امیرعبداللهیان در نشست خبری:

عامان ترور سردارسلیمانی  48تن هستند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی ستاد سالگرد مردمی شهید سردار سلیمانی گفت :آمران و عامان اصلی ترور سردار شهید به  ۴۸تن افزایش پیدا کرده اند.حسین امیر عبداللهیان سخنگوی
ستاد سالگرد مردمی شهید سردار سلیمانی صبح دیروز (یکشنبه) در نشست خبری اعام برنامههای بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (مکتب
حاج قاسم) برای مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت فرماندهان شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اظهار داشت :اولین سالگرد شهادت
سردار سپهبد سلیمانی عزیز همزمان است با ورود به ایام شهادت حضرت فاطمه (س) .سردار سلیمانی در حسینیه خود در زادگاهشان کرمان همیشه مراسم عزاداری
این ایام را برگزار میکردند.ویژگی اصلی سردار سلیمانی مردمی بودن وی بود.وی عنوان کرد... :

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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در آبان امسال

قیمت  ۲۰قلم کاا  ۲تا  ۴برابر شد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

چین منتظر انتخابات  ۱۴۰۰در ایران

5

مصرف سرانه گوشت قرمز دهکهای پایین فقط  25گرم در ماه

 35درصد مردم زیر خط فقر

مدیر کل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه  ۳5درصد مردم زیر خطر فقر هستند
گفت :در دهک های یک تا  ،۳مصرف کالری کاهش یافته و همچنین مصرف گوشــت با کاهش زیادی مواجه و
تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شــده است .موسی شهبازی مدیر کل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش
های مجلس در نشســتی در این مرکز اظهار کرد :نرخ فقر در کشــور ما به حدود  ۳5درصد رسیده است یعنی
 ۳5درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.....
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تجارت خارجی در آذرماه به 7.3
میلیارد دار رسید
5

مدیرعامل :NPC

درآمدزایی  44میلیارد داری؛ تا پایان
برنامه هفتم
4

امید به کاهش فساد با نهایی شدن ایحه تعارض منافع

ایحهای که در رفت و آمد مجالس فراموش شد!
3

معاون وزیر راه و شهرسازی اعام کرد

زمان ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به احتمال فراوان مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در ماه
جاری انجام می شــود گفت :همین هفته تعداد واحدهای جدید و زمان ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی
مسکن اعام می شود.محمود محمودزاده اظهار کرد :دوشنبه یا سه شنبه ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن برای
نام نویسی مرحله دوم مشخص خواهد شد و احتماا این هفته زمان ثبت نام مرحله دوم را به اطاع متقاضیان
می رســانیم.وی با اشاره به مهلت سه باره به متقاضیان نوبت اول برای تکمیل موجودی گفت :همه تاش ما
این اســت که اوا با حداکثر ظرفیت پروژه اقدام ملی را جلو ببریم و دوما متقاضیان واجد شرایط از این طرح
جا نمانند .به همین لحاظ فرصت واریز وجه را سه مرتبه برای کسانی که به هر دلیل مثل نداشتن نقدینگی
کافــی توانایی تامین آورده حدود  ۴۰میلیون تومان در مهلت های اول و دوم نداشــتند تمدید کردیم.معاون
مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :با این وجود نمی توانیم طرح را معطل بگذاریم و باید
پروژه ها در مناطق مختلف کشور از نظر تعداد مشارکت کنندگان تعیین تکلیف شوند.محمودزاده درباره زمان
ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن گفت :باید اطاعات را بر اساس ظرفیتهای خالی جمع بندی کنیم.
ظرف چند روز آینده تقاضاهایی که از مناطق مختلف ارسال شده با اولویت شهرهایی که قبا ثبت نام نشده و
شهرهایی که هم اکنون دارای ظرفیت هستند جمع بندی و اعام می کنیم.وی اظهار کرد :تاشمان این است
که در دی ماه ثبت نام دور جدید طرح اقدام ملی مسکن انجام شود.

مرکز پژوهشهای مجلس تشریح کرد؛

تناقض ارزی دولت در بودجه
مرکز پژوهش های مجلس شــیوه انعکاس ارز در بودجه  ۱۴۰۰را همراه با تنقاضات فراوان توصیف و اعام کرد :دولت برای نرخ ارز ،در بودجه ســال آینده  ۴نرخ
متفاوت در نظر گرفته است .مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی شیوه انعکاس نرخ ارز در ایحه بودجه سال  ۱۴۰۰را مورد انتقاد قرار داد .در این گزارش آمده
است .با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها مؤثر خواهد بود ،نرخ ارز در نظر گرفته شده در
ایحه بودجه میتواند عاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش بینی شده ،بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.ایحه بودجه سال  ۱۴۰۰از این منظر با
تناقضات فراوانی همراه است .در شرایطی که مقامات دولت در اظهارات خود بر تداوم سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات  ۸میلیارد دار کاای اساسی و دارو
تأکید دارند ،نرخ ارز در نظر گرفته شده برای محاسبه کل منابع حاصل از صادرات نفت سهم دولت (ردیف  ۱۱.5۰۰ )۲۱۰۱۰۱تومان برای هر دار عنوان شده
است.از سوی دیگر در جز « »۴بند «ب» تبصره « »۱در ارتباط با سیاست ارز ترجیحی عنوان شده است که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این
قانون به نرخ ســامانه معامات الکترونیک ( ،)ETSمنابع وصولی صرف تأمین معیشت و سامت مردم میشود .این موضوع در حالی است که در ردیف ۲۱۰۱۰۲
(منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) و نیز در ردیف ( ۳۱۰۷۰5منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی (کاهش سهم
 ۱۸درصد صندوق توسعه ملی)) ،نرخ تسعیر ارز ،معادل نرخ ( ETSمیانگین نرخ سنا و نیما) عنوان شده ،اما در عمل نرخ ارز  ۱۱5۰۰تومانی برای آن در نظر گرفته
شــده اســت.عاوه بر موارد فوق در ردیف  ۲منابع جدول تبصره « ۱۲۰ ،»۱۴هزار میلیارد تومان از محل صادرات فراورده پیش بینی شده که در صورت محاسبه
نرخ ارز  ۱۱5۰۰میبایســت ارزش داری صادرات فراورده به بیش از  ۱۰میلیارد دار میرســید؛ این در حالی است که میزان صادرات فراورده بسیار کمتر از این
میزان پیش بینی شده است .هرچند در مورد نرخ ارز در نظر گرفته شده در این تبصره و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه بودجه شرکتهای دولتی ،توضیحی در
ایحه بودجه ذکر نشــده اســت ،اما به نظر میرسد که مبنای محاسبه نرخ ارز در این موارد حدود  ۱۷هزار تومان بوده است.مورد دیگری که در آن نرخ ارز مورد
اســتفاده قرار میگیرد ،شــیوه محاسبه حقوق ورودی است (ردیف  )۱۱۰۴۰۱که در این بخش ،در ایحه بودجه سال  ،۱۴۰۰نرخ ارز  ۴.۲۰۰تومان برای هر دار
در نظر گرفته شــده و حقوق ورودی براســاس این نرخ وصول میشود.با توجه به توضیحات ذکر شده به نظر میرسد که ایحه بودجه سال  ۱۴۰۰حتی از منظر
شــکلی نیز از پیوســتگی ازم برخوردار نیست و نرخهای ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است .این موضوع میتواند دال بر اراده ایجاد عدم
شفافیت در ایحه بودجه قلمداد شود.

تشریح آخرین اقدامات ساخت واکسن ایرانی کرونا

آمادگی تولید  ۱.۵میلیون دوز واکسن از  ۴۰روز آینده
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از آمادگی این ستاد برای تولید  ۱۲میلیون دوز واکسن ظرف  ۶ماه پس از تأیید
نهایی آن خبر داد .محمد مخبر در جریان بازدید از محل آماده شده برای تولید واکسن ایرانی کرونا گفت :در
این شهرک یک مرکز جامع تولید انواع واکسن را راهاندازی خواهیم کرد که آمادگی تولید  9۰درصد واکسنهای
کشور در آن وجود خواهد داشت.وی با اشاره به مراحل تست انسانی واکسن کرونا اظهار کرد :علیرغم تبلیغات
سوء شبکههای معاند و رسانههای ضدانقاب تا امروز  ۶۰هزار داوطلب برای تزریق واکسن با سامانه ۴۰۳۰تماس
گرفتهاند و  ۳۶هزار نفر پس از اطاع از شرایط ازم ،ثبتنام خود را قطعی کردهاند ،اگرچه ما بیشتر از  5۶نفر را
نمیتوانیم بپذیریم.مخبر افزود :این  5۶نفر از یک منطقه یا یک جنس و سن هم نخواهند بود و به صورت متنوع
و پراکنده انتخاب خواهند شد و تزریق هم به صورت یکجا و همزمان نخواهد بود و در یک دوره زمانی تزریق
انجام خواهد شد.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره آغاز تست انسانی خاطرنشان کرد :ظرف دو سه روز آینده
اولین تزریق انجام خواهد شد ،جان انسانها برای ما اولویت اول است و کار پیچیده و حساسی است و لذا بسیار
سختگیرانهتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی تمام ماحظات و نکات را رعایت میکنیم و اصراری
برای جلو افتادن هیچ فرایندی نداریم.وی عنوان کرد :واکســن ایرانی کرونا ،هیچ چیزی کمتر از واکسنهای
ساخته شده در ســایر نقاط جهان ندارد و تقریبا واکسن تولیدی توسط دانشمندان ستاد کمترین عوارض را
خواهد داشت.مخبر با اشاره به توان تولید واکسن در این مجموعه گفت :ظرف  ۴۰روز آینده به ظرفیت تولید
ماهیانه  ۱.5میلیون دوز خواهیم رسید و از  ۶ماه دیگر این ظرفیت به ماهیانه  ۱۲میلیون دوز خواهد رسید و
پس از تأمین نیاز کشور  ،قادر خواهیم بود که واکسن را به خارج از کشور هم صادر کنیم.

پیش بینی قیمت طا تا پایان هفته
رییــس اتحادیــه طا و جواهر تهران گفت :بازار طا در آرامش اســت و قیمتها تغییری نکرده و پیشبینی
میشود این وضعیت ثبات ادامهدار باشد.ابراهیم محمدولی با اشاره به قیمتهای دیروز طا و سکه بیان کرد:
طی چند هفته اخیر بازار طا به آرامش رســیده و قیمتها به ثبات رســیده است چراکه اونس جهانی و نرخ
ارز هم نوســانی ندارند.به گفته رییس اتحادیه طا ،تقاضا در بازار طا بســیار پایین است و این موضوع باعث
رکود بازار شــده ،اما امیدواریم باتوجه به ثبات قیمتها بازار در سه ماه پایانی سال رونق بگیرد و مردم دوباره
به ســمت خرید مصنوعات طا و سکه سوق پیدا کنند.او درباره چشمانداز روند بازار طا اظهار کرد :قیمتها
در بازار طا مدت زیادی اســت که تغییر آنچنانی نداشته و طا در حد ۱۰هزار تومان و سکه ۲۰۰هزار تومان
نوسان داشته ،لذا پیشبینی میشود که این روند ثبات تا پایان هفته جاری هم ادامه داشته باشد.محمدولی با
تشریح قیمتهای دیروز گفت :در جریان معامات دیروز بازار آزاد تهران در ساعت ( )۱۴:۰۰قیمت سکه امامی
با افزایش ۱۰۰هزار تومانی به ۱۱میلیون و 9۰۰هزار تومان رســید و سکه طرح قدیم در قیمت ۱۱میلیون و
۴۰۰هزار تومان ثابت ماند.

فضای منطقه در یکصد ســال گذشــته هیچ گاه مثل امروز برای
چین آماده سرمایه گذاری نبوده است .چینیها در جنوب پاکستان
میلیاردها یوآن سرمایه گذاری نمودهاند و فضا را برای گسترش این
سرمایه گذاریها از همیشه مساعدتر یافتهاند .تفاهمنامه همکاری
و همراهی  ۴۰۰میلیلرد داری با ایران هم در دســت چینیها در
انتظار رسیدن به یک جو سیاسی پایدار در ایران است .چینیها به
انتخابات ایران در ســال  ۱۴۰۰هجری شمسی چشم امید و ثبات
سیاســی اقتصادی دوختهاند .دولت آمریــکا از این رخداد میتواند
جیغ بنفش بکشــد .هیچ فرقی نمیکند که دولت ترامپ این جیغ
را بکشــد و یا دولت بایدن مجبور به آن شود .آمریکا سه سال پس
از کاهش تدریجی در دولت دونالد ترامپ ،در ســال  ۲۰۲۰شدیدا ً
تضعیف شده است .پکن و واشنگتن یکدیگر را به خاطر همهگیری
کروناویروس متهم کردهاند ،در یک جنگ اقتصادی بیسرانجام وارد
شدهاند ،بر سر شبکههای فایوجی و سایر فناوریها رقابت کردهاند
و در مورد نقض حقوق بشر در هنگکنگ و سین کیانگ (در کنار
سایر مسائل) به مناقشــه کودکانه پرداختهاند .وب سایت شورای
روابط خارجی آمریکا در یادداشتی نوشت :جو بایدن ،رئیسجمهور
منتخــب آمریکا ،از روز اول ریاســت جمهوری خــود باید با این
چالشها دست و پنجه نرم کند .کارشناسان شورای روابط خارجی
( )CFRرویدادهای مهم مؤثر بر روابط چین-آمریکا در سال گذشته
را بررســی کرده و اقدامات احتمالی دولت بایدن را مورد تجزیه و
تحلیل قرار دادهاند .در هفتههای پس از انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،مقامات این کشــور درزمینهٔ تبــت ،تایوان ،جدایی مالی و
دریای جنوب چین اقدامات زیادی انجام داده و به طرحهای چهار
ســال گذشته خود افزودهاند .این اقدامات اگرچه ظاهرا ً کار را برای
دولت بایدن دشــوار خواهد کرد اما در عوض ،اهرم بیشتری برای
چانهزنی و تغییر شرایط کنونی بین دو کشور در اختیار گروه بایدن
قرار خواهد داد .دولت بایــدن گزینههای زیادی در اختیار خواهد
داشــت که چه میزان از اقدامات گروه ترامپ را حفظ کند .برخی
از این تصمیمــات ،ازجمله لغو یا تداوم تعرفهها بر کااهای چینی
به ارزش  ۳۷۰میلیارد دار ،چالشبرانگیز خواهد بود .این تعرفهها
به اقتصاد آمریکا آســیب زدهاند اما همزمان اهرمهای اقتصادی در
اختیار آمریکا قرار دادهاند .ســایر اقدامات ،از قبیل احیای گفتگوی
امنیتی چهارجانبه با اســترالیا ،هند و ژاپن ،تقویت روابط آمریکا-
تایوان و تحریم اشخاص و شرکتهای متهم به نقض حقوق بشر در
ســین کیانگ ،احتمااً پا برجا خواهند بود .دولت بایدن میتواند با
ترمیم برخی شــکافهای برجا مانده از دولت ترامپ ،دستاوردهای
سریعی داشته باشــد .بازگشت به توافقها و مؤسسات بینالمللی،
مشــارکت با متحدان اروپایی ،تقویت آمریکا و بازسازی چارچوب
دیپلماتیک چین-آمریکا ،احتمااً در دستور کار بایدن خواهد بود.
اگر چه به نظر میرسد که ضربه واردشده به آزادی هنگکنگ در
ســال  ۲۰۲۰و به تبع آن ،بر روابط چین با لیبرال دموکراسیهای
غربی نظیر آمریکا ،در آینده نزدیک غیرقابلجبران خواهد بود .شیوه
مدیریت پکن در هنگکنگ به قلع و قمع منافع اروپا و آمریکا در
آن منطقه باعث تخریب شــدید روابط چین-آمریکا و حتی با اروپا
شده اســت .تخریب منافع قدیمی انگلستان در هنگ کنگ و در
پوست گردو گذاشــت دست غربیها خشم خفته عمیقی را ایجاد
نموده که شــاید با هیچ زمانی قابل مقایسه در ایجاد کدورت نبوده
باشــد« .نهاد قانونگذاری چین»« ،کنگره ملی خلق» و «کمیته
دائمی» قوانین جدیدی برای هنگکنگ صادر کردند و این قوانین
توسط پلیس مخفی و مقامات منصوب شده از سوی دولت مرکزی
چین به سرعت اجرا شدند .این امر ،شورای قانونگذاری هنگکنگ
را تضعیف ســاخت ،چشمانداز انتخابات با نیتهای غربی را از بین
برد ،اختیارات دادگاههای مستقل را محدود کرد ،رسانههای طرفدار
دموکراســی غربی را محدود نمود .همه اینهــا باعث ایجاد راهبرد
جدایی چین از غرب گردیده اســت و بدون شــک چینیها منافع
خود را برای تداوم و رشــد قدرت اقتصادی در منطقه خلیج فارس
و دریــای عمان و اقیانوس هند یافته انــد همین امر به جمهوری
اســامی ایران مجال آغوش باز کــردن برای جذب صدها میلیارد
دار سرمایه را خواهد داد .پیوندهای گذشته با چین به آسانی بدون
تاثیر در ساختار استقال و آزادی جمهوری اسامی میتوانند صدها
برابر عمیقتر گستردهتر و فراگیرتر در منطقه بوده باشند .همه توجه
مجلس و قوه قضاییه باید معطوف این امر بوده باشد که در انتهای
دولت دوازدهم با توجه به روحیه غربی دولت اتفاقی که زمینه تکدر
و رنجش چین را فراهم آورد فراهم نشود .آینده روابط ما با چین به
بلوغ دولت آینده در ایران هم بســتگی دارد و شکی ندارم که ما با
این روابط بطور ویژه و فرایندی نگاه میکنیم.
والسام

اثبات میکنیم واکسن داخلی بر واکسنهای خارجی ارجح است

 ۱۱9فوتی کرونا در شبانه روز گذشته

وزیر بهداشــت گفت :در آینده اثبات میکنیم واکسن داخلی بر واکسنهای خارجی ارجحیت دارد.سعید نمکی وزیر بهداشت هفته گذشته هفته پرالتهابی برای
جهان بود اما خوشبختانه در هفتهای که گذشت به آمار مرگ زیر  ۱۲۰نفر در روز رسیده است و بعد از چند ماه اولین روزی است که به این آمار رسیدیم ،یک نفر
مرگ هم برای ما غم انگیز است.نمکی گفت :وضعیت کشور از لحاظ شیوع بیماری هر روز نسبت به کشورهای دیگر رو به بهبودی است ،دیروز خوشبختانه مرگ ما
به روزهای اردیبهشت که نزدیک صفر بود درحال نزدیک شدن است .در روزهای یک آذر ۲۲ ،آذر و اواخر آذر و ششم دی نقشه شیوع بیماری به روز شده است .در
اوایل آذر وضعیت اغلب نقاط کشور قرمز بود اما امروز اغلب نقاط زرد شده است و تعداد شهر قرمزی نداریم  ۱۰۸شهر نارنجی و  ۳۴۰شهر در وضعیت زرد هستند.
وی خاطرنشان کرد :مشارکت همه دستگاهها خصوصا سازمان بسیج و سایر وزارتخانهها باعث شد تا وضعیت کشور رو به بهبودی رود .سازمان بسیج نقش پررنگی
در همکاریها داشته است .سازمان هال احمر در بعد نظارتی بیشتر کمک کردند و سازمان بسیج در بعد حمایت و مراقبت کمک کردند ،موضوع مراقبت بیشتر
بر ذوش همکاران من در نظام بهداشت و درمان بوده است.وی گفت :هرگز ردپایی از ویروس جهشیافته انگلیسی در کشور ندیدیم ،اما ممکن است ویروسها به
سرعت در همه کشورها منتشر شوند و تنها راهکار رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است و باید در این زمینه مراقبت و نظارت کنیم.وزیر بهداشت افزود :همکاران ما
نگرانی دارند به دلیل اینکه زخم دیده روزهای پس از آرامش اردیبهشت ماه هستیم ،ما نگران ایاب و ذهاب درون شهری هستم و نگران برگزاری مراسمها .وی در
خصوص خرید واکسن خاطرنشان کرد :شرط ما خرید واکسن کارا است ،کار عظیم و حماسه در داخل کشور در حال انجام است خوشبختانه مراحل تست انسانی
درحال انجام است مردم به توانایی محققان باور داشته باشند .ما قدمتی حدود یک قرن در انستیتو پاستور داریم ،عزیزانی که در حال تحقیقات هستند دلسرد
نشوند و باید مقتدرتر کار را ادامه دهند و در آینده اثبات میکنیم واکسن داخلی بر واکسنهای خارجی ارجحیت دارد.

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت :مجموع بیمــاران کووید  ۱9در
کشــور از یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر گذشت.ســیما سادات اری،
بعد از ظهر دیروز یکشــنبه  ۷دی  ،99به ارائه گزارشــی از وضعیت
بیماری کرونا در کشور پرداخت.سخنگوی وزارت بهداشت ،با عنوان
این مطلب که تا دیروز  5هــزار و  5۰۲بیمار جدید مبتا به کووید
 ۱9در کشور شناسایی شدند ،افزود :مجموع بیماران به یک میلیون و
 ۲۰۰هزار و  ۴۶5نفر رسید.اری گفت :متأسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۱9 ،بیمار کووید  ۱9جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  5۴هزار و  ۶9۳نفر رســید.وی افزود:
خوشبختانه تا کنون  95۱هزار و  ۸۶۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارستانها ترخیص شدهاند.

وضعیت  ۵۲۱۲بیمار وخیم است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

قالیباف:

بودجه  ۱۴۰۰نیاز به اصاحات اساسی دارد
رئیس مجلس شورای اسامی گفت :ایحه بودجه  ۱۴۰۰نیاز به اصاحات اساسی
دارد چرا که کســری تراز عملیاتی ایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷
درصد رشــد داشته اســت و هزینهها  ۴۷درصد افزایش پیدا کرده ،در حالی که
درآمدها حدود  ۱۰درصد افزایش یافته اســت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
شــورای اسامی در جلسه علنی دیروز قوه مقننه و در نطق پیش از دستور طی
ســخنانی اظهار داشت :ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) فرا رسیده و ملت
ایران در عزاداریهای گذشــته ،ارادت قلبی خود به خاندان عصمت و طهارت را
نشان دادهاند؛ این روزها نیز همانطور که مراجع عظام تقلید تاکید کردهاند ،ازم
اســت اقامۀ عزای حضرت فاطمۀ زهرا(س) با شکوه و با رعایت پروتکلها انجام
شود.وی افزود :همانگونه که در سالهای دفاع مقدس ،رمز بسیاری از پیروزیهای
ملت ما «یا فاطمۀ زهرا (س)» بود ،امروز نیز دست به دعا برمیداریم و از ایشان،
عبور از ســختیهای ناشــی از همهگیری کرونا و باز شدن گرههای معیشتی را
میخواهیم .عاوه بر این ایام عزاداری امســال ،فرصت خوبی برای بزرگداشــت
مقام مرد میدان ،عاشق واقعی خاندان اهل بیت(ع) و خادم مخلص حضرت فاطمه
زهرا(س) ،شــهید حاج قاسم سلیمانی است که با باور واقعی و قلبی ،به گرهگشا
بودن عنایات این خاندان ،عمر خود را وقف دفاع از مقام انسانیت و تامین امنیت
و رفاه و آســایش مردم کرد.رئیس مجلس شــورای اسامی در بخش دیگری از
ســخنان خود بیان داشــت :در خصوص موضوع همهگیری کرونا ازم است که
گفته شــود اولویت و تأکید اصلی ما ،بر روی سامت مردم و رفع هرچه سریعتر
مشکات و محدودیتهاست؛ هر مسیری که ما را سریعتر و مطمئن تر به هدف
رفع دغدغههای مردم در خصوص کرونا برســاند ،باید در دســتورکار قرار گیرد.
قالیباف ادامه داد :مردم عزیز ما مطمئن باشــند که مجلــس در این موضوع با
استفاده از توان کارشناسی متخصصان ،برای تامین مالی تولید واکسن داخلی و
یا خرید و وارد کردن واکســن ،با دولت همکاری ازم را خواهد کرد.وی در ادامه
با بیان اینکه مهمترین موضوع این روزها مسئله بررسی ایحه بودجه سال آینده
اســت ،خاطر نشان کرد :بودجه مهمترین سند حکمرانی ساانه کشور است که
هم جهتگیریهای کان و اساســی اقتصادی در آن نمود پیدا میکند و هم در
زندگــی جاری مردم تاثیر ملموس میگذارد .معتقدیم ایحه بودجه  ۱۴۰۰نیاز
به اصاحات اساســی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی ایحه بودجه نسبت به
بودجه ســال قبل  ۱۱۷درصد رشد داشته اســت و هزینهها  ۴۷درصد افزایش
پیدا کرده ،در حالی که درآمدها حدود  ۱۰درصد افزایش یافته اســت .کشور ما
فرصتهایــی همچون حدود  ۳هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی ،اموال اماک
و داراییهای دولتی ،معادن و منابع طبیعی بیشــماری ،سرمایه انسانی و دانش
تخصصی بســیاری دارد .چنین کشوری میتواند حتی در همین بودجه ،کسری
تراز عملیاتیاش را کاهش دهد.رئیس مجلس اظهار داشــت :وابستگی بودجه به
نفت باید به حداقل و بلکه به صفر برسد و منابع نفتی نباید صرف هزینههای جاری
کشــور شود .پیشرانهایی که تولید و اشتغال را رونق میدهند باید از این منبع
تامین شــوند و دولت منابع پایدار ایجاد کند ،منابعی که به معیشت و به کسب
و کار مردم و به تولید کشــور لطمه نزند ،منابعی که شکاف طبقاتی را کاهش و
عدالت اجتماعی را گسترش دهد .همانطور که رهبری معظم انقاب اسامی در
جلسه اخیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی فرمودند این راهکارها وجود دارد و
کارشناسان آنها را پیشنهاد دادهاند .امیدواریم نخبگان و صاحبنظران در این ایام،
مجلس و دولت را با نظرات کارشناســی خود همراهی کنند .قالیباف گفت :این
سند مهمترین موضوع تبادل نظر و گفتگو میان جامعه نخبگانی کشور ،دولت و
مجلس است و جامعه هم باید آگاه باشد که این سند چه تاثیری در زندگی آنها
میگذارد و چرا همه کارشناســان اذعان دارند که ریشه همه مشکات اقتصادی
کشور در کسری بودجه و شیوه تامین و جبران این کسری بود
امیر حاتمی:

وزارت دفاع با  ۹۰دانشگاه کشور
همکاری میکند
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت :وزارت دفاع با  ۹۰دانشگاه همواره
همکاری میکند .امیر حاتمی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح درباره
همکاری این وزارت خانه با دانشگاه ها اظهار داشت :از آنجایی که همکاری های
وزارت دفــاع با دانشــگاهها در غالب پروژه و طی یه دوره اســت می توان گفت
به طور متوســط با بیش از  ۹۰دانشگاه همواره در حال همکاری هستیم.وی به
برخی از دستاوردهای این همکاری اشاره کرد و گفت :دستاوردهایی که رونمایی
و به مردم ارائه می شــود و بخش زیادی هم که ارائه نمی شــود ،اغلب با کمک
و همکاری دانشــگاه ها تولید شده است .لذا یک ارتباط پیوسته بین وزارت دفاع
و دانشــگاهها وجود دارد.وزیر دفاع یادآور شد :به عنوان مثال پروژه بزرگی مانند
ساخت هواپیمای کوثر به بخش های کوچکتری تقسیم و متناسب با توانمندی
بین دانشگاهها ،پژوهشگاهها و بخش های تحقیقاتی تقسیم و سپس در صنایع
دفاعی تجمیع می شود.
با مصوبه مجلس:

داوطلبان ریاست جمهوری الزامی برای ارائه
برنامه مکتوب هنگام ثبتنام ندارند
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز مصوب کردند که داوطلبان انتخابات ریاست
جمهوری الزامی جهت ارائه برنامه مکتوب هنگام ثبتنام ندارند .ادامه بررسی طرح
اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی
دیروز(یکشــنبه هفتم دی ماه) قرار دارد.نمایندگان در جلسه دیروز و در جریان
بررسی طرح اصاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با حذف ماده ()5
طرح مذکور درباره حذف شرط ارائه برنامه داوطلبان هنگام ثبتنام در انتخابات
بــا  ۱۴۰رأی موافق ۸۶ ،رأی مخالــف و  ۸رأی ممتنع از مجموع  ۲5۴نماینده
حاضر در جلسه موافقت کردند.محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز درمجلس
به عنوان پیشــنهاد دهنده حذف ماده ( )5طرح مذکوربیان داشت :در این ماده
آمــده که داوطلبان هنگام ثبتنام برنامه مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی ارائه کنند؛ در حالی که ارائه برنامه زمان ثبتنام
مناسب نیست زیرا از ســویی ثبتنامکنندگان امکان تشخیص و ارزیابی برنامه
داوطلبان را ندارند و از سوی دیگر این برنامه نمیتواند در زمان مناسب در اختیار
افکار عمومی قرار گیرد.علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجلس نیز ضمن اعام مخالفت کمیسیون با حذف این ماده گفت :کمیسیون با
حضور نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس این طرح را تهیه
کرده لذا کار کارشناسی انجام شده و ارائه برنامه داوطلبان ریاست جمهوری هنگام
ثبتنام ضروری اســت.بر اساس این گزارش؛در ماده ( )5حذف شده طرح مذکور
آمده بود؛ در راستای احراز شرایط مقرر در اصل  ۱۱5قانون اساسی و نیز توانایی
اجرای اصل  ۱۳۴قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیسجمهور در تعیین برنامه
و خط مشی دولت ،داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام ،برنامه
مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند.
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امیرعبداللهیان در نشست خبری:
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عامان ترور سردارسلیمانی  ۴۸تن هستند

ســخنگوی ستاد سالگرد مردمی شهید ســردار سلیمانی گفت:
آمران و عامان اصلی ترور ســردار شهید به  ۴۸تن افزایش پیدا
کرده اند.حسین امیر عبداللهیان سخنگوی ستاد سالگرد مردمی
شــهید سردار سلیمانی صبح دیروز (یکشنبه) در نشست خبری
اعام برنامههای بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی (مکتب حاج قاسم) برای مراسم گرامیداشت نخستین
سالگرد شــهادت فرماندهان شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و
ابومهدی المهندس اظهار داشــت :اولین سالگرد شهادت سردار
سپهبد سلیمانی عزیز همزمان است با ورود به ایام شهادت حضرت
فاطمه (س) .سردار سلیمانی در حســینیه خود در زادگاهشان
کرمان همیشه مراسم عزاداری این ایام را برگزار میکردند.ویژگی
اصلی سردار سلیمانی مردمی بودن وی بود.وی عنوان کرد :سرکار
خانم زینب سلیمانی به نمایندگی از خانواده شهید فعالیتهای
گستردهای را برای مراسم سالگرد دنبال میکنند .شروع رسمی
برنامههای ســالگرد را در روزهای اخیر بــا دیدار اعضای خانواده
شــهید با مقام معظم رهبری داشتیم .برنامههای متنوعی نیز از
دوســتداران سردار طراحی شده است.ســخنگوی ستاد سالگرد
مردمی شهید سردار سلیمانی افزود :برنامههای سالگرد بازه زمانی
ده روزه را در پــی دارد و تــا  ۲۷دی ماه همزمان با نقطه عطف
خطبه مقام معظم رهبری در تجلیل از ســردار سلیمانی ،ادامه
پیدا خواهد کرد .در ســطح داخلی برنامهها اشکال و ابتکاراتی را
شــامل خواهد بود و اقشــار مختلف مردم ابتکارات خود را اعام
کردند .از اقشــار کارگری ،کارمندی و دانشگاهی تا هنرمندان و
ورزشکاران از اقشاری هستند که در بعد مردمی برنامهها را دنبال
میکنند.امیرعبداللهیان با بیان اینکه برنامهها به دلیل شــرایط
کرونایی به صورت مجازی برگزار میشود ،گفت :برخی برنامهها
بــه صورت حضوری در منطقه و حتــی در محور مقاومت انجام
خواهد شــد ،برنامههایی هم در ســطح بین المللی برنامه ریزی
شده است .فراخوان مسابقات کتابخوانی و … طراحی شده است.
فراخوان «مرد میدان» یکی از فراخوانهای مهم اســت .برگزاری
تئاترهایی به صورت آناین تحت عنوان سرباز مقاومت در سطح
ملی از جمله این برنامهها اســت.وی خاطرنشــان کرد :در طرح
نیروی بســیج ،تحت عنوان سردار سلیمانی در چند سطح اقدام
شــده است .برای سطح اول نیروهای بسیج در سطح مقاومت در
آستانه مبارزه با کرونا اقداماتی را انجام دادند و  ۲هزار نفر زندانی

غیرعمد با کمکهای مومنانه آزاد شــدند .قرار است همایشی با
رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت حضوری برگزار شود اما
این برنامه از طریق رســانه به صورت زنده پوشــش داده خواهد
شد.سخنگوی ستاد سالگرد مردمی شهید سردار سلیمانی ادامه
داد :همچنین در زادگاه ســردار سلیمانی عزیز در شهر و استان
کرمان برنامههای متنوعی به مدت  ۱۰روز طراحی شده است و
تمرکز این برنامهها مردمی بودن است .زیارت مزار شهید سلیمانی
از امروز به صورت آناین فراهم اســت .از روز گذشــته فراخوان
«مرد میدان» اعام شده و هم از طریق فضای مجازی و هم تلفن
گویا دوســتداران شهید سلیمانی میتوانند دلنوشته ها ،اشعار و
عکسها و آثار خود را در اختیار سایت قرار دهند.امیرعبداللهیان
بیان کرد :صدها مستند تولید شده است که از جمله آنها مستند
آمرلی و مستند  ۳۶۰درجه و مستند ابومهدی المهندس هستند.
ذکر خاطرات و تاریخ مستند زندگی سردار سلیمانی با حساسیت
خاصی از سوی بنیاد سردار سلیمانی دنبال میشود که مهمترین

مسئولیت این بنیاد جلوگیری از تحریف زندگی سردار سلیمانی
اســت .اولین زندگی نامه خودنوشت سردار سلیمانی همزمان با
ســالگرد شــهید تحت عنوان« ،از چیزی نمیترسیدم» منتشر
میشــود .این کتاب به  ۷زبان زنده دنیا در حال ترجمه شــدن
و انتشــار است و کام ًا به دستخط شخص سردار سلیمانی است.
وی تصریح کرد :کتاب دیگری تحت عنوان سربازنامه اثر افشین
عا از آثاری است که منتشــر خواهد شد .در سطح بین المللی
برنامههای مردمی در یمن ،لبنان ،فلسطین و عراق در حال انجام
است .یک جایزه بین المللی در جریان سالگرد با یک برنامه ویژه
با عنوان جایزه ایثار سردار سلیمانی در نظر گرفته شده است و به
افرادی تعلق میگیرد که در تراز مقاومت باشند.سخنگوی ستاد
سالگرد مردمی شهید سردار سلیمانی تاکید کرد :علی رغم اینکه
در فضای مجازی محدودیتهایی برای اســتفاده از عکس و نام
سردار سلیمانی ایجاد شده اســت اقداماتی در حال انجام است.
علی رغم تاش قوه قضائیه برای برخورد با عامان ترور شــهید

آملی اریجانی:

مجمع تشخیص در بررسی  FATFاسیر جوسازیهای مخرب نمیشود
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به
بررســی مجدد لوایح مرتبط با  FATFگفت :همگان
بایــد فارغ از هرگونه جو ســازی مخرب و البته بی
تاثیر ،اجازه دهند که بررســیها انجام شود و البته
از نظرات کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ،آیتاه
صادق آملی اریجانی ،مجمع تشــخیص مصلحت
نظام در دیــدار جمعی از نمایندگان فراکســیون
«گام دوم» مجلس شورای اسامی پس از شنیدن
ســخنان نمایندگان ،با ابراز خرسندی از برگزاری
این جلســه و اعام آمادگی نسبت به افزایش این
دیدارها و تعامل بیشــتر میان نمایندگان مجلس و
مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به محرومان و
قشرهای آسیب پذیر ،التفات به مسائل و مشکات
فرهنگی ،اعتنــا به امور نظری مربوط به زیربناهای
فکری و تحولی در حوزه حکمرانی بر اساس اندیشه
های الهی و قرآنی ،پرهیز از روزمرگی در امور جاری
کشــور و توجه دائمی به خودسازی و خودشناسی
و تزکیــه نفس را مورد تاکید قرار داد.رئیس مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در ابتدای ســخنان خود
در پاسخ به ســخن یکی از نمایندگان در خصوص
لزوم توجه به مباحث نظری و تئوریک در گام دوم
انقاب گفت :متاسفانه در اثر روزمره شدن بسیاری
از فعالیت های بخش ها و بسیاری از امور در طول
ســالهای متمادی از بحث های مبنایی و زیر بنایی
غلفــت کرده ایم و این موضوع باید از ســوی همه
ارکان نظام و افرادی که در مسند امور هستند مورد
توجه قرار گیرد تا در گام دوم انقاب شناخت بهتر
و بیشتری نسبت به زیربناهای فکری و نظری نظام
جمهوری اسامی ایران و تفاوت های ماهوی آن با
نگاه غربی به انسان،حکومت و مسائلی از این دست
صورت گرفته و این امور به خوبی با همکاری نظریه
پردازان و اندیشــمندان دلســوز و متعهد تبیین و
تدوین شود .آملی اریجانی در ادامه افزود :پرسش
اینجاســت که در نظام اســامی و با گذشت سالها
از اســتقرار این نظام بی بدیل و بنای جدیدی که
در دنیــا پی ریزی کرده ایــم ،باید به هر میزان که
بتوانیم در ماهیت و چیستی حکومت و نظام اسامی
و تقابل های فکری و نظری دیدگاه اسامی و غربی
کار علمی کنیم و پژوهش های بنیادی انجام دهیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با پرهیز دادن
افراد و گروه های مختلف نسبت به «شعار گرایی» و
اکتفا به «اصطاح سازی صرف» در مباحث اندیشه
ای و نظری در مقابل اندیشه ها و دیدگاه های غربی
گفت :در کنار تمام امور روزمره و البته ازم و ضروری
کشور ،باید نیم نگاهی جدی هم به مباحث نظری
داشته باشیم و بدانیم که دنیای غرب تنها محدود به
سیاستمداران غربی و ترامپ و ماکرون و امثال آنها
نیســت ،بلکه باید مبانی فکری آنها را نیز به خوبی

شناخت و بررســی کرد که ،تقابل دیدگاهی آنها با
نگاه اسامی و دینی چیست.آملی اریجانی تصریح
کرد :بخش نظری (تئوریک) مدل حکمرانی اسامی
و دینی در کنار بخش اجرایی آن بســیار مهم است
و البته این بحث ها شاید در حوصله جامعه و مردم
نباشد اما منافاتی ندارد با اینکه نمایندگان محترم
مجلس و دیگرانی که مســئولیتی در نظام اسامی
دارند بنیان و بســتر بررسی های نظری این چنین
را با کمک اندیشمندان خارج از امور اجرایی فراهم
آورند تا در گام دوم انقاب تحول انقابی که برازنده
نظام جمهوری اسامی است به تصویر کشیده شود.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در ادامه
درباره ضرورت تضمین اجرای سیاســت های کلی
نظام و آنچه در مجمع تشخیص بررسی ،تصویب و
اباغ می شود اظهار کرد :اجرای سیاست های کلی
نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلت ها
موجب اختال در روند امور و بروز مشــکات شده
است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه
و در پاسخ به اظهار نظر نمایندگان در خصوص طرح
اصاح قانون ریاست جمهوری در مقام عضویت در
شــورای نگهبان تصریح کرد :شــورای نگهبان به
عنوان یک نهاد مهم نظام جمهوری اسامی ،گرچه
همواره در خصــوص اصاح قانون انتخابات دغدغه
داشته است ولکن طبق قانون اساسی قبل از مصوبه
مجلس هیچ گونه اظهار نظری نخواهد داشــت و تا
کنون نیز اقدام پیشینی خارج از وظیفه قانونی خود
در این خصوص انجام نداده است و اینجانب نیز به
نوبه خود با عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان
همواره تاکید کرده ام که وظیفه شــورای نگهبان
رسیدگی به انطباق مصوبات مجلس با موازین شرع
و قانون اساسی است و این یعنی رسیدگی پسینی؛
اینکار هم با شــأن شورای نگهبان سازگارتر است و
هم با شــأن مجلس.آیت اه اریجانی افزود :همه
نهادهای نظام جمهوری اســامی باید در چارچوب
قانونی خودشان کار کنند چرا که به نفع همه است
و غیر از آن می تواند موجب بروز مشــکات جبران
ناپذیری گردد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصریح کرد :ظرفیت های قانون اساســی جمهوری
اسامی ایران در همه ساحتها ،از حقوق شهروندان
گرفته تا رعایت حال محرومان و ساختارهای قانونی
بسیار فوق العاده اســت منتها باید این ظرفیت ها
به خوبی تبیین شــده و مورد سنجش های دقیق
قرار گیرد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اشاره به در دستور کار قرار گرفتن مجدد لوایح اف
ای تی اف در مجمع تشــخیص پس از ارجاع مقام
معظم رهبری گفت :همانطور که در جلســه اخیر
مجمع مطرح کردم،همگان باید فارغ از هرگونه جو
ســازی و فضاسازی های مخرب و البته بی تاثیر بر
اراده اعضــای مجمع ،اجازه دهند که مجمع در این

زمینه بررســی های خود را انجــام دهد و البته در
این راه حتما از نظرات و ســخنان کلیه دلســوزان
و کارشناسان متعهد اســتقبال خواهد شد.رئیس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام موضوع اف ای تی
اف را بســیار پیچیده دانست و افزود :متاسفانه عده
ای با جو سازی در تاشــند توجه افکار عمومی را
بــا موضوعاتی مانند تامین دارو و واکســن کرونا و
امثال آن به ســمت و سوی دیگری معطوف سازند.
آیت اه آملی اریجانی در بخش دیگر سخنان خود
با تاکید بر لزوم شــناخت و افزایش معرفت نسبت
به نــگاه توحیدی و تزکیه نفــس در ابعاد فردی و
اجتماعی گفت :اینکه حضرت امام فرمودند آمریکا
هیچ غلطی نمی تواند بکند تنها یک شعار نبود بلکه
دیدگاهی بر گرفته از نگاه توحیدی و اعتقاد قلبی و
عمیق برخاسته از قرآن است که همه ما باید آن را
ســرلوحه کار خود قرار دهیم و به هوش باشیم چرا
که عده ای همواره سعی دارند مبتنی بر نگاه غربی
چنیــن القا کنند که نگاه دینی و اســامی با عقل
گرایی منافات دارد .نگاه توحیدی عین عقل گرایی
اســت ،البته نه عقل ابزاری مدرنیته« .اولواالباب»
در قرآن از ناحیه حق متعال اینگونه توصیف شــده
اند :الذین یذکــرون اه قیاما وقعودا وعلی جنوبهم
ویتفکرون فی خلق السماوات واأرض ربنا ما خلقت
هذا باط ًا «.رئیس مجمع تشخیص توجه جدی به
محرومان و قشرهای آســیب پذیر و توجه به امور
فرهنگی و مشــکات آن را از پیوســت های اصلی
کار نمایندگان برشمرد و تاکید کرد :در ریل گذاری
قوانین کشور باید به مشکات محرومان توجه خاص
شود و بویژه نگاه نمایندگان محترم مجلس شورای
اســامی متوجه رفع مشکات فرهنگی و آموزشی
محرومان نیز باشد .اینکه بعضا شنیده می شود در
این شرایط سخت کرونایی عده ای دانش آموز قادر
به تهیه تبلت و مویایل برای تحصیل خود نیستند
بسیار دردناک است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام بر لزوم خودشناســی و دســتیابی به معرفت
الهی تاکید کرد و افزود :توصیه اخاقی همیشــگی
اینجانب ابتدا به خودم و سپس به شما که در مسیر
جوانی و حرکت رو به آینده هســتید این است که
ببینید برای قرار گرفتن در مسیر بی نهایت انسان
که خارج از جســم و بدن و در عوالم روحانی است
چــه اقدامی کرده ایم و چه میــزان از این ظرفیت
عظیمی که در اختیارمان قرار گرفته بهره برده ایم.
آیت اه اریجانی در پایان با اشــاره به بخش هایی
از دعای شعبانیه افزود :روح ،خلق عظیم الهی است
که توجه به آن موجب تعالی و غفلت از آن موجب
حسرت و پشــیمانی می گردد و هر چه انسان در
مراقبه و تزکیه نفس خود بیشتر بکوشد در زندگی
و عمر خود می تواند تصمیمات بهتر و نورانی تری
بگیرد و در مناصب دنیایی خود نیز اثر گذار باشد.

سردار سلیمانی امیدوار هستیم زودتر شاهد مجازات آنها باشیم.
به  ۶کشــور نیابت قضائی داده شده اســت و دستگاه قضائی با
جدیت در حال پیگیری این پرونده هستند.امیر عبداللهیان اضافه
کرد :آمران و عامان اصلی ترور ســردار شهید به  ۴۸تن افزایش
پیدا کردهاند که امیدواریم در کوتاه مدت شاهد حکم قضائی این
افراد باشــیم .عاوه بر آن ،انتقام سخت در زمان خود و به شیوه
مناسب خود انجام خواهد شد ،هرچند سیلی مقتدرانه به گوش
متجاوزین زده شده اســت.وی در رابطه با اینکه شهادت سردار
سلیمانی چه اندازه در تقویت جبهه مقاومت تأثیرگذار بوده است
گفت :ســردار سلیمانی در دوران حیات خود چند اقدام شاخص
داشــتند .شــاخص ترین اقدام وی در دوره حیات در کنار نقش
بزرگشان در جنگ تحمیلی و تأمین امنیت شرق کشور و محکوم
کردن رژیم صهیونیســتی ،رقم زدن ترتیبات سیاســی امنیتی
جدید بود کــه اجازه نداد علی رغم اجتمــاع و حمایت بیش از
 ۸۰کشور جهان ،کشور سوریه به لیبی جدید تبدیل شود و مانع
تجزیه عراق و ســوریه شد.امیرعبداللهیان افزود :شهید سلیمانی
بزرگتر از ســردار سلیمانی است .اندیشــههای سردار سلیمانی
تحت عنوان مکتب سلیمانی چراغ راهی در عرصه علم و فناوری
و پیشرفت منطقه است.ســخنگوی ستاد سالگرد مردمی شهید
سردار سلیمانی در رابطه با اینکه آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا با
ترور سردار سلیمانی توانستند به اهداف خود برسند ،تاکید کرد:
پس از ترور ســردار سلیمانی ،عشــق مردم به آرمانهای انقاب
اســامی و اعتماد به مقام معظم رهبری ،سردار سلیمانی و نظام
نشان داده شد و میتوان به صراحت گفت بازتابهای پس از ترور
ســردار سلیمانی حداقل در  ۱۰۳نقطه به گونهای بود که نه تنها
اهداف دشمنان به نتیجه نرسید بلکه هیمنه پوشالی کاخ سفید و
رژیم صهیونیستی را فروپاشید.وی در ادامه تاکید کرد :در تهران
 ۱۲دی ماه همایش حضوری محدود با حضور شخصیتهایی از
داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد.امیر عبداللهیان در پایان
در رابطه با جزئیات پرونده ترور ســردار شــهید سلیمانی ،اضافه
کرد :بازپرس ویژه پرونده ترور ســردار ســلیمانی اقداماتی را با
مقامات عراق انجام دادند امــا قوه قضائیه اصرار دارد این پرونده
بدون خدشه و در نهایت دقت مراحلش انجام شود .مقامات دولتی
عراق همکاری خوبی با قوه قضائیه داشتند و این پرونده به جدیت
در حال پیگیری است.
دادستان تهران خبر داد

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده
سایتهای شرط بندی
دادســتان عمومی و انقاب تهران از اختصاص شــعب ویژه برای رســیدگی به پرونده
سایتهای شرط بندی و قمار خبر داد.به گزارش قوه قضاییه ،علی القاصی دادستان تهران
در جلسهای پیرامون پیگیری و مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی
که با مســئولیت دادســتانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاههای امنیتی،
انتظامی ،برخی از معاونان دادستان ،مدیر فناوریهای نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت
شبکههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد ،گفت :فضای مجازی،
سایتها و کانالها عاوه بر اینکه دارای فرصتها و ظرفیتهایی در زمینههای مختلف از
جمله فرهنگی ،ارتباطات ،علمی ،تعامات اجتماعی و ...هستند آسیبهایی را در نوع خود
به دنبال دارند.دادستان تهران افزود :بر اساس گزارشهای ارسال شده از سوی ضابطین،
مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دســتگاههای ذی ربط به دادستانی متاسفانه شاهد
ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق ســاح ،جرایم اخاقی ،کاهبرداری ،خرید و فروش
موادمخدر و همچنین سایتهای شــرط بندی و قمار در این فضا هستیم.وی ادامه داد:
برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند
که یک شــبه ره صدســاله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متاسفانه وارد این سایتها
شــده و مال خود را از دســت میدهند.القاصی با اشــاره به اینکه عمده عوامل اصلی و
گردانندگان این ســایتها در خارج از کشور هستند ،گفت :همین امر باعث شده که این
افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پولهای کانی به جیب زده و ارزهای
خارجی را تصاحب کنند.دادســتان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایتهای شرط
بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد :موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است
پیگیری دستگاههای ذی ربط برای شناسایی این سایتها در حوزه مقابله است از این رو
دســتگاهها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن
شناسایی ،سایتهای مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایتها
و دســتگیری گردانندگان آنها اقدام شــود.وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان
ســایتهای قمار و شرط بندی مطالبه عمومی اســت ،افزود :بر این اساس دادستانی در
راســتای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور
حتم با این دســته از افراد برخورد میکند.دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم
انجام هماهنگی بین بخشی دســتگاههای ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد
و گفت :در این راســتا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاههای مختلف
و در عین حال اطاع رســانی و آگاهســازی عمومی برای مسدود سازی این سایتها و
برخورد با گرداندگان آنها اقدام کرد.وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایتها
و گردانندگان آنها اشاره کرد و توضیح داد :عاوه بر قانون مجازات اسامی که قمار بازی
را جرم و قابل تعقیب کیفری دانســته ،ظرفیتهای قانونی دیگری از جمله قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختاس و کاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع،
قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید
از این ظرفیتهای قانونی استفاده کرد.القاصی خواستار استفاده دستگاههای ذی ربط از
تمام توانمندیهای خود برای پیگیری و برخورد با ســایتهای شرط بندی و قمار شد و
تاکید کرد :باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی ،نو و
تسریع به موضوع ورود کرد.
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امید به کاهش فساد با نهایی شدن ایحه تعارض منافع

ایحهای که در رفت و آمد مجالس فراموش شد!

فســاد در اقتصاد در کنار فرصتهای کوتاه مدتی که پیدا میکند ،در برخی بسترهای
خاء قانونی نیز برای طوانیمدت امکان حیات داشــته اســت .یکی از مهمترین این
بســترها نادیده گرفتن قانونی اســت که میتواند تعارض منافع را پایان دهد.در طول
چهار دهه گذشــته با وجود تمام بحثهــا و گمانهزنیهایی که درباره موضوع مبارزه با
فساد مطرح شــده ،همواره جای خالی یک قانون که موضوع مدیریت تعارض منافع را
در دستور کار قرار میدهد احساس شده است .قانونی که در صورت تصویب میتوانست
بســتر ایجاد بسیاری از فســادها را کنار بزند و شرایط را برای شفافیت اقتصادی فراهم
کند.دولت حســن روحانی در شــرایطی کار خود را آغاز کرد که بسیاری از مسئوان
این دولت از نامشــخص بودن عملکرد اقتصادی دولت گذشته انتقاد میکردند و معتقد
بودند در صورت وجود داشــتن قوانین بازدارنده شانس به وجود آمدن بستر بسیاری از
فســادهای رخ داده از بین میرفت .به دنبال این موضوع بود که ایحه مدیریت تعارض
منافع در دستور کار دولت قرار گرفت.البته همزمان با برنامه دولت ،در مجلس قبل نیز
موضوع تعارض منافع در دستور کار تعدادی از نمایندگان قرار گرفت که به نهایی شدن
یک طرح با  ۲۷ماده منجر شد .این طرح در تاریخ  ۲۰اسفندماه سال  ۱۳۹۷در صحن
علنی مجلس اعام وصول شد .در مقدمه این طرح آمده بود که یکی از مشکاتی که این
روزها در کشور شاهد آن هستیم استفاده افراد از رانتها و حضور اقوام و خویشاوندان در
پستها و مناصبی است که تعارض منافع در آن وجود دارد.در این طرح نیز تاش شده
بود که این موضوع در کشور مدیریت و رفع شود.
محوریت سازمان بازرسی در طرح مجلس
براســاس آنچه که در مجلس شورای اسامی اعام وصول شد ،تعارض منافع این طور
تعریف شــد :تعارض منافع عبارت اســت از موضوعی که منافع شخصی مشموان این
قانون بــا انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفهای و اختیارات قانونی آنها دچار
تعارض شــود .به این ترتیب مدیریت این شــرایط نیز به معنی اقدامات و تدابیر اداری،
نظارتی ،قضایی و شــبه قضایی اســت که از شــکل گیری تعارض منافع جلوگیری و
پیشگیری میکند .برای مشخص شدن ابعاد تعارض منافع میتوان با مثالهایی شرایطی
که در آنها افراد میان سود شخصی و منافع ملی یا دولتی قرار می گیرند را در نظر گرفت.
برای مثال در شورای عالی انقاب فرهنگی با توجه به اختیاراتی که دارد ،بعضا بدون نیاز
به قانون گذاری مجلس ،خود راســا تصمیماتی را اجرایی میکند و این در حالی است
که برخی از مسئوان آموزش عالی خود صاحب دانشگاه غیرانتفاعی هستند و تداوم این
فضا ،میان منافع فردی و ملی برای این افراد تعارض ایجاد میکند.یا چندی پیش رییس
ســازمان غذا و دارو در بخشنامهای اعام کرد که تخصیص داروهای خاص و کمیاب به
داروخانههایی که موســس آنها معاون این سازمان یا مدیر امور دارویی زیرمجموعه این
سازمان است ،ممنوع خواهد بود؛ زیرا میان سمت دولتی این افراد و سود شخصیشان،
تعارض منافع وجود دارد و خطر ســوء اســتفاده از مقام رسمی برای سود شخصی به
وجود میآید.
چنین موقعیتهایی را میتــوان در نقاط مختلف اقتصاد ایران دید یا آن را تصور کرد.
برای مثال اگر یکی از معاونان وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،شرکت خصوصی
داشــته باشــد ،خطر تعارض منافع و پیگیری قوانینی که به ســود شخصی وی منجر
میشود وجود دارد .یا اگر یکی از مسوان سازمان هواپیمایی کشوری ،برای خود ایراین
خصوصی داشــته باشد ،امکان سوء اســتفاده به وجود میآید و قانون تعارض منافع به
دنبال آن اســت تا راه را بر چنین سوءاســتفادههایی ببندد و در واقع به جای مجازات
مجرمان ،اساسا بستر ایجاد فساد و رانت را محدود کرده یا از بین ببرد.نمایندگان مجلس
شــورای اســامی پس از ارائهی تعاریفی در  ۲۷ماده طرح خود را تشــریح کردند که
در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،درخصوص هماهنگی دســتگاه
هــای اجرایــی بــرای تنظیم بــازار محصوات
کشــاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی ایحه
بودجه  ۱4۰۰در مجلس شورای اسامی ،تبادل
نظر شــد .رییس جمهور دیروز یکشنبه در این
جلســه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار
کم برخوردار و در عین حــال تولید کنندگان و
کارآفرینان به ویژه آن دســته ای که امور توسعه
ای کشــور را به عهده دارند ،تاکید کرد :مردم از
مسئوان کشور توقع و انتظار دارند که مشکات را
بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.
حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی ،تصویب

مهمترین بخش آن سپردن مســئولیت نظارت بر اجرای این قانون به سازمان بازرسی
کل کشور بود .این ســازمان موظف شد که در گزارش ساانه درباره نحوه اجرای طرح
مجلس اطاعرسانی کند.در ادامه این قانون ،سازمان اداری و استخدامی موظف شد در
حوزههای مختلف مقدمات اجرای این قانون را فراهم کند و دستگاههای نظارتی مقدمات
برخورد با متخلفان را فراهم کنند.

رونمایی از ایحه دولت با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف
قانونی و ارائه خدمات حقوقی»
پس از نهایی شدن این طرح ،دولت نیز ایحه خود را با نام «نحوه مدیریت تعارض منافع
در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات حقوقی» به مجلس شــورای اسامی ارسال کرد.
این ایحه در نیمه آذر ســال  ۱۳۹۸از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسامی
ارسال شــد و این در حالی بود که در جلسه  ۱۹آبانماه هیات دولت در همان سال به
تصویب نهایی قوه مجریه رسید.در این ایحه تاکید شده که باید به منظور حفظ حقوق
عمومی مردم و منافع ملی از ســوی مقامات و مسئوان ،قانونی نهایی شود که از رفتار
جانبدارانه و تبعیضآمیز جلوگیری کند .هدف از این ایحه این بود که وقتی در شرایطی
مدیران و کارگزاران در موقعیتی قرار گیرند که منابع شــخصی آنها در تعارض با منافع
عمومی قرار گیرد ،یک فضای تعارض شناخته میشود و باید با نهایی کردن این قانون
این تبعیض متوقف شود.معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد دهنده این ایحه
بود ،نهایی شــدن اجرای آن را عاملی برای جلوگیــری از تعارض منافع و به دنبال آن
مســدود شدن بخش مهمی از بستر فساد در اقتصاد ایران میدانست.پس از ارسال این
ایحه به مجلس شورای اسامی ،نمایندگان اعام کردند که بخشی از ایحه دولت ابهام
دارد و باید برای برطرف کردن این ابهامات بار دیگر از ســوی قوه مجریه مورد بررسی
قرار گیرد؛ فرآیندی که باعث شد عما این قانون بسیار مهم به فراموشی نزدیک شود.
سرانجام در ماههای گذشته پس از جابهجایی مجالس و روی کار آمدن مجلس یازدهم،
عما ایحه دولت به فراموشی سپرده شد و نمایندگان اعام کردند که طرح خاص خود
را بار دیگر در این چارچوب بررســی کرده و نهایی خواهند کرد؛ موضوعی که مشخص
نیســت واکنش دولت بــه آن چه خواهد بود و البته چه شــباهت و نزدیکی به ایحه
پیشــنهادی دولت دارد.نمایندگان دنبال کننده این قانون در مجلس شــورای اسامی
از این گفتهاند که نمایندگان دولت میتوانند با حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی
نظرات خود را برای نهایی کردن قانون مدیریت تعارض منافع اعام کنند تا کار در مدتی
کوتاه نهایی شود .همچنین اعام شده که در طرح جدید ،تمامی دستگاههای کشوری
و دولتی و حتی زیرمجموعههای نهاد رهبری با موافقت ایشــان امکان بررسی خواهند
داشت و در صورت تخلف ،برخورد قانونی ازم با آنها صورت میگیرد.اختافنظرها میان
دولت و مجلس در رابطه با این ایحه حتی در نشست خبری اخیر رییس جمهوری نیز
خود را نشــان داد .روحانی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت و مجلس در زمینه
لوایح دولت گفت :دولت یک ایحه بسیار مهم راجع به انتخابات به مجلس قبل داد اما
متاسفانه در دستور کار قرار نگرفت؛ ماهها در دولت برای تدوین آن ایحه بحث شد اما
متاسفانه مجلس قبل آن را کنار گذاشت .ما مجددا لوایحی که در مجلس قبل تصویب
نشــده بود را به مجلس فعلی دادیم اما متاسفانه هیچ کدام امروز در دستور کار نیست.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فســاد ،تعارض منافع و شــفافیت لوایحی است که ما به
مجلس دادیم و از اولویتهای مردم هستند ،گفت :متاسفانه مجلس به لوایح دولت اهمیت
نمیدهد و این به نفع کشور نیست .دولت یک بدنه کارشناسی عظیمی دارد و این بدنه
کارشناسی را نمی توان با کمیسیون های مجلس و مرکز بررسی های مجلس مقایسه
کرد .لوایحی که در دولت تهیه می شود پخته و بررسی شده است .طبق قانون ،مجلس

هم میتواند طرح داشته باشد اما اصل داستان لوایح است .عدم تناسب یعنی خواباندن
لوایح دولت و رسیدگی به طرح های نمایندگان نمیتواند خیلی مفید باشد؛ بحث ما این
است که چیزی تصویب شود که به نفع مردم باشد.

جا ماندن اتاق بازرگانی
در کنار دولت و مجلس شورای اسامی ،بخش خصوصی نیز در سالهای گذشته موضوع
تعارض منافع را به عنوان یک اولویت دنبال کرده و به عنوان مشاور در جلسات مشترک
حضور داشتند.حسن فروزانفرد ،رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق
بازرگانی تهران ،با اشــاره به اهمیت نهایی شدن این قانون در اقتصاد ایران اظهار کرد:
در چهار دهه گذشته با وجود تمام صحبتها و شعارهایی که در رابطه با مبارزه با فساد
مطرح شده ،متاسفانه خاء قانونی مهمی در حوزه تعارض منافع وجود داشت که همین
مساله راه را برای فساد ساختاری باز میکرد .ایحه دولت برای ایجاد قانون ازم در این
حوزه امیدواری را به وجود آورد که امکان از بین بردن بخشــی از ســاختار فسادانگیز
وجود دارد.وی با اشاره به حضور و نقش اتاق بازرگانی در بررسی این ایحه توضیح داد:
اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در سالهای گذشته در جریان تدوین این
ایحه حضور داشــت و پیشنهادات خود را در جلسات و در قالب متنهایی مکتوب در
اختیار دولت قرار داد ،اما متاسفانه بررسی این ایحه مهم در جریان جابهجایی مجالس
به فراموشی سپرده شد.عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود
اولویت داشتن این ایحه ،نهایی شدن آن با چالش و ابهام مواجه شده است؟ اظهار کرد:
شــرایط به وجود آمده نشــان میدهد که ایحه مدیریت تعارض منافع خود با تعارض
منافع مواجه شــده است و چه در مجلس شورای اسامی و چه در میان برخی مدیران
میانی مقاومتهایی درباره تصویب نهایی آن وجود دارد؛ زیرا اجرایی شــدن آن ،شرایط
را به شکل جدی تغییر خواهد داد و این موضوع میتواند برای برخی خوشایند نباشد.
فروزانفرد درباره نحوه تاثیرگذاری این ایحه در بســترهای به وجود آورنده فســاد در
اقتصاد ایران توضیح داد :ما در طول تمام دهههای گذشته عما تعارض منافع را فراموش
کردهایم و صرفا امیدوار بودیم که با نوعی ریش سفیدی و نادیده گرفتن مشکات امکان
تحقق این شرایط وجود داشته باشد؛ در حالی که در حقیقت چنین اتفاقی رخ نخواهد
داد .این ایحه پس از آنکه تعارض منافع را به رسمیت میشناسد ،در گام دوم مصادیق
دقیقی برای آن مشــخص میکند و در نهایت با در نظر گرفتن اهرمهای نظارتی امکان
ایجاد فســاد و برخورد با متخلفان را فراهم میکند؛ از اینرو این ایحه اهمیت بســیار
زیادی در شفافیت اقتصادی ایران خواهد داشت.وی ادامه داد :متاسفانه با جابهجایی در
مجالس عما ایحه دولت به فراموشی سپرده شد و به نظر میرسد با توجه به رسیدن
به ماههای پایانی دولت ،مسئوان دولتی نیز در میان مشکات خود چندان عاقهای به
دنبال کردن این ایحه ندارند .البته مجلس شورای اسامی خود اعام کرده که طرحی
مجزا را در این چارچوب پیگیری میکند که اتاق بازرگانی ایران در جریان آن نیست و از
بخش خصوصی به طور رسمی برای مشاوره در این زمینه دعوت نشده است .در شرایطی
که اقتصاد ایران در ســالهای گذشته با پروندههای مختلف فساد اقتصادی مواجه شده
و مســئوان قوای سهگانه بارها بر لزوم پیشگیری از ایجاد فساد تاکید کردهاند ،به نظر
میرسد پیگیری ایحه مدیریت تعارض منافع که دست افراد و مسئوان را در پیگیری
منافع شخصیشــان میبندد ،اهمیت زیادی خواهد داشــت؛ موضوعی که باید دید در
میان ســایر اختافنظرها میان دولت و مجلس شورای اسامی در ماههای پیشرو چه
جایگاهی پیدا خواهد کرد و آیا اساسا امکان تلفیق طرح مجلس شورای اسامی و ایحه
دولت در ماههای آینده به وجود خواهد آمد یا با گذشــت بیش از چهار دهه همچنان
مدیریت تعارض منافع در اقتصاد ایران مسکوت باقی خواهد ماند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

بودجه 1400واقع بینانه و دقیق است

ایحه بودجه را عامت و نشانه ای پر رنگ از عزم
و اراده کشور برای حل معضات و ایجاد گشایش
ها برای مردم و فعاان اقتصادی دانست و گفت:
ایحه بودجه  ۱4۰۰حاصل مطالعات و بررســی
های دقیق در مســیر ریل گذاری شــده توسعه
کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم
اســت و از این نظر بودجه ســال آینده ،در عین
انســجام و هدفمندی ،واقع بینانه و دقیق هست.
روحانی خاطرنشان کرد :سر فصل ها و مختصات

مصرف سرانه گوشت قرمز دهکهای پایین فقط  ۲۵گرم در ماه

و متغییر های اصلی مطرح شده در ایحه بودجه،
حاصل تجارب به دســت آمده از مقابله و مبارزه
سه ساله با تحریم ها و جنگ اقتصادی تحمیلی
دشمن و با هدف خنثی سازی و بی اثر کردن آنها
و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود
معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.
رییس جمهور تصریح کرد :دولت نه تنها مصر است
که روزانه  ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت صادر
کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شــرایط را برای

افزایــش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات
داخلی و بین المللی بــرای نیل به این هدف که
حق جمهوری اسامی ایران برای بدست آوردن
بازار است ،استفاده کنیم.وزیران جهادکشاورزی
و صنعت،معدن و تجارت (صمت)در این جلســه
گزارشی از هماهنگی ها درخصوص تنظیم بازار
ارایه کردند و پس از بحث و بررســی تصمیمات
ازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف
در بازار کااهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ

اتخاذ شــد و تامین و ســاماندهی کااها در بازار
شب عید مورد تاکید قرار گرفت.روحانی با اشاره
به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشــتر
به معیشــت مردم در شرایط همهگیری ویروس
کرونا و تحریمهای ظالمانه گفت :اخیرا گامهای
جدیتری برای اتخــاذ هماهنگ تصمیمات در
زمینه تأمین مایحتاج مردم و کااهای اساسی با
هماهنگی وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی
برداشــته شــده اســت.رییس جمهور سیاست
خوداتکایی ،نظام عادانه توزیع و عرضه کااهای
اساسی همگام با نظارت بر قیمتها را از مهمترین
اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و
افزایش تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد.
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گزیده خبر
یک مقام مسئول مطرح کرد؛

خبر خوش برای جاماندگان بیمه بیکاری
رییــس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مــدت تأمین اجتماعی از واریز
مقــرری بیمه بیکاری بــرای ۹۱هزار جامانــده در هفته آینــده خبر داد
و گفت:اطاعات ۱۵هزار نفر مشــکل دارد که برای رفع اشــکال به ادارات
کار ارجاع می شــود .همزمان با شیوع ویروس کرونا؛ بسیاری از مشاغل به
ناچار تعطیل شــدند و برخی دیگر نیز با کمترین ظرفیت به کار خود ادامه
دادند .همین باعث شــد که بخشــی از نیروی کار به ســمت بیمه بیکاری
بروند .مشــاغلی مانند هتل داری؛ باشگاه ها ورزشــی ،مراکز گردشگری و
در کل مجموعه خدمات از جمله مشاغلی بودند که آسیب بیشتری دیدند
و همین مسئله باعث شــد تا به روایت آمار مرکز آمار حدود ۲میلیون نفر
در اثر پیامدهای کرونا بیکار شــدند و به روایت مرکز پژوهش های مجلس
این آمار بین ۲تا6میلیون نفر اســت .در اســفند ما بود که دولت به منظور
حمایت از صنوف و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ,مبلغ ۵۰۰۰میلیارد
تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد که با حمایت
سازمان برنامه و بودجه ،همکاری وزارت کار و تأمین اجتماعی روند پرداخت
مقرری بیمه بیکاری آغاز شــد.اما هنوز هستند افرادی که از عدم پرداخت
مقــرری بیمه بیکاری ابراز نارضایتــی دارند و می گویند که علی رغم ثبت
شماره حســاب در سامانه بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت تا کنون
مقــرری بیمه بیکاری دریافت نکرده اند .محمد بایندریان رئیس گروه بیمه
بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
درباره آخرین اخبار از پرداخت بیمه بیکاری کرونا به مشــموان می گوید:
بخشی از بیمه بیکاری کرونا که برای ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت
برای بیکاران کرونایی در نظر گرفته شــده بود ،پرداخت شــده است.وی با
بیــان اینکه ۹۱هزار نفر هنوز بیمه بیکاری کرونا را دریافت نکردهاند ،گفت:
در دو مرحله لیست این افراد را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کردهایم
و بــرای هفته آینده به احتمال زیاد پرداخــت آنها صورت خواهد گرفت.
بایندریان با اشــاره به اینکه افرادی را که بعد از خرداد همچنان بر سر کار
نرفتــه بودند و بیکاری آنها ادامه دار بود ،بیمه بیکاری کردهایم ،ادامه داد:
سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری به آنها پرداخت کرده است ،هرچند
تعدادی از این افراد هنوز برای ماههای اســفند ،فروردین و اردیبهشت بیمه
بیکاری کرونا را دریافت نکردهاند.رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه
مدت سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پرونده
بیمه بیکاری کرونا تاکنون بسته نشده است؟ تصریح کرد :بر اساس مصوبه
ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت مقرری بیمهبیکاری کرونا بر عهده دولت
بود و از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شد اما دولت با مشکل تامین
اعتبار در پرداخت بیمه بیکاری روبرو شد به همین دلیل بیمه بیکاری کرونا
به تمامی افراد واریز نشــده است.وی با بیان اینکه هفته آینده بیمه بیکاری
کرونا برای  ۹۱هزار نفر از جاماندگان واریز خواهد شد ،بیان کرد :گروهی از
افراد که شماره شــبا آنها ناقص بود و لیست آنها پس از ارسال به خزانه
مجدد به سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده شده بود ،هنوز پرداخت نشده
است.بایندریان اضافه کرد :حدود  ۱۵هزار نفر به دلیل ایراد در اطاعاتشان
موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده اند و هفته آینده لیست آنها به ادارات
کار برای رفع اشکال ارجاع داده میشود.رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات
کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی افزود :امیدوار هستیم تا  ۱۰روز آینده
اطاعات این افراد اصاح شده و به خزانه دولت برای واریز ارسال شود.

استانها
نشست مشترک معاونین ،کارشناسان بنیاد
مسکن با مدیرکل بنیاد مسکن استان قم
بــه گزارش روابــط عمومی بنیاد مســکن انقاب
اسامی استان قم ،جلسه شورای معاونین و مدیران
بنیاد مسکن انقاب اسامي استان با حضور مهندس
بلدی مدیر کل بنیاد مسکن ،معاونین ،رئیس اداره
حراســت  ,کارشناسان مسئول استان و سرپرستان
بنیاد مســکن در بخشهای پنجگانه به منظور تبادل نظر  ,بررسی مسائل ,
مشکات و عملکرد حوزه ها درسالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن استان
برگزار شد .درابتداي این جلسه مهندس بلدی مدیرکل بنیاد مسکن انقاب
اســامي استان  ,بر تقویت همگرایی و استفاده از خرد جمعی در بین کلیه
همکاران جهت پیشبرد امور تاکید کرد.در ادامه جلسه معاونین و مدیران ،
هر یک به طور جداگانه در حوزه های عمران روستایی  ,پشتیبانی و اداری
مالی ,مســکن شهری  ,بازسازی و مسکن روستایی  ,مسائل و دیدگاه های
خود را بیان داشتند.

 ۳۵درصد مردم زیر خط فقر

نوبت اول

مدیــر کل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با
بیان اینکه  ۳۵درصد مردم زیر خطر فقر هستند گفت :در دهک
های یک تا  ،۳مصــرف کالری کاهش یافته و همچنین مصرف
گوشت با کاهش زیادی مواجه و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ
شده است .موسی شــهبازی مدیر کل دفترمطالعات اقتصادی
مرکز پژوهش های مجلس در نشستی در این مرکز اظهار کرد:
نرخ فقر در کشــور ما به حدود  ۳۵درصد رسیده است یعنی ۳۵
درصد مردم زیر خــط فقر قرار دارند.وی افزود :میانگین مصرف
کااها در ســال های اخیر کاهش زیادی داشته است به طوریکه
در دهک های یک تا  ،۳مصرف کالری کاهش یافته و همچنین
مصرف گوشت کاهش یافته و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ
شده است؛ به طوریکه اکنون شاهد مصرف سرانه  ۲۵گرم گوشت
قرمز در ماه توســط این ســه دهک هستیم.شهبازی با اشاره به
افزایــش قیمت مرغ و تخم مرغ گفت :از آبــان  ۹۸تا آبان ،۹۹
قیمت مرغ  ۸4درصد و تخم مرغ  ۸۸درصد افزایش یافته است
که همین امر نیز تهدیدی برای مصرف این دو محصول است.
وی گفت :سیاستگذاری های تخصیص ارز دولتی به کااهای اساسی
جواب نداده است که دلیل آن همین افزایش قیمت ها است؛ سیاست
های تامین امنیت غذایی در کشور کاما ناموفق بوده است.وی گفت:
افزایش  ۳برابری قیمت ها با حذف شــدن ارز  4۲۰۰تومانی شدنی
نیســت و اینکه بگوییم قیمت مرغ  6۰هزار تومان می شود درست
نیست.وی افزود :تورم دایل مختلفی دارد و اقتصاد خود مسیرش را
طی می کند .تورم برخی از کااهایی که از ارز  4۲۰۰تومانی استفاده
کرده اند حتی در برخی مواقع بیشتر از سایر کااها بوده و ازم است
مجلــس تصمیم بگیرد و آنها را حذف کرده و به خود مصرف کننده
نهایی مستقیم اعطا کند.

مناقصه شماره 99-04 :

فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر
و حریم رودخانه های کرج و شاهرود
شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ســاده “ تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بســتر و
حریم رودخانه های کرج و شاهرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.ازم
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار
فراخوان در ســامانه مورخ  99/10/8می باشد .اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه
قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :تا ساعت  19مورخ 99/10/11
مهلت ارسال پاسخ  :تا ساعت  8صبح مورخ 99/10/22
زمان بازگشایی پاکات مناقصه  :ساعت 11مورخ 99/10/22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار :کرج -مهرشهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی
مصلی-خیابان بوستان -شرکت سهامی آب منطقه ای البرز -کد پستی 3186717598
تلفن02633332300 -310-320
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  021 ،27313131دفتر ثبت نام 88969737:و 021- 85193768
شرکت آب منطقه ای استان البرز

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
محدودیت عرضه نفت ابوظبی تمدید شد
برخی منابع اعام کردند شرکت ملی نفت ابوظبی کاهش عرضه نفت خام
خود به آسیا را در ماه فوریه حفظ میکند.به گزارش رویترز ،سه منبع اعام
کردند که شــرکت ملی نفت ابوظبی ( )ADNOCکاهش عرضه نفت خام به
مشتریان قراردادی خود در آسیا را برای ماه فوریه در مقایسه با ژانویه تقریباً
بدون تغییر نگه داشت.این تولیدکننده بهعنوان بخشی از تعهد امارات متحده
عربی به توافق کاهش تولید ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و
متحدان آن از جمله روســیه (ائتاف اوپــک پاس) حجم عرضه قراردادی
نفت خود را کاهش داده است.منابع اعام کردند که ادنوک به مشتریان خود
اعام کرده است که حجم عرضه نفت خام موربان و داس در ماه فوریه 18
تــا  20درصد کاهش مییابد ،در حالی کــه عرضه نفت خام ام لولو در این
ماه  5درصد کاهــش مییابد.این منافع افزودند :عرضه نفت خام آپر زاکوم
در ماه فوریه  18درصد کاهش مییابد.شــرکت ملی نفت ابوظبی همسو با
توافق تسهیل کاهش تولید نفت اوپک پاس در ماه ژانویه  500هزار بشکه
در روز عرضه نفت خود را افزایش میدهد.نشســت بعدی اوپک پاس برای
تصمیمگیری درباره عرضه نفت خام در ماه فوریه چهارم ژانویه ( 15دیماه)
برگزار میشود.

استانها
با اجرای طرح  300-100در استان اصفهان؛

 83روستای نایین از آب شرب پایدار
برخوردار می شوند
حسن میری با اشاره به روســتاهایی که با اجرای این طرح از آب شرب پایدار
بهره مند می شــوند اعام کرد :با اجرای این طرح  53روســتا در منطقه ای
ســیاه 24 ،روســتا در منطقه کوهســتان – بهارستان 5 ،روســتا در پای کوه
و روســتای چوپانان از آب شرب پایدار سالم و بهداشــتی برخوردار می شوند.
وی طول شبکه توزیع آب شرب در روستاهای نایین را  126کیلومتر اعام کرد و
اظهار داشت :به منظورآبرسانی پایدار به روستاها در طرح  300-100مقرر گردید
 26کیلومتر خط انتقال اجرا شود که تاکنون  18کیلومتر آن عملیاتی شده است.
مدیــر آبفــا نایین با بیــان اینکه برای تامین آب شــرب پایدار این روســتاها
احداث  3مخزن 3 ،باب ایســتگاه پمپاژ و  3باب ایســتگاه کلر زن در دســتور
کار قــرار گرفــت اظهار داشــت :اکنــون مخــزن هــزار و  500مترمکعبی
منطقــه کوهســتان -بهارســتان بــه پیشــرفت فیزیکــی  85درصــدی
رســیده و  2بــاب مخرن  500مترمکعبی ای ســیاه تکمیل شــده اســت.
وی ادامه داد :احداث  2باب ایستگاه پمپاژ و  2باب ایستگاه کلر زن منطقه ای
سیاه پیشرفت  40درصدی و نیز احداث  2باب ایستگاه پمپاژ و  2باب ایستگاه
کلر زن کوهســتان -بهارســتان پیشــرفت  70درصدی را حاصل نموده است.
میری با اشــاره به انشــعابات آب واگذار شــده به روســتاییان در شهرستان
ناییــن خاطرنشــان ســاخت :در حــال حاضر  5هــزار و  300انشــعاب آب
به مشــترکین در روســتاها واگذار شــده اســت و پیش بینی مــی گردد با
اجرای طــرح  300-100ایــن رقم به 5هــزار و  700انشــعاب افزایش یابد.
مدیر آبفا نایین به منابع آبی در روســتاها پرداخت و اظهار داشــت :هم اکنون
 29روســتا درشهرستان نایین از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ بهره مند هستند
این درحالیســت که با اســتفاده از منابع داخلی مانند  2رشته قنات 7 ،رشته
چشــمه و  53حلقه چاه آب شــرب مورد نیاز روســتاییان تامین می شــود.

تقدیر وزیر نیرو از دست اندر كاران اجراي
«پویش هر هفته _الف _ ب _ ایران »
طي یک ارتباط ویدئو کنفرانسي با حضور وزیر نیرو ،مدیران عامل شرکت هاي
مادر تخصصي و اســتاني صنعت آب و برق سراسر کشور و مسئوان استاني؛
از دست اندرکاران پویش هر هفته الف_ب_ایران تجلیل و از کتاب دلگرمي ها و
همراهي ها رونمایي شــد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان
مرکزي در این جلسه در محل استانداري مرکزي برگزار شد ،دکتر اردکانیان وزیر
نیرو با اشاره به اینکه دوران حاضر یکي از دوره هاي طایي و روشن صنعت آب
و برق کشــور به شمار مي رود گفت :در دولت دوازدهم کار را در شرایطي آغاز
کردیم که به روایت آمارها کشور ما در سال آبي  96_97در  52سال اخیر خشک
ترین ســال آبي را تجربه مي کرد.وي با بیان اینکه امروزه تغییر اقلیم از نظریه
خارج شده و به عنوان یک پدیده مشخص مورد تحلیل قرار مي گیرد افزود :به
مددالهي و با همکاري و همراهي خانواده بزرگ صنعت آب و برق با شــرایط به
وجود آمده در اثر خشکسالي و ترسالي در کشور مقابله و آن را مدیریت کردیم.
دکتر اردکانیان اظهار داشــت :پویش هرهفته_ الف_ب_ایران یک مسئولیت و
ماموریت مشترک براي همه دلبستگان به انقاب  ،نظام جمهوري اسامي ایران
و هموطنان بوده و هست و وزارت نیرو به عنوان یک هماهنگ کننده و سخنگو
ایفا ي نقش میکند .در ادامه این جلســه ازدســت اندر کاران پویش هرهفته_
الف_ب_ایران از جمله مهندس یوســف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و
فاضاب استان مرکزي بواسطه نقش آفریني موثر در تحقق اهداف این پویش
با اهداء لوح ســپاس و تندیس قدرداني شد.در این جلسه که در استان مرکزي
در محل اســتانداري و با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
استانداري در محل استانداري مرکزي برگزار شد،

صنعت پتروشیمی پیوند دانش و تاش است
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی ایام با صدور پیامی هشتم دیماه روز صنعت
پتروشیمی را تبریک گفت.در این پیام آمده است :ایران اسامی به عنوان یکی از
پیشگامان صنعت پتروشیمی در جهان از سال  1338که اولین کلنگ این صنعت
در شــیراز بر زمین زده شد ،روز بروز در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته و
امروز به یک درخت پرثمر و تنومندی تبدیل شده است که شاخههای آن سایه
بر صنعت کشور گستردانیده است.صنعت پتروشیمی امروز دوران درخشانی در
تولید و ارزآوری را ســپری میکند و این صنعت با پیوند دانش و تاش به یک
صنعت مهم با تولید و اشتغالزایی حداکثری گام برداشته است و راهاندازی چند
واحد پتروشــیمی در کشور در شرایط سخت تحریمهای ظالمانه نشان از بیاثر
بودن این تحریمهاســت .جوانان و فرزندان سرزمین آامتو با تعهد و علمآموزی
در کنار آموزش و تجربهاندوزی هر کدام آینده درخشان این صنعت را رقم زدهاند
و رویــش و زایش نهالهای دیروز در بــاروری این صنعت بزرگ به وضوح قابل
مشاهده است.اینجانب یک بار دیگر تاشهای شبانهروزی همسنگران جهادگر
خود در فاز دوم پتروشــیمی و بزرگترین مجتمع پتروشــیمی غرب کشور را
صمیمانه ارج نهاده و روز《صنعت پتروشیمی》 را خدمت یکایک همکاران در
کلیه واحدهای مجتمع پتروشیمی ایام تبریک عرض میکنم.
حسن نجفیسمنانی  -مدیر عامل پتروشیمی ایام
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درآمدزایی  44میلیارد داری؛ تا پایان برنامه هفتم

مدیرعامل شــرکت صنایع ملی پتروشیمی اظهار داشــت :در سال جاری  17طرح با
حجم ســرمایهگذاری  11میلیون دار به بهرهبرداری میرسد .تاکنون  9طرح افتتاح
شــده و تا پایان ســال  8طرح دیگر نیز به افتتاح خواهد رســید و ظرفیت صنعت با
اضافه شــدن  25میلیون تن به  90میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت .البته به
خاطر کرونا تاخیرهای جزئی داشــتیم که ممکن است یک تا دو طرح به سال آینده
موکول شود .بهزاد محمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنعت
پتروشــیمی به عنوان صنعت اول کشــور روز به روز جایگاه خــود را در اقتصاد ملی
مستحکمتر میکند ،اظهار داشت :دستاوردهای ارزشمند این صنعت حاکی از کماثر
بودن تحریمهایی است که علیه شرکتها و مدیران این صنعت اعمال شده است.وی
ادامه داد :قطار توسعه صنعت پتروشیمی در کشور با شتاب ازم در حرکت است و هر
چند مدت یکبار شــاهد بهرهبرداری از یک طرح عظیم پتروشیمی هستیم به طوری
که در  9ماه گذشــته  9طرح پتروشیمی توسط رئیس جمهور افتتاح شد.مدیرعامل
شرکت صنایع ملی پتروشیمی تصریح کرد :آمارها نشان میدهد رشد تقاضا در بخش
نفت و فرآوردههای نفتی در دنیا کمتر از یک درصد اســت ولی رشد تقاضا در بخش
محصوات پتروشــیمی بین  4تا  5درصد اســت و این موضوع مســئولیت ما را در
توجــه به این صنعت کلیدی دوچندان میکند.محمــدی با بیان اینکه منابع غنی و
در دســترس نفت و گاز به عنوان خوراک نیاز متنوع صنایع داخلی و بازارهای جذاب
بینالمللی ایجاب میکند که توسعه صنعت پتروشیمی یکی از محورهای اصلی صنعت
پتروشیمی باشــد ،به وضعیت این صنعت در سال  98اشاره و تصریح کرد :در بخش
خوراک در ســال  35 ،98میلیون تن خوراک شامل گاز طبیعی ،اتان ،میعانات گازی،
نفتا و نفت سفید از صنعت نفت و گاز کشور دریافت شده که معادل  800هزار بشکه
نفت خام در روز است و این عدد در سال  1404به  2میلیون معادل بشکه نفت خام
و تا ســال  1406با طرحهای در دســت اجرا به معادل  2میلیون و  200هزار بشکه
نفت خام در روز افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به بخش تولید در صنعت پتروشیمی
گفت :تعداد مجتمعهای تولیدی در ســال  55 ،98مجتمع بوده ،در حال حاضر 64
مجتمع و تا پایان سال با اجرای طرحهای جدید به  70مجتمع افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل  NPCافزود :حدود  30درصد محصوات تولیدی در صنایع داخلی به مصرف
میرسد و  70درصد نیز به کشورهای مختلف صادر میشود.محمدی با اشاره به تنوع
محصوات در صنعت پتروشــیمی بیان داشت :در حال حاضر  90نوع محصول تولید
میشود که  18نوع آن پلیمری و از این تعداد در  333گرید متنوع عرضه میشود.وی
ادامه داد :تنوع محصوات به عنوان یکی از شــاخصههای تولید پایدار در سال 1404
به  104و تا سال  1406با طرحهای در دست اجرا به  124محصول خواهد رسید که
حاکی از تنوع سبد همگام با توسعه است.مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی با
اشاره به وضعیت بازار داخلی صنعت پتروشیمی گفت :در سال  98حدود  8میلیون تن
محصول به صنایع پایین دستی عرضه شده و به جرأت میتوان گفت هیچ صنعتی در

ویژگی قبض برقهای
نسل جدید چیست؟
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر گفت:
هدف از طراحی قبض جدید برق افزایش آگاهی مردم نســبت
به نحوه مصرف اســت.به گزارش وزارت نیرو ،عبداامیر یاقوتی،
ویژگی قبض جدید را ایجاد یک سیستم ارتباط مؤثر با مشترک
در بســتر دیجیتال عنوان کرد که عاوه بر ارسال پیامکی قبض
بــرق ،مجموعهای از اطاعات مورد نیاز و مؤثر در تغییر نگرش و
رفتار مصرفی مشترکان از طریق آدرس الکترونیکی ارسال شده در

کشور به پایین دست خود این میزان عرضه را نداشته است .این حجم محصول منجر
به رونق و اشتغال بینظیری در  15هزار بنگاه بزرگ و کوچک در پایین دست صنعت
پتروشیمی در قالب  33انجمن و سندیکا میشود.محمدی همچنین به ارزآوری این
صنعت اشاره و اظهار داشت :با صادرات انجام شده ،درآمد ارزی صنعت ،وضعیت بسیار
مطلوبی را نشــان میدهد .همانند سال  98در  9ماهه سال  99نیز عرضه ارز صنعت
پتروشــیمی به ســامانه نیما فراتر از برنامههای هماهنگ شده با بانک مرکزی بوده و
این همان نقش مهم صنعت پتروشــیمی در اقتصاد کان کشور است.وی با اشاره به
وضعیت توســعه در این صنعت گفت :تا پایان  27 ،1400طرح در قالب جهش دوم
صنعت پتروشیمی به مرحله بهرهبرداری میرسد و ظرفیت این صنعت از  66میلیون
تن در پایان ســال  98به  100میلیون تن در سال  1400خواهد رسید که به معنای
 5درصد رشد است .به عبارت دیگر طبق برنامه ششم توسعه به ظرفیت  100میلیون
تــن و تحقق کامل این برنامه خواهیم رســید.مدیرعامل  NPCمیزان افزایش درآمد
این صنعت را نیز از  15میلیارد دار تا پایان ســال  98به  25میلیارد دار در ســال
 1400ذکر کرد.محمدی با بیان اینکه سال  99سال طایی صنعت پتروشیمی است،
خاطرنشــان کرد :در سال جاری  17طرح با حجم سرمایهگذاری  11میلیون دار به
بهرهبرداری میرســد .تاکنون  9طرح افتتاح شده و تا پایان سال  8طرح دیگر نیز به
افتتاح خواهد رسید و ظرفیت صنعت با اضافه شدن  25میلیون تن به  90میلیون تن
در سال افزایش خواهد یافت .البته به خاطر کرونا تاخیرهای جزئی داشتیم که ممکن
اســت یک تا دو طرح به ســال آینده موکول شود.وی با اشاره به جهش سوم صنعت
پتروشیمی بیان کرد :تا پایان  28 ،1404طرح به بهرهبرداری میرسد و میزان ظرفیت
تا  133میلیون تن افزایش خواهد یافت و درآمد این صنعت نیز با قیمت پایه سال 95
به  35میلیارد دار خواهد رسید و به این ترتیب با تحقق طرحهای جهش سوم ،رتبه
ایران در تولید محصوات پایه در خاورمیانه به جایگاه اول صعود خواهد کرد.مدیرعامل
شرکت صنایع ملی پتروشیمی با بیان اینکه برنامهریزی خوبی برای گام چهارم توسعه
صنعت پتروشــیمی با هدف تقویت پایداری صنعت در همه ابعاد با تعریف طرحهای
راهبردی انجام شده ،گفت :با بررسی خوراکهای قابل دریافت از صنعت در سالهای
آتی و اســتفاده از محصوات پایه به عنوان خوراک و همچنین بررسی میزان واردات
محصوات پتروشیمی و نیاز صنایع پایین دستی  30طرح راهبردی برای تحقق توسعه
پایدار تعریف شده است .به عبارت دیگر در گام چهارم توسعه ،عما ریلگذاری توسعه
صنعت براساس موجودی خوراک تا  1406انجام شده است.محمدی تعداد طرحهای
راهبردی را در این برنامه  30طرح با  16میلیارد دار ســرمایهگذاری و ظرفیت 20
میلیون تن در سال عنوان کرد.وی با اشاره به طرحهای خوراک ترکیبی تصریح کرد:
اســتفاده بهینه از خوراکهای در دســترس جهت تولید محصوات متنوع از جمله
آروماتیکی همچنین طرحهای تولید پروپیلن جهت افزایش ظرفیت  PPدر کشــور و
توسعه زنجیره این محصول انجام شده در حال حاضر در بخش پاایشگاه و پتروشیمی

پیامک قبوض ،قابل دسترس است.مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و
خدمات مشترکین توانیر با بیان اینکه طراحی قبض جدید مبتنی
بر دانش بومی و با اســتفاده از تجارب سایر کشورها از  10بخش
تشکیل شده است ،اظهار داشت :در بخش نخست ،قبض برق به
شکل سابق درج شده و بخش دوم چگونگی مصرف برق مشترک
نسبت به مشترکان اطراف و سایر مشترکان آن شهرستان مقایسه
و فاصله مشترک با الگوی کم مصرفی از طریق یک منحنی میلهای
نمایش داده میشود.وی افزود :بخش بعدی به نمایشگر عقربهای
اختصاص دارد که وضعیت قرارگیری مشترک به لحاظ الگوی کم
مصرفی ،خوش مصرفی و پرمصرفی را نشان میدهد و در بخش
چهارم وضعیت مصرفی نســبت به دوره مشابه سال قبل و پیش
بینی میزان مصرف دوره بعد ،قابل رؤیت است و به مشترک نشان

 950هــزار تن پروپیلن و افزایش به  4.5میلیون تن هدفگذاری شــده به یک هدف
مهم در عرصه صنعت پتروشیمی است.مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی طرح
 PDHســلمان فارسی GTPP ،اســامآباد MTP ،بندر دیر GDP ،بندر امیرآبادGTPP ،
بندر انزلی و ســه طرح  MTPدر عســلویه و همچنین طرح  PDHپارس در عسلویه
را از جمله طرحهای در دســت اجرا برشمرد.محمدی همچنین به طرحهای پیشران
در صنعت پتروشــیمی اشاره و اظهار داشت :در چهار زنجیره پروپیلن ،متانول ،اتیلن
و بندزن ( 21طرح) با هدف ایجاد تنوع در ســبد محصوات توســعه ،زنجیره ارزش،
کاهش واردات ،تامین خوراک صنایع پایین دستی ،افزایش ارزش محصوات در دستور
کار قرار گرفتهاند .با توجه به حجم سرمایهگذاری پایین و مصرف کم آب ،اجرای این
طرحها در مناطق مختلف کشور ،در راستای آمایش سرزمینی امکانپذیر است.محمدی
مشــوقهای ازم برای بهبود احداث طرحهــا را تخفیف قیمت خوراک گاز ،معافیت
مالیاتی ،ارائه دانش فنی و در اختیار گذاشتن زیرساختهای مورد نیاز عنوان کرد.وی با
اشاره به روند سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی گفت :با اتمام طرحهای جهش دوم،
حجم ســرمایهگذاری به  80میلیارد دار میرسد و با تکمیل طرحهای جهش سوم،
این عدد به  92میلیارد دار میرســد و با تحقق طرحهای 30گانه گام چهارم ،حجم
ســرمایهگذاری تا ســال  1406به  108میلیارد دار خواهد رسید.مدیرعامل شرکت
صنایع ملی پتروشــیمی تاکید کرد :با تکمیل طرحهای جهش دوم و سوم و اجرایی
شدن طرحهای راهبردی صنعت پتروشیمی در پایان برنامه توسعه هفتم به ظرفیت
 150میلیون تن در سال و درآمد حدود  44میلیارد دار خواهد رسید که این صنعت
را به صنعت اول و دارای نقش ممتاز در اقتصاد کان کشور تبدیل خواهد کرد.محمدی
با اشــاره به بحث پژوهش و فناوری در حوزه پتروشیمی یادآور شد :روند بومیسازی
دانش فنی فرآیندهای پتروشــیمیایی به سرعت دنبال میشــود .تاکنون  7فرآیند
بومیســازی شــده و تا پایان  1400به عدد  10خواهد رسید .در حوزه ایرانی سازی
کاتالیستهای مورد نیاز صنعت نیز برنامهریزی شده و سهم ما از بازار جهانی کاتالیست
 270میلیون دار است که از این میزان  20نوع داخلیسازی شده و  16نوع دیگر نیز
تا پایان  1400بومیسازی خواهد شد .در مجموع از  270میلیون دار تا پایان ،1400
 200میلیون دار مربوط به کاتالیستها است که بومیسازی خواهند شد.وی در پاسخ
به سوالی درباره احتمال بازگشت امریکا و برجام و تاثیر بر توسعه و افزایش صادرات
پتروشیمی ،گفت :امیداوریم این تغییر در دو حوزه به ما کمک کند بخش اول انتقال
دانش فنی است که ما از آن دور هستیم ،موضوع مهمتر جذب سرمایهگذاری خارجی
اســت که از  80به  108میلیارد دار حجم ســرمایهگذاری برسیم ،اگر سرمایهگذار
خارجی باشد و این فضا در دو طرف ایجاد شود برای ما مثمرثمر خواهد بود.محمدی
بــا تاکید بر اینکه اگر بــا ورود امریکا به برجام در این دو حوزه اتفاق مثبتی بیفتد به
نفع صنعت پتروشیمی ایران خواهد بود ،زمزمه ما با هیچ شرکتی وارد مذاکره نشدیم
اما پالسهای مثبتی از سوی شرکتهای خارجی به برخی شرکتها داده شده است.

میدهد در صورت کنترل مصرف ،ضمن حذف جرایم پر مصرفی،
امکان بهرهمندی از تعرفه برق امید را دارد.این مقام مسئول بخش
پنجم را نمایانگر رتبه مصرفی مشترک در سطح شهر و در مقایسه
با سایر مشترکان ذکر کرد که نشان میدهد چه تعداد مشترک
کمتر از انشعاب برق آن قبض مصرف میکنند .در بخش بعدی
میزان پاداش یا هزینه عدم رعایت الگوی مصرف مشترک به همراه
مبلــغ قبض و مهلت پرداخت درج شــده و عاوه بر آن وضعیت
ولتاژ برق مشــترک در زمان قرائت کنتور که به صورت مکانیزه
برداشت شــده ،درج شده است .گفتنی است این امکان با توجه
به امکانات اندازه گیری ،فع ًا مربوط به مناطق شهری است و در
قالب یک برنامه حداکثر  4ساله در سراسر کشور به مرحله اجرا در
میآید.یاقوتی از درج نمودار بصری در بخش هفتم خبر داد و گفت:

اطاعات تکمیلی افزایش یا کاهش مصرف برق مشترک نسبت به
دوره مشابه سال قبل را اعام میکند و در بخش بعدی ابزارهای
جدید افزایش کیفیت خدمات برق مانند ســامانه «برق من» یا
لینک مربوط به خدمات غیر حضوری و غیره معرفی میشود.وی
با اشــاره به درج محتوای آموزشی با عنوان «بیشتر بدانیم بهتر
مصرف کنیم» در بخش نهم ،از معرفی ویژگیها و نحوه استفاده
صحیــح از لوازم برقی پرمصــرف در این بخش خبر داد و بخش
پایانی قبض جدید برق را حاوی تصویر و مشخصات مأمور قرائت
کنتور و تاریخ مراجعه بعدی ذکر کرد.یاقوتی قبض جدید را حاوی
اطاعات دینامیکی ذکر کرد که به طور آزمایشی و برای مدت 6
ماه به اجرا درآمده و اصاحات ازم بر اساس دیدگاه مشترکان در
آن لحاظ میشود.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی اعام کرد:

درآمد  ۱۱۰میلیارد داری صنعت
پتروشیمی در  ۷سال گذشته
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت :مجموع درآمد
پتروشــیمی از محل صادرات و فروش داخلی از سال  92تا شهریور
سال  ،99حدود  110میلیارد دار بوده است.
احمــد مهدوی ابهری در نشســتی خبری با اشــاره به روز صنعت
پتروشــیمی ،ادامــه داد :امروز پیشــران اقتصادی کشــور صنعت
پتروشــیمی اســت .وی افزود :نفت و خام فروشــی ما را به جایی
نمی رســاند .امروز همه اذعــان دارند این صنعت با توجه به منابع
هیدروکربــوری میتواند اقتصــاد را نجات داده و از خامفروشــی
جلوگیری کند .مهدوی با اشــاره به اینکه در ســختترین تحریم
قرار داریم ،تاکید کرد :اما بسیاری از محصوات این صنعت به مدت
سه ماه پیش فروش شده است که نشاندهنده باایندگی و حرکت
ارزشــمند است که مدیران این صنعت با علم و تدبیر و رصد به این
نقطه رسیده اند و این در حالی است که در بقیه صنایع کشور رشد
چندانی نداریم اما در صنعت پتروشیمی ظرفیت از  68میلیون تن
سال گذشته به  85میلیون تن در سال  99میرسد.وی با تاکید بر
اینکه تا پایان سال  1400به تولید  100میلیون تن خواهیم رسید،
خاطر نشان کرد :این در شرایطی است که تحریم هستیم اما توقف
وجود ندارد .دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشــیمی ادامه
داد :امســال  10طرح پتروشیمی با ظرفیت  17میلیون تن افتتاح
خواهد شــد ،در سال  1400نیز  12طرح دیگر به بهره برداری می
رســد .به گفته مهدوی ،در تولید و صادرات نه تنها توقف نداشتیم
که پیشرفت هم ثبت شده و  8.2درصد افزایش داشتیم .وی با بیان
اینکه فروش داخل نسبت به سال گذشته  700هزار تن بیشتر بوده،
افزود :افزایش فروش داخل 650 ،میلیون دار ارزش داشته است اما
دغدغه ما این اســت که این فروش داخلی به دست مصرف کننده
داخلی برســد .مهدوی با اشاره به اینکه در تمام محصوات ،عرضه
بیشــتر بوده و در  8ماهه ســال  ،99معاملــه در بورس کاا حدود
 25درصد افزایش داشــته است ،گفت :با وجود افزایش معامات اما
بخشــی از این خوراک به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و قرار
است پاایش اساسی در سامانه بهینیاب انجام شود تا تولیدکنندگان
کاغذی حذف شــوند .وی به بحث تامین ارز در سامانه نیما اشاره
کرد و ادامه داد :در بورس ،محصوات خود را با ارز نیما می فروشیم،
قیمت صادرات نیز با همین نوع ارز محاسبه می شود ،با این تفاوت
که ارز صادراتی با  3ماه تاخیر به دســت ما میرسد بنابراین فروش
داخل در اولویت قرار دارد.
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در آبان امسال

گزیده خبر

قیمت  ۲۰قلم کاا  ۲تا  ۴برابر شد

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) نشان میدهد که قیمت برخی از انواع خوراک
دام و طیور ،صیفیجات ،میوه ،حبوبات و برنج و همچنین آهن
آات در آبان ماه امســال بیش از  100درصد افزایش داشته و
بین  ۲تا  4.5برابر شــده است .از بین  96کاایی که تغییرات
قیمت آنها از آبان ســال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر
شده ،قیمت  ۲0کاا بیش از  100درصد افزایش یافته و قیمت
آنها بین دو تا  4.5برابر شــده است .بیشترین افزایش قیمت
مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت
یاد شده  4.5برابر شده است و در کنار آن باید به ذرت داخلی
با  115.1درصد افزایش قیمت اشــاره کرد؛ چراکه این دو کاا
به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ ،گوشت ،تخم مرغ
و لبنیات نیــز تاثیرگذارند.از اوایل آذر نیز با وجود تعیین نرخ
مصوب  ۲0هزار و  400تومانی برای هر کیلو مرغ ،قیمت این
محصول در ســطح خرده فروشیها به بیش از  30هزار تومان
رسید که بعدا با عرضه مرغ تنظیم بازاری کنترل شد .همچنین
با وجود اینکه بر اســاس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید قیمت
هر شانه تخم مرغ  30عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای
زنجیره ســرد حداکثر  31هزارتومان باشــد ،از میانه آذر این
محصول گرانتر از نرخ مصوب عرضه شده و اول دی ماه قیمت
هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها به  40هزارتومان رسید.
در این میان  1۲کاای دیگری که قیمت آنها طی یک سال
بیش از دو برابر شده شامل برخی صیفیجات ،میوه ،حبوبات
و برنج اســت؛ بهطوری که در آبان امسال قیمت پیاز 114.9
درصد ،گوجه فرنگی  ،167.1پرتقال  103.3و همچنین قیمت
حبوبات شــامل نخود ،لپه ،عدس ،لوبیا قرمز ،لوبیا چیتی ،به
ترتیب  104.6 ،115.9 ،191.6 ،188.3 ،106.5و قیمت برنج
هندی و برنج پاکســتانی باسماتی نیز  107.4و  174.9درصد
نســبت به آبان ســال قبل افزایش یافته است.بنابراین در آذر
ماه امسال قیمت هر کیلو پیاز به  6900تومان ،گوجه فرنگی
 1۲هــزار و  400تومان ،پرتقال  1۲هــزار تومان و همچنین

قیمت هر کیلو حبوبات شــامل نخود ،لپه ،عدس ،لوبیا قرمز
و لوبیــا چیتی به ترتیب به  19هزار و  600تومان 33 ،هزار و
 400تومــان ۲4 ،هزار و  600تومان ۲6 ،هزار و  500تومان و
 ۲9هزار و  800تومان و قیمت برنج هندی و برنج پاکســتانی
باســماتی به  ۲۲هزار و  400تومان و  ۲4هزار و  300تومان
رســیده است.همچنین هشــت کاای دیگر با افزایش قیمت
بیش از  100درصد در گروه آهن آات شــامل چهار نوع تیر
آهن با  166تا  315درصد ،دو نوع میلگرد با  191.7و 195.3
درصد ،ورق سیاه با  ۲34.6درصد و همچنین سیم ( )1.5*1با
 109.6درصد افزایش قیمت قرار دارد.

کدام کاای ایرانی در اروپا بیشترین
طرفدار را دارد؟
اتــاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت تجارت
ایران با اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا در سال جاری پرداخته است .بر اساس
اطاعات ارائه شده از سوی این اتاق ،در ده ماهه ابتدایی  ،۲0۲0هر چند میزان
واردات ایران از اتحادیه اروپا کاهش یافته اما میزان صادرات افزایش محدودی
را به ثبت رســانده و به این ترتیب وضعیت ایران در تجارت مشترک میان دو
طرف ،بهبودی نســبی را نشان میدهد.در میان کشورهای اروپایی واردکننده
کاا از ایران ،مانند ســالهای قبل ،همچنان آلمان اصلیترین شریک اروپایی
به شمار میرود و در  10ماهه ابتدایی سال جاری میادی ۲3۲ ،میلیون یورو،
معادل  36درصد از کل صادرات به اروپا را به خود اختصاص داده اســت.پس
از آلمان ،هلند با  ،110ایتالیا با  ،84اسپانیا با  45و بلژیک با  30میلیون یورو
دیگر واردکنندگان اصلی کاا از ایران به شمار میروند.در میان کااهای ایرانی
صادر شــده به اروپا نیز مواد و محصوات غذایی و حیوانات زنده  40درصد از
کل سبد صادراتی را تشکیل میدهند و پس از آن ،مواد شیمیایی با  19درصد،
سوختهای معدنی با  16درصد ،کااهای صنعتی با  11درصد ،مواد خام غیر
خوراکی با  10درصد و سایر کااها با چهار درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
در میــان صادرکنندگان اروپایی کاا به ایران نیز آلمان با یک میلیارد و ۲۲6
میلیون یورو در این حوزه نیز صدر نشین است و پس از آن ،ایتالیا با  ،474هلند
با  ،۲98فرانسه با  ۲06و اسپانیا با  165میلیون یورو دیگر صادرکنندگان اصلی
اروپایــی به ایران بودهاند .در میان کااهــای اروپایی 33 ،درصد از کل واردات
ایران به ماشــین آات و تجهیزات حمل و نقل ۲7 ،درصد به مواد شــیمیایی
و  14درصــد به محصوات غذایی اختصاص یافته اســت.اتاق بازرگانی تهران
همچنین آخرین وضعیت تجارت مشترک میان ایران و اورآسیا را نیز بررسی
کرده و بر این اســاس با وجود افزایش صادرات به برخی کشورهای عضو این
اتحادیه ،با شــیوع کرونا ،میزان تجارت مشترک در میان همسایههای شمالی
نیز افت کرده است.بر این اساس میزان تجارت کاایی ایران و اوراسیا در هشت
ماهه ابتدایی سال  ،1399تقریبا  1.4میلیارد دار بوده  ۲.8درصد از کل ارزش
تجارت کاایی ایران را تشــکیل میدهد اما میزان این تجارت نسبت به مدت
مشــابه سال قبل کاهشی  11درصدی را پشت سر گذاشته است.ایران در این
مدت  6۲9میلیون دار به اوراسیا صادرات داشته که از نظر وزنی  ۲0و از نظر
ارزشــی کاهشی شش درصدی را نشــان میدهد .در این مدت ایران توانسته
صادرات خود به روســیه و باروس را به شــکل جدی افزایش دهد اما کاهش
صادرات به دیگر کشــورهای عضو این اتحادیه ،آمار فعلی را به ثبت رســانده
است .محصوات کشاورزی اصلیترین صادرات ایران به اوراسیا بوده و روسیه
و ارمنستان اصلیترین کشورهای واردکننده کاا از ایران در این مدت بودهاند.
نیکزاد:

هر چه سریعتر علت افزایش قیمت قیر،
سیمان و فواد روشن شود
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی با انتقاد از افزایش قیمت قیر و فواد و
ســیمان خواستار پیگیری این موضوع از سوی دولت شد.علی نیکزاد در جلسه
علنی دیروز مجلس در تذکری خطــاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان
کرد :گزارشاتی رســیده که کااهای اساسی از جمله برنج در گمرکهای کشور
دپو شــده اســت و بنده این موضوع را به اطاع شما رساندم اما دیگر دیر شده
بود .نمایندگان همچنان انتظار پیگیری این موضوع را دارند.وی در ادامه اظهار
کرد :از ســوی دیگر در خصوص بحث قیر ،مجلس با توافق دولت مصوبه ای را
به تصویب رســاند اما امروز شاهد هستیم قیمت قیر از تنی  4میلیون تومان به
حدود  7میلیون تومان رســیده است .باید هر چه سریعتر روشن گردد که علت
این موضوع چیست؟نایب رئیس مجلس شــورای اسامی در ادامه تاکید کرد:
چندین معاونت در وزارت صمت قول پیگیری قیمت فواد را دادند اما چه شده
است که امروز شاهد افزایش قیمت آن هستیم؟ .انتظار داریم که هر چه سریعتر
علت افزایش قیمت قیر ،ســیمان و فواد روشن شده و قبل از آن که دیر شود
جلوی آن گرفته شود .هیچ اتفاقی نیفتاده که یک شبه قیمت قیر افزایش یافته
و عما مصوبه مجلس بی اثر شده است.

 27کاا بیش از  50درصد گران شدند
در این میــان  ۲7کاا هم بین  50تــا  100درصد افزایش
قیمت داشتند که از جمله مهمترین آنها تخم مرغ با 64.6
درصد ،برنج تایلندی با  ،88ســبوس گندم با  ،71.3گوشت
مرغ با  ، 85.۲مرغ زنده با  ،89شکر کیلویی و بسته بندی با
 53.7و  64.7درصد ،قند شکســته  ، 56.6تن ماهی با ،60.1
کره پاســتوریزه با  ،81.9روغن نباتی  16کیلویی با  59.9و
ســیب با  85.4و موز با  95.5درصد بین  50تا  100درصد
افزایش قیمت داشته است؛ بنابراین در آبان امسال قیمت هر
کیلو تخم مرغ به  15هزار تومان ،برنج تایلندی به  14هزار و

تجارت خارجی در آذرماه به  ۷.۳میلیارد
دار رسید

 ،500گوشت مرغ به  ۲4هزار و  ،۲00مرغ زنده به  17هزار،
شــکر به  ،8300قند به  10هزار و  ،۲00کره پاســتوریزه به
 ،8۲00روغن نباتی  16کیلویی به  184هزار تومان ،سیب به
 1۲هزار و  100و موز به  ۲5هزار و  300تومان رسیده است.
جــو خارجی و داخلی و ذرت داخلی خارجی نیز با 93.3،91
و  99.۲درصد افزایش قیمت از ســایر انــواع خوراک دام و
طیور هســتند که در آبان امســال نسبت به ماه مشابه سال
گذشــته بیش از  50درصد گران شــدهاند و قیمت هر کیلو
از آنها به طور میانگین به  3500تومان رســیده است.انواع
استیک ،سیمان ،گچ سفید ،سیم ( ،)1.5*۲یخچال و فریزر
و ماشین لباسشویی تولید داخل از جمله دیگر کااهایی است
که قیمت آنها بیش از  50درصد افزایش یافته است.از بین
مهمترین کااهایی که در مدت یاد شــده کمتر از  50درصد
افزایش قیمت داشــتند هم میتوان به گوشت گوسفندی و
گوساله با  .۲1و  ۲0.3درصد ،گوسفند و گوساله زنده با ۲0.1
و  ،۲۲.9شــیر خام با  ،4۲شیر استریل پاکتی با  ،34.5شیر
بطری یک لیتری با  ،18.9شیرخشــک با  ،13برنج داخلی
هاشمی و طارم با  39.7و  40.۲درصد ،ماکارونی  700گرمی
با حدود  ،45.5ســیب زمینی بــا  ،۲۲.9پنیر  5۲0گرمی با
 ،41.9ماســت کم چرب و پر چرب بــا حدود  ۲۲.۲و ،۲9.1
انواع چای خارجی با  ۲9تا  33درصد ،انواع روغن نیمه جامد
و مایع با  14تا  ،۲7انواع صابون ،مایع ظرفشویی و دستشویی
و پودر با  18تا  30درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
قیمت کدام کااها کاهش یافت؟
در این میان در مدت یاد شــده فقط قیمت ســه کاا یعنی
جوجه یــک روزه ،رب گوجه فرنگــی  800گرمی و هر بند
کاغــذ چاپ  70گرمی اندونزی به ترتیــب  4.4 ،18.6و 3.7
درصد کاهش داشته و قیمت آنها در آبان امسال به ترتیب
به  ۲500تومــان 14 ،هزار و  300تومان و  4۲5هزار تومان
رسیده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:

ساانه  ۶میلیارد دار پوشاک قاچاق وارد کشور میشود
نایــب رییــس کمیســیون صنایــع
مجلس شورای اسامی اظهار داشت:
طبق آخریــن اطاعاتی کــه دارم از
 ۲0میلیــارد دار واردات قاچاقی که
در ســال صورت میگیــرد حدود 6
میلیارد دار آن قاچاق پوشاک است.
یعنی حــدود  30درصد قاچاق کاا را
قاچاق پوشاک تشــکیل میدهد.علی
جدی در مورد قاچاق پوشــاک اظهار
کرد :قاچاق پوشــاک رتبه ســوم بین
کااهای قاچاق شــده به کشور را دارد
که رقم آن باا و نگران کننده اســت
اما با باا رفتن نــرخ ارز کمی کاهش
یافته است .نگرانی ما بیشتر از قاچاق
پوشــاک استوک از اروپا با قیمت نازل
بود که خوشــبختانه تاکنــون با آن
مواجه نشــدیم.وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر تمهیدات اندیشیده شده برای
جلوگیری و برخورد با قاچاق پوشاک
گفت :جلســاتی داشــتیم و با وزارت
صمت و ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و
ارز این موضوع را مطرح کردیم ،در این
باره خا قانونی نداریم و در مرحله اجرا
و نظارت دچار مشــکل هستیم .طبق

آخرین اطاعاتی که دارم از  ۲0میلیارد
دار واردات قاچاقی که در سال صورت
میگیرد حــدود  6میلیــارد دار آن
قاچاق پوشاک است .یعنی حدود 30
درصد قاچاق کاا را قاچاق پوشــاک
تشکیل میدهد.نایب رییس کمیسیون
صنایع مجلس شورای اسامی تصریح
کرد :فروشگاههایی که در مناطق آزاد
هستند کاای قاچاق زیادی میآورند
و مســافران به این مناطق هم آنها را
میخرند و به بقیه نقاط کشور میبرند.
میزان قاچاق پوشــاک آمــاده به این
مناطق چندان نیست ولی تولیدیهایی
در مناطق آزاد هســت که بخشــی از

تولیــدات آنها به صــورت قاچاق وارد
کشور میشوند .محمدرضا دهقانینیا
سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاا
و ارز ،در گفتوگوی تلویزیونی با بیان
اینکه ما طرح مبارزه با قاچاق پوشاک
را توســط ستاد به اســتانهای دیگر
هم توســعه دادیم و با اشاره به اینکه
ما بعنوان ستاد ،مطالباتی از بازرسین
صمت اســتانها و وزارت صمت داریم
هــم گفت :ما نباید بصــورت نقطهای
عمل کنیــم بلکه مبارزه با قاچاق یک
فرآیند اســت و در آن باید اســتمرار
باا بودن ریســک قاچاق در ســطح
عرضه همچنان و همیشه حفظ شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاا و
ارز درباره توقف طرح مبارزه با قاچاق
پوشــاک گفت :واقعیت این است که
دربازه زمانی آذر  98تا آذر  99بسیاری
از کسب و کارهای بواسطه شیوع کرونا
تعطیل شــدهاند.وی افــزود :در هفته
آینده تشدید برخورد در سطح عرضه
خواهیم داشــت..دهقانینیا ادامه داد:
ما در ســال  99حدود  ۲1هزار پرونده
پوشــاک قاچاق با همکاری ضابطین،
نیــروی انتظامــی ،وزارت اطاعات و
اطاعات ســپاه به مراجع قضائی برای
اخــذ رأی و محکومیت قطعی معرفی
کردهایم.وی اظها :داشــت :ما از وزارت
صمت انتظار داریــم که پیش نویس
اولیه تبصره  4مــاده  18در خصوص
پوشــاک را تدوین کنیم .که براساس
آن اگر خرید ،فــروش حمل و نقل و
غیره در این زمینه ضابطه مند نباشد
عم ً
ا مبارزه با قاچاق پوشــاک و رصد
آن ممکــن نخواهد بــود و همچنین
اباغ مجــدد را هم به صاحبان برند و
بــه تولیدیها برای ثبــت اطاعات را
داشته باشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بامعارض
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1 :برابر رای شماره  99/1۲16آقای اسماعیل چوپانی فرزند محمد به شماره ملی  3858796840نسبت
به چهارده شعیر مشاع از  96شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت  ۲10049متر مربع به شماره پاک  1۲637فرعی از  58اصلی واقع در بخش 14
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی -۲برابر رای شماره  99/1۲۲6آقای اسمعیل امینی فرزند عبداه به شماره ملی  3859607480نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  174/4۲متر مربع به شماره پاک  1۲673فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان فیض اله و فتح اله کریمی -3برابر رای شماره  99/1۲8۲آقای
صدیق اکبری فرزند فیض اله به کدملی  3858781053نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی وول به مساحت  30146متر مربع به شماره پاک 1۲67۲
فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله اکبری  -4برابر رای شماره  99/1۲89آقای صدیق اکبری فرزند فیض اله به کدملی  3858781053نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی حمه مارو کژیاو به مساحت ۲۲359متر مربع به شماره پاک  1۲671فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از
مالک رسمی آقای حبیب اله اکبری -5برابر رای شماره  99/1۲91آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی  3858789313نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت
محلی جنب شهرک زاگرس به مساحت  ۲8081/50متر مربع به شماره پاک  1۲677فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عزیز کریمی -6برایر رای
شماره  99/1۲۲0آقای احمد پیری گزدره فرزند حسن به شماره ملی  3859۲44۲56نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150متر مربع به شماره پاک  1۲669فرعی از 58
اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای حسین مدیری -7برابر رای شماره  99/1۲۲4آقای محمد صدیق عبداه نژاد به کدملی  3859413910نسبت به ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  100/30متر مربع به شماره پاک  1۲670فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی -8برابر رای اصاحی شماره
 99/1۲۲۲کمیته امداد امام خمینی به شناسه ملی  10100590353نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1554/10متر مربع به شماره پاک  1۲686فرعی از  58اصلی واقع در
بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرحسن و یداله لطفی -9برابر رای شماره  99/1۲19آقای سید حسن سلیمی فرزند سید محمد امین به کدملی  3760851894نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت محلی قپان به مساحت  ۲611۲متر مربع به شماره پاک  16فرعی از  50اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه قلعه گاه خریداری از مالک
رسمی آقایان سید جال و سید محمد امین سلیمی  -10برابر رای شماره 99/1۲18آقای سید حسن سلیمی فرزند سید محمد امین به کدملی  3760851894نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی آبی با مشهوریت محلی گوم برغل به مساحت  19330متر مربع به شماره پاک  17فرعی از  50اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه قلعه گاه خریداری از مالک رسمی آقایان
سید جال و سید محمد امین سلیمی -11برابررای شماره  99/1۲07خانم مریم مختاری فرزند محمد علی به شماره ملی  3859176706نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با
مشهوریت محلی راه دیواندره به مساحت  45844متر مربع به شماره پاک  7۲4فرعی از  13اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد شریف فتحی
-1۲برابر رای شماره  99/1۲۲1آقای محمد کریم علیمحمدی فرزند محمد سعید به کد ملی  3859۲85459نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی خانم جان
به مساحت  ۲1881متر مربع به شماره پاک  ۲37فرعی از  50اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه شالیشل خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید علیمحمدی.بدیهی ست در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول دو شنبه  1399/10/08و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1399/10/23
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سخنگوی گمرک گفت :کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آذرماه ،هفت
میلیارد و  370میلیون دار بود که سهم صادرات ،سه میلیارد و  644میلیون
دار و سهم واردات سه میلیارد و  7۲6میلیون دار بوده است .سید روح اله
لطیفی درباره میزان تجارت خارجی کشور در آذر ماه اظهار داشت :کارنامه
تجارت کشورمان در مجموع  9ماه ســال جاری110 ،میلیون و  ۲79هزار
تــن کاا به ارزش  51میلیارد و  970میلیون دار بوده که ســهم صادرات
 85میلیــون و  ۲64هــزار تن به ارزش  ۲5میلیــارد و 11۲میلیون دار و
ســهم واردات  ۲5میلیون و 16هزار تن کاا بــه ارزش  ۲6میلیارد و 858
میلیون دار بوده اســت.وی افزود :تجارت خارجی کشــور در آذر ماه ،رشد
 634میلیون داری در واردات و  434میلیون داری در صادرات را نســبت
به آبان ماه تجربه کرده اســت.لطیفی ادامه داد :در آبان ماه عملکرد تجارت
خارجی کشــور  6میلیارد و  30۲میلیون دار بود که ســهم صادرات سه
میلیارد و  ۲10میلیون دار و ســهم واردات سه میلیارد و  9۲میلیون دار
بوده اســت اما در آذر ماه ،تجارت خارجی به هفت میلیارد و  370میلیون
دار رســید که نســبت به آبان ماه ،یک میلیارد و  68میلیون دار افزایش
تجارت را با 17درصد رشــد ،شاهدبودیم ،که در این میان صادرات با رشد
13.5درصدی به ســه میلیارد و 664میلیون دار و واردات با رشــد ۲0.5
درصدی به ســه میلیارد و  7۲6میلیون دار رسید.ســخنگوی گمرک در
خصوص مقاصد صادراتی کشور در آذرماه ،توضیح داد :چین با دو میلیون و
 468هزار تن به ارزش یک میلیارد و  76میلیون دار ،عراق با یک میلیون
و 480هــزار تن به ارزش 568میلیون دار ،امــارات با یک میلیون و 503
هــزار تن به ارزش  564میلیون دار ،ترکیه با  333هزار تن به ارزش ۲35
میلیون دار و افغانستان با  5۲6هزار تن به ارزش 199میلیون دار ،جمعا با
 6میلیون و  310هزار تن کاا و ارزش دو میلیارد و  64۲میلیون دار ،پنج
مقصد نخست صادراتی کشورمان بودند که  67درصد کل وزن و 7۲.5درصد
ارزش کااهای صادراتی کشورمان در آذرماه را به خود اختصاص دادند.
وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کاا گفت:
چین با  354هزار تن به ارزش یک میلیارد و سه میلیون دار ،امارات با 506
هزار تن به ارزش 854میلیــون دار ،ترکیه با  316هزار تن به ارزش 367
میلیون دار ،هند با  ۲1۲هزار تن به ارزش  ۲۲9میلیون دار و آلمان با ۲7
هزار تن به ارزش 160میلیون دار ،به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای
واردات کاا به کشورمان بودند که  45درصد وزن و  70درصد ارزش واردات
در آذرماه به این پنج کشور اختصاص داشته است.لطیفی در خصوص واردات
 ۲5گروه کااهای اساســی به کشور گفت :از مجموع  ۲5میلیون تن کاای
واردشده به کشور17 ،میلیون و  460هزارتن کاای اساسی بوده که در آذر
ماه ســهم این کااها دو میلیون و 136هزار و  175تن بوده است.وی افزود:
در آبــان ماه یک میلیون و  64۲هزار و  58تن کاای اساســی از گمرکات
کشور ترخیص شــد ،این در حالی است که در آذرماه با رشد  30درصدی
و افزایش  494هزار و  117تنی نســبت به مــاه قبل به بیش از ۲میلیون
و 136هزار تن رســیده است که نشــان از سرعت بخشی عملیات ترخیص
کااهای اساسی درآبان ماه بر اساس مصوبات دولت دارد.لطیفی درپایان در
خصوص میزان کااهای عبوری از کشــور گفت :در  9ماهه سال جاری پنج
میلیون و 189هزار تن کاا از مسیر کشورمان ترانزیت شده است که سهم
آذرماه  718هزارتن بوده است.
یک نماینده مجلس:

نیمی از ارز  ۴۲۰۰تومانی به دست
مصرفکننده نهایی نمیرسد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :نیمی از ارز  4۲00تومانی به دست
مصرفکننده نهایی نمیرسد و ارایه کارت الکترونیکی خرید بهترین راهکار برای
حمایت یارانهای از مصرفکننده نهایی است.مصطفی طاهری ،عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسامی اظهار کرد :ارز  4۲00تومانی کارکردی
در اقتصاد ایران نداشــته و در نهایت به دست مصرفکننده نهایی نرسیده است
به همین دلیل با حذف آن موافق هســتیم.وی افزود :مناسبتر آن است که هر
یارانهای که قرار اســت برای حمایت از مصرفکننده داده شود به مصرفکننده
نهایی منتقل شــود به این دلیل که مشــکات موجود در نظــام توزیع و نبود
زیرساختهای ازم موجب شده اســت تا یارانهای که دولت به تولیدکنندگان
داده اســت به دست مصرفکننده نهایی نرســد و بسیاری از کااها همچنان با
افزایش قیمت همراه هســتند.طاهری با بیان اینکه نیمی از ارز  4۲00تومانی
به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد ،اظهار کرد :ارایه کارت الکترونیکی برای
خرید کااهای اساسی بهترین راهکار برای توزیع عادانه یارانهای است که دولت
قصد دارد با هدف حمایت از مصرفکننده پرداخت کند.

وزیر بهداشت از حمایت های فواد مبارکه
در کنترل بیماری کویید 19تقدیر کرد
دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی در نامه ای خطاب
به حمیدرضــا عظیمیان مدیر عامل فواد مبارکه از حمایت و مســاعدت های
مالی و تجهیزاتی صورت گرفته این شرکت در راستای کنترل بیماری کویید19
تشــکر و قدرانی کرد .وی ضمن اشــاره به اهمیت ادامه همدلی ها توسط دیگر
مسئولین محترم  ،ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد سامتی و شادابی مردم
عزیزکشورمان باشیم .خاطر نشان می شود فواد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس
کرونا به یاری مدافعان ســامت پرداخت و اختصاص  100میلیارد تومان بودجۀ
این شــرکت برای تجهیز بیمارســتانها و مراکز درمانی استان اصفهان و برخی
مناطق کم برخوردار کشــور بهمنظور خرید تجهیزات موردنیاز درمان مبتایان
به بیماری کرونا از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده اســت .فواد
مبارکه در راســتای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود وجوه موردنظر را به
خرید تجهیزات ازجمله ونتیاتور ،دترجنت ،مواد ضدعفونیکننده ،ماســک و...
اختصاص داده است.تأمین اکسیژن رایگان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی استان اصفهان توسط فواد مبارکه تا پایان بیماری کرونا یکی دیگر
از اقدامات تاثیر گذار فواد مبارکه در حوزه حمایت از جبهه بهداشت و سامت
کشور بوده است که در شرایطی آغاز گردید که برخی سودجویان در صدد سوء
استفاده مالی و بهره برداری از شرایط ناشی از بحران کرونا بودند و بیمارستان ها
به جهت کمبود اکسیژن و بروز بازار سیاه به وجود آمده با مشکاتی روبرو شده
و در این شــرایط بود که فواد مبارکه پیشتاز ارائه اکسیژن رایگان به بیمارستان
های تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردید .تاکنون  60بیمارستان
از حدود  ۲0استان شامل استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،یزد ،تهران
(دانشگاههای علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستانهای
تأمین اجتماعی) قزوین ،گلستان ،مازندران ،کردستان ،اراک ،فارس و قم ،اکسیژن
موردنیاز خود به رایگان از فواد مبارکه دریافت کردهاند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
اعطای کارتهای اعتباری  ۳۰ ،۱۰و ۵۰
میلیونی در شعب بانکها
مدیــر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از ایجاد زیرســاخت کارتهای
اعتبــاری  3۰ ،1۰و  5۰میلیونی در بانکها خبــر داد.داوود محمدبیگی در
خصوص جزییات کارتهای اعتباری اظهار داشــت :بخشــنامههای مربوط
به کارت اعتباری از ســال  13۹5از ســوی بانک مرکزی به بانکها ارسال
شده و بانکها نیز زیرســاختها و مقررات ازم برای ارائه کارت اعتباری را
به متقاضیان در شبکه بانکی کشــور فراهم کردهاند .متقاضیان میتوانند با
مراجعه به شعب بانکها و پس از اعتبارسنجی این کارتها را دریافت کنند.
وی افزود :کارتهای اعتباری در سه دسته  3۰ ،1۰و  5۰میلیون تومانی در
اختیار مردم قرار میگیرد و براساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه
این کارتها به صورت دفعی یا اقســاطی است و مشتریان میتوانند مبالغی
را که از این کارتها استفاده کردهاند ،به صورت یکباره یا اقساطی به بانکها
بازگردانند.مدیــر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این
زیرساخت در شبکه بانکی وجود دارد و مردم میتوانند از این خدمت استفاده
کننــد ،گفت :یکی از دایلی که اســتفاده از کارتهای اعتباری نســبت به
کارتهای نقدی کمتر است ،به دلیل آگاهی کم مردم و اطاعرسانی ضعیف
بانکها در این زمینه است و بیشک باید به مردم اعام شود که میتوانند با
مراجعه به شعب از این خدمت بانکها استفاده کنند.

ضرورت مقاومت بانک مرکزی
در برابر استقراض
نایب رییــس هیات مدیره بورس تهران گفت :هرگونه اســتقراض جدید از
بانک مرکزی به معنای خلق پول و ایجاد نقدینگی جدید اســت که میتواند
هدفگذاریهای نرخ تورم را تحت تاثیرات منفی قرار دهد.جواد عشــقینژاد،
نایب رییس هیات مدیره شــرکت بورس تهران اظهار کــرد :بانک مرکزی
تاکنون برنامههای اجرایی خود برای هدفگذاری و کنترل نرخ تورم را به خوبی
مدیریت کرده است .اگر این برنامهها توسط بانک مرکزی پیگیری نمیشد،
نرخ تورم بســیار بااتری از نرخی بود که اکنــون وجود دارد.وی افزود :برای
تحقق تورم  ۲۲درصدی ،چند موضوع پیش رو قرار دارد .هرگونه استقراض
و بدهــی جدید از بانک مرکزی به معنای خلق پول و ایجاد نقدینگی جدید
است که میتواند هدفگذاریهای نرخ تورم را تحت تاثیرات منفی قرار دهد.
عشقینژاد تصریح کرد :آنچه مسلم است بانک مرکزی باید مقاومت و ممانعت
ازم را برای اســتقراض دولت از بانک مرکزی داشته باشد و مانع از آن شود
که پول بیپشتوانه ،تاشهای بانک مرکزی را ابتر کند.وی با بیان اینکه بانک
مرکزی تاکنون در برابر افزایش نرخ ســود سپرده بانکی مقاومت کرده است،
اظهار کرد :اگر بانک مرکزی بتواند در سه ماه پایانی سال و در سال آینده مانع
از افزایش نرخ سود سپردههای بانکی شود ،موجب خواهد شد تا سپردههای
بانکی به تدریج از بانکها خارج شــود و یکی از مقاصدی که این سپردهها،
امکان هدایت به آن را دارند بخشهای مولد اقتصادی و تولیدی در کشــور
است که میتوان با زمینهسازی مناسب ،بستر آن را فراهم و اجرایی کرد.ایب
رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران با بیان اینکه یکی از آثار مهم کنترل
نرخ تورم ،بهبود و رونق فضای کسب و کارهای اقتصادی است ،تصریح کرد:
بانک مرکزی باید تاش کند تا با کنترل نرخ تورم ،هزینه تمامشده تولیدات
را کاهش دهد که میتواند به تدریج رونق فضای کســب و کارها را به دنبال
داشته باشد.عشقینژاد عنوان کرد :تورم رکودی عاملی منفی در اقتصاد است
و باید به تدریج از شــرایط رکود تورمی فاصله گرفت .بخشــی از این مسیر
مربوط به سیاستهای پولی است و البته باید بر نقش سیاستهای مالی نیز
تاکید کرد که تصمیمهای مربوط بــه آن در جای دیگری و در دولت اتخاذ
میشود و در طی این ســالها کمتر به این سیاستها توجه شده است.وی
اظهار کرد :این امیدواری وجود دارد که با اصاحات بودجه  14۰۰در رشــد
بودجههای عمرانی و کاهش هزینههای جاری بازنگری جدی انجام شــود تا
زمینه کنترل منابع و مصارف و افزایش بودجه عمرانی فراهم شود.نایب رییس
هیات مدیره شرکت بورس تهران با بیان اینکه نباید به نرخ ارز با هدف صرف
کنترل تورمی نگاه کرد ،گفت :اگرچه نرخ ارز در میزان تورم موثر و با اهمیت
اســت اما اگر بخواهیم رشــد تورمی را کنترل کنیم صرفا نمیتوان آن را با
ابزارهای پولی کنترل کرد .اگر کنترلهای شبه دستگاهی وجود داشته باشد،
طبیعتا مشــکل در جای دیگری خود را نشان خواهد داد و منجر به افزایش
نرخ تورم خواهد شد.عشقینژاد اظهار کرد :کنترل نرخ ارز با تقویت ارزش پول
و بهبود در شاخصهای تاثیرگذار اقتصادی ممکن خواهد بود.وی درباره نقش
عملیات بازار باز در کنترل تورم عنوان کرد :عملیات بازار باز باید گســترش
بیشتری داشته باشد و فعالیت روزانه فعاان داد و ستدی واحدهای کوچک
نیز بتوانند به آن جذب شوند.

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فاطمه عظمی به اســتناد دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت
المثنی به این اداره مراجعه و مدعی ست سند مالکیت پاک 13فرعی از  ۷8اصلی بخش 13دیواندره به آدرس
دیواندره قریه غیبی ســور به علت نامعلوم گم شــده و برابر ثبت دفتر اماک سند مالکیت ذیل ثبت ۲5۰5
صفحه  ۲4۶دفتر جلد  ۲۰به نام خانم فاطمه عظمی ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده است لذا باستناد
قسمت  5ماده -1۲۰اصاحی آئین نامه قانون ثبت متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد بابد ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی به این
اداره مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید
درغیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم ارسال اعتراض سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و
به متقاضی تحویل داده خواهد شد.
احمدی  -سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره ()۴۲۳

آگهی تحدید حدود

در اجــرای ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف
هیات رسیدگی حل اختاف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان
ذکر شده تحدید حدود انجام نشــده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود
بعمل خواهد آمد  -1برابر رای شماره  ۹۹/1۲۲1آقای محمد کریم علیمحمدی
فرزند محمد ســعید به کد ملی  385۹۲8545۹نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی کانی خانم جان به مساحت  ۲1881متر
مربع به شــماره پاک  ۲3۷فرعی از  5۰اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه
شالیشل خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید علیمحمدی (تاریخ تحدید
حدود ســاعت  1۰صبح روز دوشــنبه  )13۹۹/1۰/۲۹بنــا براین هرکس اعم از
اشــخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تحدید حدود پاک های مرقوم مندرج در
این آگهی اعتراض داشته باشند میتوانند به مدت یکماه از تاریخ تحدید حدودهای
فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تسلیم
و رسید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر مقررات نسبت به ادامه عملیات
ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.

احمدی سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره ()۴۲۱
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ارائه ایحه تغییر فرمول تعیین خسارت را به مجلس
رییــس کل بیمه مرکزی اظهار داشــت :در بحث بیمه و پرداخت خســارت ما به
خــودروی متعارف و غیرمتعارف اعتقادی نداریم و این موضوع را در قالب ایحه به
مجلس ارسال کردیم و تغییر میزان پرداختها در مجلس در دست بررسی است.
 ،تقریبا از سه سال گذشته با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث ،نحوه پرداخت
خسارت تغییر کرد و مبنا تعیین خسارت خودروهای متعارف و غیرمتعارف تعیین
شــد .طبق قانون جدید ،خودروی متعارف ،خودرویی اســت که قیمت آن کمتر از
 5۰درصد دیه کامل مرد مســلمان در ماه حرام در آن ســال (در حال حاضر 44۰
میلیون تومان است) باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف
محسوب میشود.بنابراین خودروهایی که تا سقف  ۲۲۰میلیون تومان باشند متعارف
نماینده دادســتان در پروندههای جرائم کان اقتصادی گفت:
یکــی از روشهای خلق پول توســط بانکها این اســت که
سپردههای مردم را صرف خرید ملک میکنند و باعث افزایش
 3۰۰تا  4۰۰درصدی قیمت اماک شدهاند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی پژوهشگاه قوه قضائیه ،رسول
قهرمانی در نشست تخصصی «قوه قضائیه ،خلق پول و صیانت
از حقوق عامه» اظهار کرد :خلق پول دو معنا دارد .معنای اول
آن خلق پول برای تولید است که این نوع خلق پول به اقتصاد
کمک میکند و اگر نقدینگی به سمت تولید برود ،بد نیست اما
در معنای منفی آنچه امروزه کشور را با مشکل مواجه کرده این
است که بانکها به شــدت به خلق پول منفی دامن میزنند.
قهرمانی افزود :یکی از شگردهای بانکها در خلق پول منفی،
پرداخت تسهیات است .فرض کنید بانکی  1۰۰هزار میلیارد
تومان ســرمایه دارد و فرد تولید کننده با حســن نیت برای
دریافت تسهیات به بانک مراجعه میکند و  1۰میلیارد تومان
تسهیات میگیرد .مشــکل این است که بانکها سود زیادی
برای پرداخت تســهیات دریافت میکنند و زمان سررســید
تســهیات کم است .اگر تولید کننده نتواند اقساط خود را در
زمان سررسید وام پرداخت کند در حالت مثبت باید بانک به او
مهلت دهد اما بانکها این کار را نمیکنند.نماینده دادستان در
پروندههای جرایم کان اقتصادی اضافه کرد :به عنوان مثال اگر
تســهیات گیرنده بایــد  15میلیارد به بانک بــرای دریافت
تسهیات پرداخت کند و این مبلغ را نداشته باشد ،بانک مجدد
به این فرد معادل  15میلیارد تومان تسهیات میدهد و یک
دقیقه بعد این پول را از حساب مشتری کسر میکند و بدهی
فرد صفر میشــود و  15میلیارد پرداخت تسهیات جدید با
سود بیشتر محاسبه شده و این روند باز هم تکرار میشود .در
یکی از پروندهها  1۶بار این روند تکرار شــده که این موضوع
فاجعه اســت.قهرمانی گفت :در نهایت بانکها تا ارزش واقعی
وثیقه به فرد تســهیات پرداخت میکنند و زمانی که میزان
تسهیات به ارزش وثیقه میرسد ملک را مصادره میکنند .در
ایــن موارد هیأت مدیره بانک در هر بار پرداخت تســهیات،
درصدی را به خود اختصــاص میدهند.وی بیان کرد :برخی
مفســدان اقتصادی به هیأت مدیره بانکها رشوه میدهند تا
تسهیات آنها را تسویه کنند و قوه قضائیه دیر تر به سراغ آنها
برود .همین موضوع باعث میشود بسیاری از واحدهای تولیدی
تعطیل شــود .این کار بانکها را جــرم تحصیل مال از طریق
نامشروع میدانم و متأسفانه بانک مرکزی و بانکها هیچ آماری
از تمدید تســهیات ندارند و فقط هیأت مدیره بانکها از آن
اطاع دارند.قهرمانی گفت :روش دوم خلق پول توسط بانکها
این است که تمام سپردههای مردم را برای پرداخت تسهیات
صرف نمیکنند و بخشــی از آن را صرف خرید ملک کرده و
بنگاهداری میکنند .بانکها با خرید ملک باعث افزایش  3۰۰تا
 4۰۰درصدی قیمت ملک شدهاند با این کار قدرت خرید مردم
کاهش پیدا یافته و به نوعی دزدی از مردم است و آثار تورمی
بســیاری دارد.وی بیان کرد :برخی بانکها به علت ریسک باا
دوســت ندارند به واحدهای تولید وام بدهند و به شرکتهای
خودشان وام پرداخت میکنند که این کار غیر قانونی است .به
همین دلیل برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد میکنند
کــه به صورت ضربدری به شــرکتهای یکدیگر تســهیات
پرداخــت کنند اما این تســهیات در کارهــای تولید هزینه
نمیشود و صرف پروژههای لوکس میشود.قهرمانی ادامه داد:
یکــی از راههای خلق پول ،پرداخت تســهیات بدون نظارت
اســت .به عنوان مثال فردی بــرای کار تولید وام میگیرد اما
صرف خرید ملک میکند.وی ادامه داد :سوال میشود چرا قوه
قضائیه به این مســائل ورود پیدا نمیکند .جواب این است که
هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای
پول و اعتبار باید به این مســئله ورود پیدا کند ولی مصوبات
شورای پول و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم
انگاری نشــده اســت و قوه قضائیه بدون قانــون نمیتواند به
موضوع ورود پیدا کند.قهرمانی افزود :در خصوص تســهیات
ضربدری نیز رویهای بین قضات وجود دارد که در مواردی این
کار را تسهیل مال از راه نامشــروع در نظر میگیرند و برخی
قضات آن را جرم نمیدانند .در خصوص تمدید تسهیات نیز
بیشتر قضات منع تعقیب صادر میکنند اما به نظر من تمدید
مکرر تسهیات جرم تحصیل مال از راه نامشروع است و برای

و بااتر از آن نامتعارف است .درحالی که برای متعارفها هیچ محدودیتی در پرداخت
خسارت نیســت اما خودروهایی که به دلیل افزایش نرخ ارز و گرانیها ،قیمت آنها
در مدت کوتاهی به بیش از یک میلیارد تومان و بااتر رسیده ،در هر تصادفی با هر
میزان آسیب از بیمه فقط  ۲۲۰میلیون تومان خسارت دریافت میکنند .غامرضا
سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی در گفتوگو با ایلنا درباره تعیین این روش برای
پرداخت خســارت اظهار داشــت :در بحث بیمه و پرداخت خسارت ما به خودروی
متعــارف و غیرمتعارف اعتقادی نداریم و ایــن موضوع را در قالب ایحه به مجلس
ارسال کردیم و تغییر میزان پرداختها در مجلس در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه همه خودروها متعارف هستند ،گفت :این موضوع به قیمتهایی که

در بازار تعیین و عرضه میشود برمیگردد و از نظر ما خودروی متعارف و غیرمتعارف
معنا ندارد .برخی از خانوار براساس درآمد خود پراید میخرند و برخی دیگر میتوانند
ماشــین مدل بااتری را تهیه کنند و با توجه بــه افزایش قیمت خودرو ،این روش
پرداخت خســارت باید تغییر کند.رییس کل بیمه مرکــزی افزود :وقتی میگوییم
خودرویی نامتعارف است یعنی شرکت بیمه دیگر خسارتهای باای  ۲۲۰میلیون
تومان را متاسفانه پرداخت نمیکند و در تمام تصادفات با هر شدت ،سقف پرداخت
خسارت برای انواع خودروها  ۲۲۰میلیون تومان در نظر گرفته شده که این درست
نیست.سلیمانی ادامه داد :مجلس در حال پیگیری این موضوع است و پیشنهاداتی
ارایه دادهایم که امیدوارم هر چه سریعتر نسبت به آن تصمیم گیری کنند.

نماینده دادستان در پروندههای جرائم اقتصادی:

برخی از بانکها با خلق پول باعث افزایش
 ۴00درصدی ملک شدند
این موضوع دادســتان کل کشور باید ورود پیدا کند زیرا عضو
شــورای پول و اعتبار است.نماینده دادســتان در پروندههای
جرایم کان اقتصادی بیان کرد :البته در حال حاضر دادستان
کل کشور به غیر از اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد کند،
کار دیگری نمیتواند انجام دهد زیرا قانونی در این رابطه نداریم
و قوه قضائیه هم تخصصی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی
ندارد و فقط حقوقدان جذب کرده است و باید به سمت کارهای
تخصصی برود.وی تأکید کرد :البته در مواردی مصوبات شورای
پول و اعتبار از قانون کارایی بیشــتری دارد زیرا برای تصویب
قانون زمان زیادی نیاز است اما شورای پول و اعتبار میتواند بر
اســاس مقتضیات زمان ،مصوبات را تصویب کند.وی گفت :در
سالهای اخیر یکی از رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد که چرا
باید الزام داشــته باشیم  3۰درصد منابع بانکی را به صنعت و
کشــاورزی اختصاص دهیم .در نتیجه ایــن قانون حذف و به
توصیهنامه تبدیل شد و در حال حاضر بانکها  ۷درصد از منابع
خود را به کشــاورزی 1۷ ،درصد به صنعــت و  5۰درصد به
بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.در ابتدای این
جلســه جواد اقدسطینت عضو هیأت علمــی گروه حقوق و
اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه اظهار داشت :نظریه اقتصادی
به روشــنی نشان میدهد که اگر خلق پول ،همراه با محو پول
نباشد باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به دلیل
ایجاد تورم و افزایش ســطح عمومی قیمتها باعث تجاوز به
حقوق عامه میشود.وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مفهوم
خلق پول آشنا نیستند گفت :سوالی اساسی در اقتصاد مطرح
است که قدرت خرید از کجا میآید؟ جواب این است که باید
فرد قب ً
ا کار کرده و ارزش افزوده ایجاد کرده باشد و بر مبنای
حوض (استخر) اقتصاد فرد میتواند
ارزش افزوده اضافه شده به ِ
از این حوض کاا خریداری کند.اقدسطینت بیان کرد :سوال
بعدی اساسی این است که آیا فرد بدون اینکه ارزش افزودهای
ایجاد کرده باشد میتواند از این حوض اقتصاد چیزی برداشت
کند؟ یک پاسخ این اســت که کسی که کار جعل پول انجام
میدهــد میتواند بدون ایجاد ارزش افــزوده از حوض اقتصاد
برداشت داشته باشد.وی افزود :کسی که چک پول جعلی چاپ
و وارد بازار میکند چیزی به اقتصاد وارد نمیکند ولی قدرت
خرید به اندازه آن چک پول به دست میآورد .چک پول تقلبی
بین مردم می چرخد و سرانجام کشف و از چرخه اقتصاد خارج
میشود یعنی قدرت خریدی به اقتصاد اضافه نمیشود بلکه از
جیب نفر آخر به جیب جاعل منتقل میشود اما اسکناسهایی
که بانک مرکزی چاپ میکند کشف نمیشود زیرا پول قانونی
کشور محسوب میشود .اگر دولت و بانک مرکزی بدون ایجاد
ارزش افزوده و بدون فروش کاا و خدمات به جامعه و به جای
اینکه از طریق مالیات پول به دســت آورند ،پول چاپ کرده و
وارد اقتصاد کنند تورم ایجاد میشود .جمع آوری مالیات باعث
انتقال قدرت خرید از جیب مردم به جیب دولت میشــود اما
مجموع قدرت خرید را تغییر نمیدهد اما چاپ و خلق پول با
ایجاد قدرت خرید اضافه باعث تورم میشــود.اقدسطینت با
طرح این ســوال آیا فقط بانک مرکــزی میتواند بدون ایجاد
ارزش افــزوده در اقتصاد ،پول خلق کند یا خیر گفت :در حال
حاضر به دلیل ایجاد ویژگیهای جدید در پول ،ســایر بانکها
نیز میتوانند این کار را انجام دهند .فرایند به شکل ساده این
است که فردی قصد دارد از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد
امــا راهی برای ایجاد ارزش افزوده ندارد اما از بانک میخواهد
که با دادن وام او را به حوض بدهکار کند .وام بانکی همان خلق
پول است که اگر با بهرهای بیشتر از تورم بازگردانده شود محو
پول صورت گرفته اما اگر برگردانده نشــده ،معوقه شده و یا با
بهره کمتر از تورم برگردانده شود خود باعث تشدید تورم است
و این توضیح وضعیت اقتصاد تورمی ما میباشــد.عضو هیأت
علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشــکده مطالعات پایه اضافه
کرد :برخی افراد تصــور میکنند صرف ایجاد بدهکاری باعث

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛

کاهش  ۴۵۱۸واحدی شاخص کل بورس
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  4518واحدی معادل  ۰.3۲درصد به یک میلیون و  41۹هزار و  5۲واحد رســید.
همچنین در فرابورس شاخص کل با افت  ۶3واحدی به  ۲۰هزار و  1۰واحد رسید .دیروز تاار شیشهای ،در معامات دومین
روز هفته (یکشنبه هفتم دیماه  ،)۹۹شاهد روند نزولی شاخصهای منتخب بود .به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)،
با کاهش  118۰واحدی معادل  ۰.3۲درصد به رقم  3۷۰هزار و  81۹واحد رســید .شــاخص کل هم وزن نیز ،با رشد 1۲8۹
واحدی معادل  ۰.۲۷درصد ،عدد  4۷۲هزار و  135واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش 1۲8۹
واحدی به رقم  3۰۹هزار و  4۹واحد رسید .همچنین شاخص سهام آزاد شناور 88۷۹ ،واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک
میلیون و  ۹8۲هزار واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول با  ۷443واحد کاهش به رقم یک میلیون و  35هزار واحد رسید و
شاخص بازار دوم نیز ،با  5458واحد افزایش همراه بود و عدد  ۲میلیون و  8۷8هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این
گزارش ،در معامات دیروز بورس تهران ،نمادهای معاماتی وپارس ،خودرو ،رمپنا ،شبندر و اخابر ،با بیشترین کاهش ،تاثیر

تورم میشود اما این تصور درست نیست زیرا با ایجاد بدهکاری،
در یک برهــه زمانی قدرت خرید فرد افزایش پیدا میکند اما
بایــد در آینده پول را پس بدهــد و در نتیجه قدرت خرید او
کاهش پیدا خواهد کرد و اگر این توازن برقرار باشد تورم ایجاد
نمیشــود .در غیر این صورت یعنی در صورتی که فرد بدهی
خود را به بانک پرداخت نکند ،توازن از بین میرود و نتیجه آن
افزایش تورم است .نکته مهم در این ماجرا این است که بانکها
خلــق پول را برای عموم مردم یا برای فعالیتهای مولد انجام
نمیدهند بلکه با این قدرت خاص برای خودشان ،برای سهام
داران و مدیران بانک ،برای دوستان و نزدیکان و یا برای کسانی
که رشــوه خوبی میدهند پول خلق میکنند.اقدسطینت با
بیان اینکه آیا از نظر شرعی این گونه خلق پول درست است؟
اظهار کرد :اگر روزانه میزان خلق پول فعلی رامحاسبه و میان
 8۰میلیون ایرانی تقسیم کنیم ،عددی حدود  ۲5هزار تومان
میشود .یعنی افرادی هستند که روزانه از هر یک از ما  ۲5هزار
تومــان مالیات پنهان میگیرند کــه ماهیانه  ۷5۰هزار تومان
میشود و این عدد باایی است .آیا مردم و کارگران از پرداخت
این وجه راضی هستند؟ وظیفه قوه قضائیه برای جلوگیری از
این کار چیســت؟عضو هیأت علمی گروه حقوق و اقتصاد در
ادامه سخنان خود ،ریشه مفاسد اقتصادی را قدرت خلق پول
توســط بانکها دانســت و گفت :سوال این اســت که اگر به
سرچشمه فساد بانکی پرداخته نشود آیا با برخوردهای موردی
با مفســدان ،مشــکات حل شــده و دیگر هیچ فسادی رخ
نمیدهد؟ ممکن است گفته شود تا زمانی که این موارد جرم
انگاری نشــود قوه قضائیه نمیتواند به موضوع خلق پول ورود
پیدا کند اما شایســته است تا دادستانی با فهم صحیح از این
موضوع به نحو مقتضی از حقوق عامه صیانت داشته باشد .امروز
یــک خانواده  4نفره ماهیانه  3میلیــون تومان مالیات پنهان
پرداخت میکند که به جیب ثروتمندان دارای رانت میرود.در
ادامه این نشست ،درودیان پژوهشگر حوزه پولی و بانکی گفت:
خلق پول بزرگترین رانت در کشور بوده و عدد آن از پول فروش
نفت هم بیشــتر اســت.وی افزود :عامه مردم و حتی نخبگان
تصــور میکنند دولت پول را خلق میکند در حالی که اگر به
آنها گفته شــود حدود  ۹۰درصد خلق پــول را بانکها انجام
میدهند باور نمیکنند .در گذشته بانکها به عنوان واسطهای
محسوب میشــدند که پول را بین افراد تبادل میکرد اما در
بانکداری جدید پول فیزیکــی وجود ندارد و بانک با دادن وام
پول را ایجاد میکند .به عبارت دیگر بانک از سپردههای موجود
و صرفاً از پول موجود قبلی وام نمیدهد بلکه پول جدید خلق
میکند .چیزی که باعث میشود بانکها این کار را ادامه دهند
ماهیت خلق پول است.درودیان ادامه داد :زمانی که میگوئیم
بانکها پول خلق میکنند به این معناســت که حســابهای
بانکی را دســتکاری و تغییر میدهند و به مــرور زمان ارقام
حســابهای بانکی را زیاد میکنند که این کار باعث رشــد
نقدینگی و تورم میشود .بنابراین  ۹۰درصد خلق پول توسط
بانکها صورت میگیرد و فقط  1۰درصد خلق پول سهم دولت
اســت.این پژوهشــگر حوزه پولی و بانکی گفت :البته این کار
بانکها تخلف نیست و روال جاری آنهاست و وام گیرنده متوجه
نمیشود پولی که به حســابش واریز شده از کجا آمده است.
علت اینکه امروزه بانکها قدرت خلق پول دارند به روابط بین
بانکها و حاکمیت بــاز میگردد.درودیان با بیان اینکه بانک
نوعی اتکا به حکومت و دولت دارد توضیح داد :قدرت خلق پول
بانکها ناشی از تأیید حاکمیت و دولت است .مهمترین عاملی
که باعث میشود بانک خلق پول داشته باشد ناشی از این است
که تعهدات بانکها دیگر ریسکی نیست و بدهیهای بانکی به
یک تعهد بدون ریســک تبدیل شده اســت و همین موضوع
موجب شده بانک تعهد ایجاد کند و هیچ مسئولیتی قبول نکند
و مســئولیت آن بر گردن دولت بیفتد .وقتی این تفکر ایجاد
میشود که تعهدات بانکها بر عهده دولت است ،بانک اقدام به

خلق پول میکند.وی گفت :در حال حاضر هم همین اتفاق در
کشور ما رخ داده است و تعهد بانکها به تعهدات دولت تبدیل
شده است و اگر تخلفی رخ دهد مردم با بانکها کاری ندارند و
به سراغ دولت میروند.درودیان افزود :البته خلق پول مولد را
باید از خلق پول غیرمولد جدا و برچسب منفی را از خلق پول
معطوف به تولید ،حذف کنیم .متأســفانه امروز به دلیل نبود
قانون قوه قضائیه ظرفیت برخورد با خلق پول بانکها را ندارد
و باید روی بانکها نظارت کرد و زمانی که قواعد غلط اســت
نمیتوان کاری انجــام داد.وی گفت :بانکــداری ،امروزه یک
فعالیت حاکمیتی است زیرا اگر پول کم بیاورند به منابع بانک
مرکزی دسترســی دارند در صورتــی که هیچ بنگاه اقتصادی
دیگری به این منابع دسترســی ندارد.در بخش دیگری از این
نشست ،محمد امینیرعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در
خصوص صیانــت از حقوق عامه در مقابــل خلق پول گفت:
بانکها یک نهاد و بنگاه اقتصادی ساده نیستند اما رؤسای آنها
اعتقاد دارند بنگاههای اقتصادی هستند که نباید با آنها کاری
داشت.وی گفت :بانک یک بنگاه اقتصادی به معنای عام است
اما به دلیل اینکه از حاکمیت قدرت خلق پول گرفته اســت،
مناسبات متفاوتی دارد و حاکمیت به بانکها اجازه داده حتی
بــا  1۰هزار میلیارد تومان یا مانند بانک ســرمایه با  3۰هزار
میلیارد تومان زیان بتواند به کار خودش ادامه دهد .امروز بانک
ســرمایه در حالی به فعالیت خود ادامه میدهد که با سرمایه
 ۶۰۰میلیــارد تومانی 3۰ ،هزار میلیــارد تومان زیان برجای
گذاشته است .به نظر میرسد قوه قضائیه باید به صورت جدی
به موضوع خلق پول ورود پیدا کند.امینی رعیا افزود :خلق پول
به معنای افزایش نقدینگی کشور است .قب ً
ا تصور میشد دولت
اقدام به خلق پول میکنــد اما در حال حاضر بانکها با دادن
تسهیات اقدام به خلق پول میکنند .شروع جریان خلق پول
از بانکها ،پرداخت تســهیات اســت و با سپرده گذاری آغاز
نمیشــود .مهمترین بخش تســهیات در بانکها ،پرداخت
تسهیات کان است که همین موضوع باعث ایجاد رانت شده
و چندســالی اســت قوه قضائیه به آن ورود کرده است.مدیر
اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد :بانکها میتوانند حداقل
 1۰درصد و حداکثر  ۲۰درصد سرمایه نظارتی خود را در قالب
تسهیات پرداخت کند .به عنوان مثال یکی از بانکها با  ۲هزار
میلیارد تومان ســرمایه نظارتی خــود ،میتواند  ۲۰۰تا 4۰۰
میلیارد تومان به هر شــخص حقوقی یا حقیقی تســهیات
پرداخت کند؛ یعنی کل تســهیاتی که یــک بانک میتواند
پرداخت کند  8برابر سرمایه نظارتی است .در واقع این بانک در
مجموع میتواند  1۶هزار میلیارد تومان تســهیات بدهد اما
زمانی که بررسی میکنیم میبینیم فقط به پروژه ایران مال 1۷
هزار میلیارد تومان تسهیات پرداخت شده و 4۰شرکت دیگر
بااتر از ســقف قانونی بانک مرکزی ،از این بانک تســهیات
دریافت کردند .همچنین در بانک ســرمایه آقای جهانبانی که
اخیر پرونده او در دادگاه بررسی شد یک شبه از بانک سرمایه
تسهیات کانی دریافت کرده است.امینیرعیا با بیان اینکه اگر
خلق پول در حوزه تولید خرج نشــود موجــب تورم و رکورد
میشود گفت :زمانی که  1۷هزار میلیارد تومان به پروژه ایران
مال تســهیات پرداخت شــد میتوانســتیم پروژه راه آهن
بندرعباس به ســرخس را با  1۰هــزار میلیارد تومان به اتمام
برسانیم.وی تأکید کرد :خلق پول یک حق عامه است زیرا اگر
به درستی مصرف نشود پول از جیب مردم میرود و تورم ایجاد
میشود .اثر منفی دیگر ،زیاندِه شدن بانک است که در نتیجه
بایــد مردم هزینه آن را پرداخــت کنند.امینیرعیا در ادامه با
اشاره به اظهارات رسول قهرمانی مبنی بر پرداخت تسهیات
ضربــدری بانکها بــه یکدیگر اظهار کرد :ردپای تســهیات
ضربدری را در صورتهای مالی بانکها میتوان مشاهده کرد
به عنوان مثال شرکتهای یکی از بانکها حدود هزار میلیارد
تومان از بانک گردشگری تسهیات دریافت کردند که این رقم
 1۰برابر بیشــتر از سقف قانونی پرداخت تسهیات این بانک
اســت .بانک مرکزی برای جلوگیری از این گونه اقدامات باید
نظارتهای خود را بیشتر کرده و دادستانی کل کشور هم باید
به موضوع ورود کند.وی افزود :قوه قضائیه باید در حسابرســی
صورتهای مالی بانکها نظارت بیشــتری داشــته باشد زیرا
بانکها میتوانند به گونهای صورتهای مالی را حسابرســی
کنند که خودشان را سود ده نشان دهند.

زیادی در روند نزولی شــاخص کل بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای معاماتی شستا ،تاپیکو ،نوری ،فخاس ،شبریز و کاما،
بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته ،معاملهگران
بورس  1۰میلیارد و  4۶۷میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب  ۲میلیون و  143هزار نوبت معامله و به ارزش  1۲8هزار
و  358میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز ،بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد آپ(آسان پرداخت پرشین)
با  5درصد رشــد بود و پس از آن ،نمادهای ثفارس ،ســصفها ،کبافق ،کطبس ،کپارس و وآذر بود .همچنین نماد معاماتی
پدرخش(درخشــان تهران) با  ۲۶.۶۷درصد ،بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز ،نمادهای غبهنوش ،غپینو،
دپارس ،زمگسا ،دالبر و ثامان بود .روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان میدهد که نمادهای معاماتی شستا ،برکت ،شپنا،
خودرو ،ولپارس ،خساپا و سیتا ،به عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی شدهاند.بر اساس این گزارش ،نمادهای معاماتی
وآذر ،کاما ،رانفور ،خنصیر ،ثفارس ،سصفها و کبافق با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای غبهنوش ،غپینو،
وتوصا ،بوعلی ،انرژی ،1ونیکی و بوعلی بیشــترین حجم عرضه را داشــتند.در معامات دیروز بازار سرمایه ،شاخص صنایعی
همچون فنی مهندســی ،غذایی بجز قند ،محصوات کاغذ ،اطاعات و ارتباطات و اســتیک روند نزولی داشتند و در مقابل
شاخص صنایع ذغال سنگ و محصوات چوبی با افزایش همراه شدند.
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چرخش اروپا به سمت دولت جدید آمریکا

پس از کنار رفتن دونالد ترامپ ،اروپایی ها به دنبال زنده کردن
روابط خود با جو بایــدن بوده و تاش خواهند کرد تا از طریق
جلب نظر و توجه رئیس جمهوری دموکرات آمریکا ،خود را به
عنوان یک متحد مفید به دولت جدید واشنگتن بفروشند ،.اروپا
روی آغاز دوران ریاست جمهوری جو بایدن به عنوان یک لحظه
کلیدی در روابط خود با ایاات متحده حساب کرده است .اروپا
و آمریکا در دوران ترامپ روابط پرتنشــی را تجربه کردند .رفتار
ترامپ با اروپا متکبرانه و تحقیر آمیز بود و اروپایی نیز چاره ای
جز تحمل نداشتند .ترامپ حتی مخالفت خود با مفهوم اروپای
واحد را مخفــی نمی کرد .در این میان اروپایی ها نیز چاره ای
جز این نداشتند که چهار سال دندان روی جگر بگذارند.اکنون
و پس از کنار رفتن ترامپ ،اروپایی ها مجبور خواهند بود روابط
را زنده کرده و از اول خود را به عنوان یک متحد مفید به آمریکا
بفروشــند .آنها برای نشــان دادن جایگاه و اهمیت خود به تیم
جدید در دولت آمریکا تاشــهایی خواهند کرد که از آن جمله
می توان به بازی با کارت ایران اشــاره کرد .اروپا تاش خواهد
کرد نقش واســطه و میانجی بین ایران و آمریکا را برای تنظیم
یک معاهده جدید بــازی کند.با همه اینها اروپایی ها به خوبی
می دانند که آینده متعلق به چین است و در مسیر همکاری با
آمریکا نباید چین و البته روسیه را به طور کلی از خود برنجانند.
از ســوی دیگر اروپا هرگز دوباره مانند قبل به آمریکا اطمینان
نخواهد کرد .گرچه شــاید این را در ظاهر بیــان نکنند ،اما از
خال اظهارنظرهای مقامات اروپایی می توان درک کرد که آنها
تمایلی ندارند آینده اتحادیه اروپا را به اتاری چهارساله انتخابات
آمریکا گره بزنند.جوسپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در این زمینه گفته است «بیایید گذشته را فراموش کرده
و بــه آینده نگاه کنیم .بیایید روابطمان را دوباره زنده کنیم ».با
این حال روشــن اســت که در روابط بین الملل کسی گذشته
را فراموش نمی کند.در طول چهارســال ترامپ ،نه فقط آمریکا
که همه دنیا تغییر کرده اســت .اکنون چین و روسیه بازیگران
بزرگتری هستند که کار اروپا برای شرط بندی روی قدرت برنده
را ســخت میکند .قب ً
ا آمریکا قدرت بامنازع بود و این انتخاب
را آســان می کرد .اما امروز ،اروپایی هایی که استقال سیاسی

و دفاعی چندانی ندارند دوران ســختی برای حفظ توازن میان
این قدرتهای بزرگ خواهند داشت.اروپا اکنون امیدوار است تیم
جو بایدن به ســازمانها و معاهــدات بین المللی ای که ترامپ
ترک کرده است از جمله معاهده پاریس در زمینه محیط زیست
بازگشته و حمایت خود از سازمان بهداشت جهانی را ادامه دهد.
اروپایی ها قطعاً به دنبــال راههایی برای دزدین قاپ جو بایدن
خواهند بود.از کنفرانسها بین المللی وضیافتهای اشرافی بگیر
تا به رخ کشــیدن تاریخ و فرهنــگ و حتی اعطای جایزه صلح
نوبل ،آنها روی تاریخ و پرســتیژ و در کل قدرت نرم خود مانور
زیادی خواهند داد .همچنین تاش خواهند کرد خود را قهرمان
ابتکارات شــرافتمندانه ای مانند حفظ محیط زیست ،مبارزه با
بیماری های واگیردار ،حقوق بشر و غیره نشان داده و تیم بایدن
را اغوا کنند .برای همین اســت که در سخنان مقامات اروپایی
که در آن بایدن و تیمش را به عنوان مخاطب در گوشــه ذهن
دارند ،مرتب سخن از تاریخ و ارزشهای مشترک زده می شود.روز
دوشنبه گذشته ۲3 ،دسامبر اتحادیه اروپا از جو بایدن خواست با

کرونای انگلیسی به کانادا و چند کشور
اروپایی دیگر رسید

مقامهای بهداشتی کانادا و چندین کشور اروپایی از کشف کرونای انگلیسی
در کشورهایشان خبر دادهاند ،.مقامهای بهداشتی کانادا و چند کشور اروپایی
روز شنبه ثبت گونه جدید ویروس کرونا ،که اولین بار در انگلیس کشف شد،
را تأیید کردند.به نوشته پایگاه خبری «آکسیوس» ،آژانس بهداشت عمومی
کانادا ابتای دو فرد به گونه جدید ویروس کرونا در اســتان اُنتاریو را تأیید
کرده است.پایگاه شبکه خبری الجزیره گزارش داد اسپانیا نیز روز شنبه اعام
کرد که چهار نفر به این ویروس جدید مبتا شــدهاند.خبرگزاری «رویترز»
همچنین به نقل از آژانس بهداشــت عمومی ســوئد از کشف این ویروس
جدید بعد از بازگشت چند مســافر از انگلیس خبر داد.مقامهای ژاپنی نیز
روز گذشته (شنبه) بعد از اینکه هفت نفر به این ویروس جدید مبتا شدند
اعام کردند که پروازهای خارجی از نیمههای شــب دوشنبه تا  31ژانویه
لغو خواهد شد.روز گذشته روزنامه انگلیســی «میرور» خبر داد که وزارت
بهداشــت فرانسه اولین مورد ابتا به نوع جهش یافته ویروس کرونا را ثبت
کرد.البته کرونای انگلیس پیشتر در کشورهایی نظیر آلمان ،ایتالیا ،دانمارک،
هلند ،ســرزمینهای اشغالی و تعداد دیگری از کشورها مشاهده شده است.
گونه جدید ویروس کرونا که از انگلیس نشأت گرفته باعث افزایش نگرانیها
در اروپا شده است.این ویروس جهشیافته که میزان انتشار آن بسیار بیشتر
از گونه اولیه ویروس کرونا میباشــد سبب شده تا اغلب کشورهای اروپایی
بــه همراه چین و برزیل ،پروازهای ورودی از انگلیس را متوقف کنند.دولت
آمریکا هم از تمامی مسافران از مبدأ انگلیس که قصد ورود به این کشور را
دارند خواسته  ۷۲ساعت قبل از سفر به ایاات متحده تست کرونا بدهند تا
از سالم بودنشان اطمینان حاصل شود.
اردوغان:

 ۲۰۲۱سال اصاحات برای ترکیه
خواهد بود

رئیس جمهوری ترکیه روز شــنبه در دو مراســم افتتاح در ترکیه صحبت
کرد و گفت ســال  ۲۰۲1ســال اصاحات دموکراتیک و اقتصادی در این
کشــور خواهد بود.به نقل از خبرگزاری آناتولی ،رجب طیب اردوغان که از
طریق لینک ویدئویی زنده از عمارت وحدتین استانبول با رویداد نخست در
آنکارا ،پایتخت ترکیه ارتباط برقرار کرد ،ســاخت بخشی از جاده در ناحیه
«گلباســی» را مورد اســتقبال قرار داد.اردوغان بعد از تکمیل این پروژه به
ارزش  3۵۲میلیون لیر ترکیه (حدود  ۴۶میلیون دار) ،اظهار کرد :ما با باور
به اینکه بزرگترین افتخار ،بزرگترین سهم و عالیترین سیاست ،انجام کار
برای کشورمان ،خدمت کردن و باا بردن اعتبار آن است ،به کار شبانهروزی
ادامــه خواهیم داد.وی ادامه داد :در اصل ،جهان از روندی عبور میکند که
طی آن بحران سامتی که با اپیدمی کرونا شروع شد ،به شوکهای سیاسی
و اقتصادی عمیق فزاینده تحول پیدا کرده است .ترکیه زمانی در این انتقال
تاریخی قرار گرفته که از لحاظ زیرســاختی توسعهیافته ،به لحاظ سیاسی
قدرتمند و از نظر اقتصادی آماده است و هم در عمل و هم میز مذاکره ،فعال
است.وی با بیان اینکه ترکیه مطمئناً آنچه در معماری جدید جهانی به لحاظ
سیاســی و اقتصادی مستحق آن است ،به دســت میآورد و افزود :ما تمام
حسابها ،سرمایهها و پروژههای خود را مطابق با این امر به انجام میرسانیم.
اردوغان با بیان اینکه هر توســعهای در منطقــه و جهان ،قدرت و اهمیت
ترکیــه را تأیید و تقویت کرده ،گفت :قلبها و بازوان ما به روی کســی که
میخواهد در این مسیر با ما و در سایه این حقایق گام بردارد ،گشوده است.
وی تأکید کرد :ما هیچ مشــکل خاصی -نه با اروپا ،آمریکا ،روسیه ،چین و
دیگر کشــورها در منطقه -نداریم که حل نشــدنی باشد .در صورتی که به
حاکمیت ،حقوق ،قانون و ظرفیت ما احترام گذاشــته شود ،آماده ماقات،
صحبت ،مذاکره و همکاری با همه هســتیم.اردوغان با بیان اینکه آنها به
اصاحات در تطابق با این اهداف ادامه خواهند داد ،اینطور نتیجهگیری کرد
که :امیدوارم  ۲۰۲۰همانطور که به ملتمان قول دادیم ،ســال اصاحات
دموکراتیک و اقتصادی باشد.

پیوستن به «گفتگوهای استراتژیک» دو سوی آتانتیک ،مسائل
جهانــی از کووید 1۹تا تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دهد.
در این گردهم آیی ،وزرای خارجه  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا
از روابط دو طرف به عنوان مستحکم ترین و نزدیک ترین روابط
جهانی نام برده و بر همکاری های اقتصادی ،سیاســت خارجی
و چالشهای حقوق بشر تاکید کردند.وزیر خارجه آلمان «هایکو
ماس» که اکنون کشــورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به
عهده دارد چندان خوشبین نیست .وی معتقد است «همه چیز
عوض نخواهد شــد ،اما خیلی چیزها بهتر خواهند شد ».وی به
خوبی می داند که روابــط اروپا و آمریکا هرگز به حالت قبل از
ترامپ بازنخواهد گشت.تابستان امسال ،هنگامی که ترامپ اعام
کرد نیروهای آمریکایی مســتقر در آلمان را کاهش خواهد داد،
برخی مقامات آلمانی از جمله یک مقام ارشــد در حزب متبوع
آنگا مرکل به نام یوهان وادپول این حرکت را یک «بیدار باش»
برای اتحادیه اروپا معرفی کرد که باید به فکر اســتقال دفاعی
خود باشد.کاهش نیروهای آمریکا در اروپا و کاهش تعهد آن به

ناتو می تواند از دید بازیگرانی مانند روسیه به عنوان یک عقب
نشینی یا چراغ سبز تعبیر شــود که می تواند عواقب وخیمی
برای اروپا داشته باشد.اروپایی ها به خوبی می دانند که همچنان
ایــن احتمال وجود دارد که در انتخابات  ۲۰۲۴آمریکا با رئیس
جمهــوری مانند ترامپ و حتی بدتر از او روبرو شــوند.بورل در
یادداشــتی که پس از انتخابات آمریکا منتشر کرد با تمجید از
ارزشهــای دموکراتیک آن کشــور ،پیروزی بایدن را نشــانه
بازگشت دوطرف به همکاری های ســازنده خواند .وی آمریکا
را مهم ترین شــریک اتحادیه اروپا معرفی کرده و روی تاریخ و
ارزشهای مشترک تاکید نمود.مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا همچنیــن از آغاز مجدد همکاری های دو طرف به عنوان
«زدن استارت موتور» روابط تعبیر کرد .او از این فرصت استفاده
کرد تا از همکاری در برابر چین به عنوان یک هدف مشــترک
نام برده و دراین زمینه بــه چالشهای امنیتی و «فعالیتهای
غیر منصفانه تجاری» چین اشاره کند.بورل در ادامه از روسیه،
اروپای شــرقی ،لیبی ،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،بالکان،
ترکیه و مدیترانه شرقی ،افغانستان ،شرق وجنوب دریای چین
و ونزوئا به عنوان مناطق مورد عاقه مشــترک نام برد.اروپایی
اینرسی راضی نگه داشتن همه  ۲۷عضو روبرو بوده و نمی
ها با
ِ
توانند سیاست خارجی پرتحرکی داشته باشند .آنها همچنین از
عدم استقال سیاسی و دفاعی رنج می برند .این عدم استقال
در ماجرای معاهده اتمی ایران به خوبی مشــاهده شد .اروپا در
این قضیه از اتخاذ هرگونه سیاست مستقل از آمریکا عاجز بود.
این موضوع از چشــم سایر بازیگران بین المللی از جمله روسیه
و چین و رقبای دیگر اتحادیه اروپا مخفی نخواند ماند.از ســوی
دیگر با قدرت گرفتن چین و جابجا شــدن مرکز ثقل توازن قوا
در سطح بین الملل ،اکنون بســیار محتمل است که اقیانوس
آرام به جای اقیانوس اطلس به محور این توازن تبدیل شــده و
روابط ماوراء آتانتیک اهمیت ســابق خود را از دست بدهد.در
این صورت روشن نیست که آمریکا فایده استراتژیک بلند مدتی
در حفظ یکپارچگی و ثبات اروپا داشته باشد .در نبود استقال
سیاســی و دفاعی ،در صورتی که آمریــکا به چنین نتیجه ای
نزدیک شود ،آینده مبهمی در انتظار اروپا خواهد بود.

انتخابات آمریکا در مرحله پایانی؛ چشم امید ترامپ به پنس

 1۲روز تا تشــکیل نشست کنگره برای شمارش آرای
گزینشــگران و قطعیت یافتن پیروز انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا باقی اســت ،اما ترامپ همچنان برای
تغییر نتیجه ،دســت و پا میزند.انتخابات  13آبان ماه
ریاســت جمهوری آمریکا در حالی به مراحل آخر خود
نزدیک میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی
و نامزد بازنده جمهوریخواهان ،همچنان بر طبل تقلب
میکوبد و از هر راهی میکوشد نتیجه این باخت تلخ را
تغییر دهد.تاکنون صدها پرونده شکایتی در دادگاههای
مختلف تشکیل داده است که  ۲مورد آن به دیوان عالی
رفت و  ۹قاضی عمدتا محافظهکار این دیوان که سه نفر
آن از منصوبان ترامپ هستند ،رای بر رد آن صادر کرد.
ترامپ همچنین شرکت دامینین را متهم کرد که نتایج
انتخابات را در نرمافزار مربوطه دستکاری کرده است و
آرا به نفع رقیب او یعنی جو بایدن دموکرات شــمرده
شدهاند.اتهامی که از سوی این شرکت رد شد و اکنون
مدیران آن را واداشــته است که علیه این اتهام ترامپ،
اقامه دعوا کنند.تیم حقوقی ترامپ به سرپرستی رودی
جولیانی و با مشارکت سیدنی پاول از وکای دیگر وی،
در محاکم مختلف مدعی شدهاند که ناظران انتخاباتی
آنها در شعب اخذ رای حضور نداشتهاند و برای نظارت
آنها ،مانع تراشی شده است.این ادعا هم توسط مقامات
برگزار کننده انتخابات رد شده است و فاصله اجتماعی
در نظر گرفته شده را ناشی از مقررات بهداشتی مربوط
به همهگیری کرونا دانســتهاند.با این حال ،ترامپ راه
دیگری را دنبال کرد و آن درخواست از ویلیام بار وزیر
دادگستری برای تشکیل مشاور ویژه برای تحقیق درباره
تقلب در انتخابات بود.
ویلیام بار ،سه روز پیش از سمت خود کنارهگیری
کرد
ترامپ عصر چهارشنبه گذشته در توئیتی نوشت :پس
از دیدن تقلب گســترده رایدهنــدگان در انتخابات
ریاســت جمهوری ســال  ، ۲۰۲۰با هر کسی که فکر
کند بافاصله به یک مشاور ویژه قوی ،سریع و منصفانه
نیازی نیست ،مخالفم .این فاسدترین انتخابات در تاریخ
کشور ما بود و باید از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد!این
توییت ،همانند بسیاری از ترامپ که در مورد انتخابات
سال  ۲۰۲۰ارسال کرده است ،حاوی هشدار توئیتر بود:
این ادعا در مورد تقلب در انتخابات مورد اختاف است.
توئیتر تاکنون  400پیام ترامپ را عامتدار کرده
است
بار که از سال گذشته یکی از وفاداران سرسخت ترامپ
محسوب میشــد ،در آخرین نشست خبری حضور در
وزارت دادگســتری آمریکا گفت دلیلی برای برگزیدن
مشاور ویژه برای بررســی ادعاهای تقلب در انتخابات
نمی بیند و اظهــارات قبلی خود را تکرار کرد که هیچ
شواهدی از تقلب گسترده وجود ندارد تا بتواند پیروزی
جو بایدن را تغییر دهد.بار اظهار کرد اگر فکر میکردم
یک مشــاوره ویژه در این مرحله ابزار مناســبی است،
مــن یکی را نام می بردم اما مــن این کار را نکردهام و
نمیخواهــم انجام دهم.اما اصرار ترامپ برای انجام این
کار نشانه آن اســت که جفری روزن سرپرست وزارت
دادگســتری و دادســتانی کل آمریکا ،تحت فشار قرار

خواهــد گرفت تا پیش از  ۲۰ژانویه دســت به چنین
اقدامی بزند.در صورتی کــه این اتفاق بیفتد ،همچون
آنچه که در ســال  ۲۰1۷و انتصاب بازرس رابرت مولر
برای مشاور ویژه و مسئول تحقیق درباره تبانی روسیه
در انتخابــات  ۲۰1۶رخ داد ،رئیــس جمهوری بعدی
نمیتواند آن را برکنــار کند و به این ترتیب ،ترامپ از
طریق این مشاور میتواند بایدن را تحت فشار قرار دهد.
تارنمای بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه گفت ترامپ
قصد دارد ســیدنی پاول وکیل ستاد انتخاباتی خود را
برای این کار برگزیند.عاوه ترامپ در نظر داشت پرونده
اتهامی هانتــر بایدن فرزند رئیس جمهوری منتخب را
هم به این مشــاور ویژه واگذار کند اما ویلیام بار زیر بار
آن نرفت و گفت دادســتانها بر اساس مسئولیت خود
این پرونده را مدیریت خواهند کرد.

بحران مالی و عفو مجرمان
ترامپ سه سال گذشته را همواره با تعطیلی بخشهای
زیــادی از دولت به خاطر فقدان بودجه ،پشــت ســر
گذاشــت و به نظر میرسد امســال هم اینگونه باشد.
اما شیوع گســترده همهگیری کرونا در آمریکا ،رکود
اقتصادی ،رشد نرخ بیکاری و افزایش موارد ابتا و مرگ
و میر ناشی از کرونا ،شرایط ویژهای ایجاد کرده است.از
این رو ،نمایندگان کنگره آمریکا در هماهنگی کامل با
تیم اقتصادی ترامپ سرانجام به ایحهای دست یافتند
که عــاوه بر تامین بودجه دفاعــی ،بودجه ازم برای
کمکهای معیشــتی دوره همهگیری را به ازای هر نفر
 ۶۰۰دار تصویــب کرده بود.اما ترامپ آن را وتو کرد و
گفت به نظر او باید به هر نفر ۲۰۰۰ ،دار پرداخت شود.
رئیس جمهوری آمریکا این را گفت و به مارااگو ،ملک
شخصی خود در فلوریدا رفت تا به این ترتیب نزدیک به
یکسال از چهار سال ریاست جمهوری خود را در اماکن
شخصی خود سپری کرده باشد.وی همچنین در  ۲روز
گذشــته ،تعدادی از محکومان نزدیک به خود را عفو
کرد که پل منافورت رئیس ستاد انتخاباتی سال ،۲۰1۶
راجر استون دوست دیرینه و سرمایهگذار انتخاباتی وی،
چارلز کوشــنر پدر داماد خود و تنی از اعضای شرکت
بلک واتر که در عراق مرتکب جنایت شده بودند ،مورد
عفو قرار داد.پیشــتر گفته میشد ترامپ ،جرد کوشنر
داماد خود را که به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری
فعالیت دارد ،به عنوان تعییــن کننده افراد واجد عفو
انتخاب کرده بود.به نظر میرسد ترامپ از فاصله گرفتن
جمهوریخواهان از وی بســیار ناراحت است و انتظار
دارد در آخریــن روزهای باقیمانده دولت خود ،آنها به
هرکاری حتی تحریک و خشــونت خیابانی برای بقای
او دست بزنند.رئیس جمهوری آمریکا که با خود رایی
و یکهتازی ،حزب جمهوریخواه را تا آســتانه فروپاشی
برده است و حمایت شــخصی خود را مرهون پیروزی
ســناتورها در این دوره از انتخابــات میداند ،ناراحتی
خــود را اینگونه ابراز میکند که «امروز در جلســه ای
در فلوریدا ،همه میپرسیدند که چرا جمهوریخواهان
بر سر این واقعیت که دموکراتها با تقلب در انتخابات،
ریاســت جمهوری را سرقت کردند  ،نمیجنگند؟»وی
ادامه داد « :آنها گفتند به خصوص در ســنا ،جایی که
شما به  ۸سناتور کمک کردید تا در رقابت خود پیروز
شــوند .چقدر ســریع فراموش میکنند!»با این حال،

هنگامی که وی برای تعطیات کریســمس به فلوریدا
پــرواز میکرد ،بار دیگر خواســتار آن شــد که مایک
پنس معاون رئیس جمهوری از تصویب نتایج انتخابات
گزینشگران ،امتناع ورزد.نیویورک تایمز به نقل از برخی
منابع گفته است ترامپ از اینکه پنس نمیتواند نتایج
انتخابات را در روز ششم ژانویه لغو کند ،گیج شده است.
با گذشــت انتخابات ،مجمع گزینشگران در  ۲۴آذرماه
در هــر ایالت گرد هم آمدند و آرای خــود را به نامزد
برگزیده شده ایالت مربوط ،به صندوق ریختند .آنها هم
به رئیس جمهوری و هم به معاون اول وی رای دادند و
ســپس  ۶تاییدیه از نتایج را امضا و یک نسخه آن را به
مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری که رئیس سنا
هم محسوب میشود ،فرستادند.کنگره متشکل از سنا
و مجلس نمایندگان در ششم ژانویه ( 1۷دیماه) گرد
هم میآیند تا این نتایج را مورد شــمارش قرار دهند.
چنانچه به اعتبار این نتایج اعتراضی شــود ،هم سنا و
هم مجلس نمایندگان به مدت  ۲ساعت ،تشکیل جلسه
میدهند و به اعتراض رســیدگی میکنند و در نهایت
باید هر دو مجلس اعتراض را وارد بدانند و گرنه تغییری
ایجاد نخواهد شد.
از آنجــا که مجلس نماینــدگان در اختیــار اکثریت
دموکراتها اســت ،پس نتیجه تغییری نخواهد کرد و
جو بایدن با  3۰۶رای الکترال در برابر  ۲3۲رای الکترال
ترامپ ،باید در روز  ۲۰ژانویه ادای ســوگند کند.حال،
گویا ترامپ بر این تصور بوده است که پنس اختیار لغو
نتایج را دارد و به گفته رسانههای آمریکایی ،دستیاران
پنس و کاخ سفید سعی کردهاند به او توضیح دهند که
نقش او بیشتر یک امر تشریفاتی است و نمی تواند آرای
گزینشگران انتخاباتی را یکجانبه رد کند.
این وضعیت ،کار را برای پنس که اکنون بیشتر تمرکز
خود را برای حمایت از  ۲نامزد جمهوریخواهان برای
کرسی ســنا از ایالت جورجیا جلب کرده است ،سخت
خواهد کــرد .هرچند کــه خود پنس هــم همچنان
خواستار ایســتادگی برای مبارزه در این رابطه است و
میگوید هر رای قانونی باید شــمرده شــود و هر رای
غیرقانونی نیز باید خارج گردد.برخی میگویند پنس در
روز  1۷دیمــاه ،تنها نتایج را انتخاب میکند و به یک
ســفر خارج از کشور میرود و برخی هم میگویند که
ترامپ از پنس خواســته است تنها در آن روز ،پیروزی
ترامپ را اعام کند و برود.
پنس در صورتی که ایالتها تا  ۲۴آذر ماه نتایج انتخابات
گزینشــگران خود را اعام نمیکردند میتوانســت به
ســرعت وارد عمل شــود و آرای آنجا را اعام کند اما
قانون اساسی به معاون اول رئیس جمهوری ،قدرت رد
نتایج انتخابات را نمیدهد.
خطری که ممکن اســت برای پنس وجود داشته باشد
این است که در صورت اعام پیروزی ترامپ ،چشم انداز
سیاسی وی در حزب جمهوریخواه آسیب خواهد دید،
به ویژه اگر وی در سال  ۲۰۲۴به دنبال ریاست جمهوری
باشد.ادوارد فولی استاد حقوق در دانشگاه ایالتی اوهایو
که یکی از ستون نویسهای روزنامه واشنگتن پست هم
است ،میگوید کار کنگره این نیست که تشخیص دهد
آیا انتخابات تقلبی بوده اســت یا خیر ،بلکه تایید این
است که نتایج دریافت شده همان نتایجی است که هر
فرماندار آن را امضا کرده است .
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نگـــاه
پناهجویان سهمی از واکسن کرونا
خواهند داشت؟

گذشته از رویدادهای غمانگیز مرتبط با سرنوشت پناهجویان در سال ،۲۰۲۰
اکنــون و همزمان با آغاز طرح واکسیناســیون کووید 1۹-از جمله در برخی
کشــورهای اروپایی ،این نگرانی تازه مطرح است که آیا انبوه پناهجویان غیر
قانونی در این کشورها سهمی از واکسن کرونا خواهند داشت؟
نارضایتی عمیق پناهجویان از محیط کنونی زندگی خود و تمایل به رسیدن
به آرمانی مبهم اگر چه در شرایط عادی نیز تصمیمی دشوار است ،اما ماجرای
مهاجرت به اندازه ای تلخ و دراماتیک است که رویای دست یافتن به زندگی
بهتر حتی در وضعیت بحرانی و استثنایی شیوع بیماری همهگیر نیز نتوانسته
از عقب نشینی پناهجویان غیر قانونی در پا گذاشتن به این راه پر فراز و نشیب
که از قایقی کوچک روی آبهای اقیانوس پهناور و یا با پریدن از حصارها و یا
حتی ورود از طریق پروازهای بدون ویزا آغاز میشود ،جلوگیری کند.اداره آمار
اتحادیه اروپا در تازهترین گزارش خود اعام کرده اســت که تعداد متقاضیان
پناهندگی در کل اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۲۰یک سوم کاهش داشته است.
طبق این گزارش ،از ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر سال میادی جاری در آلمان
 ۹3هزار و  ۷1۰نفر تقاضای پناهندگیشان را برای اولین بار ثبت کردهاند.این
در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته( )۲۰1۹از مجموع پناهجویان
به اروپا ۲۴.3 ،درصد مربوط به آلمان بوده اســت؛ پس از آلمان هم اسپانیا با
 ۲۲.۸درصد دارای بیشــترین میزان ثبت تقاضاهای پناهندگی در اروپا بوده
است .گذشــته از اخباری که در ســال  ۲۰۲۰مرتبط با بحران مهاجرت از
ظرفیت محدود پذیرش و قوانین سختگیرانه کشورهای اروپایی در بازگرداندن
پناهجویان ،ســیل ورود مهاجــران غیر قانونی ،ثبت نشــده و بدون مدارک
شناسایی و آتشسوزی در یک اردوگاه پرازدحام مهاجران در جزیره لسبوس
یونان تا ساخت دیوار مرزی آمریکا با مکزیک ،اخراج هزاران کودک مهاجر از
آمریکا و شیوع ویروس کرونا در بازداشتگاههای مهاجران در آمریکا ،اکنون و
همزمان با راه اندازی طرح واکسیناســیون کووید 1۹-یکی پس از دیگری در
کشورهای مختلف ،نگرانی تازه ای به معضل مهاجرت افزوده شده است؛ اینکه
آیا پناهجویان مشمول خدمات واکسیناسیون در کشورهای میزبان میشوند
یا اولویت دولتها ،تامین واکســن شــهروندان خواهد بود.تاکید بر شناسایی
واکسن کووید 1۹-به عنوان «کاای عمومی جهانی» که در یکسال اخیر بارها
از «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل شنیده ایم و اعتقاد بر این اصل که
غلبه بر ویروس کرونا به عنوان «همهگیری جهانی» نیازمند ریشه کن شدن
این بیماری در سراســر این کره خاکی دارد ،گواه این مطلب است که ایجاد
ایمنی و افزایش سطح مقاومت در یکایک انسانها به عنوان میزبان ویروس،
فــارغ از نژاد و ملیت به معنای مهار کامل این بیماری اســت .حال باید دید
موضع دولتمردان نسبت به این مسئله چگونه خواهد بود«.جروم آدامز» رئیس
بخش بهداشت عمومی آمریکا اخیرا در مصاحبه با شبکه سی بی اس مدعی
شــد که محروم کردن مهاجران فاقد مدارک شناسایی از واکسن کرونا امری
غیر اخاقی است .وی همچنین اطمینان داد که ارائه اطاعات این افراد برای
دریافت دوزهای واکســن به مراکز درمانی به هیچ وجه متعاقبا برای اقدامات
قانونی علیه آنها استفاده نخواهد شد.به نوشته تارنمای اسپانیایی نشریه لوس
آنجلــس تایمز ،در حال حاضر حدود  1۰تــا  1۲میلیون مهاجر غیر قانونی
در ایالتهای آمریکا مشــغول فعالیت و زندگی هستند که به دایل روشنی
از جمله هراس از شناســایی ،اخراج و بازگردانده شــدن به کشورهای خود
تمایلی به واکسینه شدن در برابر بیماری ندارند.مهاجرت نه تنها برای دههها
نقطه عطفی در بحث سیاسی ایاات متحده بوده است ،بلکه سیاستهای ضد
مهاجرتی در دوره دونالد ترامپ به عنوان یکی از نقاط تاریک ریاست جمهوری
وی در پرونده چهار ســال اخیر آمریکا و همچنیــن یکی از موضوعات مورد
اختاف در رقابتهای انتخاباتی  ۲۰۲۰نیز بدل شد؛ همچنین تاشها برای
اصاحات جامع بحث مهاجرت به دلیل اختاف نظر در ایجاد مسیر شهروندی
برای  11میلیون نفر از ساکنان فاقد شهروندی در ایاات متحده ،که بسیاری
از آنها از مکزیک و آمریکای مرکزی هستند ،بارها و بارها در کنگره بینتیجه
مانده است .جو بایدن رئیسجمهوری منتخب آمریکا رویکرد ترامپ در قبال
مهاجران و پناهجویان را محکوم کرده و آن را «از نظر اخاقی ورشکسته» و
«نژادپرستانه» خوانده است .وی از اصاحات جامع مهاجرت حمایت میکند
و در گذشته هم طرفدار سیاستهای محدودکننده مهاجرت نبوده است .در
مقابل تاکید وی بر لزوم رسیدگی به دایل اصلی مهاجرت در کشورهای مبدا
است .به گزارش نشریه اوانگواردیا« ،والتر ریکیاردی» مشاور وزیر بهداشت
ایتالیا نیز روز چهارشــنبه (ســوم دی ماه) در نشســتی رسانه ای اعام کرد
واکسیناسیون کووید 1۹-شامل همه افرادی که نسبت به آن تمایل داشته و
در خاک این کشور زندگی میکنند ،میشود .وی همچنین گفت ۶۰۰ ،هزار
مهاجر غیر قانونی که در ایتالیا به سر میبرند نیز امکان بهره مندی از واکسن
کرونا را خواهند داشــت.همزمان با دریافت نخســتین محمولههای واکسن
کرونا تولیدی برخی شــرکت ها از جمله فایزر و اسپوتنیک وی در شماری
از کشــورهای منطقه آمریکای اتین از جمله مکزیک ،شیلی و کاستاریکا،
مسئله واکسیناسیون مهاجران ثبت نشده ونزوئایی در کشور همسایه اش
کلمبیا نیز به اختاف تازه میان دو دولت تبدیل شــده است«.ایوان دوکه»
رئیسجمهــوری کلمبیا بــه تازگی ضمن اعام ممنوعیت واکسیناســیون
ونزوئاییهایی که بدون مدارک شناســایی در این این کشور به سر میبرند
گفت اولویت با شــهروندان کلمبیایی است.انتقادها از اظهارات رئیس دولت
کلمبیا در روزهای اخیر تا جایی ادامه یافت که «دلســی رودریگس» معاون
ریاســت جمهوری ونزوئا روز پنج شنبه (چهارم دی ماه) در واکنش به این
سخنان نسنجیده ،دوکه را «نژاد پرست و بیگانه ستیز» خواند«.دیونه کروز»
رئیس انجمن بهداشت عمومی کلمبیا نیز اعام کرد :ما از جامعه بین الملل و
سازمان ملل متحد میخواهیم که ضمن تضمین واکسیناسیون کلیه جمعیت
مهاجران در جهان ،دسترسی دو میلیون ونزوئایی و پنج میلیون کلمبیایی
مهاجر در خارج از کشــور به واکسن کووید 1۹-را فراهم کنند.دولت کلمبیا
در حالی مسئله واکسیناسیون ونزوئایی تبارهای غیر قانونی ساکن در این
کشــور را به اهرم فشار علیه ونزوئا کرده است که به عنوان یکی از متحدان
سر سخت آمریکا در منطقه آمریکای اتین در چهار سال اخیر از هیچ تاشی
بــرای همراهی با هدف اصلی واشــنگتن در براندازی دولت نیکاس مادورو
رئیسجمهوری ونزوئا مضایقه نکرده است.
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چهره روز
نجف دریابندری
نجف دریابندری مترجم و نویسنده ایرانی بود .برگردان
کتابهــای وداع با اســلحه و پیرمرد و دریا نوشــته
ارنست همینگوی ،از جمله برگردانهای شناخته شده
او هستند .حضور انگلیسیها در تأسیسات نفتی آبادان
و رفت و آمد آنان در ســطح شهر و کاربرد آن زبان،
وی را به یادگیری زبان انگلیسی عاقهمند ساخت به
گونه ای که این زبان را بهطور خودآموز با تماشــای
فیلمهای زبان اصلی برای کارمندان انگلیسی شرکت
نفت و گفتگو با انگلیسیها آموخت .نجف دریابندری
در سال  ١۳۳١نخستین اثر خود را که برگردان کتاب
وداع با اسلحه ،نوشتهٔ ارنســت همینگوی بود ،برای
چاپ به تهران فرســتاد .او این این کتاب را از ابراهیم
گلســتان گرفته و دیگر به او پس نداده بود .نجف دریابندری همزمان با چاپ این کتاب در سال
 ١۳۳۳به دلیل عضویت در حزب توده ایران در آبادان دســتگیر شــد .او تا پای اعدام رفت اما در
نهایت به زندان محکوم شــد .و پس از یک ســال به زندان تهران منتقل شد .نجف دریابندری در
زندان به مسائل فلسفی عاقهمند شد و در آن مدت ،کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل را
برگردان کرد که بعدها توسط انتشارات سخن به چاپ رسید .وی پس از تحمل چهار سال زندان،
در ســال  ١۳۳۷آزاد شــد و به کارهای گوناگونی روی آورد .پس از زندان ،رابطه او با حزب توده
پایدار نماند .نجف دریابندری در نهایت به عنوان ســردبیر در مؤسسه انتشارات فرانکلین مشغول
به کار شــد .در آنجا به برگردان آثار ادبی رماننویســان و نمایشنامهنویسان سرشناس آمریکایی
پرداخت و کتابهایی همچون پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی و ماجراهای هاکلبری فین اثر
مارک توین را برگردان کرد.

پیشنهاد

رهنیستهمرورزانصافش
عدلتوسببشداندرینبقعت
ازعدلتوشم صطفیخالد

فرهنگ

آسایشوامنورخارزانرا
دادستهخلدمژدهرضوانرا

برداشت مرکبات در مازندران

درصد باایی از پنیرهای سنتی
آلودهاند

ورزشی

انجام یک مطالعه بر روی پنیرهای سنتی استان سمنان نشان داد که
تقریبا  ۶۰درصد از این پنیرها به باکتری بیماریزای اشرشیاکای
آلوده هســتند .این پنیرها قابل مصرف نیستند و سامت جامعه را
تهدیــد میکنند .نتایج این مطالعه بســیار نزدیک به مطالعات ١۰
سال گذشته اســت .اکثر پنیرهای سنتی بر حسب تجربه قدیمی
دامداران ،به طور عمده از شــیر خام گوسفند و بز ،بدون استفاده از
آغازگر تولید میشوند.این پنیرها علیرغم برتریهای حسی از نظر
طعم و ...نسبت به پنیرهای صنعتی ،احتمال آلودگی دارند .چرا که
ممکن اســت شــیر خام در مراحل تولید ،پس از دوشیدن و زمان
آمادهسازی پنیر ،به انواع باکتریهای فاسد کننده و بیماریزا مثل
«اشرشیاکای» آلوده شود.

یک پرده از نمایش خندهدار فدراسیون فوتبال
مسئوان با بیتدبیری و بیکفایتی زنجیرهوار از چندین سال قبل تا همین امروز ،شرایطی را به فوتبال ایران تحمیل کردهاند تا برگزاری
مســابقات ،پیش چشم میلیون ها بیننده تلویزیونی داخلی و خارجی به یک فاجعه ملی تبدیل شود .همان زمان که کره جنوبی و ژاپن
میزبانی جام جهانی را برای آسیا به ارمغان آوردند باید متوجه می شدیم که هر روز غفلت و کمکاری ،فاصله سختافزاری ما با فوتبال دنیا
و حتی آســیا را دوچندان می کند و باعث خواهد شــد یک روز کاسه چه کنم به دست بگیریم و نظارهگر میزبانی قطر در جام جهانی با
ورزشگاه های فوق مدرن باشیم .ورزشگاه های فوتبال امروز در همسایگی ما پا را از کیفیت بی نظیر چمن فراتر گذاشته اند و کمپ های
فوق مدرن آنها به محلی مناسب حتی برای تیم های اروپایی در ماه های سرد سال و حتی مسابقات پیش فصل آن ها ،تبدیل شده است؛
ورزشگاه هایی که امکان کاهش دما در گرمای باا را دارند و در فصل سرد و هنگام برف و باران می توانند به حالت سرپوشیده در آیند.
رقابت سخت افزاری فوتبال ایران با کشورهای دنیا و حتی منطقه در شرایط فعلی ،بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است ،جایی که حتی
رقابت های لیگ برتر در شهرهای بارانی یا مناطق گرمسیر روی چمن مصنوعی برگزار می شود و خبری از حداقلها نیست و شاهد انجام
مسابقات روی چمن های مصنوعی هستیم که حتی گرانول آن ها نیز به بدترین شکل ممکن درآمده و "موکت "،بهترین تعبیری است .

تخت گاز

 2عاملی که هنر را تهدید میکند
به عقیده کلمنت گرینبرگ ـ نقاد هنری تأثیرگذار
قرن بیســتم ـ «دیکتاتوری» و «مصرف گرایی» دو
عامل تهدیدکننده هنر مدرن هســتند .الجزیره در
مطلبی درباره مدرنیســم یا نوگرایی نوشــته است،
«اصطاحی اســت که به یک حرکت جهانی اطاق
می شود که از اوایل قرن بیستم آغاز شد .مدرنیسم
مفاهیــم و ارزشهای جدیدی را در جامعه صنعتی
و مدرن پدید آورد .هنرمنــدان دوره مدرن از ابزار
و وســایل جدید برای انعکاس احساسات اجتماعی
و فرهنگی جامعه مدرن اســتفاده کردهاند .سرآغاز
اصطاح مدرنیســم و هنر مدرن را مورخان از زمان
گوســتاو کوربه (نقاش فرانســوی که رهبر جنبش
رئالیســم یا واقعگرایی در نقاشی قرن نوزدهم فرانسه بهشــمار میآمد) میدانند و اوج آن در
«هنر انتزاعی» (به هنری اطاق میشــود که هیچ صورت یا شــکل طبیعی در جهان در آن
قابل شناســایی نیســت و فقط از رنگ و فرمهای تمثیلی و غیرطبیعی برای بیان مفاهیم خود
بهره میگیرد) بوده اســت .با وجود اینکه این اصاح اسلوبهای مختلفی را شامل میشود اما
برخی از پایههای اساسی آن ها شــامل موارد زیر است :رد ارزشهای هنری تاریخی محافظه
کارانه مثل التزام به ترســیم شکل حقیقی موضوعات ،توجه به ابتکار و آزمایش رنگ و اشکال
مختلــف که اثــر هنری را به انتزاع نزدیک میکند و تمرکز بر خــود هنر به جای توجه به اثر
نهایی هنرمند .مدرنیســم همچنین شــامل افکار سیاسی و اجتماعی مختلفی میشد که غالبا
به تفکراتی پیرامون آرمان شــهر و زندگی آرمان گرایانه بشر و نیز عاقه به برابری و پیشرفت
منتهی میشد.

کاوتیرهکندزگَردمیاد نرا
اوَردوتَکوشتابوجوانرا
کیباشدفعلبادسناد نرا
بیاد دیخشکریشاوانرا

از هر دری خبری

مستوران قباب غیرت
کتاب "مســتوران قباب غیــرت" بیســت و دومین اثر
مکتوب دکتر محمدرضا خالصی ،استاد دانشگاه ،نویسنده
و پژوهشــگر معاصر که "مدخلی بر تاریخچه مامتیه در
شیراز طی قرون دوم تا چهارم هجری" است ،منتشر شد
و در دســترس عموم مردم قرار گرفت .خالصی در مقدمه
این کتاب نوشته اســت" :بی شک ،یکی از جذابترین و
فصول تصوف ،مربوط به مامتیان
دلکشترین و مهمترین
ِ
اســت و یقیناً بیتوجه به این فصل نمیتوان به تجربه و
تاریخ تصوف رســید .آنــان که وج ِه
تحلیــل کاملــی از ِ
مآبان
واکنش باطنگرایانه در
شاخصشان،
ِ
مقابل م َقدس ِ
ِ
ُمتِزهِد بود و عنص ِر غالب اشان مبارزه بیامان با ریاکاری،
ُعجب ،خودپســندی  ،چالش و کشمکش مداوم با نفس.
اصل و خاستگا ِه مامتیه را محققان ،نیشابور میدانند و برآنند که این اندیشه در تقابُل با مکتب بغداد شکل
اساس مستنداتِ صوفیان
گرفته است .در این کتاب سعی شده تا این موضوع ،مورد تردید قرار گیرد و بر ِ
نخستین ،به چالش کشیده شود .این نویسنده و پژوهشگر ،هدف از تالیف این کتاب را دستیابی به نتایجی
دانسته و خاطرنشان کرده است که :مامتیه ،اندیشهای نیست که تنها در نیشابور شکل و سامان  ،یافته باشد،
بلکه ر ِد پای آن را در اَقصی نقاطِ
تمدن اسامی میتوان یافت و باید آن را نوعی عکسالعمل طبیعی دانست
ِ
اهل تصوف ،سخت به تنگ آمده بودند و برای مقابله با این تظاهر
به صوفیانی که از تظاهر و دکانداری دیگر ِ
و ت ََصنُع ،راه خاص میجستند .طریقههای باطنی در تمدن اسامی ،آنگونه که از ُمستندات و شواهد بر
می آید ،تنها در چارچوب دو گروه مکتب بغداد و مکتب مامتیه نمیگنجند بلکه در سراس ِر این جغرافیای
پهناور  ،نامها  ،شکلها  ،روش ها و آداب ِمتعدد و متکثری دارند .آنچه ُسلَمی و خرگوشی به عنوان اولین
مطرحکنندگان اندیشة مامتی تحتِ عنوان اصول مامتیه نام میبرند.

گنجینه

فولکسواگن بیتل افسانهای  75ساله شد

فولکسواگن کام ًا اســتراتژی الکتریکی ســازی را در پیش گرفته و موفقیت خودروهایی همچون  ۴.IDبخش اصلی تبدیل این رویاها
به واقعیت خواهد بود؛ اما بدون وجود بیتل در آن زمان شــاید فولکس هرگز به اعتبار کنونی دســت پیدا نمیکرد .اگرچه بیتل بصورت
رسمی با ما خداحافظی کرده اما اصول ساده و قیمت ارزان آن هنوز هم امروز کارایی دارد .بیتل امسال  ۷۵ساله شده است؛ اما داستان
این خودرو چه بوده است؟ فولکسواگن در بایگانی خود به دنبال بازگو کردن مختصر تاریخچه یکی از موفقترین خودروهای تاریخ خود
بوده است .اول اینکه بیتل همیشه به این عنوان شناخته نمیشد .در ابتدا این خودرو تایپ  ١نام داشت و تولید انبوه آن از  ۲۷دسامبر
 ١۹۴۵شروع شد .کارخانه مشهور ولفسبورگ مکان تولید این خودرو بود و بیتل در ابتدا به عنوان پروژه پرستیژ سوسیالیستهای ملی
برنامه ریزی شــده بود .البته از ســال  ١۹۳۹به بعد کارخانه ولفسبورگ برای تولید انبوه خودروها در نظر گرفته شد .زمانی که سرانجام
پایان جنگ جهانی دوم فرا رسید تنها  ۶۳۰دستگاه از این مدل پرستیژ که بعدها نام  KdFواگن را به خود گرفت تولید شد؛ اما زمانی
که بریتانیاییها هم وارد ماجرا شدند تولید این خودرو افزایش یافت و داستان موفقیت آن آغاز شد .دولت بریتانیا با هدایت ایوان هرست
سریعاً کارخانه ولفسبورگ را برای تولید دوباره خودروها آماده کرد.

روشی امیدوار کننده برای
نابودی سلولهای سرطانی
محققان اظهار کردهاند انجام روش شیمی درمانی که در آن از نانو ذرات
مغناطیسی برای گرم کردن سلولهای سرطانی تا بیش از  ١۰۴درجه
فارنهایت استفاده میشــود و داروها نیز توسط بیمار مصرف میشوند،
یک سوم موثرتر از سایر روشها است .شیمی درمانی میتواند به لطف
یک روش جدید که ترکیبی از درمان فعلی با ذرات مغناطیســی است
و طی آن سلولهای سرطانی از بین میروند تا  ۳۴درصد موثرتر باشد.
محققان کالج دانشــگاهی لندن دریافتند که ترکیــب گرما و مصرف
داروهای شیمیایی روند کار را موثرتر میکند .نانوذرات ریز مغناطیسی
میتوانند خودشــان را به سلولهای سرطانی یک تومور متصل کرده و
داروی شــیمی درمانی را نیز در همان زمان حمل کنند .وقتی پزشکان
یک میدان مغناطیسی بی ضرر را به ناحیهای خارج از بدن وارد کنند.

احتمال افزایش طول عمر با داروی
متداول کاهش فشار خون
تحقیقات نشــان میدهد دارویی که برای درمان فشــار خون باا
استفاده میشــود با کمک به فعالســازی روند ترمیم میتوکندری
میتواند اثرات افزایش طول عمر ایجاد کند .دانشمندان دریافتند که
داروی "متوازون" که داروی ضد فشار خون است و تقریباً  ۵۰سال
از عمر ساخت آن میگذرد ،میتواند روند ترمیم سلولی را که طول
عمر را افزایش میدهد ،در کرمهای لولهای ســبب شود .تحقیقات
نشان میدهد این مکانیزم میتواند برای انسان نیز قابل تکرار باشد
و مسیرهای تحقیقاتی جدیدی را در جستجوی داروهای ضد پیری
ارائه دهد .حتی اگر پیری یک بیماری نباشد ،چنین داروهایی ممکن
اســت روند پیری را کند کرده و از اثرات منفی آن بر ســامتی ما
بکاهند یا به طور کلی از آن جلوگیری کنند.

