ربیعی در نشست خبری:

دنیا بدون قاتل سردار سلیمانی جای امنتری است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت گفت :ما از اینکه قاتل سلیمانی بزودی از صحنه سیاست آمریکا کنار خواهد رفت خوشحالیم و اطمینان داریم که دنیا بدون قاتل سلیمانی ،جای امن
تری برای همه ملت های جهان است .علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر دیروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت :در هفته گذشته
موضوعات اقتصادی اعم از چگونگی تولیدات کشاورزی و صنعتی مانند خودرو ،کنترل قیمت ها و نیز مسائل معیشتی و سیاست خارجی در جلسات مختلف مورد
بحث قرار گرفت و تصمیمات ازم اتخاذ شد.وی تاکید کرد :بحث افزایش تولید در جلسه ستاد اقتصادی دولت دنبال شد و طرح جامع برای خودرو و کنترل قیمت
از سوی وزارت صمت در حال آماده شدن است.ربیعی گفت... :
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پاسخهای دژپسند قانعکننده نبود

کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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رئیس شورای رقابت خبر داد

فرمول قیمتگذاری
 18خودرو تغییر کرد

رئیس شــورای رقابت اعام کرد که طی بررســیهای صورت گرفته ،فرمول قیمت گذاری برای بخشی از
خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار ،قیمت گذاری انجام میشود .رضا شیوا دیروز در
نشســت خبری با اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی در مورد فرمول قیمت گذاری
خودرو انجام داد ،گفت که طی تصمیات اخذ شده قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد فقط خودروها تقسیم
بندی شده است....
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رایزنی برای دریافت مطالبات از عراق
به کجا میرسد؟
4

زیان 4500میلیارد تومانی دو خودروساز
بزرگ در شش ماه
5

سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح کرد

جزییات واکسن ایرانی کرونا

سخنگوی ســازمان غذا و دارو جزییاتی را درباره واکســن کرونای تولید داخلی تشریح کرد .دکتر
کیانوش جهانپور گفت :واکسن کرونای ایرانی هنوز تولید نهایی نشده است و مراحل کارآزمایی بالینی
را طی می کند و دیروز نهم دی  99فاز اول مطالعه انسانی آن عما آغاز شد .این به معنای رونمایی از
واکسن کرونا نیست ،بلکه شروع فاز اول مطالعه انسانی است .این واکسن از نوع ویروس غیرفعال شده
کرونا یا  Inactivated coronavirusاســت که ترکیبات آلومینیوم هم همراه دارد.وی افزود :این واکسن
دیروز فاز یک بالینی آن آغاز شد و اولین داوطلب تزریق آن هم خانم طیبه مخبر بودند .هر وقت این
واکسن تایید نهایی شود ظرفیت تولید انبوه آن هم آماده است .مهم تایید مراحل کارآزمایی بالینی
است و اگر تایید نهایی انجام شود در سال  ۱۴۰۰قابلیت تولید حداقل  ۸۰تا  ۱۰۰میلیون دوز واکسن
را تا آخر سال خواهند داشت ،ولی قبل از آن باید همه مراحل کارآزمایی بالینی به تایید سازمان غذا و
دارو رسیده باشد .سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :در عین حال تست انسانی حداقل یک واکسن
کرونای دیگر هم بزودی با مجوز کمیته اخاق در پژوهش وزارت بهداشت آغاز می شود.جهانپور با
بیان اینکه واکسن کرونا مانند هر واکسن دیگری که در کشور تزریق می شود ،با مجوز سازمان غذا و
دارو قابل تولید یا ورود به ایران است ،تاکید کرد :هر زمان قرار شد در حوزه صادرات واکسن کرونای
ایرانی اقدام کنیم ،می توان برای دریافت مجوز سازمان جهانی بهداشت یا سازمان های مرتبط بین
المللی یا کشــورهای مقصد برای این واکســن هم اقدام کرد.وی در پاسخ به این پرسش که بعد از
تولید واکســن کرونا این واکسن برای تولید و استفاده نیازمند مجوز سازمان بهداشت جهانی هست
یا نه گفت :ممکن اســت مستندات برای سازمان بهداشــت جهانی ارسال شود اما برای استفاده در
کشور نیازی به مجوز  WHOنیست و همه چیز با مجوز سازمان غذا و داروی ایران انجام می شود .هر
وقت قرار شد تولید برای صادرات داشته باشیم ،تولیدکننده می تواند برای مجوزهای بین المللی از
سازمان بهداشت جهانی هم اقدامات بیشتری را انجام دهد.جهانپور تاکید کرد :در ضمن تا این لحظه
هیچ واکسن خارجی هم مجوز ورود از سازمان غذا و داروی ایران ندارد و هر موردی که بخواهد وارد
کشور شود ،باید مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت کند .در عین حال واکسن کرونای ایرانی هم وارد
فاز یک مطالعه بالینی شده که بعد از اتمام این فاز و بررسی نتایج آن ،وارد فاز دوم و سپس فاز سوم
کارآزمایی بالینی خواهد شد و در نهایت بعد از اتمام فازهای مطالعه انسانی مجددا بررسی شده و در
صورت دریافت مجوز سازمان غذا و دارو وارد مرحله تولید انبوه خواهد شد.

 ۱۳۲فوتی کرونا در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته
ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید ۱9در کشور به یک میلیون و ۲۱۲
هزار و  ۴۸۱نفر رسید ،گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۳۲ ،بیمار کووید ۱9جان خود
را از دست دادند .دکتر سیما سادات اری ،گفت :تا دیروز  9دی  ۱۳99و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۶ ،هزار و  ۱۰۸بیمار جدید مبتا به کووید ۱9در کشور شناسایی شد که  ۸۱۵نفر از آنها
بستری شدند .بر این اساس مجموع بیماران کووید ۱9در کشور به یک میلیون و  ۲۱۲هزار و ۴۸۱
نفر رسید.وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۳۲ ،بیمار کووید ۱9جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و  9۴۶نفر رسید.به گفته وی ،خوشبختانه تا
کنون  9۶9هزار و  ۴۰۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری با بیان
اینکــه  ۵۱۲۸نفر از بیماران مبتا به کووید ۱9در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند ،ادامه داد :تا کنون  ۷میلیون و  ۵۱۳هزار و  ۵۳۴آزمایش تشخیص کووید ۱9در کشور انجام
شده است.سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اظهار کرد :در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل
ها ۱۰۸ ،شهرستان در وضعیت نارنجی و  ۳۴۰شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.سخنگوی وزارت
بهداشت با تاکید بر اینکه بهتر است تا حد امکان به شکل اینترنتی خرید کنیم ،پروتکلهایی که باید
هنگام خرید رعایت شــود را تشریح کرد .دکتر سیما سادات اری ،گفت :مراکز خرید و فروشگاهها
از کانونهای خطرزا در همهگیری کرونا هستند که رعایت نکات بهداشتی در این اماکن بسیار حائز
اهمیت است .بنابراین توصیه میکنیم تا حد امکان به شکل مجازی خرید کنید.وی افزود :در صورت
نیاز به خرید حضوری به صورت جمعی به خرید نروید و ترجیحا ساعات خلوت را برای خرید انتخاب
کنید .از حضور در فروشگاههای شلوغ و با سیستم تهویه هوای نامناسب خودداری کنید ،حتما ماسک
بزنید و نسبت به رعایت فاصلهگذاری  ۱.۵تا  ۲متر اقدام کنید.اری تاکید کرد :از لمس غیرضروری
نمونه اجناس پرهیز کنید و برای پرداخت پول از روشهای مجازی و دستگاه کارتخوان استفاده کنید
و از دست زدن به پله برقی در فروشگاهها اکیدا خودداری کنید و در صورت استفاده از آسانسور برای
فشار دادن دکمههای آن از دستمال کاغذی استفاده کنید و دستمال را در سطل زباله بیندازید .در
طول فرایند خرید از تماس دست با صورت ،بینی و دهان خودداری کنید.

آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا
پس از انجام مراحل اولیه و اخذ تأییدیه ،مرحله اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا ،با تزریق واکسن به تعدادی از داوطلبان آغاز شد.اولین بانوی
ایرانی که تست واکسن روی او انجام شد ،دختر «محمد مخبر» رئیس ستاد اجرایی فرمان امام است.دومین تست واکسن هم برهروی یکی از مدیران
ارشد مجموعه ستاد اجرایی انجام شد.سعید نمکی در حاشیه مراسم آغاز تست انسانی واکسن کرونای ایرانی ،بیان کرد :امروز یکی از روزهای بسیار
امیدوارکننده برای ملت ایران اســت و روزی اســت که ما بعد از مدتها تاش و پیگیری همکاران و دانشمندان برجسته کشور در حوزه تکنولوژی و
داروهای بایوتک ،واکســن کووید ۱9را بعد از طی مراحل مختلفی ،اعم از مطالعات و مدل های حیوانی ،تولید کردند و خوشــبختانه توانستیم اولین
تزریق را بر روی انسان انجام دهیم.وی افزود :این انسانی که اولین تزریق واکسن کووید  ۱9بر رویش انجام شد ،دختر نازنین دکتر مخبر ،رییس ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،بود .این پیامی بود به ملت ایران که چیزی را که قرار است به ملت ایران تزریق کنیم ،خودمان نیز به آن باور داشته
و قبولش داریم و اگر عارضه ای داشــته باشــد ،ما و خانواده هایمان برای اولین بار با جان و دل خریداریم .ما خون هیچ کدام مان را سرخ تر از خون
ملت شریف ایران نمی دانیم و جان افراد خانواده مان را عزیزتر از فقیرترین و زحمت کش ترین فرد در دورترین نقاط محروم این کشور نمی دانیم.
ایران ،اولین واکسن ساز آسیا
وی با بیان اینکه تهیه واکسن کرونا با تکیه بر توان و غرور ملی آغاز شد ،خاطرنشان کرد :بنده این افتخار را داشتم که به عنوان یک ایمونولوژیست،
سال ها در زمینه ارتقای واکسن سازی این کشور خدمت کنم( .بعدامفصل می گویم که  ۳۰سال قبل که مسئولیت بهداشت کشور را داشتم و پیگیر
آوردن تکنولوژی های جدید واکسن در منطقه بودم ،چه راه هایی را برای تهیه واکسن رفتیم ).ما  ۱۰۰سال است که در منطقه واکسن ساز هستیم.
کســانی که فکر می کنند ،اولین بار اســت که داریم واکسنی را تزریق می کنیم ،بسیار در اشتباه هستند .در سال  ۱۲99انستیتو پاستور و در سال
 ۱۳۰۳انستیتو رازی را داشتیم ،تمام مردم دوران زندگی شان را با واکسن های ایرانی آغاز کردند .ما اولین واکسن ساز آسیا بودیم و ما بودیم که به
بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه واکسن صادر میکردیم.نمکی تصریح کرد :البته مظلوم ماندن و مغفول ماندن این دو موسسه بزرگ بین المللی
لطمه هایی را به توســعه واکســن سازی کشور زد ،اما ما بر سر آنیم که با کمک معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و همچنین بقیه ساختارهای
وابسته اعم از انستیتو پاستور ،رازی و بخش خصوصی ،این مزیت کشورمان را به دنیا عرضه کنیم.وزیر بهداشت عنوان کرد :امروز ما در کشور پلتفرم
های مختلفی را به طور همزمان دنبال کردیم که یکی از آنها آزمایش انسانی است که دیروز آغاز شد .برای اینکه از دنیا عقب نمانیم و در عین حال
بتوانیم اگر یک پلتفرم موفق نبود ،پلتفرم دیگری را به عنوان تولید ملی جایگزین کنیم ،تمام راه ها را رفتیم .در روزهای بسیار نزدیک آتی ،زحمتی
که همکارانمان در انستیتو رازی کشیدند و کارشان را بر روی مدل های حیوانی انجام دادند و دارند مجوز تست انسانی را دریافت می کنند ،تجربه
خواهیم کرد .انستیتو رازی به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین واکسن سازهای منطقه است.وی ادامه داد :بعد از آن پلتفرم جدید دیگری قرار
دارد که وارد فاز حیوانی شده و به تدریج وارد فازم انسانی خواهد شد .در این اقدام بزرگ باید از دکتر مخبر ،دکتر جمشیدی و ستاد اجرایی فرمان امام
تشکر کنم که در یک راه پر ریسک سرمایه گذاری کردند و این اقدام ملی را آغاز کردند.وی در ادامه گفت :همچنین باید از تیم اجرایی و علمی این
کار تشکر کنم .تیم علمی در حوزه فرمواسیون ها ،مرحله تست حیوانی ،بعد از آن تست انسانی و از همه مهمتر رسیدن به صنعت تولید این واکسن
اقدام می کنند .از بانوی گرانقدر سرکار خانم دکتر محرز نیز تشکر می کنم که از دانشمندان پیشکسوت این کشور هستند .امیدوارم در آینده بسیار
نزدیک شاهد شروع فاز دوم بالینی و سپس فاز سوم انسانی باشیم و انشاءاه به سمت تولید ملی و تقویت غرور ملی در آیندهای نزدیک پیش رویم.
گفتنی است ،اولین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا با حضور وزیر بهداشت ،معاون علمی ریاست جمهوری ،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) و تیم تحقیقاتی این واکسن صبح دیروز انجام شد.
تولید ماهانه  1.5میلیون دوز واکسن ایرانی کرونا ظرف  3هفته آینده
رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ضمن اشاره به آغاز تست انسانی واکسن کرونای ایرانی گفت :در حال حاضر توانایی داریم که از دو یا سه هفته
آینده ماهانه  ۱.۵میلیون دوز از واکسن کرونا را در ایران طراحی و تولید کنیم .این در حالیست که تجهیزاتی که آورده و متصل میشود ،بخشی ادر
داخل قابل تهیه هستند و این امکان را به ما میدهد تا بتوانیم بیش از  ۱۲میلیون دوز واکسن در ماه تولید کنیم؛ قطعا اگر به این نقطه برسیم ،دیگر
چیزی به اســم مشــکل واکسن نخواهیم داشت .امیدواریم با کمک خدا بتوانیم این اقدامات را پیش بریم.ا ،محمد مخبر در مراسم آغاز تست انسانی
واکسن کرونای ایرانی ،گفت :تولید واکسن کرونا در ایران محصول یک کارگروهی و همکاری نزدیک وزارت بهداشت ،معاونت علمی ریاست جمهوری
و دانشــمندان شــجاع کشور با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و یک کار بی نظیر اســت که در تاریخ کشور ماندگار می شود.وی افزود :اگر یک چنین
همکاری گروهی نبود هرگز به چنین دستاورد بزرگی نمی رسیدیم .البته ستاد اجرایی فرمام امام(ره) از روزهای نخست شروع شیوع کرونا در ایران در
کنار وزارت بهداشت بوده است .اولین جلسه همکاری را شب انتخابات مجلس داشتیم و من به آقای نمکی اعام کردم که هر کمکی ازم است ستاد
اجرایی فرمان امام(ره) در خدمت وزارت بهداشت است.وی ادامه داد :در روزهای اول شیوع این بیماری مشکات زیادی داشتیم و حتی تامین وسایل
ضدعفونی یا ونتیاتور در کشور مشکل بود ،اما امروز نه تنها این مشکات را نداریم ،بلکه در این مدت توانستیم هر دارویی که کمترین احتمال را در
بهبود بیماری کووید ۱9-داشته در مدت دو تا سه هفته در کشور به تولید برسانیم و نگذاشتیم کشور دچار مشکل شود.رئیس ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) گفت :اکنون نیز با همت و تاش  ۲۴ساعته دانشمندان ایرانی و حمایت و دلگرمی خانم دکتر محرز توانستیم اولین واکسن کرونا را در ایران
تولید کنیم و با تمام توان برای توسعه این مسیر گام بر می داریم.مخبر تاکید کرد :عاوه بر این واکسن که دیروز وارد فاز مطالعه بالینی انسانی شد،
شش مسیر دیگر را برای تولید واکسن دنبال می کنیم که خدا را شاکرم که این دانشمندان با همت و تاش شبانه روزی در این مسیر اقدام کردند.
از شش مسیری که دنبال میکنیم ،به جز واکسنی که دیروز تزریق انسانیاش آغاز شد ،سه مسیر دیگرمان هم در همین مراحل است.وی افزود :واقعا
باید از تیم وزارت بهداشت که با شجاعت و اعتماد به نفس اقدام کردند ،تشکر کنیم .خوشبختانه این اقدام انجام شده است .اینکه واکسن را به صورت
آزمایشگاهی تولید کنیم ،یک موضوع است و اینکه مشکل مردم را در حوزه واکسن حل کرد ،مطلب دیگری است .ما این اقدامات را از روزهای اول آغاز
کردیم و امروز ملت عزیزمان خاطرجمع باشند که قطعا در حوزه واکسن با دانشمندان شجاع کشور ،قطعا کشور از نظر واکسن دچار مشکل نخواهد
شد .در حال حاضر توانایی داریم که از دو یا سه هفته آینده ماهانه  ۱.۵میلیون دوز از واکسن کرونا را در ایران طراحی و تولید کنیم.

ترامپ و مرکل همزمان میروند

روز گذشته در خبرها دیدم که آنگا مرکل پس از  ۱۸سال
سکانداری حزب دموکرات مسیحی در آلمان با این جمله
از قدرت کنارهگیری کرد« :من برای صدراعظم شدن زاده
نشــدم ،من همیشــه آرزویم این بوده که در مشاغلی که
بهعهده میگیریم آبرومندانه عمل کنم و آنها را آبرومندانه
ترک کنم» .او بظاهر با لبخند رضایت جایگاهی را ترک می
کند که در شرایط کنونی ترامپ بر سر ترک کردنش قشون
کشــی نموده اســت .مرکل در دوره تصدی در مقام صدر
اعظمی آلمان برای کشورش مفید بود اما برای جهان ،باور
ندارم .سیاستهای مرکل در برجام برای ایران آسیبزا بود
و متاسفانه همان راهی را رفت که ترامپ میرفت اگر چه به
ظاهر مثبت نشان نمیداد .سیاستهای اروپایی و آمریکایی
در غرب آسیا خسارتهایی را به مردم این منطقه تحمیل
کرد که شــاید تا صد ســال آینده امکان جبرانشان فراهم
نشوند .اگرچه مرکل با تمرکز روی قدرتمندتر کردن اروپا
در مقابل آمریکا ســرمایهگذاری ســنگینی را به کشورش
تحمیــل نمود اما جایگاه آلمان را در غرب آســیا تا حدی
حفــظ نمود .اینکه اروپا و آمریکا هــر دو منافع خود را در
خاورمیانه پایان یافته میدانند از نکات راهبردی در چشــم
انداز  ۲۰۲۱تا  ۲۰۳۰خواهد بود .یقینا متحدان و شــرکای
آلمان و آمریکا در خاورمیانه مســلماً به تغییر تمرکز اروپا
و نگاه به مناطق دیگر برای یافتن شــرکا و متحدان جدید،
واکنش نشان خواهند داد .برخی از آنها با کشورهای دوست
آلمــان و آمریــکا و برخی هم با کشــورهای رقیب همراه
خواهند شــد .حداقل در کوتاهمدت ،این کشورها از طریق
تولید ساح و یا جنگ مسلحانه به رفتاری پرخطر مبادرت
خواهند کرد .این نشــانهها همیناان نیز در یمن ،عراق،
لیبی ،سوریه  ،ترکیه و مناطق دیگر مشهود بوده و احتماا
افزایش نیز خواهند یافت .شــاید این تحلیل درست باشد
که ،هیچ یک از این مســائل ،بهاستثنای تکثیر تسلیحات،
برای غربیها شامل اروپا و آمریکا اهمیت چندانی ندارند،
هرچند که بیثباتــی فزاینده در این منطقه برای متحدان
آمریکا در اروپا بعنوان جغرافیای نزدیکتر ،شــاهد تأثیر
بحــران پناهجویی بر سیاستهایشــان بودهانــد اما برای
رقبای کشــورهای غربی در شرق آسیا که سهچهارم نفت
خود را از خاورمیانه وارد میکنند ،نگرانی مهمی محسوب
گردد .اخیرا جان آلترمن در یادداشتی که وب سایت مرکز
مطالعات بینالمللی و استراتژیک آمریکا آن را منتشر کرده
اســت؛ نوشــت « :در بحبوحه بحثها در خصوص موضع
متناســب آمریکا [ منظور ناتو اســت ] در خاورمیانه ،یک
مؤلفه کمتر موردتوجه قرارگرفته و گاهی کا فراموش شده
است .غالباً مردم تصور میکنند که آمریکا راهبرد خود در
خاورمیانه را به طور اساسی تغییر جهت خواهد داد و سایر
قدرتهــا باقدرت تمام وارد این منطقه خواهند شــد .این
اطمینان خاطر وجود ندارد که تغییر جهت راهبرد هر یک
از ایــن قدرتها [ چین ،ایران ،روســیه ] تأثیری بر منافع
آتی آمریکا نخواهد داشت» .اما این دیدگاه درست نیست.
با افزایــش تعامل غرب در خاورمیانه ،تعامل جهان در این
منطقه نیز افزایشی چشــمگیر یافته است .رقبا و شرکا به
طور یکســان با وضع موجود خاورمیانه پیوند خورده و در
صدد تحکیــم مواضع ماندگار خــود برنامهریزی میکنند.
تغییــر در وضع موجود خاورمیانه آنها را نیز تغییر میدهد
و اگر رقبا و شــرکا تحت تأثیر قرار گیرند غرب شامل اروپا
و آمریکا نیز متأثر خواهد شــد .شاید آمریکا احساس کند
که کارش در خاورمیانه تمام شــده اســت اما برای ناتو و
مخالفانــش هرگز ایــن راهبرد صادق نیســت .چین فاقد
منابــع نفت و گاز ازم برای پیشــبرد اقتصاد خویش بوده
و در ســالهای آتی ظاهرا ً به خاورمیانه وابســتهتر خواهد
بود .مســلماً این کشــور به دنبال افزایش جای پای خود
در این منطقه بوده و بــه دنبال بهرهبرداری از موضع برتر
خویش برای فشار بر همسایگان آسیای شرقی خود خواهد
بود که آنها نیز به خاورمیانه وابســته هســتند .از آنجائی
که کشورهای خاورمیانه با چشمانداز عقبنشینی آمریکا و
پیشروی چین در این منطقه مواجه هستند ،آلمان بعنوان
قدرت برتر اروپــا و آمریکا بعنوان کدخــدای جهان برای
جلوگیری از نفوذ چین در زیرساختهای فیزیکی و ف ّناورانه
این منطقه شدیدا ً تحتفشار خواهد بود .چین نمیخواهد
که جای خالی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه یا مناطق
دیگر را پر کند اما به دنبال پیشبرد امنیت خویش با ابزاری
دیگر اســت .اگر چین بتواند تجهیزات نظارتی فراگیری در
این منطقه ایجاد کند ،به دســتاورد بیشتر از تقویت چند
برابــری قدرت حضور نظامی محدود این کشــور دســت
خواهد یافت .این کشور با دولتهای خاورمیانه نیز روابطی
خوب برقرار خواهد کرد ،چراکه مدل توسعه اقتصادی چین
بدون تحوات سیاســی و اجتماعی ،تقریباً همه آنها را در
مواجهه با چشــمانداز نارضایتی عمومــی ،تحت تأثیر قرار
داده است .خداحافظی آنگا مرکل با رضایت و تحت تاثیر
شرایط بسیار سخت کرونایی و اقتصاد تابع آن و فشار اروپا
در مواجهــه با برگزیت و یک بام و دو هوایی انگلیس برای
او نجاتبخش ولی برای اروپا هزینهزاست .اما تحمیل فشار
بر ترامپ بمنظور تحویل کاخ ســفید بــرای آمریکا و بقیه
کشورها خصوصا غرب آسیا مفید فواید است.
والسام
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گزیده خبر
رییسی در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی قضایی عراق

آمریکا را مصداق بارز تروریسم دولتی
میدانیم
رئیس قوه قضاییه جمهوری اســامی ایران در تماس تلفنی با رئیس شــورای
عالی قضایی عراق ،گفت :اجرای بدون تبعیض و بدون استثناء عدالت ،سیاست
قطعی جمهوری اســامی ایران در خصوص مجازات آمران ،مباشــران و قاتان
اقدامتروریســتی سال گذشته در بغداد است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،
رئیســی صبح دیروز (سه شنبه  ۹دی) در تماس تلفنی با «فائق زیدان» رئیس
شورای عالی قضایی عراق ،ضمن تشکر از مراجع قضایی این کشور برای پیگیری
مستمر پرونده ترور شهید سلیمانی ،شهید ابومهدی المهندس و سایر همراهان
آنها ،امنیت ملی ایران و عراق را در هم تنیده و غیرقابل تفکیک خواند و عنوان
کرد :ما امروز شاهد اراده جدی ایران و عراق برای مبارزه مشترک با عوامل تنش
زا و امنیت زدا هستیم.رئیس قوه قضاییه اقدام تروریستی سال گذشته را با هدف
متوقف کردن ایران و عراق در مسیر پیشرفت و توسعه دانست و با تاکید بر لزوم
مبارزه با تروریســم ،اظهار کرد :امروز ما آمریکا را مصداق بارز تروریسم دولتی
میدانیم.رئیسی اختاط خون شهیدان سلیمانی و ابومهدی تضمین کننده پیوند
راهبردی و ناگسستنی میان دو کشور ایران و عراق دانست و تصریح کرد :اجرای
بدون تبعیض و بدون اســتثناء عدالت ،سیاست قطعی جمهوری اسامی ایران
در خصوص مجازات آمران ،مباشــران و قاتان اقدام تروریستی سال گذشته در
بغداد اســت.رئیس قوه قضاییه آمریکا را دشمن مشترک ملتهای ایران و عراق
دانســت و با تاکید بر اینکه همکاری ایران و عراق باید به پیگرد قانونی نســبت
به کسانی که در جنایت بزرگ تروریستی سال گذشته نقش داشتند بیانجامد،
عنوان کرد :اجرای مصوبه پارلمان عراق در خصوص خروج آمریکایی ها ،تضمین
کننده امنیت کشور عراق خواهد بود.رئیسی با تاکید بر این نکته که کشورهای
منطقــه توانایی تامین امنیت بدون دخالتهای بیگانگان را دارند ،گفت :حضور
آمریکا در منطقه جز ناامنی هیچ دســتاوردی نداشته و عامل آشفتگی و اخال
در امنیت منطقه بوده اســت.همچنین در این تمــاس تلفنی «فائق زیدان» بر
اجرای بدون تبعیض عدالت در پرونده ترور شهیدان سلیمانی ،ابومهدی و سایر
همراهان آنها تاکید کرد و با بیان اینکه اختاط خون این شــهیدان بر وحدت
دو کشــور ایران و عراق افزوده است ،گفت :ما شاهد برگزاری مراسم سوگواری
دو شهید در کشورهای عراق و ایران هستیم و میبینیم که عکسهای دو شهید
در این مراسمها در کنار هم قرار داده میشود که این مساله خود نشان دهنده
وحدت و سرنوشــت مشترک دو کشور است.وی با تاکید بر لزوم اجرای عدالت
در خصــوص پرونده ترور فرماندهان مقاومت بدون هیچگونه تبعیض ،ادامه داد:
همچون شما معتقدیم مرتکبین ،آمرین و افرادی که اطاعات این جنایت را افشا
کرده باشند باید مجازات شوند و این مساله در قانون کشور عراق وجود دارد .در
عین حال ،هم اکنون دولت عراق به ســمت عملی کردن مصوبه پارلمان درباره
اخراج نیروهای آمریکایی در حال حرکت است.رئیس شورای عالی قضایی عراق
همچنین با اشــاره به ضرورت تامین امنیت منطقه توسط کشورهای حاضر در
آن ،گفت :نیازی به حضور نیروهای بیگانه برای تامین امنیت احساس نمیشود.
وزیر اطاعات:

ملت ایران در لبیک به رهبر انقاب حماسه
 ۹دی را رقم زد
وزیر اطاعات گفت :ملت سربلند ایران اسامی در لبیک به مقام معظم رهبری
(مد ظله العالی) ،حماســه ماندگاری را در  ۹دی  ۱۳۸۸رقم زد .حجتااسام
محمود علوی وزیر اطاعات در پیامی به مناســبت فرا رسیدن سالروز نهم دی
گفت :در شرایطی  ۹دی را پاس میداریم که با ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید
حاج قاســم ســلیمانی و همراهان غیورش بدســت رژیم تروریستی آمریکای
جهانخوار و شــهادت دکتر حاج محسن فخری زاده توسط رژیم جعلی اسرائیل
غاصب ،مظلومانه در آتش کین آن جنایت پیشــه گان ،سوختند و سرافرازانه به
لقاء حق پیوستند.
متن کامل پیام وزیر اطاعات به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ملت ســربلند ایران اســامی در لبیک به مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)،
حماســه ماندگاری را در  ۹دی  ۱۳۸۸رقم زد و برگ زرینی بر تاریخ سراســر
افتخار ایران اسامی افزود و توطئه های دشمنان را با بصیرتی مثال زدنی خنثی
و امید بدخواهان را به یاس مبدل نمود.اینک در شرایطی این روز تاریخی را پاس
می داریم که با ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان
غیورش بدست رژیم تروریستی آمریکای جهانخوار و شهادت دکتر حاج محسن
فخری زاده توسط رژیم جعلی اسرائیل غاصب ،مظلومانه در آتش کین آن جنایت
پیشه گان ،ســوختند و سرافرازانه به لقاء حق پیوستند.اینجانب با گرامیداشت
یاد و نام ســردار دل ها ،شهید حاج قاسم سلیمانی ،روز ملّی و غرور آفرین نهم
دی را به محضرعظیم الشــأن ولی امرمسلمین حضرت آیت اه العظمی خامنه
ای (حفظه اه) و مردم غیور و وایتمدار صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم و
به هموطنان خداجوی میهن عزیزمان اطمینان می دهم که سربازان گمنام آقا
امام زمان (عجل اه تعالی فرجه الشریف) در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد ،تحت
توجهات و الطاف خفیه الهــی در انجام وظایف خطیر خویش لحظه ای درنگ
نخواهند کرد و در حفظ و حراســت از امنیت پایدار این نظام مقدس منتســب
به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السام) ،دستاوردهای امام راحل (رضوان
اه تعالی) و شهدای واامقام از هیچ کوشش و جانفشانی ،دریغ نخواهند نمود.
سید محمود علوی وزیر اطاعات

اعطا نشان فداکاری ارتش به شهید سلیمانی
شورای عالی نشان ها در ارتش نشان فداکاری ارتش را به شهید سلیمانی اعطا
کرد .با تصویب شــورای عالی نشــانهای ارتش جمهوری اسامی ایران ،نشان
افتخاری فداکاری ارتش به شهید سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی تعلق گرفت.
نشان فداکاری بااترین نشان داخلی ارتش است که در سال  ۹۹به پاس رشادت
 ۱۱۸۴دانشجو دانشآموخته شهید دانشگاه افسری امام علی(ع) ارتش جمهوری
اسامی ایران به تصویب فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظله
العالی) رســیده است که در واقع نماد ایثار و از خودگذشتگی ارتش جمهوری
اســامی ایران ،در راه پاســداری از اســتقال و تمامیت ارضی کشــور و نظام
جمهوری اسامی ایران است.این نشان به پاس ایثار و فداکاری سردار حاج قاسم
سلیمانی ،از ســوی ارتش جمهوری اسامی ایران به صورت افتخاری به ایشان
تعلق گرفت.پیش از این نیز نشــان فداکاری به شهیدان گرانقدر ،امیر سرلشکر
«ولیاه فاحی» ،امیر سپهبد «سیدمحمدولی قرنی» ،امیر سپهبد «علی صیاد
شیرازی» ،امیر سرلشکر «منصور ستاری» و امیر سرلشکر «سیدموسی نامجوی»،
امیر سرلشکر «مسعود منفرد نیاکی» ،امیر سرلشکر «حسن آبشناسان» ،مرحوم
امیر سرلشــکر «محمد سلیمی» و مرحوم امیر سرلشکر «قاسمعلی ظهیرنژاد»
اعطا شده است.
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ربیعی در نشست خبری:

2

دنیا بدون قاتل سردار سلیمانی جای امنتری است

ســخنگوی دولت گفت :ما از اینکه قاتل سلیمانی بزودی از صحنه سیاست آمریکا کنار
خواهد رفت خوشــحالیم و اطمینان داریم که دنیا بدون قاتل سلیمانی ،جای امن تری
برای همه ملت های جهان اســت .علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر دیروز (سه
شنبه) در نشســت خبری با اصحاب رسانه اظهار داشــت :در هفته گذشته موضوعات
اقتصادی اعم از چگونگی تولیدات کشــاورزی و صنعتی مانند خودرو ،کنترل قیمت ها
و نیز مسائل معیشتی و سیاســت خارجی در جلسات مختلف مورد بحث قرار گرفت و
تصمیمات ازم اتخاذ شــد.وی تاکید کرد :بحث افزایش تولید در جلسه ستاد اقتصادی
دولت دنبال شد و طرح جامع برای خودرو و کنترل قیمت از سوی وزارت صمت در حال
آماده شــدن است.ربیعی گفت :یکی از مهمترین مصوبات آیین نامه اجرایی قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که در  ۱۱ماده به تصویب
هیئت دولت رسید.وی تاکید کرد :با توجه به عنوان قانون که برای رفع تحریم ها است
و نظر نمایندگان مجلس که معطوف به رفع تحریم ها بوده اســت ،دولت هم در اجرای
این قانون ،حساســیت های زمانی ،منافع ملی ایران و چگونگی و اجرای اثربخش برای
رفع تحریم را با نگاهی به آینده کشــور مدنظر قرار داد.ســخنگوی دولت گفت :دولت با
واگذاری  ۴۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان ســهام به سه بانک موافقت کرد که  ۱۴هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان از آن برای یارانه کمک معیشتی ناشی از کرونا و  ۲۹هزار میلیارد
تومان هم بابت پرداخت دیون به بانکها است .بنابراین چگونگی تامین منابع معیشتی
کرونا که طرح مجلس و دولت در این زمینه با هم ادغام شــد ،مورد تصویب دولت قرار
گرفت.ربیعی تاکید کرد :دیروز روز صنعت پتروشــیمی بود .صنعت پتروشیمی نمادی
اســت از خاقیت نیروهای تاشگرای داخلی ،دوراندیشی و تدبیر در دولت و تاش های
دولتمردان برای رفع اثر تحریم ،رشد و توسعه کشور در سختترین شرایط .در این دوران
گسترش صنعت پتروشیمی یکی از دستاوردهای مقابله با خام فروشی نفت است و امروز
بخشی از منابع ارزی کشور هم متکی بر صادرات پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت
است.وی تصریح کرد :دولت یازدهم با هدف تداوم روند توسعه صنعت پتروشیمی همچون
نخستین جهش صنعت پتروشیمی که در طول سالهای  ۷۵تا  ۸۵صورت گرفت ،توسعه
ایــن صنعت ارزشآفریــن را در قالب جهش دوم صنعت پتروشــیمی با اولویت تکمیل
طرحهای نیمهکاره در دســتور کار قرار داد.ســخنگوی دولت خاطرنشان کرد :با تحقق
جهش دوم صنعت پتروشــیمی تا پایان سال  ،۱۴۰۰تعداد مجتمع های پتروشیمی به
 ۸۳مجتمع و ظرفیت تولید صنعت به ساانه  ۱۰۰میلیون تن ،دقیقاً طبق اهداف برنامه
ششم توسعه می رسد و درآمد این صنعت نیز تا پایان  ۱۴۰۰به  ۲۵میلیارد دار خواهد
رســید.ربیعی تاکید کرد :در ســال  ۴۶ ، ۹۲مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید ساانه
 ۵۶میلیون تن فعال بود که هم اکنون تعداد مجتمع ها به  ۶۴مجتمع با ظرفیت تولید
ســاانه  ۷۷میلیون تن رسیده است.وی افزود :بهره برداری از  ۱۷طرح پتروشیمی برای
ســال  ۹۹به عنوان سال طایی صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده است به طوری که
ظرفیت صنعت پتروشــیمی در پایان امســال به بیش از  ۹۰میلیون تن در سال خواهد
رســید .تاکنون  ۹طرح به بهره برداری رسیده است.سخنگوی دولت گفت :برنامه ریزی
برای تدوام توسعه صنعت پتروشیمی در سال های آتی نیز انجام شده است به طوری که
با تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال  ۱۴۰۴ظرفیت صنعت پتروشیمی
کشــور به بیش از  ۱۳۳میلیون تن با درآمد  ۳۷میلیارد داری خواهد رســید.ربیعی در
ادامه با اشاره به سند تحول قضایی که اوایل این هفته توسط رییس قوه قضاییه اباغ شد،
گفت :این سند حاوی نکات مهمی است از جمله اینکه این سند مواجهه فعال ایجابی در
حکمرانی قضایی را مورد تاکید قرار داده است .سند تحول قضایی به آزادی های مشروع
توجه کرده و شفافیت و همچنین پاسخگویی را در محور کار قرار داده است.وی افزود :این
ســند همچنین رویکردی پیشرو در مساله حقوق شهروندی و همچنین جلب مشارکت
نهادهای مردمی برای صیانت از حقوق عامه ،پیشگیری از فساد ،میانجی گری و حمایت
از بزه دیدگان و باز اجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.سخنگوی دولت با بیان
اینکه از این سند استقبال میکنیم و تمام مساعی خود را برای اجرایی کردن آن به کار
خواهیم بست ،اظهار کرد :این سند در کنار سند حقوق شهروندی ،می تواند رعایت حقوق
عامــه را به ارمغان بیاورد و تــاش دو قوه اجرای آن را متضمن خواهد بود.ربیعی تاکید
کرد :شنبه آینده اولین سالگرد ترور غیرانسانی و وحشیانه و شهادت قهرمانانه سردار حاج
قاسم سلیمانی است .درد فقدان این مرد آسمانی هنوز مانند لحظه نخست شنیدن این
خبر هولناک ،آزار دهنده و طاقت فرساســت.وی افزود :قاتان سلیمانی ،نه تنها قهرمان
ملــت ما را از ما نگرفتند بلکه او را به قهرمــان ابدی ایران و همه ملت های آزاده جهان
تبدیل کردند .سلیمانی امروز نماد تزلزل ناپذیری در ایمان ،حریت در اعتقاد ،شجاعت در
میدان ،اعتدال و انصاف در سیاست و ثبات قدم در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است
و نامش تا همیشه در این عرصه ها خواهد درخشید.سخنگوی دولت گفت :قاتان سردار
سلیمانی به بهانه ضربه زدن به سیاست ایران در دفاع از صلح عادانه در سراسر منطقه
دست به این جنایت زدند اما با گذشت همین یکسال کوتاه هم باید فهمیده باشند که نه
تنها محروم کردن ملت های مظلوم منطقه از شهامت و درایت سلیمانی در نبرد با داعش
و دیگر اشکال تروریسم ،تاثیری بر اراده ملت های ما در این مسیر طوانی نداشته بلکه

ثابت کرد که با وجود چنین اشرار بی رحم و سنگدلی ،تداوم راه مقاومت و ایستادگی در
برابر زورگویی و اشغال گری اجتناب ناپذیر است.
ربیعی تاکید کرد :البته ما از اینکه قاتل ســلیمانی بزودی از صحنه سیاست آمریکا کنار
خواهد رفت خوشــحالیم و اطمینان داریم که دنیا بدون قاتل سلیمانی ،جای امن تری
برای همه ملت های جهان است .یکبار دیگر شهادت این سردار بزرگ را به همه خانواده
آن عزیز بزرگوار ،مقام معظم رهبری و مردم ایران تسلیت عرض می کنم.
وی در ادامه با بیان اینکه در ایام ســوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) قرار داریم و مقام
واای دختر پیامبر اعظم غیرقابل توصیف اســت ،گفت :فاطمه زهرا(س) یک همســر،
همراهی فداکار ،مادری مربی و کنشگری اثرگذار در عرصه سیاســی و اجتماعی دوران
خویش بود و با بصیرتی مثــال زدنی تأثیرگذاری ماندگاری در زمانه خویش تا به امروز
گذاشته است.ســخنگوی دولت گفت :ما باید معنا و مفهوم زندگی حضرت زهرا(س) را
بفهمیم و بدانیم زندگی آن بزرگوار مایه ســعادت و حیات طیبه است و امیدوارم جامعه
امروز ایران بیش از هر زمانی به شیوه و زندگی آن بزرگوار تاسی بجوید.ربیعی تصریح کرد:
همچنین سال جدید میادی را به همه مسیحیان جهان و بخصوص به هموطنان آشوری
و ارمنی خود تبریک میگویم .ســال جدید میادی فرصتی است برای تامل درباره پیام
محبت ،صلح ،مدارا و ارزش های انسانی که عیسی مسیح پیام آور الهی آن بوده است.وی
افزود :ارزش های جهانشمول بشری حضرت مسیح ،معیار روشنی به دست می دهد تا
بــه کمک این تناقض عمیق اقدامات جنگ افروزان آمریکایی در جنگ اقتصادی آمریکا
علیه معیشــت ســامت و اقتصاد و ایرانیان را در معرض داوری افکار عمومی جهانی و
بخصوص افکار عمومی جهان غرب قرار بگیرد.ســخنگوی دولت گفت :تحریم های ضد
ایرانی بخصوص در مرحله کنونی که از مرحله تحریم های چهل ساله اخیر عبور کرده و
به یک جنگ تمام عیــار اقتصادی ارتقا یافته با روح صلح مدار تعالیم معنوی و اخاقی
مسیح نا همخوان است.ربیعی با اشاره به بحث کرونا گفت :همچنین در مورد بحث کرونا
خوشبختانه امروز هیچ شهر قرمزی نداریم ،با این وجود در حال حاضر  ۱۰۸شهر نارنجی
و  ۱۴۰شهر در وضعیت زرد داریم .تاکنون ویروس جهش یافته انگلیسی در ایران مشاهده
نشــده ولی وزارت بهداشــت و درمان با هماهنگی سایر دســتگاهها به ویژه وزارت راه و
شهرســازی مراقبت ازم برای پیشگیری را دنبال میکند.وی تاکید کرد :ابتا ها به یک
چهارم و در تعداد مرگ و میر در هر هفته به یک سوم کاهش یافته است و  ۷۵۰۰مورد
مرگ و میر کم شــده اســت .البته این وضعیت کاما شکننده است .ما کماکان نیازمند
رعایت پروتکلهای بهداشــتی هســتیم .مقداری تعلل و کوتاه آمدن ها ما را دوباره به
وضعیت نگران کننده ای پیش خواهد برد.ســخنگوی دولت گفت :نباید بعد از فروکش
کردن موج بیماری دچار عادیانگاری و خوشبینی و در نهایت غفلت از ویروس بشویم.
این ویروس در کل دنیا در حال تغییر است و البته می تواند بدتر یا بهتر شود .هنوز هم
تجمعات عامل اصلی ابتا به ویروس کرونا است و هر تجمعی امکان بالقوه انتشار ویروس
را دارد.ربیعی گفت :در فصل ســرما قرار داریم و مراقبت ها و رعایت پروتکل ها و عدم
تجمعات ما را به سمت قطع زنجیره انتشار ویروس کمک می کند .مصوبات ستاد کرونا
علمی و براســاس نظرات کارشناسان و تجربیات ســایر کشورهاست و هرگاه مردم این
مصوبــات را به طور جدی اجرا کرده اند توفیقات بســیار خوبی داشــته ایم.وی افزود:
دستورالعملهای وضع شده پویا بوده و تا پایان کرونا این قواعد حکمفرما هستند و این
مردم هســتند که می توانند با رعایت درست پروتکلهای بهداشتی شهرهای خود را به
سمت زرد شدن پیش ببرند تا براساس دستورالعمل ها گشایش های بیشتری برای آنها
اتفاق بیفتد.ســخنگوی دولت در رابطه با همکاری های نظامی ایران ،چین و روســیه و
احتمال تاسیسات نظامی مشترک در خلیج فارس در دریای عمان برای مقابله با حضور
ایاات متحده و اسرائیل و ایجاد صلح و امنیت ،خاطرنشان کرد :مناسبات دوستانه با دو
کشور روسیه و چین در اوج خود پیش میرود هر چند محدودیتی برای تعمیق این روابط
در همه جنبه های سیاسی ،اقتصادی و امنیتی نداریم اما بارها اعام کردیم که امنیت در
منطقه خلیج فارس باید توسط کشورهای صاحب این منطقه تامین شود.وی با بیان اینکه
این تنها راه رسیدن به امنیت عادانه همه کشورها و تضمین صلح و ثبات بلندمدت است،
عنوان کرد :ما نظامی دیده شدن خلیج فارس را به سود هیچ کشوری در منطقه و جهان
نمیدانیم و امیدواریم سرانجام ،آمریکا هم دست از ماجراجویی های فرامرزی خود بردارد.
ایران و روسیه در حوزههای مختلف از جمله دفاعی همکاریهای خوبی دارند که فراتر از
ســطح دو جانبه است و مواضع همســوی دو کشور در مبارزه با تروریسم و افراطیگری
زمینه همکاریهای دیگر را هم فراهم کرده اســت که از جمله می توان به همکاری در
ســوریه اشــاره کرد.ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه امنیت خلیج فارس باید توسط
کشورهای منطقه تامین شود ،بیان کرد :در این زمینه پیش از این ،طرح مشخصی ارائه
شد و هنوز هم بر آن پافشاری داریم و برخی کشورهای منطقه را دعوت میکنیم به جای
دشمنی و اتکا به بیگانگان ،نگاه منطقه ای داشته باشیم تا در کنار هم و با ایران قدرتمند
صلح و امنیت خلیج فارس را تضمین شــده بدانیم.ربیعــی در ادامه در رابطه با آخرین
تصمیمات مجلس و دولت در خصوص بودجه  ،۱۴۰۰تصریح کرد :جلسه مشترک میان
دولت و مجلس برگزار شد .در جلسه دیروز عصر سران محترم قوا هم بخشی از جلسه در

خصوص بودجه بوده اســت .در واقع اصاحات مورد بحث در جلسات مشترک دولت و
مجلس ،عمدتا حول دســتورات مقام معظم رهبری مبتنی بر واریز ســهم  ۳۸درصدی
صندوق توســعه ملی به ازای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز( ،معادل ۴۰
هزار میلیارد تومان) و عدم برداشــت از صندوق توسعه ملی برای مصارف تبصره  ( ۴که
تقریبا معادل  ۵۲هزار میلیارد تومان) و همچنین بازپرداخت کامل اقساط صندوق توسعه
ملی که در ســال  ۱۴۰۰سررسید میشــود (  ۵۰۰میلیون یورو  ،معادل  ۳۰۰میلیارد
تومان) مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود :در نتیجه ۹۳ ،میلیارد تومان ناترازی در بودجه
خواهیم داشت .امروز صبح در ستاد اقتصادی دولت برای اصاح بودجه براساس نامه مقام
معظم رهبری در نحوه و مقررات برداشت از صندوق توسعه ملی برای  ۹۳هزار میلیارد
تومان ناترازی ،مقرر شد  ۵۳هزار میلیارد تومان به فروش اوراق اضافه و  ۴۰هزار میلیارد
تومان هم در بودجه صرفه جویی شــود .و رییس جمهور طی نامه ای این موضوع را به
مجلس اعام خواهد کرد.سخنگوی دولت اظهار داشت :بنابراین سقف بودجه حدود ۱۳
هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت .در تعامل با کمیسیون تلفیق هم ،تشخیص دولت
آن بود که تغییرات در حدی که به شــاکله بودجه لطمه نزند ،قابل ا ِعمال است و رئیس
محترم جمهور نیز به ســازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده است که با شرط حفظ
شــاکله و کلیت بودجه ،بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد .لذا موضوع ارســال ایحه
اصاحی بودجه در دستور کار دولت نیست.ربیعی در رابطه با تغییرات بودجه و اینکه آیا
این میزان از تغییرات بر مبنای کارشناســی است گفت :من قضاوتی در مورد اینکه این
اظهارات به چه میزان کارشناســی یا سیاسی است ندارم و نمی خواهم هم داشته باشم
قطعا عده ای دلسوزانه بنابر نظر کارشناسی اظهارات خود را بیان می کنند.وی ادامه داد:
به هر حال ما به نظرات همه احترام قائلیم و ارائه پاسخ و مفاهمه را برای همگان ازم می
دانیم .دولت همواره به دنبال تعامل و همفکری با سایر ارکان و قوای کشور است .اما به
نظر می رســد که منقدان و مخالفان تاش می کنند ،نقاط قوت دولت در بودجه را به
عنوان نقطه ضعف ارائه کنند .بودجه  ۱۴۰۰واقع بینانه و دقیق تدوین شده است .واقعیت
امروز و تصویری قابل دسترس از فردا برخاف برخی اظهارنظرهایی که در خصوص پیش
بینی میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰مطرح می شــود ،اواً این حق ایران است که با
توجه به جایگاهی که در اوپک دارد ،حداقل  ۲.۳۰۰میلیون بشکه نفت به فروش برساند.
سخنگوی دولت عنوان کرد :طبیعی است که این حق می بایست در بودجه منعکس شود
و دولت به عنوان حافظ منافع ملی باید زمینه تحقق آنرا فراهم کند .ما از جنگ اقتصادی
سرافراز بیرون آمدیم و اولین دستاورد ما از پایان این نبرد ،این است که سهم خود را از
بازار جهانی نفت بگیریم.ربیعی با بیان اینکه برخی از منتقدان دولت به توانایی استخراج
و فروش میزان نفت پیش بینی شــده تردید دارند ،گفت :ما همین حاا هم می توانیم
 ۲.۳۰۰میلیون بشــکه را تولید کنیم .ما به توانایی وزارت نفت و وزیر مطمئن هستیم.
بودجه جاری ما هم در سال  ۱۴۰۰به هیچ عنوان متکی به افزایش فروش نفت نیست و
آنچه که از طریق فروش بیشتر نفت به دست بیاید ،صرف بنیه دفاعی و عمرانی و حمایت
معیشــتی خواهد شــد.وی ادامه داد :اما نباید در مورد رابطه نفت و بودجه دچار اشتباه
شویم .اساسا براساس یک نظر برای کم کردن رابطه بودجه و نفت معتقدند ما اساسا نباید
نفت را بیش از مصرف مان تولید و استخراج کنیم ،این دیدگاه نادرستی است.سخنگوی
دولت گفت :اعتقاد ما این است که فقط امروز کشور و تداوم وضع موجود را می بیند .در
حالیکه ما باید نفت را یار رشد و توسعه کشور کنیم و آنچنان اقتصادی را بسازیم که نقش
نفت در آن ناچیز شود .ما باید رابطه نفت و بودجه جاری را قطع کنیم و همه تاش ما بر
این باشد که بودجه جاری از محل پویایی اقتصاد به دست بیاید نه نفت .اصاح ساختار
بودجه هم یعنی ما درآمدهای نفت و فرآورده ها و مشــتقات آن را برای افزایش قدرت
ملی ،ایجاد نیاز جهان به تولیدات صنعتی و مشتقات نفتی ایران و بر افزایش امنیت ملی
و نیز سرمایه گذاری برای رشد و توسعه کشور جهت نسل های آینده و کمک به معیشتی
مردم برای گذر از شرایط سخت ایجاد نماییم.ربیعی با بیان اینکه نظریه دولت مبتنی بر
دیدگاه دوم است ،تاکید کرد :البته ما به دغدغه های نمایندگان محترم و منتقدان احترام
می گذاریم ،اما معتقدیم که بودجه نه تنها غیر واقعی نیست ،بلکه کاما مستند تدوین
شده است .امیدواریم در نهایت بهترین تصمیم در راستای منافع ملی کشور اتخاذ شود.
وی در خصوص اعاهای اخیر ترامپ بیان کرد :ما پیش از این هرگونه ماجراجویی در عراق
و ســایر کشــورها را محکوم کرده و امروز نیز این موضع را تکــرار می کنیم .احترام به
حاکمیت مستقل همسایگان به ویژه عراق و ثبات در این کشور اولویت اول ماست و هر
اقدامی که مغایر با خواست دولت و مردم عراق باشد مورد حمایت ما نیست.
ســخنگوی دولت اضافه کرد :البته ما در برابر توهمات آمریکا که مصرف داخلی داشــته
و برای منحرف کردن افکار عمومی از شکســت های فاجعه بار دولت ترامپ در مدیریت
بحران کرونا ،اقتصاد آســیب دیده و یک انتخابات شکست خورده طراحی شده ،مسئول
نیســتیم .در عین حال ،می دانیم که دشــمنان صلح و ثبات منطقه که به همین دلیل،
ســالها ردای مخالفت با برجام را به تن کرده اند ،امروز هم از احیای برجام و بازگشت به
مســیر دیپلماسی هراس دارند و می کوشــند که تا جای ممکن راه آینده دولت بعدی
آمریکا را مین گذاری کنند.
سردار کوثری:

مردم در « ۹دی» به فتنهها
پایان دادند
مشــاور فرمانده کل ســپاه گفت :رهبر انقاب « ۹دی» را یوماه
دانســتند ،چراکه مردم برای حفاظت و حراســت از حرمت عزای
حسینی بدون هماهنگی به میدان آمدند و به فتنهها پایان دادند.
ســردار اسماعیل کوثری مشــاور فرمانده کل سپاهاظهار داشت :با
گذشــت زمان حوادثی همچون حرکت عظیم مردم در  ۹دی سال
 ۸۸فراموش نمیشود چون این حرکت عظیم مردمی تاریخ ساز بود.
وی فتنه ســال  ۸۸را حادثه بزرگ و دارای ابعاد گسترده دانست و
گفت :اگر چه ناآرامیهای بعد از انتخابات ریاســت جمهوری سال
 ۸ ،۱۳۸۸مــاه به طول انجامید و با بصیرت و وقت شناســی مردم
عزیزمان پایان یافت اما تبعاتی داشت که آسیبهای مختلفی برای
کشور ما در پی داشته است پس باید به عنوان درس و عبرت برای ما
یادآوری شود و ما اتفاقات آن دوران را مرور کنیم تا دشمن شناسی
را به خوبی فرا بگیریم.مشــاوره فرمانده کل سپاه تصریح کرد :باید
دشمن شناسی قوی باشیم تا در زمان وقوع حوادث مختلف بتوانیم
راه درســت را از اشتباه تشــخیص داده و بدانیم پشت داستان چه
کسانی هستند و هدف آنها چیست .این دشمن شناسی و بصیرت
بــه ما کمک میکند تا در بحرانهــای مختلف نقش خارجیها را
تشــخیص دهیم و بدانیم هدف آنها از این اتفاقات چیست.ســردار
کوثری حوادث و رخ دادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۸۸را دارای پیچیدگیهای مختلفی دانســت و گفت :مدت زیادی
مردم ما درگیر مقابله با توطئههای استکبار جهانی و عوامل داخلی
آن بعد از انتخابات ریاســت جمهوری سال  ۸۸بودند و در نهایت با
حرکت زننده و بسیار زشتی که برخی عوامل خود فروخته در قالب
گروههایــی مانند منافقین ،ملی گراها و بهائیت انجام دادند ماهیت
پلید و نیت شوم آنها برای همگان آشکار شد.
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پاسخهای دژپسند قانعکننده نبود

گزیده خبر

کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد

وزيــر امور اقتصــادی و دارايی گفت :بايــد در مقام اجرای
سياســتهای اباغی و قوانين مجلس ،به دنبال ايجاد امنيت
برای سرمايهگذاری و بخش خصوصی باشيم.
«فرهاد دژپســند» ديروز (سهشنبه) در جلسه علنی مجلس
شــورای اسامی در پاسخ به نمايندگان افزود :اقتصاد ايران با
چالشــی اساسی و ساختاری به نام حجيم بودن دولت مواجه
اســت.به گفته وی ،بزرگی دولت از آنجا که مانع از تخصيص
درســت و بهينه منابع میشود ،اثرات مســتقيم و سريع بر
کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.دژپسند ادامهداد :از دهه 60
امام راحل تاکيد بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال 84
با اباغ سياستهای اصل  44قانون اساسی توسط رهبر معظم
انقاب ،روز به روز اين تاکيدات بيشتر شد.وی يادآور شد :رهبر
معظم انقاب پس از پنج ســال از اين اباغيه ،مجدد روی آن
تاکيد کردند زيرا اين مهم جزو اولويتهای اساسی نظام است.
وزير امور اقتصادی و دارايی تاکيد کرد :خصوصیســازی يک
رويكرد جدی است ،خصوصیسازی نه برای تامين مالی دولت
بلكه برای اصاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی
اجتنابناپذير محسوب میشود.وی گفت :بهويژه وقتی رهبر
معظم انقاب در مقام ترويــج و تاکيد اين مقوله بر میآيند،
برای ما الزام شرعی و قانونی است.دژپسند بيانداشت :وقتی
در اين مســير گام بر میداريم ،بايد فقط يک دغدغه داشته
باشيم و آن اجرای دقيق ،درست ،سالم و بدون خدشه قوانين
و مقررات اســت.وی اضافهکرد :در اين راستا بايد با شناخت
چالشها ،آسيب شناسی داشته و در مقام رفع آنها برآييم.
اين عضو کابينه دولت خاطرنشانکرد :در دو سال حضور خود
در راس وزارت امور اقتصادی و دارايی ،يكی از برنامههای من
آسيب شناسی جدی ،رفع آسيبها و مشكاتی همچون روش
واگذاری ،شيوههای قيمتگذاری و شفافيت محيط واگذاری
بود.دژپســند ادامهداد :در دو سال اخير اهتمام جدی داشتيم
که روشهايی انتخاب شــود که منطبق بر سياستهای کلی
بوده و ســهم بخش خصوصی را افزايش دهــد تا به معنای

مديرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری تشريح کرد؛

کنيم بايد درآمد جايگزين مشــخص باشد که يكی از آنها از
محل واگذاریهاست.دژپسند گفت :در بودجه سال آينده 9۵
هزار ميليــارد تومان درآمد از محل واگذاریها در نظر گرفته
شده و با اطمينان به سرمايهگذاران ،اين رقم قابل تحقق است.
وی درخصــوص واگــذاری کشــت و صنعــت هفتتپــه،
خاطرنشــانکرد :معاونت حقوقــی وزارت اقتصاد پيگير اين
موضوع اســت ،هرچند زمانی که واگذار میشد اينجانب وزير
نبودم ،اما مســووان وقت کاما بر روند کار نظارت داشــتند
و تاکنون هيچ حكمی مبنی بــر خاف قانون بودن آن به ما
اباغ نشده است.

واقعی اقتصاد را مردمی کنيم.وی اضافهکرد :نكاتی که راجع به
خريدار مطرح میشود هرچند مطابق بررسی معاونت حقوقی
وزارتخانه کاما منطبق بوده ،بايد قوه قضائيه بررسی کند و تا
اين لحظه هيچ حكمی از سوی قوه قضائيه داده نشده است.
وزير امــور اقتصادی و دارايــی اظهار داشــت :در حالی که
گفته میشــود چرا به گزارش و حكم ديوان محاسبات توجه
نكردهايم ،اما کجا ديوان محاسبات چنين حكمی درخصوص
هفت تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در اين شان نيستم.
وی با بيان اينكه وزير اقتصاد بايد قوانين و مقررات را اجرا کند،
به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی اشاره

در جلسه کميسيون تلفيق؛

کلیات ایحه بودجه ۱۴۰۰تصویب شد
کليات ايحه بودجه کل کشور سال  1400در جلسه ديروز کميسيون تلفيق به
تصويب رسيد .جلسه کميسيون تلفيق بودجه سال  1400جهت بررسی کليات
اين ايحه عصر ديروز برگزار شد.در نهايت ،کليات ايحه بودجه به رأی گذاشته
شــد که با  23رای موافق 19 ،رای مخالف و  1رای ممتنع تصويب شــد.بر اين
اساس ،اعضای کميسيون تلفيق وارد بررسی درآمدها و سپس هزينهها به تناسب
درآمدها خواهند شد و پس از دو هفته ،نتيجه بررسیها به صحن ارجاع میشود.
وقتی يارانه معيشتی کرونا به دردی برای نيازمندان تبديل شد!

متقاضیان در انتظار تصمیم جدید

حدود ده روز از واريز اولين مرحله يارانه معيشتی  100و 120هزار تومانی کرونا
میگذرد؛ يارانهای که به نظر میرسد بازهم دردی دوا نكرد و نيازمندان واقعی آن
ناديده گرفته شدند .بيش از ده روز است که اولين مرحله از يارانه معيشتی کرونا
به حساب برخی از مشــموان واريز شده است؛ يارانهای که انتقادات و حواشی
زيادی به دنبال داشت و هنوز کسی به درستی به سواات و اعتراضات مردم در
اين خصوص پاسخ نداده است و درد و رنج مردمی که برای دريافت اين يارانه به
عابر بانکها مراجعه کرده بودند و يارانه معيشتی کرونا به حسابشان واريز نشده
بود و دست خالی بازگشتند ،همچنان باقی است.
ماجرای یارانه معیشتی کرونا از چه قرار بود؟
اواخر آذر ماه ســال جاری يارانه معيشــتی  100و 120هزار تومانی که پيشتر
وعده داده شده بود ،به حساب برخی از خانوارها واريز شد؛ يارانه 120هزار تومانی
برای افراد تحت پوشش کميته امداد بود؛ اين يارانه حواشی و اعتراضات زيادی
در پی نداشــت؛ اما در خصوص يارانه 120هزار تومانی 4شرط مطرح شده بود؛
شــروطی که هنوز هم جای بحث زيادی دارد و با وجود هزينه و بودجه زيادی
که به آن اختصاص داده شــده است ،بسياری از افراد از دولت گلهمند هستند و
به نظر میرسد ،اين هزينه و بودجه زياد تاثير چندانی در دوای درد نيازمندانش
نداشت و باز هم به دست مستحقان واقعی آن نرسيده است.
ایرادات یارانه معیشتی کرونا
غالب ايرادات يارانه معيشــتی کرونا ،به يارانه 100هزار تومانی و شــروط آن باز
میگردد .شروطی که به طور کامل افراد نيازمند را پوشش نمیداد؛ اولين شرط
برای دريافت اين يارانه نداشــتن حقوق ثابت است؛ شرطی که بسياری از افراد
با حقوق پايين را از دور خــارج کرد و مردم زيادی با وجود اينكه حداقلیترين
حقوقها را دريافت میکردند ،مشــمول اين طرح نشدند .اين افراد در صفحات
مختلف ســعی کردند صدای خود را به مسيولين برسانند؛ صدايی که هنوز هم
توسط کسی شنيده نشده است و صبر تنها پاسخی بود که به اين افراد داده شده
بود.دومين شرط بيمهپرداز نبودن هيچ يک از اعضای خانواده است؛ اين شرط نيز
باعث شد افرادی که به صورت آزاد بيمه میپردازند و درآمد خاصی ندارند مانند
رانندگان آژانسها و ...از اين طرح کنار گذاشــته شــوند؛ در واقع میتوان گفت
بســياری از افراد که به علت کرونا ،شغل خود را از دست دادند اکنون مجبور به
پرداخت بيمه به صورت آزاد هستند و يارانهای نيز به آنها تعلق نگرفته است.در
خصوص شرط سوم و چهارم نيز ابهامات زيادی وجود دارد و هيچ يک به صورت
کامل شفافســازی نشده است و حتی درباره ماهيت اين دو شرط نيز انتقادات
بسيار زيادی از سوی مردم مطرح شده است.عدهای از اعتراضات نيز به شناسايی
افراد بازمیگردد و تعداد زيادی از مردم در صفحات مختلف نوشتهاند که با وجود
مشمول شرايط بودن ،هيچ يارانهای دريافت نكردهاند؛ البته در خصوص اين دسته
گفته شده است که به حساب برخی از مشمولين جامانده ،يارانه معيشتی کرونا
واريز شده و به حساب باقی کسانی که مشمول يارانه معيشتی کرونا بودهاند ،اما
مبلغی دريافت نكردهاند نيز در روزهای آتی يارانه معيشــتی کرونا واريز خواهد
شــد.يارانه واريزی در اواخر آذر ماه ،اولين مرحله از واريز يارانه معيشتی  100و
120هزار تومانی کرونا بود؛ قرار است يارانه معيشتی کرونا در 3مرحله ديگر طی
ماههای دی ،بهمن و اسفند نيز برای خانوارها واريز شود .بايد منتظر ماند و ديد
که آيا اين بار به حال افرادی که در اين شــرايط در بدترين وضعيت معيشــتی
قرار دارند و اين کمکهای کوچک هم از آنها دريغ شــده است ،فكری خواهد
شد يا خير.

در پی نامه دفتر رهبری مبنی بر کاهش
برداشت از صندوق توسعه ملی ،رئيس
جمهــور در نامه ای بــه رئيس مجلس
اصاحات جديد صورت گرفته در بودجه
 1400را اعــام کرد.مالک شــريعتی
نياسر با انتشار تصويری از نامه روحانی
به قاليباف اعام کرد :پافشاری مجلس
بر اصــاح بودجه  1400جــواب داد.
رئيس جمهور بااخره بر اســاس احكام
نامه رهبری رسماً به رئيس مجلس نامه
زد که در راستای تعامل مثبت سه قوه
و جلســه اخير به ميزبانی مجلس تلقی
می شود.او تأکيد کرده که پيشنهادات
محتوايی نامــه را تأييد نمی کنيم؛ اين
گام اول اصاح بودجه  1400است.

کرد و گفت :نوع برخورد ما با خصوصیسازی سبب دلسردی
شديد بخش خصوصی شده است.دژپســند افزود :خريدار با
حكومت مواجه اســت نه وزارت اقتصاد ،زيرا هر ســه قوه در
هيات واگذاری نماينده دارند.وی بيانداشت :وقتی بدون دليل
بخواهيم نسبت به لغو ،فســخ يا ابطال خصوصیسازی اقدام
کنيم ،عدمامنيت بر بخش خصوصی حاکم میشود.وزير امور
اقتصــادی و دارايی تاکيدکرد :بايد زمينــهای فراهم کنيم تا
واگذاریها يک روند پايدار و مســتمر داشته باشد.وی افزود:
اگرچه واگذاریها برای کســب درآمد نيســت و نبايد هدف
نخست باشد ،اما وقتی میخواهيم بودجه جاری را از نفت جدا

کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
نمايندگان مجلس در جلسه علنی ديروز(سهشنبه) پاسخهای
فرهاد دژپســند وزير اقتصاد به ســوال احمد نادری نماينده
تهران درباره واگذاری هفت تپه را قانعکننده تشخيص نداده
و به وی کارت زرد نشــان دادند .نمايندگان مجلس شــورای
اســامی در جلسه علنی ديروز (سه شــنبه  9دی ماه )99
پاسخهای فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادی و دارايی به سؤال
احمد نــادری نماينده مردم تهران را قانع کننده تشــخيص
ندادند.ايــن عضو کابينه دولت دوازدهــم بعد از توضيحاتش
درباره واگذاری شــرکت کشــت و صنعت نيشكر هفت تپه و
عدم اقدام نمايندگان از مجلس يازدهم کارت زرد دريافت کرد.
از  2۵2نماينــده حاضــر در صحن علنی فقــط  61نماينده
پاسخهای دژپســند را قانع کننده تشــخيص دادند و 173
نماينده پاسخهای وزير اقتصاد را قانع کننده ندانستند ،ضمن
ايــن که  11رأی هم ممتنع بود.احمــد نادری نماينده مردم
تهران در ســوالی مشترك با سيد نظام الدين موسوی و علی
خضريان ديگر نمايندگان تهــران تخلفات صورت گرفته در
واگذاری شرکت کشت و صنعت نيشكر هفت تپه خوزستان و
چرايی عدول از مقررات و شفاف نبودن اين خصوصیسازی را
از وزير امور اقتصاد و دارايی سؤال کرده بودند.

نامه بودجه ای روحانی به مجلس رسید

جبران  93هزار میلیارد تومان
از محل اوراق و صرفه جویی
گفتنی اســت در نامه رئيس جمهور به
رئيس مجلس که روز جاری به بهارستان
ارســال شده ،آمده اســت که بازگشت
به نامــه شــماره /72163/10د مورخ
 2۵/9/1399جنابعالی و عطف به نامه
شــماره  10678۵مورخ 23/9/1399
رئيس دفتر محترم مقام معظم رهبری
(مدظله العالــی) آثار تغييرات مزبور در

سخنگوی ستاد بودجه خبر داد؛

افزایش منابع بودجه با جلوگیری از فرار
مالیاتی
سخنگوی ستاد بودجه1400با بيان اينكه منابعی که به واسطه نامه رهبر انقاب کسر
شدند از طريق جلوگيری از فرارمالياتی ،اوراق و فروش سهام تامين خواهدشد ،گفت:
مخالف افزايش پلكانی حقوق کارکنان هســتيم 26.آذر  99نامه مقام معظم رهبری
پيرامون استجازه رياست جمهوری بابت کاهش سهم صندوق توسعه ملی از بودجه
سال  1400منتشر شد .در اين نامه رهبر انقاب اجازه کاهش سهم صندوق توسعه
را تا سقف فروش يک ميليون بشكه نفت در روز صادر کردند .همچنين در اين نامه
به دولت اجازه هيچ گونه برداشت ديگری از صندوق توسعه ملی داده نشد .بر اساس
اين تصميم عم ًا جدول تبصره  4بودجه  99که برداشــت  2ميليارد و  84۵ميليون
يورو از صندوق توسعه را پيش بينی کرده بود حذف خواهد شد.در اين باره محسن
زنگنه ،رئيس کميته اصاح ساختار بودجه مجلس بيان داشت :دولت بايد در بودجه
ســال آتی 38 ،درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازی را به صندوق
توسعه واگذار میکرد اما دولت اين اجازه را درخواست کرد که تنها  20درصد از منابع
فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واريز کند و مابهالتفاوت را به عنوان تسهيات
برداشت کند که اين رقم معادل  7۵هزار ميليارد و  ۵00ميليون تومان است.رئيس
کميته اصاح ساختار بودجه با اشــاره به بند دوم پاسخ رهبر انقاب به نامه رئيس
جمهور بيان داشت :در بند دوم نامه نكات مهمتری گفته شده است .در اين بند آمده
است ،مواردی که در سال  99از محل صندوق توسعه برداشت شده به حساب بدهی
دولت بيايد و در مصارف ايحه  1400تســويه شود .همچنين رهبری قيد فرمودند،
غير از اين مابهالتفاوت ،دولت اجازه هيچ گونه مصرف را چه به صورت تســهيات و
چه به صورت برداشــت از صندوق توسعه ملی ندارد.مژگان خانلو ،سخنگوی بودجه
 ،1400درباره منابعی که به وســيله نامه رهبری از بودجه کسر میشود ،گفت :نامه
رهبری سه جز دارد .جز اول ،کاهش  40هزار ميليارد تومانی منابع درآمدی به دليل
حذف مابهالتفاوت  18درصد صندوق توسعه ملی به ازای صادرات بيش از يک ميليون
بشكه در روز ،جز دوم افزايش  ۵0هزار ميليارد تومانی مصارف به دليل حذف امكان
استفاده از منابع صندوق برای بند ه تبصره  4و جز سوم افزايش  3هزار ميليارد تومانی
مصارف به دليل بازپرداخت اقســاط صندوق در سررسيد  1400است.وی يادآوری
کرد :بنابراين در مجموع حدود  ۵3هزار ميليارد تومان به مصارف افزوده میشــود و
بايد برای  93هزار ميليارد تومان منابع جديد پيش بينی صورت گيرد.خانلو در پاسخ
به اين سوال که چه منابعی برای جبران اين کسری در نظر گرفته خواهد شد ،گفت:
اين  93هزار ميليارد تومان احتمااً از ترکيب اصاح ارقام ماليات ،انتشار اوراق مالی
اسامی و واگذاری سهام دولت تأمين خواهد شد که بيشترين منابع از طريق ماليات
سپس فروش اوراق و در نهايت فروش سهام جبران میشود البته اين اصاحات بايد
با همفكری و هماهنگی دولت و مجلس انجام شود.وی افزود :مقدار اوراق پيش بينی
شده در ايحه کمتر از عملكرد  9ماهه امسال است بنابراين ظرفيت ازم برای افزايش
آن وجود دارد.ســخنگوی بودجه  1400درباره چگونگی افزايش درآمدهای مالياتی
گفت :افزايش پايههای مالياتی جديد نياز به تصويب قانون دائمی مجلس دارد که اگر
در تصويب قانون تسريع شود قطعاً ظرفيت وصول ايجاد خواهد شد.

ايحه بودجه  1400به شــرح زير می
باشد:افزايش مصارف به ميزان  ۵3هزار
ميليــارد تومان شــامل؛ -1بازپرداخت
تعهدات دولت به صندوق توســعه ملی
بابت اقســاط تســهيات  17۵ميليون
يورويی به بيمه سامت به ميزان  3هزار
ميليارد تومان  -2افزايش مصارف بابت
جبران موارد منــدرج در جدول بند ه
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تبصره  4به ميزان  ۵0هزار ميليار تومان.
کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از
 18درصد ســهم صندوق توسعه ملی
صرفا در صادرات يک ميليون بشكه در
روز به ميزان  40هزار ميليارد تومان.
لذا تــراز منابع و مصارف در راســتای
تحقــق دســتور مقام معظــم رهبری
(مدظله العالی) به شــرح زير در ايحه
بودجه  1400اعمال می شود:
مبلغ  ۵3هزار ميليــارد تومان از محل
افزايش فروش اوراق مالی
مبلغ  40هزار ميليــارد تومان از محل
صرفــه جويی حيــن اجــرا و کاهش
تخصيص مصارف توسط سازمان برنامه
و بودجه کشور.

تدوین بسته سیاستی جدید برای اشتغال
اتباع خارجی
معاون اشــتغال وزارت کار از راه اندازی اورژانس کسب و کار خبر داد و گفت :اين
طرح در حال نهايی شدن اســت .برای حمايت از کارگران ايرانی در دوران کرونا
حدود 20هزار ميليارد تومان به واحدهای کسب و کارپرداخت کرديم .همزمان با
شــيوع ويروس کرونا ،صنايع متعدد دچار مشكل شدند که شايد بتوان به راحتی
گفت که بيشترين دود کرونا به چشم کارگران رفت.چرا که از يک سو,با حذف شدن
اضافه کاری ها و گرانی کااها ،مشكات معيشتی به سراغشان آمد و از سوی ديگر
بخشی از کارگران در سايه سنگين کرونا ،بيكار شدند.در همين راستا بود که دولت
با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و حمايت از کارگران ،پرداخت تسهيات
حمايتی با نرخ ســود ترجيحی 12درصد را مصوب کــرد تا در اختيار بنگاههای
خدماتی و توليدی آســيبديده از کرونا قرار گيرد .پرداخت تسهيات حمايتی به
شــاغان کسبوکارهای آسيبديده از کرونا و فعاان اقتصادی 14رسته منتخب
از ســيزدهم خرداد ماه آغاز شــده و مشموان برای گرفتن وام به بانکها معرفی
شدهاند.نرخ سود تسهيات 12درصد و دوره بازپرداخت تسهيات ،با احتساب دوره
تنفس از اول آبان ماه و به مدت دو سال است .وثايق و تضامينی که برای دريافت
تسهيات از سوی بانکها دريافت میشود ،متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن
خواهد بود .ســقف مبلغ سفته نيز  1,۵برابر اصل سود تسهيات است.برابر اعام
وزارت کار ،تســهيات تا ســقف 16ميليون تومان ،نيازمند سفته فرد متقاضی يا
چک به تشخيص بانک و تسهيات 16ميليون تا 48ميليون تومانی نيازمند سفته
متقاضی يا چک به همراه يک ضامن است .تسهيات 48تا 160ميليون تومانی ،به
ســفته متقاضی يا چک با دو ضامن نياز دارد.برای وام 160تا 200ميليون تومانی
ارائه ســفته متقاضی يا چک به همراه ســه ضامن ازم اســت و برای درخواست
تسهيات بااتر از 200ميليون تومان هم ارائه تضمين صادره از سوی صندوقهای
ضمانت يا به تشــخيص بانک ارائــه وثيقههای متعارف موردنياز است.عيســی
منصوری،معاون اشتغال وزارت کاراز برنامه راه اندازی اورژانس کسب و کار خبرداد
و گفت :اين طرح در حال نهايی شــدن است .راه اندازی اورژانس کسب و کار در
دستور کار قرار دارد و در حال نهايی شدن است.وی بيان کرد :از اين اورژانس در
دوره های اضطرار اقتصادی و طبيعی می توان استفاده کرد که توجه خاصی را به
واحدهای کسب و کار دارد .معاون توسعه کارآفرينی و اشتغال ادامه داد :در دوران
کرونا  20هزار ميليارد تومان برای واحدهای کسب و کار وکارفرمايانی که به نوعی
بتواننــد از کارگران حمايت کنند اختصاص داديم .منصوری افزود :همچنين يک
بسته سياستی نيز در مورد به کارگيری اتباع خارجی وجود دارد که در يک رشته
فعاليت های خاصی بتوانند کار کنند و تاکيد بر حمايت از نيروی کار ايرانی است.
منصوری با بيان اينكه در همه استان ها شاغان و بيكاران زن سرپرست خانوار را
به صورت تفكيک شده داريم گفت :همچنين با هماهنگی معاونت زنان برای همه
زنان سرپرست خانوار و جامانده از اشتغال و مشاغل خانگی يک برنامه فراگير اجرا
کردهايم و به صورت پايلوت اين برنامه در  9اســتان اجرا شد و هم اکنون در 31
استان اجرای آن ادامه دارد .همچنين شناسايی  ،توانمندسازی و اقتصادی شدن
زنان سرپرست خانوار در حال اجراست.

علت کاهش یک میلیون تومانی حقوق دی
ماه بازنشستگان
مديرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشــوری درباره واريزیهای ناقص
حقوق بازنشســتگان در ماه جاری ،توضيحاتــی داد ،.علی خدامی مديرکل
امور مالی صندوق بازنشســتگی کشــوری ،درباره واريزیهای ناقص حقوق
بازنشســتگان در ماه جاری ،اظهار کرد :يک ميليون و  600هزار بازنشسته
کشــوری داريم و هر بازنشستهای که نســبت به واريزیهای خود معترض
است ،بايد به صورت موردی مراجعه کنند تا بررسی شود .مديرکل امور مالی
صندوق بازنشســتگی کشوری تصريح کرد :بازنشستگانی که يک ميليون از
حقوقشان کسر شده است به دليل استفاده از طرح خريد لوازم خانگی است.
چراکه با استفاده از وام  30يا  ۵0ميليون تومانی برای خريد لوازم خانگی بين
 600هزار تومان تا يک ميليون و  200هزار تومان از حقوقشان کسر میشود.
خدامی ادامه داد :بازنشستگانی که درخصوص کسری موجود در واريزی ماه
جاری خود اعتراض داشتند بدانند که برای قسط اين وام از حقوقشان کسر
شده اســت.وی درباره بازنشســتگانی که از وام خريد لوازم خانگی استفاده
نكردند اما تا يک ميليون تومان از حقوق ماه جاريشان کسر شده است ،گفت:
اگر بازنشســتهای از طرح خريد لوازم خانگی استفاده نكرده و تا يک ميليون
تومان از حقوقشــان کسر شده اســت به  021_2۵00تماس بگيرد و فيش
حقوق ماه گذشــته و ماه فعلی برای وی گفته میشود اگر اجحافی صورت
گرفته باشد جبران و کســری واريز خواهد شد .مديرکل امور مالی صندوق
بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد :تاکنون بازنشستگان نسبت به حقوق
ماه جاری خود به ما اعتراضی نداشتند و هيچ چيزی اعام نشده است.

بدهی دولت سر به فلک کشید؛ ۵۷۸هزار
میلیارد تومان
خالص بدهیهای قطعی دولت تا پايان سال  97به ۵78هزار ميليارد تومان
رسيد ،يعنی معادل 70درصد کل بودجه دولت و 90درصد هزينههای جاری
دولت در ســال  .1400ميزان خالص بدهیهای قطعی دولت به اشــخاص
حقيقی ،حقوقی ،تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان
ســال  97ايجاد شده و در سامانه مرکز مديريت بدهیها و دارايیهای مالی
عمومی وزارت امور اقتصاد و دارايی (سماد) توسط دستگاههای اجرايی ثبت
گرديده اســت ،به بيش از  ۵78هزار ميليارد تومان رسيد.برای اينكه پی به
بزرگی عدد بدهی دولت ببريم کافی است بدانيم کل بودجه عمومی دولت در
ايحه ســال  1400بيش از  841هزار ميليارد تومان بوده است ،يعنی دولت
بهاندازه حدود  70درصد بودجه يک سال خودش بدهكار است يا اينكه کل
هزينههای جاری دولت برای ســال  1400بيش از  637هزار ميليارد تومان
پيشبينی شده اســت يعنی بدهی دولت معادل  90درصد کل هزينههای
جاری دولت در يک ســال اســت.جدول بدهی قطعی دولت که در گزارش
تفريغ بودجه  98منتشر شده ،بهشرح زير است:

رئيس سازمان برنامه و بودجه:

اعداد و ارقام بودجه  ۱۴۰۰کارشناسی
شده است
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت :تمام اعداد و ارقام بودجه کارشناسی شده
است بنابراين طبيعی بود که دولت مقاومت کند.محمد باقر نوبخت در حاشيه
جلسه کميسيون تلفيق بودجه گفت :ايحه بودجه  1400چون آخرين ايحه
دولت دوازدهم بود اهميت زيادی برای دولت داشــت .طبيعی بود که دولت
مقاومت کند و اســتدال کند چون اعداد و ارقام همه کارشناسی شده بود
البته نبايد فراموش کرد که در يک شــرايط عادی برنامه ريزی نمیکنيم ما
برای چهارمين ســال است که در شديدترين تحريمها ،ايحه بودجه تنظيم
میکنيم و طبيعی است که برخی اعداد و ارقام با شرايط عادی فاصله داشته
باشد اما دشمنان ما میخواستند که ما نتوانيم کشور را اداره کنيم اما شكر
خدا پرداختها به موقع انجام شــد .طرحهــای عمرانی نيز در حال انجام و
افتتاح اســت.وی ادامه داد :من از اعضای کميســيون تلفيق تقدير میکنم
که همه مســائل را شــنيدند اما با توجه به واقعيتها به کليات رأی مثبت
دادند .فرصت مغتنمی در اختيار کميسيون تلفيق قرار گرفته که نظراتشان
را بگويند طبيعتاً به جهت اينكه دولت کار کارشناســی کرده از ايحه دفاع
خواهد کرد اما اگر اســتدالی از مجلس شنيده شود که عقل جمعی آن را
تأييد کند ما هم خواهيم پذيرفت.نوبخت خاطر نشان کرد :ترديد ندارم تاقی
آخريــن بودجه دولت دوازدهم و اولين بودجه مجلس يازدهم اتفاق مبارکی
خواهد بود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده

شرکت آهاب کار (سهامي خاص)
به شماره ثبت 114956و شناسه ملی 10101585836

با سرمایه  84.084.700.000ریال
بدينوســيله از کليــه ســهامداران محترم شــرکت آهــاب کار
(ســهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شــود تا در
جلســه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شــرکت که رأس
ســاعت  10صبح روز سه شــنبه مورخ  1399/10/30در محل
قانوني شــرکت واقع در تهران  ،خيابان ماصدرا  ،خيابان شــيخ
بهائي شمالي  ،پاك  64تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني .
 -2بررســي و تصويب تراز نامه  ،حساب ســودو زيان سال مالي
منتهي به . 1398/12/29
 -3انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي . 1399
 -4انتخاب روزنامه کثير اانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت .

اعضاء هيئت مديره

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

فعال شدن کمیسیون همکاری عراق و
ایران بعد از شش سال وقفه
وزير نیرو از فعال شدن کمیسیون عالی مشترك همکاری اقتصادی و تجاری
بیــن ايران و عراق در هفتههای آينده در تهران بعد از شــش ســال وقفه،
خبــر داد .رضا اردکانیان بعد از پايــان رايزنی با وزير تجارت عراق در جمع
خبرنگاران ايرانی گفت :تهران در هفته های آينده میزبان اجاس کمیسیون
عالی مشــترك همکاری اقتصادی و تجاری ايران و عراق بعد از شش ساله
وقفه اســت .هیاتی تخصصی از دولت عراق در اين اجاس شرکت می کند
و در مقابــل دولــت و بخش خصوصی ايران رايزنی های ســازنده ای برای
توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه با طرف عراقی برگزار خواهند کرد.
وزير تجارت عراق نیز در گفت وگو با خبرنگاران با ابراز خرســندی از سفر
هیات ايرانی تاکید کرد که اجاس کمیسیون عالی مشترك همکاری ايران و
عراق در دو هفته آينده در تهران برگزار می شود.عاء احمد الجبوری هدف
از ســفر وزير نیرو و هیات همراه را بسترسازی برای برگزاری هرچه موفق
تر اجاس آتی اين کمیســیون عنوان کرد که با حضور هیاتی عالی رتبه از
دولت عراق همراه خواهد بود.طبق اعام وزارت نیرو ،در ســفر وزير نیرو به
بغداد ،هیات هايی از وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی،
نفــت ،بانک مرکزی و امور خارجه اردکانیان را همراهی می کنند.وزير نیرو
در ادامه گفت که حضور اين هیات در ســفر فعلی به بغداد با هدف رايزنی
با مقامات عراقی به منظور توســعه روابط در زمینه های مختلف است.وزير
نیرو جمهوری اســامی ايران در اين سفر با همتای عراقی خود (وزير برق
عراق) و تعداد ديگری از مقامات بلندپايه عراقی ديدار می کند.اردکانیان در
ديدارهای خود با مقامات بلندپايه عراقی درباره روابط دوجانبه و کمیسیون
مشترك دو کشور بحث و تبادل نظر کرد.وی همچنین درباره همکاری های
ايران و عراق در زمینه های برق و انرژی تبادل نظر و درباره بدهی های عراق
به ايران بحث و گفت وگو کرد.

تقاضای نفت تا قبل از  ۲۰۲۲به سطح قبل از
کرونا باز نمیگردد
موسسه سرمايهگذاری آی اچ اس مارکت اعام کرد تقاضای ساانه نفت در سال
آينده میادی به سطح قبل از بحران کرونا باز نمیگردد .به گزارش اويل پرايس،
دانیل يرگین ،نايب رئیس موسسه سرمايهگذاری آی اچ اس مارکت در کنفرانس
ويدئويی گفت احتمااً يک ســال ديگر ( تــا اواخر  2021يا اوايل  )2022طول
میکشد تا تقاضای جهانی نفت سطح قبل از بحران کرونا بازگردد .انتظار يرگین
از بهبــود تقاضای نفت تقريباً همان پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی و اوپک
است که انتظار ندارند تقاضای ساانه نفت در سال آينده میادی به سطح قبل
از بحــران کرونا بازگردد .آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود از بازار
نفت در اوايل همین ماه اعام کرد ادامه تقاضای پايین برای سوخت هواپیما 80
درصد از کســری  3.1میلیون بشکه در روز تقاضای نفت نسبت به سطح قبل
از کرونا را تشــکیل میدهد .اوپک هم پیش بینی خود از تقاضای نفت در سال
جاری و ســال آينده میادی را در گزارش ماهانه خود در ماه دسامبر اعام کرد
و انتظار دارد تقاضا در  2021برابر با  95.89میلیون بشــکه در روز باشد يعنی
 410هزار بشــکه در روز کمتر از پیشبینــی اين گروه در ماه نوامبر که برابر با
 96.3میلیون بشــکه در روز بود.يرگین گفت«:به نظر من اين شرايط تأثیری بر
زمان اوج تقاضای نفت نخواهد گذاشت و هنوز هم در  2030به اوج تقاضای نفت
خواهیم رســید» .وقتی در مورد تولید نفت آمريکا و بازگشت آن به رشد ساانه
 1.5میلیون بشکه در روز از يرگین سوال شد،

بازار نفت در  ۲۰۲۱احیا میشود
معاون نخســتوزير روسیه اعام کرد که شرايط بازار نفت ممکن است در سال
 2021به سطح پیش از بحران کرونا برسد.به گزارش خبرگزاری تاس ،الکساندر
نواك در مصاحبه با کانال تلويزيونی روسیه  24گفت :تولید واکسنهای ويروس
کرونا در بازار جهانی به بازگرداندن تقاضای نفت کمک میکند و ممکن اســت
بازار در ســال  2021به شرايط پیش از بحران کرونا بازگردد.وی افزود :با وجود
اينکه پیش از پايان ســال  2020شــاهد بهبود تقاضا بودهايم ،به پارامترهايی
که قبل از بحران کرونا داشــتیم نرســیديم .امیدواريم در طول سال  2021به
رقمهای قبل از همهگیری برسیم.معاون نخستوزير روسیه تصريح کرد :براساس
پیشبینیهای خوشبینانه ،ممکن است تقاضای جهانی نفت در سال 5 ،2021
تا  6میلیون بشکه در روز بهبود يابد.نواك اظهار کرد :امروز ،تقاضا هنوز نتوانسته
است در مقايسه با دوره پیش از همهگیری کرونا و حدود  7تا  8میلیون بشکه در
روز بهبود يابد .اگرچه من پیش از اين گفتهام که کاهش تقاضا بسیار بیشتر بود
اما بخش بزرگی از آن در حال حاضر بهبود يافته است .انتظار داريم سال آينده
تقاضای نفت رشد بیشتری  -حدود  5تا  6میلیون بشکه در روز  -داشته باشد.
اين پیشبینی خوشبینانهای اســت.وی همچنین درباره ساخت خط لوله گاز
نورداستريم 2-گفت :بخش زيادی از اين خط لوله آماده شده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده

شرکت پیمانکاری کارهای آبی آهاب (سهامي خاص)

به دنبال عدم پرداخت بدهی عراق به ايران برای گاز دريافتی،
ايــران مقدار صادرات گاز خود به اين کشــور را کاهش داده
و آنطور که ســخنگوی اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشــیمی اعام کرده اســت اين کشور گزينه
ديگــری برای دريافت گاز ندارد و به نظر می رســد که اين
مشکل به زودی برطرف شود ،.وزارت برق عراق بابت واردات
گاز بیش از معادل  5میلیارد دار به شــرکت ملی گاز ايران
بدهکار است که مبلغ  3میلیارد دار آن در بانک عراقی TBI
مســدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از  2میلیارد دار از
بدهی سررسیدشــده وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف
وزارت برق عراق پرداخت نشــده است .افزون بر اينها ،طرف
عراقی ،طبق قرارداد فی مابین ،بیش از يک میلیارد دار نیز
به شرکت ملی گاز ايران بابت جرائم قراردادی بدهکاری دارد.
آن طور که شــرکت ملی گاز ايــران اعام کرده صادرات گاز
توسط شــرکت ملی گاز ايران به عراق ،موضوعی اقتصادی و
تجاری است ،در حالی که طرف ايرانی با بستانکاری بیش از
 6میلیــارد داری از طرف عراقی ،از هیچ منفعتی برخوردار
نشده است.هدف از صادرات درآمد است و اين پول برای غذا
و دارو مصرف میشود ،از اين رو اين 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 اســت .در هر حال ،شرکت ملی گاز ايران خود را
متعهد به اجرای دقیق قرارداد امضا شــده میداند.در همین
رابطه حمید حسینی  -ســخنگوی اتحاديه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی به ايسنا گفت :باتوجه
ســخنگوی اتحاديــه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی
گفــت :بايد جا بیفتد مــا به پول گاز
صادراتی به عراق نیاز داريم ،کشــور
ما در بدترين شــرايط است ،پول در
حساب اين کشــور موجود است اما
کشور ما برای اينکه  200میلیون دار
پرداخت کنــد و دارو بخرد با کمبود
منابع مواجه اســت.حمید حســینی
دربــاره احتمال از دســت رفتن بازار
عــراق با توجه به کاهش صادرات گاز
به اين کشور که در پی عدم پرداخت
بدهیها رخ داده اظهار داشت :طبق
قرارداد بايد روزانــه  50میلیون متر
مکعب گاز به اين کشور تحويل دهیم
که تاکنون انجام شــده ،طبق همین
قــرارداد وقتی پــول گاز صادراتی را
دريافت نکرديــم و میتوانیم گاز اين
کشــور را قطع کنیم .وی افزود :ما با
اين اقدام بازار عــراق را در حوزه گاز
از دست نمیدهیم زيرا هیچ کشوری
نمیتواند به اين کشــور صادرات گاز

نیاز ایران به پول گاز صادراتی
عراق برای خرید دارو
داشته باشــد ،در حوزه برق نیز عراق
با میــزان گاز دريافتی از ايران 6500
مگاوات برق تولیــد میکند1200 ،
مــگاوات هم بــه اين کشــور صادر
میکنیم .در حالی که عراق  20هزار
مــگاوات برق نیاز دارد غیــر از ايران
هر کشــوری از جمله ترکیه ،کويت
و يا عربســتان هم به اين کشور برق
صادر کنند بازهم نیازها را پوشــش
نمیدهند .در حــال حاضر پايتخت
اين کشور فقط  4تا  5ساعت به برق
متصل اســت و بقیه ساعات از طريق
ژنراتور تامیــن میشــوند ،بنابراين
نگران نیســتیم که رقیبــی در اين
حوزه پیدا شود .ســخنگوی اتحاديه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشــیمی گفت :کل تولید برق

عراق حدود  15هزار مگاوات اســت
اگــر بخواهد کار صنعتی و توســعه
داشته باشــد نیازها بیشتر میشود،
بنابراين ســالها خريــدار برق و گاز
ايران است .ضمن اينکه قطع برق و يا
گاز در صورت عدم دريافت مطالبات
در تجــارت معمول اســت ،وقتی در
شرايط زمســتان خودمان هم به اين
گاز نیاز داريم و پول گاز صادرتی هم
پرداخت نمیشود ،قاعدتا بايد اقدامی
انجام شود .وی ادامه داد :ما به اندازه
کافی مــدارا کرديم ،به همه شــکل
توافق کرديم اما در اجرا به نتیجهای
نرســیديم و اکنون مجبوريم به اين
شیوه عمل کنیم .عراق هرجا ضرروت
بداند اقدام میکند ،بايد جا بیفتد ما
به اين پول نیاز داريم و کشــور ما در

بدترين شرايط است .پول در حساب
اين کشــور موجود است اما کشور ما
برای اينکه  200میلیون دار پرداخت
دارو کند با کمبود منابع مواجه است،
وقتی پول در اين کشــور قفل باشد
قاعدتا نه به نفع عراق و نه ايران است.
حســینی يادآور شــد :اکنون عراق
تحرکاتــی در زمینــه پرداخت انجام
داده و اقداماتی هم در زمینه پرداخت
بدهیها انجام دادهاند که امیدواريم در
سفر وزير نیرو به اين کشور حل شود.
وی دربــاره دلیل تعلل در پرداختها
خاطرنشــان کــرد :هــم بــه دلیل
تحريمهای امريــکا و هم اينکه عراق
زير فصل ششــم منشور سازمان ملل
اســت و منابع مالی را در اختیار خود
ندارد ،درآمدها ابتدا به حســاب ديگر
و سپس به حســاب دولت اين کشور
واريز میشــود .بعاوه اينکه بشدت
نگران اســت که با تحريمهای امريکا
و توقیــف درآمد ارزی مواجه شــود،
بنابراين احتیاط میکند.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که محدوديت های کرونايی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در آينده همچنان قیمت نفت را در سال آينده میادی( )2021و سال
های بعد از آن ،پايین نگه دارد.به گزارش خبرگزاری رويترز ديروز سه شنبه گزارش داد :امسال قیمت های نفت مانند هیچ سال ديگری نبود .حتی با وجودی که قیمت های
جهانی اين محصول در روزهای پايان سال جاری میادی حدود  51دار درهر بشکه بود ،يعنی به اندازه متوسط قیمت اين محصول در سالهای  2015تا  ،2017قیمت جاری
 51دار در هر بشکه بر روی نوسانات قیمتی در سراسر سال سرپوش گذاشت.آوريل امسال قیمت نفت خام آمريکا بسیار منفی شد و برنت به زير  20دار در هر بشکه سقوط
کرد که اين کاهش به دلیل همه گیری ناشی از بیماری کوويد 19-و جنگ قیمتی بین غول های نفتی جهان ،عربستان و روسیه بود.باقیمانده روزهای سال  2020صرف بهبود
وضعیت ناشی از چنین افتی در بهای نفت شد زيرا همه گیری تقاضای سوخت را در سراسر جهان کاهش داده بود.هر چند که بعید است کاهش کوتاه مدت قیمت نفت به
زير  40دار در هر بشکه در سال  2021تکرار شود ،محدوديت های جديد و ثبت نام برای تزريق واکسن تقاضای نفت را طی سال آينده و شايد درسالهای بعد از آن تحت تاثیر
قرار دهد.پیتر مک نیلی رئیس بخش صنايع و انرژی جهانی در شرکت تحقیقاتی ترد بريج گفت :ما واقعا چنین چیزی را حتی در دوران بحران مالی نديده بوديم .چنین تاثیری
بر تقاضا قابل توجه و سريع بود.تقاضا برای استفاده از سوخت فسیلی در سالهای آينده و حتی بعد از همه گیری همچنان پايین خواهد بود زيرا کشورها به دنبال محدود کردن
انتشار گازهای آاينده برای کاستن از روند تغییرات آب و هوايی هستند.شرکت های مهم نفتی همچون بريتیش پترولیوم و توتال پیش بینی هايی را منتشر کرده بودند که
نشان می داد تقاضای نفت در جهان در سال  2019به اوج خواهد رسید.تولید سوخت مايع و نفت در جهان روزانه از  100.61میلیون بشکه در روز در سال  2019میادی به
 94.42میلیون بشکه در روز در سال  2020کاهش رسید .بر اساس پیش بینی سازمان اطاعات انرژی تولید نفت می تواند در سال آينده به فقط  97.42میلیون بشکه در روز
افزايش يابد.با افزايش تعداد مبتايان به کرونا ،دولت ها محدوديت هايی را اعمال کردند و از مردم خواستند در خانه بمانند و از تردد خودداری کنند .سازمان اطاعات انرژی
آمريکا اعام کرده که مصرف نفت خام و سوخت های مايع در سال  2020میادی  9درصد کاهش داشته است .مصرف اين محصوات در سال  2019میادی  101.2میلیون
بشکه نفت در روز بوده است.شرکت مورگان استنلی اعام کرد اين چشم انداز در حال تغییر تهديدی علیه پاايشگاه های نفتی محسوب می شود و ظرفیت پرداز حدود يک و
نیم میلیون بشکه نفت از بازارها خارج شده است.بر اساس گزارش شرکت مشاوره ای گلوبال ديتا ،انتظار می رود ظرفیت تقطیر نفت خام در جهان افزايش يابد اما کاهش تقاضا
و ذخیره ضعیف برای بنزين ،گازوئیل و ديگر سوخت ها پاايشگاه ها در آسیا و آمريکای شمالی را وادار کرده تولید خود را متوقف يا کاهش دهند.اين گزارش نتیجه گرفت :چند
ماه آينده احتماا اوضاع ناپايداری در پیش خواهد بود زيرا سرمايه گذاران تقاضای اندك را در برابر جهش بالقوه ديگر عرضه نفت از تولیدکنندگان  ،از جمله سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدان ارزيابی می کنند.

تجديد فراخوان ارزيابی کيفی
ش کرتملیگازاران
ش کرتگازاستانکرمانشاه(سهامیخاص)

( شماره مجوز ) 1398- 5696 :

نوبت اول

اعضاء هيئت مديره

به اينکه هیچ کدام از کشــورهای منطقــه گاز مازادی برای
صــادرات به عراق ندارند نمی توان گفت که اين کشــور می
تواند جايگزينی بــرای ايران پیدا کند.وی با بیان اينکه هیچ
کدام از کشورهای کويت و عربستان گاز مازادی برای صادرات

به عراق ندارند ،اظهار کرد :تنها در کردســتان عراق مخازنی
وجود دارد که اگر استخراج شود می تواند گزينه ای باشد اما
آن هم به دلیل اختافاتی که وجود دارد بعید اســت بتواند
برای عراق کارساز باشد.ســخنگوی اتحاديه صادرکنندگان

کاهش تاریخی قیمت نفت و ادامه نگرانیها در سال ۲۰۲۱

با سرمایه  158.000.000.000ریال

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
 -1استماع گزارش هیئت مديره و بازرس قانوني .
 -2بررسي و تصويب تراز نامه  ،حساب سودو زيان سال مالي منتهي
به . 1398/12/29
 -3انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي . 1399
 -4انتخاب روزنامه کثیر اانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت .
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به شماره ثبت  67481و شناسه ملی 10101124336

بدينوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پیمانکاری کارهای آبی
آهاب (سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 8
صبح روز سه شنبه مورخ  1399/10/30در محل قانوني شرکت واقع
در خیابان ماصدرا خیابان شیخ بهائي شمالي پاك  64تشکیل مي
گردد حضور بهم رسانند .

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظر دارد فراخوان ارزيابی کیفی جهت برگزاری مناقصــه عمومی خريد 30000متر لولــه فوادی  6اينچ گريد بــی ضخامت 0/172
به شماره  2099001339000074را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تجديد نمايد.
شماره مناقصه2099001339000096 :
شرایط مناقصه گر :داشتن شخصیت حقوقی ،تجربه مرتبط ،توانايی رعايت استانداردهای شرکت ملی گاز ،داشتن امکانات و نیروی متخصص به تعداد کافی،توانايی تهیه و تسلیم
ضمانتنامه ،داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و يا جامعه حسابداران رسمی.
ازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد
شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی بايد مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  99/10/08می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی از سایت :ساعت16روز شنبه مورخ 99/10/13
مهلت زمانی ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی  :ساعت  16روز شنبه مورخ 99/10/27
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه ،میدان آزادی ،ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق  215يا پايگاه
اطاع رسانی الکترونیکی ( )WWW.NIGC-KSh.irمراجعه نمايند و يا با تلفن  083-34283283تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی افزود :تنها طرحی که
عراق دارد اين اســت که گازهــای همراه نفت را جمع آوری
کنند که اين پروژه استارت خورده و احتمال دارد که به زودی
بتوانند بخشــی از نیازهای گازی خود را از محل جمع آوری
گازهای همراه نفت تامین کند اما نیاز عراق به گاز بیش از اين
است که با اين راهکار نیز کل نیاز برطرف نخواهد شد.حسینی
با اشاره به سفر وزير نیرو به عراق برای رسیدگی به اين مساله،
گفــت :وزارت برق عراق درحال حاضر پول پرداخت می کند
و در حســاب ما در عراق پول موجود است اما در بحث نحوه
نقل و انتقال پول مشــکاتی وجــود دارد ،راهکارهايی بیان
شــده که برخی از آن در حال عملیاتی شدن است و به نظر
من مشــکل چندان جدی نیست.وی با بیان اينکه قرارداد با
عراق  6ساله اســت و کا سه سال ديگر بیشتر اعتبار ندارد
و همچون قرارداد ترکیه  25ســاله نیست ،اظهار کرد :آنطور
که اعام شــده بدهی عراق به ايران حدود  6میلیارد اســت
که حدود دو تا ســه میلیارد در حســاب موجود است که به
دنبال دريافت آن هستیم.رضا اردکانیان  -وزير نیرو و رئیس
طرف ايرانی کمیسیون مشترك همکاریهای اقتصادی ايران
و عراق به بغداد ســفر کرد و قرار است در اين سفر با مقامات
عراقی درباره مقدمات برگزاری اجاس کمیســیون مشترك
همکاریهای اقتصادی بین دو کشــور کــه در ماه جاری به
میزبانی ايران برگزار خواهد شد ،گفتوگو کند.همچنین در
اين سفر ،وزير نیرو و هیئت اقتصادی همراه درباره ظرفیتها
و مســیرهای توســعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین
تهران و بغداد مذاکره خواهند کرد.
سخنگوی صنعت برق خبر داد:

روشنایی بزرگراهها یک درمیان
خاموش شده است
ســخنگوی صنعت برق گفت :علت نیمه خاموش شــدن بزرگراه ها طی روزهای
گذشته ،اولويت دادن به تأمین گاز برای تولید برق بیمارستان ها و مراکز حساس
پايتخت است.مصطفی رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق درباره علت خاموشی
بزرگراههای پايتخت گفت :اين رويه مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز برای
تأمیــن برق اولويت دار در پايتخت چنین اقداماتی انجام داده ايم .علت اصلی اين
خاموشیها کمک به تأمین گاز برای تولید برق پايدار بیمارستانها و ساير مراکز
حساس و بخش خانگی در شرايط کنونی اســت.وی افزود :از زمان تاريک شدن
هوا ،چراغ معابر و بزرگراهها به صورت خودکار روشــن میشــد که برای کاهش
مصرف ،اقدام به خاموشی يک در میان چراغها در بزرگراهها و معابر اصلی و برخی
از پاركها کرديم.به گفته اين مقام مسئول ،میزان تولید و تخصیص گاز به عنوان
سوخت نیروگاهها مشخص میشود و بر اساس آن درصد تأمین سوخت مايع را نیز
برای نیروگاهها مشخص میکنیم .به منظور اولويت بخشی به کاهش مصرف گاز
خاموشــی روشنايی معابر در پايتخت و ساير شهرها اجرايی شده است.وی گفت:
باتوجه به محدوديت تردد شــبانه در شهرهای نارنجی و قرمز بدلیل مصوبه ستاد
ملی کرونا ،روشن بودن تابلوهای بانکها يا بیلبوردهای تبلیغاتی غیر ضروری است
و نتیجهای جز هدررفت ســرمايه ملی ندارد بنابراين صنعت برق اين اقدام صرفه
جويانه را از هفته قبل آغاز کرده و با يکی در میان کردن روشنايی معابر و حذف
روشنايی غیر ضروری در جادهها حداقل به میزان  500مگاوات صرفه جويی ايجاد
کرده اســت.وی با بیان اينکه هر  10درصد صرفه جويی در مصرف برق منجر به
ايجاد  70میلیون مترمکعب صرفه جويی در مصرف گاز میشود ،افزود :در صورتی
که مردم به ويژه در مناطق گرمســیر ،میزان مصرف برق و گاز خود را حدود 10
درصد کاهش دهند ،بدون خاموشی از اين شرايط عبور میکنیم.

تکمیل خط لوله نورد استریم۲ -
در آبهای آلمان
کنسرسیوم خط لوله گاز نورد استريم اعام کرد ساخت بخشی از اين خط لوله را
که در آبهای آلمان قرار دارد به اتمام رسانده است.به گزارش رويترز ،کنسرسیوم
نورد استريم  2-به رهبری روسیه اعام کرد که لولهگذاری اين پروژه در آبهای
آلمان را به اتمام رســانده اســت و کار روی بخشــی از اين خط لوله به طول 2
کیلومتــر و  600متر را که با تهديد تحريمهای اياات متحده متوقف شــده بود،
به پايان رســانده است.دادههای مؤسسه رديابی کشتی رفینیتیو ايکون اوايل روز
دوشنبه نشــان داد شناور لولهگذاری روسی فورتونا از محل ساخت خط لوله گاز
نورد استريم 2 -در آبهای آلمان در دريای بالتیک خارج شده است.فورتونا اوايل
ايــن ماه کار روی خط لولــه را آغاز کرد .گاز اين خط لوله بــا دور زدن اوکراين
مســتقیماً از روسیه به غرب اروپا ارسال میشــود .ساخت اين خط لوله به دلیل
خطرات تحريمهای اياات متحده بهمدت يک ســال متوقف شــده بود.با ساخت
اين خط لوله  -که برآورد میشــود هزينه ســاخت آن  9میلیارد و  500میلیون
يورو ( 11میلیارد و  600میلیون دار) باشــد  -اروپای غربی بیشتر به گاز روسیه
وابسته میشود و واشنگتن معتقد است اين خط لوله امنیت انرژی اروپا را به خطر
میاندازد.فورتونا قرار است ماه آينده ساخت اين خط لوله در آبهای دانمارك را
ادامه دهد.با وجود اينکه کنسرســیوم ســاخت اين خط لوله (به رهبری گازپروم
روســیه و با شــرکای غربی آن) بیش از  90درصد ســاخت اين پروژه را به اتمام
رســانده است ،هنوز بیش از  100کیلومتر ديگر از لولهگذاری اين خط لوله باقی
مانده است.مقامهای ارشد دولت ترامپ روز چهارشنبه (دوم دیماه) اظهار کردند
واشنگتن از متحدان اروپايی و شرکتهای خصوصی میخواهد اقدامها برای کمک
به ساخت خط لوله را متوقف کنند.الکساندر نواك ،معاون نخستوزير روسیه روز
دوشنبه اعام کرد روسیه برای اتمام اين پروژه بايد خود را با تحريمهای احتمالی
جديد آمريکا تطبیق دهد.

هند تولید گاز طبیعی از آبهای عمیق
را افزایش داد
با شروع تولید گاز از عمیقترين میدان گازی دريايی آسیا ،هند سهم گاز طبیعی
در سبد انرژی خود را افزايش میدهد .به گزارش راشاتودی ،با شروع تولید گاز از
عمیقترين میدان گازی دريايی آسیا ،هند سهم گاز طبیعی در سبد انرژی خود را
افزايش میدهد.آنچه اين کشف را بسیار خبرساز کرده اين است که در عمق بیش
از  2000متر واقع شــده است و باعث میشود آرکاستر عمیقترين میدان گازی
دريايی آسیا باشد.انتظار میرود تا آخر سال آينده تولید گاز فات در حدود 12.9
میلیون مترمکعب استاندارد در روز بشود.شرکت راينس انتظار دارد اوج تولید گاز
از اين  3میدان تا سال  2023به  30میلیون فوت مکعب در روز برسد.
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رئیس شورای رقابت خبر داد

فرمول قیمتگذاری  ۱۸خودرو تغییر کرد

رئیس شــورای رقابت اعام کرد که طی بررسیهای صورت
گرفته ،فرمول قیمت گذاری برای بخشــی از خودروها تغییر
کرده اســت و بر اساس متوســط قیمت بازار ،قیمت گذاری
انجام میشــود .رضا شیوا دیروز در نشست خبری با اشاره به
اینکــه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررســی مجددی در مورد
فرمول قیمت گذاری خودرو انجام داد ،گفت که طی تصمیات
اخذ شده قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد فقط خودروها
تقســیم بندی شده اســت ،بر این اســاس قیمت بخشی از
خودروهای پرتیراژ و به گونه ای که برای عامه مردم به صرفه
هســتند ،بر اساس فرمول قبلی محاسبه می شود.وی گفت:
در مورد بخشــی از خودروها فرمول جدید پیش بینی شــده
است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم
بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اســاس
متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.رئیس شورای رقابت
تاکید کرد که نکته اصلی در فرمول جدید این اســت که طی
توافق صورت گرفته قرار اســت خودروسازها ظرفیت تولید را
تــا  ۵۰درصد افزایش دهند و این مــی تواند هزینه تولید را
کاهش دهد.وی خودروهای مشــمول قیمت گذاری جدید را
نیز اعام کرد و گفت که پژو پــارس اتوماتیک ،پژو  ۲۰۶اتو
ماتیک ۲۰۷ ،پانوراما ،سمند سون پاس ،رانا پاس ،رانا پاس
طی سال های  ۹۲تا  ۹8محقق شد

افزایش  ۲برابری تولید
در زنجیره فواد
طبق آمار ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع
معدنــی ایران (ایمیدرو) در راســتای اقدامات توســعهای
بــا ظرفیتســازی در زنجیره تامین فواد طی ســالهای
 ۱۳۹۲تــا  ،۱۳۹8توانســته افزایــش تولیــد محصواتی
همچون کنســانتره ســنگ آهن ،گندله ،آهن اسفنجی و
فواد خام را به ثبت برســاند ،.بر اســاس آمار منتشر شده،
ایمیــدرو در جهت تامین پایدار مــواد معدنی و اولیه مورد
نیــاز صنایع معدنی ،تکمیل زنجیره فلزات اساســی را طی
سالهای گذشــته مورد توجه قرار داده است .این مهم در
راستای استراتژیهای توسعهای ایمیدرو و با رویکرد جلب
ســرمایهگذاریهای بخش خصوصی محقق شده است.بنابر
گزارش منتشر شــده توسط این سازمان ،در زنجیره تامین
فواد و در بخش کنســانتره ســنگ آهن ،میزان تولید این
محصول در ســال  ،۱۳۹۲به میزان  ۲۳میلیون تن بوده که
در سال  ۱۳۹8به  4۷میلیون تن افزایش پیدا کرده است.
میزان تولید گندله در سال  ۱۳۹۲به  ۲۰میلیون تن رسید
و با بهرهبــرداری از طرحهای مختلف فوادی در کشــور،
میزان تولید این محصول در سال  ۱۳۹8به  4۱میلیون تن
رســید .در بخش آهن اسفنجی نیز از  ۱۵میلیون تن تولید
شده در ســال  ،۱۳۹۲آهن اســفنجی تولید شده در سال
 ۲۷ ،۱۳۹8میلیون تن ثبت شده است.
همچنین در سال  ۱۳۹۲میزان تولید فواد خام  ۱۶میلیون
تن بوده اســت که با بهرهبرداری از طرحهای فوادی بین
سالهای  ۱۳۹۲تا  ،۱۳۹8تولید بیش از  ۲۷میلیون تن از
این محصول در سال  ۱۳۹8رقم خورده است.
با افزایش صدور پروانههای صنفی

آیا کسب و کار رونق گرفت؟

مدیــرکل صنایع حمل و نقــل وزارت
صمــت اظهــار کــرد :شــرکت های
خودروسازی از دو ســال پیش زیانده
هســتند .هــر دوره از افزایــش قیمت
مــواد اولیه عقب میافتند .ایران خودرو
در  ۶ماهه ســال  ۲۵۰۰میلیارد تومان
و ســایپا حدود  ۲هــزار میلیارد تومان
زیان داشتند.سهیل معمارباشی در مورد
پیشنهاد سازمان گســترش و نوسازی
صنایع ایــران در حوزه خــودرو اظهار
داشت :یک بســته جهش تولید در این
سازمان تهیه شده اما هنوز نهایی نشده
اســت .این بسته در  4سرفصل تولید و
ساخت داخل ،عرضه محصوات در بازار،
تامین منابع مالی شــرکتها و قیمت

زیان 4500میلیارد تومانی دو
خودروساز بزرگ در شش ماه

گذاری تهیه شــده است.وی با اشاره به
مشکات خودروسازان وی تصریح کرد:
شــرکتهای خودروســازی مشکاتی
مانند تامین نقدینگی ،تامین ارز و قیمت
خودرو دارند .و شرکتهای خودروسازی
از دو ســال پیش زیانده هستند و هر
دوره از افزایــش قیمت مواد اولیه عقب
میافتند.وی تصریح کرد :بطوریکه ایران
خودرو در  ۶ماهه ســال  ۲۵۰۰میلیارد
تومان و ســایپا حدود  ۲هــزار میلیارد
تومــان زیان داشــتند.مدیرکل صنایع

حمل و نقــل وزارت صمــت در ادامه
خاطر نشــان کرد :در شرایطی که یک
رانت  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی به واسطه
اختاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار به
واسطههای بازار ایجاد شده خودروساز به
همیــن میزان ضرر کرده یعنی از جیب
خودروساز و سهامداران خارج کردهایم و
به واسطهها دادهایم .بنابراین درخواست
اصاح ایــن رویه از طــرف هر نهادی
که مطرح شــود امر مناسبی است .وی
افزود :هیچ بنگاه اقتصادی بدون درست

سرپرست سازمان صنایع کوچک خبر داد:

بودن اقتصــاد کســب و کار نمیتواند
فعالیت خود را ادامه دهد ،شــرکتهای
خودروســازی نیز از این قاعده مستثنا
نیستند .شــاید میزان زیانها درحجم
داراییهای این شرکتها کوچک به نظر
برسد اما تجمیع زیانها به شرکتهای
خودروسازی ضربه خواهد زد .از همین
روی این موضــوع در نهادهای مختلف
مــورد توجه قرار گرفته و حتی در طرح
سازماندهی صنعت و بازار خودرو که در
کمیســیون صنایع مجلس طرح شده
موضوع قیمتگذاری مــورد توجه قرار
گرفته اســت و خودروســازان جلسات
مختلفی با شــورای رقابت برای اصاح
قیمتگذاری داشتند.

بررسی روند تجاری کشور تا آذرماه

معرفی فرصتهای صادراتی قطعات خودرو روسیه به
شرکتهای ایرانی

چین دوباره شریک نخست تجاری
ایران شد

سرپرســت سازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران از شناسایی و معرفی فرصتهای متعدد
صادراتی حوزه قطعات و مجموعههای خودرو در کشور روسیه برای تولیدکنندگان ایرانی از طریق دبیرخانه
قطعات و مجموعههای خودرو نظام مبادات پیمانکاری فرعی ایران در  ۹ماهه امسال خبر داد.به گزارش
وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،اصغر مصاحب» افزود :ظرفیتهای متنوع و خوبی برای توســعه بیشــتر
صنعت پیمانکاری فرعی کشور ( ) ISPXوجود دارد که یکی از آنها صنعت قطعهسازی است.وی بیانداشت:
پارســال قراردادهای مناسبی توسط قطعهسازان مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور منعقد شده
و امسال نیز به دنبال افزایش تعداد قرارداد بهخصوص برای صنایع کوچک در این زمینه هستیم.مصاحب
بیانداشــت :از دیگر اهداف مهم نظام مبادات پیمانکاری فرعی ،شناســایی ،ایجاد و توسعه بازار ،توسعه
فرآیند پیمانسپاری ،ارتقاء و توانمندسازی پیمانکاران صنعتی ،تسهیل ارتباطات کارفرمایان و پیمانکاران،
الگوبــرداری از چگونگی فعالیــت بنگاههای صنعتی کوچک با کاس جهانی بــرای افزایش توان رقابتی
واحدهای صنعتی داخلی است.وی گفت :دبیرخانه قطعات و مجموعههای خودرو نظام مبادات پیمانکاری
فرعی ایران در اســتان خراسانرضوی از ابتدای امســال فرصتهای صادراتی متعددی برای شرکتهای
قطعهســازی خودروی کشور در حوزه میللنگ ،میلبادامک ،بلوک سیلندر ،شاتون ،چرخدنده ،استارت و
کارتر تراکتور در کشور روسیه شناسایی و در قالب نقشههای فنی به شرکتهای ایرانی ارائه کرده است.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،همچنین با اشاره به دستاورد بهوجود آمده
درباره احصای  ۶۵نیازمندی فناورانه راهآهن روســیه ،خاطرنشانکرد :در شرایطی که کشور با تحریمهای
متعدد بینالمللی روبهرو بوده ،شــرکتهای ایرانی موفق به اخذ استاندارد  Gost-Rروسیه در زمینه تولید
میللنگ شــدهاند و برای نخستین بار یکی از این شرکتها ضمن صادرات این محصول به روسیه ،موفق
به اخذ کد  OEMبرای محصوات خود شــده اســت.وی بیانداشت :بیش از  ۱۰میلیارد ریال فعالیتهای
توانمندســازی در حوزه صادرات از طریق دبیرخانه قطعات و مجموعههای خودرو به شــرکتهای عضو
 ISPXارائه شــده و بیش از هفت شــرکت موفق به اخذ اســتانداردهای بینالمللی در این حوزه شدهاند.
مصاحب اظهارداشت :در سالهای اخیر شاهد روند نزولی انعقاد قرارداد در بخش خودروسازی با شرکتهای
قطعهســاز بودهایم که این موضوع ،اهمیت توجه به صادرات و توسعه بازار خارج از کشور را بیش از پیش
نشان میدهد.وی افزود :توســعه بازار شرکتهای قطعهسازی نیازمند توسعه مشارکتهای بین بنگاهی،
ســرمایهگذاری برای ارتقای ســامانهها و فناوریهای تولید ،توســعه مراکز طراحی قطعات و حمایت از
بنگاههای تولید ماشینسازی و تجهیزات مرتبط با این صنعت است.

اتــاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی آمارهای
تجاری کشور در  ۹ماهه ابتدایی سال جاری پرداخته که نشان دهنده
جابجایی در میان اصلیترین شرکای تجاری ایران است.آخرین آماری
که از سوی سازمان توسعه تجارت پیش از آذر ماه منتشر شده بود نشان
میداد که در میان اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران ،عراق توانسته پس
از مدتی طوانی جایگاه چین را بگیرد و به شریک اصلی کشور بدل شود
اما در پایان پاییز ،بار دیگر چین به جایگاه همیشگی خود بازگشته است.
بر اساس براوردهای انجام شده تا پایان پاییز سال جاری ،میزان صادرات
ایران به چین به عدد  ۶.4میلیارد دار رسیده و این در حالی است که
صادرات به عراق در مرز شــش میلیــارد دار قرار دارد .پس از این دو،
امارات متحده عربی ،ترکیه و افغانستان در ردههای بعدی واردکنندگان
عمده کاا از ایران هستند.در حوزه واردات کاا نیز چین با هفت میلیارد
دار اصلیترین شــریک ایران بوده و پــس از آن ،امارات متحده عربی
بــا  ،۶.۳ترکیه با ســه ،هند با  ۱.۶و آلمان بــا  ۱.۳میلیارد دار ،دیگر
صادرکنندگان عمده کاا به ایران بودهاند.همچنین براوردهای صادراتی
نشــان میدهد که ایران در آذر ماه توانسته نسبت به ماه قبل ،افزایش
 ۱۰درصدی را در آمار صادراتی خود به ثبت برساند .با این وجود تحت
تاثیر شــیوع کرونا ،میزان ارزش صادرات ایران تا پایان آذر حدودا ۲۰
درصد و از نظر وزنی حدودا  ۱۷درصد کاهش یافته است .واردات ایران
نیز از نظر ارزشی  ۱۶و از نظر وزنی یک درصد نسبت به سال قبل کمتر
شده است.این آمار در حالی به دست آمده که در ماههای نخست شیوع
کرونا ،پیش بینی میشد بیش از  ۳۵درصد از تجارت ایران کاهش یابد
و هرچند در ماههای ابتدایی شیوع این ویروس ،میزان کاهش صادرات
حتی به مرز  4۰درصد نیز رســید اما با گشایش مرزها و تداوم تجارت
با وجود محدودیتها ،به نظر میرســد امکان جبران بخشی از کاهش
تجارت تا پایان سال جاری وجود داشته باشد.

گزیده خبر
تکمیل طرح های نیمه تمام با استفاده از روش
فکتورینگ
رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهران میگوید :در شرایطی که وضعیت طرحهای
عمرانی نامناسب است ،اگر از مدل تامین مالی فکتورینگ استفاده کنیم ،بسیاری
از طرح های نیمه تمام تکمیل میشــوند .حمیدرضا صالحی درباره لزوم استفاده
از تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ،اظهار داشــت :تأمین مالی مبتنی
بــر قرارداد (فکتورینگ) از جمله ابزارهای نویــن و کاربردی تأمین مالی در دنیا
اســت .فکتورینگ در زمان بندی دقیق پروژههای عمرانی ،پوشش ریسک و حل
مشــکات بنگاههای اقتصادی اثرگذاری مثبت دارد.رئیس کمیسیون انرژی اتاق
بازرگانی صنایع و معادن تهران ادامه داد :یکی از مهمترین مشکات و چالشهای
پروژههای عمرانی کشور ،کمبود منابع مالی است .دلیل این موضوع کام ً
ا روشن
اســت .در حال حاضر اکثر پروژههای عمرانی کشور با روشهای سنتی و قدیمی
که همان بودجههای ســالیانه دولتی است ،تأمین مالی میشوند.صالحی تصریح
کرد :در ســالهایی که فروش نفت باا بود بــه دلیل منابع مالی حاصل از نفت،
پروژههای عمرانی تا حدودی وضعیت مناســبی داشتند .در شرایط فعلی که در
فروش نفت به مشــکل خوردیم ،وضعیت پروژههای عمرانی نامناسب شده است.
با اطمینان میگویم اگر از مدل تأمین مالی فکتورینگ استفاده کنیم ،بسیاری از
پروژههای عمرانی نیمه تمام تکمیل میشوند.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
تهران گفت :در مدل فکتورینگ ،پروژههای عمرانی و خدماتی ،توسط نهادهای مالی
تأمین مالی میشوند .به عبارتی ،پروژه دیگر معطل بودجه دولت نمیماند .در این
مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما ،بازیگر دیگری به نام نهاد مالی وارد
قرارداد میشود .نهاد مالی ،همزمان با شروع پروژه پیمانکار را تأمین مالی میکند
و بعد از اتمام پروژه پول خود را از کارفرما دریافت میکند.وی افزود :کارآیی مدل
تأمین مالی فکتورینگ در دنیا ثابت شده است .در حال حاضر فکتورینگ تبدیل به
یک صنعت فعال در زمینه تأمین مالی شده است .فکتورینگ حتی در خاورمیانه
هم مورد استفاده قرار میگیرد و بسیاری از پروژههای داخلی و خارجی کشورهای
منطقه را تأمین مالی میکند.صالحی تصریح کرد :دولت باید از مدل تأمین مالی
فکتورینگ استقبال و حمایت کند .پیمانکار نباید درگیر مباحث مالی با کارفرماها
که اکثرا ً دستگاههای دولتی بزرگ هستند ،شود .در همه جای دنیا نهادهای مالی
که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی هستند ،ضمن تأمین مالی
پیمانکارها با کارفرماها تعامل میکنند.وی گفت :در حال حاضر کارفرماهای بزرگ
دولتی رابطه ارباب رعیتی با پیمانکارها دارند .یعنی پیمانکار پروژه را شروع میکند
ولی نمیتواند حق الزحمه خود را دریافت کند .در مدل تأمین مالی فکتورینگ دیگر
این اتفاق رخ نمیدهد .به عبارتی نهاد مالی قدرت دریافت حق الزحمه پروژه را با
تخصص و ابزارهای خود ،دارد.
در جلسه مجلس مطرح شد:

در حال مذاکره با کشورهای اوراسیا هستیم
وزیر جهاد کشــاورزی گفت :این قول را به همــه میدهم که اجازه ندهم جلوی
صادرت ســیب و مرکبات گرفته شود چراکه صادرات میتواند منافع زیادی برای
کشــور داشته باشــد و مازاد تولید که بازار را بر هم میزند را از کشور خارج کند.
کاظم خاوازی دیروز در صحن علنی مجلس در پاسخ به پرسش نمایندگان درباره
آخرین وضعیت صادرات محصوات کشــاورزی اظهار کرد :امروز همه ی فعاان
بخش کشاورزی در راستای دستور مقام معظم رهبری تمام تاش خود را به کار
میگیرند و شاخصهای عملکرد آنها تایید آن است به طوری که با تمام مشکات
ناشی از کرونا و تحریم شاخص تجاری در  ۶ماهه اول سال جاری  4.4دهم مثبت
شده است.وی ادامه داد :در  ۹ماهه سال  ، ۹8کل محصوات صادر شده  4میلیون
 ۹8۶تن بود که در  ۹ماه سالجاری این رقم  ۲۲درصد از نظر وزنی و  ۲۰درصد از
نظر ارزشی رشد داشته است .در سال  ۹8صادرات محصوات باغی  ۶4۵هزار تن
بود که در سال جاری به  88۹هزار تن رسیده که از نظر وزنی رشد  ۳8درصدی
و ارزشی  4۳درصد داشته شده است.خاوازی در پاسخ به پرسش دیگر نمایندگان
درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از باغداران سیب و کاهش زیان آنها ،گفت:
در سال  ۳۰۰ ، ۹8هزار تن سیب صادر شد و با برنامه ریزی انجام شده امروز این
رقم را به  4۰۳هزار تن رساندهایم.وی با اشاره به دستیابی ایران به توافقنامه اوراسیا،
تصریح کرد :هم اکنون صادرات محصوات کشاورزی در قالب موافقت اوراسیا انجام
میشود و بر اساس این موافقنامه توانستیم تنها به کشور روسیه  ۹۷هزار تن سیب
صادر کنیم در حالی که تنها  ۲4مرز فعال است.خاوازی کل سیب تولیدی کشور
را  4میلیون  ۱۲۰هزارتن عنوان کرد.وی افزود :از این میزان  ۱میلیون  ۵۰هزار تن
در آذربایجان غربی تولید میشود ،همچنین سیب صنعتی تولید شده در این استان
 ۱۷درصد از سیب صنعتی کشور است .خاوازی مجموع سیب صنعتی تولیدی در
کشــور را  ۱میلیون و  ۲۵۰هزار تن اعام کرد.وی با تاکید بر اینکه برای حمایت
از باغداران تولیدکننده ســیب صنعتی قیمت تضمینی تعیین شده است ،افزود:
نمایندهگانی را از جهاد کشــاورزی به کارخانهها فرستادیم تا با نمایندگان آنها
صحبت کنند و نتیجه این شــد که هر کیلوگرم سیب صنعتی از باغداران ۱۲۵۰
تومان هر کیلوگرم سیب درجه سه پا درختی از آنها  ۱۱8۰تومان خریداری شود.

مناقصه شماره 99-04 :

نوبت دوم

عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران معتقد است افزایش
صدور پروانههای کسب به معنای رونق کسب و کار نیست
و علــت آن این اســت که در این مدت افــرادی که بدون
پروانه کسب ،اشتغال داشتند ،راحتتر این مجوز را دریافت
کردهاند .براساس آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) ،از اول سال  ۱۳۹۹تا پایان آبان ماه بیش از ۳۷۶
هزار و  8۱۷پروانه صنفی صادر شــده که نســبت به تعداد
صدور این پروانه در مدت مشــابه ســال قبل  4۹.4درصد
افزایش داشــته اســت .اما عضو اتاق هیئت رئیسه اصناف
ایران معتقد اســت که این آمار نشــان دهنده رونق کسب
و کار نیســت.محمود بنانژاد با اشاره به موانعی که در برابر
صدور پروانه کســب وجود داشته ،تصریح کرد :اتاق اصناف
در گذشته نسبت به این موانع اعتراض کرد .ما معتقد بودیم
به جای اینکه در مرحله صدور پروانه کســب ،استعامهای
متعدد و زمان بر انجام شــود ،بهتر است ،نظارتها پس از
صدور پروانه بیشتر باشد.البته به گفته وی با شیوع ویروس
کرونا برخی از مراحل فرایند صدور و تمدید پروانه کســب
تســهیل شد .مثا استعام ســازمان امور مالیاتی و تمدید
کارتهای بهداشت به تعویق افتاد .عاوه بر این ،آموزشها
به صورت مجازی انجام شد و در برخی از شهرستانها و در
ماه های ابتدایی اپیدمی کرونا ،از کســبه تعهد گرفتند که
بعدا در دورههای آموزشی شرکت کنند.عضو هیئت رئیسه
اتاق اصناف ایران با اشــاره به اینکه در پی تسهیل شرایط،
افرادی که پیشتر پروانه کسب نگرفته بودند برای دریافت
آن اقدام کنند ،اظهار کرد :همچنین پرونده برخی افرادی
که پیش از شیوع ویروس کرونا برای اخذ پروانههای کسب
اقــدام کرده بودند ،در این مدت به نتیجه رســیده اســت.
بنابرایــن افزایش صدور پروانههای کســب به معنای رونق
کســب و کار نیســت و علت آن این است که در این مدت
افرادی که بدون پروانه کسب ،اشتغال داشتند ،راحتتر این
مجــوز را دریافت کردهاند .بنانــژاد همچنین با بیان اینکه
در حــال حاضر هزینه حفظ واحدهای صنفی متناســب با
درآمد آنها نیســت ،تصریح کرد :برای حفظ مشاغل ،نیاز
به ســرمایه داریم و دولت باید با ارائه تسهیات مناسب به
حفظ مشاغل صنفی کمک کند.

توربو ،هایما توربو  s۵دستی ،هایما توربو  s۷اتوماتیک،k۱۳۱ ،
ساینا  ،sکوئیک ،شاهین ،آریا برلیانس ،چانگان و زوته مشمول
فرمول جدید می شود.شیوا با اشاره به پیش فروش های قبلی

گفت که پیش فروش هایی که تــا دیروز( ۹دی) یعنی زمان
اعام تغییر قیمت فرمول انجام شــده بر اساس فرمول قبلی
محاســبه خواهد شد.رییس شــورای رقابت با اشاره به اینکه

خودروهای مشــمول فرمول قیمت گذاری جدید نیز با انجام
قرعه کشــی به فروش میروند اظهار کرد :بر این اســاس هر
ســه ماه یکبار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده
و فرمول با متوســط قیمت مورد محاسبه قرار میگیرد.وی با
بیان اینکه حال باید دید خودروســازها از این قیمتگذاری
جدید خوشــحالند افزود :این در حالی است که آنها خواستار
آزادســازی قیمت خودرو بودند ولی با توجــه به اینکه بازار
خودرو براساس تشخیص شورای رقابت بازاری انحصاری است
باید قیمتگذاری در آن با توجه به فرمول محاسباتی ما صورت
بگیرد.رئیس شورای رقابت اظهار کرد :با توجه به توافق صورت
گرفته بین وزارت صنعت ،معدن و معدن و خودروسازها برای
افزایش  ۵۰درصدی ظرفیت تولید این موضوع در فرمول جدید
بسیار اهمیت دارد و خودروسازها باید سعی در عملیاتی کردن
این افزایش  ۵۰درصدی داشــته باشــند چرا که در غیر این
صــورت هرچقدر که تولید آنها کمتر باشــد در فرمول جدید
قیمت نهایی نیز پایینتر خواهد آمد .حال باید منتظر عملکرد
خودروسازها بود.وی این را هم گفت که به نظر میرسد فرمول
جدیــد موجب افزایش قیمت در بازار شــود اما در هر صورت
منتظر هســتیم دالها کمکم از این بازار خارج شوند چرا که
دیگر قیمتها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست.
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فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر
و حریم رودخانه های کرج و شاهرود
شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ســاده “ تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بســتر و
حریم رودخانه های کرج و شاهرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.ازم
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار
فراخوان در ســامانه مورخ  99/10/8می باشد .اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه
قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :تا ساعت  19مورخ 99/10/11
مهلت ارسال پاسخ  :تا ساعت  8صبح مورخ 99/10/22
زمان بازگشایی پاکات مناقصه  :ساعت 11مورخ 99/10/22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار :کرج -مهرشهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی
مصلی-خیابان بوستان -شرکت سهامی آب منطقه ای البرز -کد پستی 3186717598
تلفن02633332300 -310-320
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  021 ،27313131دفتر ثبت نام 88969737:و 021- 85193768
شرکت آب منطقه ای استان البرز

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
اصاح رفتار ارزی ازمه رشد ارزش پول ملی
یــک اقتصاددان گفــت :اصاح ســاختار اقتصادی ،اصاح رفتــار ارزی و
چارهاندیشــی علمی برای مواجه با عوامل اخالگر بیرونی به تثبیت ارزش
پول ملی کمک میکند .تجربه تحریمهای یک دهه گذشته نشان میدهد
یکی از اهداف کانونی و مؤثر در راهبرد تحریمی آمریکاییها تضعیف ارزش
پول ملی است .بنابراین ،تمرکز اصلی راهبرد خنثیسازی تحریم ،باید توجه
به چگونگی حفظ و ایجاد ثبات در ارزش پول ملی باشد.برخی کارشناسان
اقتصادی معتقدند که برای بهبود ارزش ریال و تقویت ارزش پول ملی ،نباید
تنها نگاه به بیرون داشت و انتظار داشت که با افزایش درآمد ارزی و فروش
نفت ،ارزش دار کاهش یافته و ریال تقویت شود .محمد واعظ برزانی ،استاد
دانشگاه اصفهان در گفتوگو با ایبِنا ،برای تثبیت ارزش پول ملی سه دسته
اقدامات اصاح ســاختار اقتصادی ،اصاح رفتار ارزی و چارهاندیشی علمی
برای مواجه با عوامل اخالگر بیرونی را ضروری دانست.این استاد دانشگاه
گفت :ما در ارتباط با بازار ارز ،تحت تاثیر یک سری عوامل ساختاری ،رفتاری
و مجموعهای از عوامل اخالگر بیرونی هســتیم که یک نمونه این عوامل
اخالگر بیرونی ،اتاق جنگ اقتصادی آمریکا یعنی اوفک اســت.وی ادامه
داد :اما در خصوص عوامل ســاختاری ،باید سیاستهای اقتصادی کان به
گونهای طراحی شــود که از یک طرف ،نرخ رشد حجم پول در کشور ما از
متوســط نرخ رشد حجم پول در کشــورهای اصلی طرف تجاری ما بیشتر
نشود و در طرف دیگر ،نرخ رشد اقتصادی ما از متوسط نرخ رشد اقتصادی
کشــورهای اصلی طرف تجاری ما کمتر نشود.وی با بیان اینکه حجم پول
و رشــد اقتصادی دو متغیر بنیادی در حوزه اقتصاد کان هستند که رفتار
بلندمدت ما را در زمینه نرخ ارز شکل میدهند ،افزود :در حوزه متغیرهای
رفتاری بایــد به گونهای عمل کرد که آرامش ،اعتماد و صبوری در بازار ارز
رایج و شایع شــود.واعظ برزانی خاطرنشان کرد :همچنین در حوزه عوامل
اخالگر با منشا بیرونی باید از طریق مجموعه اقدامات تنظیمگرانه بازار در
کنار اقدامات امنیتی ازم ،تمرکز بانک مرکزی و نیروهای امنیتی و اطاعاتی
روی شبکههای اصلی سازماندهیشدهای باشد که در بازار ارز به فعالیتهای
سوداگرانه میپردازند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمرکز روی زیرشاخهها
و یا پادوهای میدانی و خیابانی اقدام اساســی و بازدارندهای نیست ،تصریح
کرد :مجموعه این سه ایه اقدامات ذکر شده ،میتواند نرخ ارز را تثبیت کند
و ارزش پول ملی ما را افزایش دهد.واعظ برزانی یادآور شــد :البته افزایش
ارزش پول ملی نباید غیرواقعبینانه پیشبینی شــود ،به این معنا که اگر در
سال آینده ،مجموعه سه دسته اقدامات ذکر شده به طور موفق روی بازار ارز
تاثیر بگذارند ،ما شاهد برگشت نرخ ارز برای هر دار آمریکا به زیر  ۲۰هزار
تومان خواهیم بود و این به معنای تثبیت نرخ ارز اســت.وی افزود :در این
زمینه اقدامات تکمیلی تجاری و ترتیبات مناســب تخلیه ارزی را هم نباید
از نظر دور داشت .این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این سوال که حذف
صفــر از واحد پولی تاثیری بــر ارزش پول ملی دارد ،گفت :خیر ،این امر به
هیچ وجه تاثیر واقعی ندارد و فقط میتواند در زمان اجرا تاثیر محدود روانی
داشته باشد که ازمه اقدامات اقتصادی موازی است.
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افت بیش از  ۲۵هزار واحدی شاخص کل بورس

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۲۵۱۶۷واحدی
معــادل  ۱.۷۵درصد به یــک میلیــون و  ۴۱۲هزار و ۴۴
واحد رسید .همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۰۸
واحدی به  ۱۹هزار و  ۹۷۶واحد رسید.دیروز تاار شیشهای،
در معامات چهارمین روز هفته (سه شنبه نهم دیماه ،)۹۹
شــاهد روند نزولی شاخصهای منتخب بود .به گونه ای که
شــاخص قیمت (وزنی-ارزشــی) ،با کاهش  ۶۵۷۶واحدی
معادل  ۱.۷۵درصد به رقم  ۳۶۸هزار و  ۹۸۸واحد رســید.
شاخص کل هم وزن نیز ،با افت  ۳۶۵۶واحدی معادل ۰.۷۸
درصد ،عدد  ۴۶۵هزار و  ۴۸۲واحد را به نمایش گذاشــت.
شــاخص قیمت (هم وزن) نیز بــا کاهش  ۲۳۹۳واحدی به
رقم  ۳۰۴هزار و  ۶۹۴واحد رســید .همچنین شاخص سهام
آزاد شــناور ۲۷۴۱۶ ،واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک
میلیون و  ۹۷۳هزار واحد رسید .همچنین شاخص بازار اول
با  ۲۰۵۲۰واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۲۸هزار واحد
رسید و شاخص بازار دوم نیز ،با  ۴۳۴۶۰واحد کاهش همراه
بود و عدد  ۲میلیون و  ۸۷۳هزار واحد را به نمایش گذاشت.
بر اســاس این گــزارش ،در معامات دیروز بــورس تهران،
نمادهای معاماتی فملی ،شســتا ،فارس ،فواد و خودرو ،با
بیشــترین کاهش ،تاثیر زیادی در روند نزولی شاخص کل
بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای معاماتی پاکشو ،کچاد،
انرژی ،۳کگل ،فواژ و خبهمن ،بیشــترین تاثیر مثبت را در
برآورد نماگر کل بورس داشتند.

نمادهای پتایر ،وآذر ،پدرخش ،پرداخت ،کسعدی و خموتور
بود .همچنین نماد معاماتی ثمسکن(سرمایهگذاری مسکن)
با  ۵.۱۴درصد ،بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن
نیز ،نمادهای زمگســا ،خزر ،سیمرغ ،فاذر ،چدن و وساخت
بود.
پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان میدهد که نمادهای
معاماتی کاما ،شستا ،شپنا ،برکت ،خودرو ،کچاد و خساپا ،به
عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی شدهاند.

بیشترین عرضه و تقاضا
بر اساس این گزارش ،نمادهای معاماتی وآذر ،برکت ،پتایر،
افقح ،شــکربن ،پدرخش و چکاوه با بیشترین تقاضا مواجه
شــدند و در مقابل نیز نمادهای بوعلــی ،ولپارس ،انرژی،۱
کبافق ،خزر ،خپارس و شــبریز بیشــترین حجم عرضه را
داشتند.

ارزش  ۱۳۲هــزار و  ۹۵۰میلیارد ریال داد و ســتد کردند.
در بــازار دیروز ،بیشــترین افزایش قیمــت متعلق به نماد
شــکربن(کربن ایران) با  ۵درصد رشــد بــود و پس از آن،

با پایان فعالیت بازار ســرمایه در چهارمین روز کاری هفته،
معاملهگران بورس  ۹میلیــارد و  ۶۲۳میلیون برگه بهادار و
ســهام را در قالب  ۱میلیــون و  ۵۹۲هزار نوبت معامله و به

پیشبینی رسیدن شاخص به قلههای قبلی
یک تحلیلگر بــورس گفت :با توجه
بــه بودجه۱۴۰۰و کســری بودجه
آن ،تا انتهای سال آتی شاخص کل
ســقفهای بااتری را خواهد دید و
در فرصت باقیمانده تا پایان ســال،
بیشتر شــاهد جذابیت شرکتهای
کوچک خواهیم بود.بازار ســرمایه
امســال ،ســال متفاوتی را سپری
کرد؛ از یک ســو تعداد سهامداران
به شدت رشــد کردند و بسیاری از
افرادی که تاکنون حتی یک بار هم
با مفاهیمی به نام کد سهامداری یا
خرید و فروشهای ســهم دست و
پنجه نرم نکــرده بودند ،کم کم به
جمع سهامداران پیوستند و حضور
در بازار ســرمایه برای حفظ ارزش
پولشان را به حضور در سایر بازارهای
موازی ترجیــح دادند .اما در بورس،
همه چیز به معامات ســهامداران
خرد ختم نمیشــود؛ بلکه ابزارهای
مختلفی که از ســوی ســهامداران
حقوقی در بازار سرمایه به کار گرفته
میشود؛ تا کنون توانسته بسیاری از
فرآیندهای خرید و فروش ســهام را
دچار چالش کرده و گردش مالی در
بازار ســرمایه را به سمت شرکتهای
حقوقی هدایت نماید.بازار ســهام ما
نسبت به بازارهای بورس معتبر دنیا،
نقد شوندگی بسیار پایینتری دارد
و با استفاده از معامات الگوریتمی
و گســترش آن در چارچــوب
تعریفشــده میتوان تا حد زیادی
نقدشوندگی در سهمها را بیشتر کرد
در این میان ابزارهای نوینی هم در
بازار ســرمایه به کار گرفته میشود
که همچــون هر ابــزار دیگری در
بازارهای نقدشــونده ،ممکن است
کاربردهای خوب و بد را در کنار هم
داشته باشد .نمونه آن هم معامات
الگوریتمی اســت؛ همــان خرید و
فروشهایی که با استفاده از رباتها
و با پول کانی که برخی شرکتهای
حقوقــی در اختیــار معاملهگــران
الگوریتمــی قرار میدهنــد ،بازار را
به شــدت تحــت تأثیر قــرار داد و
صفهای خریــد و فروش صوری را
شکل میدهد که یکشبه میتوانند
عدهای را به تخت و تاج داراییهایی
پربازده بنشانند و عدهای دیگر را به
خاک ســیاه.البته اکنون انجام این
معامات از ســوی شرکتهای دارای
مجوز از سازمان بورس ،ممنوع است
و در مقابل ،عدهای دیگر به صورت
غیررسمی مشغول فعالیت هستند
و به طور نامحســوس ،در پی تأمین
منافع عدهای خاص که البته حرف
و حدیثهای بســیاری را با خود به
همراه دارند.
علیرضــا کریمیان ،تحلیلگــر بازار
ســرمایه با بیان اینکه الگوریتم به
مجموعه اقداماتی که به صورت گام به

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

رونق سهام شرکتهای کوچک بورسی

گام تعریف شده باشد ،گفته میشود
و در واقــع ،معامات الگوریتمی نیز
با اســتفاده از روشهــای تحلیلی،
استراتژی معاماتی خاصی را برای
خود تعریف میکنند که شامل سه
مرحله جمعآوری اطاعات ،تحلیل
دادههــا و انجــام معامات اســت؛
بنابراین نرمافزارهایی درست شدهاند
که میتوانند بدون دخالت انسان به
انجام معامات در بازار بپردازند.
تأثیر معامات الگوریتمی بر روی
بازار بورس چیست؟
وی افــزود :در این میــان ،اولین و
مهمترین تأثیر معامات الگوریتمی،
ایجاد ســودآوری بسیار خوب برای
صندوقهای ســرمایهگذاری است؛
چراکــه ایــن صندوقهــا توانایی
خرید و اســتفاده از این نرمافزارها
را دارند و همیــن موضوع میتواند
عاملی برای این باشــد که افراد تازه
کار ،در بازار ترغیب شــوند به جای
ســرمایهگذاری مســتقیم در بازار
بورس به سرمایهگذاری غیرمستقیم
در بــازار بپردازند کــه البته در یک
نوع نــگاه مثبت به ایــن معامات،
اقدامات صندوقهای سرمایهگذاری
در بلندمدت باعث خوشبینی بیشتر
افراد به این بازار و ورود منابع مالی
به صندوقها میشود؛ زیرا به جای
اینکه خودشان مســتقیم اقدام به
خریــد و فروش کنند کــه احتمااً
چیزی جر ضرر نخواهند داشــت ،از
این طریق میتوانند سودآوری خوبی
داشته باشند.در فرصت باقی مانده تا
پایان امسال ،بیشتر شاهد جذابیت
شرکتهای کوچک و متوسط بازار
خواهیم بــود و نقدینگــی در این
قسمت بازار جریان خواهد داشت و
اقبال کمتری به شرکتهای بزرگ
و به اصطاح شاخصســاز صورت
میگیرد.وی خاطرنشان کرد :البته
برخی تصــور میکنند که معامات
الگوریتمی به بازار آســیب میزند؛
اما بازار بورس ما هنوز بازار بســیار
کوچکی است و معامات الگوریتمی
اگر به درســتی به کار گرفته شوند،
میتوانند به کمک بــازار بیایند ،به

خصوص اینکه بازار سهام ما نسبت
به بازارهای بــورس معتبر دنیا ،نقد
شوندگی بســیار پایینتری دارد و
با استفاده از معامات الگوریتمی و
گسترش آن در چارچوب تعریفشده
میتوان تا حد زیادی نقدشوندگی در
سهمها را بیشتر کرد؛ زیرا الگوریتمها
اقــدام به خرید و فروش در بازههای
زمانی کوتاه میکنند که همین امر
باعث افزایش حجــم معامات و تا
حدی نقدشوندگی میشود.
کریمیان معتقد است برخی افراد در
فضای مجازی ،معامات الگوریتمی
را تقابل انسان با کامپیوتر میدانند،
اما باید به ایــن نکته توجه کرد که
زمانی نیز دنیا به سوی صنعتی شدن
رفته و ماشــین آات را جایگزین یا
کمککننده به انسانها شدهاند ،پس
باید قبول کنیم که با رشد تکنولوژی
در بازارهای مالی نیز ،تأثیر این ابزارها
را خواهیم داد؛ البته مشروط به اینکه
از این ابزارها صحیح استفاده کنیم؛
بنابراین بهتر است بازار سرمایه خود
را بــه روز کنیم نه اینکه مقابل این
رشد را بگیریم.
روند بازار ،شــاخص را به چه
سمت و سویی میکشاند؟
وی بــا بیان اینکه با توجه به بودجه
 ۱۴۰۰و کسری بودجه که خواهیم
داشــت ،تــا انتهای ســال ۱۴۰۰
شــاخص کل ســقفهای بااتری
را خواهیــد داد ،اظهار داشــت :در
فرصت باقی مانده تا پایان امســال،
بیشتر شــاهد جذابیت شرکتهای
کوچک و متوســط بــازار خواهیم
بود و نقدینگی در این قســمت بازار
جریان خواهد داشت و اقبال کمتری
به شــرکتهای بزرگ و به اصطاح
شاخصساز صورت میگیرد؛ پس در
نگاه کلیتر نیز ،وضعیت کلی بازار را
تا انتهای سال  ۹۹صعودی میتوان
متصور بود.کریمیــان گفت :از دید
«ایچیموکو» که یــک ابزار تحلیل
تکنیــکال بورس اســت ،و چنانچه
به تایم فریــم ماهانه نــگاه کنیم،
کیجونســن (ابزار بررسی تغییرات
ســهم در آینده) در یک میلیون و

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه ،شاخص صنایع اطاعات و
ارتباطات ،محصوات چوبی و اســتیک ،با روند افزایشی و
شاخص صنایع فراورده نفتی ،فنی مهندسی ،وسایل ارتباطی
و انتشار و چاپ با روند نزولی همراه شدند.

 ۱۱۰هزار واحــدی ،حالت صاف به
خود گرفته اســت که تحلیلگران
بلندمدت باید به این ســطح بسیار
حساس باشند؛ چنانچه در آینده این
سطح شکسته شود ،میتوان انتظار
ریزش و اصاح قیمت یک الی ســه
ساله را داشته باشیم.
کریمیان معتقد اســت که شاخص،
یک کانال دوازده ســاله نیز دارد که
با خــط  ۱.۶۱۸کانال فیبوناچی آن
واکنش نشان داده و میتوانیم انتظار
حرکت تا خط  ۲را داشته باشیم که
این حرکت تا نزدیکی ســقف قبلی
بازار (دو میلیون و  ۷۰هزار واحدی)
پیش رو خواهد بود.وی افزود :در تایم
فریم هفتگی ،چنانچه وضعیت را با
ایچیموکو نیز بخواهیم بررسی کنیم،
شــاهد این هستیم که کیجونسن و
تنکانسن در عرض حرکت کردهاند
و همین امر سبب میشود یک گواه
برای اینکــه به زودی یک حرکت با
شتاب باا در بازار داشته باشیم که
تریگر فعالکننده این حرکت ،سطح
یک میلیون و  ۶۴۰هزار (بر مبنای
کیجونســن) و یک میلیون و۳۷۰
هزار واحدی (بر مبنای تنکان سن)
اســت.کریمیان گفت :در تایم فریم
روزانه نیز ،قیمــت در ابر ایچیموکو
گیر کرده و با شکست یک میلیون
و  ۴۶۰هــزار واحــدی میتوان به
صعودی شــدن بازار در کوتاهمدت
امیدوار بود؛ این در حالی اســت که
حمایتهای مهم شاخص کل بورس
نیز بــر روی محدوده یک میلیون و
 ۳۴۰هــزار واحد تــا یک میلیون و
 ۳۸۰هزار واحد و حتی یک میلیون
و  ۱۸۰هــزار تا یک میلیون و ۲۰۰
هزار واحدی استوار است.
ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه گفت:
مقاومتهای مهم شاخص کل بورس
بر روی شاخص یک میلیون و ۶۰۰
هزار واحدی ،یــک میلیون و ۷۰۰
هــزار واحدی و حتی یک میلیون و
 ۸۵۰هزار واحدی خواهد بود.
تحلیل شاخص کل هموزن چه
میگوید؟
کریمیان گفت :شاخص کل هموزن
نیز شرایط به مراتب بهتری نسبت
به شاخص کل دارد و همچنین اگر
به روند مثبت ادامه دهد ،ناحیه ۴۷۰
هزار را نیز شکسته است و این ناحیه
را به عنــوان یک حمایت مهم برای
شاخص کل هم وزن میتوان قلمداد
کرد؛ ضمن اینکه حمایتهای مهم
شاخص کل هموزن نیز در محدوده
 ۴۳۰هزار الی  ۴۳۵هزار ۴۱۰ ،هزار
واحد اســت.وی همچنیــن معتقد
است که مقاومتهای مهم شاخص
کل هــموزن در  ۴۸۰هزار الی ۴۸۵
هزار واحدی متمرکز است.

میزان وام پرداختی بانکها از ۱۰۰۰هزار
میلیارد تومان فراتر رفت
همتی گفت :میزان وام پرداختی بانکها از  ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان فراتر
رفت ،.عبدالناصر همتی ،رییس کل بانک مرکزی اعام کرد :میزان تسهیات
پرداختی بانکها به بخشــهای مختلف اقتصادی در هشت ماهه منتهی به
پایان آبان ســال جاری  ۱٫۰۴۴هزار میلیارد تومان برآورد شــده که حدود
 ۳۰درصد این مبلغ ،تســهیات بخش صنعت بوده اســت.عالیترین مقام
بانک مرکزی تاکید کرد :قریب  ۵۹درصد تسهیات پرداختی به بخشهای
مختلف ،وام سرمایه در گردش بوده است.
با صدور رای مطرح شد؛

نظر دیوان عدالت در رابطه با مصوبه بانکی
سقف تسهیات مسکن
ابطال بند  ۳-۱مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۵۲۶۷۳
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران مورخ  ۰۳/۰۳/۱۳۹۴در دیوان عدالت اداری
بررسی شد .ابطال بند  ۳-۱مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره
 ۹۴/۵۲۶۷۳بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران مورخ  ۱۳۹۴/۰۳/۰۳در دیوان
عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران
به خواسته ابطال بند  ۳-۱مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره
 ۹۴/۵۲۶۷۳بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران مورخ  ۱۳۹۴/۰۳/۰۳به دیوان
عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شــده اســت متن دستور
اداری به شرح ذیل میباشد:
 بند  ۳-۱مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره  ۹۴/۵۲۶۷۳بانکمرکزی جمهوری اسامی ایران مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
 -۱حســاب صندوق پسانداز مسکن یکم (خانه اولیها) از محل سپرده گذاری
واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیات خرید مسکن
از محل این حساب تشکیل میگردد.
 -۳-۱سقف فردی تسهیات خرید مسکن به خانه اولیها از محل این طرح در
«شهر تهران»« ،شهرهای بزرگ باای  ۲۰۰هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق
شهری» به ترتیب میزان  ۴۰۰ ،۶۰۰ ،۸۰۰میلیون ریال تعیین میگردد.
دایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
 -۱تعیین سقف برای تسهیات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت
جمهوری اسامی ایران مطابق اصل  ۳۱قانون اساسی ،مکلف به کمک به تأمین
مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد میباشد در مغایرت با این اصل میباشد.
 -۲جلوگیری بانک مســکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل  ۲۲قانون
اساســی و بخشنامه شــماره  ۹۱/۶۲۶۶۸بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران
مــورخ  ۱۳۹۱/۰۳/۱۰بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود
اختیارات این بانک است.
در پاسخ به شکایت مذکور ،اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسامی
ایران به موجب ایحه شــماره  ۹۹/۲۰۰۵۴۷مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۷اعام نموده
است:
 -۱دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده
 ۸۰قانون تشکیات و آئین دادرســی دیوان عدالت اداری ،میباشد و از این رو
قابلیت رســیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند ( )۳ماده  ۸۱قانون تشکیات
و آئین دادرســی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواســت شاکی مطابق
قانون میباشد.
 -۲راه اندازی صندوق پسانداز مســکن یکم و مقررات مورد شکایت ،بر اساس
تصمیمات متخذه در جلســه مورخ  ۱۳۹۴/۰۲/۲۹شورای پول و اعتبار صورت
گرفته است.
 -۳مصوبات و مقررات مورد شــکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور
نداشته و از این رو قابل ابطال نمیباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ،به موجب بند ( )۹و تبصره ماده ( )۱۴قانون
پولی و بانکی کشور مصوب  ،۱۳۵۱بانک مرکزی میتواند با تعیین نوع و میزان
جوایــز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب ســپردههای جاری یا پسانداز از
طرف بانکها عرضه میگردد با تصویب شــورای پــول و اعتبار در امور پولی و
بانکی ،دخالت و نظارت کند ،نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای
قانون و شــیوههای اجرایی آن بوده ،بنابراین مقررات مورد شکایت خاف قانون
و خارج از اختیار نبوده ،لذا به استناد بند (ب) ماده  ۸۴قانون تشکیات و آئین
دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب  ،۱۳۹۲رأی به رد شــکایت صادر و اعام
میکند.
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همگرایی ترکیه و اسرائیل حرکت به سمت بقاء
رجــب طیب اردوغان رئیس جمهــوری ترکیه به تازگی طی
سخنانی خواهان روابط بهتر با اسرائیل شده و بنا دارد تا با اعزام
دوباره یک سفیر روابط دیپلماتیک آنکارا با تل آویو را به سطح
عالی بازگرداند.رئیس جمهوری ترکیه که تا چندی پیش مواضع
ضد اســرائیلی زیادی را اتخاذ می کرد ،در سخنرانی اخیر خود
اعام کرد که آنکارا خواهان روابطی بهتر با تلآویو است و ضمن
طرح این موضوع تصریح کرد که دو طرف به همین منظور به
گفت وگو در سطوح اطاعاتی ادامه خواهند داد.همزمان رسانه
های خبری از جمله نشــریه آمریکایی المانیتور نیز اخباری را
مبنی بر از سرگیری روابط دیپلماتیک آنکارا و تل آویو منتشر
کردند و گفتند که ترکیه قصــد دارد افق الوتاش ،از دیپلمات
های این کشــور را که به زبان عبری نیز تســلط دارد و فارغ
التحصیل دانشــگاه عبری اورشلیم اســت ،به عنوان سفیر در
اسرائیل انتخاب کند.افق الوتاش که در حال حاضر رئیس مرکز
تحقیقات راهبردی وزارت خارجه ترکیه می باشد ،همانطور که
گفته شد به زبان عبری تسلط دارد و در دانشگاه صهیونیستی
اورشــلیم تحصیات خود را به پایان رسانده و تا کنون مدافع
سیاست های خاورمیانه ای دولت آنکارا بوده است و به همین
علت از اعتبار خوبی نزد حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص
رجب طیب اردوغان برخوردار می باشد.روابط ترکیه و اسرائیل
در طــول دوران دو دهه و از زمان حاکمیــت حزب عدالت و
توســعه و روی کارآمدن رجب طیب اردوغان به عنوان نخست
وزیر ترکیه در سال  ۲۰۰۳میادی فراز و فرودهایی داشته است
که به همین علت مناســبات این دو نیز سردی و گرمی های
معناداری را تجربه کرده است .آنکارا و تل آویو زمانی که طیب
اردوغان در ســال  ۲۰۰۳نخســت وزیر ترکیه شــد روابطی
صمیمانه و بسیار نزدیکی داشتند ،اما روی کار آمدن اردوغان و
حزب متبوعش که گرایش های اســامی داشــتند همواره با
نگرانی از سوی تل آویو دنبال می شد ،تا اینکه این نگرانی ها با
ادامه کار دولت آنکارا رفته رفته کم رنگ شد تا جایی که هر دو
طرف به رغم نگرانی های موجود اقدامات مشــترک زیادی به
ویژه در زمینه نظامی و امنیتی با یکدیگر آغاز کردند .برگزاری
رزمایش های متعدد میان اسرائیل و ترکیه که طی آن دو طرف
توانمندی های نظامی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و
اقتدار خود را به نمایش گذاشتند ،از جمله اقدامات اعتمادساز
میان دو طرف به شمار می رود.روند همگرایی ترکیه و شخص
اردوغان به اســرائیل تا بدان جا پیش رفت که وی حتی درباره
توانمندی های نظامی و امنیتی همسایگان خود از جمله ایران
با طرف اســرائیلی به رایزنی و گفت گو می پرداخت ،به طوری
«ستاره بخت خواهر کوچکتر رهبر کره شمالی به قدری سریع
در ردههای حاکمیت این کشور در سال جاری میادی طلوع
و رشــد کرد که به نظر میرسد او نماینده برادر بزرگ است،
اگر که رقیبی برای قدرت او نباشــد ».مجله دیلی بیست در
گزارشی مینویسد :کیم یو جونگ  ۳۲ساله که چهار سال از
کیم جونگ اون کوچکتر اســت ،با اظهاراتــی تند و صریح
حضورش را اعام کرد که بایستی از سوی برادرش مورد تایید
قرار میگرفت اما این زن جوان فقط نوشت و توصیه کرد.بی
شــک ،معروفترین و البته اثرگذارترین انتقادش مربوط به
ژوئن و سرزنش فراریهای کره شمالی است که بالنهایی را
از کره جنوبی به ســمت کره شمالی میفرستادند که حاوی
بروشورهایی در انتقاد از رژیم پیونگ یانگ بود.این زن جوان
با خشــم فراوان به این فراریها پاســخ داد و گفته بود :آنها
فضوات انسانی هستند که به ســختی ارزش انسانی دارند.
اینها حیوانات پستی هســتند که به کشور خودشان خیانت
کردند .وقت آن رسیده که صاحبان آنها مورد بازخواست قرار
گیرند و از مقامات کره جنوبی سوال کنیم که آیا آنها آمادگی
رسیدگی به عواقب رفتار شیطانی سگهای ولگرد آشغال خود
را دارند که هیچ گونه تردیدی برای تهمت زدن به ما ندارند،
در حالی که با پستترین روش و در بی موقعترین زمان مساله
اتمی را مقصر میدانند.لفاظیهای رنگارنگ کیم یو جونگ که
بسیار شدیدتر از حرفهای برادرش از زمان کسب قدرت پس
از مرگ پدرشان در  ۹سال قبل است ،واکنشهایی را در پی
داشــته اســت .مجمع ملی کره جنوبی که تحت نفوذ حزب
حاکــم مون جائه این ،رئیس جمهوری اســت ،در ماه جاری
میادی اعام کرد که پرتاب بالن ،شکات و اسکناس دار و
وسایل یو.اس.بی از طریق مرز غیرنظامی شده به سمت کره
شمالی غیرقانونی است.مون جائه این نیز یک سیاست اجتناب
از تافی را در پیش گرفت tپس از آنکه سربازان کره شمالی
 ۱۶ژوئن و از جانب خواهر کیم جونگ اون و ارتش این کشور
دفتر رابط مشترک را در مجموعه صنعتی کائه سونگ درست
در شــمال منطقه غیرنظامی شده منفجر کردند .صدای این
انفجار چندین مایل دورتر هم شنیده شد و نشان داد که این
زن جوان وقتی به کره جنوبیها هشدار میدهد که خودشان
را برای تعطیلی این دفتر آماده کنند ،منظورش دقیقا چیست.
انتقاد شــدید کیم یو جونگ برای مون ناامید کننده تر بود با
توجه به اینکه فقط یک روز قبل از انفجار در بیستمین سالگرد
امضای توافق مشترک بین دو کشور در پیونگ یانگ بین کیم
جونــک ایل و کیم دائه جونگ ،رئیــس جمهوری فقید کره
جنوبی ،مون جائه این از دو طرف خواسته بود تا به سمت جلو
حرکت و برای سازش ملی ،صلح و اتحاد مجدد تاش کنند.
پس از آنکه کیم یو جونگ صحبتهای رئیس جمهوری کره
جنوبی را یکسری واژههای شرم آور و گستاخانه مملو از عدم
انسجام و پوچی بیشرمانه توصیف کرد ،رئیس جمهوری کره
جنوبی رسیدگی به این مســاله را به یکی از سخنگوهایش
واگذار کرد تا به خواهر رهبر کره شمالی بگوید که انتقادهایش
اقدامی عاری از احساسات است که به صورت بنیادین اعتماد
ایجاد شده در جریان چهار نشست با کیم جونگ اون را از بین
میبرد.حقیقت این امر که کیم یو جونگ به راحتی این اعتماد
را نقــض میکند ،به این معناســت که او بیــش از آنچه که

که در ژانویه ســال  ۲۰۰۵اردوغان با موشــه کاتساو ،همتای
اسرائیلی خود دیدار کرد و درباره برنامه هسته ای ایران به گفت
و گو و تبادل نظر پرداخت .حتی در نوامبر سال  ۲۰۰۷میادی
نیز شــیمون پرز نهمین رئیس جمهور اســرائیل به تعریف و
تمجید از ترکیه پرداخت و ضمن تاکید بر گســترش روابط دو
جانبه ،همکاری و مناسبات آنکارا و تل آویو را یک قدرت موثر
و کارآمد توصیف کرد .وی نخستین رئیس جمهور اسرائیل نیز
بود که در مجلس ملی ترکیه به ایراد سخنرانی پرداخت.گرمی
روابط دو طرف همچنان پیش می رفت که تحوات منطقه و به
خصوص حمله اسرائیل به غزه موجب بروز برخی رفتارها و ایراد
سخنرانی ها علیه سیاست های صهیونیست ها در برابر فلسطین
و غزه شــد .در پی این تحوات اردوغان همگام با مواضع ضد
اسرائیلی مردم کشورش بارها از سیاست اسرائیل انتقاد و حتی
توطئه صهیونیست ها در ترور شــیخ یاسین ،رهبر حماس را
محکوم کرد.اما به رغم این مواضع روابط ترکیه با اسرائیل چنان
در هم تنیده و گســترده بود که به نظر می رسید اختافات به
وجود آمده دو طــرف زمان زیادی به طول نیانجامد  .اما افکار
عمومی ترکیه با آغاز جنگ سه هفته ای صهیونیست ها علیه
مردم غزه شکل دیگری به خود گرفت به گونه ای که مردم اقدام
به ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه کردند.مناسبات ترکیه
و رژیم صهیونیستی از سال  ۲۰۰۸و آغاز تحوات غزه و حمله
رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شروع جنگ در این باریکه وارد
مرحله دیگری شد  .مردم ترکیه در این ایام به طور خودجوش
اقدامات ضد اسرائیلی را در اعتراض به جنایات این رژیم در غزه
آغــاز کردند.تحریم کااهای اســرائیلی و انجام تظاهرات ضد
صهیونیســتی که نگارنده تعدادی زیــادی از این اقدامات را از
نزدیک شــاهد بود ،از جمله این اقدامات مردمی بود که در آن
سالها صورت می پذیرفت.تا اینکه در سال  ۲۰۱۰اتفاق دیگری
افتاد که منجر به تیره تر شــدن روابط دو طرف شــد .حمله
کماندوهای رژیم صهیونیســتی به کشــتی مرمره آبی (ماوی
مرمــره) که طی آن نیروهای این رژیم به فعاان ترک که برای
شکستن محاصره سعی در رسیدن به نوار غزه تاش می کردند،
موجب تقویت مواضع ضد اســرائیلی اردوغان شد که به همین
علت مناسبات دو طرف نیز در ظاهر تیره تر شد .در همین سال
ترکیه این اقدام را « تروریسم دولتی و غیرانسانی » توصیف کرد
و متعاقب آن سفیر اسرائیل را از آنکارا اخراج کرد .هر چند این
اختاف در ژوئن  ۲۰۱۶بدون سر و صدا حل شد.البته در ورای
این اتفاقات برخی از ناظران و تحلیل گران معتقد بودند که به
رغم این که موارد به وجود آمده در ظاهر موجب تیره شــدن

روابط ترکیه و اسرائیل شده بود ،اما در بطن خود از چند جهت
با منافع و سیاست های اردوغان مطابقت داشت.نخست اینکه،
اردوغان با رودرویی با اسرائیل ،این امکان برایش فراهم می شد
تا خود را قهرمان آرمان فلسطین معرفی کند و با استفاده از این
موقعیت به راحتی می توانســت خــود را در قلب تحوات این
منطقه قرار دهد .افکار عمومی منطقه نیز با پذیرش این موضوع
اردوغان را فردی با روحیه انقابی و ضد اسرائیل مورد شناسایی
قــرار مــی دادند که مــی توانــد موجب تقویــت جبهه ضد
صهیونیســتی در منطقه باشــد.دومین نکته به سیاست های
داخلــی و تحکیم موقعیت حزب در داخل ترکیه باز می گردد.
ترکیه در آن ســال ها شرایط دشــواری به خصوص در حوزه
اقتصادی را می گذراند .این کشور یکی از مقروض ترین کشورها
به بانک های بزرگ بین المللی به شــمار می رفت و به همین
علت شرایط بی ثباتی را در حوزه اقتصادی طی می کرد .مواضع
ضد اسرائیلی اردوغان مردم ترکیه را که از روحیه باای اسامی
برخوردار بودند ،نســبت به سیاست های دولت متبوع خویش
امیدوار می ساخت به طوری که بر اساس شواهدی که بنده از
نزدیک شاهد آن بودم ،تمامی مشکات و تحوات ترکیه تحت
الشعاع سیاســت های منطقه ای دولت و شخص اردوغان قرار
گرفتــه بود و همین امر موجب تقویــت جایگاه دولت و حزب
عدالت و توسعه در میان مردم و پیشی گرفتن از سایر رقبا در
داخل این کشــور شــد.رقبا و احزابی که تــا آن زمان منتقد
رفتارهای سیاسی و به خصوص اقتصادی دولت آنکارا بودند ،به
دلیــل حمایت های مردم از حزب حاکــم و دولت اردوغان ،از
کــورس رقابت بــه گونه ای عقب ماندند که تــا امروز نیز این
موضوع همچنان پابرجا و آشــکار اســت.مطابق نظرســنجی
موسسه تحقیقاتی پیو که در بهار  ۲۰۱۴صورت گرفت ،تنها ۲
درصــد از ترک ها نظر مثبتی به اســرائیل داشــتند و طبق
نظرسنجی سال  ۲۰۱۸دانشــگاه بیلگی استانبول ۱۴ ،درصد
ترک ها اسرائیل را بزرگ ترین تهدید امنیت ملی برای ترکیه
می دانســتند.یک نکته دیگر نیز پس از ماجرای کشتی مرمره
آبی در منطقه اتفاق افتاد که آن هم ورود ترکیه و ایفای نقش
های بیشتر از سوی این کشور در باریکه غزه بود .ترکیه پس از
اخراج سفیر اسرائیل نقش بیشتری در توسعه اقتصادی نوار غزه
بر عهده گرفت و متعهد شــد که پروژه هــای زیربنایی را در
محدوده محاصره شــده پیش ببرد که ایــن موضوع به اذعان
برخی از ناظران هرگز نمی توانســت بــدون رضایت تل آویو
صورت گرفته باشــد.اما یک پرسش اساسی و اصلی همچنان
باقی می ماند و آن این است که در حال حاضر چه اتفاق روی

/گزارش-دیلیبیست/

خواهر کیم جونگ اون ،نخستین دیکتاتور
زن در تاریخ مدرن
تصورش میرود ،قدرت دارد .او را به عنوان رئیس ســازمان و
اداره خط مشی ،آژانسی سری و محرمانه ناظر بر تمامی اوضاع
پیــش آمده در دولــت ،حزب حاکم و ســطوح عالی ارتش
میشناسند اما او در اصل اختیار اجرای مجازاتهای مختلف
از تبعید تا پایین آوردن درجههای دولتی و حبس و مجازات
مرگ را در دســت دارد.لی ســونگ یون ،اســتاد دانشگاه و
نویسنده کتابی درباره خواهر کیم جونگ اون میگوید :لقب
اصلی او معاون اول مدیر ســازمان و اداره خط مشی است .اما
تولد او در خانواده رهبر کره شمالی جای این عناوین و القاب
رســمی را میگیرد .او به صورت دو فاکتو فرد شماره دو در
سلسله مراتب کره شمالی و تنها فرد مورد اعتماد پس از کیم
جونگ اون است.به نظر میرسد که معاون اول مدیر سازمان
و اداره خط مشی برای او کافی نبوده و گمان میرود که این
زن جوان معاون اول مدیر اداره جبهه متحد نیز است .به گفته
لی ،این عنوان شاید به ظاهر قدرتمند نباشد اما معنای آن این
است :با اختیاری که از سوی برادرش ،حزب و دولت به او داده
شــده ،این زن از حاا به بعد کره جنوبی را که از نظرش یک
دشمن است ،مجازات میکند.کیم یو جونگ تنها به این خاطر
که خواه رهبر کره شمالی است ،به این چنین درجات بزرگی
نایل نیامده بلکه او از جذابیت ،ذکاوت و قدرت چشــمگیری
نســبت به دیگر اعضای خانواده برخوردار اســت.کیم یونگ
چول ،دیگر برادر آنها که سه یا چهار سال از کیم جونگ اون
بزرگتر است گفته میشود که از سوی پدرشان به خاطر اینکه
به شــدت «زن صفت» بوده کنار گذاشــته شده و به همین
خاطر ،مناســب به ارث بردن هیچ موقعیتی در دولت نیست.
تصویر او را چند ســال پیش حین شــرکت در کنسرتهای
اریک کلپتون در ســنگاپور و لندن گرفتــه بودند و او برای
خودش یک نوازنده گیتار اســت .این برادر بزرگتر که کم کم
دارد از خانواده دور میشود ،هیچ خطر و تهدیدی برای کیمها
ندارد.یک بــرادر بزرگتر دیگر هم وجود داشــت به نام کیم
جونگ نام از معشوقه نخست کیم جونگ ایل که از سوی پدر
به خاطر آنکه بسیار عیاش بود ،طرد شده بود و در تبعید و در
ماکائو زندگی میکرد .با همه اینها ،کیم جونگ اون در ۲۰۱۷
او را خطرناک میدید و در نهایت با اســتفاده از دو زن جوان
حین بازگشتش از مالزی به ماکائو در فرودگاه کوآاامپور او
را به قتل رساند .مزدورانی از کره شمالی به این دو زن جوان
فقیر که یکی از اندونــزی و دیگر از ویتنام بود ،پول دادند تا
مایعی را بر روی صورت برادر بزرگتر کیم جونگ اون بپاشند
که بعدا مشخص شد عامل شیمیایی  VXبوده و در عرض چند
دقیقه باعث کشته شدن او شد.ممکن است کیم یو جونگ هم
با چنین سرنوشتی از ســوی برادرش کیم جونگ اون روبرو
شــود؟ با وجود بهترین تاشها از ســوی کیم یو جونگ ،او

نگران است که برادرش دیر یا زود تصمیم بگیرد که از دستش
خاص شــود یا او را منزوی کنــد؛ کاری که با دیگر اعضای
خانواده کرده است.بروس بنت ،کارشناس امور کره در Rand
میگوید :کیم جونگ اون دوست ندارد در رسانههای خارجی
او را به صــورت بالقوه مرده یا در حال مرگ توصیف کنند و
خواهرش را جایگزین بالقوه .این مساله میتواند جایگاهش را
در کره مشــالی تضعیف کند .خواهر کیم جونگ اون ممکن
است با قدرت تمام به مسائل کره شمالی و امور داخلی بپردازد
در حالی که برادرش در بازگرداندن تمرکز رسانههای خارجی
برای خود کار میکند.خوب چطور اســت که کیم یو جونگ
راهش را به سمت تبدیل شدن به ستاره قدرت در کهکشان
رهبری کره شمالی آن هم بدون برخوردن به مشکلی بزرگ با
برادرش باز کرده است؟اگرچه کیم جونگ اون از دیدن اینکه
خواهرش با قدرت تمام صحبت میکند خوشحال نیست اما
هنوز هم به او نیاز دارد؛ یک مرد  ۱۳۶کیلویی با  ۱۷۰سانت
قــد با بیماریهایی کــه محرمانه مانده و شــاید از دیابت یا
بیماری قلبی رنج میبرد و شاید هم کووید ۱۹ -گرفته باشد
چون برای مدتی طوانی از انظار عمومی دور بوده است.خواهر
کوچولو هم برای چند هفته از نظرها ناپدید بود .او میداند که
با افزایش اهمیتش چطور سرش به کار خودش باشد .یکی از
مطمئنتریــن راهها برای ناپدید شــدن این اســت که یک
شخصیت پارانویایی را تحمل کنید که نمیتواند رقابت واقعی
را تحمل کند و در عین حال ،از نظر جسمی همیشه مطابق
آن شغل نیست.مون چونگ این ،مشاور ویژه رئیس جمهوری
کره جنوبی فرصتی بی سابقه داشت تا به صورت حضوری در
دو نشســت با کیم جونگ اون ،کیــم یو جونگ را در پیونگ
یانــگ ببیند .او در این باره میگوید :او از نظر ظاهری فروتن
بود .رفتار خوبی داشت و خیلی صحبت نمیکرد.مهم نیست
که موقعیــت او در کنار برادرش اثبــات روند صعودی او در
سلسله مراتب است .مشاور ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی
میگوید ،موافق نیســت که حضور این زن در چنین جلسات
حیاتی شاهدی از ترقی چشــمگیر او در دولت کره شمالی
باشد.مشــاور ارشــد رئیس جمهوری کره جنوبی که استاد
بازنشسته اســت ،در ادامه میگوید :در کره شمالی تنها یک
رهبر وجود دارد .خواهر رهبر کره شمالی همانند یک راننده
است که به بهبود روابط بین دو کره عمل میکند و اصطاح
«نفر دوم در قدرت» یک تحریف اســت.ایوانز رور ،دیپلمات
ارشد سابق در سفارت آمریکا در کره جنوبی نیز از بازی خواهر
رهبر کره شمالی مطلع است؛ او میگوید :کیم جونگ اون از
قرار معلوم میداند که خواهرش یک تهدید نیســت .این زن
مراقب اســت که برادرش را تحت الشعاع قرار ندهد.کیم یو
جونــگ پیش از اولین حضور بینالمللــی خود در بازیهای

داده و یــا در حال روی دادن اســت که ترک ها به این نتیجه
رســیده اند که باید سیاست های در ظاهر خصمانه خود علیه
صهیونیست ها را کنار بگذارند و آشکارا همگرایی بیشتر با این
رژیــم را در پیش بگیرند.اعتقاد بر این اســت که تحوات آتی
بایدن دموکرات یکی از عوامل اصلی
آمریکا و روی کار آمدن جو
ِ
در رویکرد ترک ها به صهیونیســت ها می باشد که به همین
علت میان ایــن دو نوعی همگرایی برای بقاء در حال شــکل
گرفتن اســت.فارغ از این که آیا سیاســت های ضد اسرائیلی
اردوغان ناشــی از گرایش هــای فکری بوده یــا برنامه های
تاکتیکی ،اما اینک به نظر می رسد که همگرایی مورد نظر وی
با اسرائیل پس از آنکه بایدن در یکی از سخنرانی های خود از
کنار گذاشتن اردوغان داز طریق انتخابات سخن به میان آورد،
به صورت جدی به علت بقاء و تداوم حضور وی در قدرت صورت
گرفته باشد.بر اساس فایلی که روزنامه نیویورک تایمز چندی
پیش آن را منتشر کرد ،جو بایدن رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ
در بحبوحــه انتخابات گفته بود که نگــران روابط ( آمریکا) با
ترکیه است.او گفته ،اگر رئیسجمهوری آمریکا شود از مخالفان
ترکیــه حمایــت خواهــد کــرد تا رجــب طیــب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه را ســاقط کننــد .بایدن در این فایل به
وجود نیاز برای رویکردی متفاوت درباره حکومت اردوغان اشاره
کرده و خواستار ورود مخالفان ترکیه به روند سیاسی شده است.
او تصریــح کرد ،به حمایت از مخالفان و اپوزیســیون ترکیه و
ترغیــب آنها خواهــد پرداخت تا قادر به مقابله بــا اردوغان و
شکســت او باشــند ،نه از طریق کودتا ،بلکــه از طریق روند
انتخابات .حال به نظر می رســد اردوغان به این نتیجه رسیده
اســت که بــرای بقاء باید رویــه خود را به خصــوص در برابر
صهیونیست ها که نفوذ بسیار باایی در آمریکا و هیات حاکمه
این کشور صرف نظر از دموکرات و جمهوری خواه دارند ،اتخاذ
کند و به همین علت اســت که شاید تمایل یافته تا مناسبات
خود را با رژیم حاکم بر ســرزمین های اشغالی بیش از گذشته
ارتقا بخشــیده و گرم تر کند .چرا که اتحاد و همگرایی با این
رژیم را رمز بقاء خود می داند و به برخی مولفه های قدرت آن
به خصوص پس از همگرایی در جنگ اخیر در منطقه قره باغ
پی برده است.همین دلیل هم کافی بود که آنکارا در قبال ریاض
هم تغییر رویه فوری بدهد  ،بطوری که اردوغان با تماس تلفنی
با ملک سلمان تاش کرد کدورت های به شدت چالش ساز با
ســعودی ها را مایم کند و این در شــرایطی است که هر سه
طرف یعنی عربستان ،ترکیه و اسرائیل خود را بازنده های اصلی
انتخابات آمریکا دریافته اند.
المپیک زمستانی پیونگ چانگ در کره در فوریه  ۲۰۱۸مدتی
باید نقش پس زمینهای قوی میداشــت؛ او در جایگاه ویژه
پشت ســر مایک پنس ،معاون ترامپ شاهد مراسم گشایش
بازیها بود و دعوت برادرش را به مون جائه این رساند تا آنها
با هم باشند.این تصویر در خال گشایش بازیهای المپیک،
یــک زن مودب و جدی را نشــان داد اما اوایل ســال جاری
میادی ،پــس از آنکه او یکی از اعضــای جایگزین در دفتر
سیاســی حزب حاکم کارگران شد که برادرش هم رئیس آن
اســت ،حضور فعالش در انظار عمومی آغاز شد.او تمامی آن
مودب بودن را کنار گذاشــت و دولت سئول را برای انتقاد از
پرتابهای موشــکی کره شمالی مرود انتقاد قرار داد و گفت:
چنین ادعاهای تبهکار مانندی را نمیتوان از کسانی که روش
عادی فکر کردن دارند ،انتظار داشت .البته که این زن آنقدر
مراقب بود که بجای نام بردن از مون جائه این به کاخ ریاست
جمهوری کره جنوبی اشاره کند و در این انتقاد گفت که رفتار
کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی کاما احمقانه بوده است .او
حتی به حلقه اطرافیان مون جائه این نیز اشاره کرد و گفت:
واکنش آنها مانند کودکی است که از آتش وحشت دارد.اخیرا
نیز ،او بار دیگر در انظار عمومی حاضر شد و گفت ،هیچوقت
فراموش نمیکند که کانگ کیونگ وا ،وزیر خارجه کره جنوبی
گفته که ادعاهای کره شــمالی درباره نبود بیمار کووید۱۹-
قابل باور نیســت و به وزیر خارجه کره جنوبی هشدار داد که
ممکن است بابت به کار بردن این واژهها هزینه پرداخت کند.
بزرگترین موفقیت کیم یو جونگ این است که مون جائه این
و مجمــع ملی کره جنوبی را مجبور کــرد تا جلوی پرتاب و
فرســتادن بالنهــا را با وجود انتقادهای شــدید از ســوی
اپوزیسیون کره جنوبی و فعاان حقوق بشر ناظر بگیرند و این
مساله باعث شد تا میزان رضایتمندی از مون جائه این ،به زیر
 ۴۰درصد برسد.وزیر خارجه کره جنوبی در گفتگویی با شبکه
خبری سی.ان.ان از قانون مقابله با ارسال این بالنها دفاع کرد
و آن را با این گفتن این جمله توجیه کرد که « در منطقهای
که به شدت از نظر نظامی پر تنش است ،هر چیزی میتواند
به وضعیتی نادرســت و حتی درگیریهایــی بزرگتر منجر
شود».اما جان سیفتون ،مدیر آسیایی دیدهبان حقوق بشر در
نیویورک آن را یک صدمه بزرگ برای مردم دو کره دانست و
گفت :کره جنوبی بیشتر دوســت دارد تا کیم جونگ اون را
خوشــحال نگه دارد تا اینکه به شهروندانش اجازه دهد تا از
جانب همسایگان شمالی حقوق اولیه خود را اجرا کنند.حاا
آزمون واقعی نفوذ کیم یو جونگ شاید در مواجهه با روی کار
آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا باشد.
بروس کیلینگنر ،کارشــناس مسائل آســیا در بنیاد هریتج
میگوید :این زن جوان زمانی ضرورت گفتگوی کره شمالی و
آمریکا را نادیده گرفت .اما راه برای این مســاله باز است اگر
واشنگتن تسلیم خواستههای پیونگ یانگ شود.این کارشناس
میگوید :با کنار گذاشتن عناوین رسمی ،این زن جوان دومین
فرد قدرتمند در کره شــمالی است ،کســی که برادش به او
بیشترین اعتماد را دارد .اینکه اگر برادرش به ناگاه بمیرد ،او
جایش را میگیرد ،هنوز مشخص نیست اما آنچه قطعیت دارد
این اســت که این احتمال نسبت به چند سال قبل ،قویتر و
بیشتر است.
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گزیده خبر
گوترش:

 ۲۰۲۰همبستگی و وحدت
را به ما آموخت

«آنتونیو گوترش» دبیرکل ســازمان ملل متحد در پیام پایان ســال خود
ضمن تاکید بر دو بحران بیماری همهگیر و تغییرات آب و هوایی به عنوان
چالشهای بزرگ بشــر در سال  ،۲۰۲۱همبســتگی جهانی را مهمترین
درس دشوارترین سال جهان دانست« .آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان
ملل متحد ساعاتی پیش با انتشار پیامی ویدیویی در تارنمای این سازمان
ضمن تاکید بر دو بحران بیماری همهگیر و تغییرات آب و هوایی به عنوان
چالشهای بزرگ بشر در ســال ۲۰۲۱میادی ،همبستگی جهانی برای
مقابله با این دو معضل را خواســتار شــد.گوترش در پیام پایان سال خود
از  ۲۰۲۰به عنوان «ســال نامایمات ،تراژدیها و اشــکها» با «افزایش
فقر ،نابرابریها و گرســنگی» یاد کرد اما خاطر نشان کرد که این دوره با
«پرتوهای امید» از همبستگی پایان مییابد .همبستگی میان مردم ،میان
کارکنانی که در خط مقدم تاش میکنند ،دانشمندانی که واکسنها را با
ثبت رکورد زمانی تولید میکنند و همچنین همبستگی میان کشورهایی به
اقدامات جدیدی علیه بحران آب و هوایی متعهد میشوند.دبیرکل سازمان
ملل در این پیام ویدیویی تنها «درس آموختنی از این دشوارترین سال» را
«وحدت و همبستگی» دانست و گفت تنها راه غلبه بر هر دو بحران بیماری
همهگیر و تغییر اقلیم برای رسیدن به آینده ای پایدار ،حفظ وحدت است.
آنتونیو گوترش در حالی بر توصیه همیشــگی خود بر حفظ همبســتگی
تاکید میکند که پیشــتر نیز گفت :کشورهای جهان باید کنار هم آمده و
بر کرونا به عنوان دشمن مشترک تمرکز کنند .به همین دلیل باید حجم
حمایت از روندهای سیاسی و صلح را افزایش دهیم.دبیرکل سازمان ملل
متحد در اجاس بلندپروازیهای اقلیمی نیز نســبت به فاجعه گرمایش
زمین هشدار داد و گفت :آیا کسی میتواند منکر این شود که ما با وضعیت
اضطراری تغییرات اب و هوایی روبرو هستیم؟ وی از تمام کشورهای جهان
خواســت تا کم شدن سطح انتشار گازهای گلخانهای و رسیدن به مرحله
«کربن صفر» ،وضعیت آب و هوایی را اضطراری اعام کنند .وی بر همین
اساس رســالت اصلی سازمان ملل متحد در سال آینده میادی را تمرکز
برای دست یابی به مرحله کربن صفر تا سال  ۲۰۵۰توصیف کرد.تارنمای
رسمی ســازمان ملل به تازگی در گزارشی مصور با مروری بر رویدادهای
سال  ۲۰۲۰نوشت امسال سالی بود که رد پای ویروس کرونا در اقصی نقاط
کره زمین نقش بست و جهان را به قرنطینه فرو برد؛ گسترس و تاثیر آن بر
همه جهانیان منجر به بحرانی جهانی شد که ابعاد گسترده آن تاکنون در
تاریخ بشریت بی سابقه بوده است.روزهای پایانی سال  ۲۰۲۰از راه میرسد
و جهان با کوله باری از زیست روزهایی متفاوت از سالهای اخیر ،خود را
برای ورود به ســال  ۲۰۲۱میادی آماده میکند .از دسامبر ( ۲۰۱۹آذر
 )۱۳۹۸تا امروز  ۲۹دســامبر ( ۲۰۲۰نهم دی ماه  )۱۳۹۹بیش از یکسال
میگذرد .از روزی که نخســتین مورد ابتا به ویروس ناشناخته کرونا در
شهر ووهان چین ثبت شد تا امروز که بیش از  ۸۱میلیون و  ۶۷۳هزار نفر
در  ۲۱۸کشور جهان درگیر این بیماری شده اند.
مقام عالی اروپا:

توافق پسابرگزیت برای قاره سبز
امنیت میآورد

مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپــا در امور برگزیت تصریح کرد که توافق
بهدســت آمده با انگلیس در خصوص آینده همکاریهای تجاری و امنیتی
در دوران پســابرگزیت برای شهروندان و شرکتهای تجاری امنیت ایجاد
میکند.میشــل بارنیه  ndv,cسهشــنبه در گفتوگو با شــبکه رادیویی
فرانساینفــو افزود که از طریق این توافق ،اجرای برگزیت به صورت منظم
را تضمین کردیم.وی یادآور شد که هنوز برخی مسائل درباره آینده روابط
انگلیس و اتحادیه اروپا از جمله همکاری در زمینه سیاســتخارجی باقی
مانده که رایزنیها در این رابطه ادامه خواهد داشت.ند همکاریهای انگلیس
و اتحادیه اروپا در دوره پســابرگزیت پنجشــنبه گذشته پس از نزدیک به
 ۱۰ماه مذاکرات طاقت فرســا و نفســگیر به توافق رسید.متن کامل این
ســند که شــامل یک هزار و  ۲۴۶صفحه از توافقــات دو طرف در زمینه
همکاریهای انرژی هستهای ،تبادل اطاعات طبقهبندی شده و مجموعهای
از اعامیههای دو طرف اســت شنبه گذشته منتشــر شد و اینک باید به
تائید پارلمانهای انگلیس و اتحادیه اروپا برســد.دیروز (دوشنبه) سفیران
 ۲۷کشــور عضو اتحادیــه اروپا آن را به اتفاق آراء تائیــد کرده تا راه برای
اجــرای موقت آن از ســال جدید میادی ( ۱۲دی) باز شــود .نمایندگان
مجلس انگلیس هم قرار اســت فردا (چهارشنبه) درباره توافق بدست آمده
رایگیری کنند.با توجه به چراغ ســبز حزب اصلی مخالف دولت (کارگر)
انتظار میرود که توافق یادشده با اکثریت آراء تصویب شود.بوریس جانسون
نخست وزیر انگلیس دیروز با شارل میشل رئیس شورای اروپا درباره توافق
پسابرگزیت تلفنی گفتوگو کرد .جانسون متعاقبا در توئیتی تصریح کرد که
توافق یادشده باب جدید همکاریهای دو طرف را باز میکند و او مشتاقانه
منتظر تصویب نهایی این توافق است تا همکاریها در خصوص اولویتهای
مشترک از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی آغاز شود.شارل میشل با ادبیات
محتاطانهتری یادآور شــد که توافق یاد شده هنوز باید توسط قانونگذاران
اروپایی موشکافی شود .وی در توئیتی عنوان کرد که پس از تائید این توافق
مشتاق به همکاری با انگلیس در زمینه مقابله با همهگیری ویروس کرونا،
تغییرات اقلیمی و مسائل سیاست خارجی است.توافق به دست آمده به این
معناســت که از ساعت  ۲۳شامگاه  ۳۱دسامبر ،زمانی که انگلیس اتحادیه
گمرکی و بازار واحد اتحادیه اروپــا را ترک میکند صادرات و واردات بین
دو طرف همچنان بدون تعرفههای گمرکی ادامه پیدا خواهد کرد.این توافق
همچنین تصریح میکند که هرگونه سرمایهگذاری و همکاریهای تجاری
میان دو طرف نیازمند رعایت شــرایط برابر در بازار و نیروهای انگلیسی و
اروپایی است؛ با این تفاوت که انگلیس دیگر ملزم به رعایت قوانین اتحادیه
اروپا نخواهد بود.در خصــوص خدمات مالی هم دو طرف توافق کردند که
فضای مطلوبی را برای توسعه همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری ایجاد
کنند.انگلیس پس از این ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا و احکام دیوان
دادرسی اروپا نخواهد بود و در صورت بروز اختاف نیز دیوان دادرسی اروپا
مرجع حل اختاف نخواهد بود.دو طرف به شهروندان یکدیگر اجازه استفاده
از تامیــن اجتماعی و خدمات درمانی داده ،حمل و نقل هوایی کم و بیش
مانند قبل ادامه خواهد داشت .انگلیس مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا
را در زمینــه تولیدات خود رعایت خواهــد کرده و دو طرف مدارک حرفه
ای یکدیگر را شناسایی خواهند کرد.انگلیس در مورد صدور روادید موقت،
اتحادیه اروپا را به عنوان یک بلوک فرض کرده ولی این شامل اعضای آینده
اتحادیه نخواهد بود .دولت انگلیــس این حق را دارد که در آینده تصمیم
بگیرد آیا شهروندان اروپا برای بازید موقت نیاز به ویزا دارند یا خیر.
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سیسالگذشتوآخرازغفلت
حقدادهدستبازحقوررا
میراتوهپاهایرسیدستی
اجدولودفترمَدیحَترا
رنظمسخنچنانکهگفتهاستاو

چهره روز
عبدالرحمان اونق
عبدالرحمــان اونــق متولــد  ۱۳۳۹در ترکمن
صحرا از نویســندگان مطرح این سالهاســت.
اونــق تحصیاتــش را تــا مقطــع کاردانی در
دانشــگاه تربیت معلم رشــته ی دینی و عربی
ادامه داد .ابتدا درمدارس شهرســتان گمیشان
بعد در گنبد کاووس به تدریس مشــغول شــد.
داستان نویسی را از سال  ۶۲شروع کرد .اولین
داســتان وی تحت عنــوان "یلمیک"در کیهان
بچه ها به چاپ رســید .و همین داستان سبب
تشــویق وی شــد تا داستان نویســی را جدی
بگیــرد .بعد با دیگــر مجات معتبر کشــور از
جمله ســروش نوجوان ،زن و روز ،باران ،سام
بچه ها ...همکاری کرد که حاصل آن بیش از صد داســتان کوتاه می شــود که بعد ها
برخــی از آنها را گزینش کرد و به صورت کتاب درآورد .وی هم چنین بیســت ســال
مدرس قصه نویســی در کانون پرورش فکری بوده اســت .و عضو انجمن قلم و انجمن
نویســندگان کودک نوجوان کشور هم هســت .بعضی از آثار منتشر شده او عبارتند از:
قصه های ترکمن (مجموعه داســتان) -ســورتیک(مجموعه داستان) -در عمق شبهای
تار (رمان نوجوان) -چوپان کوچک (رمان نوجوان) -راز خایر خوجه (رمان بزرگسال)-
آوای صحرا (رمان بزرگسال) -حماسه گوراوغلی (رمانس) -سماجت (مجموعه داستان
ترجمه از ترکمنســتان) .همچنین رمان رازخایر خوجه و آوای صحرا جایزه جشــنواره
معلم کشور را در سالهای  ۸۱و ۸۳دریافت کردند .به سفارش شبکه ی  ۲از روی کتاب
سورتیک فیلم تلویزیونی ساخته شد.

پیشنهاد

کردیتوهجایاوبسیاحسان

فرهنگ

زنگ خطر برای ایران زمین! باز هم پای «مازوت» در میان است
(نیروگاه شازند)

ورزشی

اوگفتثنایخوباحسانرا

انتقاد ستارهشناسان رادیویی از
توسعه اینترنت  4gروی ماه
خبر توســعه اینترنــت  ۴gروی ماه ،به بــروز نگرانــی و انتقاد میان
ستارهشناســان رادیویی منجر شده اســت .هنگامی که در جادهای که
به "رصدخانه جودرل بانک" ختم میشــود ،در حال رانندگی هستید،
عائم راهنمایی و رانندگی را میبینید که از بازدیدکنندگان میخواهند
تا تلفن همراه خود را خاموش کنند زیرا "تلســکوپ اول" آنقدر قوی
اســت که شاید بتواند ســیگنال تلفن روی مریخ را هم تشخیص دهد.
تلسکوپهای رادیویی طوری طراحی میشوند که به شکل باورنکردنی
حساس باشــند" .کارل ســیگن"( ،)Carl Saganستارهشناس فقید
آمریکایی در این باره گفته اســت :میزان کلی انرژی بیرون از منظومه
شمسی که تاکنون توسط همه تلسکوپهای رادیویی موجود در زمین
دریافت شده ،کمتر از انرژی یک دانه برف است که به زمین برخورد.

دلیل لغو امتیاز میزبانی هندبال ایران چیست؟
آیا هندبال ایران در اســفند میزبان مسابقات قهرمانی جوانان آسیا خواهد بود یا ابیگری کشورهای عربی سبب سلب میزبانی از شیراز
خواهد شــد؟ هندبال ایران اسفند امسال میزبان مسابقات قهرمانی جوانان آسیا اســت ،میزبانی که با اما و اگرهای زیادی روبهرو است.
فدراســیون آســیا به بهانه کرونا و پس از ابی و اعتراض چند کشور عربی نسبت به شرایط ویروس کرونا در ایران قرار است میزبانی را از
ایران بگیرد و در همین راســتا با فدراسیون ایران مکاتباتی انجام شــده است .از آنجایی که هندبال آسیا و جهان طی سال های اخیر با
سرمایه گذاری گسترده ای از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به رو بوده ،عما این کشورها نفوذ باایی در کنفدراسیون آسیا دارند.
مسئوان فدراسیون هندبال ایران بیش از یکسال است که برای میزبانی شایسته تمام تاششان را کرده و برای این میزبانی آماده هستند.
حتی یک مرحله از مسابقات لیگ برتر مردان نیز در شیراز برگزار شد تا مشکات و ایرادات فنی مشخص شود و مسئوان تا اسفند درصدد
رفع مشکات برآیند .با این حال کنفدراسیون آسیا مدتی است که به بهانه شیوع کرونا و وضعیت قرمز ایران میخواهد این میزبانی را از
ایران بگیرد .هفته گذشته کنفدراسیون آسیا نامهای مبنی بر گرفتن میزبانی به فدراسیون هندبال ایران نوشت که با اقدام سریع علیرضا
پاکدل رییس فدراسیون و حضور سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در عمان و رایزنیاش با شیخ احمد اعام شد.

تخت گاز

پیکره موانا در باغ عرفان کردستان
پیکره بینظیر جالالدین محمد بلخی معروف به موانا،
مولوی و رومی ساخته "هادی ضیاالدینی" در باغ عرفان
دانشگاه قرار گرفت .حسن استفاده از مولفه های هویت
ملــی غرورآفریــن و وحدت آفرین در راســتای ارتقای
کیفیت فضاهای دانشگاهی ،افزایش انگیزه ،شوق حضور
و حس تعلق در دانشجویان در دانشگاه کردستان مورد
توجه قرار گرفت .این دانشگاه در قالب طرح گوشههای
فاخر ملی ،پیشــنهاد ســاخت پیکره موانا جالالدین
رومی را مطرح و با در نظر گرفتن ســابقه کاری هادی
ضیاالدینی هنرمند چیره دست کردستانی ،ساخت آن را
به وی سپرده شد .این هنرمند کردستانی طرح خود را با
عنوان طرحی ذهنی با تاکید بر سماع ،دنیای فرازمینی
و معنوی ارائه داد و از سوی دانشگاه پذیرفته و مقرر شد دانشگاه مکان مناسبی برای نصب آن انتخاب
کند .پیکره با اســتفاده از گچ-قالب گیری ،فایبرگاس-قالب گیری و بتن مسلح ساخته شده و با پایه
خود بیش از هفت متر طول دارد و طبق تصمیم دانشــگاه در باغ عرفان قرار گرفته و فضاســازیهای
محوطه آن در حال انجام اســت .روشن خوشنوازی ،معاون فرهنگی دانشگاه کردستان اظهار کرد :این
پیکره با توجه به هنر و چیرهدستی و احاطه طراح و سازنده ،در ایران و جهان منحصر به فرد میباشد
و هیچ مشــابهی در داخل و یا خارج از کشور ندارد .وی بودجه پیشبینی شده برای طراحی و ساخت
آن را ســه میلیارد ریال اعام کرد و گفت :اعتبار ازم برای ساخت این پیکره در قالب طرح گوشههای
فاخر و از وزارتخانه تامین شده است .خوشنوازی در رابطه با دلیل انتخاب موانا نیز عنوان کرد :معرفی
و شناســاندن مفاخر دینی ،علمی ،ادبی ،فرهنگی و هنری ایران زمین راهبردی برای ترویج ارزشهای
اعتقادی و انسانی در تمام حوزههای میباشد.

تَنبیهفتادچرخگردانرا
دهبازهدستداددهقانرا
کانپاهنبودمَعنونُعمانرا
حقدادمع ّزیثناخوانرا
ختماستسخورانکیهانرا

از هر دری خبری

کرکسان دهکده
«کرکســان دهکده» نوشــته عبدالرحمــان اونق به
تازگی منتشــر شده است .این کتاب در  ۱۶۰صفحه
با شــمارگان  ۱۱۰۰نســخه و قیمت  ۲۰هزار تومان
در انتشــارات قدیانی منتشــر شــده و در دسترس
مخاطبان نوجوان قرار گرفته است .طراحی جلد کتاب
«کرکســان دهکده» بر عهده خســرو اشتری بوده و
ویراستاری آن را حانیه بیرمی انجام داده است .اونق
درباره موضوع کتاب جدید خود به انجمن نویسندگان
کودک و نوجوان گفت :داستان این رمان ،زمانی اتفاق
میافتد که کشور درگیر جنگ است .شخصیت اصلی
ماجرا نوجوانی چهاردهســاله است که هر دو برادرش
بــرای دفاع از مام میهن به جنگ رفتهاند و به همین
دلیل تمامی ســنگینی زندگی خانواده به عهده برادر کوچکتر گذاشته است .داستان چالشها و
تاشهای شــخصیت نوجوان برای غلبه بر سختیهای زندگی را بیان میکند .حاجی مراد که تا
قبل از رفتن برادرها هیچ تصوری از ســختی زندگی نداشت ،حاا سنگینی زندگی را بر ُگردهاش
احساس میکند .او میفهمد زندگی فقط کار در مزرعه اجارهای نیست و سختیهای دیگری هم
دارد که او هرگز فکرش را نمیکرده اســت .این نویسنده ادامه داد« :جبار» پسر صاحب زمین به
«آلتین» دختر زیبای همسایهشــان ســوء نظر دارد .دختر خواهان برادر حاجی مراد است که در
جبهه با دشــمن میجنگد .مزرعه را حاجی مراد با کمک آلتین اداره میکند اما آلتین به خاطر
مزاحمتهای جبار مجبور شــده اســت کار را رها کند .پدر مریض میشود و در نهایت میمیرد،
جبار به بهانه اینکه حاجی مراد کوچکسال است میخواهد مزرعه را از او بگیرد .حاا او هم باید
در مقابل جبار و آدمهای قلدرش مقاومت کند تا مزرعه را حفظ کند و هم از آلتین محافظت کند.

گنجینه

معرفی محصوات عجیبوغریب دایهاتسو
نمایشگاه توکیو  ۲۰۲۱فقط بهصورت مجازی برگزار خواهد شد اما این امر باعث نشده خودروسازانی همچون دایهاتسو اقدام به معرفی
محصوات خود که قرار بود در این رویداد پردهبرداری شــوند نکند .امســال دایهاتسو با شعار “راههای تازه برای داشتن هیجان” در این
رویداد مجازی شرکت کرده است .کار را با عجیبترین اما قطعاً خودروی هیجانانگیز دایهاتسو که  Hijet Jumbo Sportza Verنام
دارد شــروع میکنیم .این خودرو بر پایه محصول تجاری های جت بنا شــده و دارای کابین طویلتر است .نیمه باایی خودرو هم طرح
رودســتر را به خود گرفته اســت .نمای جلوی اسپورت با شیشه جلوی کوچک نیز جزو ویژگیهای جالب این خودروست .دو سرنشین
این محصول نیز روی صندلیهای اسپورت مینشینند .در بخش عقب فضای بار بزرگ وجود دارد و زیرش هم سه خروجی اگزوز جانبی
خودنمایی میکنند .این مدل در مقایسه با نسخه استاندارد ارتفاع بسیار کمتری دارد .دایهاتسو به تغییرات قوای محرکه این مدل اشاره
نکرده است .مدل استاندارد دارای قدرت  ۴۶اسبی و گیربکس  ۵سرعته دستی است اما در صورت استفاده از گیربکس  ۴سرعته اتوماتیک
قدرت به  ۵۲اسب بخار میرسد .مشتریان میتوانند مدل تجاری را بهصورت دیفرانسیل عقب یا چهار چرخ محرک خریداری کنند .اگر
خودرویی تواناتر را ترجیح میدهید میتوانید مدل  Hijet Jumbo Camper Verرا انتخاب کنید.

فناوری پیشرفتهای که اعماق
سلول را نشان میدهد
روشهای جدید ،دانشمندان موسسه  ISTاتریش را قادر ساخته تا
نگاهی به بخشهای داخلی سلول بیاندازند و تصاویری با وضوح باا
از اعماق سلولهای یخ زده ،ساختارهایی را نشان میدهد که پیش
از این تنها میشد شکل آنها را حدس زد .سلولهای بدن ما در حال
حرکت هســتند .آنها از نقطهای به نقطــهی دیگر بدن میروند تا
زخمها را التیام بخشند و با عوامل بیماری زا مبارزه کنند .این بخش
از ســلول به جلو کشیده شده و به سطوح متصل میشود در حالی
که سایر قســمت ها در امتداد آن حرکت میکنند .درون این پاها
شبکه متراکمی از رشتههای پروتئینی در هم تنیده وجود دارد که
رشتههای اکتین نامیده می شوند و اسکلت سلولی سلول را تشکیل
می دهند .تاکنون مشخص نبود.

روشی پیشرفته برای درمان
زخمهای باز
زخمهای مزمن به طور عمده در افراد مسن رخ میدهد .درمان اینگونه زخمها
نیز به دلیل نیاز به مراجعه به چند متخصص زمان بر و پر هزینه است .در
چنین مواردی با توجه به نوع زخم میبایست به پزشکی که در زمینه خاصی
تخصص دارد ،مراجعه نمود برای مثال زخم پای دیابتی توســط متخصص
داخلی و زخم باز پا توسط متخصص پوست درمان میشود و اگر زخم بسته
نشود ،بیمار میبایست به جراح عروق یا پاستیک مراجعه کند .عاوه بر زمان
بر بودن این فرایند به دلیل نیاز به مراجعه به چند متخصص ،علت هزینه بر
بودن این موضوع نیز نگهداری و مراقبت طوانی مدت از بیمار و هزینه دارو
و باند مورد نیاز است .وزارت بهداشت ،رفاه و ورزش هلند در سال  ۲۰۱۳کل
هزینههای این مراقبتهای پیچیده از زخم را تقریباً ۳.۲میلیارد یورو در سال
تخمین زده بود .در حال حاضر روشهای درمانی زیادی وجود دارد.

