تورمی ناشی 
از کســری بودجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز می تواند در دستور قرار 

گیرد.
همچنین این مرکز پژوهشــی معتقد است، اصاحات در حوزه مصارف بایستی 

در موارد زیر پیاده شود.
• اجرای سیاســت پرداخت به ذی نفــع نهایی به منظور شناســایی و تفکیک 

هزینه های اجباری )ضروری( و غیراجباری )قابل تصمیم گیری( در بودجه
• بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت

• کنترل هزینه های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه ها
• مدیریت هزینه در معامات دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد

• اصــاح فرایند تخصیص اعتبار و ایحاد انضبــاط در مجوزهای افزایش هزینه 
خارج از قانون بودجه

در حالــی که وزیــر ورزش و جوانان 
در آخرین وعده واگذاری دو باشــگاه 
اســتقال و پرســپولیس گفته بود 
»امیدواریم تا پاییز 99 سرخابی های 
پایتخت در فرابورس بــه هواداران و 
مردم واگذار شود«، پاییز هم به پایان 
رسید، اما باز هم از واگذاری سرخابی ها 
خبری نشد. تابســتان امسال بود که 

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه افتتاح 
استخر هیدج در استان زنجان باز هم 
وعده خصوصی ســازی سرخابی ها را 
داد و در جمــع خبرنــگاران گفت: از 
روزی که مجــوز واگذاری قطعی این 
دو باشــگاه از هیئت عالــی واگذاری 
شــرکت های دولتی اخذ شده، برنامه 
زمان بندی داشتیم که طبق این برنامه 

کارها به خوبی پیش رفته است.
مسعود سلطانی فر در آن روز با اشاره 
به اینکه همه تاش ما این بود که این 
واگذاری تا قبل از ســال صورت گیرد 
اما زودتر انجام خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: امیدواریم با اقدامات انجام شده تا 
پاییز امسال این دو باشگاه در فرابورس 

به هواداران و مردم واگذار شود.

حاا پاییز هم به ســر آمده، و باز هم 
از واگذاری ســرخابی ها خبری نشده 
اســت.بر این اساس شاید باید منتظر 
وعــده ای دیگر از ســوی وزیر ورزش 
برای واگذاری این دو باشگاه بود؛ شاید 
هم این بار سلطانی فر از خیر وعده های 
بی تعبیــر در خصوص واگــذاری دو 

باشگاه استقال و پرسپولیس بگذرد!

پاییز تمام شد؛ باز هم از واگذاری سرخابی ها خبری نشد

یک استاد دانشگاه گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز در 
بازار آزاد حدود 26هزار تومان اســت به همین دلیل 
شکافی بین دار دولتی و دار در بازار آزاد ایجاد شده 

و همین امر سبب ایجاد رانت و فساد می شود.
 علی قنبری اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس، گفت: 
در ارقــام بودجه 1400 پیش بینی شــده دو میلیون 
و سیصد هزار بشکه نفت روزانه صادر شود، اما با توجه 
به شــرایط موجود، اگر این امر میسر نشود بودجه با 
مشکل جدی روبرو خواهد شد.وی ادامه داد: در بودجه 
1400 باید وابســتگی بودجه به نفت کم می شد، زیرا 
طبق برنامه توسعه ۵ ساله باید این وابستگی کاهش 
یافته و ما ســایر منابع را جایگزیــن نفت می کردیم 
که این اتفاق نیفتاده اســت.قنبری با اشاره به اینکه 
در بودجه ســال آینــده هزینه های جــاری باا رفته 
اســت گفت: به جای افزایش هزینه های جاری، باید 
هزینه های عمرانی افزایش پیدا می کرد که متأسفانه 

هزینه هــای عمرانی در بودجه ســال آینده فقط 16 
درصد در نظر گرفته شده اســت.وی افزود: اشکاات 
جدی زیادی به بودجه 1400 وارد است ضمن اینکه 
این بودجه با هماهنگی دولت و مجلس بسته نشده و 
ممکن اســت به تصویب مجلس نرسد.این کارشناس 
اقتصادی اضافه کرد: بودجه ســال آینده واقعی بسته 
نشده و با احتمال امکان برگشت برجام، بسیار خوش 
بینانه تنظیم شده است.وی گفت: ممکن است دولت 
و مجلس با توجه به چشــم انداز انتخابات سال آینده 

توافق کرده و بودجه را به تصویب برسانند.

دار تعیین شده در بودجه 1400 فساد آور است
این کارشناس اقتصادی درباره تعیین دار 11 هزار و 
۵00 تومانی در بودجه ســال آینده گفت: با توجه به 
اینکه نرخ ارز در بازار آزاد حدود 26 هزار تومان است 
به همین دلیل شکاف هنگفتی بین دار دولتی و دار 

در بازار آزاد ایجاد شده و همین امر سبب ایجاد رانت 
و فساد می شود.وی افزود: در این میان، بعضی از افراد 
ممکن اســت با دریافت دار دولتــی و فروش آن در 
بازار آزاد شرایط بهتری برای خود فراهم کنند.قنبری 
گفت: بعضی از افراد که به این رانت ها دسترسی دارند 
با قاچاق یا احتکار نیز سبب مشکات جدی در کشور 
می شوند.وی افزود: توصیه می کنم قیمت دار آزاد و 
دولتی را نزدیک به هم اعام کنند تا مشکات امسال 
در ســال آینده تکرار نشود.قنبری در خصوص اینکه 
آیا افزایش قیمت دار جهش قیمتی را نیز به همراه 
خواهد داشت گفت: در حال حاضر تورمی حدود 40 
درصد در کشــور وجــود دارد و افزایش پایه دار باز 
هم ســبب افزایش قیمت ها در بازار می شــود و این 
امر به مردم فشــار وارد می کنــد.وی ادامه داد: یکی 
دیگر از اشــکاات بودجــه 1400 افزایش نقدینگی 

وقیمت هاست.

یک کارشناس اقتصادی؛

نرخ ارز در بودجه۱۴۰۰ فساد آور است

 پرداخت بیمه بیکاری کرونا به جاماندگان 
در هفته آینده
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استانها

موضع گیری روسیه در آستانه نشست ژانویه اوپک پاسگزیده خبر

روسیهازافزایش۵۰۰هزاربشکهایتولیداوپکپاسحمایتمیکند
موضع گیری روسیه در آستانه نشست ژانویه اوپک پاس

روسیه با ارزیابی مطلوب از سطح فعلی قیمت نفت، قصد دارد 
از افزایش تدریجی بیشتر تولید نفت اوپک پاس در نشست 
آینده این گروه در ژانویه حمایت کند. الکساندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه در مسکو به خبرنگاران گفت: برای احیای 
تولیدمان که بسیار کاهش داده ایم، محدوده قیمت ۴۵ تا ۵۵ 
دار هر بشکه نفت، بهینه ترین سطح قیمت است. اگر ما هرگز 
تولیدمان را احیا نکنیم، دیگران تولیدشــان را بهبود خواهند 
بخشید.نفت برنت از اوایل دســامبر که اوپک و متحدانش با 
طرح جدید برای افزایــش تدریجی تولید موافقت کردند، در 
حدود ۵۰ دار در هر بشکه بوده است. این گروه که روسیه و 
عربستان سعودی در راس آن قرار دارند، تولید روزانه نفت را 
به جای برنامه قبلی افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون 

بشکه در ژانویه، ۵۰۰ هزار بشکه افزایش می دهد.
وزیران نفت اوپک پاس قرار است برای تصمیم گیری درباره 
گام بعدی سیاست تولید به صورت ماهانه دیدار کنند تا بتوانند 
در برابر ابهامات تقاضا در بحبوحه ادامه شــیوع ویروس کرونا 
واکنش نشــان دهند. نشســت بعدی این گروه برای چهارم 

ژانویه برنامه ریزی شده و طی آن میزان عرضه نفت در فوریه 
مشــخص خواهد شد.نواک در برابر این پرسش که آیا روسیه 
خواهانه افزایش تولید روزانه به میزان ۵۰۰ هزار بشکه دیگر 
در فوریه است، اظهار کرد: اگر وضعیت عادی و باثبات باشد، 
ما از افزایش تولید حمایت می کنیم. ما باید به سطح تولیدی 
برسیم که پیشتر برای اول ژانویه برنامه ریزی شده بود بدون 
ایــن که بازار را دچار مــازاد عرضه کنیم.این تغییر به معنای 
آن خواهــد بود که اوپک پاس همچنــان تولیدش را حدود 
۶.۷ میلیون بشکه در روز در فوریه محدود نگه خواهد داشت 
در حالی که میزان محدودیــت تولیدش در حال حاضر ۷.۷ 
میلیون بشکه در روز است.بر اساس گزارش بلومبرگ، معلوم 
نیست آیا عربستان سعودی که سرکردگی اوپک پاس را به 
همراه روســیه در دســت دارد، از این افزایش تولید حمایت 
می کند یا خیر. شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی در دیدار رو در روی اخیر با نواک در ریاض 
اظهار کرده بود می خواهم ســفته بازان بازار را گوش به زنگ 
نگه دارم. وی گفته بود: هیچ کس نمی داند تا زمان برگزاری 

نشستمان در چهارم ژانویه چه تصمیمی خواهیم گرفت.

سدهای کشور چقدر آب دارند؟
گزارش معاونت آب و آبفای وزارت نیرو نشان می دهد تا ۲۹ آذرماه امسال 
میزان ذخیره آب در مخازن مجموع پنج سد استان تهران ۳۲ درصد بوده 
که نشانگر کاهش ۱۰ درصدی آب مخزن این سدها نسبت به سال گذشته 
اســت. آخرین وضعیت سدهای مهم در بخش شــرب و کشاورزی تا ۲۹ 
آذرماه سال جاری  نشان دهنده ۵۲ درصد پرشدگی مخازن کل سدهاست. 
بر اساس این آمار، آب موجود در مخازن مجموع ۵ سد استان تهران ۶۱۲ 
میلیون مترمکعب است که نشان دهنده ۳۲ درصد پرشدگی مخازن بوده 
و نســبت به سال گذشته نیز دارای ۱۰ درصد کاهش است.همچنین سد 
یامچی در استان اردبیل نیز با ۱۷ میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن 
که میزان ۲۱ درصد پرشدگی را نشان می دهد، دارای ۵ درصد کاهش آب 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته است. همچنین  در استان بوشهر 
سد رئیسعلی دلواری با ۴۰۹ میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان 
از پرشدگی ۵۹ درصدی بوده که نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش 
دارد.ســد کمال صالح در استان مرکزی بر اســاس آخرین هیدروگرافی 
دارای ۷۵ میلیــون مترمکعب آب موجود در مخزن اســت که خبر از پر 
شــدگی ۷۹ درصدی و کاهش ۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته را می دهد.بر اساس اعام وزارت نیرو، در سدهای استان سیستان و 
بلوچستان، سد چاه نیمه ها )۱ و ۲( با ۱۲۲ میلیون مترمکعب آب موجود 
در مخزن نشانگر پرشدگی ۴۱ درصدی و سد چاه نیمه ۳ با ۲۳۸ میلیون 
مترمکعب بیانگر ۷۵ درصد پرشدگی، کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال 
گذشــته نشان می دهند. ســد چاه  نیمه ۴ نیز با ۴۴۶ میلیون مترمکعب 
آب موجود در مخزن نشــانگر ۵۴ درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش 
دو درصدی را نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته دارد.همچنین آب 
موجود در مخزن سد استقال استان هرمزگان با ۱۳۹ میلیون مترمکعب، 
پرشدگی ۵۸ درصدی را نشان داده و از افزایش ۱۰۱ درصدی در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته خبر می دهد. همچنین سد شمیل و نیان با 
۴۰ میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشــانگر پرشدگی ۴۰ درصد 
بوده و کاهش ۳۲ درصدی را نشان می دهد.سد سفیدرود در استان گیان 
بــا ۵۰۶ میلیون مترمکعب موجودی مخزن از کاهش ۱۵ درصدی آب در 
مخزن این سد نسبت به ۲۹ آذرماه سال گذشته خبر می دهد که نشانگر 
۴۸ درصد پرشدگی این مخزن در سال جاری است. سد سلمان فارسی در 
استان فارس نیز با ۷۷۵ میلیون مترمکعب نشانگر پرشدگی ۸۲ درصدی 
بوده و ۵ درصد افزایش را نشان می دهد. مجموع ظرفیت مخازن سدها ۵۰ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده ۵۲ درصد پرشدگی 

مخازن است.

نجفی سمنانی:
افتتاح فاز دوم پتروشیمی ایام؛ تاش 

جهادی در جهت بی اثر کردن تحریم هاست
ایام-صبح اقتصاد.مدیر عامل پتروشــیمی ایام گفت:راه اندازی فاز دوم 
پتروشــیمی ایام حاصل تاش جهادی نیروهــای متخصص، مدیران و 
کارگران در جهت بی اثر کردن تحریم های ظالمانه  دشمن است.مهندس 
نجفی بهره برداری از اولین الفین غرب کشــور و واحد شیرین ســازی به 
دســتور رئیس جمهور با ســرمایه گذاری ۸۶۶ میلیون یــورو را هدیه  
ارزشــمند هلدینگ خلیج فارس به مردم ایام عنــوان کرد و افزود: این 
پروژه ها علی رغم بدعهدی وندورها و ایسنسور به انتظار ۱۵ ساله  پایان 
داد و زنجیره تولید را در آســتانه  روز صنعت پتروشیمی تکمیل کرد.وی 
با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از نیروهای شــاغل در پتروشیمی ایام 
بومی استان و منطقه هستند افزود: برای بیش از ۱۳۰۰ نفر در مجتمع 
پتروشــیمی ایام به صورت مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته که از این 
تعداد ۲۰۰ نفر در واحد الفین و SRU بکارگیری شده اند.نجفی سمنانی 
ادامه داد: افزایش تولید این مجتمع از ۳۵۰ هزار تن پلی اتیلن ســنگین 
به بیش از ۷۵۰ هزار تن محصول شــامل اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز 
و سوخت مایع ،تحقق منویات رهبر معظم انقاب در سال جهش تولید 

است.

تاکید سرپرست شرکت گاز استان گلستان : 
 هم استانیهای محترم در مصرف گاز 

صرفه جویی کنند
سرپرســت شــرکت گاز استان گلســتان در این  زمینه گفت: با توجه به 
گزارش هواشناسی  مبنی بر ورود جبهه هوای سرد به استان ، از مشترکین  
گرامی  تقاضا می شودبه منظور پایداری جریان گاز در مصرف گاز نهایت 
صرفه جویی را بکنند.مهندس طالبی  ضمن تشــکر و قدردانی از حســن 
همراهی مشترکان  گاز افزود: با عنایت به برودت و سرد شدن هوا  و کاهش 
شدید دمای کشور و استان   و همچنین بارش برف در مناطق کوهستانی، 
ازتمامــی مصرف کنندگان  خواهشــمندیم ، همچنان نهایت همکاری را 
در   مدیریت مصرف گاز به عمل آورده تا در اســتمرار جریان گاز مشکلی 
پیش نیاید.ایشان از مهمترین  اقداماتی  که می تواند در این زمینه  کمک 
شایانی نماید را  پوشیدن لباس های  گرم  زمستانه ، تنظیم دمای محیط 
بــا پیچ تنظیم بخاری، کم کردن حداقل یک درجه از دمای محیط، نصب 
پرده های ضخیم و بلند، مســدود کردن روزنه های ورود هوای سرد با در 
نظر گرفتن هوای مورد نیاز برای ســوخت وســایل گازسوز، تنظیم دمای 
اتاق درحد اســتاندارد بین ۱۸ تا ۲۱ ســانتیگراد و خاموش کردن وسایل 
گرمایشی در هنگام خروج از منزل و محل کار عنوان نمود.طالبی تصریح 
کرد: از موارد دیگری  که در زمینه صرفه جویی مصرف گاز بســیار موثر 
است کم کردن درجه موتورخانه ها و آبگرمکن های مخزنی، تنظیم درجه 
حرارت ۵۰ درجه ای برای منازلی که از سیستم گرمایشی مرکزی استفاده 
می کنند، بســتن شیر شوفاژ اطاق هایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند 
و همچنین بسته نگهداشتن در اطاق های خالی و خاموش کردن بخاری 
موجود در آن است.ایشان در ادامه از کلیه مدارس ،دانشگاهها ،بانکها و کلیه 
مراکز خدماتی تقاضا داشت در  ایام تعطیل ، وسایل گرمایشی ساختمان 
خــود را خاموش نمایند، در غیر این صورت برابر دســتورالعمل مدیریت 
بحران استان،گاز آنها قطع خواهد شد. سرپرست شرکت گاز استان گلستان 
اظهار داشت : مشترکین عزیز دقت داشته باشند گاز نعمت بزرگی است که 
در کنار فواید بی شمار آن ، خطرات  زیادی را نیز به همراه دارد، بنابراین 
در این رابطه  دقت شود موارد ایمنی را هم در حین مصرف رعایت کرده و 

رفاه و آسایش را برای خود وافراد خانواده به ارمغان  بیاورند .

ثبت رکوردی تازه در مقدار انتقال گاز ایران
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران از ثبت رکوردی تازه در تاریخ انتقال گاز کشور خبر 
داد و اعام کرد که این مقدار به بیش از ۸۱۸ میلیون مترمکعب گاز در روز رسید.مهدی 
جمشــیدی دانا در بازدید از تاسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری خطوط لوله 
اردبیل، گفت: برای نخستین بار با انتقال روزانه بیش از ۸۱۸ میلیون مترمکعب گاز، مقدار 
انتقال گاز شــیرین ایران رکود زد که در مقایســه با رکورد ثبت انتقال گاز سال ۱۳۹۸،  
افزایش ۳ درصدی را نشان می دهد.وی با اشاره به نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده 
در ۸۶ تاسیسات تقویت فشار و بیش از ۳۷ هزار کیلومتر خطوط لوله فشار قوی که سه 
برابر طول قطر کره زمین اســت، ادامه داد: در هشــت ماه نخست امسال، ۱۶۳ میلیارد 
مترمکعب گاز به مبادی مصرف منتقل شده است که در این بخش نیز شاهد افزایش ۴ 
درصدی نسبت به پارسال بودیم.مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادامه به تمهیدهای 
زمستانی با وجود محدودیت ها و شــرایط خاص بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
اشاره و اظهار کرد: بیش از ۸۳۰۰ کیلومتر پیگرانی هوشمند در مراحل مختلف، ۳۲۰۰ 
کیلومتر پیگرانی تمییزکننده،  ۲۹ هزار و ۲۱۸ کیلومتر نشت یابی خطوط لوله و ۱۵ هزار 
و ۵۰۰ مترمربع تعویض پوشش خط لوله از جمله اقدام های مهم در این زمان بوده است.

طبق اعام شــرکت ملی گاز، جمشیدی دانا درباره مقدار ذخیره سازی گاز کشور، گفت: 
مخازن ذخیره سازی در فصل سرما و در زمان مصارف حداکثری به پایداری شبکه انتقال 
گاز کمک می کند که در هشت ماه نخست سال شاهد افزایش ۱۷ درصدی مقدار تزریق 

گاز به مخزن سراجه و افزایش ۲۶ درصدی ذخیره گاز به مخزن شوریجه بودیم.

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سبب شد؛
 جلوگیری از انتشار ۳.۷ میلیون تن گاز گلخانه ای 

تا پایان آبان
 اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر تا پایان آبان ماه مانع از انتشار سه میلیون و ۷۵۶ 
هزارتن گاز گلخانه ای شــد. گزارش تازه ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق ایران که در باره وضعیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تا پایان آبان ماه است 
نشــان می دهد که این نوع انرژی توانســته از مصرف هزار و ۲۲۵ میلیون  لیتر آب 
صرفه جویی کند.استفاده از انرژی های تجدید پذیر در آبان ماه توانسته صرفه جویی 
معادل یک هزار و ۵۸۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به همراه داشته باشد.همچنین 
میزان برق تولید شده از منابع انرژی های تجدید پذیرو بهره وری برق در آبان ماه به 
پنج میلیارد و ۵۶۸ میلیون کیلوات ساعت رسید. استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
همچنین مانع از انتشــار آاینده های محلی به میزان ۲۳.۶ هزارتن شده است.سهم 
نیروگاه های انواع انرژی های تجدیدپذیر در آبان ماه امسال به عدد۸۴۴.۵۹ مگاوات 
رسید. وزیر نیرو پیشتر گفته بود که ۲۶۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال ساخت 
در کشور وجود دارد که پیش بینی می شود اکثر آن ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم 
به بهره برداری برســد.این درحالی اســت که در برنامه ششم توسعه)۱۳۹۶- ۱۴۰۰( 
تاکید شده سهم این نوع انرژی ها باید به۵ درصد افزایش یابد که هنوز تا تحقق آن 

فاصله زیادی وجود دارد.

انرژی پیش  تامیــن  خودکفایی در 
شــرط مهمی برای هر کشــوری به 
منظور داشتن سیاستهای خارجی و 

اقتصادی نسبتا مستقل است.
رشــد وابســتگی چین بــه واردات 
ســوختهای فسیلی مســئله مهمی 
بــرای پکن اســت. بنابرایــن تولید 
داخلی رو به رشد در اولویتهای اصلی 
برنامه این کشــور قرار دارد. با وجود 
برخی موفقیتها در فعالیتهای تولید 
و اکتشاف، انتظار می رود وابستگی 
چین به واردات در چند ســال آینده 
رشــد کند. پکن از شرکتهای بزرگ 
 CNOOC ،پتروچاینا انرژی شــامل 
و سینوپک درخواســت کرده است 
هزینــه روی منابع داخلی را افزایش 
دهند. این شرکتها هم قول داده اند 
۵۱۷ میلیارد یوان )۷۷ میلیارد دار( 
ســرمایه گذاری کنند که به منزله 

رشد ساانه ۱۸ درصدی است.
این سرمایه گذاریها تاکنون روند رو 
به کاهش تولیــد داخلی را معکوس 
کرده اســت. طبــق گــزارش اداره 
اطاعات انرژی آمریکا، تولید نفت و 
ســایر مایعات نفتی در چین به ۴.۹ 
میلیون بشــکه در روز رشــد کرده 
است. با وجود رشد تولید، وابستگی 
چین بــه نفت خارجی به ۷۰ درصد 
رســیده و انتظار مــی رود این رقم 
رشــد کند.اعام اکتشــاف میادین 
جدیــد نفت و گاز ایــن روزها مورد 
کم سابقه ای در چین نیست. طبق 
گزارش گروه رسانه ای نت ایز، تنها 

در نوامبر حــدود ۲۰۰ میلیون تن 
نفت و ۳۰۰ میلیون تن گاز کشــف 
شده است.شرکت CNOOC استفاده 
از دکلهای آب عمیق طراحی و تولید 
بومــی و بزرگترین ســکوی مخازن 
نفت و گاز در ســاحل هاینان را آغاز 
کرده اســت. این شــرکت در آبهای 
کــم عمق حوزه »پــرل ریور موث« 
کشــف قابل توجهی داشته است. به 
دلیل سرمایه گذاریهای رو به رشد، 
بخش انرژی چین امســال به رکورد 
باای جدیدی می رسد.با وجود این 
موفقیت، این صنعت به دلیل تقاضای 
داخلی سیری ناپذیر با نبرد سختی 
روبروست. رشد اقتصادی درخشان به 
بازار پررونق برای انرژی منجر شــده 
اما ســطح اتکا به سوختهای فسیلی 
متفاوت است. اتکا به  زغال سنگ به 
دلیل تولید داخلی قابل توجه محدود 
اســت و گاز سهم متوسطی در سبد 
انرژی ملــی دارد. اما نفت بزرگترین 
چالش است.اگرچه سهم گاز طبیعی 
در ســبد انرژی چین در حال حاضر 
نسبتا متوسط است اما رشد بزرگی 
پیش بینی می شود. تغییر خط مشی 
دولت چین، دلیل اصلی تقاضای رو 

به رشــد برای گاز است. سطح رو به 
رشد درآمد و مصرف انرژی آلودگی 
هوای شــدیدی در اکثر نقاط چین 
ایجاد کرده است.  همچنین بسیاری 
از خانوارهــا همچنان بــرای اهداف 
گرمایشــی از زغال ســنگ استفاده 
می کنند. سیاســت سوئیچ از زغال 
ســنگ به گاز چین تغییر تدریجی 
به سوی اســتفاده از گاز طبیعی که 
سوخت پاکتری محسوب می شود را 
هدف گرفته است.سهم گاز طبیعی 
در سبد انرژی چین به دلیل تقاضای 
رو به رشــد تا پایان سال ۲۰۲۰ به 
حدود ۱۰ درصد خواهد رســید و تا 
ســال ۲۰۳۰ حداقل ۱۵ درصد می 
شود. در بازار انرژی چین اصاحاتی 
صــورت گرفته تا ورود شــرکتهای 
خارجــی و کوچکتــر به ایــن بازار 
تسهیل شود. نخست، مقررات نظیر 
الزام به مشارکت یک شرکت چینی 
درخواستی  شــرکت  فعالیتهای  در 
مالکیت  اســت. دوما  حذف شــده 
زیرساخت و فعالیتهای تولیدی از هم 
جدا شده یعنی تولیدکنندگان نمی 
توانند صاحب زیرساخت باشند تا از 
تبعیض میان رقیبان جلوگیری شود.

با وجود این اصاحات و رشــد تولید 
داخلی، بازار چین بــه طور فزاینده 
به واردات متکی اســت. منبع تقریبا 
۵۰ درصد گاز تامین شــده در چین 
در ســال ۲۰۱۹ از خــارج بوده و از 
 LNG طریق خطوط لوله یا به شکل
وارد شده است.شرکتهای چینی طی 
سالها ســرمایه گذاری قابل توجهی 
در ظرفیت تبدیل مجــدد LNG به 
گاز داشــته اند. در حال حاضر ژاپن 
بزرگترین واردکننده LNG در جهان 
است. اما تقاضای اشباع ناپذیر چین 
بــرای انرژی، این کشــور را پیش از 
سال ۲۰۲۲ به بزرگترین واردکننده 
LNG در جهــان تبدیل خواهد کرد. 
پکن در حال بررسی احتمال ساخت 
دومین خط لوله گاز از روسیه است 
در حالی که خط لوله نیروی سیبری 
تازه شــروع به فعالیت کرده است.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، در حالی 
که دنیــا همچنان مشــغول مبارزه 
برای شکست دادن کووید ۱۹ است، 
اقتصاد چین به رشد بازگشته است. 
بازار این غول آســیایی در یک سال 
گذشــته یکی از نقاط روشن معدود 
برای بازار جهانی انرژی بوده اســت. 
انتظــار می رود اقتصــاد چین ۲.۱ 
درصد در ســال ۲۰۲۰ رشد کند و 
نرخ رشــدش در سال ۲۰۲۱ به ۸.۴ 
درصد افزایش پیدا کند که به معنای 
جدی ماندن مسئله وابستگی چین 
به انرژی خارجــی در آینده نزدیک 

است.

با وجود اکتشافات نفتی بزرگ
وابستگی چین به واردات 

انرژی بیشتر می شود

عملیات ساخت نیروگاه جدید مشهد 
زمستان امسال آغاز می شود

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: عملیات اجرایی  ساخت نیروگاه 
سیکل ترکیبی مشــهد با راندمان ۵۵ درصد زمستان امسال آغاز خواهد 
شــد.، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی در جریان 
بازدید از نیروگاه مشهد، گفت: این مجموعه پس از نیروگاه طرشت تهران 
جزو قدیمی ترین نیروگاه های کشور است که با قرارگیری در داخل شهر 
مشهد بخش عمده ای از تامین برق این کانشهر و حرم مطهر رضوی را بر 
عهده دارد.وی با اشاره به اهمیت ویژه این نیروگاه برای شهرستان  مشهد، 
افزود: راندمان نیروگاه در حال حاضر بسیار پایین و عمر برخی واحدهای 
آن به بیش از ۵۰ سال می رسد. همین امر موجب شده تا نیروگاه مصرف 
آب باایی داشــته باشد و ساانه حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب آب مصرف 
کند.مدیرعامل شرکت برق حرارتی مالک این نیروگاه را بخش خصوصی 
برشمرد و افزود: از مدت ها قبل با همکاری استانداری خراسان رضوی در 
تــاش بودیم تا حمایت ها و راه کارهای تشــویقی ازم به منظور ترغیب 
مالــک برای جایگزینی این واحدها با یک نیــروگاه راندمان باا را ایجاد 
کنیم.طرزطلب ادامه داد: در همین راســتا از طریق مالک و شرکت برق 
حرارتی مذاکرات متعددی با سرمایه گذاران زیادی صورت گرفت و نهایتا  
موضوع بازنشسته کردن نیروگاه مشهد و احداث واحدهای راندمان باای 
جدیــد مورد موافقت قرار گرفت.وی با تاکید بــر اینکه عملیات اجرایی 
ساخت نیروگاه جدید مشهد تا پایان سال آغاز خواهد شد، ادامه داد: در 
حــال حاضر راندمان این نیروگاه حدود ۲۷ درصد و تولید حداکثری آن 
۳۲۰ مگاوات اســت که در نیروگاه سیکل ترکیبی این مجموعه، راندمان 
نیروگاه به ۵۵ درصد و توان آن به ۳۵۰ تا ۴۰۰ مگاوات خواهد رســید.

طرزطلب تاکید کرد: با ساخت  نیروگاه جدید مشهد واحدهای قدیمی این 
مجموعه به تدریج بازنشسته خواهد شد.

 حذف خودروهای بنزینی در ژاپن 
تا ۱۵ سال آینده

دولت ژاپن در طرح رســیدن به سطح خنثی در زمینه انتشار آایندگیهای 
کربن و رشد انرژی سبز به ارزش ساانه حدود دو تریلیون دار رشد تا سال 
۲۰۵۰، قصــد دارد خودروهای بنزینی را ظرف مدت ۱۵ ســال آینده حذف 
کند.، »استراتژی رشد سبز« که صنایع هیدروژن و خودرو را هدف می گیرد، 
یک برنامه عملیاتی برای تحقق وعده اعام شده در اکتبر از سوی یوشیهیده 
ســوگا، نخســت وزیر ژاپن برای حذف آایندگی کربن تا اواسط قرن جاری 
است.ســوگا برای کمک به احیای اقتصاد آســیب دیده از شیوع همه گیری 
ویروس کرونا و همســو کردن ژاپن با اتحادیه اروپا، چین و سایر اقتصادهایی 
که اهــداف بلندپروازانه ای در کاهش آایندگیها تعیین کرده اند، ســرمایه 
گذاری ســبز را یک اولویت اصلی تعیین کرده است.یوکاری تاکامورا، استاد 
دانشگاه توکیو در این باره گفت: دولت اهداف بلندپروازانه ای برای دستیابی 
به جامعه کربن خنثی در سال ۲۰۵۰ تعیین کرده است. روشن کردن اهداف 
و جهت سیاست در استراتژی رشد سبز، مشوقهایی را برای شرکتها به منظور 
ســرمایه گذاری در فناوری آینده فراهم می کند.دولت مشوقهای مالیاتی و 
ســایر حمایتهای مالی را برای شرکتها عرضه خواهد کرد و ۹۰ تریلیون ین 
)۸۷۰ میلیارد دار( رشــد اقتصادی بیشتر بواسطه ســرمایه گذاری سبز و 
فروش تا سال ۲۰۳۰ و ۱۹۰ تریلیون ین )۱.۸ تریلیون دار( را تا سال ۲۰۵۰ 
هدف گرفته است.صندوق سبز دو تریلیون ینی از سرمایه گذاری شرکتها در 
فناوری سبز حمایت خواهد کرد.این طرح بدنبال جایگزین کردن خودروهای 
برقی شامل خودروهای هیبریدی و پیل سوختی به جای خودروهای بنزینی 
تا اواســط دهه ۲۰۳۰ است.برای تسریع گســترش خودروهای برقی، دولت 
نصف شــدن هزینه باطریهــای خودرو به ۱۰ هزار ین یــا کمتر به ازای هر 
کیلوات ســاعت تا سال ۲۰۳۰ را هدف می گیرد و قصد دارد در حوزه هایی 
مانند تولید نیرو و حمل و نقل، مصرف هیدروژن را به سه میلیون تن تا سال 
۲۰۳۰ و حدود ۲۰ میلیون تن تا سال ۲۰۵۰ در مقایسه با ۲۰۰ تن در سال 
۲۰۱۷ افزایش دهد.این استراتژی ۱۴ صنعت مانند بادی فراساحلی و سوخت 
آمونیاک را شناســایی کرده و نصب ۴۵ گیگاوات نیروی بادی فراساحلی تا 
سال ۲۰۴۰ را هدف گرفته است.بر اساس گزارش رویترز، ژاپن همچنین قصد 
دارد تا حد ممکن از انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۵۰ استفاده کند که عمدتا 
بواســطه نیروگاههای بادی فراساحلی خواهد بود و منابع انرژی تجدیدپذیر 
۵۰ تا ۶۰ درصد از نیروی این کشــور تا سال ۲۰۵۰ را تامین خواهد کرد که 
بااتر از پایین ۲۰ درصد فعلی است و همزمان وابستگی به نیروی هسته ای 

را کاهش می دهد.
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گزیده خبر  دلیل چشم پوشی از امتیازات صنعت خودرو چیست؟

دوگانگی وزارت صنعت در قیمت گذاری خودرو
وزارت صنعت در حالی خواســتار آزادسازی قیمت خودرو شده 
که به گفته وزیر صنعــت، معدن و تجارت، هر کاایی که یارانه 

یا امتیازی دریافت کند، قیمت گذاری  آن هم اجباری می شود.
در شــرایطی که اخیراً ســازمان گســترش و نوســازی صنایع 
)زیرمجموعه وزارت صنعت( از شــورای رقابت خواسته تا قیمت 
گذاری 45 درصد خودروهــای داخلی را آزاد کند، وزیر صنعت 
می گوید: اگر به کاایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری  
آن اجباری خواهد بود.از آنجا که صنعت خودروســازی معمواً 
از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت 
تســهیات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی 
آن اســت که قیمت گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود بلکه باید 
توسط یک نهاد مسئول، انجام شــود. اما با توجه به درخواست 
سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت خودرو، مشخص نیست 
دلیل چشم پوشــی وزارت صنعت از این امتیازات چیست؟ رزم  
حســینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اســاس هزینه 
تمام شده، محصوات تولیدی خود را قیمت می گذارند، می گوید: 
تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول 
تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان 
برسانند.به گفته وزیر صمت، اگر بخواهیم کاا با قیمت مناسب 
به دســت مصرف کننده برسد، باید افزایش تولید داشته باشیم 
که خوشبختانه در 19 قلم کاای منتخب رشد تولید و افزایش 
عرضه در بازار داشته ایم.رزم حسینی با اشاره به سه شیفته شدن 
برخی از کارخانه ها، می گوید: واحدهای تولیدی در لوازم خانگی 
و اقام دیگر سه شیفته هســتند که با تداوم همین روند، رانت 
خواری و دالی حذف خواهد شد و کاا به قیمت واقعی به دست 

مصرف کننده خواهد رسید.

 توجیه وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو
به گزارش فارس، وزارت صنعت جدیدا آزادســازی قیمت برخی 
خودروها را با این توجیه که رقیب داخلی دارند، از شورای رقابت 
خواستار شده که تولیدات به اصطاح رقیب، عدد ناچیزی است 
و ســهم بازار کمی را در مقایســه با خودروهای مورد تقاضا دارا 
هســتند.بر اســاس طرح وزارت صنعت، پیشــنهاد شده قیمت 
گذاری 45 درصد خودروهای داخلی آزاد شــود و خودروســازان 
خودشــان تعیین کننده قیمت این محصوات باشــند. توجیه 
وزارت صنعت این اســت که خودروهــای مونتاژی داخل رقیبی 

برای این خودروها اســت. همچنین قرار است قیمت 55 درصد 
خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.به گفته رضا شیوا، 
رئیس شورای رقابت، ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
خواستار خروج حداقل 10 خودرو شــامل دناپاس توربو شارژ، 
هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو 207پانوراما، چانگان، آریا، 
K132 و برخی دیگر از خودروها از شــمول قیمت گذاری شورای 
رقابت اســت.وی تصریح کرد: این ســازمان با استناد به تولید و 
عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع 
 ام وی ام و ایکس 33 در مدیران خودرو و برخی محصوات جدید 
در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را 
رقابتی قلمداد کرده و درخواســت خروج این خودروها از شمول 
دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.بررسی 
آمار تولید 8 ماهه امســال خودروســازان نشان می دهد در این 
مدت تولید کوئیک معادل 24 هزار و 577 دستگاه و رانا 6 هزار و 
819 دستگاه بوده است.این در حالی است که طی 8 ماهه امسال 
جمع تولید کرمان موتور 4 هزار و 853 دســتگاه و جمع تولید 
مدیران خودرو 15 هزار و 962 دستگاه و گروه بهمن هزار و 125 
دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب 
خودروهای درخواستی ســازمان گسترش محسوب نمی شوند. 
همچنین واردات خودرو ممنوع اســت و هیچ رقیب جدی برای 

تولیدات داخلی وجود ندارد. به این ترتیب شــاهد رفع یک شبه 
انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم.

بازار خودرو رقابتی نیست
موضــوع آزادســازی قیمت خــودرو همواره مورد درخواســت 
خودروسازان بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگواتوری 
بازار خودروســازان مسئول کنترل این بخش بوده است. در سال 
93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بوند، 
شــیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار 
خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از 90 درصد خودروها 
فقط از ســوی دو شرکت بزرگ خودروســاز داخلی یعنی ایران 
خودرو و ســایپا تولید می شود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان 
خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان می شود، ادعایی نامفهوم و در 
واقع عوام فریبی اســت.به گفته وی، از 17 کارخانه اعام شده از 
سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد 
15 کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه ها 
نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می دهند، 
از تاثیرگذاری ازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.

وی با ذکر مثالی، شــرکت سازنده خودروی چینی ام.وی.ام را به 
عنــوان یکی از 17 کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشــور نام 

برده و گفته بود: این شــرکت از ظرفیت تولید خودروی سواری 
بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با 
تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل 
قیاس نیست.به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و 
کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته 
باشــند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش 
دهــد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشــود، زیرا رقبا کمبود تولید 
را جبران خواهند کرد.وی با بیان اینکه تمام خودروها را شورای 
رقابــت قیمت گذاری نمی کند، گفته بــود: خودروهای با حجم 
موتور کمتر از 2 هزار سی ســی با مشخصه قیمتی خودروهای 
پرمصرف در کشــور از جمله پراید، پژو و سمند که بیش از 90 
درصد بازار خودروی ایران را تشــکیل می دهند، مطابق با فصل 
نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فقط 
از سوی شورای رقابت قیمت گذاری می شود.در حال حاضر ادعای 
رقابتی بودن بازار خودرو در شرایطی مطرح است که طی ماه های 
اخیر تولید محصوات مونتاژی عدد ناچیزی بوده و عمًا رقیبی 

برای تولیدات ایران خودرو و سایپا محسوب نمی شوند. 

کشمکش بر سر عرضه خودرو در بورس
در ایــن وضعیت، عرضه یا عدم عرضه خــودرو در بورس نیز به 
چالشــی میان دولت و مجلسی ها تبدیل شده و هر کدام سعی 
در اجرایی کردن طرح خود دارند.رزم حسینی وزیر صنعت اخیراً 
در حالی از منتفی شــدن عرضه خودرو در بورس خبر داده که 
به گفته حجت اه فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، 
در صورت تصویب طرح مجلس درباره ســاماندهی بازار خودرو 
اگر خودرو در بورس عرضه نشــود، جرم تلقی شــده و مجازات 
آن نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز تعیین می شود.

بــه گفته فیروزی، محور اصلی طرح »تحــول در صنعت و بازار 
خــودرو« عرضه خودرو در بورس اســت و اگر خودرو در بورس 
عرضه نشــود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس تبصره 
)1( مــاده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز تعیین می شــود.

فیروزی کیفی سازی، متعادل کردن قیمت و داخلی سازی خودرو 
را از محورهای این طرح برشــمرد و اضافه کرد: یکی از بندهای 
طرح مذکور درباره واردات خودرو و شرایط آن است که با تحقق 
این مهم بازار از انحصار شــرکت های خودروسازی خارج شده و 

وارد فضای رقابتی می شود.

در هشت ماهه 99 ثبت شد؛
صادرات بیش از ۲۹۰ میلیون داری کاتد 

مس به چین
 آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال نشان می دهد که حدود 292.5 
میلیــون دار صادرات ایران به چین )معــادل 6.6 درصداز کل صادرات به این 
کشور( به صدور کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه اختصاص داشته است. برپایه 
آمار گمرک حاکی است، در دوره این گزارش 45.6 هزار تن کاتد و قطعات کاتد 
از مس تصفیه شــده به چین صادر شده که میانگین قیمت آن هر تن 6 هزار و 
414 دار ثبت شده اســت. کاتدهای مس به عنوان مواد خام اولیه برای تولید 
محصواتی با مس با خلوص باا و آلیاژ مس اســتفاده می  شــود، از کاتدهای 
مســی برای ساخت آلیاژهایی مانند برنج ، برنز و فواد آلیاژی استفاده می شود 
و عاوه براینکه در صنایع ســیم، کابل و ترانسفورماتور کاربرد وسیعی دارد، در 
حمل و نقل ، وســایل برقی و ماشین آات، تجهیزات دفاعی و ساخت و ساز به 

مصرف می رسد.

صدور بیش از 180 میلیون دار شمش آهن وفواد
همچنین در هشــت ماهه امسال )منتهی به آبان( ایران بالغ بر 183.3 میلیون 
دار شــمش آهن و فواد غیر ممزوج به میزان 504.8 هزار تن به چین صادر 
کرد که میانگین هر تن 353 دار ثبت شد و 4.17 درصد از صادرات کل به این 

کشور را از آن خود ساخت.

صادرات حدود 170 میلیون داری محصوات نیمه تمام فوادی
 براســاس بررســی های اتاق بازرگانی تهران از آمار گمرک، هشت ماهه امسال 
169.8 میلیــون دار محصوات نیمه تمام از آهن یا فواد به وزن 487.7 هزار 
تن به چین صادر شد که میانگین قیمت هر تن آن 248 دار ثبت شد و 3.86 

درصد از کل صادرات به این کشور را دربر گرفت.

آلومینیوم کار نشده صادراتی به ارزش 30.9 میلیون دار  
چینــی ها یکی دیگــر از اقام وارداتی خود از ایــران را در دوره این گزارش به 
آلومینیوم کار نشده اختصاص دادند که 19 هزار تن به ارزش 30.9 میلیون دار 

بود و میانگین قیمت آن هر تن یکهزار و 625 دار ثبت شد.

صدور 366.7 هزار تن کنسانتره آهن
همچنین این بررســی نشــان می دهد، هشت ماهه امســال 366.7 هزار تن 
کنســانتره آهن به چین صادر شد که ارزش آن بالغ بر 28.3 میلیون دار بود و 

قیمت میانگین آن نیز هرتن 77 دار را نشان می دهد.

صادرات 302.9 هزار تن سنگ آهن دانه بندی
صادرات ســنگ آهن مگنیتیت دانه بندی با خلــوص 60 درصد به باا در دوره 
این گزارش به وزن 302.9 هزار تن به ارزش 16.5 میلیون دار بود، ضمن اینکه 

قیمت میانگین هر تن این ماده معدنی 55 دار بود.

صادرات بیش از 100 هزار تن روی غیر ممزوج
آمارهای اتاق تهران در این زمینه گویای آن اســت که در هشــت ماهه امسال 
بــه میزان 106 هزار تن روی غیر ممزوج محتــوی 99.95 تا 99.99 درصد به 
ارزش 23.1 میلیون دار به چین صادر شــد که قیمت میانگین هرتن دو هزار. 

177 دار بود.

نزدیک به 50 هزار تن صادرات کنسانتره روی 
میزان کنسانتره روی سولفیدی صادراتی در هشت ماهه امسال به چین بالغ بر 
48.4 هزار تن به ارزش 17.5 میلیون دار بود و قیمت میانگین هر تن این ماده 
معدنی رقم 361 دار را نشان می دهد.  به گزارش ایرنا، چین یکی از بزرگترین 
مقاصد صادراتی ایران محسوب می شود و کااهای بخش معدن و صنایع معدنی 
در قالب خام و فرآوری شــده در آن سهم شــاخصی دارند.برابر آمار گمرک در 
هشــت ماهه امســال حدود 4.4 میلیارد دار کاای غیر نفتی از کشورمان به 

چین صادر شد.

روزنامه آمریکایی: 
اقتصاد ایران راه نجات خود را از میان 

تحریم ها پیدا کرده است
روزنامه آمریکایی »وال اســتریت ژورنال« در گزارشــی نوشــت: مجموعه 
بزرگ اقتصاد ایران در واکنش به بیش از دو سال تحریم های شدید ایاات 
متحده، از خود انعطاف نشان داده و در حال بازسازی خود بوده است.روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« در گزارشی نوشت: مجموعه بزرگ اقتصاد 
ایران در واکنش به بیش از دو سال تحریم های شدید ایاات متحده، از خود 
انعطاف نشان داده و در حال بازسازی خود بوده است.بر اساس این گزارش، 
شرکت های ایرانی به طور روز افزون در حال تولید کااهایی هستند که این 
کشور مدتهاســت از خارج وارد کرده است. حتی شرکت های کوچک  و در 
حال رشــد نیز استخدام های خود را افزایش داده اند.طبق آمارهای منتشر 
شده توسط دولت ایران، درآمد ناخالص بخش غیرنفتی این کشور طی چند 
ســال گذشته 83 درصد رشد کرده و از بخش انرژی که از تحریم به شدت 
آسیب دیده، پیشی گرفته اســت.رئیس بانک مرکزی ایران در ماه دسامبر 
اعام کرد که اقتصاد این کشــور از ماه مارس تا اواسط ماه سپتامبر 2020 
بیش از 1.3 درصد رشد کرده که بیشتر ناشی از افزایش تولید داخلی بوده 
است.به گفته محسن توکل، کارشناس مسائل تحریم  در اندیشکده » شورای 
آتانتیــک« آمریکا، حتی اگر تحریم ها کل صادرات نفت ایران را قطع کند، 
اقتصاد این کشــور می تواند به حیات خود ادامه دهد.تقویت اقتصاد داخلی 
ایران قبل از آغاز به کار دولت بایدن به این کشور آزادی عمل می دهد چرا 
که بایدن اعام کرده اســت اگر ایران به تعهدات برجامی خود بازگردد، به 
این توافق خواهد پیوســت و برخــی از تحریم ها را لغو خواهد کرد.ایران در 
واکنش به خروج یک طرفه آمریکا از برجام، غنی سازی هسته ای را تسریع 
کــرده و اوایل ماه جاری میادی قانونی را برای محدود کردن دسترســی 
بازرسان هسته ای تصویب کرد.محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز 
از دولت آمریکا خواسته است قبل از هرگونه مذاکره مجدد درباره بازگشت 
بــه برجام، به تعهدات قبلی خود در این توافق پایبند باشد.مدتهاســت که 
آمریکا از قدرت دار و دسترســی به سیســتم انتقال بین بانکی جهانی به 
عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود در کشورهایی 
مانند کره شمالی استفاده کرده است.دولت ترامپ همچنین برای فلج کردن 
اقتصاد ایران و وادار کردن مقامات تهران به مذاکره مجدد با آمریکا، سیاست 
»فشــار حداکثری« را به کار گرفته است.با این حال، در برخی از زمینه ها، 
اقتصاد ایران در حال انطباق شرایط خود با تحریم ها و قطع ارتباط با تجارت 

بین الملل است.

عضو انجمن فواد:
امکان عرضه همه محصوات فوادی در بورس وجود ندارد

 عضو انجمن فواد با بیان اینکه جلسات کمیته تخصصی فواد از این هفته برگزار می شود، گفت: شیوه نامه جدید باید تغییرات کلی کند و به نظر می رسد رفع تمام ایرادات آن، به عمر این 
دولت قد ندهد.رضا شهرستانی در مورد آخرین وضعیت اجرای شیوه نامه جدید فواد، اظهار داشت: طبق اعام وزیر صمت قرار شد کمیته ای متشکل از انجمن فواد، وزارت صمت و انجمن 
نوردکاران با برگزاری جلساتی، مشکات شیوه نامه را بررسی کنند.عضو انجمن تولیدکنندگان فواد افزود: البته این کمیته هنوز تشکیل جلسه نداده است اما قرار است از همین هفته جلسات 
آن آغاز شود و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسیم.وی ادامه داد: شیوه نامه آبان ماه از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری به وزرای صمت و اقتصاد اباغ شد، از این رو قرار است در حین اجرا، 
ایرادات مرتفع شود.شهرستانی گفت: این شیوه نامه باید تغییرات کلی کند، از این رو به نظر می رسد رفع تمام ایرادات به عمر این دولت قد ندهد.عضو انجمن تولیدکنندگان فواد تصریح کرد: 
مهم ترین مشکلی که این شیوه نامه دارد، الزام به عرضه تمام محصوات زنجیره فواد به بورس است؛ این موضوع هرگز عملی نبوده و عمل هم نخواهد شد و تاکنون هم کسی این کار را نکرده 
است؛ به عنوان مثال عرضه سنگ در بورس به دلیل اینکه انواع مختلفی دارد و گاهاً شکل تخصصی پیدا می کند، امکانپذیر نیست.وی افزود: همچنین نحوه قیمت گذاری در این شیوه نامه 

اشکال دارد و به این صورت که 20 درصد زیر نرخ CIS و به شکل هفتگی باشد، درست نیست.شهرستانی گفت: می خواهند نرخ فواد و میلگرد را زیر 10 هزار تومان بیاورند.

وزیر صمت:
 قیمت گذاری کاای یارانه ای

 اجباری است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که به هر کاایی که یارانه یا 
امتیازی داده شود، قیمت گذاری اش هم اجباری می شود و افزایش 
تولید را راه حل حذف دالی و مناســب شدن قیمت ها عنوان کرد.

علیرضا رزم حســینی در برنامه خبری شبکه یک سیما گفت: برای 
رســاندن کاا با قیمت مناسب به دســت مردم باید افزایش تولید 
دهیم که بر اســاس آمارها در 19 قلم کاا در ســال جاری افزایش 
خوبی داشــتیم و واحدهای تولیــدی در حوزه لوازم خانگی و اقام 
دیگر سه شیفته فعالیت می کنند. با تداوم همین روند، رانت خواری 
و دالی حذف خواهد شــد و کاا به قیمت واقعی به دست مصرف 
کننده خواهد رسید.وی همچنین با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان 
بر اساس هزینه تمام شده، قیمت محصوات تولیدی خود را تعیین 
می کنند، گفت: تولیدکنندگان موظف هستند با تعیین شبکه توزیع، 
محصول تولیدی را با کمترین واســطه و قیمت به دســت مصرف 
کنندگان برسانند.گفتنی است که آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در مهر ماه امسال در بین 
89 قلم کاای اساســی، قیمت 84 کاا بیــن 0.4 تا حدود 314.6 
درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته، بیشترین افزایش 
قیمت هم مربوط به گروه آهن آات، کنجاله سویا و حبوبات بوده و 
بیشتر اقام مصرفی روزمره مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، 

شکر و غیره بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

پراید ۴ میلیون تومان گران تر شد
نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو اظهار داشت: به خاطر 
نوســانات کوچک قیمت دار قیمت بعضی خودروهای سبک ارزان 
قیمت مقدار کمی افزایش داشــته است.اســد کرمی در مورد بازار 
دیروز خودرو اظهار کرد: در یک هفته گذشــته بازار خودرو تغییر 
چندانی نداشته است. به خاطر نوسانات کوچک قیمت دار قیمت 
بعضی خودروهای ســبک ارزان قیمت مقدار کمی افزایش داشته 
اســت. خودروهایی مثل پــژو 405 و 206 را حدود 2 تا 3 میلیون 
بااتر از چهارشــنبه هفته گذشته می فروشــند. 2 میلیون تومان 
افزایش قیمت خودروی دویست میلیون تومانی افزایش محسوسی 
نیســت.وی با اشــاره به نرخ روز خودرو گفت:  قیمت پراید از 100 
میلیون به 104 میلیون تومان رســیده است. تیبا صندوقدار 110 
میلیون تومان، تیبا هاچ بک 125 میلیون تومان، ساینا 128 میلیون 
تومان، پــژو 405 به قیمت 182 میلیون تومــان، پژو پارس 196 
میلیــون تومان، پژو 206 تیپ 2 به قیمــت 176 میلیون تومان و 
تیپ 5 به قیمت 248 میلیون تومان خرید و فروش می شــود. پژو 
207 دنده ای از 280 میلیون 282 میلیون تومان و اتوماتیک آن از 
410 به 412 میلیون تومان و سمند از 180 میلیون به 182 میلیون 
تومان رسیده اســت.نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در 
مورد خودروی شــاهین نیز تصریح کرد: قیمت کارخانه خودروی 
شاهین 260 میلیون تومان است. این خودرو هنوز وارد بازار نشده و 
احتماا سال 1400 به بازار بیاید. این خودرو کیفیت خوبی دارد، از 
آنجا که رسانه ها توضیحات و تبلیغات این خودرو به همراه خودروی 
تارا را به مردم نشان می دهند، مردم فکر می کنند که از خودروهایی 
مثل پراید و پژو 206 پیشی بگیرد. احتماا در صورت ورود به بازار، 

شاهین با قیمت باای 300 میلیون تومان خرید و فروش شود.
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نگـــاه

گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

ریزش شاخص کل بورس در شروع هفته
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۴۳۳۳ واحدی 
معادل ۱.۶۸ درصد به یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۸۱ واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۶۹ واحدی 
بــه ۲۰ هزار و ۷۳ واحد رســید. دیروز تاار شیشــه ای، در 
معامات اولین روز هفته، شاهد روند نزولی اکثر شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، 
با کاهش ۶۳۵۹  واحدی معــادل ۱.۶۸ درصد به رقم ۳۷۲ 
هزار و ۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۶۳۵۹ 
واحــدی معادل ۱.۶۸ درصد، عدد ۴۷۳ هزار و ۵۴۶ واحد را 

به نمایش گذاشت.
شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۳۲۹۷ واحدی به 
رقم ۳۰۹ هزار و ۹۷۳ واحد رسید. همچنین شاخص سهام 
آزاد شــناور، ۲۷۳۲۳ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک 
میلیون و ۹۹۱ هزار واحد رســید.همچنین شــاخص بازار 
اول بــا ۲۲۳۳۳ واحــد کاهش به رقم  یــک میلیون و ۴۳ 
هزار واحد رسید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۳۳۲۳۷ واحد 
کاهش همراه بــود و عدد ۲ میلیــون و ۸۷۲ هزار واحد را 
به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز 
بورس تهران، نمادهای معاماتی فارس، فملی، شستا، فواد 
و تاپیکو، با بیشــترین کاهش، تاثیر زیــادی در روند نزولی 
شاخص کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 

شپدیس، فخاس، کاما، بوعلی، تیپیکو و سیتا، بیشترین تاثیر 
مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت 
بازار ســرمایه در اولین روز کاری هفته، معامله گران بورس 
۹ میلیارد و ۲۱۴ میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب ۲ 

میلیون و ۱۸۸ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲۳ هزار و ۵۹۴  
میلیارد ریال داد و ستد کردند.

در بــازار دیروز، بیشــترین افزایش قیمــت متعلق به نماد 
دلقما)دارویی  لقمان ( با ۸.۱۲ درصد رشــد بود و پس از آن، 

نمادهای دجابر، وآذر، فمراد، پســهند، کســاوه و ونفت بود. 
همچنین نماد معاماتی غبهنوش)بهنوش  ایران( با ۵ درصد، 
بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای 

خمحور، شبندر، شبریز، پتایر، قنیشا و خمحرکه بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی شستا، فملی، سیتا، شپنا، فواد، وتجارت و خودرو، 

به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی وآذر، کاما، خنصیر، 
تپمپی، بوعلی، کترام و کبافق با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابل نیز نمادهای غبهنوش، خســاپا، شپنا، خگستر، 

غپینو، خودرو  و شبندر بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه، شــاخص صنایع وسایل 
ارتباطی و سیمان با افزایش همراه بودند و در شاخص صنایع 
محصوات کاغذ، حمل و نقل، فنی مهندسی، فراورده نفتی و 

رادیویی، روند نزولی را در پیش گرفتند.

نگاه ویژه به تقویت ارزش پول ملی
یک نماینده مجلس با اشــاره به لزوم تقویت ارزش پول ملی، گفت: تک نرخی 
شدن ارز باعث تثبیت ارزش پول ملی خواهد شد.محمدرضا میرتاج الدینی عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی درباره چگونگی افزایش ارزش 
پول ملی و تثبیت آن، گفت: برای تثبیت شدن ارزش پول ملی و افزایش قدرت 
خرید، دولت در اولین قدم مبنای محاســباتی ارز را که ۴۲۰۰ تومان بود را به 
۱۱۵۰۰ تومان تغییــر داده که این اتفاق تا حدودی کمک به ثبیت ارزش پول 
ملی می کنــد.وی ادامه داد: با توجه به فاصله قیمت آزاد ارز که قیمت آن غیر 
واقع بینانه بود، اکنون با چنین حرکتی قیمت واقع بینانه خواهد شد و ارزش به 
پول ملی بازگردد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت: 
تک نرخی شدن ارز کمک می کند ارز نیمایی و آزاد هم پایین بیاید و همچنین 
دیگر شاهد نخواهیم بود قیمت ارز در کشور حرکات نوسانی داشته باشد.میرتاج 
الدینــی تصریح کرد: اگر هم بتوانیم تحریم ها را خنثی ســازی و ارز را هم تک 
نرخی کنیم قطعاً ارزش پول ملی افزایش پیدا خواهد کرد و تقویت قدرت پول 
ملی جزء راهبردهای مجلس یازدهم هست و این راهبرد را عملیاتی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید اتفاقی در ســال آینده رخ دهد تا دیگر شاهد کاهش پول 
ملی نباشیم، بیان کرد: همچنین تاشــی صورت گیرد که قیمت ارز از ابتدای 
ســال آینده تا انتهای سال یک نرخ باشد و قیمت آنچنان فراز و نشیبی نداشته 
باشد که این امر بسیار مهم و ارزشمند است زیرا با تثبیت قیمت ارز در کشور، 
ارزش پول ملی هم افرایش پیدا خواهد کرد.این نماینده مردم در مجلس شورای 
اســامی در پایان گفت: نکته دوم برای باا بردن ارزش پول ملی این است که 
تولید در کشور رونق بگیرد که این امر هم باعث می شود ارز از کشور کمتر خارج 
و بیش از اندازه ارز وارد کشور شود که این برای قدرت گرفت پول ملی یک نوع 

پشتوانه به حساب خواهد آمد.

نحوه ثبت اطاعات چک در سامانه صیاد
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از جزییات نحوه ثبت اطاعات چک 
در سامانه صیاد خبر داد.داوود محمدبیگی در خصوص چگونگی ثبت اطاعات 
چک در سامانه صیاد اظهار داشــت: بهترین محل مراجعه برای ثبت اطاعات 
چک در سامانه برای متقاضیان، وب سایت بانک صادرکننده چک است و آخرین 
اطاعات نیز از طریق سایت تمامی بانک ها قابل دریافت است.وی در ادامه تاکید 
کرد: تمامی شــعب بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا کلیه اطاعات 
ازم در خصوص چگونگی ثبت اطاعات در ســامانه را به مردم آموزش و اطاع 
رسانی کنند.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود: همچنین با کمک 
برخی اپلیکیشن های پرداخت نیز این امکان برای مردم ایجاد شده تا با استفاده 
از این طریق نیز ثبت نام و نقل و انتقال چک ها را در ســامانه صیاد انجام شود.

به گفته محمد بیگی، متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به اپلیکیشن هایی 
کــه در حال حاضر عملیات پرداخت خود را طریق آن انجام می دهند، با توجه 
به افزوده شــدن بخشی با عنوان ســامانه صیاد امکانات را ماحظه کنند.وی با 
اشــاره به اینکه احراز هویت از طریق کارت بانکی دارنده چک انجام می شود و 
ســپس امکان ثبت و تایید چک برای دریافت کننده نیز ایجاد می شود، گفت: 
همچنین نقل و انتقال چک نیز در این اپلیکیشــن ها پس از احراز هویت برای 

مردم امکانپذیر خواهد بود.

نوسان گیری برای کسب سود بیشتر تحت 
لوای بازارگردانی

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اگرچه دولت کسب منفعت را اولویت دوم برای 
بازارگردانان تعیین کرده اما برداشــت اغلب سهامداران آن است که شرکتهای 
بازارگردانی مشــغول نوسان گیری هستند.وحید کشمیری پور با تاکید بر اینکه 
بازارگردان ها در شرایط کنونی به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند، گفت: 
تصور ســهامداران این است که بازارگردان ها به جای اینکه منفعت را در درجه 
دوم اولویت خود در بازار سرمایه قرار دهند، بیشتر به فکر نوسان گیری و کسب 
ســود برای خود و ذی نفعانشان هستند.عموماً مشاهده می شود بازارگردان ها در 
سهم های بزرگ اقداماتی را انجام می دهند که به نفع سهامداران عمومی نیست.

وی ادامه داد: عموماً مشاهده می شود بازارگردان ها در سهم های بزرگ اقداماتی 
را انجام می دهند که به نفع سهامداران عمومی نیست؛ ضمن اینکه در اکثر موارد، 
هر ســهمی را که بابت آن صف خرید تشــکیل می شود، بازارگردانان به صورت 
کامل نســبت به عرضه آن اقدام می کنند و در روزهای بعدی که ســهم منفی 
می شود، در قیمت منفی آن را خریداری می کنند.تحلیلگر بازار سرمایه افزود: اگر 
عرضه ای صورت می گیرد، باید کنترل شــده و در راستای این هدف باشد که به 
روند سهم آسیب نزند؛ اما عملکرد بازارگردانان نشان می دهد آنها به اینکه کسب 
سود نباید اولویت اول شأن باشد، پایبند نیستند. اگر به این اصل پایبند بودند، 
اگر برای یک سهم، صف خرید تشکیل شد، این صف خرید نباید به صورت کامل 
بسته شود یا اگر صف فروش تشکیل شد، به صورت کامل این صف جمع نشود.

با شــرایط کنونی بازار سهام، عمق بخشی به بازار صرفاً در سهم های کوچک که 
شــناوری سریع دارند و در سقف خرید قرار گرفته اند، مفید است؛ چراکه برخی 
ســهامداران عمده، از عرضه سهام خودداری می کنند و در سهام شرکتهایی که 
شناوری مناسبی دارند، عمق بخشی می تواند کارساز باشد.وی تصریح کرد: همین 
که بازارگردان صف فروش را جمع کند، این به شناوری سهم و تعدیل آن کمک 
خواهــد کرد؛ ضمن اینکه در روند صعودی نیز، اگر صف خرید ســنگین داریم، 
بازارگردان باید یک مقدار عرضه را به صورت محدود و کنترل شده صورت دهد 
تا بازار به تعادل برسد.کشمیری پور در خصوص راهکارهای عمق بخشی به بازار 
ســرمایه نیز گفت: برخی سهامداران از عمق دادن به بازار این برداشت را دارند 
که شــرکتها باید سهام خود را عرضه کنند؛ در حالی که این روش برای شرایط 
صعودی بازار خیلی خوب اســت؛ ولی در زمانی که بــازار در حال جان گرفتن 
است و شرایط هنوز پایدار نیست، نمی توان این اقدامات را صورت داد.وی اظهار 
داشت: با شرایط کنونی که در بازار سرمایه وجود دارد، عمق بخشی به بازار صرفاً 
در ســهم های کوچک که شناوری سریع دارند و در سقف خرید قرار گرفته اند، 
مفید اســت؛ چراکه برخی سهامداران عمده، از عرضه سهام خودداری می کنند 
و در سهام شرکتهایی که شناوری مناسبی دارند، عمق بخشی نمی تواند کارساز 
باشد.کشمیری پور گفت: بازارگردان ها باید به نحوی عمل کنند که پیش فرص 
برای ســهامدار ایجاد نشود که آنها در حال نوسان گیری هستند؛ چراکه این امر 
نااطمینانــی را در بازار افزایش می دهد؛ این در حالی اســت که برخی راهکارها 
می توانند به بازار ثبات بخشند؛ که از جمله آن کاهش پلکانی نرخ سود بانکی از 
یک سو و تقویت بازار سرمایه از سوی دیگر است؛ آنگاه در عین تقویت، می توان 
به بازار عمق بخشــید؛ بنابراین کاهش پلکانی نرخ سود می تواند عاوه بر اینکه 
تورم آتی را تضعیف کند؛ جلوی انتشار پول را هم بگیرد و تولید را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: ســازمان بورس باید نظارت خود بر شــرکتهای بازرگردانی را 
تشدید کرده و مانع از آن شود که کسب سود، در اولویت بازارگردانها قرار بگیرد.

صعود خفیف دار در معامات جهانی
ارزش دار مقابل یورو و پوند افزایش یافت.به گزارش رویترز، در اقدامی که می تواند به عنوان سیگنالی مثبت از طرف چین برای کاستن از تنش های تجاری با آمریکا ارزیابی 
کرد، وزارت دارایی چین با صدور بیانیه ای اعام کرد که معافیت شش محصول وارداتی خود از آمریکا که مشمول تعرفه نمی شوند را تمدید می کند. این معافیت طبق اعام 
طرف چینی به مدت ۱۲ ماه اعتبار خواهد داشت و در راستای عمل به تعدات این کشور در فاز نخست توافق تجاری با آمریکا انجام می شود. چین در قالب فاز نخست توافق 
تجاری خود با آمریکا متعهد به افزایش واردات خود از این کشــور با هدف کاســتن از مازاد تراز حساب تجاری خود است. سال ۲۰۲۰ برای دار در شرایطی به پایان می رسد 
که آســیب گســترده کرونا به اقتصاد این کشــور و وادار شدن بانک مرکزی به چاپ گسترده پول، دار را زیر فشار شدیدی قرار داد. ارزش دار مقابل ارزهای معتبر جهانی در 
سال ۲۰۲۰ به طور متوسط شش درصد کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی از بدترین سال های دار در طول یک دهه اخیر به ثبت برسد. بسیاری از کارشناسان ارزی 
معتقدند استقراض سنگین کسب و کارهای آمریکایی و کاهش توان مالی مصرف کنندگان این کشور باعث خواهد شد دار در ماه های نخست سال ۲۰۲۱ نیز کماکان تحت 
فشار باقی بماند و کار دشواری را در برابر رقای اصلی خود داشته باشد. اقتصاد آمریکا از کرونا ضربه بزرگی دیده و اکنون اصلی ترین کانون درگیر با کرونا د جهان محسوب می 
شود.  همین مساله نیز باعث شده است تا بزرگ ترین اقتصاد جهان از نظر رشد اقتصادی از چین عملکرد بدتری داشته باشد. بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود از اقتصاد 
چین پیش بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷.۹ درصد رشد کند که در صورت تحقق، ۵.۹ درصد بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال جاری به ثبت می 
رسد. به گفته این نهاد، اقتصاد چین به لطف بهبود شرایط بازار کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار خواهد توانست در سال آینده به شرایط قبل از آغاز کرونا بازگردد.  
یک سال از مواجهه جهان با ویروس کرونا می گذرد و با توجه به روند فعلی در سال ۲۰۲۱ نیز شاهد باقی ماندن این ویروس در صدر کانون توجهات معامله گران خواهیم بود. 
جهان در حالی وارد سال نو می شود که کماکان محدودیت های زیادی در تجارت خارجی، گردشگری و سیاست های پولی وجود دارد و توان مالی کسب و کارها نیز به دلیل 
تبعات اقتصادی و تجاری کرونا به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده است. کمبود نقدینگی و کاهش محسوس جریان سرمایه ای از اصلی ترین دایلی هستند که می توانند 

احیای رشد اقتصادی در نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار دهند.  

یک مقام مسئول در بورس تهران اعام کرد:
حجم معامات بورس تهران به ۴ میلیون 

تراکنش در روز رسید

مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: سامانه معامات بورس 
هــم اکنون حدود ۱۶ هزار تراکنش در ثانیــه و نزدیک به ۴ میلیون معامله در 
روز را به شــکل روان و بدون اشکال پوشش می دهد.به گزارش سازمان بورس و 
اوراق بهادار، روح اله دهقان، مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران، 
تعداد بازدیدهای سایت tsetmc را در حال افزایش دانست و گفت: با پیاده سازی 
برنامه توســعه ای جدید، آمادگی انجام تراکنش های باا را در سامانه معامات 
داریم.وی اظهار داشــت: در چند ماه گذشــته خصوصاً از شهریور سال جاری، 
توسعه های جدیدی در سامانه معاماتی پیاده سازی شده که باعث شده ظرفیت 
سامانه معاماتی برای تراکنش ها افزایش پیدا کند.دهقان با بیان اینکه شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران همچنان روی سایت tsetmc و زیر سخت های آن 
در حال فعالیت اســت، افزود: هم اکنون این سامانه حدود ۱۶ هزار تراکنش در 
ثانیه و نزدیک به ۴ میلیون معامله در روز را به شکل روان و بدون اشکال پوشش 
می دهد.این مقام مســئول در بورس تهران، در عین حال به کارگیری ابزارهای 
مالی جدید در بازار ســرمایه را نیازمند زیرســاخت های قوی در بخش فناوری 
اطاعات دانســت و گفت: این حوزه ســامانه، نیازمند تغییرات اساسی است تا 
بتواند از این ابزارهای مالی پشتیبانی کند.وی با اشاره به اینکه در حوزه فناوری 
اطاعات جای کار فراوان در بازار ســرمایه وجود دارد، افــزود: اان که بازار به 
روند مثبت خود برگشته و تعداد معامات افزایش یافته، اگرچه سامانه معامات 
پاسخگو است و می تواند حتی بیشتر از قبل تعداد معامات را پشتیبانی کند ولی 
طبیعی است که ازمه سرویس دهی مناسب توسعه و بهبود مستمر خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران با اشاره به برخی تغییرات در 
ســامانه معاماتی گفت: اخیراً بخش نمادهای پربیننده با نمادهای پرتراکنش 
جابجا شد تا بتوانیم دیتای بهتری را در اختیار سهامداران قرار دهیم.وی توضیح 
داد: نمادهای پرتراکنش نشــاندهنده شرکت هایی هستند که از تعداد معامات 
بااتری برخوردارند؛ یعنی اقبال بیشــتری به این نمادهــا در بازار وجود دارد و 
تراکنش های بیشتری را در داخل سامانه تولید می کنند.دهقان همچنین اظهار 
داشت: تاکنون تاش کرده ایم با سامانه موجود، حتی اامکان ابزارهایی از قبیل 
اختیار معامله، معامات آتی، گواهی سپرده و فروش تعهدی را پیاده سازی کنیم.

مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران با ابراز امیدواری در خصوص 
ایجاد توســعه های جدید روی ســامانه معاماتی گفت: انتظار می رود ابزارهای 
مدیریت ریســک را بیشتر در اختیار قرار دهیم تا افراد بتوانند چه در روال های 
مثبت و چه منفی بازار، ریسک خود را مدیریت کنند و با یک سود معقول در بازار 
فعالیت داشته باشند.وی همچنین عملکرد و رفتار سامانه معاماتی را در شرایط 
مثبت و منفی مطابق با دستورالعمل توقف و بازگشایی دانست و گفت: محاسباتی 
که در توقف های ۲۰ درصد و ۵۰ درصد در سامانه انجام می شود، از طریق ماشین 
اســت. لذا چه در شــرایط مثبت، چه در شرایط منفی، محاسبات بر یک مبنا و 
کامًا بر اســاس دستورالعمل توقف و بازگشایی است و به جرأت می توان گفت 
سامانه توقف و بازگشایی، خطایی ندارد.دهقان افزود: پیشنهاد می کنم افرادی که 
در این بخش ابهام دارند مجدداً دســتورالعمل ها و ویدئوهای آموزشی این حوزه 
را مطالعه کنند تا موضوع برای آنها شفاف شود.وی با اشاره به حمات سایبری 
و ضرورت امنیت اطاعات در بازار ســرمایه گفت: سعی کرده ایم بخش اساسی 
ســامانه معامات را به طور کامل از شــبکه های اینترنتی جدا و در یک شبکه 
ایزوله با درگاه های استاندارد نگه داری کنیم؛ گرچه این به تنهایی تضمینی برای 
امنیت اطاعات نیست.دهقان با تاکید بر اینکه امنیت اطاعات، یک کار پیوسته 
و شبانه روزی است، خاطرنشان کرد: مدعی امنیت ۱۰۰ درصدی نیستیم اما در 
این حوزه از متدهای به روز دنیا استفاده می کنیم و تیم های امنیتی به طور مداوم 
ســامانه معامات را رصد و روی آن کار می کنند تا از نفوذ و حمات ســایبری 
جلوگیری شود و بتوانیم سرویس پایداری را به ذینفعان و بازدیدکنندگان ارائه 
دهیم.مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران افزود: در حال حاضر تنها 
درگاهی که روی اینترنت، فعال داریم ســایت Tsetmc است که در مورد آن هم 
سعی کرده ایم دیتای حساس و محرمانه ای روی این سایت نگه داری نشود، تا اگر 
به هر دلیلی امنیت سایت به خطر افتاد، دچار مخاطره افشای اطاعات نشویم و 

مشکلی برای بازدیدکنندگان سایت رخ ندهد.

فعالیت قمارخانه های  از تشدید  پس 
اینترنتی و شکل گیری موج سهمگینی 
از کاهبرداری ها در بســتر شــبکه 
بانکی، انتظار می رود ارتباط سایت های 
قمار با ریال قطع و متخلفان شناسایی 
شوند.طی هفته های اخیر، جلوگیری 
از خدمات دهــی شــبکه بانکــی به 
با  سایت های شــرط بندی و برخورد 
گردانندگان سایت های مذکور به یک 
مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده 
است. در این بین، برخی از رسانه های 
معاند، شــائبه ناتوانی و یا فقدان اراده 
برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور 
با این قمارخانه های اینترنتی را جسته 
و گریخته در افکار عمومی ایجاد کرده 
بودند؛ اما از قرار معلوم، رشــد شارپی 
باشگاه های قمار توأم با افزایش میزان 
شکایات درباره تخلفات اقتصادی این 
مجموعه ها، مسئوان امر را به تکاپوی 
مضاعف انداخته است.بررسی ها نشان 
می دهــد، عاوه بر ضــرورت برخورد 
قضائــی و پیگردهای بین المللی برای 
و دستگیری سرشبکه های  شناسایی 
ســایت های شــرط بندی، اما از کار 
انداختن مؤلفه های داخلی که در رونق 
هستند،  مؤثر  شرط بندی  سایت های 
کســب وکار  و  کاهبرداری  می تواند 
نامشــروع متخلفان حــوزه قمار را از 
سکه بیندازد.عاوه بر ضرورت برخورد 
قضائــی، از کار انداختــن مؤلفه های 
داخلــی کــه در رونق ســایت های 
شــرط بندی مؤثر هســتند، می تواند 
نامشروع  و کســب وکار  کاهبرداری 
متخلفان حوزه قمار را از سکه بیندازد

البتــه در این خصــوص عبدالناصر 
همتــی، رئیــس کل بانــک مرکزی 
نیــز اخیــراً در نشســت دوره ای با 
مدیــران عامل بانک هــا، بر ضرورت 
رصــد تراکنش های ریالــی و رعایت 
دستورالعمل های مبارزه با پول شویی 
تأکید داشــته اســت؛ امــا کماکان 
مســئوان امر در حوزه بانکی نسبت 
به این مسئله استدال هایی همچون 
»مواجهــه بــا حســاب و درگاه های 
اجاره ای« دارند که این موضوع نیز به 
گفته پلیس فتا از طریق رصد مستمر 
بر تراکنش های مشکوک و نظارت بر 
هویت استفاده کنندگان از درگاه های 

پرداخت قابلیت رفع و رجوع دارد.

عطش بُرد بیشتر!
گفتنی است، باشگاه های قمار که به 
گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون 
قضائی مجلس بیــن ۲ تا ۳ میلیون 
ایرانی را مشــغول خــود کرده اند و 
خروج بالغ بر ۱ میلیارد دار سرمایه 
از کشــور به صورت ســاانه را رقم 
می زنند، با الگوریتمی مهندسی شده، 
حس مهارت را به کاربر القا می کند تا 
در کنار کسب سود از بابت گرم شدن 
تنور شرط بندی ها، اهداف شوم عوامل 

گرداننده این سایت ها عملیاتی شود.
عضــو کمیســیون قضائــی مجلس: 
باشــگاههای قمار بین ۲ تا ۳ میلیون 
ایرانی را مشغول خود کرده اند و خروج 
بالغ بر ۱ میلیارد دار سرمایه از کشور 

به صورت ساانه را رقم می زنند
ســایت های  گرداننــدگان  البتــه 
شــرط بندی و قمــار در راه ترغیب و 
وسوســه کاربران به منظــور درگیر 
کردن هر چه بیشــتر سرمایه شان از 
هیچ تاشــی فروگذار نمی کنند و با 
انتشار تبلیغات تحت عنوان چند برابر 
کردن پول و پول دار شــدن یک شبه 
در شــبکه های اجتماعی، فعالیت در 
آناین  سایت های شرط بندی و قمار 

را عمیق تر کرده اند.

کاهبــرداری نویــن در انتظار 
کاربران شبکه های قمار!

یکی از پدیده هایی که در ماه های اخیر 
به دنبال فعالیت کاربران در سایت های 
شرط بندی مکرر گزارش شده و برخی 
را بــا وجود نگرانــی از مواخذه بابت 
مشــارکت در ایــن ســایت ها، روانه 
ادارات پلیس فتا کرده، کاهبرداری از 
حساب هایی است که اطاعاتشان در 
پی واریز وجوه مســابقات شرط بندی 
در این سایت ها ثبت شده است.یکی 
از پدیده هایــی کــه در ماه های اخیر 
مکرر گزارش شــده، کاهبرداری از 
حساب هایی است که اطاعاتشان در 
پی واریز وجوه مســابقات شرط بندی 

در این سایت ها ثبت شده است.
وجوهی که به گفته مسئوان پلیس 
فتای کشور عمدتاً چندین مرتبه پس 
از برداشــت از حساب مالباخته جا به 
جا شده تا با پول شویی، نه تنها ردیابی 
دارایی مالباختگان را دشوار کند، بلکه 
به خروج سرمایه از کشور منجر شود.

در همین رابطه، ســرهنگ گودرزی 
رئیــس پلیس فتای تهــران در یک 
اشــاره  رادیویی ضمن  گفت وگــوی 
به دســتگیری ۳۰ نفر اعــم از تبلیغ 
کنندگان ســایت های شــرط بندی، 
اجاره کننــدگان کارت هــای بانکی و 
تســهیل کنندگان وقوع جرم، اظهار 
داشت: »برنده شــدن در سایت های 
شرط بندی یک حقه برای ترغیب فرد 
به سرمایه گذاری بیشتر است. افراد با 
ثبت نام در ســایت تمامی اطاعات 
بانکی خود را ارائه می کنند و ندانسته 
اجازه دسترسی به دیگر اپلیکیشن های 
دستگاه خود را به کاهبرداران پشت 

این سایت ها می دهند.«

طریق  از  قمار  سایت های  ارتزاق 
تبادات ریالی بانک ها!

بررســی دایل پابرجا ماندن و حتی 
رونق یافتــن قمارخانه های اینترنتی 
نشــان می دهد، نوک پیکان انتقادات 
و مطالبــات پیرامون چگونگی تنفس 
این مجموعه هــای متخلف در فضای 
تبادل داده های بانکی متوجه معاونت 
فناوری های نوین بانک مرکزی است؛ 
البته انتظار افزایش ریسک سوداگری 
با دارایی های مردم و کسب سودهای 
بر باد آورده نیز از پلیس فضای تولید 
و تبادل اطاعات ناجا انتظار بی جایی 
ماندن  پابرجا  دایل  نیست.بررســی 
و حتــی رونق یافتــن قمارخانه های 
اینترنتی نشــان می دهد، نوک پیکان 
انتقادات و مطالبات پیرامون چگونگی 
تنفس ایــن مجموعه های متخلف در 
فضای تبــادل داده های بانکی متوجه 
معاونــت فناوری هــای نویــن بانک 

مرکزی است.
»اطاعــات ۷۰ هزار قماربــاز فعال 
شناسایی شده توسط سامانه هوشمند 
کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به 
مرجع محترم قضائی ارسال شد.« این 
تازه تریــن اظهارنظر مهران محرمیان 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
اســت که در هفته های اخیر از سوی 
رسانه ها برای قطع ارتباط شبکه بانکی 
کشور با ســایت های قماربازی تحت 
فشار قرار گرفته اســت.البته پیشتر 
یک مقام مســئول در نظام بانکی نیز 
با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 
۲۰ هزار درگاه بانکی متخلف خدمات 
دهنده به ســایت های قمار از ســوی 
بانک مرکزی اظهار داشت: »صاحبان 
ســایت های شــرط بندی از طریــق 
اجــاره درگاه و یــا کارت های بانکی 
که مالکین آن هــا از طبقات نیازمند 
و کم آگاه جامعه هســتند، سرمایه را 
جذب کرده و پــس از انتقال به چند 
حســاب آن را به صــورت کاغذی از 
کشــور خارج می کنند.«شواهد نشان 
می دهد، برخی از افــرادی که دارای 
الکترونیکی  پرداخــت  قانونی  درگاه 
بانکی نیز هســتند، درگاه بانکی خود 
را که در مــواردی حتی نماد اعتماد 
الکترونیک هم دارد، در ازای دریافت 
پول در اختیار سایت های شرط بندی 
قرار می دهند که این مسئله ضرورت 
بازنگری و پایــش اطاعات صاحبان 
درگاه هــای بانکی را از ســوی بانک 
تأیید می کند.بر اساس آنچه  مرکزی 
گفته شــد، ضرورت افزایش ریسک 
مشــارکت در قمارخانه های اینترنتی 
در هــر دو نقش عوامــل گرداننده و 
کاربر بیش از پیش احساس می شود، 
چــه آنکه در کنــار افزایــش میزان 
کاهبرداری و شــکایات مالباختگان، 
اتهامات اساسی به نظام بانکی کشور 
وارد شده است.از سوی دیگر، منطق 
حکم می کند کاربران سایت های قمار 
نیز بــا رصد اجمالی اخبــار تخلفات 
باشگاه های قمار، عاوه بر رعایت موارد 
امنیتی با قید فوریــت، تعامل با این 
مجموعه ها را فراموش کنند تا عاوه 
بر در امان ماندن از مجازات های پیش 
روی مجرمان، از سرمایه و دارایی خود 

محافظت کرده باشند.

ارتزاق سایت های قمار از طریق 
شبکه بانکی ایران
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نگـــاه

 آیا ترکیه به قطار سازش با صهیونیست ها 
می پیوندد؟

سازش رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی و اسامی که در ادامه مسیر خود با 
مشکل مواجه شده، احتمال دارد در میانه راه ترکیه را سوار این قطار کند، هرچند 
رابطه تل آویو – آنکارا در ســال های اخیر افــت وخیزهای فراوان به خود دیده، 
اما هیچگاه قطع نشــده است.رابطه سیاســی آنکارا – تل آویو که تا سال ۲۰۱۰ 
و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توســعه به اوج خود رسیده و ترکیه و رژیم 
صهیونیستی در ماه عسل روابط به سر می بردند به یکباره با یک اقدام صهیونیست 
ها به مشــکل برخورد کرد و رابطه آن دو به ســردی گرایید، که دلیل آن حمله 
نظامیان صهیونیســت به کشــتی »ماوی مرمره« که حامل کمک های مردمی 
بشردوستانه تحت عنوان ناوگان آزادی به نوار غزه بود؛ این اقدام صهیونیست ها 
منجر به جان باختن ۹ نفر از شــهروندان ترکیه و باعث تیروه و تار شدن روابط  
تل آویو آنکارا شــد. تا پنج ســال بعد این رابطه با کش وغوص همراه بود ولی در 
سال ۲۰۱۵ رابطه سیاسی اسراییل – ترکیه قطع شد، هرچند رابطه اقتصادی و 
امنیتی آنها طبق روال قبل ادامه یافت.این قطعی رابطه تا خرداد ماه گذشته ادامه 
داشت تا این که با فرود یک هواپیما کمک های دارویی شرکت »العال« اسرائیل 
در استانبول، رابطه تل آویو – آنکارا وارد روند جدیدی شد. هواپیمایی که با خروج 
محموله آن پرچم اســرائیل و ترکیه روی آن نقش بســته بود و از دید رسانه ها 
مخفی نماند.در چند ماه گذشته دو محموله کمک های پزشکی میان تل آویو و 
آنکارا برای مقابله با بیماری کرونا تبادل شده که خود حکایت از باز شدن مسیر 
مذاکرات سیاســی در پشت صحنه دارد.با گذشــت حدود ۶ سال از قطع رابطه 
دیپلماتیک آنکارا - تل آویو، طی این مدت شاخص هایی از بازگشت و ازسرگیری 
روابط بین دو طرف دیده شده است، رابطه ای که پنهانی و تلفنی همواره برقرار 
بوده است.کارشناسان مسایل منطقه معتقدند که مهم ترین شاخصی که رابطه 
میان ترکیه و رژیم صهیونیستی را در سال های اخیر زنده نگاه داشت، دشمنی 
مشترک آنکارا و تل آویو با حکومت سوریه و حزب اه لبنان و در مجموع جبهه 
مقاومت اسامی ضدصهیونیســتی بود، هرچند ترکیه در ظاهر کمک هایی به 
جنبش حماس آنهم به دلیل گرایش اخوانی دو طرف داشــته است.در موضوع 
همگرایی سران تل آویو – آنکارا باید گفت که حمایت تمام قد آنها از گروه های 
تروریســتی موجود در ســوریه یکی از محورهای مهم قطع نشدن ارتباط میان 
ترکیه و اســراییل در سال های اخیر است.اما این روزها دوباره سخن از برقراری 
رابطه رسمی سیاسی میان ترکیه و اسراییل به میان آمده است، موضوعی که به 
اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه با سازش میان چهار کشور عربی امارات، بحرین، 
سودان و مغرب کلید خورده و سران ترکیه نیز برای عقب نماندن از قافله سازش 
به تکاپو افتاده اند، هرچند مقامات این کشور در ظاهر خود را مخالف روند سازش 
چهار کشور عربی با رژیم صهیونیستی نشــان داده اند، اما واقعیت چیز دیگری 
اســت. در ۲۵ شهریور ماه که رابطه امارات و بحرین با دالی دونالد ترامپ رسما 
در کاخ ســفید کلید خورد، ترکیه از کشــورهایی بود که خیلی زود علیه امارات 
موضع گرفت و به آن تاخت؛ اولین واکنش آنکارا به این اقدام از ســوی »ابراهیم 
کالین« ســخنگو و مشاور سیاست خارجی و امنیت ملی رئیس جمهوری ترکیه 
صورت گرفت که وی امارات را به خیانت و فروختن فلســطینیان مظلوم متهم و 
ادعا کرد که ترکیه، برادران فلســطینی خود را تنها نمی گذارد. پس از او، رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توســعه نیز، به تندی 
موضع گرفت و از احتمال اتخاذ تصمیمات شــدید در سطح قطع رابطه، سخن 
گفت.اما از قرار معلوم این اتفاقات تنها یک نمایش سیاسی و روی صحنه بوده و 
پشــت پرده موضوع دیگری در جریان بود.در ماه های اخیر یک موضوع مهم نیز 
به همگرایی و همکاری خوب میان ترکیه و اسراییل اضافه شد و آنهم مشارکت 
هر دوی آنها در جنگ قرباغ بود، اقدامی که موجب شد جمهوری آذربایجان پس 
از ۲۷ ســال مناطق اشــغالی خود را از دست ارمنستان خارج کند. جنگی که از 
ششم مهرماه گذشــته آغاز و پس از ۴۷ روز خاتمه یافت. همین مساله موجب 
شــده تا رییس جمهور آذربایجان این بار به جای دونالد ترامپ که نقش دالی 
میان سازش کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی را ایفا می کرد برای جبران 
خدمت ترکیه و رژیم صهیونیستی به باکو در آزاد سازی قره باغ، به عنوان دال 
 Walla( رابطه میان تل آویو – آنکارا وارد میدان شود.پایگاه صهیونیستی واا نیوز
News( در ایــن باره گزارش داد که، »الهام علی اف« رئیس جمهوری آذربایجان 
طرحی پیشنهادی را برای آنکه وی میانجی از سرگیری روابط بین ترکیه و رژیم 
صهیونیستی شود، مطرح کرده است.منابع اسرائیلی به این پایگاه خبری گفته اند 
که، رئیس جمهوری آذربایجان در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهــور ترکیه با او درخصوص برقراری روابط )سیاســی( آنکارا – تل آویو بحث 
و گفت وگو کرده اســت.در همین راســتا روزنامه ترکیه ای دیلی صباح نیز روز 
گذشته به نقل از رجب طیب اردوغان اعام کرد که رئیس جمهور ترکیه با تایید 
تــداوم تماس های اطاعاتی آنکارا با تل آویو، ابراز امیدواری کرد که روابط ترکیه 
و اســرائیل بهبود پیدا کند.به نوشته روزنامه »دیلی صباح«، اردوغان پس از نماز 
جمعه در گفت  وگوی کوتاه با خبرنگاران گفت که »روابط ما با اسرائیل در سطح 
اطاعاتی ادامه دارد و متوقف نشــده است. مشکل اصلی اکنون درباره اشخاص 
در رأس هرم ]تل آویو[ است. اگر مشکلی با مقامات عالی آنها نداشتیم، روابط ما 
می توانست بهتر باشد«.وی البته در تاش برای توجیه این همکاری مدعی شد که 
»نمی توانیم سیاست های اسرائیل علیه فلسطین را بپذیریم و این نقطه اختاف 
و خط قرمز ماســت، اما تمایل داریم روابط را به سطح بهتری ارتقا دهیم«.نکته 
مهم دیگر در خصوص تاش مقامات آنکارا برای برقراری رابطه رژیم صهیونیستی، 
تعیین ســفیر جدید ترکیه در فلسطین اشغالی می باشــد که در روزهای اخیر 
صورت گرفته است.رسانه المانیتور در این باره اعام کرده که، ترکیه در راستای 
تاش برای ازسرگیری روابطش با رژیم صهیونیستی، سفیر جدیدی در فلسطین 
اشغالی تعیین کرده است.به نوشته المانیتور، »اوفوک اولوتاس« که ریاست مرکز 
تحقیقات راهبردی وزارت خارجه ترکیه را بر عهده داشت، به عنوان سفیر جدید 
ترکیه در تل آویو انتخاب شــد.اولوتاس ۴۰ ســاله به زبان عبری تســلط دارد و 
در دانشگاه اسرائیلی شــهر قدس اشغالی در رشته مطالعات خاورمیانه تحصیل 
کرده است.شواهد موجود نشان می دهد که تنش ظاهری در روابط دیپلماتیک 
آنکارا - تل آویو نیز در حال ســپری شدن است و باید تاکید کرد که روابط بین 
ترکیه و اسرائیل هیچگاه از تنش واقعی برخوردار نبوده و این موضوع را می توان 
در همگرایی آنکارا – تل آویو در موضوع سوریه و حمایت همه جانبه از تروریست 
ها و همچنین جنگ قره باغ به راحتی مشاهده کرد و باید گفت که سران ترکیه 
هیچگاه از قطار ســازش با رژیم صهیونیستی پیاده نشده اند که بخواهند دوباره 

بر آن سوار شوند.

2020؛ مهم ترین تحوات منطقه و جهان

۲۰۲۰؛ کرونا و اقتصاد بیمار اروپا
 اروپایی هــا ســال ۲۰۲۰ را که با همه گیری ناگهانی ویروس کرونا آغاز شــد، در 
حالی با غافلگیریاز نوع جهش یافته این ویروس به پایان می رســانند که شــاخص 
های اقتصادی نشان از تاثیرات عمیق و طوانی مدت پیامدهای این همه گیری بر 
اقتصاد کشــورها و زندگی عادی مردم قاره سبز دارد. کارشناسان بر این باورند که 
بحران شــیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در اتحادیه اروپا، 
شکاف های ناشــی از بحران های پیشین این اتحادیه را عمیق تر کرده و چشم انداز 
موجودیت این نهاد اروپایی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. بحران و همه گیری 
بیماری کرونا که تا کنون بیش از ۷۷ میلیون نفر را در جهان مبتا و بیش از یک 
میلیون و ۷۱۲ هزار نفر را به کام مرگ کشانده، موجب بیکاری دهها میلیون نفر در 
اروپا شده است.در ماه ژوئن )۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر( حدود ۱۵ میلیون و ۲۳ هزار نفر 
در سطح اتحادیه اروپا کار خود را از دست دادند که حدود ۱۲ میلیون و ۶۸۵ هزار 
نفر از این افراد در کشورهای عضو منطقه یورو متشکل از ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، 
استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، 
مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فناند ساکن بودند.اتحادیه اروپا 
متشکل از۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به عاوه، بلغارستان، 
مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است. پیش 
از این نیز ســازمان جهانی کار در گزارشــی اعام کرد: تاثیــرات بیماری کرونا بر 
وضعیت اشتغال درجهان بسیار فراتر از آن است که پیش از این تصور می شد و نرخ 
بیکاری در جهان با رشدی ۱۴ درصدی رو به رو شده است. نرخ بیکاری همچنین 
در ســه ماه دوم سال ۲۰۲۰ میادی با رشــد ۱۴ درصدی روبه رو شد که این رقم 
معادل ۴۰۰ میلیون شــغل تمام وقت به شمار می آید.پیش از این تصور می شد که 
اتحادیه اروپا در موضوع »برگزیت« با بزرگترین بحران موجودیت خود روبرو شده، 
اما شیوع ناگهانی بیماری همه گیر کرونا با بر هم زدن معادات، اتحادیه اروپا را با 
بحران های متعددی روبه رو کرده اســت که هنوز میزان وخامت آن ها قابل ارزیابی 
نیســت. این گزارش نگاهی به مهمترین پیامدهای اقتصادی کرونا برای کشورهای 
اروپایی دارد.شــاخص های بازار ســهام در اروپا نیز مثل دیگر کشورهای جهان به 
شدت روند نزولی به خود گرفت و باعث شد بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه های 

خود را از بازار بورس خارج کنند.

پیدایش طبقه »نوفقیران« در ایتالیا
بحران همه گیری ویروس کرونا و افزایش شــمار فقیران ایتالیا، برای نخستین بار 
عمق ناامنی اقتصادی این کشــور را حتی در شــهرهای ثروتمندی مانند میان، 
پدیدار و منجر به پیدایش طبقه نوفقیران شده است.اواخر آذر ماه خیریه کاریتاس 
امبروســیانا که بیش از پنج میلیون نفر را در شهر مرفه میان و پایتخت اقتصادی 
ایتالیا زیر پوشش دارد، اعام کرده که این همه گیری برای نخستین بار عمق ناامنی 
اقتصادی در منطقه لومباردی در شمال این کشور را نشان داده است که ۲۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشــور عضو اتحادیه اروپا را تولید می کند.فقر در هیچ 
جای ایتالیا آشــکارتر و سخت تر از لومباردی نیست که در هر ۲ موج همه گیری، 
مرکز اصلی انتشار بیماری در این کشور و حتی سراسر قاره اروپا بوده است. ارزیابی 
کولدیرتی نهاد مشورتی کشــاورزی بر اساس بررسی ها از ده ها سازمان و انجمن 
خیریه فعال در این منطقه، نشــان می دهد که همه گیری کرونا حدود ۳۰۰ هزار 
به اصطاح فقیر تازه به وجود آورده است.طبقه نوفقیران ایتالیا افرادی هستند که 
پس از بحران مالی ۲۰۰۸میادی، با کمک گرفتن از مشــاغل غیررسمی در بازار 
خاکستری و دریافت کمک از دوستان و بستگانشان، زیر پوشش نهادها، سازمان ها 
و نظام رفاهی این کشــور قرار نگرفته اند. اما در میان قرنطینه نسبتا کامل بهاری، 
قرنطینه بخشــی در پی اوج گیری دوباره همه گیری در پائیز و تداوم تاثیر منفی 
آن بر اقتصاد ایتالیا، رشــته های باریکی که به مردم امکان می داد اشتغال داشته 

باشند را از هم گسست.
کارگران بدون قراردادهای محکم اشــتغال، بیشتر از دیگران از همه گیری آسیب 
دیده اند که بر اســاس آمار رســمی تاکنون در این کشور بیش از ۶۸ هزار قربانی 

گرفته است که بااترین شمار تلفات در قاره اروپا به شمار می رود.

افزایش 32 درصدی نرخ بیکاری بلندمدت در اسپانیا
براســاس داده های وزارت کار و تامین اجتماعی اسپانیا، نرخ بیکاری بلندمدت در 
این کشور شاهد افزایش ۳۲ درصدی بوده؛ به نحوی که با تعطیلی کسب و کارها با 
افزایش ۴۰۰ هزار نفری از ۱ میلیون و ۶۳ هزار نفری در ماه فوریه )بهمن_ اسفند 
۹۸( به ۱ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر در ماه اکتبر )مهر_ آبان ۹۹( رســیده است.طبق 
اطاعات این وزارتخانه، هرچند در هر دو شاخص بیکاری و بیکاری بلندمدت شاهد 
روند صعودی بوده ایم اما این رشــد در نرخ بیکاری بلندمدت محســوس تر بوده 
اســت. به این ترتیب نرخ بیکاری نیز در اســپانیا در بازه زمانی ماه فوریه تا اکتبر 
با )مهر و آبان( افزوده شــدن ۷۸۰ هزار نفر، به مجموع ســه میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر رســیده اســت.صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود ضمن اشاره 
به اینکه اقتصاد جهانی در ســال ۲۰۲۰ میادی، ۴.۴ درصد کوچکتر خواهد شد، 
اعام کرد اسپانیا در ســال جاری میادی با کاهش ۱۲.۸ درصدی تولید ناخالص 
داخلی، شدیدترین رکود اقتصادهای پیشرفته را متحمل خواهد شد. همچنین این 
کشور شاهد بیشترین افزایش نرخ بیکاری خواهد بود.نشریه اکونومیستا پیشتر در 
گزارشی نوشت، اقتصاد اسپانیا در مقابله با یک شوک که میلیون ها نفر را مجبور به 
خانه نشینی طی چند هفته کرد، از تجهیزات ازم برخوردار نبود و ابزارهای کمتری 
نســبت به دیگر کشورهای هم پایه خود در این زمینه داشته است. علیرغم شبکه 
امنیت فوق العاده ای که برای حمایت از اشتغال با تعلیق شاغلین ایجاد شد، اسپانیا 
به دلیل تعداد باای موقعیت های شغلی موقت، نتوانست از ضربه ناگهانی و عمیق 
به بازار کار اجتناب کند و همین موضوع نقش بسیار منفی در نرخ مصرف داشت.

براساس آخرین اطاعات ارائه شده، اسپانیا با ثبت بیش از یک میلیون و ۶۹۹ هزار 
مورد ابتا و افزون بر ۴۶ هزار مورد فوت در اثر ابتا به ویروس کرونا، به لحاظ شمار 

مبتایان در جایگاه هشتمین کشور درگیر در فهرست جهانی قرار دارد.

افزایش شمار بیکاران در اتریش
اوایل آذر ماه وزیر کار اتریش گفت طی ماه های اخیر شــمار افرادی که به دنبال 
شــغل هستند از حدود ۵ هزار و ۳۰۰ نفر به ۴۴۸ هزار و ۷۹۲ نفر رسیده است. از 
بین این افراد ۳۸۲ هزار و ۱۳۵ نفر به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند و بقیه در حال 
آموزش هســتند.اتریش طرح تست های جمعی از معلمان و نیروهای پلیس را در 

دســتور کار خود قرار داده است. بر اساس اعام دولت این کشور، این طرح بعد از 
پایان قرنطینه سراســری در تاریخ ۵ و ۶ دسامبر )۱۵ و ۱۶ آذر( اجرا شده است.در 
آستانه سال نو میادی، محدودیت های کرونایی در اتریش تشدید شده و مدارس 
تعطیل شده است. برخی آمارها حکایت از آن دارد در که در روزهای اخیر، اتریش 

به نسبت جمعیت بیشترین رشد آمار ابتا به کووید ۱۹ را داشته است.

پیامدهای محدودیت های کرونایی برای اقتصاد انگلیس
نتایــج تازه ترین تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشــان می دهد که موج دوم 
محدودیت های کرونایی منجر به کاهش قابل توجه فعالیت شرکت های تجاری در 
این کشور شده است.تحقیقات مرکز ›مارکیت‹ که روز سوم آذر منتشر شد بیان گر 
آن است که شاخص مدیران خرید در بخش تولید )پی ام آی( انگلیس با ۴.۷ واحد 
کاهش در ماه نوامبر به ۴۷.۴ واحد رســیده که این میزان پایین ترین حد در چهار 
ماه گذشته است.این برای نخستین بار از ماه ژوئن است که شاخص مدیران خرید 
در بخــش تولید انگلیس به زیر ۵۰ واحد می رســد. خبرگزاری رویترز پیش بینی 
کرده اســت که این شاخص در ماه های آینده به ۴۲.۵ واحد برسد.شاخص مدیران 
خرید به  طور کلی مقیاســی برای میزان فعالیت اقتصادی در یک بخش خاص در 
طول یک دوره مشــخص است که بااتر بودن میزان شاخص از عدد ۵۰، مبین آن 
اســت که اقتصاد در حال پویایی است و پایین تر از ۵۰، مؤید کاهش فعالیت های 
اقتصادی و حرکت آن به سوی منقبض شدن است.کارشناسان پیش بینی می کنند 
که اقتصاد انگلیس در سه ماهه پایانی امسال کاهش عمیق تری را تجربه خواهد کرد. 
آمارها و نظرسنجی ها نشان می دهد که انگلیس به دلیل بحران کرونا از هر نظر در 
بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
)OECD( قرار دارد. درآمد ملی کشــور یا تولید ناخالــص ملی در این مدت ۱۱.۵ 
درصد ســقوط کرده است که بیشتر از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکاست. 
نرخ افزایش بیکاری به دلیل بحران کرونا ثابت بوده و به دلیل عدم فعالیت اقتصادی 
میزان افراد بیکار در حال افزایش است. دفتر ملی آمار انگلیس همچنین در تازه ترین 
گزارش خود می گوید در میان افراد شــاغل نیز ســاعت کاری و دستمزد دریافتی 
کاهش یافته اســت. اکنون ۷.۵ میلیون انگلیسی بیکار هستند و معلوم نیست این 
وضعیت تا چــه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.انگلیس تا کنون متحمل بیش از ۵۵ 
هزار و ۲۴ مرگ ناشی از کووید۱۹ شده و پیش بینی می شود تا پایان سال میادی 
اقتصاد آن ۱۴ درصد کوچکتر شــود. با پایان سال ۲۰۲۱ هم پیش بینی می شود 
که تولید ناخالص ملی نســبت به تمام بحران های ۱۰۰ سال گذشته )به استثنای 

جنگ ها(، شدیدترین کاهش را نشان دهد. 

خسارت 90 میلیارد یورویی کرونا به صنعت خودرو اروپا
بحران ویروس کرونا در نیمه نخست سال میادی جاری، ۹۰ میلیارد یورو نسبت به 
مدت مشابه سال ۲۰۱۹ به صنعت خودرو اروپا خسارت زده است.روزنامه اقتصادی 
»لزکو« فرانسه روز ۲۸ مرداد نوشت: ویروس  کرونا در مجموع ۶ تولیدکننده اصلی 
خودرو اروپایی را در نیمه نخســت سال ۲۰۲۰میادی نسبت به مدت مشابه سال 
۲۰۱۹ از ۹۰ میلیارد یورو درآمد محروم کرده است. با این وجود، اقدام های بیکاری 
موقت و صرفه جویی ها از خطرات عدم موفقیت مالی خودروسازهای اروپایی ها مانع 
شده است.این در حالی بود که خطوط تولید خودروسازهای اروپایی به دلیل بحران 
بهداشــتی ناشــی از کرونا تقریبا دو ماه در قاره کهن متوقف شد. با این حال ورود 
گســترده و ســریع دولت ها با اقدام های بیکاری موقت و یا وام های تضمین شده 
صنعت خودرو را از مرگ حتمی نجات داد.تارنمای آلمانی »اشتاتیستا« که آمارهایی 
مبتنی بر داده های موسســه ها و شرکت ها و همچنین داده های بخش تجاری ارائه 
می کند نوشته است: در نیمه نخست سال میادی جاری، گروه فولکس واگن آلمان 
با اختصاص ۲۵.۸ درصد از ثبت نام های جدید خودروهای مسافری بیشترین سهم 
از بازار اروپا را از آن خود کرد و گروه های فرانســوی »پی. اس. آ« پژو و رنو هم هر 
کدام بیش از ۱۰ درصد ســهم این بــازار را به خود اختصاص دادند.بنا بر آمارهای 
رســمی میزان تقاضا برای خرید خودرو در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن در مقایسه با 
مدت زمان مشابه در ســال گذشته میادی با ۲۲.۳ درصد کاهش به ۹۴۹ هزار و 
۷۲۲ خودرو رسیده است. همچنین این رقم در نیمه نخست سال جاری میادی با 

۵۲.۳ درصد کاهش روبرو بود.

کوچک شدن 10 درصدی اقتصاد آلمان
هرچند گفته می شود اقتصاد آلمان نسبت به اقتصادهای بزرگ دیگر مانند آمریکا، 
از کرونا کمتر آســیب دیده اما آمار و اطاعات رسمی در آلمان حکایت از آن دارد 
که همه گیری ویروس کرونا در شــش ماهه گذشته به کوچک شدن شدید اقتصاد 
این کشــور دامن زده اســت.آژانس فدرال آمار در آلمان خبر داده که در سه ماهه 
دوم ســال جاری میادی اقتصاد این کشور ۱۰.۱ درصد کوچک تر شده است. این 
آژانس کاهش در تولید ناخالص داخلی آلمان را »تاریخی« توصیف کرده و می گوید 
که این سقوط حتی در دوره بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹میادی نیز سابقه نداشته 
اســت.این در حالی اســت که در این مدت، شمار بیکاران این کشور به دو میلیون 
و ۹۱۰ هزار نفر رســیده است. کارشناســان افزایش این میزان از بیکاری را بیشتر 
ناشی از کاهش اشــتغال در ماه های تابستان می دانند.موسسه تحقیقات اقتصادی 
»آی اف دبلیــو« )IFW( پیش بینی کرده که آلمانی هــا در اثر بحران کرونا صدها 
میلیارد یورو درآمدشان را از دست می دهند و تولید ناخالص داخلی در سال جاری 
میادی ۶.۸ درصد کاهش می یابد.آن گونه که اقتصاددانان به نشریه اشپیگل گفته 
اند این به آن معناست که درآمد ملی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ با وجود یارانه های 
بسیار زیاد و بسته های کمکی دولت ۱۱۰ میلیارد یورو کاهش می یابد یعنی به طور 
متوسط هر شــهروند آلمانی ۱۳۲۵ یورو کمتر در اختیار خواهد داشت.همچنین 
شــیوع کرونا در چین بعنوان اولین شریک تجاری آلمان، ضربه مهلک دیگری بر 
اقتصاد آلمان وارد کرده به گونه ای که انجمن صنایع این کشــور از رکود اقتصادی 
برای آلمان در سال جاری خبر داده است. هر چند صادرات خودرو و قطعات بخش 
اعظمی از کل صادرات آلمان را تشــکیل می دهد و چین بزرگترین بازار صادراتی 
خودروهای آلمانی اســت، اما شیوع کرونا در چین موجب کاهش  شدید تقاضا در 
این بازار بزرگ شده و آثار تکان دهنده برای آلمان داشته است.موسسه تحقیقاتی 
»آی اف او« )IFO( در شهر مونیخ پیش بینی کرده زیان بحران کرونا برای اقتصاد 
آلمان که ناشی از رکود تولید و بیکاری است می تواند به بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو 
برسد و بودجه کشور را به شدت تحت فشار قرار دهد. »کلمنس فوست« رئیس این 

موسسه می گوید شیوع کرونا برای اقتصاد آلمان رکود، بیکاری و تبدیل بسیاری از 
مشاغل کامل به پاره وقت را به دنبال خواهد داشت و بودجه سالیانه را با مشکات 
عظیمی مواجه می کند.طبق سناریوهای مختلف، اقتصاد آلمان بر اثر بحران کرونا 
۷.۲ تا ۲۰.۶ درصد کوچکتر می شــود و هزینه آن بین ۲۵۵ تا ۷۲۹ میلیارد یورو 
خواهد بود و احتمال می رود هزینه بحران کرونا از تمام زیان های شــناخته شده 
که در دهه های اخیر بخاطر بحران های اقتصادی و سوانح طبیعی بر اقتصاد آلمان 

وارده شده بیشتر باشد.

شرکت های هواپیمایی که از کرونا آسیب دیدند
شــرکت های بزرگ هواپیمایی جهان از ابتدای شــیوع همــه گیری کرونا تاکنون 
متحمل خســارت های جبران ناپذیری شــده اند. طی یک سال اخیر افت ناگهانی 
و بی ســابقه مســافرت ها، صنعت تولید و بازار جهانی فروش هواپیما را با بحرانی 
بی سابقه مواجه ساخت و شرکت های حمل و نقل هوایی ناچار به اخراج هزاران نفر 
از کارکنان خود شدند.در این میان چندین شرکت مانند فای بی )Flybe( انگلیس 
یا نمایندگی های اتریش و فرانسه شــرکت هواپیمایی لول )Level( از بحران خارج 
شدند و برخی دیگر به قیمت کاهش شدید نیروی کار خود توانستند از ورشکستگی 
نجات یابند. لوفت هانزای آلمانی با ۲۲ هزار نفر، ایرویز)Airways( انگلیس با ۱۲ هزار 
نفر،  ایزی جت با ۴۵۰۰ نفر، ویرجین آتانتیک Virgin Atlantic( ۱۵۰۳(، ایرفرانس 
با ۷هزار و ۵۰۰، هواپیمایی اســکاندیناوی با ۵ هــزار نفر، رایان ایربا ۳ هزار و ۲۵۰ 
نفر، ایر لینگاس )Aer Lingus( ایرلند با ۹۰۰ نفر، ایســلند ایر)Icelandair( با ۲ هزار 
 )Wizz Air(با حدود یک هزار نفر و ویز ایر) Brussels Airlines(نفر، بروکسل ایراینز
مجارستان با همین میزان، از جمله این شرکت های هوایی بودند که تن به تعدیل 
نیرو دادند.شــرکت ایرباس نیز اواخر تیر ماه اعام کرد که قصد دارد ۱۵ هزار شغل 
خود را بکاهد در حالی که رولزرویس و ام. تی. یو )MTU ( آلمان گفتند به ترتیب 
 Swissport ۹ هزار و بیش از یک هزار شغل خود را کاهش می دهند. همچنین گروه
در خدمات هوایی از تعدیل بیش از ۴ هزار نیروی خود در انگلیس خبر داد.  برای 
کاستن از میزان خسارات وارد آمده به این شرکت ها، آلمان به کمک لوفت هانزا و 
فرانسه و هلند به کمک ایرفرانس - ک. ال. ام شتافتند. ایتالیا و پرتغال هم تصمیم 
به ملی شدن شرکت های هواپیمایی آلیتالیا )Alitalia( و تی. ای. پی)TAP( گرفتند.

خسارت های کرونا به بخش گردشگری
صنعت گردشگری اروپا که ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و همچنین ۱۵ درصد 
فرصت های شــغلی کشــورهای عضو این اتحادیه را به خود اختصاص می دهد، به 
دنبال شیوع کرونا متحمل خسارت های بسیاری شده و دست کم ۷۵ میلیون شغل 
در آســتانه نابودی قرار گرفته است.اقتصادهای وابسته به صنعت توریسم از جمله 
ایتالیا و اسپانیا و به میزان کمتر فرانسه، شدیدترین لطمه را از بحران کرونا خورده 
اند. یونان نیز که اقتصاد آن پیش از این به علت بحران بدهی ها، آسیب زیادی دیده 
بود و به شدت به گردشــگری وابسته است، در مکان باای فهرست زیان دیدگان 
اقتصادی از همه گیری کرونا قرار گرفته است.یونان که سه بسته کمک بین المللی 
پرداختی به آن در ســال ۲۰۱۸ پایان یافت، در پی بحران ۱۰ ســاله بدهی ها که 
موجب کوچک شدن اقتصادش به میزان ۲۵ درصد شد، در مسیر بهبود قرار داشت 
و اقتصادش در ســال گذشــته عمدتا به علت درآمدهای ناشی از شکوفایی بخش 
گردشگری ۱.۹ درصد رشد کرد، اما در سال جاری به دنبال تعطیلی های گسترده 
و توقف ورود گردشگران به این کشور، آسیب بسیاری دید. صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده اســت که اقتصاد یونان در سال جاری تا ۱۰ درصد کوچک شود 
و نســبت بیکاری در آن از ۱۶.۴ درصد در ژانویه به ۲۲.۳ درصد افزایش یابد.با این 
حال کارشناســان می گویند این صنعت با وجود اینکه بیشترین آسیب را از کرونا 
دیده، می تواند موتور محرک اقتصاد اروپا در دوران پســا کرونا نیز باشــد. به گفته 
گلوریا گوارا مدیرعامل سازمان جهانی گردشگری، براساس تحلیل ها، بخش توریسم 
و جهانگــردی در تقویت اقتصاد اتحادیه اروپا، ایجاد مشــاغل جدید و بازگرداندن 

بازدیدکنندگان، در سراسر این قاره از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

سایه بحران کرونا بر سال 2021
در حالی که اروپا وارد هفته پایانی قبل از کریســمس شده، تعدادی از کشورهای 
این قاره خود را آماده تبعات ناشــی از شــیوع ویروس در دوران بعد از جشن های 
ســال نو می کنند. در همین راستا برخی از کشورها مقررات را تشدید کرده اند و 
برخی دیگر مانند ایرلند شــمالی و ولز از هم اکنون قرنطینه را بافاصله بعد از روز 
کریســمس اعام کرده اند.طی هفته های اخیر مــوارد ابتا در اروپا افزایش یافته 
و در حــال حاضر برخــی از رهبران این قاره به ویژه بعد از تســت مثبت آزمایش 
کرونای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه به قرنطینه رفته اند. مکرون چند 
روز بعد از شــرکت در اجاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل به کرونا مبتا شد و 
ایگور ماتوویچ نخست وزیر اسلواکی که در این اجاس شرکت کرده هم روز جمعه 
اعام کرد که تســت کرونایش مثبت شده است.در سوئد مقررات سراسری شامل 
درخواست از شهروندان این کشور برای کار از منزل و کاهش گردهمایی در اماکن 
عمومی از آغاز هفته بعدی است. در این کشور اسکاندیناوی مشاغل بسته نمی شوند 
و قرنطینه کامل اجرا نمی شود و برعکس از شهروندان خواسته شده به مسئولیت 
خود را برای کنترل شــیوع ویروس عمل کنند.دولت سوئیس نیز به رستوران ها و 
مراکز فرهنگی و ورزشی دستور داده هفته آینده را تعطیل کنند. این دستور بخشی 
از تاش دولت ســوئیس برای مهار افزایش شمار مبتایان به کرونا است. براساس 
بیانیه دولت سوئیس تعطیلی ها  تا روز ۲۲ ژانویه )۲ بهمن( ادامه می یابد زیرا کادر 
بیمارستانی و مراکز بهداشتی در چند هفته گذشته تحت فشار زیادی بوده اند و ایام 
تعطیات و جشن های سال نو و کریسمس خطر افزایش مبتایان را دارد.در همین 
حال دولت آلمان می گوید این کشور با ماه های سختی در آینده مواجه است هر 
چند که واکسن کرونا تولید شده است. از چهارشنبه گذشته محدودیت های شدید 
در سراسر آلمان در حال اجرا است. بیشتر مغازه ها تعطیل هستند. مدارس و مراکز 
مراقبت های روزانه نیز تا حد زیادی تعطیل شــدند. این اقدامات تا ۱۰ ژانویه )۲۱ 

دی ماه( در نظر گرفته شده است.
حاا که با کشف چند نوع واکسن ویروس کرونا، مردم جهان اندکی نسبت به رهایی 
از بحران مرگبار کووید ۱۹ در ماه ها یا در ســال آینده  امیدوار شده اند، دولت ها 
نیز به فکر راه هایی هســتند تا اقتصادهای آسیب پذیرشان را در برابر بحران های 

احتمالی آتی واکسینه کنند.

تارنمای آمریکایی هیل در گزارشــی ضمن اشاره به احتمال نامزدی 
مایک پنس از سوی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ آمریکا عنــوان کرد که گمانه زنی ها و ســناریوهای مختلفی 
درباره رقابت تنگاتنگ و سرســختانه در برابر دموکرات ها در صورت 

کاندیداتوری مطرح است.تارنمای هیل روز گذشه در ادامه عنوان کرد: 
همزمان با نزدیک شدن پایان دوران دونالد ترامپ، این انتظار جدی در 
حزب جمهوری خواه وجود دارد که مایک پنس معاون رئیس جمهوری 
کنونی آمریکا در انتخابات ســال ۲۰۲۴ آمریکا نامزد خواهد شد مگر 
اینکه ترامپ بار دیگر کاندیداتــوری اش را اعام کند.برخی در حزب 
جمهوری خواه معتقدند که اگرچه رفتارهای شــخصی پنس با یک 
رئیس جمهوری فاصله دارد، وی ویژگی های آشکار مثبتی برای نامزدی 
در این حزب دارد که از جمله می توان به وفاداری اش به دونالد ترامپ 

طی چهار سال اشاره کرد.پنس به دلیل وفاداری اش به ترامپ می تواند 
از پایگاه حمایتی ترامپ برخوردار باشد. برخی دیگر نیز معتقدند پنس 
توانایی تعامل بهتر با سفیدپوستان و برخی رای دهندگانی که از ترامپ 
فاصله گرفتند، را داشته اســت.در این میان برخی دیگر نیز در مورد 
نتیجه گرفتن حزب جمهوری خواه از نامزدی پنس تردیدهایی دارند. 
این افراد در این رابطه شک دارند که پنس بتواند در رای گیری درون 
حزبی برای انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا رای کافی بیاورد.این سوال نیز وجود 
دارد که آیا پنس واقعا کاریزما و شور و اشتیاق ازم برای آغاز یک کارزار 

انتخاباتی موفق را دارد یا خیر.پنس تاکنون شش دوره به عنوان نماینده 
ایندیانا کنگره و یک دوره به عنوان فرماندار این ایالت توانســته پیروز 
شود.اهداف مایک پنس برای حضور در کاخ سفید با نامزدی احتمالی در 
انتخابات ۲۰۲۴ با توجه به پیچیدگی های اوضاع کنونی، فعا با سکوت 
همراه بوده است. در حالی که هنوز جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری 
آمریکا سوگند یاد نکرده، ترامپ همچنان بر ادعاهای تقلب انتخاباتی 
تاکیــد دارد. مایک پنس نیز در این میان فعا به دنبال جلب حمایت 
ها برای ترامپ است.پنس چند روز پیش طی سخنرانی گفته بود که 

رقابت انتخاباتی ۲۰۲۰ همچنان ادامه دارد و تیم ترامپ به مبارزه اش 
تا شماری هر رای قانونی ادامه خواهد داد.انتخابات ۱۳ آبان ماه ریاست 
جمهوری آمریکا در حالی به مراحل آخر خود نزدیک می شود که دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری فعلی و نامزد بازنده جمهوری خواهان، همچنان 
بر طبل تقلب می کوبد و از هر راهی می کوشــد نتیجه این باخت تلخ 
را تغییر دهد. تاکنون صدها پرونده شــکایتی در دادگاه های مختلف 
تشکیل داده است که ۲ مورد آن به دیوان عالی رفت و ۹ قاضی عمدتا 

محافظه کار این دیوان که سه نفر آن از منصوبان ترامپ هستند،

احتمال نامزدی مایک 
پنس در انتخابات2024



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

یکشنبه 7 دی 1399  12 جمادی ااول 1442  27 دسامبر2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4536 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

محققان فرانسوی در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند نیمی از نمونه های 
هوایی جمع آوری شده از راهروهای بیمارستان و یک پنجم نمونه های 
هوایی جمع آوری شده از ســرویس های بهداشتی)bathrooms( دارای 
مقادیر زیادی از ویروس کرونا اســت.به گزارش دیلی میل، یک مطالعه 
جدید نشــان داده که مقدار زیادی ویروس  کرونا در هوا در بخش های 
مختلف بیمارستان یافت می شود.محققان دریافتند که یک چهارم تمام 
اتاق های »بخش مراقبت هــای ویژه«)ICU( که در آن بیماران مبتا به 
کووید-۱۹ بستری هستند به مواد ژنتیکی ویروس کروناویروس سندرم 
حاد تنفسی ۲ آلوده هستند. عاوه بر این بیش از ۲۰ درصد نمونه های 
جمع آوری شده از توالت و حمام و همچنین بیش از نیمی از نمونه های 

جمع آوری شده از راهروها دارای مواد ژنتیکی ویروس کرونا بوده اند.

به نظر می رســد یک ویروس مشترک میان انســان و حیوانات به نام 
»ایســیک-کول« که برآمده از خفاش ها اســت، برای نخستین بار در 
طــول تاریخ نیم قرنی خود به اروپا راه یافته اســت.به گزارش آی ای، 
ویروس های مشــترک بین انسان و حیوانات در سال ۲۰۲۰ با گسترش 
ویروس کرونا در سراســر جهان مورد توجه ویــژه قرار گرفته اند. با این 
حال، در حالی که ویروس »SARS-CoV-۲« همچنان به قربانی گرفتن 
در سراســر جهان ادامه می دهد، مشــخص شده است که یک ویروس 
مشترک دیگر میان انسان و حیوان برای اولین بار به اروپا گسترش یافته 
است.این ویروس جدید که ویروس »ایسیک-کول«)Issyk-Kul( نام دارد، 
مدتی است که شناخته شده است. در حقیقت، این ویروس برای اولین 

بار در سال ۱۹۷۳ در ایاات متحده آمریکا شناسایی شد.

خورشــید مصنوعی کره جنوبی با عملکرد ۲۰ ثانیــه ای در دمای ۱۰۰ 
میلیون درجه ســانتیگراد موفق به ثبت یک رکورد جدید جهانی شد.به 
، یک دستگاه همجوشی ابررســانا است که به عنوان خورشید مصنوعی 
کره ای نیز شناخته می شــود، رکورد جهانی جدیدی را ثبت کرده است، 
چرا که موفق شــد پاسمای در دمای باا را به مدت ۲۰ ثانیه با یک یون 
در دمای بیش از ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد حفظ کند.مرکز تحقیقات 
»KSTAR« در انستیتوی انرژی همجوشی کره)KFE( اعام کرد که در یک 
تحقیق مشترک با دانشگاه ملی سئول)SNU( و دانشگاه »کلمبیا« در ایاات 
متحده، موفق به کار مداوم با پاسما به مدت ۲۰ ثانیه با یک یون-دمای 
بااتر از ۱۰۰ میلیون درجه شده که یکی از اصلی ترین شرایط همجوشی 

هسته ای در »کمپین پاسمای KSTAR ۲۰۲۰« است.

علل ابتای کادر درمان به 
»کروناویروس«

شیوع یک ویروس دیگر از 
خفاش ها برای اولین بار در اروپا

 »خورشید مصنوعی« 
کره جنوبی رکورد زد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حال و هوای کریسمسی در شهر "گالوی" ایرلند/ رویترز

شورلت اسپارک، ارزان ترین خودروی بازار ایاات متحده
آمریکایی ها بیشــتر به پیکاپ ها و شاسی بلندهای بزرگ با پیشــرانه های قدرتمند و گیربکس های اتوماتیک عاقه دارند اما ارزان ترین 
خودروی حال حاضر بازار ایاات متحده یک هاچ بک ساب کامپکت کوچک با گیربکس دستی یعنی شورلت اسپارک مدل ۲۰۲۱ است. 
این ماشین همچنین تنها خودروی صفرکیلومتر مدل ۲۰۲۱ است که در آمریکا با قیمت کمتر از ۱۵ هزار دار می توان خرید. اسپارک 
با قیمت پایهٔ ۱۴,۳۹۵ دار، ارزان ترین خودروی قبلی بازار یعنی میتسوبیشی میراژ را مغلوب می کند زیرا این هاچ بک ژاپنی برای مدل 
۲۰۲۱ مورد به روزرسانی قرار گرفته و قیمت آن به ۱۵,۵۶۵ دار افزایش یافته است.سایر گزینه ها در کاس ساب کامپکت نیز قیمت پایهٔ 
بااتری دارند. این مدل ها شامل نیسان ورسا با قیمت ۱۵,۸۵۵ دار، هیوندای اکسنت با قیمت ۱۶,۳۹۰ دار و کیا ریو با قیمت ۱۶,۸۱۵ 
دار می شود. البته این قیمت ها برای گیربکس دستی است و در نسخهٔ اتوماتیک که بیشتر خریداران خواهان آن هستند، قیمت ها افزایش 
پیدا می کند. بااین حال، با گیربکس اتوماتیک هم اسپارک با قیمت پایهٔ ۱۵,۴۹۵ دار ارزان ترین گزینه خواهد بود و بعدازآن میراژ CVT با 
قیمت ۱۶,۵۹۰ دار قرار می گیرد. گیربکس اتوماتیک اسپارک نیز از نوع CVT است که به یک پیشرانهٔ ۱.۴ لیتری چهار سیلندر تنفس 

طبیعی با ۱۰۰ اسب بخار قدرت متصل می شود.

هم چنان چند نفر در توچال مفقود هستند

آخرین آمار تلفات در ارتفاعات تهران
رییس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی از فوت ۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در ارتفاعات تهران و مفقودی چندین تن دیگر در توچال 
و قلعه دختر آهار خبر داد.حمید مساعدیان، رییس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، درباره اتفاقات ناشی از بهمن و بوران در ارتفاعات 
تهران گفت: روز گذشته نفرات زیادی در توچال و کلکچال گیر افتادند که دیروز تیم امداد و نجات به آنان دسترسی پیدا کرد. متاسفانه 
دو جنازه در دارآباد و یک مفقودی در آهار وجود دارد. تیم های امداد و نجات در آهار به صورت زمینی برای جستجوی فردی که گرفتار 
بهمن شــده عازم شــدند، چرا که اگر بالگرد در منطقه حضور پیدا کند ممکن است دوباره بهمن رخ دهد. او افزود: در توچال و کلکچال 
امداد بالگردی داشتیم. در توچال فوتی نداشتیم و تنها چند نفر مفقود شدند که برخی از آنان پیدا شدند. متاسفانه هنوز هم چند نفری 
در توچال مفقود هستند که باید تکلیف آنان مشخص شود. رییس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی در خصوص آمار کلی اتفاقات روز 
گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸ فوتی در ارتفاعات مختلف تهران داشتیم. به نظر می آید هنوز هم چندین نفر مفقود هستند 

و آمار مستند و دقیقی نداریم، چرا که بسیاری از خانواده ها با ما تماس گرفته و اعام کرده اند که اعضای خانواده آنها به خانه برنگشتند.

حرف روغی از لب جاان بگو بهر خداباه اخبرنی بما قد ال جیران الحمیای اصد جاان تو را صد جان و دل بادا فداجاء البرید مبشرا من بعد ما طال المدا م انها خوش آنکه از یک جره می، سازی مرا از من جداقد ذاب قلبی یا بنی شوا الی اهل الحمیمفتاح ابواب النهی مشکوة انوار الهدییا ایها الساقی أر کأس المدا
منع من محنت زده زان بادهٔ محنت زداهذا الربیع اذا آتی یا شیخ قل حتی متی رس ما اهتداقم یا غام و قل لنا الدر این طریقه القلب ضیع رشده و من المدا

پیشنهاد

چهره روز

رمان راز
رمان راز اثر کوتاهی از نویسنده فرانسوی، فیلیپ گرمبر 
اســت که حوادث آن با جنگ جهانــی دوم گره خورده 
است. داستان افرادی که به نظر می رسد از اتفاقات جنگ 
و کشتارهای آن عبور کرده اند و اکنون زندگی آرامی برای 
خود فراهم کرده اند. اما تلخی های گذشته هنوز آن ها را 
تحت تاثیر قرار می دهد. رازهایی وجود دارد که باید آشکار 
شوند و آدم هایی هستند که باید به آرامش برسند. راوی 
کتاب پســربچه ای تنها و ناامید است که برخاف پدر و 
مادرش )که هردو ورزشکار حرفه ای هستند( بدن نحیف 
و ضعیفی دارد. به نظر می رســد پدر و مادر »فیلیپ« از 
داشــتن او ســرخورده اند و به طور کلی هیچ کدام شوق 
زندگی ندارند. اما این پســربچه هم به کسی نیاز دارد تا 
تنهایی خود را با او شریک شود. او به کسی نیاز دارد که شریک اشک هایش شود. شاید یک برادر خیالی 
گزینه مناسبی باشد!من یگانه پســر خانواده ای بودم که جز من فرزندی نداشت، اما تا مدت ها برادری 
هم داشتم. در سفرهایی که مدرسه برای گذراندن تعطیات ترتیب می داد، این قصه را به آشنایان تازه 
یا دوســتان موقتم می گفتم و آن ها هم ناگزیر حرفم را باور می کردند. من یک برادر داشــتم، برادری 
خوش قیافه تر و قوی تر از خودم، برادری بزرگ تر، معرکه، نامرئی. یک روز فیلیپ همراه مادرش به انباری 
رفته و در آن اتاق ناشــناخته که سرشار از خاطرات است، یک عروسک پیدا می کند. سگی پشمالو که 
کرک های مخملی نخ نمایی دارد. پسربچه بافاصله آن را بغل می کند اما چون احساس می کند مادرش 
ناراضی است، سگ را سرجایش می گذارد.مدتی است که فیلیپ احساس می کند رازهایی وجود دارد که 
از او پنهان می کنند. به عنوان مثال پدرش نام خانوادگی شان را عوض کرده ولی در پاسخ هر سوالی فقط 

می گوید: »اسم ما همیشه همین بوده و این موضوع چنان بدیهی است....

 احمد محمود
احمــد اعطــا ملقب به احمــد محمود نویســندهٔ رمان 
پرمخاطب همســایه ها است که مدار صفر درجه و بیش 
از سیزده اثر دیگر را نیز پیرو مکتب واقع گرایی اجتماعی 
خلق کرد. محمود را نویسنده ای می شناسند آگاه به زمانهٔ 
خویش و بینا به مضامین سیاســی. دریافت جوایز ادبی 
متعدد و ترجمه ٔ آثارش به زبان های گوناگون، آوازهٔ محمود 
را به آن سوی مرزها کشــاند.احمد محمود را پیشاهنگ 
نحلهٔ داستان نویســی جنوب ایــران می دانند. محمود از 
داستان نویسانی است که قّصهٔ جنوب را ماندگار کرد. وی 
از پدر و مادری دزفولی به دنیا آمد. آنان پس از جنگ دوم 
جهانی به اهواز کوچ کرده  بودند تا فرصت شغلی بیابند. 
احمد در اهواز درس خواند و از دبیرســتان شاپور سابق 
دیپلم گرفت. در همایش های حزبی اواخر دهه۲۰ شرکت کرد، دستگیر شد و به زندان دژبان لشکر۱۰ 
زرهی اهواز افتاد. پس از گذراندن دوران زندان و تبعید و شــکنجه، یعنی اواخر دهه۳۰ داســتان بلند و 
جذاب »داستان یک شهر« را نوشت که دست چین این تبعید رنج بار اما پرتجربه بود.ادبیات احمد محمود 
را از لحاظ درون مایه و فضا و محتوا بازتاب جنوبی جهان  شمول می دانندو محمود را نویسنده ای می خوانند 
که به متن زندگی پرداخته و رنج های اجتماعی را ترسیم کرده است. وی استاد مسلّم خلق فضا و زبان 
اســت و در آثارش نفت، اعتصاب، مبارزه، شط، کشــتی، لنج، گرما و شرجی، نخل، خانه های کارگری، 
بیســت فوتی ها، بلوک های کارمندی... قّصه های آشنایی  است. احمد محمود در اواخر عمر دچار بیماری 
تنگی نفس شد و این بیماری در سال ۱۳۸۰ یک بار او را به بیمارستان کشاند. در اول مهرماه ۱۳۸۱ بار 
دیگر حال او به وخامت گرایید و پس از انتقال به بیمارستان و بستری شدن، در روز جمعه ۱۲ مهر سال 

۱۳۸۱ به دنبال یک دورهٔ بیماری ریوی در بیمارستان مهراد در تهران درگذشت.

فرهنگ

لوگو فستیوال مونوپرفورمنس رونمایی شد و عوامل 
مستند نمایش »سرباز« معرفی شدند.لوگو فستیوال 
مونو پرفورمنس  بر اساس یکی از تندیس های هنرمند 
اسپانیایی “جسوس کوریا پرز “ رونمایی شد.طبق خبر 
رســیده، هیوا امینی - دبیر فستیوال - ضمن مکاتبه 
با این هنرمند و گرفتن رضایت و موافقت او تندیس 
مذکور را به مصطفی مرادیان مشاور هنری فستیوال 
ســپرد و وی با تغییراتی اندک، آن را به عنوان لوگو 
این فســتیوال طراحی نهایــی کرد.کوریا پرز در ۲۴ 
دســامبر ۱۹۶۹ در مادرید متولد و در ســال ۱۹۹۲ 
از دانشــگاه UCM فارغ التحصیل شد. دوره دکترا را 
در ســال ۱۹۹۵ به پایان رساند. آثار او در کشورهای 
 Typhlological کره جنوبی( ، موزه( Sungsan مختلفی به نمایش در آمده اســت از جمله تاار هنر
ONCE ، صندوق هــای میراث هنری CAM  و صندوق های میراث هنری UCM ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳.

عوامل تولید مستند نمایش  »سرباز« معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
رودکی، مســتند نمایش  »سرباز« به نویسندگی و کارگردانی حسین پارسایی و طراحی حرکت 
علی براتی اســت. در این اثر با حضور انوش معظمی، مجید رحمتی، مسعود رحیم پور، رضا راد، 
ندا سیاس، سروش کریمی نژاد، احمد صمیمی، حسین نصری، میاد محمدزاده، آصف جاودانفرد، 
یونس حمزه لویی، رضا طالبی، آرمان صلحی، ســعید نوعی، میثم جبــارزاده، رضا خاکی، مارال 
قادری، امید کفایتی، اسماعیل صالحی، الکس ملک کرم، مهدیار کشمیری، حامد شمسه، هومن 
حسین زاده و ملیکا کاشانی ســیره، روش و منش شهیدحاج قاسم سلیمانی به عنوان یک چهره 

بین المللی مستندنمایی می شود.

خبری از »سرباز« و فستیوال مونوپرفورمنس


