سردار سامی:

طرح شهید سلیمانی فرمول غلبه بر کروناست

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرماندهکل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت :رویکردهایی که میتواند بدون اینکه ما به واکسن برسیم شیب ابتا را در مسیر نزولی قرار دهد پیدا شده است و طرح
شهید سلیمانی میتواند نقطه مرکزی این یافته جدید کشور ما باشد که منحصر به فرد در جهان است .سرلشکر حسین سامی فرماندهکل سپاه پاسداران انقاب
اسامی صبح دیروز در نشست دستاوردهای طرح تکمیلی مقابله با ویروس کرونا تحت عنوان «طرح شهید سلیمانی» ،طی سخنانی اظهار داشت :ما توانستهایم از
ارزشهای اعتقادیمان بهزیبایی کمک بگیریم تا آن را در ساختار و کار مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدهیم و از آن تأثیرات شگفتانگیزی بهدست
آوریم.وی افزود :ساختار نظام اجتماعی ما بهگونهای است که مردم در مسائل بزرگ نقش اول را دارند...
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بررسی هزینههای زندگی کارگران؛

دستمزد  ۱۴۰۰و دغدغه ای به نام سبد!
خطیب زاده:

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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اجازه نخواهیم داد خون
شهید سلیمانی پایمال شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :به آمریکا و دوستان در منطقه پیام دادهایم که دولت کنونی آمریکا در روزهای
پایانی حیات خود در کاخ سفید دست به ماجراجویی جدیدی نزند ،به دنبال تنش در منطقه نبوده و نیستیم و درباره
دفاع از کشور ذرهای تردید نداریم«.سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران دیروز
(دوشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد ،ضمن تشریح آخرین تحوات در حوزه
سیاست خارجی به سؤاات خبرنگاران پاسخ داد....
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سال آینده؛

حقوقکدامدستهازبازنشستگانافزایشمییابد؟
3

یک مقام مسئول تشریح کرد؛

جزییاتی از تسهیات جدید کرونایی
3

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

ویروسجدیدکروناپشتدروازههای
کشوراست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ویروس جدید پشت دروازه های کشور است ،گفت :همواره
باید آماده بوده و مرزها را بسیار قوی کنترل کنیم.دکتر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
در همایش بررسی آخرین وضعیت طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹به شیوه محله و خانواده محور
(طرح سردار شهید ســلیمانی) که با حضور وزیر بهداشت و حضور مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده
های علوم پزشکی و فرماندههان ســپاه برگزار شد ،ضمن تشکر از استانداران و فرماندهان سپاه پاسداران
برای همکاری با وزارت بهداشت جهت کنترل شیوع کرونا در کشور با تاکید براینکه باید بدانیم اکنون در
میدان جنگ حضور داریم ،اظهار کرد :با نگاه به الگوی بیماری در دنیا و کشور متوجه خواهیم شد که فراز
و فرودهای ویروس برای ما درس های مختلفی دارد.وی با بیان اینکه ما در اردیبهشت ماه به یک آرامش
نسبی در کنترل بیماری رسیدیم اما بافاصله با موج سهمگین ویروس مواجه شدیم که تلفات بسیاری به
همراه داشت ،گفت :براساس برآورد بدست آمده اگر روند قبلی ادامه پیدا میکرد و محدودیتها اجرا نمی
شد ،شاهد  ۵۰هزار بستری بیشتر و  ۷هزار و  ۵۰۰مرگ بیشتر بودیم.معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن
اشــاره به این موضوع که اگر کوچکترین غفلتی در خصوص رعایت پروتکل ها داشــته باشیم پیک بعدی
بیماری بهمن ماه خواهد بود که اتفاقات ناگواری را به همراه خواهد داشت ،مطرح کرد :رفتار ویروس قابل
پیش بینی نیست و اکنون جهش فوق العاده ای پیدا کرده است .رئیسی با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در
آستانه سال نو میادی در انگلیس درگیر ویروس جدید شده اند ،گفت :ویروس جدید پشت دروازه های
کشور است به همین جهت همواره باید آماده بوده و باید مرزها را بسیار قوی کنترل کنیم و برنامه ریزی
های ازم را برای زمانی که قدرت ســرایت ویروس افزایش پیدا کرد ،داشــته باشیم.سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا ادامه داد :کووید  ۱۹تقریبا در حال از بین رفتن است و ویروس انگلیسی در حال جایگزین
شدن است .از  ۳۰شهریور این ویروس در انگلستان شیوع پیدا کرد اما متاسفانه به درستی اطاع رسانی
نشد و در هفته سوم آذر ماه که تعداد مبتایان به هزار و  ۱۰۸مورد رسید اطاع رسانی شد؛ در نیجریه و
آفریقای جنوبی هم موتاسیون جدید اتفاق افتاده است اما این حجم از موتاسیون در ویروسی که آر ان ای
بوده ،بسیار عجیب و نشان دهنده این است که ویروس قابل پیش بینی نیست.وی تصریح کرد :در صورت
بروز ویروس جدید باید مجموعه اقداماتی که اکنون در طرح شــهید ســلیمانی در حال اجرا است را ادامه
دهیم .بیماریابی زودرس ،ایزوله و رصد اطرافیان بیمار سه کار اصلی هستند که هرگز نباید فراموش شوند.
رئیسی با تاکید برای اینکه ما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم ،یادآور شد :در ارتباط با تعداد تست هیچ
کمبودی نداریم؛ تاکنون حدود  ۸۰۰هزار تست توزیع شده و یک میلیون و  ۲۰۰هزار تست هم داریم که در
صورت نیاز دانشگاه ها توزیع خواهیم کرد.معاون بهداشت وزیر بهداشت به ویژگی های طرح شهید سلیمانی
نسبت به دیگر طرح هایی که در دنیا و کشور در حال اجرا هستند اشاره و عنوان کرد :ما در این طرح به
سمت بیمار یابی فعال حرکت کرده ایم .از آنجایی که با توجه به گستردگی و پراکندگی کشور امکان رصد
سراسری وجود ندارد طرح را محله محور اجرا کردیم.وی توضیح داد :در این طرح جمعیت  ۱۲تا ۲۵هزار
نفر در نظر گرفته شد به این معنا که مبتایان در منطقه ۲۵هزار نفری رصد و وضعیت بیماری آنها پیگیری
می شود .بنابر اعام روابط عمومی وزارت بهداشت ،رئیسی با بیان اینکه سه حوزه مراقبت ،نظارت و حمایت
را در این طرح درنظر گرفته ایم ،مطرح کرد :در بخش حمایت طرح از خانواده های نیازمندی که به کرونا
مبتا و ایزوله شده اند و یا کسبه ای که به دلیل محدودیت های اجرایی با مشکل اقتصادی مواجه شده
بوند ،پشتیبانی خواهد شد.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان با اشاره به همکاری مطلوب سپاه و
فرماندار برای کنترل ویروس کرونا در استان گیان ،خاطر نشان کرد :همچنان باید آمادگی داشته باشیم
تا چنانچه ویروس جهش یافته به کشور راه یافت سریعا مبتایان را شناسایی کرده و آنها را ایزوله کنیم تا
زنجیره ابتا قطع شــود؛ چرا که اگر اقدام نشود ویروس جهش یافته جایگزین ویروس قبلی شده و میزان
ابتا را بسیار زیاد افزایش خواهد داد.

آیت اه رئیسی در حاشیه نشست سران قوا:

امکانفائقآمدنبرهمهمشکاتوخنثیسازی
تحریمهاوجوددارد

آیت اه سید ابراهیم رئیسی پس از پایان نشست مشترک سران قوا در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت صدیقه طاهره
(س) ،گفت :مردم ما از فاطمه اطهر (س) درس بصیرت آموختند و حقیقتاً در  ۹دی امتحان خوبی را پس دادند و در لبیک به پیام مقتدای بصیرت آفرین با حضورشان
در صحنه امنیت کشور را تضمین کردند و از انقاب اسامی و نظام در مقابل تخریب گران صیانت کردند که این روز را باید گرامی داشت و آنچه مردم در مقابل
فتنه از خود در دشمن ستیزی و دشمن شناسی نشان دادند ،همچنین باید حرکت انقابی و حضور مردم در روز بصیرت و میثاق با وایت را گرامی بداریم.رئیس
قوه قضائیه افزود :این مردم عزیز با ایستادگی و مقاومت انتظارشان هماهنگی و همراهی همه مسئوان است ،امروزه وحدت و انسجام بین قوا و نهادهای حاکمیتی
یک ضرورت و یک راهبرد اساسی است .امروزه مردم با مشکات معیشتی و کرونا روبرو هستند و باید همه دستگاه ها با این دو مشکل مقابله کنند ،یقین داریم که
می توانیم و این «ما می توانیم» را از شهید قاسم سلیمانی و شهدا آموخته ایم.رئیسی تاکید کرد :کشور با امکانات مادی و معنوی بسیاری که دارد ،قادر است با
نیروی متراکم جوانی بر مشکات فائق آید و در یک کلمه راهبرد اساسی خنثی سازی تحریم ها را با قدرت دنبال کند .ما این را نه در سخن ،بلکه در عمل ،شهدا و
مجاهدان این میدان نشان دادند و ابتکارات و خاقیت ها در حوزه های مختلف نیز نشان داده شده که امکان فائق آمدن بر همه مشکات و خنثی سازی تحریم ها
وجود دارد و این راهبرد را باید دنبال کرد.رئیس قوه قضائیه اظهار کرد :سخنانی که در جلسه مطرح شد نشان از این بود که باید همکاری بین سه قوا در جهت اجرای
منویات رهبری حکیم فرزانه انقاب اسامی باشد که حقیقتاً راه را برای همه ما روشن کردند .امروز انسجام و وحدت قوا باید در جهت خواست مردم ،اعتمادآفرینی
و رضایت مردم و اجرای منویات رهبری باشد.رئیس قوه قضائیه در پایان گفت :یقین داریم که بودجه  ۱۴۰۰هم با همکاری دولت و مجلس دنبال خواهد شد و آن
سری از مسائلی که در جلسه بیان شده با همکاری و مساعدت ها ،تمام این مشکات رفع خواهد شد.
روحانی در حاشیه نشست سران قوا:
مجوز استفاده از واکسن داخلی زمانی صادر میشود که به اطمینان برسیم
رئیس جمهور کشورمان گفت :در روزهای پایانی سال  ۲۰۲۰به مردم میگوییم دو نمره  ۲۰در سالی که به پایان میرسد ،کسب کردهاند .البته دولت نتوانست نمره
 ۲۰بیاورد .حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در حاشیه نشست سران قوا به میزبانی رئیس مجلس شورای اسامی ،اظهار داشت :در روزهای
پایانی سال  ۲۰۲۰به مردم میگوییم دو نمره  ۲۰در سالی که به پایان میرسد ،کسب کردهاند .البته دولت نتوانست نمره  ۲۰بیاورد.وی با بیان اینکه مردم هم در
مقاومت و ایستادگی برابر جنگ اقتصادی و تحریمهای ضد بشری و ضدانسانی آمریکا و هم در مقابله با ویروس کرونا با هماهنگی ،ایستادگی و اجرای پروتکلها،
موفقیتهای بسیاری به دست آوردند ،به رایزنیهای انجام شده در جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت :در جلسه دیروز درباره سه موضوع صحبت شد.روحانی افزود:
موضوع اول ،موضوعی است که رهبر انقاب بر آن تاکید کرده اند و آن بیاثر کردن تحریمها در قدم اول و در قدم دوم شکستن تحریم است .گفتوگوی بسیار خوبی
داشتیم و در این باره اتفاق نظر داریم .درباره شیوهها و قدمهایی که باید برداریم هم نظرات ما شبیه همدیگر است.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اینکه موضوع دومی
که دیروز مطرح شد ،درباره ایحه بودجه سال آینده است که در اختیار مجلس قرار دارد ،افزود :نمایندگان مشغول بررسی این ایحه هستند و بحث کردیم در چه
مواردی دولت و مجلس میتوانند با همدیگر همکاری کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه در مورد اصاحات نهایی بودجه نیز بحث کردیم ،تصریح کرد :درباره کلیات
بحث به اتفاق نظر رسیدیم .درباره شیوه و موارد قرار شد که تیم اقتصادی دولت با نمایندگان و کمیسیون تلفیق بحث و بررسی انجام دهند.روحانی ادامه داد :نکته
سومی که در پایان جلسه دیروز درباره آن بحث شد بحث واکسن بود .یک دوقطبی و یک بحثهایی در جامعه ما به وجود آمده که این بحثها نه سازنده و نه درست
و نه مفید است .مردم توجه داشته باشند ما از چند طریق دنبال تهیه واکسن هستیم .یکی واکسن داخلی هست که تقریباً سه مرکز ،البته مراکز دیگری هم دارند کار
میکنند اما عمدتاً دو موسسه بزرگ و یک شرکت دانش بنیان در مسیر تهیه واکسن هستند ،کمکهای ازم به آنها انجام میگیرد و امیدواریم اینها موفقیت کامل
را بدست بیاورند.وی مسیر دوم را ساخت واکسن با یک کشور دیگر عنوان کرد و گفت که ما همکاریهایی را با هم شروع کردیم و در حال انجام هستیم و در نهایت
این واکسن ساخت دو کشور خواهد بود .مسیر سوم خرید واکسن از خارج است؛ یکی از طریق سازمان بهداشت جهانی است که ما اقدامات ازم را انجام دادیم ،این
مسیر انجام میگیرد و در عین حال با یکی دو کشور دیگر هم در حال مذاکره هستیم که مقداری واکسن از آنها خریداری کنیم.رییس جمهور با بیان اینکه مردم
اطمینان داشته باشند اگر واکسنی از خارج خریداری کنیم با اطمینان کامل این کار را خواهیم کرد ،گفت :در واکسن داخلی زمانی مجوز واکسیناسیون صادر خواهد
شد که به اطمینانهایی برسیم و همه مراحل آن را طی کند .امیدوارم مردم ما همین طور که با آرامش و با اجرای پروتکل مسیر را به خوبی در مقابله با این ویروس
طی کردند باز هم همین مسیر را طی کنند.روحانی تصریح کرد :مردم مطمئن باشند سامت مردم به عنوان مهمترین و اصلیترین موضوع مورد توجه دولت و همه
مسئولین خواهد بود .در ماههای پایانی دولت دوازدهم مواردی که برای ما مهم است ،سامت مردم موضوع اول هست ،شکستن تحریم موضوع دوم هست و معیشت
مردم موضوع سوم است که هر سه موضوع را پیگیری می کنیم و با دو قوه دیگر هم همکاری و هماهنگی کامل خواهیم داشت.
قالیباف در حاشیه نشست سران قوا:

اولویت ما تهیه واکسن و
حمایت از آسیبدیدگان
کرونا است

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :اولویت ما تهیه
واکســن و حمایت از آســیبدیدگان کرونا اســت که
میخواهیم در بودجه ســال آینده ایــن موارد را مد نظر
قرار دهیم.محمدباقر قالیباف پس از اتمام نشست مشترک
ســران قوا که بــه میزبانی مجلس برگزار شــده بود ،در
جمع خبرنگاران حاضر شــد و گفت :ایام شهادت و روز

شــهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمــه زهرا (س) را به
همه مــردم عزیز و محبین اهل بیت تســلیت و تعزیت
عرض میکنم.رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه
این اولین جلسه سران قوا در مجلس یازدهم است ،بیان
کرد :توفیقی اســت که در این روز میزبان رئیس جمهور
و رئیس قوه قضائیه هســتیم .این حضــور را خوش آمد
میگوییــم و همان طور که مقام معظــم رهبری تأکید
داشتند تداوم چنین گفتوگوهایی میتواند مشکات را
حل کند.وی با اشــاره به مباحث مطرح شده در نشست
مشترک سران قوا اظهار داشت :موضوع تحریم با محوریت
خنثیسازی تحریم در اولویت کار است و مبنای این کار
برای رفع تحریم هم میتواند موثر باشــد.رئیس دستگاه
قانونگذاری کشور ادامه داد :اکنون در ایام بودجه هستیم

۹دی سنجشگاه بصیرت
انقاب اسامی
امــروز از آن روز  ۱۰ســال گذشــته و در این ده ســال بیش از همه
انگلیسها در ایران شــرارت کردهاند .در آن روزهای فتنه سال  ۸۸که
منسوب شد به کودتای هاشمی رفسنجانی و من تبع او علیه اسامیت
انقــاب ،با تدبیــر ملت بزرگ و فهیم و بصیر ایران شکســت خورد و
ماهیــت ننگین و نکبت نفوذ تا حد  ۲۰درصدی برما شــد .در طول
این  ۱۰سال ملت ایران تاوان بصیرت خود را با تورم و تحریم از جبهه
نفوذ بجان خریده و حاضر به کوتاه آمدن از راهی که انتهای مســیرش
به ظهور منجی عالم بشــریت و ساختارســازی برای وقوع آن ،نشده
اند ۹.دی اساسا یک تجلی غرورآمیز برای اباغ زنده بودن روح انقاب
اسامی بود .فتنهگران با همه بلوغ شیطانی خود به عمق فهم و بصیرت
مردم تا این اندازه پی نبرده بودند .نماد چهره جدید فتنه برای گرفتن
انتقام از ملت بعد از ســال  ۸۸متوسل به ابزارهایی شد که در دورهای
ابتدا چهار ساله و سپس با اشــتباه راهبردی شورای نگهبان در تایید
صاحیت روحانی و جهانگیری ،هشت ساله فضا را برای تغییر دیگری
در  ۱۴۰۰مهیــا کند که خدا بدانها مکر وارونه زد « .مکروا و مکراه،
واه خیر الماکرین» برجام برای تغییر ذائقه مردم بســمت غربزدگی
بیشــتر مهیا شده بود و در نهاد خود تنوعی از فساد و خیانت و تحقیر
و تمهید پنهان کرده بود .راهی که ظاهری آراســته با عنوان آشتی با
جهان کفر را به یدک میکشید و در باطن همه اهداف انقاب اسامی را
از علم و فناوری تا قدرت بازدارندگی و روحیه مقاومت را هدف گرفته
بود و خدای متعال بدســت ابلهی چون ترامپ آن را به گل نشــاند و
اروپاییها هم با همه موذیگری و خباثت نتوانســتند بدون مشارکت
آمریکا به جنگ نرم برجامی خود ادامه دهند .باهت بعدی دشمن در
تحریمهایی بود که معیشت مردم را هدف گرفته بود تا مردم از تنگی
رزق و روزی و مشــقت در تامین معیشت به خیابانها ریخته و اهداف
ناکام مانده فتنه  ۸۸را عملی کنند که آنهم با تدبیرهای مردم و رهبری
به گل نشســت .نه اینکه مردم مشقت نکشیدند بلکه خداوند متعال و
تدابیر رهبری و کمکهای مردم خیرخواه آســتانه تحمل ملی را صد
افزون نمود و دشمنان واخورده از واکنش مردم هر روز دست به تولید
تورمهــای جدید از جنس افزایش نرخ ارز و  ۳برابر کردن نرخ بنزین و
فشارهای روزافزون مالیاتی و ترویج روشهای فساد انگیز پولی مالی به
این نتیجه رســیدند که باید امید را از ملت ایران بگیرند که نقشه ترور
و حذف ســپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را که راه
تهاجم فیزیکی اســتکبار عربی ،غربی ،عبری را برای فروپاشاندن نظام
توسط ایجاد و پشتیبانی داعش را مسدود نموده بودند ،کشیدند .ترور
مردان میدان مقاومت اگرچه برای ایران و ایرانی ،نظام و انقاب اسامی
ضربهای به معنای مطلق کلمه درد اور بود اما با توســل به ذیل عنایت
امام عصر و تدابیر داهیانه رهبری و اقدامات جان افزای پاسداران انقاب
اسامی تحمل شد و آنگونه که دشمنان نفوذی و استکبار تدبیر کرده
بودند ،کارگر نیفتاد .امروز  ۹دی را در شرایطی بزرگ میداریم که ابعاد
بســیار بیشتری از فتنههای انگلیسی ـ آمریکایی افشا شدهاند .پالرمو،
سی اف تی ،اف ای تی اف ،سند  ۲۰۳۰و دهها تدبیر دیگر رخنه گونه
شــناخته شده و با تدابیری هوشمندانه جواز عبور از سد بصیرت ،بلوغ
و شــرف و اعتبار ملی را نیافتهانــد ۹ .دی برای این که ملت وفادار به
اسام بتوانند به سنگ بنای اصیل انقاب اسامی ایران نگاه کنند برای
همیشه باقی میماند .اگر امروز فتنههای ساختاری بینالمللی از نوع اف
ای تی اف و بقیه کارگر نیفتادهاند بدین خاطر است که روح مشتق از
 ۹دی در مردم رشد نموده است .امروزه معیارحق و باطل در تشخیص
مردم صابت در نگاه به مکر دشــمن اســت .هر نفسی از هر قلمی از
دشمن از حلقوم منافقی حتی با ده رده از پوشش نفوذ به درستی رصد
میشود و با تدابیری مکر دشمن به خود دشمن باز میگردد .نتیجه این
صابت نگاه را در انتخاب مجلسی همپا با مردم و انتصابی سازگار با روح
انقاب در قوه قضاییه مشاهده کرده ایم .بفضل خدای متعال انتخابات
 ۱۴۰۰را هم در همین تراز ســامان خواهیم داد تا دشــمنان مستکبر
ایران اسامی به رهبری انگلیس و آمریکا حتی با نفوذیهای گسترده
و در ردههای باای نظام ،امکان کوچکترین موفقیتی نداشــته باشند.
اخیرا ســفیر انگلیس در جمع سفرای اروپایی گفته است « :ما ترسی
از شــرایط هستهای ایران نداریم ،ترس ما شکلگیری دولتی انقابی و
روی کار آمدن افراد انقابی در ایران اســت .چرا که این افراد ذرهای به
غرب وابســتگی ندارند و مردم ایران را بسمت استقال و همبستگی
سوق میدهند» .این نگرانی با این جمات بوضوح نشان میدهد که در
گذشــته روی دولتهای همسو با خود چه میزان سرمایهگذاری کرده
بودهاند؟ این سخنان نشان میدهد جمع جریان استکبار عربی ،عبری،
غربی از عملکرد دولتهای گذشته در ایران ناراضی نبودهاند و با لطایف
الفتنی به دنبال یافتن آلترناتیو و حمایت از او برای ادامه راه غربی کردن
مردم مســلمان و انقابی ایرانند .روح و پیام  ۹دی در این راستا حامی
و پشــتیبان انقاب اسامی است و ملت ایران آن را تقدیر و تحکیم و
ترویج نموده مسیر روشن آن را ادامه خواهند داد .والسام

و دولت بودجه را تقدیم مجلس کرده است ،همین اکنون
که ما در نشســت سران قوا هســتیم اعضای کمیسیون
تلفیق بودجه  ۱۴۰۰در حال بررســی این ایحه هستند.
بودجه سند مالی ساانه است ولی واقعیت این است این
ســند مالی در واقع سند حکمرانی است که در سیاست
های مالی هزینه و درآمــد دولت را تعیین میکند و در
سیاست پولی زندگی مردم را رقم می زند.قالیباف گفت:
بودجه برنامه ساانهای است که در راستای برنامه  ۵ساله
عمل میکند ،ســعی ما این است که بودجه با هماهنگی
دولت ،وزارتخانههای اقتصادی و کارشناسان با همکاری
و همفکری تهیه شــود.رئیس مجلس شورای اسامی با
اشاره به نشست قبلی سران قوا در ریاست جمهوری بیان
کرد :در آن جلسه بر روی مباحث بودجه مفصل گفتوگو

کردیم و روی مباحثی توافق شــد و مقرر شــد با وزرا و
سازمان برنامه و بودجه ،بودجهای ببندیم که کاهش تورم،
معیشت ،سامت ،رسیدگی به محرومین و مستضعفین و
محرومیتزدایی در اولویت و مورد توجه باشد .همچنین به
بحث مهم تولید تأکید شد و به دنبال آن هستیم صادرات
را بر واردات غلبه دهیم تا تراز عملیاتی رشد کند.وی در
این باره توضیح داد :به دنبال روش هایی هستیم که ضمن
حفظ سیاستها ،کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد چرا
که هر چقدر کسری تراز عملیاتی باا رود فشار بیشتری به
مردم وارد خواهد شد.قالیباف با اشاره به اینکه بحث بعدی
جلسه مشترک سران قوا موضوع سامت بوده است ،تأکید
کرد :اولویت ما تهیه واکســن و حمایت از آسیبدیدگان
کرونا است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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دریادار سیاری:

ارتش آمادگی دفع هرگونه تهدید احتمالی
علیه کشور را دارد
معاون هماهنگ کننده ارتش بر آمادگی کامل نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری
اسامی ایران در دفع قاطع هرگونه تهدید احتمالی علیه کشور تاکید کرد.امیر
دریادار حبیب اه سیاری ،معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با اعضای این کمیسیون
دیدار و گفتگو کرد.ضرورت بازنگری و ارتقای بودجه ارتش در ردیفهای اعتباری
بودجه ســال  ۱۴۰۰و الزام دولت بر اولویت دهی به بودجه امور دفاعی نیروهای
مســلح از جمله موضوعات اصلــی این دیدار بود.بررســی تطبیقی ردیفهای
اختصاص یافته به ارتش در بودجه سال جاری و سال  ۱۴۰۰نیز در دیدار حمید
رضا حاج بابایی ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با دریادار سیاری مورد
بحث و بررســی قرار گرفت.همچنین دریادار سیاری در این دیدارها مهمترین
فعالیتهای ارتش در حوزههای عملیاتی ،اطاعاتی و راهبردی را نیز تشریح و بر
آمادگی کامل نیروهای چهارگانه آجا در دفع قاطع هرگونه تهدید احتمالی علیه
ایران اسامی تاکید کرد.گفتنی است ،در این دیدار امیر مسعود مقدس ،معاون
طرح و برنامه و بودجه ارتش نیز دریادار سیاری را همراهی کرد.
سردار فدوی:

حتما ً مبارزه ادامه پیدا میکند
جانشین فرماده کل ســپاه گفت :سردار حاج قاسم سلیمانی در تمام سالهای
فعالیتش ،همواره برای شهادت آماده بود.به گزارش سپاه نیوز ،در آستانه اولین
سالگرد شهادت شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی ،سردار دریادار علی فدوی
جانشــین فرمانده کل سپاه ،اظهار داشت :ســردار سلیمانی در روزهای سخت
قبــل از جنگ تحمیلی ،در دوران دفاع مقدس و در همه دورانهای بعد از دفاع
مقدس و بیش از  ۲۲ســال حضور در نیروی قدس سپاه ،یک شاخصه اساسی
داشت و آن اینکه پاسدار انقاب اسامی بود.فدوی افزود :شهید سلیمانی برای
اینکه این تکلیف خود را به خوبی انجام دهد ،همواره برای شــهادت آماده بود.
جانشــین فرمانده کل سپاه در خصوص تداوم راه جبهه مقاومت بعد از شهادت
سردار سلیمانی اظهار داشــت :حتماً مبارزه ادامه پیدا میکند و وضعیت برای
جنایتکاران سختتر خواهد بود.

غربالگری بیش از  ۱۷میلیون ایرانی در طرح
شهید سلیمانی
رئیس سازمان بسیج گفت :در طرح شهید سلیمانی تاکنون بیش از ۱۷میلیون
خانوار غربالگری شدند که این مهم با بیش از ۴.۵میلیون سفیر سامت در کشور
انجام شده است .سردار غامرضا ســلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین
صبح دیروز (دوشــنبه) در نشست دستاوردهای طرح تکمیلی مقابله با ویروس
کرونا تحت عنوان «طرح شهید سلیمانی» ،اظهار داشت :یاد شهدای جبهههای
مقاومت بهویژه یاد و خاطره ســردار سلیمانی را که در آستانه سالگرد آن شهید
عزیز قرار داریم ،گرامی میداریم.وی خاطرنشان کرد :حدود  ۴۰تا  ۴۵روز از آغاز
طرح شهید سلیمانی میگذرد که طرح و پروژهای بزرگ بین دستگاههای کشور
و مردم پایه بود که در این طرح مردم و مســئوان استانی و شهرستانی همراه
شدند و آمارها حاکی از موفقیت نظام جمهوری اسامی در قطع زنجیره ویروس
کرونا اســت.رییس سازمان بسیج مســتضعفین افزود :همان طور که این طرح
شروعی خوب داشت ،انشاءاه در آینده استمراری خوبتر را داشته باشد تا این
ویروس کنترل شــود و بتوانیم مرحله ریشهکنی را آغاز کنیم.سردار سلیمانی با
بیان اینکه آمارهای خوبی را استانها در کاهش آمار مبتایان داشتند که نشان از
هدفگذاری درست است ،ادامه داد :تا اآن بیش از  ۱۷میلیون خانوار غربالگری
شــدند که این مهم با بیش از  ۴.۵میلیون ســفیر سامت در کشور انجام شده
است .وی در پایان ابراز کرد :از کارکنان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تشکر میکنیم که همکاری بسیار خوبی در اجرای این طرح داشتند.
سردار دهقان:

نیازی به دعوا و هیاهو برای واکسن نیست؛
هم میخریم هم میسازیم
مشــاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی با بیان اینکه «ما مســووان
بایــد یاد بگیریم مســائل را بدون تقابل ،درگیری و نگــران کردن مردم حل و
فصل کنیم» ،اظهار کرد :نیازی به این همه دعوا و هیاهو نیســت؛ هم واکســن
میخریم هم واکســن میسازیم.سردار حسین دهقان مشاور فرماندهی کل قوا
در حوزه صنایع دفاعی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت« :نیازی به این
همه دعوا و هیاهو نیست .هم واکسن میخریم هم واکسن میسازیم و با اتکا به
دانش و توان متخصصان خودمان ،در تولید واکســن هم پیشرو خواهیم بود .ما
مســووان باید یاد بگیریم مسائل را بدون تقابل ،درگیری و نگران کردن مردم
حل و فصل کنیم».

نگاهی به وضعیت و موقعیت نیروهای آمریکایی در منطقه
بهویژه در دو کشور سوریه و عراق گویای این حقیقت است
که بعد از شــهادت حاج قاسم؛ موقعیت شان رو به تضعیف
نهاده است.
سردار سلیمانی فراموششدنی نیست
از شهادت سرافرازانه ســردار حاج قاسم سلیمانی قریب به
یک ســال می گذرد اما انگار حضور و وجود سردار مقاومت
در صحنه های مقاومت جنگ حق علیه باطل حس و لمس
می شود .راستی دلیل این معما در چیست؟ ترامپ جنایتکار
که تصور این موضوع را داشت که ایران بی سلیمانی ضعیف
منطقه خواهد بــود و دیگر توان مانور سیاســی در عراق،
ســوریه و لبنان و یمن نخواهد داشت؛ اما روند تحوات در
منطقه نشــان داد که ایران قوی تر و سازمان یافته تر از هر
زمان دیگری در منطقه در حال ایفای نقشــی فعال و ثبات
ساز است .آمریکا و رژیم صهیونیستی از این موضوع غفلت
داشــت که سردار سلیمانی یک مکتب و گفتمان است .این
گفتمان فراتر از شــخص و انسان هاست.گفتمان مقاومت و
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طرح شهید سلیمانی فرمول غلبه بر کروناست

فرماندهکل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت :رویکردهایی که میتواند بدون اینکه ما به واکسن برسیم شیب ابتا را در مسیر نزولی
قرار دهد پیدا شده است و طرح شهید سلیمانی میتواند نقطه مرکزی این یافته جدید کشور ما باشد که منحصر به فرد در جهان است.
سرلشکر حسین سامی فرماندهکل سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح دیروز در نشست دستاوردهای طرح تکمیلی مقابله با ویروس
کرونا تحت عنوان «طرح شهید سلیمانی» ،طی سخنانی اظهار داشت :ما توانستهایم از ارزشهای اعتقادیمان بهزیبایی کمک بگیریم تا
آن را در ساختار و کار مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدهیم و از آن تأثیرات شگفتانگیزی بهدست آوریم.وی افزود :ساختار
نظام اجتماعی ما بهگونهای است که مردم در مسائل بزرگ نقش اول را دارند ،البته محور اصلی تأثیرات این قضیه در اختیار پزشکان و
پرستاران و کادر وزارت بهداشت است که باعث شده است تا به امروز ما حتی یک بیمار رهاشده پشت درب بیمارستانها نداشته باشیم.

سرلشــکر سامی ادامه داد :طرح غربالگری خانه به خانه شهید سلیمانی که محصول همکاری مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان
بســیج است ،نقطه اصلی این ابتکار عمل جدید است و آمارها تأییدکننده این مهم است که وقتی میان دستگاههای مختلف همکاری
صورت میگیرد ،ما حتماً موفقیت را تجربه میکنیم.فرماندهکل سپاه تصریح کرد :شروع خوبی برای طرح شهید سلیمانی ثبت شده و
بسیار افتخارانگیز است اما ادامه این طرح مهمتر است و تا زمانی که وضعیت به حال خود رها شود روند بیماری بهسرعت شتاب و اوج
میگیرد.سردار سامی با بیان اینکه «وضعیت امروز امیدبخش است و بررسیها نشان میدهد که ما فرمولهای غلبه را پیدا کردهایم»،
گفت :رویکردهایی که میتواند بدون اینکه ما به واکســن برســیم شیب ابتا را در مسیر نزولی قرار دهد پیدا شده است و طرح شهید
سلیمانی میتواند نقطه مرکزی این یافته جدید کشور ما باشد که منحصر به فرد در جهان است.

در بیانیه مجلس خبرگان رهبری به مناسبت  9دی:

انقاب اسامی سرشار از مجاهدتها ،پایداریها و جوانمردی مردم است
مجلس خبرگان رهبری در آســتانه
حماسه  ۹دی در بیانیهای اعام کرد:
انقاب اسامی سرشار از مجاهدتها،
پایداریها و جوانمردی مردم است و
حماسه خروشــان انقاب همواره در
تاریخ این ســرزمین جاودان خواهد
ماند.بــه گــزارش دبیرخانه مجلس
خبرگان رهبری ،در آســتانه حماسه
 ۹دی دبیرخانــه مجلــس خبرگان
رهبری با انتشــار بیانیهای نوشــت:
انقاب اسامی ایران ،از شروع نهضت
بنیانگذار کبیــر آن امام خمینی(ره)،
سرشــار از مجاهدتهــا ،پایداریها،
جوانمردی مردمی است که همواره تا
پای جان برابر دشمنیهای مستکبران
عالــم و خیانتهای مزدوران و برخی
خودفروختگان داخلی از حریم اسام،
وایت فقیــه ،رهبری عظیمالشــان
و جمهــوری اســامی ،دفــاع کرده

و خواهنــد کرد.مجلــس خبــرگان
رهبری افزود :اینک که  ۱۱ســال از
خلق حماســه  ۹دی توســط مردم
بابصیــرت و انقابی ایران اســامی
برابر اســتکبار و فتنهگــران داخلی
میگــذرد ،تاریــخ گواهــی میدهد
که این حماســه خروشــان ،یکی از
باشکوهترین صحنههای غیرت دینی
و بصیرت عاشــورایی مــردم آگاه و
زمانشناس ایران اســامی در دفاع
از ساحت سیدالشــهداء(ع) ،عزاداران
حسینی ،نظام اسامی و وایت فقیه
در مقابل اصحــاب فتنه و هتاکان به
حریــم خاندان عصمــت و طهارت و
اصل وایت فقیه بود و برای همیشه
در تاریــخ این ســرزمین جــاودان
خواهد ماند.ایــن بیانیه تصریح کرد:
فتنهگران در سال  ۸۸با ادعای تقلب
در انتخابــات ،در صــدد نفی آراء ۴۰

میلیونی مردم در انتخابات برآمدند و
با این بهانه مدتها کشور را به آشوب
و هرج و مرج کشــاندند .آنها اگرچه
با تکیه بر اوهــام ،زیانهایی را بر این
کشور شــهیدپرور و نظام مردمساار
دینی وارد کردند ،اما از این نکته غافل
بودند که مردم ما بیدارند و به فرموده
رهبر معظم انقاب «مردم ما در مقابله
با فتنه ،خودشان به پا خاستند و نهم
دی در سرتاسر کشور مشت محکمی
به دهان فتنهگــران زدند .این کار را
خود مردم کردنــد .این حرکت یک
حرکــت خودجوش بــود؛ این خیلی
معنا دارد؛ این نشــانه این اســت که
این مردم بیدارند ،هشیارند».مجلس
خبرگان رهبری در آستانه یازدهمین
سالگرد حماسه ۹دی ،ضمن تسلیت
ایام سوگواری حضرت ام ابیها فاطمه
زهرا «ســام اه علیها» با پاسداشت

خروش عظیم ملت بصیر و فهیم ایران
در  ۹دی  ۸۸و محکــوم کردن اعمال
منافقانه فتنهگــران و حامیان داخلی
و خارجی آنان کــه همچنان نیز در
اشــکال جدید و توســط مهرههای
«خودفروختــه» و «ســاده لوح» که
هر روز از آستین مستکبران و با پناه
بردن به دامان دشــمنان ،خودنمایی
کرده و بــا فتنهگری علیه ســاحت
مرجعیــت ،وایت فقیه و مقام معظم
رهبــری حضرت آیــتاه خامنهای
«مدظلهالعالــی» مواضعــی خصمانه
اتخاذ میکننــد اعام میدارد عوامل
فتنهگر ،در پیشگاه ملت شریف ایران
اسامی نه تنها جایگاهی ندارند ،بلکه
آه خانواده شهداء دامان آنان را خواهد
گرفت و در پیشگاه دادگاه عدل الهی
باید پاســخگوی اقدامات خیانتکارانه
خود باشند.

جهانگیری آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها را اباغ کرد

آیین نامه اجرایــی قانون اقدام راهبــردی برای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران توسط معاون
اول رئیس جمهور اباغ شد.اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهــور آییــن نامه اجرایــی قانون اقدام
راهبردی بــرای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت
ایران را که به منظــور صیانت از منافع ملت ایران با
رفع موثر تحریمهــا و اجرای کامل برجام به تصویب
هیئت دولت رسیده است ،برای اجرا به دستگاههای
مربوطــه اباغ کرد.هیئت وزیران در جلســه  3۰آذر
 ۱3۹۹به پیشــنهاد وزارت امور خارجه ،سازمانهای
انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشــور و معاونت
حقوقی رئیسجمهور و به منظور تأمین اجرای قانون
اقــدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع
ملت ایران ،آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب
کرد.مطابق آیین نامه یاد شــده ،سازمان انرژی اتمی
ایران گــزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد
نیاز به اورانیوم با غنــای  ۲۰درصد و پیش نیازهای
فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف
دو ماه از تاریخ ازم ااجرا شــدن قانون به دولت ارائه
میدهد .با تأمین اعتبار و پیش نیازهای فنی ،سازمان
فوق اقدامــات ازم را جهت غنیســازی به منظور
استفاده صلحآمیز به عمل میآورد به نحوی که ظرف
یک ســال ،حداقل  ۱۲۰کیلوگرم مواد مقرر در ماده
مزبور ذخیرهسازی شود.همچنین سازمان انرژی اتمی
به منظور تحقق ایجاد ظرفیــت تولید ماهیانه ۵۰۰

مقابله با ترور و تکفیریســم برخواســته از اندیشه های ناب
انقاب اســامی اســت که البته این اندیشه ها طی سالها
حضور ســردار مقاومت در جبهه های نبرد حق علیه باطل
به درجه شکوفایی و بالندگی نهایی رسید«.دیوید پترائوس»
فرمانده پیشین ســنتکام درباره مواجهه با قاسم سلیمانی
میگوید« :ما قاسم ســلیمانی را یک انسان بسیار توانمند،
کاریزماتیک ،ماهر ،از نظر حرفهای شایســته و [ ...از دیدگاه
آمریکایی] اهریمنی شرور دیدیم( ».بی بی سی) رسانههای
غربی القاب مختلفی به شهید سلیمانی دادند؛ «فرماندهی در
سایه»« ،قدرتمندترین عامل بازطراحی خاورمیانهی جدید»،
«کابوس اســرائیل»« ،مغز متفکر نظامی ایران»« ،دشمن
شایســته»« ،فرماندهای قابل احترام»« ،مردی که همه جا
هست»« ،دشمنی تحســین برانگیز» و «شوالیهی سفید»،
«رهبر مطمئن و باثبات» « ،یک استراتژیست محاسبهگر»
و «عملگرایــی زیرک» بخشــی از عنوانهایی اســت که
رسانهها و شــخصیتهای نظامی و سیاسی غربی پیش از
ترور ایشــان به شهید سلیمانی دادهاند.موفقیتهای زیاد او
در عرصههای نبرد ـ و قرار گرفتن او در وضعیت به اصطاح
ژنرال پیروز  -باعث شــد شهید سلیمانی از «فرماندهی در
ســایه» به شخصیتی همچون ستارهی یک برنامهی زنده و
پربینندهی تلوزیونی تغییر وضعیت بدهد (بی بی سی) تا نام
او نیز در در میدانهای رزم رعشــه بر تن دشمنان بیاندازد.
اینجاست که نام ســردار دلها فراموش نمی شود و مکتب

کیلوگــرم اورانیوم غنی شــده ( )LEUپس از تأمین
اعتبار نســبت به نصب و راهاندازی یک هزار ماشین
آی-آر-تــو-ام ( )IR۲Mو یک هزار ماشــین آی-آر-
سیکس ( )6-IRبه ترتیب در بازههای زمانی سهماهه
و یکســاله اقدام خواهد کرد.عاوه بر این ،ســازمان
مذکور نســبت به تکمیل فرآیند راه اندازی کارخانه
تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام مینماید ،بهگونهای
کــه در پایان مدت مقرر ،کارخانه قابلیت بهرهبرداری
داشته باشد.ضمنا سازمان مزبور موظف است گزارش
اقدامات انجام شــده و اقدامات باقیمانده و نیز اقام و
منابع مورد نیاز تا مرحله بهرهبرداری از راکتور خنداب
و روند بهینهســازی آن را به تفکیک به دولت ،ارائه و
جدول زمانبندی مربوطــه را جهت ارائه به مجلس
شــورای اســامی به دولت ارســال نماید.همچنین

و راهــش ادامه دارد .این راه و مکتب ابدی اســت تا ظهور
منجی بشــریت و تا زمانی که زورگویان دســت از سیاست
های تجاوزگرایانه و خصمانه شــان برندارند؛ مقاومت ادامه
دارد و ســلیمانی ها پرورش می یابند.نگاهی به وضعیت و
موقعیت نیروهای آمریکایــی در منطقه به خصوص در دو
کشــور ســوریه و عراق گویای این حقیقت است که بعد از
شهادت حاج قاسم؛ موقعیت شان رو به تضعیف نهاده است.
اســتارت تضعیف و افول نهایی آمریکا در منطقه با شهادت
سردار دل ها آغاز شد .اقدام پارلمان عراق در رای به اخراج
 ۵هزار نیروی نظامی آمریکا در نوع خود بی سابقه بود.
آمریکایی ها که بعد از حضوری یک و نیم دهه ای در عراق
دنبال تداوم قدرت و نفوذ شــان بودند و ســناریوی حذف
حضور ایران را در عراق را در ســر می پروراندند؛ به یکباره
متوجه خصم و نفرت عراقی ها از خودشان شدند .این اقدام
به لحاظ پرستیژی و وجهه ای ضربه بزرگی به آمریکا بود.
از ســوی دیگر امروز دولت در عراق دنبال دوستی و تداوم
اتحاد اســتراتژیک با ایران اســت .این موضوع دقیقا خاف
خواســته و انتظار دولت آمریکاست .ترامپ با اتخاذ راهبرد
فشــار حداکثری رویکرد ایزوله ســازی ایران را در منطقه
خاورمیانــه دنبال می کند و خواســتار قطع همکاری همه
جانبه تمام کشــورهای منطقه با ایران است .اما دولت عراق
با آگاهی از ظرفیت ایران و توان صلح آفرینی اش در منطقه
هرگز در دام سیاست های تفرقه افکنانه ترامپ نیفتاد.

دستگاههای ذیربط ،مشتمل بر وزارتخانههای نفت،
امور خارجه ،امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و
تجارت ،سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت
حقوقی رئیسجمهــور با محوریت وزارت امورخارجه
موظفنــد گزارشهــای مربوط درخصــوص اجرای
تعهدات کشــورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور
را تا پایان بهمــن ماه  ۱3۹۹ارائه نمایند.گزارشهای
مذکور توســط وزارت امورخارجــه ،تجمیع و جهت
تصمیمگیــری به دولت ارائه میشــود .دولت ظرف
مهلت باقیمانده براســاس گــزارش جامع دریافتی،
با لحاظ مصوبات شــورایعالی امنیت ملی و اهداف
قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ
مینماید.افزون بر این ،وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح ،دادگســتری ،نفت ،امــور خارجه،
امور اقتصــادی و دارایی ،صنعت ،معــدن و تجارت،
سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی
رئیسجمهور ،پایبندی کشــورهای طرف برجام در
زمینــه رفع موثر تحریمها و برخــورداری جمهوری
اســامی ایران از حقوق و منافع اقتصادی و سیاسی
را در بازههای زمانی مناسب از تاریخ ازم ااجرا شدن
قانون اقــدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از
منافع ملت ایــران را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به
دولت گزارش مینمایند.گفتنی است ،سازمان برنامه
و بودجه کشور منابع موردنیاز اجرای قانون یاد شده
را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد کرد.

مــردم و دولت عراق از نزدیــک تهدید قریب الوقوع داعش
را دیدند و رشــادت ها و داوری های ســردار سلیمانی در
مبارزه با تهدید تکفیریسم و کمک به بازیابی دولت عراق در
ثبات و دفاع از تمامیت ارضی شان موضوعی فراموش شدنی
نیست .حضور سردار قاآنی جانشین به حق و شایسته سردار
ســلیمانی در عراق و رایزنی هــا و مذاکراتش با دولتمردان
عالیرتبه عراقی گویای همین امر است که دولت عراق متوجه
نقــش ثبات بخش ایران در عراق و تــوان راهبردی اش در
مبارزه با تهدید تکفیریســم و صهیونیسم است.ازم به ذکر
است که در محافل علمی و تحقیقاتی آمریکا در زمان قدرت
گیری داعش ،روی این محور بحث می شد که تهدید داعش
سالها بر سر منطقه خاورمیانه سنگینی خواهد کرد و دولت
عراق با این تهدید برای مدت طوانی مواجه خواهد شــد و
ارمغان نیل تا فرات در خیال خام بپروارنند .سردار سلیمانی
با ایمان قوی الهی و وایت پذیری و قدرت ســازماندهی و
لجســتیکی بی نظیری که درون اش داشت؛ طومار داعش
را در بازه زمانی کوتاه تر از منطقه برچید و اینجاســت که
امروز نام این ســردار پرافتخار اســام در زبان و بیان همه
ملت ها و شخصیت های آزادیخواه ساری و جاری است و
نظاره گر این هستیم که از کشورهای مختلف اسامی نظیر
عراق ،پاکستان ،افغانستان ،لبنان و سایر کشورهای منطقه
در تدارک برگزاری ســالگرد برای این نام ماندگار در تاریخ
اسام هستند.

باقری کنی اعام کرد

شناسایی و تعقیب  ۴۸متهم در ارتباط با
پرونده سردار سلیمانی

دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اســامی ایران گفت :در ارتباط با پرونده
شــهید حاج قاسم سلیمانی  ۴۸متهم شناسایی شدند و اقدامات ازم برای
تحت تعقیب قراردادن آنها انجام شــده است.به گزارش قوه قضاییه ،علی
باقری دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران در این باره ،اظهار کرد:
در ارتباط با پرونده شــهید حاج قاسم سلیمانی  ۴۸متهم شناسایی شدند و
اقدامات ازم برای تحت تعقیب قراردادن آنها انجام شده است.وی افزود :از
کشورهایی که به نوعی دخیل و درگیر در این جنایت ترور بودند ،درخواست
شده که اطاعات و مستندات را در اختیار دستگاه قضایی ایران قرار دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران گفت :آخرین کشور آلمان بود؛
اخبار و اطاعاتی به دست ما رســید که پایگاه آمریکاییها (رامشتاین) در
آلمان در تبادل اطاعات میان پهپادهای آمریکایی که در جنایت ترور شهید
سلیمانی درگیر بودند دخیل بوده است.
نوروزی:

پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی
حق ما است
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حقوق جمهوری
اســامی ایران در پیگیری بین المللی موضوع ترور سردار سلیمانی با بیان
اینکه ما از ســازمان ها و مجامع حقوقی بیــن المللی همچون دادگاه بین
المللی اهــه و امثالهم در این زمینه مایوس هســتیم ،اظهار کرد :اگرچه
پیگیری حقوقی ترور سردار ســلیمانی حق ما است و از این حق دفاع می
کنیم.حسن نوروزیبا اشاره به فرارســیدن ایام سالگرد شهادت سردار حاج
قاســم ســلیمانی عنوان کرد :اگرچه ما از سازمان ها و مجامع حقوقی بین
المللی همچــون دادگاه بین المللی اهه و امثالهــم در این زمینه مایوس
هستیم ولی حق پیگیری این موضوع در مجامع حقوقی بین المللی را برای
خود محفوظ می دانیم چرا که در این اتفاق یک مقام رسمی نظامی کشور
عراق به اســتقبال یک مقام رسمی کشور ما آمده بود و سردار سلیمانی نیز
مهمان کشور عراق بوند.وی افزود :هنگامی که سردار سلیمانی وارد فرودگاه
بغداد شــدند پس از استقبال مقام های نظامی عراق از ایشان ناجوانمردانه
به شهادت رســیدند ،تمام نکات این حادثه این را منعکس می کند که راه
پیگیری حقوقی این موضوع برای ما باز اســت،خود آمریکا و دیگر کشور ها
می دانستند سردار ما در مقابل داعش جانفاشنی و در مقابل تروریسم بین
المللی ایســتادگی کردند ،ایشان در مقابل داعشی ایستاند که هم سوریه و
عــراق را ناامن کرده بود و هم عربســتان را هم تهدید می کرد.نایب رییس
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد :سردار سلیمانی با اقدامات
ارزشمند خود توانست داعش را از میان بردارد ،ایشان زمانی اعام کردند تا
سه ماه دیگر اثری از داعش نخواهد بود که همانگونه هم شد ،جوانمردانه بود
که ســردار عزیز ما را اینگونه نه در میدان جنگ بلکه در فرودگاه آن هم در
حالی که فرماندهان نظامی عراقی از او استقبال کردند به شهادت برسانند؟
این اقدام آنها ناجوانمردانه بود ،ما هم از حق خودمان در پیگیری این موضوع
دفاع می کنیم.
استاندار تهران:

هر نوع تجمع در مناسبتهای مختلف
ممنوع است
انوشــیروان بندپی گفت :برگزاری هر نوع تجمع در مناسبت های مختلف
طبق مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است.به گزارش حوزه دولت
خبرگزاری تسنیم ،انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد مقابله با کرونا
اســتان تهران ضمن تسلیت ایام فاطمیه با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل
های بهداشــتی اظهار داشت :خوشــبختانه به لطف خدا ،تاش و اقدامات
جهادی مســئوان و همچنین همراهی و مشــارکت مردم روند مراجعه به
بیمارستانها و فوتی ها در استان تهران نزولی است .وی با اشاره به شکننده
بودن این شــرایط افزود :شرایط فعلی شــکننده است و بایستی با استمرار
رعایت پروتکلهای بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا به حفظ این شرایط
و بهبود آن کمک کنیم .اســتاندار تهران با درخواســت از شهروندان جهت
رعایت مصوبات ستاد کرونا در مورد برگزاری مراسم ایام فاطمیه و بزرگداشت
شــهادت سردار سلیمانی تاکید کرد :طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برگزاری
هر نوع تجمع در مناسبتهای مختلف ممنوع است و مراسمها باید به شکل
مجازی برگزار شود و در این زمینه نظارتها تشدید میشود.محسنی بندپی
سپس با اشاره به اعام وضعیت استان تا پایان دیروز گفت :روند فعلی کشور
و استان تهران نتیجه اقدام جهادی است و تاش می کنیم با تشدید نظارت
این دســتاوردها حفظ شــود ،ضمن اینکه طبق بیانات مقام معظم رهبری
رعایت پروتکل های بهداشــتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بر همه
ازم ااجرا است ،از این رو همه باید کمک کنیم تا این وضعیت حفظ شود.
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بررسی هزینههای زندگی کارگران؛

دستمزد  ۱۴۰۰و دغدغه ای به نام سبد!

کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی اولین جلسه رسمی خود را امروز تشکیل
می دهد و به ابعاد تعیین دســتمزد  ۱۴۰۰می پردازد که بسیاری از کارشناسان،
تحلیلگران و مقامات کارگری بر لزوم محاسبه دقیق هزینه های سبد معیشت و تورم
کااهای حیاتی و ضروری خانوارهای کارگری تاکید دارند.کمیته دستمزدشــورای
عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری و
بررســی وضعیت اقام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می
شــود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کااهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا
رقم سبد معیشــت اعام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران
قرار می گیرد.هر کدام از گروههای کارگری و کارفرمایی گزارش محاســبه هزینه
معیشــت کارگران را جمع آوری و به کمیته مزد ارائه می دهند و بر اســاس آن
محاسبات و معادات و آمار و ارقام مربوط به هزینههای سبد معیشت کارگران در
دستور کار قرار می گیرد.
در چند ســال اخیر نوسان شدید نرخ ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای داخلی
از جمله مسکن ،باعث شــد تا قدرت خرید کارگران نیز کاهش یابد و هزینه های
بسیار از جمله افزایش سنگین اجاره بها به خانوارهای کارگری تحمیل شود .در این
بین اگرچه در برخی سالها تاش شد تا حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم
تعیین شود اما به دلیل آنکه شکاف بین دستمزد و سبد معیشت کارگران تحت تاثیر
عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته ترمیم نشده بود کارگران همچنان با مشکات
معیشتی و افت قدرت خرید روبه رو بودند.بر همین اساس مقامات کارگری و فعاان
حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم می دانند و بر لزوم محاسبه
دقیق تورم اقام مصرفی این ســبد تاکید دارند.هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی
انجمن های صنفی کارگران محاســبه تورم اقام حیاتی و اساســی سبد معیشت
یک مقام مسئول تشریح کرد؛

جزییاتی از تسهیات جدید کرونایی
مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار درباره جزئیاتی جدید از
تسهیات کرونایی گفت :تسهیات کرونایی جدید ویژه کسب و کارهای آسیب
دیده از کرونا ،بنگاه محور اســت .چند هفته گذشــته بود که حسین محمودی
ســفید کوهی ،مدیرکل دفتر هدایت نیــروی کار و کاریابی های وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی درباره کســب و کارهایی که تسهیات کرونا دریافت کردند
گفت:آن دسته از افرادی که جاماندگان دریافت تسهیات کرونایی هستند امکان
ثبت نام جدید برایشــان وجود ندارد.محمودی اظهار داشــت:برای یک سری از
حوزه ها با توجه به میزان آسیبی که از کرونا دیده اند نیز شرایطی تعریف شده
است .حوزه گردشگری ,وزشی و فرهنگی از جمله این کسب و کارها هستند ،که
پرداخت تسهیات کرونایی به آنها از سوی ستاد ملی کرونا تصویب شده است.
در حوزه گردشگری وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی,با همکاری وزارت کار
و معاونت اقتصادی در ســتاد ملی کرونا پیشنهاد داده شد ,بر اساس لیستی که
وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی در اختیار وزارت کار قرار داده است ,اجازه
ثبت نام وجود دارد و تا پایان آذر ماه مشاغل متقاضی می توانند بر اساس مبلغی
که وزارت گردشگری پیشنهاد داده است می توانند از تسهیات بهره مند شوند.
وی با توجه به اینکه تعدادی از باشــگاه های ورزشی به خاطر شرایط کرونایی
مجبور به تعطیل شدن کردند گفت:در ستاد ملی کرونا ،مصوب شد این دسته از
باشگاه ها هم در صورتی که متقاضی دریافت وام کرونا هستند می توانند اقدام
کنند .یکی از مصوبات ســتاد برای سه گروه گردشگری ,ورزشی و فرهنگی این
بود که اسمهال تســهیات تا پایان اردیبهشت ماه باشد .یعنی اگر پیش از این
تســهیاتی دریافت کرده اند و اکنون قرار است تسهیات جدید دریافت کنند,
مدت بازپرداخت آن تا پایان اردیبهشت ماه باشد .وی اظهار داشت :افراد و بنگاه
هایی در این سه حوزه می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند که اطاعات آنها
را نهادهای بخشی مربوطه اطاعات آنها را در اختیار سامانه کارا قرار داده باشد.
در حال حاضر امکان ثبت نام برای افراد عادی در ســامانه کارا وجود ندارد ,تنها
افرادی می توانند ثبت نام کنند که نهاد مربوطه اطاعات آنها را در اختیار وزارت
کار قرارداده باشد و از سوی وزارت کار در سامانه کارا بارگذاری شده باشد.اکنون
عاالدین ازوجی ،مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار درباره
جزئیاتی جدید از تسهیات کرونایی گفت :تسهیات کرونایی جدید ویژه کسب
و کارهای آســیب دیده از کرونا ،بنگاه محور است.وی ادامه داد :به بخش حمل
و نقل که از گذشــته این تسهیات پرداخت می شد و اکنون برای پرونده های
باقی مانده ادامه دارد .مبلغ مد نظر برای بخش حمل و نقل ۳هزار و ۵۰۰میلیارد
تومــان پیش بینی از قبل بود که درحال پرداخت اســت .ازوجی با بیان اینکه
چارچوب پرداخت تســهیات مانند اعطای تسهیات قبلی است گفت :تفاوت
در حال حاضر این اســت که چگونگی پرداخت را خود بخش اجرایی مربوطه
تعیین کرده اســت.بر اساس لیستی از بنگاه ها و واحدهای تولیدی که دستگاه
های مربوطه از بنگاه ها مشخص می کنند ,تسهیات از سوی بانک ها پرداخت
می شود .مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار ادامه داد:این
تســهیات به کسب و کارهای آســیب دیده در سه بخش گردشگری ،ورزش و
فرهنگ ،هنر و رســانه تعلق می گیرد .بخش گردشگری  ۲۰۰۰میلیارد تومان،
بخش ورزش  ۸۰۰میلیارد تومان و بخش فرهنگ و رسانه  ۱7۰۰میلیارد تومان
دریافت میکنند.
با حضور نمایندگان طرفین صورت گرفت:

امضای تفاهمنامه میان سازمان گردشگری
حال با کمیسیون گردشگری اتاق ایران
تفاهمنامــه همکاری های مشــترک و توســعه
مناسبات فیمابین سازمان بین المللی سیتی وان
با کمیسیون گردشگری اتاق ایران دیروز با حضور
نمایندگان اتاق از  ۳۱استان کشور به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیتی وان ،این
تفاهمنامه در یک مراســم رســمی در محل اتاق
بازرگانی ،معادن و کشــاورزی ایران در روز یکشــنبه هفتــم دیماه و با حضور
نمایندگان طرفین از جمله اعضای کمیســیون گردشگری  ۳۱استان کشور به
امضا رسید.بر اساس مفاد این تفاهمنامه ،دو سازمان در زمینه صدور گواهینامه
گردشگری حال ،ارایه دوره های کوتاه مدت و دکترای مهارتی و پژوهش محور،
برگزاری سمینارهای مشترک تخصصی و بازرگانی محصوات گردشگری برای
اصناف مختلف بویژه هتل ها ،دفاتر خدمات مسافرتی ،ایراین ها ،رستوران ها و
صنایع دســتی همکاری خواهند کرد.بر اساس این خبر در شرایط رکود صنعت
گردشگری ناشی از شیوع کرونا ،آموزش و استانداردسازی خدمات گردشگری،
دو ضرورت پیش روی این صنعت اســت که از طریــق همکاری میان دو نهاد
مذکور محقق خواهد شد.

کارگران را در تعیین دســتمزد خواستار شده و می گوید :تا زمانی که دستمزد به
کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.او می
گوید :اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه
شــود یعنی به طور مشــخص به کااهایی که نقش حیاتی و اساســی در زندگی
کارگران دارند پرداخته شود نه کااها و اقامی که کارگران استفاده ای از آن ندارند
و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه های زندگی اعم
از خوراک ،درمان و اجاره بها می پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص
شود.رحمت اله پورموسی ـ فعال کارگری نیز در این باره می گوید:کمیته دستمزد
هر ســال هزینه های سبد معیشــت خانوارهای کارگری را تعیین می کند و اگر
بررسی کنیم می بینیم که  ۸۰قلم کاایی که جزو مایحتاج اولیه زندگی کارگران
است از سال گذشــته تا کنون چقدر افزایش داشته است.به اعتقاد وی مسکن به
تنهایی بخش اعظمی از هزینه های ســبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد و
پوشاک ،مواد خوراکی و لوازم بهداشتی و درمانی هرکدام در سبد معیشت کارگران
اثرگذارند از این رو ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران هزینه های زندگی صورت
می پذیرد .حمید نجف کارشــناس حوزه کار ،محاسبه تورم واقعی سبد معیشت
کارگران را خواستار شده و می گوید :تعیین سبد معیشت کارگر سلیقه ای نیست
که هنگام محاســبه هزینه آن ،اقام و کااها را تغییــر بدهیم یا با کااهای دیگر
جایگزین کنیم؛ چون با این کار تورم واقعی اقام ســبد معیشــت کارگران نادیده
گرفته می شــود.وی افزود :امســال قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ تغییر قیمت
داشت ولی ما نمی توانیم به این دلیل ،هنگام تعیین هزینه سبد معیشت ،این اقام
را از ســبد غذایی حذف و با کااهای دیگری که درصد کمی رشد داشته جایگزین
کنیم و بگوییم تورم سبد معیشت کارگر با یکسری حذف و اضافه ها  ۲۵درصد می
به باور جعفر قادری اگر دولت نســبت
به اصاحات بودجه اعتراض و شــورای
نگهبان بودجــه را تایید نکند ،نهایتا با
اصــرار مجلس ،بودجــه راهی مجمع
تشــخیص می شود .تا زمان اعام نظر
نهایی مجمع نیز می تــوان به بودجه
های دو یا ســه ،دوازدهــم فکر کرد.
نماینده مردم شیراز در خصوص نحوه
مواجهــه نمایندگان با بودجه گفت :به
نظر من راهی جز اصاحات اساسی در
ســاختار بودجه وجود ندارد .اگر فرض
کنیم ،بودجه مــورد تایید قرار بگیرد،
کشــور دچار تکانه های شدید تورمی
می شود .ضمن اینکه با کسری بودجه
بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ،بدون
شک کشور دچار مشکات و معضات
جدی می شود .پیشبینی هایی چون
درآمــد  ۲۰۰هزار میلیارد تومانی نفت
و فــرآورده نفتی۱۲۰ ،هــزار میلیارد
تومانی انتشار اســناد خزانه۱۸۵ ،هزار
میلیارد تومانی فروش سهام واحد های
تولیدی۲۵ ،هزار میلیارد تومانی اموال
ودارایی دولت و...ضرورت اصاحات در
بودجه را ناگزیر می کند.قادری افزود:
باید توجه داشــت مجموعه این پیش
بینی هــا درآمدهای غیر قطعی دولت
هســتند .از طرفی غیــر از ۸۴۰هزار
میلیــارد تومانی که در ســقف بودجه
آمده اســت۲.۸ ،میلیارد یورو خارج از
ســقف بودجه در نظر گرفته شده که
باید به سقف بودجه افزوده شود.

شود و آن را ماک افزایش حداقل مزد اعام کنیم در حالی که اطاعات حقیقی و
شاخصهای روز فرضا افزایش  ۶۰درصدی را نشان بدهد.به گفته این کارشناس حوزه
کار ،امسال با توجه به نوسان شدید نرخ ارز ،افزایش هزینه ها ،اجاره بها و بسیاری
از اقام مصرفی و خوراکی اتفاق افتاد که همین مســاله فشار زیادی به خانوارهای
کارگری وارد کرد بنابر این ازم اســت کمیته دستمزد با درنظر گرفتن این مساله
نسبت به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت اقدام کند.سال گذشته کمیته دستمزد
رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار تومان اعام کرد و
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال  ۹۹را  ۲۶درصد تصویب کرد.
بنا به گفته کارشناســان طی ماههای گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی
آمار کشور ،خط فقر را  ۱۰میلیون تومان اعام کرده است از این رو تاثیر شاخصه
های اقتصادی و مولفه خط فقر و تورم بر معیشت کارگران مقوله ای حایز اهمیت
به شمار می رود .نوسان نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقام اثرگذار در سبد معیشت
کارگران از جمله نان و حامل های انرژی باعث شــده هزینه های ســبد معیشت
خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعاان کارگری
این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت ،هزینه های واقعی زندگی
کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.محاسبه ارقام
و هزینه های سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار
صورت می پذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعام می شود مبنای مذاکرات جلسات
دستمزد قرار می گیرد بر همین اساس نمایندگان کارگری از شورای عالی کار می
خواهند هر سه ماه یکبار اقام مصرفی و هزینه های زندگی خانوارها رصد شود تا
تصمیم گیری در خصوص حداقل دســتمزد سال آینده کارگران با واقعیتهای روز
جامعه همخوانی داشته باشد.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس؛

سایه انتخابات 1400بر بودجه

رییــس کمیته اقتصادی کمیســیون
برنامه و بودجــه مجلس گفت :تفاوت
هزینهها و درآمدها بسیار زیاد است و
اگر اصاح جدی نشــود امکان تحقق
درآمدها وجود ندارد .باید توجه داشت
که حــدود ۴ماه از عمــر کاری دولت
بیشتر باقی نمانده اســت واگر دست
دولت باز گذاشته شود می تواند بیشتر
منابع درآمدی سال آینده را پیش خور
کند  .این موضوع دولت بعدی و مهمتر
از آن اقتصاد و معیشــت کشــور را با
مشــکات و چالش های جدی مواجه
می کند.او افزود :بررســی رویکردهای
دولت در حوزههــای مالیات،هزینهها،
نرخ ارز و ...نشــان دهنده این واقعیت
روشن اســت که دولت نمی خواهد به
هیچ عنوان خــودش را با مردم درگیر
کنــد .در این شــرایط کار مجلس کار
بسیار سخت اســت و عما راهی جز
اصاحات در بودجه وجود ندارد.
کلیــات بودجــه بــا اصاحات
ساختاری مواجه خواهد شد
قادری در پاســخ به این پرســش که
تغییر شــاکله بودجه توســط مجلس

ممکن اســت باعث عدم تایید بودجه
توســط شورای نگهبان شــود ،در این
صورت چه بر ســر بودجه خواهد آمد؟
گفت :اگر دولت اعتراض کند که شاکله
بودجــه تغییر کرده ،شــورای نگهبان
بودجه را تایید نخواهد کرد .بعد از عدم
تایید شــورای نگهبان ،مجلس بر روی
قانون بودجهای که اصاح شده ،اصرار
خواهد کــرد و در نهایت بودجه راهی
مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد
شــد .تا زمان اعام نظر نهایی مجمع
تشخیص مصلحت ،می توان به بودجه
های دو ،دوازدهم یا سه ،دوازدهم فکر
کرد.این نماینده خاطرنشــان کرد :این
روش معقول تر اســت تا اینکه مجلس
بودجه ای را تصویــب کند که معتقد
اســت برای اقتصاد و معیشــت کشور
آثار مخرب فراوانی دارد .در این فاصله
تا ســال  ،۱۴۰۰مجمع تشخیص هم
فرصت دارد تابودجه را به صورت قطعی
بررسی و تعیین تکلیف نهایی کند.
سایه انتخابات 1400بر بودجه
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره
به سایه انتخابات سال آینده بر بودجه

در جلسه غیرعلنی مجلس؛

گفت :در واقع برخی تصمیم سازی ها
به گونه ای اســت که به نظر می رسد
در راســتای فضاســازی در انتخابات
ســال آینده نهایی شــدهاند .دولت از
منظــر عملکردی ،بودجــه را بیش از
۶۰درصد افزایش داده است .در شرایط
بحرانی که وضعیت درآمدهای کشور
مناسب نیست ،این رویکرد یک ریسک
خطرناک اســت .این در حالی اســت
که بودجه عمرانی کشــور ،تنها ۱۰الی
۱۵درصد افزوده شــده اســت .همین
رویکرد افراطی در بحث افزایش حقوق
کارکنان نیز وجود دارد .شاید بهتر بود
دولت در این زمینه یک مقدار بیشتر،
دســت به عصا حرکت می کرد.قادری
در پایان در پاســخ به این پرسش که
آیا کلیات بودجه رد خواهد شد؟گفت:
بعید می دانم کلیات بودجه رد شــود.
دولت در خصــوص اصاحات ازم چه
همکاری کند یا نه ،مجلس ناچار است
اصاحات ســاختاری بودجه را انجام
دهــد .در صورتیکه دولــت به تغییر
ســاختار بودجــه اعتراض کنــد و در
صورتیکه شــورای نگهبان بر اساس
اعتــراض دولت ،بودجه اصاح شــده
را تاییــد نکند ،بودجــه راهی مجمع
تشخیص مصلحت خواهد شد .بنابراین
می تــوان به بودجه های موقت ســه
دوازدهــم یا دو دوازدهــم فکر کرد تا
مجمع تشخیص اقدام به تعیین تکلیف
نهایی بودجه کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد؛

موافقان و مخالفان ایحه بودجه ۱۴۰۰
چه گفتند؟

اثرگذاری نفت بر بخشهای
دیگر اقتصاد

ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس جزئیات جلسه غیر علنی مجلس درباره بررسی ایحه
بودجه سال  ۱۴۰۰را تشریح کرد.محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
شورای اســامی پس از اتمام جلسه غیر علنی قوه مقننه با حضور در جمع خبرنگاران
با اشــاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه ،گفت :دیروز مجلس به منظور بررسی
بودجه ســال آینده جلســه غیر رســمی و غیر علنی برگزار کرد چرا که به دلیل تعدد
نمایندگان ســخنران به لحاظ آیین نامه ای امکان برگزاری جلسه رسمی و علنی وجود
نداشــت و بنابراین این جلسه به صورت غیر علنی برگزار شد.وی افزود:در ابتدای جلسه
جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه،رئیس مرکزو
پژوهشهای مجلس دیدگاه های خود را مطرح کردند که بخشی از آن معطوف به نوآوری
ها درباره سیاست های غلط در بودجه بود.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد :در
ادامه جلسه پیرامون کلیات ایحه بودجه سال آینده بحث و بررسی صورت گرفت و پنج
نفــر نماینده موافق و پنج نفر نماینده مخالف دیدگاههای خود را مطرح کردند.فرهنگی
تاکید کرد :نمایندگان مخالف کلیات ایحه بودجه  ۱۴۰۰بر این باورند که امکان اصاح
بودجه مخصوصا در بخشهای درآمدی و هزینه ای وجود ندارد ،از طرفی موافقان معتقدند
که مجلس نباید فرصت ســوزی کند چرا که دولت مسیر اصاح بخش های درآمدی و
هزینه ای را باز گذاشته و مجلس میتواند اصاحات مدنظر خود را اعمال کند.وی ادامه
داد:در پایان جلسه قرار شد که محمد باقر قالیباف ریاست مجلس مطالب را جمع بندی
و در جلسه فردای پارلمان ارائه دهد.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد :در جلسه
دیروز تصمیماتی اتخاذ و به کمیســیون تلفیق ارجاع شد و اکنون بودجه در کمیسیون
تلفیق در حال بررسی اســت ،اگر در کمیسیون مذکور رای گیری درباره کلیات ایحه
بودجه انجام شود اعضا وارد بررسی بخش های هزینه ای و درآمدی خواهند شد.

نوبخت بودجه تدوین شده از ســوی دولت در شرایط کنونی کشور
را قابل دفاع دانســت و گفت :هنر نیست که بگوییم کسری بودجه
داریم بلکه هنر آن است که با همین کسریها ،کشور را اداره کنیم.
به گزارش خانه ملت ،محمدباقر نوبخت در حاشــیه جلســه دیروز
دوشــنبه کمیســیون تلفیق ایحه بودجه  ۱۴۰۰با حضور در جمع
خبرنگاران اظهارکرد :اســتدال دولت این است که مقایسه دخل و
خرج در شرایط کنونی که تحت محاصره سخت اقتصادی هستیم ،با
شرایط عادی واقعبینانه نخواهد بود .البته دولت نظر کارشناسی خود
که مبتنی بر واقعیتهاســت را بیان خواهد کرد.نوبخت در واکنش
به ابهامات نمایندگان نســبت به ایحه بودجه  ۱۴۰۰تصریح کرد:
بودجه سانتریفیوژ نیســت ،بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینههاست.
ما در محاصره اقتصادی هســتیم و بحث نفــت بر بخشهای دیگر
اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.وی تاکید کرد :اگر بخواهیم هزینههای
فرهنگیــان ،بازنشســتگان ،کادر درمان و پرســتاران را ذیل درآمد
مالیاتی ببریم ،آن وقت چه آشــوبی در جامعه به پا میشــود؟ این
هنر نیســت که بگوییم ،چون دخلمان از نظــر مالیات در حد ۲۲۵
هزار میلیارد تومان است همه این هزینهها را ذیل آن تعریف کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :آیا اعضای کمیسیون آموزش
از بودجهای که برای آموزش و پرورش گذاشــتهایم ،راضی هستند؟
اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند که دولت برای بودجه دفاعی
کم گذاشــته ،بنابراین اگر قرار باشد همه مواردی که دوستان مطرح
میکنند در بودجه قید شود که وضعیت بدتر میشود .نوبخت تصریح
کرد :هنر نیســت که بگوییم کسری بودجه داریم بلکه هنر آن است
که با همین کســریها ،کشور را اداره کنیم ،معتقدم بودجه تدوینی
دولت در شــرایط کنونی قابل دفاع است.وی تاکید کرد :اینکه کنار
بنشینیم و با یکسری شاخصهای اقتصاددانان کاسیک ،بودجه سال
آینده را بسنجیم ،نشان میدهد که واقعگرا نیستیم به همین دلیل
دولت امروز نظر واقع بینانه خود را به مجلس خواهد گفت و امیدواریم
کشور در شرایط سخت محاصره اقتصادی فعلی به خوبی اداره شود.
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گزیده خبر
سال آینده؛

حقوق کدام دسته از بازنشستگان
افزایش مییابد؟
پرونده همسان ســازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برای سال آینده
بســته شد ،.تیرماه سال جاری که متناسب ســازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعــی به اجرا درآمد ،افزایش چشــمگیری در دریافتیهای بازنشســتگان
دیده نشــد.به دنبال آن عاوه بر اجرای همسان سازی در ابتدای سال  ۹۹برای
بازنشستگان کشــوری و لشکری ،مهرماه سال جاری هم همسان سازی حقوق
بازنشستگان کشوری و لشکری به اجرا درآمد و حقوق این گروه از بازنشستگان
افزایش چشــمگیری یافت .همین مســئله باعث اعتراض بازنشستگان تامین
اجتماعی شد و درخصوص این تبعیض در اجرای همسان سازی معترض شدند.
بعد از اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی از محمد شریعتمداری وزیر تعاون
کار و رفاه اجتماعی درباره چرایی تفاوت در همسان سازی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی و کشوریها و لشکریها پرسیدیم ،وی در این باره گفت :تمامی
خدمات به بازنشستگان براساس شرایط و ضوابط بیمهای خودشان در صندوق
بازنشستگی مربوطه ارائه میشود .در سازمان تامین اجتماعی سهم کارگر ،کارفرما
و دولت داریم ،اما در صندوق بازنشســتگی کشوری فقط سهم دولت و کارمند
داریم و ســهم ســومی وجود ندارد همچنین مجموعه پرداختهای در سازمان
تامین اجتماعی و صندوق بازنشســتگی کشوری با یکدیگر متفاوت بوده بر این
اساس دریافتی آنها متفاوت خواهد بود.شریعتمداری با بیان اینکه تاش کردیم
در هر گروه متناســب با شرایط خودشان تمام خدمات قابل ارائه را انجام دهیم،
بیان کرد :به عنوان مثال بعد از اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی با یک نیاز مواجه شدیم و آنها اعام کردند مشاغل سخت و زیان آور
هنگام متناســب سازی در نظر گرفته نشده است ،بافاصله مصوبه هیات امنا را
کسب و این نقص را مرتفع کردیم تا در همسان سازی هم از حقوق قانونی خود
برخوردار شــوند.ابتدا از بازنشستگان کشوری آغاز میکنیم ،سال آینده همسان
ســازی حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشــکری نداریم ،به همین منظور
اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری در گفتگو با خبرنگار
ما میگوید :در بودجه ســال آینده برای افزایش حقوق بازنشســتگان کشوری،
 ۲۵درصد افزایش حقوق پیش بینی شده است.مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری معتقد است ،همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری
به طور کامل اجرا شــد و برای ســال آینده همسان سازی حقوق بازنشستگان
کشــوری نداریم چراکه با اجرای احکام همســان سازی حقوق بازنشستگان در
ســال جاری ،مبالغی افزایش یافته جزء پایه حقوق بازنشستگان محسوب شده
است.وی افزود :در اجرای احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری به
یک مدلی رســیدیم که هرســال با افزایش حقوق شاغان حقوق بازنشستگان
هم افزایش خواهد یافت تا فاصلهای بین حقوق بازنشســتگان و شاغان ایجاد
نشــود .براساس این مدل حقوق بازنشستگان  ۹۰درصد حقوق شاغان است و
همسان سازی براساس این مدل حرکت میکند.اما روز گذشته محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبرهای خوشی
داشــت ،وی در جمع خبرنگاران ،در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا دولت
منابعی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه سال
آینده لحاظ کرده است ،گفت :اعتبارات برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
به میزان کافی در بودجه  ۱۴۰۰در نظر گرفته شــده است.رئیس سازمان برنامه
و بودجه در ادامه بیان کرد :در بحث همسانســازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی هم دولت با توجه به بند (و) تبصره ( )۲بیش از  ۹۰هزار میلیارد تومان
منابع لحاظ کرده تا دولت ضمن رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی ،این
سازمان بتواند در راستای همسان ســازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کند.
بازنشســتگانی که در این روزها بســیار از میزان دریافتیهای خودشان ناراضی
هستند.هرچند دولت قرار بود امســال  ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود را
به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان با استفاده از این منابع
همسان ســازی حقوق بازنشستگان خود را به اجرا درآورد درحالی که تنها ۳۲
هزار میلیارد تومان از دیون دولت به تامین اجتماعی در قالب  ۹شــرکت دولتی
پرداخت شد و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آنطور که باید و شاید افزایش
نیافت .علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران،
میگوید :ســال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید که دولت
 ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند
و  ۳۰درصد این بودجه را ســازمان برای اجرای متناسب سازی اختصاص دهد
درحالی که از این  ۵۰هزار میلیارد فقط  ۳۲هزار میلیارد آن هم در قالب شرکت
به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی
شــهر تهران معتقد اســت اگر دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی
پرداخت کند در متناسب ســازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل
نخواهیم داشت و میتوانیم حقوق این دسته از بازنشستگان را نیز افزایش خوبی
دهیم.باتوجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرهای خوبی درخصوص
پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی داشت میتوان امیدوار
بود برای ســال آینده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کمی از شرایط فعلی
بهتر شود و افزایش مناسبی داشته باشد .امیدواریم سال  ۱۴۰۰سال خوبی برای
بازنشستگان حوزه کارگری باشد.

استانها
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

توجه به رویکردهای نوین صنعت
خردهفروشی ضروری است
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
کرج با اشاره به حضور شهرداری کرج در نمایشگاه «ایران ریتیل شو» ،گفت:
توجه به رویکردهای نوین صنعت خردهفروشــی ضروری اســت.احمد خیری
ظهر دیروز در جمع خبرنگاران با اشــاره به حضور شهرداری کرج در دومین
نمایشگاه بینالمللی مراکز خرید ،مجتمعهای تجاری ،رویکردهای نوین صنعت
خردهفروشی و صنایع وابسته «ایران ریتیل شو» ،گفت :خوشبختانه متولیان
این حوزه از این نمایشــگاه استقبال چشمگیر داشته اند.وی با تاکید بر اینکه
تربیت نیروی انســانی در حوزههای توزیع مویرگی ،توجه به کیفیت خدمات،
توجه به رویکردهــای نوین این صنعت و تعامل با تجربهها و دســتاوردهای
جهانی در زمینه خردهفروشــی بخشی از دســتاوردهای این نمایشگاه است،
گفت :برگزاری این دوره از نمایشــگاه و استقبال از غرفه شهرداری باعث شد
مذاکرات جدیدی با محوریت پروژه های نوین در دستور کار سازمان قرار گیرد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
کرج اضافه کرد :به هر روی برگزاری چنین نمایشگاههایی اگر بتواند با تعامل
جهانی قابل قبولی همراه باشــد و متناســب با عنوان بینالمللی خود منشاء
تحوات مثبت شــود ،میتواند به بهینهسازی استراتژیها و رویکردهای بومی
در آینده کمک کند.

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

www.sobh-eqtesad.ir

استانها
افزایش  9درصدی مصرف گاز
در استان اردبیل
مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل از افزایش ۹
درصدی مصرف گاز مشــترکین اردبیلی نسبت به
ســال گذشــته  ،خبر داد و گفت :در استان اردبیل
مصرف گاز در طول سه روز گذشته ،به  ۳۱میلیون و
 ۱۹۸هزار متر مکعب رسیده است.به گزارش روابط
عمومی شرکت گاز استان اردبیل ،سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت
با اشــاره به اینکه در  ۹ماهه اول سال گذشته بالغ بر دو میلیارد متر مکعب
گاز در استان مصرف شده است ،افزود :از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه
بیش از دو میلیارد و  ۱۰۲میلیون متر مکعب گاز توسط مشترکین در استان
مصرف گردیده که این موضوع باعث افزایش  ۹درصدی مصرف گاز نسبت به
مدت مشابه سال گذشته شده است.وی با توجه به ورود موج سرمای فراگیر
و پایدار در بیشــتر استانهای کشــور و افزایش بی سابقه مصرف گاز ،صرفه
جویی سراسری برای عبور از روزهای سرد زمستان را بیش از پیش ضروری
برشمرد و اظهار داشت :در بیشتر شهرهای استان دمای هوا حتی به منفی
ده درجه نیز می رسد که در صورت توجه نکردن مصرف کنندگان خانگی بر
صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف گاز ،علی رغم تاشهای صورت گرفته
درخصوص پایداری شبکه توزیع گاز طبیعی در استان ممکن است در پاره
ای نقاط با کمبود گاز و کاهش افت فشار مواجه شویم بنابراین از مشترکین
گاز طبیعی خواستاریم تا در مصرف این نعمت خدادادی صرفه جویی نمایند.
اســماعیلی اصاح الگوی مصرف را یکی از راهکارهای مهم در برون رفت از
هرگونه بحران احتمالی ناشــی از مصرف بی رویه گاز طبیعی برشــمرد و
گفت :استفاده از پوشش مناسب ،اســتفاده از پردههای ضخیم ،استفاده از
شیرهای ترموستاتیک و رعایت دمای رفاه (۱۸تا ۲۱درجه) و پوشش مناسب
موتورخانهها و تعمیرات ازم در آنها به عنوان بخشی از راههای مصرف بهینه
گاز توصیه می شود.این مقام مســئول اضافه کرد :در حال حاضر میانگین
مصرف روزانه گاز طبیعی استان اردبیل بیش از  ۱۰میلیون مترمکعب است
که با توجه به بارش برف و برودت هوای اکثر نقاط اســتان پیش بینی می
شــود طی ماههای آینده این میزان مصرف افزایش یابد.اسماعیلی در پایان
ضمــن توصیه به اصاح الگوی مصرف و رعایت دمای رفاه در منزل و محل
کار توسط مصرف کنندگان در اســتان اردبیل  ،اظهار داشت :طی ده روز
گذشــته و در پی بارش برف و کواک در اقصی نقاط اســتان و حاکم بود
هوای سرد خوشبختانه در سالجاری با توجه به پایداری شبکه های توزیع و
اقدامات صورت گرفته تا بحال هیچگونه قطعی گاز و کاهش افت فشــار در
استان گزارش نشده است.

آغاز طرح پایش مصرف گاز در ادارات
استان اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعام کرد :با
هدف صرفهجویی و مدیریت انرژی ،میزان مصرف
گاز در ادارات و ســازمانهای دولتی این اســتان
آغاز شده اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز اســتان اصفهان ،سید مصطفی علوی افزود :با
برودت هوا و ورود جبهه هوای سرد و افزایش مصرف گاز و براساس بخشنامه
صرفه جویی مصرف بهینه و ایمن از سوی معان اول رئیس جمهور و تشکیل
جلســات مرتبط در اســتانداری و اباغ به تمامی ادارات و نهادهای دولتی
در جهت رعایت حداکثرصرفه جویی ،شــرکت گاز اصفهان اقدام به تشکیل
گشــت های پایش مصرف گاز در ادارات و ارگانهای دولتی نموده است.وی،
با تاکید بر ضرورت صرفه جویی مشــترکین خانگی و اداری در مصرف گاز،
اظهار داشــت :این شرکت در انجام رســالت سازمانی و مسولیت اجتماعی
خود ،دمای رفاه ادارات استان را رصد کرده و از نزدیک مورد پایش قرار می
دهد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با بیان اینکه این گشت به صورت
مســتمر در ساعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیات پایان هفته  ،مصرف
گاز و رعایت دمای رفاه در ادارات و ســاختمانهای دولتی را پایش میکند،
یادآور شد :در صورت عدم رعایت ضوابط مصرف منطقی یا عدم رعایت دمای
رفاه ،در مرحله اول اخطار کتبی به این ادارات اباغ میشود و در صورت عدم
رعایت منجر به قطع گاز آنها خواهد شد.وی از مدیران ادارات خواست وسایل
گرمایشی سازمانها یک ساعت قبل از اتمام ساعت کاری و نیز در تعطیات
آخر هفته خاموش باشند.علوی ،در خصوص پایداری جریان گاز در این فصل
از ســال تاکید کرد :با بسترسازی و تقویت زیرساخت های خطوط انتقال و
شبکه های گازرسانی ،روند تداوم خدمت رسانی به مردم استان از وضعیت
مطلوبی برخوردار بوده و امیدواریم امسال و با اجرای تمهیدات ازم هیچگونه
قطعی گازی نداشــته باشیم.وی اضافه کرد:با توجه به کاهش دما و افزایش
مصارف گاز طبیعی در چند ماه مانده به پایان سال جاری مصرف منطقی در
این حامل انرژی بسیار مهم بوده و مشترکین گرامی با رعایت الگوی مصرف
بهینه و رعایت دمای رفاه (  ۱۸الی  ۲۱درجه سانتیگراد) این شرکت را در
ارائه خدمات مســتمر یاری خواهند داد.گفتنی است ،در حال حاضر تمامی
شهرها و بالغ بر  ۱۰۶۰روستا از ۱۲۳۸روستای مشمول گازرسانی در سطح
استان از نعمت گاز بهره مند هستند و ساانه حدود  ۲۱میلیارد متر مکعب
گاز توزیع می شود.

برگزاری دوره آموزشی اصول
و فنون مذاکره
رئیس روابط عمومی شــرکت گاز اســتان قم از برگزاری دوره آموزشی
مقدماتی اصول و فنون مذاکره خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز استان قم ،سید علی نوری با اشاره به اهمیت موضوع و لزوم برگزاری
ایــن دوره گفت :دوره مذکور با رعایت پروتکلهای بهداشــتی به صورت
حضوری برگزار میشــود.وی خاطر نشــان کرد :این دوره توسط علیرضا
نصیــری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شــرکت گاز اســتان قم
تدریس خواهد شــد.وی افزود :دوره آموزشــی اصول و فنون مذاکره از
تاریخ هفتم دیماه آغاز شده و به صورت هفتگی به مدت  ۴هفته روزهای
یکشنبه در سالن باقرالعلوم(ع) شرکت گاز استان از ساعت  ۸تا  ۱۰صبح
برگزار خواهد شد.نوری تأکید کرد :این دوره ویژه کارکنان رسمی شرکت
گاز استان میباشد که حضورشان در این کاس در سوابق کاری آنها ثبت
خواهد شــد.به گفته وی ،ارتقا سطح علمی ،مهارتی ،آموزشی و خدماتی
از اهداف برگزاری دورههای آموزشــی شرکت گاز استان قم می باشد تا
کارکنان بتوانند با به روز رسانی و افزایش توانمندی ها سطح خدمات خود
به مشــترکین را ارتقاء داده و اهداف سازمانی را پیگیری و محقق نمایند.
وی در پایان افزود :در پایان دوره مقدماتی ،دوره های پیشرفته و تخصصی
آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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پورابراهیمی در نامهای به وزیر نفت

عرضه فرآوردههای نفتی از طریق بورس انرژی تداوم یابد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی در نامهای
به وزیر نفت با ارائه پیشنهاداتی برای استفاده از ظرفیت بورس
انرژی ابراز امیدواری کرد که عرضه فرآوردههای نفتی از طریق
بورس انــرژی ایران تداوم یابد و در بلندمدت به نقش آفرینی
بیشتر و موثرتر ایران در تجارت منطقهای و بینالمللی انرژی
بینجامد.
در نامه محمدرضا پورابراهیمی خطاب به زنگنه آمده است:
«جناب اقای مهندس زنگنه
وزیر محترم نفت
با سام
احتراما همانگونه که مســتحضر میباشــید طی ســالهای
خدمتگزاری در مجلس شــورای اســامی همواره بر توسعه
زیرســاختهای وزارت نفت و شــرکتهای تابعــه به منظور
مشــارکت دادن بخش خصوصی جهــت کاهش تصدیگری
دولت ،تحقق بخشــیدن به سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی
و شــفافیت صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی تاکید داشتهام و
خوشبختانه ظرفیتهای قانونی خوبی هم در مجلس شورای
اسامی برای نیل به این مقصود فراهم شده است که میتوان
به بند (ح) ماده ( )۴قانون برنامه ششــم توســعه ،تبصره ()۲
ماده ( )۱۳قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشــور و بند ( )۱بخش الف ماده ( )۱قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین
مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی کشور که به نمایندگی
از مجلس در آن حضور دارم اشــاره کرد که قوانین مذکور بر
توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت
نفت و گاز کشــور تاکید دارد .نگاهی به عملکرد آن وزارتخانه
محترم و شــرکتهای تابعه به ویژه در یک سال اخیر حاکی
از آن اســت که تاشهای مجموعه همکاران شما برای بیاثر
ساختن تحریمهای ظالمانه شــدت یافته است به طوری که
شــاهد افزایش حجم معامات فرآوردههای هیدروکربوری از
طریق مکانیزم بورس انرژی ایران و صادرات آن هســتیم که
جای تقدیر و تشکر دارد.
اینجانب پس از عرضه موفق نفت خام در آبان ماه  ۱۳۹۷طی
نامهای به حضرتعالی پیشــنهاداتی را برای توسعه و رونق بازار
انرژی کشــور ارائه کردم که بخشهایی از آن مورد توجه قرار

گرفت اما در خصوص بخش عمــدهای از آن تاکنون حرکتی
انجام نشــده است که ضمن تاکید بر پیگیری موضوعات نامه
مذکور و ارائهی گزارشی در خصوص آن و تشکر از تاشهای
مجدانه جنابعالی و همه دســتاندرکاران صنعت نفت به ویژه
مدیران و پرسنل شرکت ملی پاایش و پخش و بورس انرژی
ایران و با عنایت به اهمیت موضوع و در شرایط خطیر کنونی،
پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میکنم .خواهشمند است دستور
فرمایید موارد ذکر شده در دستور کار آن وزارتخانه قرار گرفته
و گزارش اقدامات آن به مجلس شورای اسامی ارائه گردد.
 _۱اجــرای کامل بند (ح) مــاده چهار قانون برنامه ششــم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران
مبنی بر توسعه بازار ســرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی
ابزارهای مالی و کاایی ،توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و
فرآوردههای نفتی در بورس انرژی.
 _۲برنامه ریزی برای جذب پس اندازهای عمومی و نقدینگی
سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوقهای بزرگ پروژه
مبتنی بر پروژههای ملی حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی.
 _۳پیگیری و تسریع در راهاندازی بازار آتی برای فرآوردههای
هیدروکربوری و ایجاد مکانیزمهای تشــویقی برای رونق این

کرونای جهش یافته نفت را کاهشی کرد
قیمت نفت پس از ثبت نخســتین کاهش هفتگی از اکتبر ،در معامات دیروز دوشنبه
بازار آسیا تحت تاثیر بدبینی ایجاد شده بر اثر شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا که
محدودیتهای رفت و آمد بیشــتر را بدنبال خواهد داشت ،کاهش یافت ،.بهای معامات
نفت در بازار نیویورک پس از کاهش  ۱.۸درصدی در هفته گذشته ،به پایین  ۴۸دار در
هر بشکه نزول کرد .مقررات رفت و آمد سخت گیرانه تر به اکثر نقاط انگلیس گسترش
پیدا کرده تا از شــیوع ویروس جهش یافته جدید جلوگیری شود.مقامات آمریکایی هم
نسبت به افزایش بیماری پس از کریسمس هشدار داده اند .تولید صنعتی ژاپن ضعیفتر از
حد انتظار تحلیلگران بود و در نوامبر نسبت به اکتبر تغییری نداشت و نشان داد افزایش
شیوع بیماری ،روند احیای اقتصادی در نقاطی از آسیا را متوقف کرده است.پس از این که
دونالد ترامپ ،ایحه کمک مالی کرونایی به ارزش  ۹۰۰میلیارد دار را امضا کرد ،قیمت
نفت حداکثر  ۱.۵درصد از کاهشی که داشت را احیا کرد .ترامپ پیش از این ناخشنودی
خــود را از تصویب این بســته در کنگره اعام کرده بود.بهای معامات وســت تگزاس
اینترمدیت آمریکا برای تحویل در فوریه  ۰.۷درصد کاهش یافت و به  ۴۷دار و  ۸۹سنت
در هر بشکه رسید.بهای معامات نفت برنت برای تحویل در فوریه با  ۰.۸درصد کاهش،
به  ۵۰دار و  ۹۰ســنت در هر بشکه رسید.در شرایطی که ریسک کاهش بیشتر تقاضا
برای نفت در کوتاه مدت تحت تاثیر محدودیتهای ســفر وجود دارد ،قیمت نفت امسال
را با عملکرد ضعیفی به پایان می برد .اوپک پاس قصد دارد تولیدش را در ژانویه ۵۰۰
هزار بشــکه در روز افزایش دهد.بر اساس گزارش بلومبرگ ،هووی لی ،اقتصاددان بانک
 OCBCسنگاپور اظهار کرد :بازار بسیار آرامی را تا پایان سال پیش بینی می کنم اما روند
قیمتها در چند روز آینده تحت تاثیر شیوع نوع جدید ویروس کرونا ،نزولی خواهد بود.

بازار.
 _۴عرضــه حداقلف  ۳۰درصد از نفت خــام و میعانات گازی
تحویلی به هر یک از پاایشــگاههای کشور به صورت منظم و
مســتمر با تناوب عرضه حداقل یک بار در هفته با قیمت پایه
هر بشــکه نود و پنج درصد (درصد  )۹۵تحویل روی کشــتی
(فوب) خلیج فارس و به صورت تســویه نقدی و طبق مکانیزم
بورس وعرضه نفت خام و میعانات گازی برای پاایشــگاههای
جدیدااحــداث ،طرحهــای توســعهای ظرفیــت جدیــد
پاایشگاههای موجود و همچنین پاایشگاههای کوچک (Mini
 )Reineryبــه میزان حداقل  ۴۰درصد خوراک مصرفی ماهانه
آنها و افزایش ساانه تعهدات عرضه حداقل به میزان ده درصد.
 _۵اعمــال تخفیف دو درصدی در فروش نفت خام و میعانات
گازی به پاایشگاههایی که از طریق سازوکار مورد اشاره در بند
باا نسبت به تامین خوراک مصرفی خود مبادرت مینمایند،
به اســتناد مفاد تبصــره دو ماده  ۱۳قانــون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
 _۶مجاز بودن پاایشــگاههایی که نســبت به تامین حداقل
خوراک مصرفی ماهانه خود از طریق سازوکار ذکر شده اقدام
مینمایند ،به صادرات فرآوردههای تولیدی به صورت مستقیم

رییس اوپک خواستار احتیاط وزیران
اوپک پاس شد
وزیر انرژی الجزایر و رییس اوپک در مصاحبه ای با اشــاره به شیوع نوع جدید ویروس
کرونا که ابهامات جدیدی در دورنمای تقاضای جهانی برای نفت به وجود آورده ،خواستار
احتیاط وزیران اوپک پاس در نشست چهارم ژانویه شد ،.کمیته نظارتی مشترک وزیران
اوپک پاس به ریاست مشترک روسیه و عربستان سعودی چهارم ژانویه نشست مجازی
برای بررســی پایبندی اعضا به سهمیه های تولید و همچنین ارایه توصیه های مربوط
به سیاســت تولید برگزار خواهد کرد .وزیران اوپک پاس پس از نشست کمیته نظارتی
مشــترک ،دیدار خواهند کرد تا درباره حجم تولید در فوریه تصمیم بگیرند.عبدالمجید
عطار ،وزیر انرژی الجزایر که ریاست امسال اوپک را در دست دارد ،به نشریه الوطن گفت:
ثبات بازار نفت در حال حاضر تحت تاثیر ابهامات ناشــی از ویروس جهش یافته کووید
 ۱۹و موفقیت واکسیناسیون در سراسر جهان و همچنین تقاضای ضعیف برای نفت در
ابتدای ســال قرار گرفته است .به همین دلیل است که ما باید در نشست آینده کمیته
نظارتی مشــترک در چهارم ژانویه محتاط باشــیم.وزیران اوپک پاس در نشست سوم
دســامبر با افزایش تدریجی تولید به میزان  ۵۰۰هزار بشکه در روز از ژانویه و برگزاری
ماهانه دیدارها برای تصمیم گیری درباره ســطح تولید در ماه بعد موافقت کردند .تحت
توافقی که در آوریل منعقد شــد ،قرار بود تولید در ژانویه سال  ۲۰۲۱حدود دو میلیون
بشکه در روز افزایش پیدا کند اما تقاضای جهانی ضعیف برای نفت باعث شد وزیران این
گروه بــا افزایش تدریجی تولید موافقت کنند .عطار گفت :ما موافقت کرده ایم افزایش
تولید اوپک پاس از  ۵۰۰هزار بشکه در روز بیشتر نشود و این موضعی است که به نفع
همه تولیدکنندگان است زیرا چند ماه بیشتر طول خواهد کشید.

از طریق مکانیزم بورس.
 _۷تجدید ســاختار صنعت گاز کشــور و شــکل گیری بازار
متشکل و شفاف در این زمینه به منظور کشف قیمت عادانه
گاز طبیعی و عرضه و فروش گاز تولیدی تمامی پاایشگاههای
گاز طبیعی از طریق سازوکارهای رقابتی در بورس انرژی ایران
به شرکتهای گاز استانی به منظور تحویل به مصرف کنندگان
گاز طبیعی به ویژه مصرف کنندگان بزرگ.
 _۸تدویــن برنامه معین زمان بندی شــده عرضه نفت خام و
میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند (ح)
ماده ( )۴قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به
منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلندمدت؛
 _۹برنامــه ریزی برای عرضه  ۱۰۰درصد نفت خام و میعانات
گازی به پاایشــگاهها و پتروشیمیهای داخل کشور از طریق
بورس انرژی ایران براســاس ماده ( )۱۳قانون رفع موانع تولید
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات هیات وزیران
طی یک دوره زمانی حداکثر سه ساله و تدوین برنامه عملیاتی
و زمان بندی شده برای اجرای این ماده و پایش مستمر آن؛
 _۱۰عرضه صادرات دریایی فرآوردههایی همچون نفت کوره،
نفت گاز و نفتا به طور مســتمر و منظم؛ ازم به ذکر است در
طی ســال جاری صرفا  ۲۰۰هزار تن نفت کوره و  ۹۸هزار تن
نفت گاز توسط شــرکت ملی نفت و از این طریق صادر شده
است در حالیکه ظرفیت تولیدی کشور و سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ایجاب میکند تا از این ظرفیت به نحو مناســبتری
استفاده شود.
 _۱۱انجــام تهاتر نفت خام و فرآوردههــای نفتی با مطالبات
طلبکاران از دولت طبق بند (و) تبصره یک ماده واحده بودجه
سال .۱۳۹۹
در پایان ضمن تقدیر مجــدد از زحمات و تاشهای صورت
گرفته ،امیدوارم تداوم عرضه فرآوردههای نفتی از طریق بورس
انرژی ایران و تاش برای رونق و توسعه روزافزون این بازار که
منطبق با سیاستهای کان اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین
برنامه مصوب میباشــد بتواند در بلندمــدت عاوه بر تقویت
توانمندیهای بخش خصوصی به ارتقای شفافیت و رقابت در
بازار انرژی ایران و همچنین نقش آفرینی بیشتر و موثرتر ایران
در تجارت منطقهای و بینالمللی انرژی بینجامد.
شرکت ملی گاز؛

عراق بابت واردات گاز بیش از ۵
میلیارد دار به ایران بدهکار است
شرکت ملی گاز اعام کرد :وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش
از معادل پنج میلیارد دار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که
مبلغ ســه میلیارد دار آن در بانک عراقی  TBIمســدود و غیرقابل
استفاده مانده اســت.به گزارش وزارت نفت ،شرکت ملی گاز ایران
در پی انتشار مصاحبهای از سوی سخنگوی وزارت برق عراق درباره
کاهش صادرات گاز ایران به این کشــور ،توضیحاتــی را ارایه کرد.
شــرکت ملی گاز با اشاره به اینکه کاهش صادرات گاز به عراق پس
از اخطارهای چند باره قراردادی انجام شــد ،یادآور شد :وزارت برق
عــراق بابت واردات گاز بیش از معادل پنج میلیارد دار به شــرکت
ملی گاز ایران بدهکار اســت که مبلغ سه میلیارد دار آن در بانک
عراقی  TBIمسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از  ۲میلیارد دار
از بدهی سررسیدشده وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف وزارت
برق عراق پرداخت نشده اســت .افزون بر اینها ،طرف عراقی ،طبق
قرارداد فی مابین ،بیش از یک میلیارد دار نیز به شــرکت ملی گاز
ایران بابت جرائم قراردادی بدهکاری دارد.صادرات گاز توسط شرکت
ملی گاز ایران به عراق ،موضوعی اقتصادی و تجاری است ،در حالی
که طرف ایرانی با بســتانکاری بیش از  ۶میلیــارد داری از طرف
عراقی ،از هیچ منفعتی برخوردار نشده است.شرکت ملی گاز تصریح
اعام کرده است :هدف از صادرات ،درآمد است و این پول برای غذا
و دارو مصرف میشود ،از این رو این شرکت پس از اخطارهای مکرر
قراردادی که متأسفانه با بیتوجهی طرف عراقی روبهرو شده ،طبق
مفاد قرارداد ،نسبت به کاهش مقدار گاز صادراتی اقدام کرده است.
در هر حال ،شــرکت ملی گاز ایــران خود را متعهد به اجرای دقیق
قرارداد امضا شده میداند.

افزایش سقف تامین مالی پروژه
انتقال نیروی برق ارمنستان
پیــرو قرارداد تامیــن مالی پروژه انتقال برق ایران به ارمنســتان،
الحاقیــه افزایش ســقف و دوره تامین مالی این پــروژه در بانک
توســعه صادرات ایران به امضای مدیرعامل این بانک و مدیرعامل
شرکت برق ارمنستان رسید .پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان با
سرمایهگذاری بالغ بر  ۸۳میلیون یورو در قالب اعتبار خریدار تأمین
مالی شد.طی مفاد الحاقیه جدیدی که به امضا رسید سقف تامین
مالی و دوره تامین مالی این پروژه افزایش و به  ۸۸میلیون یورو ارتقا
یافت.در این زمینه صالح آبادی  -مدیرعامل بانک توسعه صادرات
ایران  -گفت :طبق گزارش های واصله این پروژه پیشــرفت خوبی
داشــته و مصمم هستیم این طرح هرچه سریع تر به بهره برداری
برســد.وی ضمن با اهمیت خواندن اجرای این پروژه در تعامات
تجاری دو کشور ایران و ارمنستان ،گفت :علیرغم مشکات عدیده
ای که در سال  ۲۰۲۰میادی وجود داشت ،توانستیم با همکاری
و تاش های مشــترک موانع را در مسیر تکمیل پروژه رفع کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد در ســایه همکاری های مشترک ،بتوانیم
ســال آینده شــاهد تکمیل و راه اندازی این پروژه باشیم.در ادامه
این جلسه ،مدیر عامل شرکت برق گفت :عوامل اجرایی و سرمایه
گذاری در کنار یکدیگر باعث موفقیت اجرای پروژه بوده اند.به گفته
وی ،تاش و همت بی نظیری برای به ثمر رسیدن این پروژه به کار
بسته شده و امیدواریم با امضای الحاقیه تمدید سقف تامین مالی به
زودی شاهد راه اندازی آن باشیم.
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وزیر صمت:

به دنبال بازبینی تجارت خارجی کشور هستیم

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که به صورت جدی
به دنبال بازبینی تجارت خارجی کشــور هستیم گفت :کشور
را باید تولیدکننــدگان و کارآفرینان بچرخانند نه هزینههای
دولتی و باید مدیریت توسعه را به شرکتهای نامدار و بزرگ
بدهیم ،.علیرضا رزم حســینی در نشســت با اعضای هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران،
افزود :دخالتهای دستگاههای غیر مرتبط را در حوزه تجارت
خارجی کاهش می دهیم و بر اساس قانون و با حمایت ارکان
نظام ،دولت ،همکاری و تعامل تشــکل ها ،انجمن ها و بخش
خصوصی به وظایف خود در این حوزه بر میگردیم.
برنامه تسهیل فرآیندهای کسب و کار
وی با تاکید بر اینکه در حوزه کســب و کار به دنبال تسهیل
امور برای انجام بهتر فرایندها هستیم ،گفت  :صدور کارتهای
بازرگانی را تســهیل میکنیم و ســخت گیری هایی که در
فرآیندهــای صــدور کارت بازرگانی از جملــه ثبت اقامتگاه
اداری و تجــاری وجود دارد باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اعام اینکه به دنبال شــرایط
بهتــر برای انجام فرآیندهای مرتبط با کســب و کار با حذف
بخشــنامههای زائد هستیم ،تصریح کرد :بخشنامههای خلق
الســاعه را در این مدت که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مشغول بودهام ،حذف کردهام.

مدیریت راهبردی بازار را در دستور کار داریم
رزم حســینی با تاکید بر اینکه مدیریت راهبردی بازار را از دیگر
برنامه های خود می داند ،افزود :مدیریت دستوری را قبول نداریم،
البته این تغییرات هزینه بر اســت امــا با حمایت ارکان مختلف
دولــت ،نظام و بخش خصوصی این مســیر را ادامه خواهیم داد.
وی ترخیــص کااها از گمرکات را از جملــه برنامهها برای رفع
موانع بازار و مدیریت راهبردی دانست و گفت :این تسهیل روند با
پیگیریهای انجام شده تداوم خواهد یافت.وزیر صمت همچنین
با اشاره به تشکیل چندین شورا در وزارت صمت از جمله شورای
معــادن و صنایع معدنی ،شــورای بازرگانی داخلــی و بازرگانی
خارجی از اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران،
تشــکل ها و بخش خصوصی خواست که مسائل مرتبط را با این
شوراهای تخصصی در میان بگذارند.
تصویب اباغیههای جدیــد صادراتی با تعامل وزارت

وی با اعام اینکه سیاســت این وزارتخانــه عرضه و فراوانی
کاا برای حفــظ تعادل قیمتی در بازار اســت ،تصریح کرد:
برای کااهای تولید داخل این موضوع اتفاق افتاده اســت که
آثارش را نیز در بازار می بینیم.وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
یادآوری اینکه در جنگ اقتصادی ظالمانه ای قرار گرفتهایم،
خاطرنشــانکرد :گرانی با گرانفروشــی متفاوت است و گران
فروشــی در خصوص کااهایی است که در این شرایط جنگ
ظالمانه بیانصافانه افزایش قیمت پیدا میکنند و دستگاههای
نظارتی و مرتبط در این حوزه ورود میکنند.

اقتصاد ،گمرک و بانک مرکزی
رزم حســینی به تعامل خوب این وزارتخانه با بانک مرکزی،
گمــرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی اشــاره کرد و افزود:
کارهای خوبی در این حوزه شــروع شــده اســت و تصویب
اباغیه های جدید صادراتی در ستاد اقتصادی دولت نمونهای
از ایــن همکاری هــای خوب و تاثیرگذار بوده اســت.وی در
ادامه با بیان اینکه اگر میخواهید اقتصاد شــفاف باشد ،باید
بخش خصوصی حمایت شــود ،تصریح کرد :مجموعه ارکان
حکومت پشت ســر برنامه های وزارت صمت است و به اداره
این وزارتخانه با استفاده از ارکان حکومت ،قوه قضاییه و تعامل
با بخش خصوصی اعتقاد داریم.وزیر صمت با اشاره به بیانات
مقام معظم رهبری در خصوص تولید و کارآفرینی بیان کرد:
مقام معظم رهبری کارآفرینان و تولیدکنندگان را عابدین می
خوانند ،در همین راســتا باید برداشتها نسبت به کارآفرینی
و ثروتآفرینی به خصوص در این شرایط سخت کشور ،تغییر
داده شود.
توسعه متوازن کشور با استفاده از توانمندی شرکتهای
بزرگ و برتر
رزم حسینی از برنامه این وزارتخانه برای توسعه متوازن کشور

با تدوین برنامۀ دقیق و بدون توقف در فرایند تولیدصورت گرفت؛

تعویضوترمیمریلهایتقاطعواحدباکسآنیلینگ
وتاندممیلناحیۀنوردسرد
با تشکیل کارگروه فنی متشــکل از کارشناسان ایمنی ،مکانیک،
ســیویل ،جوش و نقشــهبرداری فواد مبارکه ،عملیات تعویض و
ترمیــم ریلهای تقاطع واحد باکسآنیلینــگ و تاندم میل ناحیۀ
نورد ســرد با موفقیت اجرا شد .رئیس مرکز تجهیزات حمل مواد
و تعمیرات ویژۀ فواد مبارکه ضمن اعام این خبر گفت :درگیری
چرخهای لوکوموتیو با ریل در تقاطعها و مســیرهای منحنی و نیز عدم تعویض ریلها در
سالهای گذشته منجر به آسیب دیدن ریلها در واحد باکسآنیلینگ شده بود .بر همین
اساس نیاز بود این خط ارتباطی به مدت دو هفته بهطور کامل متوقف شود ،اما با توجه به
فعالیــت مداوم خط تولید ،انجام این توقف مقدور نبود.بهنام مهدیپور افزود :این عملیات
توســط واحد نظارت تعمیرات مرکزی و مجــری عملیات ،بدون هیچگونه توقف و کاهش
تولید در ناحیه ،مطابق با مدتزمان برنامهریزیشــده و بدون کوچکترین مغایرت ایمنی
اقدام شــد.وی همکاری مدیریت نورد سرد و مســئولین و کارکنان واحد باکسآنیلینگ،
مدیریت و کارکنان تعمیرات مرکزی و مجموعۀ مدیریتی و کارکنان اجرایی شــرکت فنی
و مهندســی برقآرا را در راستای انجام این پروژه بسیار مفید و ارزنده توصیف کرد.در این
زمینه ،رئیس خطوط آنیلینگ و شستوشوی الکترونیکی فواد مبارکه نیز گفت :ریلهای
مذکور از زمان بهرهبرداری شــرکت فواد مبارکه در چندین نوبت مرمت و بازسازی شده
بودند ،ولی در سالهای اخیر ،با توجه به حجم گستردۀ انتقال کاف ،شاهد خرابی ریلها
و مستهلک شدن تجهیزات بودیم و این امر عما امکان ترمیم و تعمیر را از بین برده بود و
نیاز به تعویض ریلهای فرسوده بیشازپیش احساس میشد.اکبر نادری درباغشاهی افزود:
مهمتریــن موضوع در این خصوص عدم امکان توقف تولید در ناحیۀ نورد ســرد بود که با
بررسیهای کارشناسی و راهحلهای پیشنهادی ،انجام این فعالیت توسط پیمانکار تعمیرات
مرکزی (شــرکت مهندسی برقآرا) با همراهی تیم متخصص از واحد آنیلینگ و تعمیرات
مرکزی در دستور کار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد :با تدوین برنامۀ دقیق و قرار دادن این
محل در اختیار پیمانکار بهصورت قســمت به قسمت ،بهگونهای که امکان انتقال کاف از
دست نرود ،این فعالیت در یک بازۀ زمانی یکماهه برنامهریزی و اجرا شد.

با اســتفاده از توانمندی های شــرکتهای بزرگ و برتر کشور
خبر داد و گفت  :کشــور را باید تولیدکنندگان و کارآفرینان
بچرخانند نه هزینههای دولتی و باید مدیریت توســعه را به
شرکتهای نامدار و بزرگ بدهیم.
مردم نگران گرانی شب عید نباشند
وزیر صمت با بیان اینکه بازرســیها با توجه به نزدیک شدن
به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد گفت :مردم نباید نگران
افزایش قیمتها در ماههای منتهی به سال و شب عید باشند
که در همین راســتا تمهیدات ازم اندیشیده شده است .وزیر
صمت در ســتاد تنظیم بازار اعام کرد :شرایط تامین و تولید
کااها و اقام مورد نیاز مردم مناسب است و پیش بینی های
ازم برای ذخیره ســازی میوه شب عید و همچنین تشدید
نظارتها در ایام پایانی ســال انجام شــده است.علیرضا رزم
حســینی با تاکید بر این مطلب ،افزود :هماهنگی با دستگاه
های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشــاورزی ،گمرک و بانک
مرکزی و همچنین اباغیه های جدید ستاد اقتصادی دولت
تاثیر خوبی در تامین کااها و اقام مورد نیاز مردم و همچنین
مواد اولیه کارخانجات برای افزایش تولید آنها داشته است.
سیاست وزارت صمت عرضه و فراوانی کااست

رییــس مرکــز ســاخت داخــل،
ماشینســازی و تجهیــزات وزارت
صنعت ،معــدن و تجــارت گفت :با
برنامهریزیهای انجام شده طی یکی
دو سال گذشــته و بازخوردی که از
بازار گرفته شده ،تمایل مردم به خرید
کاای ایرانی افزایش یافته است و باید
از فرصت تحریمها برای ارتقای کیفی
محصوات به سطوح جهانی استفاده
کرد«.ســید محمدمهــدی هادوی»
افزود :از سال گذشته موضوع ارتقای
داخلیســازی در صنایــع مختلف با
اباغ وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
دستور کار قرار گرفت و مقرر شد طی
سه ســال (تا سال  ) ۱۴۰۰به میزان
 ۱۰میلیارد دار صرفهجویی ارزی از
این محل حاصل شود.وی بیانداشت:
بــه این ترتیــب خواهیم توانســت
تولیــدات داخلی خــود را جایگزین

تشدید بازرسیهای بازار در ایام پایانی سال
رزم حسینی با بیان اینکه بازرسیها با توجه به نزدیک شدن به
ایام پایانی سال تشدید خواهد یافت ،گفت :مردم نباید نگران
افزایش قیمتها در ماههای منتهی به سال و شب عید باشند
که در همین راســتا تمهیدات ازم اندیشیده شده است.وی
همچنین تقســیم وظایف میان وزارت جهاد و وزارت صمت
را در راستای تامین به موقع اقام مورد نیاز و معیشتی مردم
بسیار کارساز دانست و افزود :فضا در واقع به سمت واگذاری
اختیارات به دســتگاههای اصلی متولی میرود که تقســیم
وظایف در همین راستا بوده است.
رســانه ای کردن نظارتها برای ایجاد تاثیر مثبت در
بازار
وزیر صمت از دستگاههای نظارتی خواست که کنترل انبارها و
بنکداران را به صورت هوشمند در دستور کار خود قرار دهند
و عملکردهــای خود را در این حوزه برای اطاع مردم و ایجاد
تاثیر مثبت در بازار رســانه ای کنند.رزم حسینی همچنین
مدیریت مدبرانه در حوزه بازار را مورد تاکید قرار داد و گفت:
این مدیریت با مداخله متفاوت اســت ،مداخله باید در نقطه
صفر ورود کاا انجام شود.
ابزارهــای حکومت برای تقویت تنظیــم بازار باید به
خدمت بیایند
وی در پایان تصریح کرد :ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم
بازار باید به خدمت بیایند و ستاد تنظیم بازار را در این مسیر
همراهی کنند.وزیر صمت حذف بخشــنامه های زائد و خلق
الساعه را از دیگر عوامل مهم در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در
این چند ماهه دانست.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت:

تمایل مردم به خرید کاای
ایرانی افزایش یافته است

واردات کنیم.ایــن مقــام مســوول
خاطرنشانکرد :سال گذشته با توجه
به قراردادها و تفاهمنامههای منعقد
شــده ،نزدیک به سه میلیارد و ۴۰۰
میلیون دار داخلیسازی ،برنامهریزی
و تفاهم شــد.وی ادامهداد :در جریان
این برنامهها یک فرهنگسازی خوبی
نیز اتفاق افتاد و آن اینکه مهندسان
و ســازندگان داخلی ما قادر به انجام
اقدامات بزرگ هســتند و اعتماد به
نفسشان بیشتر شــد.هادوی گفت:
پارســال  ۱۰میز ســاخت داخل در

حوزههای لوازم خانگی ،پتروشیمی،
برق و مخابرات برگزار شد که نزدیک
بــه  ۹۷۰میلیون دار کاهش ارزبری
به دنبال داشت .رییس مرکز ساخت
داخــل ،ماشینســازی و تجهیزات
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
خاطرنشــان کرد :امسال سه میلیارد
و  ۲۰۰میلیون دار داخلیســازی،
برنامهریزی شده ،همچنین بیشترین
میزان واردات در ســالهای قبل نیز
مشخص شده که از جمله آنها واردات
ماشین آات نساجی و بافندگی ،مواد

اولیه فلزی و غیرفلزی و چادر مشکی
قابل اشاره اســت.وی یادآور شد :به
دلیل محدودیتهای کرونایی ،امسال
جلســات حضوری میزهای ساخت
داخل کمتر برگزار شد و در ماههای
گذشــته یک میز ســاخت داخل در
حوزه خودرو بــه ارزش  ۶۰میلیون
دار و چند میــز دیگر در حوزههای
پتروشــیمی و مخابرات بــه ارزش
 ۲۰۰میلیون دار به صورت مجازی
و غیرحضوری برگزار شــد.این مقام
مسوول خاطرنشــانکرد :در ماههای
باقیمانده تا پایان ســال نیز سه میز
دیگــر در حوزههای پاایشــگاهی،
خودرو و پتروشــیمی برگزار خواهد
شــد.وی بیانداشــت :امروز تجمیع
نیازهای قطعهســازی و اینکه کدام
دسته از قطعات بیشترین خرید خارج
از کشور را دارند.

بخشنامهجدیدسازمانراهداریمانع
ترخیصکااهایدرگمرکماندهشد
ســازمان راهداری در بخشــنامهای در خصوص صدور مجوز
ترخیص محمولههای تجاری باقــی مانده در گمرکات تاکید
کرده است ،امکان تمدید اعتبار با رعایت کلیه ضوابط و مقررات
جاری و اخذ مجوزهای مربوط از جمله مجوزهای بانکی الزامی
است .مدیرکل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای عطف به
مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزرات صمت
اعام کرد :درخصوص ثبت سفارشــاتی که مهلت اعتبار آنها
منقضی شده و محموات آن به طور کامل ترخیص نشده اند،
امــکان تمدید اعتبار با رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری و
اخذ مجوزهای مربوط از جمله مجوزهای بانکی الزامی اســت.
در ادامه این بخشــنامه آمده است ،بدیهی است جهت تمدید
سایر ثبت سفارشاتی که غیر بانکی هستند نیز با رعایت ضوابط
جاری در زمان تمدید امکان پذیر میباشد لذا دستور فرمایید
صاحبان کاا را در انجام موارد فوق هدایت و راهگشایی نمایند.
این موضوع در حالی است که در آذر ماه سال جاری ،تسهیات
مربوطه جهت ترخیص کااهای رسوبی طی بخشنامه ارونقی،
معاون فنی گمرک ایران به گمرکات اجرایی اباغ شده بود ،که
با این اقدام راهداری عما این موضوع تحت الشعاع قرار گرفته
است .بر این اساس بدلیل اینکه راهداری اجازه ترخیص کاا
را نمی دهد از خروج کااها جلوگیری شــده اســت.یک مقام
مســئول در گمرک در همین رابطه به خبرنگار تسنیم ،گفت:
سازمان حمل و نقل طی این بخشنامه مانع ترخیص کااهای
اظهار شده به گمرک در مهلت اعتبار ثبت سفارش  ،در مرحله
خروج شــده و برای صدور مجوز ناوگان و اخذ هزینه صاحبان
کاا را ملزم به تمدید ثبت سفارش می کند که مغایر با بند ۵
مصوبات جلسه گمرک ،صمت و بانک مرکزی می باشد.

۵

گزیده خبر
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

دولتومجلسساختاربودجهریزی
رااصاحکنند
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشــاره به اینکه اتاق ایران نقاط ضعف و قدرت
ایحه بودجه  ۱۴۰۰را بررسی کرده گفت :پیشنهادهای عملی برای اصاح آن ارائه
داده ایم.به گزارش ز اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،غامحسین
شافعی در دهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور
علیرضا رزمحســینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،با ارائه توضیحاتی
درباره ایحه بودجه  ،۱۴۰۰پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی برای اصاح این
ایحه ،دایل اصلی تورم و اهمیت پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به  ،RCEPبر
ضرورت رفع و خنثیسازی تحریمها تأکید و اظهار کرد :تولیدکنندگان و بخش
خصوصی مولد کــه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شــمار میروند و انتظار
دارند که تصمیمگیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و
چالشهای به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم ،با نگاهی واقعبینانه،
تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد
و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گروی آن است.وی با اشاره به
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای پسا برجام ،بیان کرد :باید توجه
داشــت که رفع تحریمها برای بهبود فضای اقتصادی به دست دشمن است ،اما
خنثی سازی آن دست خودمان است و بیش از آنکه به فکر رفع تحریمها باشیم
باید به خنثیسازی آنها فکر کنیم.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران با بیان اینکه تولید کنندگان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد هستند ،تصریح
کرد :تولیدکنندگان انتظار دارند که تصمیمسازان و تصمیمگیران با درک شرایط
و چالشهای تولید در فضای تحریمها ،واقع بیگانه تصمیمات ازم را برای حفظ
منافع ملی و بهبود معیشت و اقتصاد مردم بردارند.وی اضافه کرد :باید از فرصت
تحریم برای قویتر کردن اقتصاد از طریق تکمیل زنجیره ارزشــی تولیداتی که
کشــور در آن مزیت رقابتی دارد و افزایش کااهای اساسی بهره وافر برد.شافعی
همچنیــن بیان کرد :تصمیمات عجوانه نه تنها به این روند کمک نخواهد کرد،
بلکه به اثرگذاری بیشــتر روند تحریمها نیز تآثیر خواهد گذاشت.وی با تحسین
اقدامات رزمحســینی در چند ماهه اخیر گفت :سرعت حرکت صادرات در چند
ماه گذشته با مجموعه این اقدامات بیشتر شده است.شافعی با بیان اینکه بخش
خصوصی آماده حرکت به ســمت توسعه اقتصادی در راستای تحقق شعار سال
است بیان کرد :این روند نیازمند مسیری هموار برای حرکت و حداقل حمایتها
میباشد.وی یادآور شــد :دولت ،مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعاان
اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاســتگذاریهای نامناسب در جهت عکس
بوده است و سنگاندازیهای بعضی از سازمانها مسیر حرکت را دشوارتر کرده
است؛ باکمال تأسف ،علیرغم تأکیدات سیاستهای اصل  ،۴۴میزان عمل بخش
خصوصی بهخصوص در دو سال گذشته بهشدت محدودشده است.
چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :قبل از هر چیز باید گفت فعاان بخش خصوصی
به حجم وظایــف دولت در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی،
امنیتی و درعینحال دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال
آتی شــرایط کرونا واقف هســتند و در حد توان خود با دولت همکاری میکنند
و خواهند کــرد .اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران ایحه بودجه
 ۱۴۰۰را بررســی کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت
پیشنهادهای عملی برای اصاح برخی مشکات آن را ارائه کرده است.وی ادامه
داد :به دلیل ریســکهای مربوط به تأمین منابع پیشبینیشده و عدم انعطاف
هزینههای دولت درباره آثار اقتصاد کان بودجه  ۱۴۰۰بر ثبات اقتصادی ســال
آیندهنگرانی وجــود دارد .در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با
ترکیب مصارف فعلی که انعطافناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش
زیاد در نرخ ســود دور از انتظار نیست.به گفته شافعی دستاندازی بودجهای به
منابع صندوق توسعه ملی یکی از دایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی
اســت که در بودجه  ۱۴۰۰تکرار شده بود .خوشبختانه با اعام نظر رهبر معظم
انقاب تا حدود زیادی رفع شد .امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم
ایشان موردتوجه قرار گیرد.وی افزود :این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات
بر اشــخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از  ۵۰درصد موجب فشار مضاعف
عوامل وصول مالیات بر کســبوکارهای شناختهشده شود .آیا این روش در نظام
بودجهریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟شافعی اظهار داشت :بهرغم هدف
دولت مبنی بر کنترل قیمت کااهای اساســی و حمایت از اقشار آسیبپذیر از
طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی ،بر اساس گزارشهای متعدد کارشناسی
به هدف خود نرسیده است .یکی از ویژگیهای ایحه بودجه  ۱۴۰۰مبهم بودن
سیاستهای ارزی و حمایتی دولت است.
پیشنهادهای مهم اتاق ایران در خصوص بودجه 14۰۰
وی تأکید کرد :بودجه  ۱۴۰۰استمرار سیاستهای بودجهریزی  ۵۰سال گذشته
اســت .قوه مجریه و قوه مقننه با درسآمــوزی از تجربه تحریمهای اقتصادی
که موجودیت و مقبولیت نظام سیاســی کشور را هدف گرفته بود ،با دو هدف
اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از
منابع حاصل از تولید (نهفقط صادرات) نفت و گاز در کشــور ،اصاح ســاختار
بودجهریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند .چنین اصاحاتی نیازمند
استفاده از فرصتها ،تصمیمگیریهای دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و
کارشناسان است که زمینههای آن عمدتاً باید توسط سیاستمداران فراهم شود.
شافعی افزود :هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران
پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرحها که توجیه اقتصادی ندارند
و در اثر فشارهای محلی و منطقهای و دستگاهی به بودجه تحمیلشده است،
اقدام کردند ،هرگاه این دو قوه بهجای دمیدن در خواستههای گروههای مختلف
برای افزایش حقوق و دستمزد ،سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند،
هرگاه این دو قوه بهجای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه بهعنوان راهی
برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بااتر را هدف
قرار دهند ،هرگاه دســتگاه دولتی و عمومی که دوبــارهکاری و موازی کاری و
پراکندهکاری میکنند و کمفایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد
و هرگاه منابع حاصل از نفت بهجای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد،
صرف رشــد و توسعه تولید شد آنگاه میتوان گفت گامهای عملی برای اصاح
ساختار بودجه برداشتهایم.

آگهیمفقودی

شناســنامه و کارت ملــی اینجانــب راضیــه
ذهبــی فرزند علی به شــماره شناســنامه  ۷۳و
کــد ملی۳۵۲۰۷۸۶۵۰۸مفقود گردیده و فاقد اعتبار
میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدارک را به اداره
پست کرج ارسال نماید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

بانک مرکزی زیر بار فشارهای غیرمنطقی نرود
یک اقتصاددان با ابراز بدبینی از فهرستهایی که برای تخصیص ارز ارائه میشود،
گفت :بانک مرکزی از زمان فعالیت دکتر همتی ،یک سیاست منطقی را در پیش
گرفته است .در دو سال گذشته و پس از بازگشت تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا
علیه ایران که مســتقیماً اقتصاد کشور را نشانه گرفته بود ،دولت مدیریت منابع
ارزی برای تامین کااهای اساسی و ضروری اعم از مواد اولیه و مصارف خانوار را
در دستور کار قرار داد.سیاستی که اگر همه دستگاهها به خوبی پای کار میآمدند
نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد ما به همراه داشت ،کما اینکه همین اقدامات هم
به گفته رییس کل بانک مرکزی جلوی یک ابرتورم را در اقتصاد کشــور گرفت.
اما در این بین ،نوع تخصیص ارز و فهرســتهایی که از سوی وزارتخانهها ارائه
میشد ،کارتهای بازرگانی که با دستودلبازی اعطا میشد و نظارت ضعیف بر
رهگیری مصارف ارزی کشــور ،باعث شد تعدادی از خطوط اعتباری ارز دولتی
سر از بازارهای دیگر در آوردند تا همین پاشنه آشیل مدیریت ارزی کشور شود.
امری که سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی را نیز تحتالشعاع قرار داد.بهمن
آرمــان ،اقتصاددان گفت :بانک مرکزی چه در حال حاضر که دکتر همتی روی
کار هستند که از دانش کافی و تجربه کافی برخوردارند و چه در زمان آقای دکتر
نوربخش ،تاش فراوانی کردند که نرخ ارز را یکسان و تثبیت کنند .چرا که وجود
نرخهای گوناگون برای ارز همیشــه مبهم ،خطرآفرین و فسادزا بوده است.وی با
تاکید بر اینکه علم اقتصاد شدیدا ً متاثر از ریاضیات و آمار است ،ادامه داد :وقتی
بدون مطالعه جامع و مشــورت کافی با صاحبنظران و اقتصاددانها به یکباره و
ناگهانی اعام کردند که فان روز قیمت دار  ۴۲۰۰تومان اســت و کســی هم
نپرسید که این قیمت از کجا آمده و مبنای آن چیست؟ از همان زمان اعتراضات
به نحوه تخصیص آن ،توسط کارشناسان اقتصادی چه در داخل و چه در خارج
از ایران نســبت به این تصمیم اعام شد و در نهایت میزان فساد به وجود آمده
ناشــی از ابهام در تخصیص این ارز و این نوع نرخگذاری باعث شد که اصطاح
«ارز جهانگیری» بیشــتر با طنز همراه باشد تا با واقعیت علمی.این اقتصاددان
اضافه کرد :با اشــکااتی که در اجرا وجود داشت ،نتیجه همانطور که پیشبینی
میشــد یک فساد گسترده در تخصیص ارز همراه با خروج منابع مالی سنگین
از کشــور برای کارهای غیرضروری و تبدیل شــدن ایران به بزرگترین خریدار
مســکن در ترکیه شد.آرمان با پرســش از اینکه پس این پولهایی که از ایران
خارج شد ،از کجا آمده است؟ اظهار کرد :به هر صورت ،در ترکیه نمیتوان که با
ریال چیزی خریداری کرد .طبیعتاً منشا این دارها همین دارهای کثیفی بوده
که در اصطاح انگلیسی به آن  Dirty moneyمیگویند که در نهایت در بهترین
حالت روانه خرید ملک در ترکیه شد.وی افزود :ولی از آن طرف ،واردات کااهای
مورد نیاز کشور یا به درستی وارد نشد و یا کاایی وارد شد که اصوا ایران نیازی
به آن نداشــت .این اقتصاددان نسبت به فهرستهایی که برای تخصیص ارز به
بانک مرکزی ارائه میشود ،ابراز بدبینی کرد و گفت :در حال حاضر هم ،ما شاهد
هســتیم که جریانهای رانتخوار و سودجو ،شدیدا با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
در بودجه  ۱۴۰۰مخالفت میکنند و عوامل و ابزارهای خود را چه در رســانهها
و چه در جریانهای خاصی که در مجلس شــورای اسامی در اختیار دارند ،به
کار میگیرند.
«حمایت از مصرفکننده» جایگزین ارز دولتی شود
آرمان تصریح کرد :اگر دولت در نظر دارد که کااهای اساسی را با قیمت مناسب
در اختیــار مردم قرار دهد ،این کار را همانگونه کــه در مورد حاملهای انرژی
یعنی حمایت یارانهای از مصرفکننده انجام میدهد ،در مورد کااهای اساسی
هم میتواند انجام دهد.وی ادامه داد :به طور مثال ،هزینه تمام شده حاملهای
انرژی در پارهای از موارد حتی در بر گیرنده هزینه حملونقل آنها هم نمیشود،
چرا که پاایشگاههای ما در جنوب کشور قرار دارند و هزینههای حمل آنها چه
به وســیله لوله و چه به وسیله تانکر بســیار بااست .اما دولت این سوخت را با
قیمت یارانهای در اختیار مردم قرار میدهد .پس در شــرایط عادی ،اگر قیمت
بنزیــن را بخواهند غیر یارانهای در اختیار مردم قرار دهند ،یعنی همان قیمتی
که در ترکیه و یا در اروپا اســت ،باید چیزی حدود یک یورو و  ۲۰سنت معادل
 ۳۵هزار تومان بفروشــند .امــا دولت با یارانه ،این را با نرخ بســیار کمتری در
اختیار مصرفکنندگان نهایی یعنی شهروندان قرار میدهد.وی افزود :بنابراین اگر
دغدغه دولت حمایت از جریانهای رانت خوار و واردکنندگان نیســت ،میتواند
این نرخ را به صورت کلی حذف کند و همانطوری که در مورد حاملهای انرژی
بــه مردم یارانه میدهد ،فرض کنید قیمت نهادههای دامی و دانههای روغنی و
روغــن نباتی را با اصاح قیمتها زیر چتر حمایتی خود ببرد.این اقتصاددان در
اینباره با ذکر مثالی توضیح داد و گفت :متاسفانه در ایران  ۸۵درصد نهادههای
دامی وارداتی اســت و همین وارداتی بودن باعث شــده که قیمت مرغ به ۳۰
هزارتومان هم برسد که طبیعتاً در حد و توان قدرت خرید مردم نیست و راهحل
این اســت که خود دولت نهاده دامی را با قیمــت یارانهای در اختیار واحدهای
مصرف کننده مثل دامداریها قرار دهد .یا مث ًا در مورد روغنهای خام نباتی که
در ایران حدود  ۹۲درصد آن وارداتی است اگر قیمت اصاح شود ،طبیعتاً کاشت
دانههای روغنی در داخل ،نســبت به تخصیــص ارز دولتی ،مقرون به صرفهتر
خواهد بود.وی خاطرنشان کرد :این روش جوابگو است چرا که به طور مثال ،در
تولید شــکر با اصاح قیمتی که صورت گرفت و تخصیص ارز برای واردات شکر
کاهش یافت ،در سال جاری تقریبا به جایی رسیدهایم که نیاز به واردات شکر که
در مقاطعی در دولتهای نهم و دهم به یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن میرســید،
در حال حاضر ،به کمتر از  ۳۰۰هزار تن کاهش یابد.
بانک مرکزی به سیاست منطقی خود ادامه دهد
آرمان با اشاره به اینکه راه چاره و مبارزه با فساد ناشی از ارز دولتی تنها حذف آن
است ،تصریح کرد :با این حال ،اجبار بودجه سال آینده ،عم ًا ما را به سمت حذف
دار  ۴۲۰۰تومانی خواهد برد .چرا که پیشبینی میشود ما در سال آینده درآمد
آنچنانی از بابت فروش نفت نخواهیم داشت و در مورد صادرات مواد پتروشیمی
و فواد که عمدهترین کااهای صادراتی ما هســتند ،هنــوز امکان بازگرداندن
ارز وجود ندارد ،ضمن اینکه بــرای تولید هر تن فواد هزینه ارزی حدود ۱۰۰
دار نیاز است که شــرکتهای صادرکننده فواد ما این ارز را برای خرید مواد
اولیه خودشان به کار میبرند.وی افزود :بنابراین ،در سال آینده کمبود ارز وجود
خواهد داشت و تنها راه صیانت از منابع ارزی که با این دشواری به دست میآید،
امســاک در هزینه کردن و صرفه جویی آنها است و تنها راه صرفه جویی هم
حذف تخصیص ارز به شــکل کنونی و با ارز  ۴۲۰۰تومانی اســت.آرمان درباره
فشارهایی که برای تخصیص ارز به کااهای خاص به بانک مرکزی وارد می شود،
تاکیــد کرد :به نظر من ،بانک مرکزی به ویژه از زمانی که دکتر همتی روی کار
آمدهاند ،یک سیاست منطقی را در پیش گرفته است که از دارپاشی جلوگیری
کند .چرا که میدانند ممکن اســت این دارها سر از بازار مسکن ترکیه درآورد.
ایــن اقتصاددان در پایان با بیان اینکه هنوز بانک مرکزی در ایران از اســتقال
کافی برخوردار نیست ،خاطرنشان کرد :ما اقتصاددانها در طول این چهل سال
تاش فراوانی کردهایم که بانک مرکزی از اســتقال عمل کافی برخوردار شود.
ولی متاسفانه چنین نشده و بانک مرکزی اختیارات محدودی دارد؛ ولی در این
شرایط هم ،آنچه که میتواند روی آن تمرکز کند و به درستی انجام دهد ،مبارزه
و مقاومت در مقابل فشارهای غیرمنطقی و غیرعلمی بیرونی است.
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افزایش  ۱۸۱۲۷واحدی شاخص کل بورس

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش  ۱۸۱۲۷واحدی
معــادل  ۱.۲۸درصد بــه یک میلیون و  ۴۳۷هــزار و ۱۴۱
واحد رســید .همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۶۴
واحدی به  ۲۰هزار و  ۶۸واحد رســید.دیروز تاار شیشهای،
در معامات ســومین روز هفته (دوشنبه هشتم دیماه ،)۹۹
شاهد روند صعودی اکثر شاخصهای منتخب بود .به گونه ای
که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،با افزایش  ۴۷۳۷واحدی
معــادل  ۱.۲۸درصد به رقم  ۳۷۵هزار و  ۵۴۶واحد رســید.
شاخص کل هم وزن نیز ،با افت  ۳۰۱۰واحدی معادل ۰.۶۴
درصــد ،عدد  ۴۶۹هزار و  ۱۲۵واحد را به نمایش گذاشــت.
شــاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهــش  ۱۹۷۰واحدی به
رقم  ۳۰۷هزار و  ۷۹واحد رســید .همچنین شــاخص سهام
آزاد شــناور ۱۸۰۶۱ ،واحد افزایش را رقم زد و به ســطح دو
میلیون واحد رسید .همچنین شــاخص بازار اول با ۱۲۸۶۲
واحــد افزایش به رقم یک میلیون و  ۴۸هزار واحد رســید
و شــاخص بازار دوم نیز ،با  ۳۸۰۷۶واحد افزایش همراه بود
و عدد  ۲میلیون و  ۹۱۶هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر
اساس این گزارش ،در معامات دیروز بورس تهران ،نمادهای
معاماتی فارس ،شســتا ،تاپیکو ،کگل و کچاد ،با بیشترین
افزایــش ،تاثیر زیادی در روند صعودی شــاخص کل بورس
داشتند .در مقابل ،نمادهای معاماتی فخاس ،ونیکی ،تیپیکو،
اخابر ،بوعلی و شیران ،بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر
یک کارشــناس اقتصادی معتقد است ادغام
بانکها و تشکیل بانک بزرگی همچون سپه،
منجر به نظارت پذیرتر و کنترل پذیرتر شدن
بانکهای ادغامی میشود .با ادغام پنج بانک
نیروهای مسلح در بانک سپه ،بزرگترین بانک
جمهوری اسامی ایران با نزدیک به  ۴۷۰هزار
میلیارد تومان سپرده تشکیل شد .این خبری
بود که معاون نظارت بانک مرکزی اعام کرد
و اظهار داشت :خوشبختانه در عین حال که
موضوع ادغام جلو میرفت ،انحرافاتی که این
بانکها در عملکرد داشتند ،در مسیر اصاح
قــرار گرفت و با انجام ایــن ادغام بزرگترین
بانک جمهوری اســامی ایران تشکیل شد.
نزدیک به  ۴۷۰هزار میلیارد تومان سپرده این
بانکها است که تقریبا میتوان گفت حدود
 ۵۰درصد از بانک بعدی که ملی باشد ،فراتر
قرار میگیرد.در این باره دکتر حسین درودیان
پژوهشگر حوزه پولی موضوع اخیر در رابطه با
ادغام بانک ها ،در حقیقت یک تجدیدنظر و
یک برگشت آشکار است نسبت به آن روندی
که ما تقریبا بیست سال پیشدر پیش گرفتیم،
که گفتیم تکثر بانک ها و رقابت هرچه بیشتر
در بین بانک ها منجر به تخصیص بهینه ای از
منابع در این حوزه می شود ،یعنی آن چیزی

پس از آن ،نمادهای دلر ،سصفها ،خنصیر ،پدرخش ،شکربنو
سفار بود .همچنین نماد معاماتی غنوش(نوش مازندران) با
 ۵درصد ،بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز،
نمادهای دســبحا ،غبهنوش ،دزهراوی ،لبوتان ،خزر و برکت
بود.
پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان میدهد که نمادهای
معاماتی شستا ،خودرو ،شپنا ،خساپا ،سیتا ،خگستر و امین،
به عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی شدهاند.

بیشترین عرضه و تقاضا
بر اســاس این گزارش ،نمادهای معاماتی وآذر ،کاما ،شپنا،
شکربن ،ســصفها ،خنصیر و دیران با بیشترین تقاضا مواجه
شدند و در مقابل نیز نمادهای بوعلی ،برکت ،غبهنوش ،غپینو،
ولپارس ،خزر و انرژی ۱بیشترین حجم عرضه را داشتند.

کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین
روز کاری هفته ،معاملهگران بورس  ۸میلیارد و  ۵۹۹میلیون
برگه بهادار و ســهام را در قالب  ۱میلیون و  ۴۶۲هزار نوبت

معامله و به ارزش  ۱۱۲هزار و  ۸۶۱میلیارد ریال داد و ســتد
کردند.در بازار دیروز ،بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد
وآذر(سرمایهگذاریتوســعهآذربایجان) با  ۵درصد رشد بود و

مزایای تشکیل بانکهای بزرگ
و ادغام بانکهای کوچک

که نگاه متعارف نسبت به اقتصاد و نظام بانکی
بود ،و در واقع بانی خصوص سازی و تشکیل
بانک های غیردولتــی بود .خب ما اان یک
مسیر معکوسی را در پیش گرفته ایم ،یعنی
داریم بانک ها را ادغام می کنیم و تعدادشان
را کم می کنیم ،یعنی از رقابتشــان کم می
کنیم ،و تلویحا پذیرفته ایم که این رقابت در
شبکه بانکی منجر به آثار منفی و نامطلوبی
شده اســت .بنابراین این موضوع یک اذعان

ضمنی و تجدید نظــر رویکردی و گفتمانی
اســت که تجلی عملی پیدا کرده است.نکته
دیگر این است که ما در اغلب کشورهای دنیا
یک الگویی داریم که در آن ،تعداد معدودی
بانک های بزرگ و در سطح ملی وجود دارند،
که در قالب انحصار چنــد جانبه با یکدیگر
رقابت می کنند .در حقیقت مانند الگویی که
در بقیه کسب و کارهایی نظیر خودروسازی،
لوازم الکترونیکی ،نفــت و  ،...وجود دارد؛ در

همه این ها کمپانی های بزرگی را می بینیم
که در کشور کم تعداد هستند و با یکدیگر در
حال رقابت هستند .در بانکداری هم همین
الگو حاکم اســت ،اضافه بر اینکه یک سری
موسسات اعتباری و ســپرده پذیر به تعداد
زیاد وجود دارد که در سطح کوچک و مقیاس
محلی فعالیت دارند ولی بانک های بزرگ و
در سطح ملی ،بانک های معدودی هستند.
درودیان در خصوص مزیت تشکیل بانک های
بزرگ و قوی در اقتصاد ایران گفت :ادغام بانک
ها و تشکیل بانک بزرگی همچون سپه ،منجر
به نظارت پذیرتر و کنترل پذیر تر شدن بانک
های ادغامی می شود .همچنین پپیچیدگی
کار را برای بانک مرکزی و ناظر بانکی کم می
کنند .به عبارت دیگر هم از حیث معیارهای
متعارف سامت بانکی قابل کنترل و نظارت
بیشتر اســت و هم برای سایر سیاست های
بانکی که معطوف به سیاست های اعتباری
است نتایج مثبتی خواهد داشت .همچنین
بزرگ و عمومی بودن بانک به معنی دولتی
آن ،مــی توانــد کار را برای سیاســت های
اعتباری راحت تر کند ،البته بســتگی به آن
دارد که چقدر سیاســت اعتباری درست و
موجهی باشد.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه ،شاخص صنایعی همچون
محصوات چوبــی ،فراورده نفتی و محصــوات کاغذ ،روند
افزایشــی داشــتند و شــاخص صنایع مواد دارویی ،زراعت،
اطاعات و ارتباطات و وسایل ارتباطی با کاهش مواجه شدند.
سوءاستفاده بانکی از طریق نشانیهای جعلی اینترنتی

مردم هوشیار باشند

بســیاری از کاهبرداران بانکی با ســوء استفاده از فضای
اینترنــت و به کارگیری نشــانی های جعلــی ،داده های
مرتبط با حســاب افراد را سرقت کرده و به انتقال وجه یا
خرید از این طریق اقدام می کنند ،.اطاعات موجود نشان
می دهد بســیاری از کاهبرداران بانکی با سوء استفاده از
فضــای اینترنت و به کارگیری نشــانی های جعلی ،داده
های مرتبط با حســاب افراد را ســرقت کرده و به انتقال
وجــه یا خرید از این طریق اقدام می کنند.ســامانه های
جعلی از نظر شــکل و محتوا با ســامانه های واقعی کاما
شــباهت دارند و از این رو تشــخیص آنها برای مخاطبان
بسیار مشکل و در مواردی غیرممکن است.

ارائه امکانات جدید در سرویس
دریافت رمز پویا
بانکها طی روزهای اخیر امکانات جدیدی را در ســرویس
دریافت رمــز یکبارمصرف برای تراکنشهای غیرحضوری
اعمال کردهاند که بر اســاس آن ،نــوع تراکنش ،مبلغ و
گیرنده وجــه نیز به پیامک رمزپویا اضافه خواهد شــد،.
حدود یکســال اســت که بانک مرکزی ارسال رمز پویا از
ســوی بانکها در تراکنشهایی که نیاز به استفاده از رمز
دوم دارند را اجباری کرده است .بهمن ماه پارسال بود که
این بانک در اطاعیهای تمامی بانکها را ملزم به قطع رمز
دوم ایستا و الزام به اســتفاده از رمز پویا یا یکبار مصرف
کرد.حــاا دیگر رمز پویا یک مفهــوم جاافتاده در اذهان
عمومی است و هر زمان که موعد استفاده از تراکنشهای
غیرحضوری فرا میرســد ،ناخودآگاه همه افراد روند اخذ
رمز پویــا را بدون معطلی انجــام داده و تنها ظرف چند
ثانیه رمزی عمومــاً  ۵رقمی را دریافت و تراکنش خود را
انجام میدهند .آنگونه که بانــک مرکزی به تازگی اعام
کرده ،پس از گذشــت یک ســال از اجرای رمز دوم پویا،
آمار حکایت از موفقیتآمیز بودن این سیستم در کاهش
جرایم بانکی ناشی از کاهبرداریها و فیشینگ دارد.
بر اســاس آمار رســمی بانک مرکزی ،رقم تراکنشهای
مشــکوک نیز با اجــرای این روش ،بیــش از  ۸۵درصد
کاهش یافته اســت.حال بانکها امکانــات جدیدی را به
سیســتم رمز پویا اضافــه کردهاند .بررســیهای میدانی
خبرنــگار مهر حکایــت از آن دارد که برخــی از بانکها
طی روزهای گذشــته با ارســال پیامکهایی به مشتریان
خــود ،اعام کردهانــد« :از این پس بــه پیامک رمز پویا،
نوع تراکنــش ،مبلغ و گیرنــده وجه نیــز اضافه خواهد
شــد.».اطاعات دریافتی از برخی شعب بانکی حکایت از
آن دارد که برخی بانکها به منظور استفاده از روشهای
نوین در اطاعرســانی به مشــتریان ،این سرویسها را به
پیامک رمز پویا اضافه کردهاند تا مشخص باشد اگر وجهی
از کارت بانکی فردی کــه تقاضای دریافت رمز پویا کرده
اســت ،کسر میشود؛ دقیقاً به همان مقصدی پول مرتبط
با آن منتقل شود که مدنظر دریافتکننده رمز پویا است.
یکی از متصدیان شــعب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
این کار باعث میشــود تا برخی از تراکنشهایی که به هر
دلیلی با اشــتباه در ارقام شــماره کارت ،پول را به مقصد
دیگری واریز کرده و فرد متقاضی دریافت رمز پویا از دقت
کافی در تائید اطاعات در لحظه انجام تراکنش برخوردار
نبوده ،به درستی بداند که پول به چه مقصدی واریز شده
و احیاناً به دلیل اشــتباه به حساب چه فردی رفته است.
وی افزود :اگر مبلغی اشــتباه به حساب فردی واریز شده
باشــد ،آنگاه میتوان آن را ردیابی و به نوعی مبلغ منتقل
شــده را بازیابی کرد؛ ضمن اینکه این کار موجب میشود
چنانچه برخی در عملیات فیشــینگ ،به صورت لحظهای
در برخی حســابها پول واریز و برداشت میکنند؛ کام ً
ا
برای دارنده کارت مشــخص باشد که پول به چه مقصدی
رفته و این امر ،کار رصد و ردیابی تراکنشهای مشــکوک
را سرعت میبخشد.
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خطیب زاده:

اجازه نخواهیم داد خون شهید سلیمانی پایمال شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :به آمریکا و دوستان در منطقه
پیــام دادهایم که دولت کنونی آمریــکا در روزهای پایانی حیات
خود در کاخ ســفید دست به ماجراجویی جدیدی نزند ،به دنبال
تنش در منطقه نبوده و نیســتیم و درباره دفاع از کشــور ذرهای
تردید نداریم«.سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اســامی ایران دیروز (دوشــنبه) در نشست هفتگی با
خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد ،ضمن تشریح آخرین
تحوات در حوزه سیاســت خارجی به سؤاات خبرنگاران پاسخ
داد.خطیب زاده در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه،
میاد حضرت مسیح را به همه مسیحیان و پیروان حضرت مسیح
تبریک گفت.
همه گروههای افغانستانی را به گفتوگوهای فراگیر و میان
افغانی دعوت میکنیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی به سفر حمداه محب مشاور امنیت
ملی رئیس جمهور افغانستان اشــاره کرد و افزود :ایران بار دیگر
تأکید کرد بر راه حل مسائل افغانستان از طریق سیاسی و با حضور
همه گروهها پافشــاری میکند .همه گروههای افغانســتانی را به
گفتوگوهای فراگیر و میان افغانی دعوت میکنیم که انشــاءاه
به راه حل دائمی برای حل منازعات در افغانســتان بینجامد.این
دیپلمات ارشــد ایرانی به نشســت وزرای خارجه عضو برجام نیز
پرداخت و بیان کرد :جمهوری اســامی بر تعهدات طرف مقابل
تأکید کرد و آخرین وضعیت در این نشست غیررسمی مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت.
سفر مشاور نخست وزیر عراق به ایران
وی در ادامه در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه روز گذشــته
خبرگزاریها اعام کردند یک هیأت عراقی وارد ایران شده است
و این سفر به چه منظوری صورت گرفته است؟ خاطرنشان کرد:
این ســفر انجام شده و مشاور نخست وزیر عراق به ایران آمد و ما
مروادات منظــم و نزدیک در حوزههای مختلف با مقامات عراقی
داشــتیم و به دعوت ما به ایران ســفر کــرده و درباره موضوعات
دوجانبه و بررســی تحوات به ایران آمده است و این گفتوگوها
بین ایران و عراق امر کاما مرسومی است.
از منافع و امنیت ملی ایران با تمام قوا دفاع میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات مقتدی
صدر که ایران ،عراق را به محل درگیری خود با آمریکا تبدیل نکند
و اینکه حمات راکتی اخیر به منطقه سبز در عراق با چه هدفی
صورت گرفته اســت؟ اظهار داشت :من هفته گذشته هم گفتم از
نظر ما حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی کاما مردود است.
اماکن دیپلماتیک ایران در عراق چندین بار مورد حمله قرار گرفته
است .آنچه ترامپ گفته و پامپئو عنوان کردهاند این اظهارات هم
محکوم است و هم رد میشود و نوع و زمان و محتوای این بیانیهها
و توئیتها مشکوک و شیطنت آمیز است .پیام خود را به روشنی
گفتهایم ضمن اینکه به دنبال تنش نیستیم ،از منافع و امنیت ملی
ایران با تمام قوا دفاع میکنیم.
هیچ وقت در هیچ مقطعی حاضر نشدیم اختافات خود را
در منطقه دیگری حل کنیم
وی افزود :مســئولیت این تنش آفرینیهــا و عواقب آن بر عهده
آمریکاســت و آنهایی که این توطئه چینیها را صورت میدهند.
سیاست جمهوری اسامی ایران حسن همجواری بوده و هیچ وقت
در هیچ مقطعی حاضر نشده اختافات خود را در منطقه دیگری
حل کند.خطیب زاده عنوان کرد :آمریکا سرکشانه کشورهای مجاور
ما را پایگاههای ناامنی علیه منافع و امنیت ملی ایران کرده است.
بارها به کشورهای همسایه گفتهایم که وظایف قطعی حاکمیتی
دارند که در مقابل این سرکشیهای کاخ سفید به مسئولیت خود
عمل کنند .ما در چارچوب یک کشور مسئول و قوانین بین المللی
در خصوص دفاع از خود تردیدی نداریم.
گزارش فنی سقوط هواپیمای اوکراینی به صورت رسمی با
ترجمه در اختیار طرفهای ذیربط قرار میگیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار ی درباره
اینکه در حالی سازمان هواپیمایی از ارسال گزارش نهایی سقوط
هواپیمای اوکراینی برای کشــورهایی که در تحقیقات مشارکت
داشــتهاند ،خبر داده ،ولی دولت اوکراین مدعی شده که بیش از
دو ماه است ایران عنوان میکند گزارش آماده است ،ولی ما هنوز
چیزی دریافت نکردهایم ،ضمن تســلیت به خانوادههای داغدار و
همدردی با آنها و اینکه این غم و اندوه با ماســت ،گفت :سازمان
هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد مسئول به مسئولیت خود عمل
و گزارش را آماده کرده و گزارش هفته گذشــته به صورت ویدئو
آناین در اختیار اوکراین و دیگر طرفها قرار گرفته است .گزارش
فنی کامل شده است و ضمن اینکه در ویدئو کنفرانس بخشهای
مختلف آن خوانده شد ،امروز به صورت رسمی با ترجمه در اختیار
آنها قرار میگیرد.وی گفت :اینها مواردی نیســت که سیاســی
کنیم .دوســتان ما در اوکراین میداننــد برخی جهتها به غم و
اندوه خانوادههای عزیز و فرزندان ملت مشغول هستند .بهترین راه
راههای حقوقی و عمل در چارچوب تعهدات است .گزارش فنی با
دقت آماده و هفته پیش ارائه شــده و امروز با ترجمههای رسمی
در اختیار آنها قرار میگیرد .امیدواریم در مســیر درست اندکی از
اندوه خانوادهها را کم کنیم و مســئولیت خود را به عنوان دولت
مسئول انجام میدهیم.
اروپا در کنار آمریکا در نقض برجام شریک است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در
خصوص بیانیه وزارت خارجه فرانسه مبنی بر اینکه گامهای کاهش
تعهدات برجامی ایران تاشهای اروپا برای بازگشت به توافق را به
خطــر انداخته و اینکه ایران عنوان کرده اروپا به تعهداتش پایبند
نبوده درست نیســت و از طرف دیگر اظهارات نماینده آلمان در
نشســت اخیر شــورای امنیت در خصوص تاشهای خستگی

این روابط چارچوب بلندمدت راهبردی را تعریف کنیم.

هیچــگاه تعهدات خــود را زیر پــا نمیگذاریم /برخی
شرکتهای عراقی بدهیهای انباشتهای دارند
به گزارش فارس ،این دیپلمات ارشــد کشــورمان درباره کاهش
صــادرات برق ایران به عراق نیز بیان کــرد :در ایران در خصوص
این موضوعات مقامات مسئول صحبت میکنند .این زیبایی جامعه
ایران است که تنوع و تکثر اظهارانظرات کارشناسی وجود دارد و
جلوی آن گرفته نمیشود.وی بیان کرد :پاسخگوی وزارت خارجه
هستم نه اظهارات کارشناس و مقامات غیرمسئول .ما در حوزههای
مختلف به تعهداتمان عمل میکنیم .بعضی وقتها در برخی شرایط
جوی و یا شــرایط بسیار حاد دچار مضایق فنی میشویم و باعث
میشود به صورت گذرا و در داخل نیز اقداماتی صورت میگیرد.
ما هیچگاه تعهدات خود را زیر پا نمیگذاریم .برخی شــرکتهای
عراقی بدهیهای انباشــتهای دارند ،ولی به رغم تمامی فشارها و
بدهیهای کان در برخی حوزهها به خاطر حسن همجواری سعی
کردهایم تعهدات خود را منوط به این مسائل نکنیم.
ناپذیر سه کشــور اروپایی برای حفظ برجام و اینکه مصوبه اخیر
مجلس ایران نقض برجام اســت و همچنین درباره نشست اخیر
وزرای خارجه عضو برجام ،نیز بیان کرد :نشست غیررسمی وزرای
خارجه باقیمانده در برجام بعد از کمیسیون مشترک تصمیم گرفته
شد که برگزار شــود .چون نشست غیررسمی بود بیشتر بررسی
تحوات ،تحوات در واشــنگتن و مسائل مرتبط با برجام در این
نشست مطرح شد .وزیر خارجه ایران خیلی دقیق و روشن موارد
مورد نظر خود را گفتند.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد:
در آن جلســه دقیق روشــن کردیم که تعهدات طرف مقابل چه
بوده و چه کارهایی باید انجام میداده که انجام نداده است .در آن
جلســه ظریف روشن کرد که اروپا در کنار آمریکا در نقض برجام
شــریک بوده اســت و در آمار و عدد و ارقام روشــن است .حجم
تجارت ایران و اروپا بعد از برجام و بعد از آنکه اروپا نتوانســت به
تعهداتش عمل کند کاما گویای این است که اروپا در عدم اجرای
برجام مسئولیتهای مستقیم دارد.وی تصریح کرد :گفته شد این
آخرین شــانس برای اتحادیه اروپاست .گفتهایم هرگاه به صورت
موثر طرفهای دیگر به تعهدات خودشــان عمل کنند ،جمهوری
اسامی ایران همه پنج گام را به عقب برخواهد برگرداند.سخنگوی
وزارت خارجه درباره مصوبه مجلس نیز بیان کرد :گفته شــد که
این طنز تلخی اســت که برخی نمایندگان دموکراسی در غرب از
ما بخواهند چارچوبهای دموکراتیک را رعایت نکنیم .مصوبات و
آیینها را مکلف به اجرا هســتیم و این درخواست آنها درخواست
عجیبی اســت .پیام ما به روشنی گفته شــده که زمانبندیهای
مندرج در برجام جزو برجام اســت و باید رعایت شــود .در مورد
منطقه به روشنی گفته شد مسئولیتهای بسیاری از اتفاقات در
منطقه و ریشههای آن در تجارت ساح و سرازیر کردن ساحهای
کشنده به برخی کشورها در منطقه است .ریشههای ناامنی حضور
نظامی برخی دول غربی و اروپایی در منطقه است.
سردار سلیمانی صلح سازترین ژنرال منطقه
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات نخست وزیر پیشین عراق
در خصوص سفر سردار ســلیمانی به بغداد ،با اشاره به اینکه در
آستانه سالگرد شهید سلیمانی و صلح سازترین ژنرال منطقه که
میراث شکست بزرگ قطعی تروریسم داعش و چهرهای خشونت
بار وهابیســم در این منطقه بوده ،هســتیم ،گفت :افراطی گری
شکســت نمیخورد و نمیخورد ،مگر با رشــادتها ،شهامتها و
خونهای پاکی که ریخته شده است .همانطور که سردار سلیمانی
گفتند ما ملت شــهادتیم و برای ما عند ربهم یرزقون است .این
شــهادت را خدمت ملــت بزرگ ایران تبریک و تســلیت عرض
میکنم.خطیب زاده افزود :دولت عراق میزبان آقای ســلیمانی در
آن سفر بود و به دعوت رسمی دولت عراق تشریف برده بودند ،البته
پیامی از طرف عربســتان دریافت شده بود که خیلی دیپلماتیک
نبــود و واجد برخی ابعادی بود که ما بعــدا به صورت مکتوب از
طریق شــورای همکاری خلیج فارس پاسخ گفتیم .سردار در این
ســفر پیامهایی را داشتند میبردند ،ولی قبل از اینکه این پیامها
گفته شود به دســت آمران این فاجعه (ترور سردار) شنیده نشد
البته بعدا مکتوب آن گفته شد.سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد:
وزارت خارجــه از لحظات اولیه بعــد از این اتفاق به صورت تمام
قد وارد میدان شــد و ما موضوع را در اولویت خود قرار دادیم .ما
جلســهای را در صبحگاه همان روز بعد از نماز صبح داشتیم که
وزیر و معاونان و ارکان وزارت خارجه مســئولیتهای مستقیمی
برای پیگیری دریافت کردند .اصلیترین هدف ما آشکارسازی این
جنایت و تروریســم دولتی بود و این هــدف را پیگیری کردیم و
یکی از همانها رجوع به مراکز بینالمللی و سازمانهای مسئول
بینالمللی بود.خطیب زاده خاطرنشــان کرد :بیش از پنج نامه و
یادداشت رسمی در ســازمان ملل ثبت شد .هدف داشتیم خود
سردار و ماهیت فعالیتهایشان در منطقه روشن شود و از فضای
ماقاتهای دیپلماتیک در این راستا استفاده کردیم .سردار فقط
فرمانده نیروی قدس نبود ،ایشان یکی از ارکان توازن منطقهای و
صلح سازترین شخصیتهای منطقه بود که با رهبران کشورهای
مختلف روابطی را داشت.
اجازه نخواهیم داد خون شــهید پایمال شود و آنهایی که
چنین کردند از کیفر آن بی امان بمانند
وی بیان کرد :آمریکا خطای راهبردی بســیار بزرگی را انجام داد.
بیــش از  800مقاله و موضوعات مختلف در رســانههای مکتوب
منتشر و بیش از  ۱80مصاحبه انجام شده است .آمریکا را مسئول
کردیم و مهمترین هدف این بود که با بی کیفر ماندن آنچه آمریکا
انجام داده ،مقابله کنیــم .تمامی آنهایی که معاونت و دخالت در
ایــن زمینه داشــتند را تا موقعی که به محضــر عدالت نیاوریم،
فعالیتهایمــان را متوقف نخواهیم کرد.خطیب زاده گفت :بعد از
 20ژانویه این موضوع را در دادگاهها و مراجع بینالمللی پیگیری
میکنیم .وزیر خارجه به عنوان رأس تمامی فعالیتها در تمامی

ماقات ،جلسات و نامهها بخش عمدهای را به همین مطالبه برای
بی کیفر نماندن آمریکا تخصیص داد .هیچ ماقات و نامه و تلفنی
نبود که آقای ظریف در این زمینه صحبت نکند.این دیپلمات ارشد
کشورمان یادآور شد :اگر گزارشگر ویژه سازمان ملل این را عملیات
تروریستی نامید ،از این رو بود که وزارت خارجه گزارش مبسوطی
را در این زمینه برای ســازمان ملل ارســال کرد.وی تصریح کرد:
اجازه نخواهیم داد خون شــهید پایمال شود و آنهایی که چنین
کردند از کیفر آن بی امان بمانند .در ســطوح عالی این موضوع را
پیگیری خواهیم کرد .رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کرد و
موضوعی نیست که دولت ایران و حاکمیت جمهوری اسامی از آن
بگذرد .دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارد.
برای متنوع سازی روابط اقتصادی و خارجی خود از کسی
سؤال نمیپرسیم
ســخنگوی وزارت خارجه درباره صــادرات گاز ایران و خط لوله
صلح خاطرنشان کرد :این مبتنی بر مفروضات رسانهای است که
مطمئن نیستم چقدر درست باشد .ایران برای متنوع سازی روابط
اقتصادی و خارجی خود از کسی سؤال نمیپرسد .خط لوله صلح
یک دهه اســت و بیش از  80درصد این خط لوله در خاک ایران
آماده شده و طرف پاکستانی کار عمدهای نکرده است و دوباره این
قرارداد برای پنج سال دیگر تمدید شده است .امیدواریم این طرح
به نقطه اجرایی برســد .همکاریهای گازی و نفتی ایران براساس
نگاه راهبردی ایران به حوزه انرژی است.وی خاطرنشان کرد :روابط
ما با اروپا در حوزه انرژی همواره مختصات خود را دارد .قطعا روابط
نزدیکی با روسیه دارد .ما اساسا برای منافع خودمان و در چارچوب
منافع عالیه کشور تصمیم میگیریم .اینکه وارد چه بازاری شویم
قطعا با وزارت نفت اســت و اینها با وسواس و دقت و با محاسبات
جدی صورت میگیرد.
همه میدانند خلیج فارس برای ایران چه معنایی دارد
وی درباره حرکت زیردریایی رژیم صهیونیستی به خلیج فارس نیز
بیان کرد :نمیدانم این گزارش چقدر درست است .همه میدانند
خلیج فارس برای ایران چه معنایی دارد و میدانند ایران در حوزه
دفاعی خود چه سیاستی را دارد .می دانند اگر بخواهند از خطوط
قرمز ایران رد شــوند ،چه ریســک باایی دارد .در این بازیهای
رســانهای قرار نگیرید و شما بهتر میتوانید این عملیات روانی را
کنترل کنید.
درباره دفاع از کشور ذرهای تردید نداریم
وی دربــاره تحــرکات آمریــکا در منطقه نیز گفــت :ما به طور
روشــن گفته و هشدار دادهایم مسئولیت هرگونه توطئه چینی با
آمریکاست .برخی شیطنتها را شنیدهایم به آمریکا و دوستان در
منطقه پیام دادهایــم که آمریکا در روزهای پایانی حیات خود در
کاخ سفید دست به ماجراجویی جدیدی نزند.خطیب زاده تصریح
کرد :به دنبال تنش در منطقه نبوده و نیستیم .درباره دفاع از کشور
ذرهای تردید نداریم ،همه امتحان کردهاند و پاسخهای ما را دیدند.
امیدواریم عقایی که در واشنگتن هستند تنش زدایی کنند.

*دیپلماتهای ایران با کمک نهادها و ارکانهای نظام در
پی متنوع سازی روابط هستند
خطیب زاده در پاســخ به این سؤال که وزارت خارجه برای روابط
سازندهتر با کشورهای دنیا چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت:
سعی کردیم سیاست خارجی ایران یک سیاست خارجی متوازن
باشــد .در هفته دولت امسال مطلب مبسوطی را با گراف و نقشه
تهیه و در روزنامه ایران منتشــر شد .از همه عزیزان که در حوزه
سیاســت خارجی کار می کنند بروند و این مطلب را ببینند.وی
خاطرنشان کرد :این دولت دور از هیاهو و جنجالها اهداف عالیه
مردم و منطقه را در نظر گرفته اســت .ایران چهارراه ترانزیتی در
حوزههای مختلف است .شــاهد افتتاح خط آهن خواف  -هرات
بودیم .قراردادهای مختلف در حال پیگیری اســت .دیپلماتهای
ایران با کمک نهادها و ارکانهای نظام در پی متنوع سازی روابط
هســتند.خطیب زاده ادامه داد :یکی از ابعاد برجام که پیگیری و
اجرا شد برای خنثی سازی پروژه ایران هراسی و ایران ستیزی از
طریق پرونده ساختگی هستهای بود .بخشی از اجرای برجام برای
از بین بردن این پرونده ســاختگی بود و بخش دیگر برای متنوع
شدن روابط خارجی ایران بود .بعد از برجام شاهدیم چه حجمی
از مراودات تجاری و اقتصادی با مناطق مختلف دنیا انجام شد .این
به ما میگوید که چرا مذاکرات سختی برای عادی سازی این فضا
داشتیم .امیدوارم همانطور که تاریخ قضاوت درستی خواهد داشت
دوستان در رســانهها روایت درستی از اقدامات در حوزه سیاست
خارجی بدهند.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد :مسیر سیاست
خارجی ایران یک مســیر حاکمیتی اســت و وزارت خارجه یک
دستگاه حاکمیتی است.
مســئولیت هرگونه تنش زایــی و ماجراجویی به عهده
آمریکاست
وی در پاســخ به سوالی درباره تحرکات آمریکا گفت :ما به دنبال
تنش نیستیم و مســئولیت هرگونه تنش زایی و ماجراجویی به
عهده آمریکاست و ایران درباره امنیت و منافع ملی خود با کسی
شوخی ندارد و امیدواریم عقل بر برخی جنگجویان در کاخ سفید
بچربد.
مسئولیت دولت عراق در زمینه ترور شهید سلیمانی
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره اقدامات صورت گرفته و
تحقیقات انجام شده ایران با عراق در خصوص پرونده ترور شهید
سلیمانی نیز بیان کرد :سردار سلیمانی مهمان رسمی دولت عراق
و به دعوت این دولت و در خاک عراق این حمله صورت گرفت و
مسئولیت دوســتان و دولت عراق کاما روشن است و از روز اول
هم گفتهایم .وی خاطرنشان کرد :مصوبه پارلمان عراق برای اخراج
آمریکا از این کشور ،سند تاریخی و غرور ملت عراق است و صدای
ناب و خالص عراقی است .دیدید یک شرم بزرگ دیگر اتفاق افتاد و
یکی از نقاط تیره و تاریک حضور آمریکا در عراق رقم خورد .ترامپ
بی شرمانه چند نفر از قاتانی که در عراق کودکان بیگناه و مردم
را کشــته بودند مورد عفو قرار داد و میخندید و اینها خندههای
تلخی برای منطقه و حقوق بشر است و فکر نمیکنم کسی بتواند
در غرب در ادعای حقوق بشــری سر بلند کند.خطیب زاده بیان
کرد :امیدواریم دولت عراق بیش از پیش به مسئولیت خود عمل
کند .عامران ،آمران و مسببان باید مجازات شوند.به گزارش فارس،
وی درباره ســفر هیأت عراقی گفت :این سفر انجام شد و درباره
گمانه زنیهای رســانهای تعجب میکنم .رایزنیها با دوستان در
عراق داشــتیم و به دعوت ما آمده است و آخرین موضوعات مورد
رایزنی قرار گرفته است.

اروپا به تعهداتش برگردد
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات وزیر خارجه آلمان مبنی
بر اینکه ایران فرصت روابط دیپلماتیک با آمریکا را از دست ندهد،
اظهار داشت :من این جمله را اینگونه که شما عنوان کردید ندیدم.
اینکه کشــورها در چه چارچوبی با دیگران همکاری کند به خود
کشورها مربوط اســت .آمریکا خسارات زیادی به ایران وارد کرده
و قدم اولیه آمریکا بازگشــت بــه تعهداتش ذیل قطعنامه 22۳۱
اســت باید ببینیم آمریکا به تعهداتش برمیگردد .اروپا را دعوت
میکنیم به تعهداتش برگردد و امضایی که اروپاییها انجام دادند
توان انجام آن را دارند.وی درباره اینکه ظریف چرا با رســانههای
منتقد مصاحبهای نمیکند ،اظهار داشت :هر زمان درخواست شما
دریافت شود برای شما هم وقت میگذاریم .درخواستهای زیادی
از آقای ظریف است ما به این تقسیم بندی ها که به فضای همدلی
کمک نمیکند اعتقادی نداریم .شــما درخواست خود را بدهید و
چون فرمودید منتقد هستید به شما اول وقت میدهیم.

برای هر سناریویی آمادگی داریم
 ،خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا پیش بینی
میکنید دولــت ترامپ در روزهای باقیمانده اقدام نظامی را علیه
ایران صورت دهد؟ اظهار داشت :پیش بینی نه کار سیاستمداران
اســت ،نه دیپلماتها و کار محققان هم نیســت .وی افزود :ما به
عنوان یک دولت برای هر ســناریویی آمادگــی داریم و به همه
سناریوها فکر میکنیم و برای هر ســناریویی پاسخ آماده داریم.
امیدواریم در این روزهای آخر از هر تنش زایی دست بردارند.

نقشه راه  25ساله با چین
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سند جامع راهبردی بین ایران
و افغانستان گفت :این سند تقریبا نهایی شده و برخی موضوعات
جزیی اســت که آنها هم نهایی میشــود و به عنوان سند تنظیم
روابط امضا خواهد شــد که روابط را در چارچوب مشخصی قرار
دهد.وی همچنین گفت :نقشــه راه  25ساله ایران و چین متون
مبادله شــده است و این نقشه راه همکاری بلندمدت بین ایران و
چین است و انشاءاه در جریان است به جهت اینکه این سند به
مسائل روز نمیپردازد با دقت در حال گفتوگو هستیم که برای

در ســفر ظریف به آمریکای اتین موضوع واکسن کرونا
پیگیری شد و به جاهای خوبی رسیده
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه
گفته شده بود که تصویب نشدن لوایح  FATFمشکاتی برای خرید
واکســن کرونا ایجاد میکند ،اظهار داشت :درباره واکسن وزارت
بهداشت باید با جزییات پاسخ دهد .تا جایی که به وزارت خارجه
مربوط است هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است .در سفر ظریف
به آمریکای اتین موضوع واکسن پیگیری شد و به جاهای خوبی
رسیده است.
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گزیده خبر
سید حسن نصراه:

حاج قاسم سند واقعی مقاومت عراق بود

سید حســن نصراه دبیرکل حزب ه لبنان سردار ســلیمانی را مرد میدان و
عمل و ســند واقعی مقاومت عراق خواند و شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا
را عامل جنایت ترور وی دانســت سید «حسن نصراه» دبیرکل حزباه لبنان
در سخنرانی به مناسبت سالروز شهادت سردار سپهبد شهید «قاسم سلیمانی»
و روزهای پایانی سال  ، 2020آغاز سال نو میادی را به مردم لبنان و منطقه
تبریک گفته و تاکید کرد که سفر وزیر جنگ آمریکا به منطقه احتمااً پیامی
از ســوی رئیس جمهور آینده آمریکا برای رژیم صهیونیستی است.وی در ادامه
مصاحبه تلویزیونی با شبکه المیادین تاکید کرد که رسانههای دشمن به دنبال
ایجاد جنگ روانی در منطقه هستند .وی تاکید کرد که برخی اطاعات وجود
دارد مبنی بر اینکه یک زیر دریایی رژیم صهیونیستی وارد منطقه شده است که
البته این اطاعات هنوز تایید نشده ،ما این اطاعات را رد یا تایید نمیکنیم .اما
اگر این اطاعات درست باشد میتواند یک گام بزرگ در منطقه باشد.
«بن سلمان» طرح ترور رهبران مقاومت را در آمریکا مطرح کرد
دبیرکل حزب اه لبنان با اشــاره به تهدیدهایی که مبنی بر ترور وی صورت
گرفته باشد اظهار داشت :این تاشها طبیعی است و من از مدتها پیش در این
فضا زندگی کردهام .آمریکاییها در روزهای قبل از برپایی انتخابات نیاز به برگ
برندههایی برای خود داشتند و تصور میکردند که با تهدید من میتوانند برگ
برندهای در این انتخابات برای خود دســت و پا کنند .این استراتژی به حضور یا
عدم حضور دونالد ترامپ در کاخ ســفید ارتباطی ندارد و این استراتژی دائمی
آمریکاییها و هدف اسرائیلیها است .وی تاکید کرد که تنها خودش هدف این
حمات تروریســتی قرار ندارد و برخی فرماندهان و رهبران مقاومت نیز هدف
قرار دارند.ســید حسن نصراه افزود که عربستان سعودی نیز از مدتها پیش به
ترور من فکر میکرد و اطاعات دقیقی وجود دارد که ســعودی ها دست کم از
دوره جنگ یمن تاش گستردهای را برای ترور من در پیش گرفته اند .محمد
بن سلمان ،ولیعهد سعودی در سفری که به آمریکا داشت طرحی مبنی بر ترور
تعدادی از رهبــران مقاومت را مطرح کرده بود .البته آمریکاییها این ماموریت
را به روی دوش صهیونیســتها انداختند و سعودیها نیز اعام کردند که در
صورتی که اســرائیلیها بتوانند سیدحسن نصراه را ترور کنند تمام هزینههای
جنگ های آنها را خواهند پرداخت.
آمریکا ،اســرائیل و عربستان شــریک جنایت ترور سردار سلیمانی
هستند
سید حســن نصراه خاطرنشان کرد که سعودیها تصور میکنند با پول خود
می توانند تمامــی جنایتهای خود را دنبال کنند .آنها تصور می کنند که می
توانند با پول خود و بازسازی مناطق تخریب شده و پرداخت برخی غرامت ها به
مردم اقدامات تروریســتی خود را جبران کنند .سید حسن نصراه جنایت ترور
سردار سلیمانی را یک طرح سه گانه آمریکایی و صهیونیستی و سعودی دانست
و تاکید کرد که این عملیات با تحریک اسرائیلی ها و سعودی ها انجام شد .اما با
این وجود تنها کسی که میتوانست مسئولیت این جنایت را بر دوش بگیرد خود
ترامپ بود.وی تاکید کرد که این ترور یک ترور واضح و آشکار بود که شبانه انجام
شــد و کسانی که در این عملیات شرکت کردند و پهپادهایی که در آنجا بودند
خیلی با ترورهای دیگر از جمله ترور حاج «عماد مغنیه» یا ترور شهید«محسن
فخری زاده» متفاوت است .آنها با بالگردهای آپاچی این عملیات را انجام دادند
و خود ترامپ چندین بار در تبلیغات انتخاباتی خود به شــهادت رساندن سردار
سلیمانی اذعان کرد.
سردار سلیمانی سند واقعی مقاومت عراق بود
ســید نصراه اشاره کرد ،آمریکاییها از آن زمان به این نتیجه رسیدند که حاج
قاســم سلیمانی نقش قابل توجهی در حمایت از گروههای عراقی داشته است و
سردار سلیمانی سند واقعی مقاومت عراق بود .گروههای القاعده اعام میکنند
که  5هزار عملیات انتحاری در عراق انجام دادهاند اما باید بررسی شود که چند
تعداد از این عملیات ها ضد نیروهای آمریکایی بوده و مردم بیگناه را هدف قرار
نداده است .دســت کم  4800عملیات انتحاری علیه مردم عراق شامل سنی و
شــیعه و گروههای مختلف انجام شده است و فعالیتهای گروههای افراطگرا و
تکفیری بیشــتر شبیه یک نسل کشــی بود و هدف از این اقدامات به آسایش
رساندن اشغالگران آمریکایی در عراق بود.وی در ادامه گفت که وقتی مذاکرات
عراقــی -آمریکایی صورت گرفت که در نتیجــه آن توافق نامه خروج نظامیان
آمریکایی از عراق به امضا رسید آمریکاییها به سپاه قدس جمهوری اسامی پیام
دادند و خواهش کردند که مقاومت تنها دو ماه به آنها فرصت بدهد و آنها را زیر
حمات موشکی خود قرار ندهد تا آمریکاییها از منطقه بروند.
سه سیلی آمریکاییها از ترور سردار
دبیرکل حزب اه افزود ،ما بعد از شــهادت سردار سلیمانی این ضربه را دریافت
کردیم اما همانطور که حضرت امام خامنهای فرمودند خود تشییع جنازه سردار
سلیمانی یک ســیلی به آمریکاییها بود .ســیلی دوم حمله موشکی به پایگاه
آمریکایی عین ااســد بود .فرقی نمیکرد که آمریکایی در این عملیات کشته
بدهند یا نه .مســئله این بود که ایران توان پاســخ موشکی روشن ضد یکی از
اهداف بزرگ آمریکا در منطقه را داشت و این یک دستاورد تاریخی و بزرگ بود
که رسانهها باید آن را تحلیل میکردند ،این موضوع با اتفاقات دیگر قابل قیاس
نیست .سیلی سوم این بود که آمریکاییها فکر میکردند اگر سردار سلیمانی را
ابومهدی را ترور کنند محور مقاومت ضعیف میشــود .آنها تصور می کردند که
محور مقاومت بر پایه یک شخص استوار شده است اما این تصور آنها اشتباه بود
محور مقاومت بعد از شــهادت سردار سلیمانی نیز به پیروزی ها و دستاوردهای
خود ادامه داده است .رهبر معظم انقاب اسامی نیز به این موضوع اشاره کردند
که انتقام سخت پایان حضور آمریکاییها و هیمنه آنها در منطقه است ،البته این
مسیری است که در کوتاه مدت امکان آن وجود ندارد.
عامان این ترور هدف «انتقام سخت» قرار خواهند گرفت
ســید نصراه اشــاره کرد ،حضرت آیت اه خامنه ای در این زمینه به درستی
وارد عمل شــد و صحبت های خود را مطرح کرده اما من نیز آن را توضیح می
دهم که کسانی که به این ترور دستور دادند یا کسانی که آن را اجرا کردند باید
هدف انتقام سخت قرار بگیرند .البته این بازی نیاز به زمان دارد و هر کسی که
در عملیات و تصمیم گیری شریک بوده نه تنها هدفی برای ایران یا یک ایرانی
است که هدف قانونی برای هر انسانی است که وفادار به این شهدا باشد ،شهدایی
که ناجوانمردانه هدف قرار گرفتند .من در یکی از مناسبت ها به برادران عراقی
گفتم که سردار سلیمانی مهمان شما بود و در خانه شما بود که به شهادت رسید.
مسئولیت عراقیها در این پرونده سنگین تر از ایرانیها است.وی اظهار داشت،
هر کسی که اظهارات حضرت آقا را شنیده می تواند به این نتیجه برسد که فان
شــخص در این عملیات شریک بوده و باید مورد انتقام قرار گیرد .غیر از ترامپ
هر کســی که تصمیم گیرنده و عامل این عملیات بوده باید در این زمین هدف
انتقام سخت قرار گیرد .البته حضرت آقا کسی را در این زمینه مصداق نیاوردند.
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چهره روز
عزتاه فوادوند

از هر دری خبری

مشاغل بی سرپناه

چربیسوزی فوقالعاده
با ورزش در سرما!

ورزشی

یک مطالعه جدید نشــان میدهد که تمرینات پر فشــار در دمای
سرد میتواند به افزایش چربی سوزی بدن کمک کند .یک مطالعه
جدید نشان داده است که انجام تمرینات ورزشی در سرما میتواند
روش خوبی برای کمک به ســوزاندن چربیهای بدن باشد .ممکن
اســت تعداد نمونههای بررسی شــده در این مطالعه کم باشد ،اما
تحقیقات نشــان میدهد دمای محیط هنــگام ورزش میتواند بر
متابولیســم چربی تأثیر بگذارد .این تحقیق توســط دانشــمندان
دانشگاه "ارنتین"( )Laurenianکانادا انجام شد و تمرکز آن بر
ورزش پرفشار( )HIITبود؛ جایی که تمرینات ورزشی کوتاه و پرفشار
با دورههای بازیابی(ورزش با سرعت و توان کمتر) کم انجام میشود.
این قالب به دلیل مزایای چربی سوزی که به همراه دارد.

داستانهای رستم پهلوان
مجموعه «داســتانهای رســتم پهلوان» بــه گزارش
فریدون جنیدی و به کوشــش حســن قریبی منتشر
شــد .این مجموعه در  ۱۱مجلد گرد آمده و انتشــارات
آر َون با همراهی موسســه فرهنگی اکــو آن را در ۵۰۰
نسخه منتشر کرده اســت .در معرفی فرهنگستان زبان
و ادب فارســی از مجموعه «داستانهای رستم پهلوان»
آمــده اســت« :شــاهنامه» فردوســی معروفترین و
موثرترین کتاب در حوزه کشــورهای عضو اکو به شمار
میرود .این کتاب نهتنها منظور نظر ادبا و فرهیختگان،
بلکه از کتابهای مورد عاقه تمام اقشــار جامعه ایران
فرهنگی بوده اســت و از دیرباز تاکنون برخی از ادیبان
شاهنامهدوست و اســتادان فن برای انتقال مفاهیم این
اثر به کودکان و نوجوانان و نقل داســتانهای آن برای آنها کوشــشهایی کردهاند و شــاهنامه را به
نثر برگرداندهاند و گزیدههایی از آن فراهم آوردهاند« .داســتانهای رستم پهلوان» که در یک مجموعه
۱۱جلدی تدوین شده ،یکی از همین کوششهاست .فریدون جنیدی این مجموعه را که مشتمل بر ۱۱
داستان جداگانه رستم در شاهنامه است ،برای نوجوانان و جوانان نگاشته است .وی در هر جلد این کتاب
یک داستان رستم را همراه با شعرهای فردوسی به نثر درآورده است .عناوین این مجموعه عبارت است
از« :زال و رودابه»« ،رســتم و افراسیاب»« ،هفتخوان رستم»« ،نبرد هاماوران و جنگ هفت پهلوان»،
«رســتم و سهراب»« ،داستان سیاوخش ( ۱و « ،»)۲کاموس کشانی»« ،اکوان دیو»« ،بیژن و منیژه»،
«رســتم» و «اسفندیار».حسن قریبی که پیشتر به عنوان رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی
در شهر دوشنبه ،پایتخت تاجیکستان ،مجموعههای متعددی را به خط سیریلیک برگردانده و بهصورت
آیینهای ،با الفبای فارسی و سیریلیک منتشر کرده بود.

فرهنگ

کانی:

اگر میزبان جام ملتها شویم ،نواقص و مشکات حل میشود
پیشکسوت فوتبال ایران میگوید در صورت گرفتن میزبانی جام ملتهای آسیا ،مشکات و نواقص با همکاری دولت حل خواهند
شد .حسین کانی درباره وضعیت نامناسب ورزشگاه وطنی قائمشهر در دیدار تیمهای نساجی و پرسپولیس که منجر به حواشی
مختلفی شــد گفت :متاسفانه ورزشگاه شرایط خوبی نداشت .البته این شرایط برای پرسپولیس و نساجی برابر بود و هر دو تیم
نتوانستند بازی خوبی انجام دهند .به نظرم مسئوان نباید اجازه برگزاری بازی در چنین شرایطی را بدهند .جدا از اینکه کیفیت
بازی و تیمها را پایین میآورد ،میتواند صدمات کلیدی ،شکســتگی و برخوردهای شــدید را به دنبال داشته باشد .همه دیدیم
که بازیکنان روی زمین ســر میخوردند .پیشکســوت فوتبال ایران با بیان اینکه ورزش هم به عنوان بخشی از جامعه زیر فشار
است گفت :فشارهای خارجی و تحریمها باعث ضعیف شدن ورزش شده و زیرساختهای مناسبی ساخته نشده است .در چنین
وضعیتی ،تیمها هم از نظر کیفیتی دچار افت خواهند شد اما متاسفانه بعضیها سعی دارند افکار مردم را از واقعیت منحرف کنند.
در حال حاضر تمام تیمهای دولتی و خصوصی از نظر وضعیت مالی در شرایط نامساعدی هستند.

تخت گاز

برپایی همایش خوشنویسان جهان در ایران
خوشنویسانی از کشورهای مختلف جهان آثار خود را
در نمایشگاه و همایش بین المللی راه ابریشم با عنوان
«رقــص قلم» به نمایش میگذارند .حجت اه ایوبی،
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه نخستین
نمایشــگاه و همایش بینالمللی راه ابریشم با عنوان
«رقص قلم» اول تا چهارم بهمن برگزار میشود ،اظهار
کرد :ایران مهد هنرهای وااست .بهویژه هنرهای که
نســبتی با کتاب دارند .سال گذشته با همت مردم و
مدیران شهر همدان ،کمیســیون ملی ایران میزبان
ششمین نشســت بینالمللی راه ابریشم بود .در این
نشســت اندیشــه میراث معنوی راه ابریشم از سوی
ایران مطرح و بسیار مورد استقبال قرار گرفت .او ادامه
داد :نمایشــگاه خوشنویسی که در حاشیه این نشست برگزار شد توجه کشورهای عضو را به این
هنر واا معطوف کرد و یکی از مشترکات کشورهای عضو ابریشم ،بهرهمندی از هنر خوشنویسی
است .دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با بیان اینکه این گردهمایی بر محور یک هنر ایدهای
است که از سوی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران در سال گذشته مطرح شد ،عنوان کرد :چه هنری
ارجمندتر از هنر خوشنویســی که شناسنامه ما ایرانیان و مورد عاقه و احترام مردم جهان است.
از ســوی دیگر ،ایران مهد هنر خوشنویسی است حقیقتی است آشکار و انکارناپذیر .ایوبی با بیان
اینکه مشهد مقدس میزبان نخستین نمایشگاه و همایش بینالمللی راه ابریشم است ،تصریح کرد:
فراخوان کمیســیون ملی یونسکو مدتها پیش به کشورهای مختلف فرستاده شد .آثار دریافتی
بسیار پرشمار و گوناگون هســتند .در این جشنواره ،هنرمندان کشورهای گوناگون از تمدنها و
فرهنگهای گوناگون گردهم میآیند .صدها اثر به نمایش درخواهد آمد.

تیروتبرتش کارومیاد نرا
دستوقلمتنثارودیوانرا

قطباستهلطافتوشادی
جاموقدحتشرابوایوانرا
همتایتونیستداورعادل
بغاد دوریوقموسپاانرا
شایستهتوراریاستومیری
چونملکپیمبریسلیمانرا
میراثهدستصاحبمیراث
کنیسترینسخنسخناد نرا

عزتاه فوادوند مترجم آثار فیلســوفان صاحب نام در
ایران اســت .عزتاه فوادوند در ســال  ۱۳۱۴در شهر
اصفهــان به دنیا آمد .پدرش غامرضــا فوادوند قاضی
دادگســتری بود .پدرش دوره ای اســتاندار خوزستان و
دوره ای هم اســتاندار فارس بود .مدتی هم رییس کل
ثبت بود .پدرش نماینده دوره هفدهم مجلس شــورای
ملی هم بود .پدر بزرگش عزیزاه خان فوادوند از رجال
سیاســی و نماینده مجلس شــورای ملی بود .او پس از
گذرانــدن تحصیات پایه در تهران ،ابتــدا جهت ادامهٔ
تحصیل به انگلســتان رفت و به علت برخی مشــکات
دوباره به ایران بازگشــت و دوره دبیرســتان را به پایان
رسانید .سپس به پاریس رفت و در آنجا به مدت دو سال
مشغول تحصیل در رشتهٔ پزشکی شد .پس از مطالعهٔ کتابِ مسائل فلسفه اثر برتراند راسل پزشکی را رها
ِ
دانش فلسفه عاز ِم آمریکا شد و دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای
کرد و برای
ِ
تحصیل ِ
فلسفه را در دانشگاه کلمبیا گذراند .از اساتید او میتوان به آرتور دانتو ،رابرت کامینگ و سیدنی مورگن
بسر اشاره کرد .عزتاه فوادوند از سال  ۱۳۴۳تا  ۱۳۵۹در سمتهای مختلف در شرکت ملی نفت ایران
و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشــغول به کار بودهاســت .در کنار فعالیتهای شغلی ،به فعالیتهای
فرهنگی نیز پرداخت و چندین ترجمه از او در همان سالها منتشر شد .ترجمه کتابهای «فلسفه کانت»
و «آگاهی و جامعه» ،به ترتیب در دورههای هشــتم و نهم کتاب سال جمهوری اسامی ایران برگزیده
شدهاند .فوادوند دربارهٔ مترجم و ترجمه« :یکی از اعتقادات من در زمینهٔ برگرداندن آثار زبانهای دیگر
به زبان فارســی این بوده اســت که ترجمه باید تا حد امکان به متن اصلی وفادار باشد و مترجم باید از
مبهم گویی یا شیرین زبانی خودداری کند.

پیشنهاد

گنجینه

جان گرفتن صنعت خودروی بریتانیا پس از اعام توافق برگزیت
پس از تصمیم مهم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا که با نام برگزیت هم شناخته میشود نگرانیهای زیادی درباره صنعت خودروی
این کشور وجود داشت .بریتانیا که وطن برخی از مهمترین لوکس سازان دنیاست در صورت مواجه شدن با تعرفه اتحادیه اروپا ضررهای
قابلتوجهی را تجربه میکردند .برند بنتلی که در تملک فولکسواگن قرار دارد قب ًا برنامهریزی خود برای بدترین سناریوها را شروع کرده
بود اما حاا به نظر میرسد نیازی به این برنامهها نخواهد بود .بریتانیا و اتحادیه اروپا به یک توافق تجاری دست یافتهاند که بنا به گفته
بوریس جانســون نخستوزیر بریتانیا ارزشی حدود  ۶۶۰میلیارد پوند دارد .این توافق هنوز نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا و  ۲۷عضو
اتحادیه اروپاست اما دیگر ترسی از عدم دستیابی به توافق وجود ندارد .جانسون گفته این یک تجارت آزاد جامع است که مشابه تجارت
با کانادا میباشد .توافق برگزیت به بریتانیا اجازه خواهد داد محصوات خود را بدون وضع تعرفه در بازارهای اتحادیه اروپا عرضه کند .این
خبری عالی برای خودروسازانی همچون جگوار لندروور است که قب ًا اختااتی را در زنجیره تولید خود تجربه کردهاند .هنوز جزئیات
گفتوگوهای بریتانیا و اتحادیه اروپا منتشر نشده اما معمواً برای هر دو طرف یک توافق برد-برد خواهد بود .در خبرهای قبلی ادعا شده
این توافق شامل تعرفه صفر درصد برای محصوات بوده هرچند شهروندان بریتانیا برای کار در اتحادیه اروپا نیاز به ویزا خواهند داشت.

افراد الکلی در ابراز همدردی
دچار مشکل میشوند
مطالعات جدید نشان میدهد افرادی که الکل مصرف میکنند اختال
عملکردی گستردهتری در مغز خود دارند .این تحقیقات نشان میدهد
که مغز افرادی که میزان زیادی مشــروبات الکلی اســتفاده میکنند
باید تاش بیشتری برای ایجاد احســاس همدلی با افرادی که در درد
و ناراحتی هستند داشته باشــند .در این مطالعه  ۷۱شرکت کننده(از
فرانســه و انگلیس) شرکت داشــتند که فعالیت مغز آنها با اسکنرهای
افامآرآی  fMRIهنگام انجام کاری که باعث ایجاد احســاس همدلی
میشــد بررســی کردند .نیمی از این افراد به عنوان مصرف کنندگان
مشــروبات الکلی طبقه بندی شــدند و نیمی از آنهــا مصرف کننده
مشروبات الکلی نبودند .افرادی که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند
در حالت هوشیار مورد بررسی قرار گرفتند.

نظارت بر محصوات کشاورزی
با روشی نوین
گروهــی از محققان آمریکایی در بخشــی از پروژهای موســوم به
" "RIPEموفق به انجام عملیاتی شدند که هدف آن افزایش توانایی
محصوات کشاورزی است .برای دستیابی به این هدف ،دانشمندان
در حال تجزیه و تحلیل هزاران گیاه هستند تا دریابند چه تغییراتی
در ساختار گیاه یا ساختار سلولی آن میتواند تولید را افزایش دهد.
محققان آمریکا رویکرد جدیدی را برای تخمین ظرفیت فتوسنتزی
محصوات برای شناسایی دقیق این صفات با عملکرد باا و تسریع
در روند غربالگری ارائه دادهاند .فتوسنتز نقطه ورود دی اکسید کربن
به همه مواردی اســت که به گیاهان اجازه رشــد میدهد اما اندازه
گیری فتوسنتز تاج پوش بسیار دشوار است .بیشتر روشها نیز وقت
گیر هستند.

