
۳۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از 
کووید-19 در کشــور طی 24 ساعت گذشته را اعام کرد. دکتر 
سیماســادات اری گفــت: تا دیروز 1۰ آذر 1۳99 و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، 1۳ هزار و ۳21 بیمار جدید مبتا 
به کووید19 در کشــور شناسایی شــد که دو هزار و 2۷۷ نفر از 
آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به 9۶2 هزار و ۷۰ نفر رســید.اری گفت: متاسفانه در طول 24 
ساعت گذشته، ۳۷1 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 4۸ هزار و 24۶ نفر رسید.

وی افزود: خوشــبختانه تا کنون ۶۶۸ هزار و 1۵1 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.به گفته وی، 
۵۸۵2 نفر از بیماران مبتا به کووید19 در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبــت قرار دارند.اری افزود: تا کنون ۶ میلیون 
و 12۵ هزار و ۳4۸ آزمایش تشــخیص کووید19 در کشور انجام 

شده است.
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دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه های اطاعاتی به این اطاعات رسیده بودند که شهید فخری زاده مورد هدف اقدام تروریستی قرار می گیرد و در کدام 
محل نیز قرار است عملیات دشمن انجام شود. امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز )دوشنبه( در حاشیه مراسم خاکسپاری شهید محسن 
فخری زاده در آستان امامزاده صالح، گفت: جا دارد به ملت شریف ایران برای از دست دادن چنین فرزند متعهدی تسلیت بگویم و متعهد می شوم که ما اشک غم 
را به حول و قوه الهی از چشمان شما پاک می کنیم.وی افزود: من 2۰ سال است که این شهید را می شناسم و در جزئیات شغلی و فعالیت های او قرار داشتم. او به 

معنای واقعی کلمه فردی بی بدیل بود. در حوزه فناوری صاحب سبک، خاق و مبتکر بود....

www.sobh-eqtesad.ir

شمخانی:
محل ترور فخری زاده پیش بینی شده بود

info@sobh-eqtesad.ir

حذف عنوان هسته ای ظلم بود
ترور سردار شهید دکتر محســن فخری زاده داغی نو به داغهای کهنه 
نشــده در ســال 9۸ افزود. اینکه در این کشــور یــک تیم اطاعاتی 
عملیاتی با داشــتن امکاناتی واقع تعجب آمیز و با ایجاد یک سناریوی 
برنامه ریزی شده توانســته اند این ترور داغ آفرین را بر دل ملت ایران 
بگذارند فی الواقع کمرشکن مینمود و البته هرچند ملت ایران در دادن 
خون وارستگان خود نامدار در جهان است اما ینکه چه جریانی بتواند 
اینگوه عمل کند واقعا دلهره انگیز است. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسامی در واکنش به ترور شهید فخری زاده 
رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع اظهار کرد: در چند روز 
گذشته دیدارهای بســیاری بین دیپلمات ها و نیروهای نظامی غربی، 
عبری و عربی صورت گرفت که نشــان می دهد ترور شهید فخری زاده 
یک عملیات برنامه ریزی شده و هماهنگ از طرف جریان عبری، عربی 
و غربی است. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، هدف 
ترورهای دشمن و  حذف فیزیکی دانشمندان کشورمان را ایجاد رعب 
و وحشــت در جامعه علمی کشــور توصیف کرد و یادآور شد: دشمن 
می خواســت به وســیله این ترورها ســبب شود که دانشــمندان در 
موضوعات هسته ای همکاری نکنند و متخصصان کشور وارد تحقیقات 
اســتراتژیک نشوند. امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در پاسخ به این پرســش که آیا فعالیت های شهید 
فخری زاده با مسائل هسته ای ارتباط داشت؟ گفت: یکی از موضوعاتی 
که در حوزه دفاع بســیار جدی می گیریم موضوع پدافند شــیمیایی، 
میکروبی و هســته ای اســت که در این حوزه با تهدید جدی دشمن 
مواجه هســتیم. وی با بیان اینکه »موضوع پدافند شیمیایی، هسته ای 
و میکروبی در وزارت دفاع و نیروهای مســلح یک موضوع کاما مهم و 
به روز اســت« اظهار کرد: پدافند هسته ای را شهید محسن فخری زاده 
مدیریت می کرد و یک کار گسترده ای را در این حوزه انجام داده است 
و ما امروز در این حوزه دارای محصول هســتیم. ولی اسماعیلی، نایب 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به ترور شهید دانشمند 
محســن فخری زاده اظهار کرد: ترور ناجوانمردانه دانشــمند هسته ای 
کشور نشان از ضعف و ترس دشمنان دارد. بی شک پیشرفت های علمی 
ایران اسامی دلیلی بر جنایت رژیم کودک کش، آمریکا و نوچه هایشان 
است. ترس از پیشرفت جمهوری اسامی ایران آن هم در اوج تحریم ها 
دشمن را به عمل ترور وامی دارد.  حمید رسایی هم بدون پرده پوشی 
نوشــت: از دیروز که خبر شهادت دکتر محسن فخری زاده در رسانه ها 
منتشر و به دنبالش پیام های تسلیت شخصیت های مختلف سیاسی و 
نظامی صادر شــد، یک خط پرقدرت با عملیات روانی گسترده، تاش 
می کرد تا این خادم بزرگ مردم و انقاب اسامی، در رسانه ها بویژه در 
بخش های خبری سیما به عنوان شخصیت و شهید برجسته هسته ای 
معرفی نشود! ایشان نوشت: اگر پیام تسلیت روحانی، اریجانی، صالحی، 
ظریف، شــمخانی، دهقان، کمالوندی، وزیر دفاع و حتی سردار باقری 
و سردار ســامی را مرور کنید، متوجه می شوید که این شخصیت ها 
برای این شــهید تعبیر دانشمند_هســته ای را بکار نمی برند! در پیام 
منتشر شده ابتدایی محسن رضایی هم این واژه بکار نرفته و بعدا اضافه 
می شود! کاما مشخص است که ستادی تاش می کرده آنها را منصرف 
کند! از رسانه های دولتی و اصاح طلب که انتظاری نبود اما حتی برخی 
روزنامه هــای جریان انقاب مثل روزنامه جــوان هم از بکار بردن این 
واژه دریغ کردند! صدا و ســیما که هچ، گیج و میج بود! یکبار می گفت 
ترور شــخصیت دفاعی یا چهره تحقیقات علمــی و گاهی هم از این 
شهید به عنوان »دانشمند« یاد می کرد اما دانشمند چی، معلوم نبود!  
تــا اینکه ابتدای یک پیام مهم، تکلیف همه را مشــخص کرد و تاش 
جریانــی که با عملیات روانی گســترده - و تا حدودی هم موفق - به 
دنبال خارج کردن نام این شــهید بزرگ از دایره دانشمندان هسته ای 
کشــور بود، ناکام ماند. پیام  تســلیت حضرت ایت اه امام خامنه ای 
درباره شهادت شــهید دکتر محسن فخری زاده با این جمله آغاز شد: 
»دانشــمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشورمان جناب آقای 
محسن فخری زاده...« فی الواقع انتخاب جو بایدن در کسانی اثر گذاشته 
که در تحلیل خود نسبت به حقانیت ها به تردید افتاده اند. تلقی اینکه 
یک دانشمند هسته ای در وزارت دفاع کار تحقیقاتی بکند ممکن است 
به اینکه ایران در شرف ساختن بمب هسته ای است ایجاد میکند همه 
را دســپاچه کرده بود. واویا از این خود سانسوری کودکانه. اینها فکر 
نکردند دشــمنان ما از دیر باز این دانشــمندان ما را از خود ما بیشتر 
میشناســند؟ نام این دانشمندان در قطعنامه های تحمیلی به سازمان 
ملل نیامده؟ چرا به خود سانســوری افتادند بنظر میرسد در اینکه ما 
بنا نداریم با بایدن گفتگو کنیم شک دارند و بنظر میرسد تا با خود رو 

راست نباشیم اهداف انقاب اسامی را پیدا نمیکنیم. 
والسام   

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 مراســم تشییع پیکر مطهر دانشمند شهید محســن فخری زاده صبح دیروز )دوشنبه( با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور مقامات کشوری و لشکری در 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.در این مراسم که خانواده شهید فخری زاده، سردار سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه، امیر سرلشکر 
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی ســپاه، محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و جمعی دیگر از مسئولین لشکری و کشوری حضور داشتند، 
مهدی رســولی مداح اهل بیت به مرثیه خوانی و ذکر مصیبت حضرت اباعبداه الحســین)ع( پرداخت.در ادامه، حجت ااسام سید ضیاء الدین آقاجانپور رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع پیام حضرت آیت اه خامنه ای فرمانده کل قوا به مناسبت شهادت شهید محسن فخری زاده را قرائت کرد.بنابر این گزارش، 
حاضران به امامت رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع بر پیکر دانشمند شهید هسته ای نماز اقامه کردند و پیکر مطهر به منظور تدفین به امام زاده صالح 
تهران منتقل و در صحن این امام زاده در جوار شهید مجید شهریاری دیگر دانشمند هسته ای کشورمان به خاک سپرده شد.یادآور می شود پیکر شهید فخری زاده 
طی روزهای گذشته، در مشهد و قم در حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، حرم حضرت فاطمه معصومه)س( و نیز حرم مطهر امام خمینی بنیانگذار 

جمهوری اسامی نیز تشییع شده بود.

وزیر دفاع: هیچ جنایت و تروری را بی پاسخ نمی گذاریم
وزیر دفاع با بیان اینکه هیچ جنایت، ترور و کار احمقانه ای بی پاســخ نخواهد ماند، گفت: جنایتکاران را تا انتها تعقیب می کنیم و 
امر فرماندهی کل قوا را اجرا خواهیم کرد. امیر سرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم تشییع شهید 
محســن فخری زاده  با بیان اینکه این مراســم بزرگداشت متعلق به همه ملت ایران است، گفت: متأسفانه به دلیل شرایط بیماری 
کرونا علی رغم آنکه بسیاری تقاضا داشتند تا در این مراسم باشکوه شرکت کنند، برای ما میسر نشد.وی ادامه داد: با شخصیتی وداع 
می کنیم که از نوجوانی با خدای خود پیمان ادای حق بست و بر این پیمان پای فشرد و در این راه استقامت کرد و به این پیمان 
وفا کرد و به شرف شهادت نائل آمد. این توفیق را به این شهید بزرگ که عاشق شهادت بود، صمیمانه تبریک می گویم اما فقدان او برای همه ما جانکاه است.وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تسلیت شهادت این شهید بزرگ به ملت ایران خاطرنشان کرد: اگر دشمنان رذیانه دست به این جنایت نزده بودند و خون 
شهید عزیز ما که یک شخصیت مخلص، بی ادعا و گمنام بود را نمی ریختند، چه بسا او در گمنامی از این دنیا می رفت اما شهید عزیز ما که در گذشته تنها الگوی 
جوانان، شاگردان، همکاران و همراهان خودش بود، به همه جهان معرفی شد، از امروز او یک شخصیت جهانی است و همه کسانی که پا در راه مبارزه می گذارند، 
یک الگوی بزرگ دیگری به نام شهید دکتر محسن فخری زاده دارند که می توانند در علم، تاش، اخاص و اخاق او تأسی کنند و در همه ابعاد زندگی، او را الگوی 
خود قرار دهند. دشمنان بدانند این اولین شکست آنهاست. اگر آنها شهید عزیز ما را کشتند که نامش از بین برود، نام او با این اقدام بلند آوازه شد. او امروز الگویی 
برای همه آزادگان و مبارزان در جهان است.امیر حاتمی گفت: شکست دیگر دشمن آنجاست که می خواست بگوید شهید عزیز ما در مسیری قدم برمی داشت که 
به نفع ملت ایران نبود. آنها با رمز و کلمه »هسته ای« تاش کردند شهید عزیز ما را به عنوان بنیانگذار برنامه هسته ای ایران معرفی کنند؛ غافل از اینکه این نه تنها 
باعث آن نمی شود که ملت ایران از این شهید ناراحت شوند، بلکه باعث افتخار ملت ایران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح است. مگر نه این است که بزرگترین تهدید 
علیه بشــریت و جان انســان ها، همین ساح های هسته ای است که شما هزاران هزار از آن را ساخته و نگهداری می کنید.وی ادامه داد: آمریکای جنایتکار هزاران 
ساح هسته ای در اختیار دارد و رژیم صهیونیستی جنایتکار نیز صدها ساح هسته ای دارد. این ساح ها برای چیست؟ آیا این ساح ها برای آن است که به عنوان 
دکور در منزل شما استفاده شود؟ نه، ملت ما بصیر و هوشمند است و می داند که بزرگترین تهدید علیه بشریت، همین ساح های شما است و کسانی که جانشان 
را در کف اخاص می گذارند تا کشور را در مقابل بزرگترین تهدیدات حفظ کنند، عزیزترین افراد نزد ملت ما هستند و در نگاه و چشم ملت ما جایگاه باایی دارند.

حاتمی گفت: ملت ایران خدمتگزاران خودش را دوست دارد اما می دانند صادق ترین خدمتگزاران آنهایی هستند که جانشان را در کف دستشان می گذارند و چهل 
سال است که برای دفاع از شرف ملت ایران تاش می کنند و در آخر از این آزمون سرافراز بیرون می آیند. اینها نزد ملت ما عزیزترین هستند و شما دشمنان ایران 
منفورترین هستید. بدانید که این شکست دیگری برای شما بود.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطاب به حامیان بین المللی ترور دانشمندان ایرانی گفت: 
شما فکر کردید با این اقدام راهی را می بندید یا عزمی را می شکنید اما بدانید که این طور نخواهد شد. شما در این روزها دیدید که چگونه ملت عزیز ما به این 
شهید عزیز اظهار ارادت و عاقه کرد و چگونه دست در دست هم انسجام خود را بااتر برد.وی تصریح کرد: همه مردم و مسئولین دست در دست هم در محضر 
این شهید بزرگ پیمان می بندیم که منسجم تر و مصمم تر خواهیم شد و عزممان برای ادامه راه این شهید همان گونه که فرمانده معظم کل قوا فرمودند، جزم 
تر خواهد شــد. راه اعتا و پیشــرفت کشور را با سرعت و قوت بیشتر ادامه خواهیم داد.وزیر دفاع گفت: ما با دشمنی روبرو هستیم که چهل سال است می گوید 
گزینه نظامی روی میز است اما نه جرأت و نه فرصت استفاده از آن را پیدا کرد و نه پیدا می کند و در آخر نیز با سرافکندگی این گزینه را زیر میز بُرد.وی شکست 
دشــمنان در راهبرد اســتفاده از قدرت سخت را به دلیل ایثار رزمندگان و تاش دانشمندان دانست و افزود: بصیرت و بینش فرماندهان و ملت ما و در رأس آنها 
فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای موجب شکست دشمنان در راهبرد خودشان بود. بدانید این پیشرفت و قدرتمند شدن ادامه پیدا خواهد کرد.وزیر دفاع ادامه 
داد: با این کار دشمنان مسیری که شهید ما در حوزه های علمی و برترساز دنبال می کرد، با قوت ادامه پیدا می کند.امیرحاتمی با اشاره به جلسه روز گذشته 
هیئت دولت گفت: اولین گام برای ادامه مسیر شهید فخری زاده روز گذشته در هیئت دولت برداشته شد. در حالی که بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع برای سال 14۰۰ افزایش پیدا کرده بود، روز گذشته تصمیم گرفتیم این بودجه دو برابر شود.وی افزود: خانواده های شهید، عزیزان، دوستان و همکاران شهید 
محسن فخری زاده، مسئولیت شما چند برابر شده است. دولت گام اول را برداشت و شما باید با عزم راسخ آن راه را ادامه دهید.وزیر دفاع خاطرنشان کرد: دشمن 
به خوبی می داند و من نیز به عنوان سرباز به آنها می گویم هیچ جنایت، ترور و کار احمقانه ای نزد ملت ایران بی پاسخ نخواهد ماند. ما حتماً جنایتکاران را تا انتها 
تعقیب می کنیم. آنها باید بدانند که به سزای عملشان خواهند رسید. امِر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد. در همین جا از وزیر اطاعات، فرمانده کل سپاه، 
فرمانده نیروی انتظامی و رئیس قوه قضائیه می خواهم که آمران و عامان و طراحان این جنایت را تعقیب کنند و به سزای عملشان برسانند.وی گفت: ملت ها و 
دولت هایی در این حادثه احساس مسئولیت کردند و نسبت به ترور ابراز انزجار کردند. من از همه آنها صمیمانه تشکر می کنم اما دولت ها و نهادهای بین المللی 
که در این خصوص مماشات کرده و این اقدام را محکوم نکردند بدانند که مماشات با تروریست ها که بسیار پررو و وقیح هستند، آنها را پرروتر می کند. اگر موضع 
محکم نگیرید و همچنان در دام نظرات دوگانه خودتان بمانید یک روز ترور دامن شما را خواهد گرفت. البته چه شما این کار را انجام دهید، چه انجام ندهید، ما 
همواره همان طور که در تهدیدات منطقه ای در سوریه و عراق در کنار ملت، دولت و نیروی مسلح این کشورها با تروریست ها مقابله کردیم، باز هم این کار را 

انجام خواهیم داد. هر کسی که سر تعظیم در مقابل تروریست ها فرود آورد حتماً سرافکنده خواهد بود.

با تایید سازمان بورس؛

صندوق پاایشی یکم مجوز فعالیت گرفت
در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد؛

 استفاده از منابع فاینانس خارجی 
برای پیشبرد طرح های توسعه کشور

بورس سبزپوش شد؛

تداوم روند صعودی شاخص کل بورس

جلســه شــورای اقتصاد صبح دیروز)دوشــنبه( به ریاســت معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق 
جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه 
خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.معاون اول رییس 
جمهور افزود: بهینه سازی در مصرف انرژی را مطالبه رهبر معظم انقاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور 
است که می تواند موجب صرفه جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال به ویژه در بخش های خدماتی شود.وی 
همچنین بر استفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح های توسعه کشور تاکید و در عین حال از 
مدیران شرکت های داخلی خواست تا نسبت به داخلی سازی و استفاده از ظرفیت و توانمندی های شکل 
گرفته در کشــور تاش بیشتری کنند.جهانگیری ضرورت حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور و حفظ 

بازارهای صادراتی را خاطرنشان ساخت ...

تسهیات کرونایی برای مودیان مالیاتی

 تمدید یک ماهه اظهارنامه مالیات  ارزش افزوده

جزییات دریافت خدمات درمانی بدون دفترچه
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ارائه غیرحضوری یک خدمت دیگر ) انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور 
اختیاری ( در سازمان تامین اجتماعی خبر داد. مصطفی سااری در نشستی خبری که به صورت مجازی 
برگزار شد با اشاره به ورود به چهارمین هفته اجرای طرح ۳۰۷۰ که قرار بود بر اساس آن تا بهمن ماه ۳۰ 
خدمت و هر دوشنبه چند خدمت، الکترونیکی و غیرحضوری شوند گفت: در هفته چهارم طرح ۳۰۷۰ قرار 
داریم که با تحقق کامل آن ۷۰ میلیون از 9۶ میلیون مراجعه به شعب تامین اجتماعی کاهش می یابد. وی 
افزود: در سه هفته گذشته هفت خدمت غیرحضوری شده اند و یک خدمت دیگر، الکترونیکی خواهند شد 

و برای دریافت آن نیازی به مراجعه بیمه شده به شعب نیست.

انعقاد قرارداد بیمه اختیاری هم غیرحضوری شد 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه خدمت غیرحضوری که رونمایی می شود انعقاد قرارداد 
ادامه بیمه به طور اختیاری است و باعث کاهش مراجعات جمعیت قابل توجهی خواهد شد گفت: طرح با 
نظم خوبی شروع شده و قرار است هر دوشنبه یک تا چهار خدمت آماده شود. کار را با همین روند ادامه 
خواهیم داد، البته در پشــت صحنه تاش های گسترده و شبانه روزی در حال انجام است.سااری ادامه 
داد: باید به طور ویژه از بانک رفاه، شرکت خدمات ماشینی تامین، معاونت بیمه ای قدردانی کرد که این 

خدمات با همکاری چندجانبه الکترونیکی می شوند.

جزییات دریافت خدمات درمانی بدون داشتن دفترچه
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اما در این مرحله اعام کردیم به علت تعطیلی ها، اگر کسی 
برگه های دفترچه اش تمام شده می تواند باز هم خدمت دریافت کند. سازمان همه امکانات نرم افزاری و 
سخت افزاری را در مطب ها، درمانگاه، آزمایشگاه ها، تصویربرداری ها و ... فراهم  کرده است.سااری افزود: 
به دو طریق امکان نسخه نویسی وجود دارد. برای هریک از مراکز درمانی سامانه ای طراحی کرده ایم که 
درمانگر می تواند نســخه را در آنجا بنویســد و یا خدمت مربوطه را ارائه کند. روش دوم این است که اگر 
مراکز درمانی خودشــان سامانه ای دارند می توانند نسخه یا خدمت را در سامانه خودشان ثبت کنند که 
روی سیستم ما هم می نشیند اما هنوز شاید خیلی مراکز درمانی متصل نشده باشند.وی با بیان ایکه اگر 
در نهایت هیچ کدام از این دو امکان وجود نداشت پیش بینی کردیم که پزشک ها در سربرگ خودشان 
نسخه نویسی کنند گفت: با توجه به اینکه سامانه های داروخانه به تامین اجتماعی متصل است، دارو به 
بیمار داده می شود و از این حیث مشکلی ایجاد نمی شود و گام جدی تری به سمت حذف دفترچه هاست. 
آخرین گام های حذف دفترچه کاغذی را برمی داریم و امید است بتوانیم ظرف یکی دوماه آینده به طور 
کامل از این امکان استفاده کنیم.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا موضوع عدم نیاز 
به دفترچه های درمانی و نوشتن دارو روی سربرگ پزشک، فقط مربوط به دروه محدودیت های کرونایی 
تا آخر آذر است یا اینکه یک روال همیشگی خواهد شد؟ اظهار کرد: فعا به این صورت جلو می رویم و اگر 
در اجرا مشکلی نداشته باشیم ادامه می دهیم تا جایی که دیگر نیازی به نوشتن دارو یا خدمت در سربرگ 
پزشــک هم نباشد.سااری افزود: مکررا از پزشکان می خواهیم نسخه نویسی الکترونیک را شروع کنند و 

مستقیم در سامانه نسخه نویسی کنند.

هیچ دارویی از شمول بیمه ای بازنشستگان خارج نمی شود 
وی در واکنش به خبری مبنی بر خروج ۷9 قلم دارو از شــمول بیمه بازنشســتگان گفت: چنین چیزی 
نشــنیده ایم و به دنبال اضافه کردن تعهدات هستیم. کاهش تعهدات ریالی نداریم. حتی در بحث کرونا 
داروهایی که مفید بوده اند را به فهرست داروهای تحت پوشش اضافه کرده ایم. روال ما برخاف این است 

و چنین چیزی نه اتفاق افتاده و نه اتفاق می افتد.

توضیحات سااری برای برقراری بیمه رسانه ها و کارگاه های تا 5 شاغل 
ســااری همچنین با اشاره به بیمه های حمایتی برای برخی اقشار و صنوف که بخشی از حق بیمه را 
خود بیمه شده و بخشی را دولت به عنوان کارفرما بر حسب قوانین مصوب سنوات گذشته می پردازد 
گفت: از جمله این گروه ها،  کارگاه های تا پنج نفر شاغل و رسانه ها هستند. ما باید آمار کسانی که  از 
حمایت دولت استفاده کنند را با دولت توافق کنیم و آنها باید سقف و تعداد را به ما اعام کنند.  طبق 
مقررات کسانی که آدرسشان تغییر می کرد و یا شرایط جدیدی پیدا می کردند چون به بارگذاری جدید 
اطاعات نیاز بود،  بیمه حمایتی شان متوقف می شد و به همین علت جامعه کارگری تا پنج نفر کارگاه 
و اصحاب رسانه ممکن بود با مشقت مواجه شوند که محدودیت را برداشته ایم.وی ادامه داد:  اکنون در 
کارگاه های تا پنج نفر شــاغل و رسانه ها با جایجایی کارگاه و آدرس، بیمه قطع نمی شود. امید است 
درباره این کمک در روزهای آینده توافق و افراد جدیدی که می توانند تحت پوشش قرار بگیرند را بدون 

محدودیت اضافه کنیم.

مراسم تشییع پیکر شهید فخری زاده
وزیر دفاع: هیچ جنایت و تروری را بی پاسخ نمی گذاریم
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شمخانی:گزیده خبر

محل ترور فخری زاده پیش بینی شده بود
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه های اطاعاتی به 
این اطاعات رسیده بودند که شهید فخری زاده مورد هدف اقدام 
تروریســتی قرار می گیرد و در کدام محل نیز قرار است عملیات 
دشمن انجام شود. امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی دیروز )دوشنبه( در حاشیه مراسم خاکسپاری شهید 
محســن فخری زاده در آستان امامزاده صالح، گفت: جا دارد به 
ملت شــریف ایران برای از دســت دادن چنین فرزند متعهدی 
تسلیت بگویم و متعهد می شوم که ما اشک غم را به حول و قوه 
الهی از چشمان شما پاک می کنیم.وی افزود: من ۲۰ سال است 
که این شهید را می شناسم و در جزئیات شغلی و فعالیت های او 
قرار داشتم. او به معنای واقعی کلمه فردی بی بدیل بود. در حوزه 
فناوری صاحب ســبک، خــاق و مبتکر بود که محل خدمتش 
نوک پیکان خدمت به مردم بود. او هیچ گاه در حاشیه، خدمت 
نمی کــرد اما همواره گمنام بود.دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
تصریح کرد: خدمات ســردار شهید محسن فخری زاده که یک 
دانشمند هسته ای بود، قابل بیان نیست. در همین اندازه بگویم 
که ۲۰ سال است دشمن به دنبال ترور او بود اما ناکام ماند و این 
بار نیز سیستم های اطاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه 
علیــه وی و حتی محل بروز حادثه احتمالی را پیش بینی کرده 
بودند.شمخانی اظهار داشت: به دلیل تبادل اخبار در این ۲۰ سال 
متأسفانه جدیت ازم به کار برده نشد و این بار آنها موفق شدند 
وگرنه آنها در طی این سال ها، عملیات های مختلفی داشتند که 
هیچکدام موفق نشده بود.وی اظهار داشت: دستگاه های اطاعاتی 
به این اطاعات رســیده بودند که وی ]شهید فخری زاده[ مورد 

هدف اقدام تروریستی قرار می گیرد و در کدام محل نیز قرار است 
این عملیات انجام شــود، دقیقاً محلی که او به شــهادت رسید. 
آنها می دانســتند در این محل قرار است یک عملیات علیه این 

شــهید انجام بگیرد. تقویت های ازم در خصوص تیم حفاظت 
وی نیز صورت گرفته بود اما این بار دشــمن از ســبک و شیوه 
کامًا جدید، حرفه ای و تخصصی اســتفاده کرد که متأســفانه 

توانستند و موفق شدند و او را بعد از ۲۰ سال تاش به شهادت 
برسانند.دبیر شــورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: شهید 
فخری زاده یک دانشــمند هسته ای بی بدیل است. نمی خواهم 
به کسی ســوءتفاهم کنم اما هستند کسانی که با سوءتفاهم به 
عنوان دانشمند هسته ای شناخته می شوند اما شهید فخری زاده 
به معنای واقعی دانشــمند هسته ای بود.شمخانی اظهار داشت: 
اگر روزی مجــال این پیش آمد و مصلحت بــر آن قرار گرفت 
که تاش های گام به گام شــهید فخری زاده در تولید اقتدار در 
حوزه های مختلف از کرونا گرفته تا پدافند هســته ای بیان شود، 
حتماً چشم جهانیان از توانمندی و دانش او بیش از این مبهوت 
خواهد شد که این فرد با این قابلیت ها آیا می تواند در ایران وجود 
داشته باشــد؟ بله- این گونه است و فخری زاده تنها نیست.وی 
تأکید کرد: ما به طور قطع فخری زاده ها داریم و آنها هرگز قادر 
نیستند توان علمی و فناوری کشورمان را متوقف کنند. خون این 
شــهید همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند موجب تداوم 
مسیری است که او شروع کرد و امیدوارم که بازماندگان قصاص 
خون این شــهید را به نحوی که موجب شادی ملت ایران شود، 
بگیرند.دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: متاسفانه این عملیات، 
عملیات بسیار پیچیده ای بود و با بکارگیری تجهیزات الکترونیکی 
رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت اما سرنخ هایی وجود 
دارد. در ضمن کســی که که این عملیات را طراحی کرده برای 
ما مشخص است که کیست و سابقه آن چیست.شمخانی گفت: 
حتما منافقین در این اتفاق نقش داشتند و عنصر جنایتکار این 

امر رژیم صهیونیستی و موساد است.

جهانگیری در اجاس شانگهای:
ایران به ترور فخری زاده پاسخ قاطع و 

پشیمان کننده خواهد داد
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: ایران به ترور شهید محسن فخری زاده 
پاســخ قاطع و پشیمان کننده خواهد داد. اســحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور بعد از ظهر دیروز )دوشــنبه( در نوزدهمین اجاس شــورای 
نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ های که به میزبانی 
کشــور هند و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، تاکید کرد: البته ایران در 
فرصت مناســب به این جنایت ضد انسانی پاســخ قاطع و پشیمان کننده 
خواهد داد و آمران و عامان آن را مجازات خواهد کرد.متن کامل ســخنان 
معاون اول رئیس جمهور در نوزدهمین اجاس شــورای نخســت وزیران 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ های به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس، نخســت وزیران محترم، خانم ها و آقایان، در ابتدا مایلم 
قدردانی خود را از آقــای ونکایا نایدو، معاون محترم رئیس جمهور هند به 
خاطر میزبانی این نشســت اعام کنم. خرســندم فرصتی فراهم شد تا در 
اجاس نخست وزیران محترم سازمان همکاری شانگهای حضور یابم.عالی 
جنابــان، در دنیای پرمخاطره امــروز، نهادهای منطقه ای یکی از مؤثرترین 
ســازوکارهای مدیریت و حل و فصل مســائل منطقــه ای، جهانی و حتی 
ملی هســتند. به این اعتبار، اعضای سازمان همکاری شانگهای می توانند با 
بهره¬گیری از ظرفیت ها و فرصت¬های وســیع همکاری¬های چندجانبه، 
نقش مهمی در توســعه و پیشــرفت ایفا کنند.همکاران گرامــی، با پایان 
جنگ ســرد، چندجانبه گرایی از ســوی برخی از کشورها به ویژه آمریکا با 
چالش جدی مواجه شــده اســت. برجام که به عنوان یکی از دستاوردهای 
مهم دیپلماســی بین المللی دهه اخیر است، به رغم رویکرد برجام ستیزانه 
و خــروج غیرقانونی دولت ترامپ و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشــور 
ما و بی عملی کشــورهای اروپایی عضو، به واســطه سیاست صلح طلبانه و 
صبر راهبردی ایران و با حمایت اعضای جامعه بین المللی، از جمله اعضای 
سازمان همکاری شانگهای و البته با مقاومت ملت بزرگ ایران تاکنون پایدار 
مانده است. هر چند ایران منفعت قابل توجهی از اجرای آن نبرده است اما 
همچنان برای تقویت رویکرد چند جانبه گرایی، درصدد بازگشــت توازن و 
تعــادل در انجام تعهدات طرفین به این توافق بین المللی اســت.همکاران 
گرامــی، با کمال تأســف یکی از ابزارهایی که دولت آمریــکا همواره از آن 
برای اعمال فشــار بر کشورهای مستقل بهره می برد، تحریم های غیرقانونی 
و ظالمانه ای اســت که در نهایت مردم کشــورها را هدف قرار می دهد. ابزار 
مهم این کشور در پیشبرد سیاست تحریم، استفاده از سازوکارهای بانکی و 
دار است. از آنجایی که اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا به عنوان اقدامی 
علیه تجارت آزاد جهانی محسوب می شود و می تواند برای هر رقیب سیاسی 
یا اقتصادی این کشــور نیز تکرار شــود، جای آن دارد که سازمان همکاری 
شانگهای برای خنثی کردن این دست اقدامات غیرقانونی تدابیری متناسب 
اتخاذ کند.بهترین راه مقابله در این خصوص، یافتن ســازوکارهای بانکی و 
پولی بین منطقه ای اســت که بتواند کشورهای مستقل منطقه را از چرخه 
تحریم های ظالمانه خارج نمایــد و زمینه های ازم را برای تبادل تجاری و 
اقتصادی بین منطقه ای با اســتفاده از پول های ملی و یا تعریف ارز واحدی 
فراهم آورد که بتواند جایگزین مناسبی برای ارز واسط دار در روابط تجاری 
کشورهای منطقه باشد. همچنین می توان با تأسیس مرکز ترانزیت و حمل 
و نقل منطقه ای در چارچوب ســازمان همکاری شــانگهای، زمینه تسهیل 
و توســعه همکاری های اقتصادی را بیش از گذشته فراهم کنیم.خانم ها و 
آقایان، حدود یکسال است، جهان درگیر بیماری عالم گیر کرونا شده است. 
ایران از ابتدای مواجهه با این همه گیری، اقدامات همه جانبه ای برای مقابله 
با این بیماری انجام داد. این اقدامات در حالی است که ملت ایران عاوه بر 
رویارویی با این ویروس مهلک با ویروس خطرناک تری به نام تحریم اقتصادی 
ظالمانه آمریکا نیز روبرو اســت. پدیده ای که در مواردی حتی دسترسی به 
دارو و تجهیزات پزشــکی را برای بیماران خاص، کودکان، سالمندان و زنان 
با دشــواری مواجه ساخته است. هرچند با تکیه بر دانش داخلی به سرعت 
بســیاری از نیازمندی های درمانی بیماران را برطرف ساختیم، اما ننگ این 
ظلم آشکار و اقدام غیرانسانی و ضد حقوق بشری تا ابد بر پیشانی بانیان آن 
باقی خواهد ماند.اعضای محترم، متأسفانه به رغم همکاری های مؤثر ایران 
با کشــورهای درگیر با تروریســم داعش به ویژه دولت های عراق و سوریه 
که به ســرکوبی یکی از خطرناک ترین تهدیدات تروریستی در جهان منجر 
شــد، امروز ایران خود در معرض تروریســم دولتی قرار گرفته است. ترور 
ســال گذشته قهرمان ملی کشــور ما در مبارزه با تروریسم، سردار سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی و ترور چند روز اخیر شهید دکتر محسن فخری زاده 
از دانشــمندان و مدیران حوزه دفاعی کشورمان، نمونه های بارز بکارگیری 
ابزار تروریســم دولتی، علیه ایران است. انتظار داریم نهادهای بین المللی، 
منطقه¬ای و دولت¬ها در برابر تروریســم دولتی سکوت نکنند و با محکوم 
کردن آن، مانع از تکرار این دست اقدامات ضد انسانی شوند. البته ایران در 
فرصت مناسب به این جنایت ضد انسانی پاسخ قاطع و حساب شده خواهد 
داد.همکاران گرامی، جمهوری اسامی ایران امنیت و ثبات کشورهای منطقه 
و همســایگان را امنیت و ثبات خود می دانــد و از برقراری صلح در منطقه 
قره باغ اســتقبال می کند. ما با جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان 
مرز مشــترک و اشــتراکات فراوان تاریخی داریم، امیدواریم پایان درگیری 
نظامی در این منطقه، آغازی برای شکوفایی اقتصادی آن باشد. ایران آمادگی 
دارد تا با اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی خود به ویژه در حوزه ترانزیت و 
انرژی در بازسازی مناطق جنگ زده مشارکت کند.آقای رئیس، عالی جنابان، 
جمهوری اسامی ایران با عنایت به موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و 
اقتصادی ویژه خود که پیوند دهنده مناطق گوناگون از جمله آسیای مرکزی 
و قفقاز، آسیای غربی و خاورمیانه است و بین دریاهای مهم خزر در شمال 
و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب واقع شــده، آمادگی دارد به عنوان 
یکی از کانون های غنی انرژی و شاهراه های مواصاتی منطقه با کشورهای 
عضو ســازمان همکاری شانگهای برای پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک از 
جمله انتقال و صــادرات انرژی و ترانزیت کاا همکاری کند.به این منظور، 
بهره برداری از ظرفیت بندر چابهار در جهت رونق کریدور شــمال- جنوب، 
ســی پَک و ابتکار »یک کمربند، یک راه« چیــن می تواند مورد توجه قرار 
گیرد. اهمیت بندر چابهار و اتصاات ریلی آن، در مسیر افغانستان و آسیای 
مرکزی، موجب شــده اســت تا ایران به رغم تحریم های غیرقانونی آمریکا، 
احداث راه آهن چابهار به زاهدان را شروع نماید. فرصت را مغتنم می شمارم و 
از کشورهای دیگر به ویژه اعضای سازمان همکاری شانگهای برای مشارکت 
در ایــن پروژه عظیم دعوت به عمل می آورم.در پایان یکبار دیگر از معاون 
محترم رئیس جمهور هند و همه دست اندرکاران برگزاری این اجاس تشکر 
می کنم و برای دولت و مردم هند و سایر ملت های کشورهای عضو سازمان 

آرزوی سربلندی و کامروایی می نمایم. موفق و سربلند باشید.

 رحمانی فضلی:
 در بااترین تخمین ۳درصد مردم درگیر کرونا هستند

وزیر کشور گفت: مجموعه افرادی که در بااترین تخمین و بدترین و پرریسک ترین نگاه به این موضوع داریم 
شامل ۳درصد مردم ما هستند و یعنی ۹۷درصد مردم ما در این خصوص هیچ نگرانی ندارند و سالم هستند و 
فقط ۳درصد به نوعی درگیر این موضوع )کرونا( شده اند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه نشست کمیته اطاع رسانی این ستاد گفت: جلسه دیروز قرارگاه 
به صورت مشترک با کمیته اطاع رسانی ستاد برگزار شد و ما با همه کمیته ها جلسات داریم و هماهنگی های 
بیشــتر و پیگیری مصوبات در آن انجام می گیرد.وی افزود: توصیه های جدیــدی که که وجود دارد، در این 
جلســات بررسی می شود و نهایتاً آن قسمت از پیشــنهادات که اجرایی هست، اباغ می شود و قرارگاه آن را 
پیگیری می کند و بخش هایی از پیشنهادات که باید درباره آن تصمیم گیری شود نیز به ستاد ملی ارجاع داده 
می شود.فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: مجموعه افرادی که در بااترین تخمین 
و بدترین و پرریسک ترین نگاه به این موضوع داریم شامل ۳ درصد مردم ما هستند و یعنی ۹۷ درصد مردم ما 
در این خصوص هیچ نگرانی ندارند و سالم هستند و فقط ۳ درصد به نوعی درگیر این موضوع )کرونا( شده اند 
و باید همّ وغم ما این باشــد که از این ۳ درصد مراقبت کنیم و خودشــان نیز از خود مراقبت کنند تا آن ۹۷ 
درصد به راحتی به زندگی خود ادامه دهند.رحمانی فضلی گفت: ما به خاطر این ۳ درصد مجبور می شویم ۹۷ 
درصد را در شرایط خاص قرار دهیم و تعطیات و محدودیت می گذاریم که برای مردم نگرانی ایجاد می شود.

وی بیان کرد: از مردم و به ویژه مبتایاِن به این بیماری می خواهم خودمراقبتی داشته و قرنطینه داشته باشند 
و درمان خود را پیگیری کنند. درخصوص آن ۹۷ درصد هم می گوییم که ســاده ترین راه استفاده از ماسک، 
رعایت فاصله اجتماعی و عدم تجمعات غیرضرور اســت. اگر این ها رعایت شــود با اقدامات خوبی که صورت 
گرفته است و با تجریباتی که داریم، گام های بلندتری بر خواهیم داشت. از رسانه ها و کسانی که در رسانه ها 
کار می کنند و در این ایام در قالب کمیته اطاع رســانی ستاد تاش می کنند نیز تشکر می کنم. آگاه سازی، 
همراه سازی و اقناع سازی جز با کمک رسانه ها ممکن نیست و انصافاً رسانه ها خوب همکاری کردند و امیدواریم 

گام های بعدی را بهتر بردارند.

علوی:
سرنخ های زیادی در رابطه 
با ترور شهید فخری زاده به 

دست آمده است

وزیر اطاعات گفت: سرنخ های زیادی در خصوص 
ترور شهید محسن فخری زاده به دست آمده است.

حجت ااســام محمود علوی وزیــر اطاعات در 
حاشیه تشییع شــهید فخری زاده گفت: به دنبال 
وقوع ترور شهید فخری زاده همکاران من در وزارت 
اطاعات در همــه ابعاد پیگیری این حادثه را آغاز 
کرده اند و تاکنون به ســرنخ های زیادی نیز دست 
یافته انــد.وی افزود: بخاطر ابعاد امنیتی تا روشــن 
شــدن تمامی ابعاد آن، امکان اطاع رسانی وجود 
ندارد، اما به محض روشن شدن ابعاد این موضوع، 

خدمت ملت عزیز ایران اطاع رسانی خواهد شد.

سردار حاجی زاده: 
دست از انتقام بر نخواهیم داشت

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با تاکید بر اینکه حرکت نورانی ملت ایران 
هرگز با ترور متوقف نخواهد شد، گفت: ملت ایران از انتقام دست برنخواهد 
داشت. سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه 
مراسم تشییع پیکر پاک شــهید محسن فخری زاده گفت: تروریست ها و 
دشمنان اســام می خواهند حرکت نورانی ملت ایران را متوقف کنند، اما 
بدانند اگر قرار بود این اتفاق بیفتد در این چهل ســال که ۱۷ هزار شهید 
ترور دادیم این حرکت متوقف می شــد، اما امروز شاهد ادامه این حرکت 
ملت ایران هستیم.وی گفت: دشمنان ما از ترس مرگ دست به خودکشی 
زدند و بدانند که قطعاً تقاص خواهند داد.فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
پاســداران انقاب اسامی خطاب به دشــمنان تصریح کرد: ملت ایران از 
انتقام دست برنخواهد داشت.سردار حاجی زاده گفت: راه این شهید و دیگر 
شهدای ترور ادامه دارد و این شهادت ها رغبت و انگیزه دوستان و همکاران 

این شهید را برای ادامه راه او بیشتر خواهد کرد.

امیر حیدری:
امکان ندارد از خون شهدای عزیزمان 

بگذریم
فرمانده نیروی زمینی ارتش بابیان اینکه امکان ندارد ما از خون شهدای 
عزیزمان بگذریم، گفت: انتقام سخت و غافلگیر کننده ای از رژیم منحوس 
صهیونیستی خواهیم گرفت.امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در هفتمین جشــنواره ایمنی و پیشگیری امام هادی )ع( که  در 
قالب طــرح لبیک ۱۳ به صــورت ویدئو کنفرانــس در یگان های تابعه 
نیروی زمینی ارتش برگزار شد. گفت: غفلت، عادی نگاری و سهل انگاری 
موجب فرصت دادن به دشــمن است.وی با اشــاره به اقدام تروریستی 
ترور دانشــمند هســته ای شهید محســن فخری زاده،تصریح کرد: رژیم 
صهیونیستی بداند با این کار احمقانه، تمام انسان های شرافتمند و آزاده 
دنیا را دشمن خود کرده اســت و تک، تک این انسان ها خواستار انتقام 
ســخت بابت این خون های به ناحق ریخته شده هستند، لذا امکان ندارد 
ما از خون شــهدای عزیزمان بگذریم. ان شــااه انتقام سخت و غافلگیر 
کننده ای از رژیم منحوس صهیونیســتی خواهیم گرفت.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش با اشــاره به اهمیت بازرســی و ایمنی در یگان های تابعه 
نیروهای مســلح،افزود: علم و تجربه در زمینه بازرسی و ایمنی به کمک 
نزاجا آمده است بگونه ای که ریشه حوادث به صورت علمی بررسی شده 
و دایل اصلی بروز حادثه به طور عالمانه مورد تحقیق قرار گرفته است.

امیر حیدری تاکید کرد: در بعد ایمنی دریافتیم که ســاختار ایمنی باید 
باز طراحی شــود به همین دلیل در گستره نیروی زمینی دامنه ساختار 
بازرسی گسترش یافته است.وی تصریح کرد: رساله عملیه بازرسی نیروی 
زمینی ارتش به عنوان کتاب قانون و مرجع نیروهای مسلح مطرح است، 
از برکات این قانونمندی، پیشگیری از ده ها اتفاق و حادثه آسیب رسان به 
کارکنان و ادوات رزمی در یگان ها بوده است.فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در پایان گفت: اگر ایمنی و اصول پیشگیرانه در کارها جریان داشته باشد 
حادثه ای در یگان ها اتفاق نمی افتد و یا اگر اتفاق بیفتد دامنه خســارت 

کمتری دارد.

رئیس مرکز حفاظت و اطاعات قوه قضاییه خبر داد
بازداشت ۱۰ وکیل و کارچاق کن در حوزه 

دیوان عدالت اداری
رئیــس مرکز حفاظت و اطاعــات قوه قضاییه گفت کــه اخیراً در حوزه 
دیوان عدالت اداری ۱۰ وکیل و کارچاق کن، در اســتان آذربایجان شرقی 
۱۴ وکیــل، کارچاق کن و کاهبردار و در اســتان قم نیــز ۳ نفر از وکا 
و کارکنان دســتگاه قضا بازداشت شــده اند.به گزارش قوه قضائیه، حجت 
ااسام عبداللهی در جلسه شــورای عالی قضایی به ارائه گزارشی درباره 
اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر برای مقابله با کارچاق کنی و اعمال 
نفوذ وکای فاســد در دســتگاه قضا پرداخت و اعام کرد: اخیراً در حوزه 
دیوان عدالت اداری ۱۰ وکیل و کارچاق کن، در اســتان آذربایجان شرقی 
۱۴ وکیــل، کارچاق کن و کاهبردار و در اســتان قم نیز ۳ نفر از وکا و 
کارکنان دســتگاه قضا بازداشت شدند و اقدامات این مرکز برای شناسایی 
و مقابله با منافذی که این نوع افراد به واســطه آن بدنبال فساد و تخریب 

دستگاه قضایی هستند، ادامه خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان کل کشور با همکاری 
ستاد کل نیروهای مسلح، ســازمان قضائی نیروهای 
مســلح، دستگاه های اطاعاتی و امنیتی کارگروه ویژه 
ای برای تعقیب عامان و آمران ترور تشکیل دهد. آیت 
اه سید ابراهیم رئیسی، در جلسه صبح دیروز شورای 
عالی قوه قضاییه که در اجرای پروتکل های بهداشتی 
مقابله با کرونا در دو ســالن جداگانه و از طریق ارتباط 
تصویری برگزار شــد، با محکوم کردن ترور دانشمند 
شهید محســن فخری زاده، او را »قهرمان بی اثر کردن 
تحریم و تهدیدات دشــمن« معرفــی کرد.وی با بیان 
اینکه شــهید فخری زاده از چهره هایی بود که دشمن 
را خوب شناخت و راه خوبی نیز برای مقابله با دشمن 
برگزید، راهبرد او را بــی اثر کردن تحریم ها و مصون 
سازی کشور در برابر تهدیدات دشمن دانست و افزود: 
همــه تاش ما باید در جهت قوی شــدن کشــور در 
همه عرصه ها برای خنثی کردن تحریم ها و تهدیدات 
دشمنان باشد.آیت اه رئیسی با تأکید بر اینکه بیشترین 
تحریم های دشمن مربوط به بخش صنایع هسته ای و 
دفاعی کشورمان می شود، گفت: شهید شهریاری ها و 
شهید فخری زاده ها با تولید قدرت در حوزه هسته ای و 
دفاعی تحریم های دشمنان در این دو عرصه را بی اثر 
کرده اند.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شــهید فخری 
زاده نماد تولید قدرت در حوزه علم و فناوری است که 
به جوانان مــا می آموزد برای خنثی کردن توطئه های 
دشمنان باید با به داشته هایمان متکی باشیم و هرگونه 
چشم دوختن و امیدبستن به مذاکره و این نوع روش ها 
برای رفع تحریم ها خطاست.آیت اه رئیسی با تأکید بر 
لزوم قوی شدن در برابر دشمن و بیان اینکه قوی شدن 
در ســایه حضور انسان های متدین و متعهد، شجاع و 
مقاوم و متخصص اتفاق می افتد، اظهار داشــت: برای 
رســیدن به قله ها باید حرکت اثربخش شهید فخری 
زاده با قدرت ادامه یابد و از میراث گرانبهای این شهید 
عزیز صیانت شــود.رئیس قوه قضائیه بــا بیان اینکه 
تحریم و ترور دو روی یک سکه اند، اظهار داشت: اگر 
دشمن منطقی غیر از زورگویی داشت، ما هم با همان 

زبان با آن ها سخن می گفتیم، اما دشمن برای رسیدن 
به اهدافش فقط منطق زور و قدرت را می شناســد و 
تجربه نشان داده آنچه اهل تحریم و ترور را سرجایش 
می نشــاند، قدرت و قدرتمند شــدن اســت.آیت اه 
رئیســی از پیگیری مجــازات آمــران و عامان ترور 
شهید فخری زاده نیز ســخن گفت و توصیه غربی ها 
برای خویشتنداری جمهوری اســامی ایران در برابر 
این جنایت را چراغ سبز نشــان دادن به تروریست ها 
دانست و گفت: در اجرای اقدامات بازدارنده نسبت به 
دشــمن نباید کوتاهی کرد و هــر حرکتی که موجب 
بازدارندگی دشمن از تهدید شود، باید انجام داد.رئیس 
دستگاه قضا بر همین اساس از دستگاه های اطاعاتی 
و امنیتی خواست با قدرت شبکه نفوذ را در جای جای 
کشور شناسایی و منهدم کنند و تأکید کرد: لحظه ای 
نباید در شناسایی شــبکه نفوذ غفلت و درنگ کرد تا 
عناصــر نفوذی مجال پیدا نکنند از داخل به دشــمن 
پالس توطئه بدهند.آیت اه رئیسی با اشاره به فرمان 
مقام معظم رهبری برای برخورد با آمران و عامان ترور 
شهید فخری زاده، به دادستان کل کشور هم مأموریت 
داد با همکاری دستگاه های اطاعاتی و امنیتی و ستاد 
کل نیروهای مسلح و سازمان قضایی نیروهای مسلح 
و ایجاد کارگروهی ویژه، موضوع را با جدیت و سرعت 
پیگیری کند تا اقتضای حق و عدل اجرا شود.رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به تاش های جریان تحریف در کشور 
برای ســازش با دشمن گفت: جریان تحریف، در حال 
القای ترس و یاس و تســلیم در برابر دشمن است، اما 
مطالبه مقام معظم رهبری و خواست ملت و استراتژی 
راهبردی نظام تداوم برنامه های دفاعی و هســته ای و 
حرکت اساسی کشور برای تولید قدرت در همه عرصه 
هاســت.آیت اه رئیســی گفت: آنچه دشمن را عقب 
می نشاند و جریان تحریم را ناامید و جریان تحریف را 
مفتضح می کند، قدرتمند شدن ایران اسامی در همه 
عرصه ها به ویژه در عرصه های هسته ای و دفاعی است 
که شــهید فخری زاده با جهاد علمی پیگیری و برای 
کشور قدرت آفرینی کرد و امنیت منطقه را ارتقاء داد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به روز قانونگذاری یاد و خاطره شهید مدرس را گرامی 
داشــت و گفت: همه باید خود را ملتــزم به »قانون« 
بدانند و محور کار همه دستگاه ها باید »قانون« باشد و 
کسی نباید به خود اجازه دهد از قانون تخطی کرده یا 
قانون را دور بزند.آیت اه رئیسی افزود: نزدیک ترین راه 
به اجرای عدالت، قانون است و قوه قضاییه هم قانون را 
محور برنامه ها و اقدامات خود می داند و بخشنامه ها و 
دستورالعمل هایی که در دستگاه قضایی صادر می شود، 
همگی مبتنی بر قانون هستند و هیچ قانون جدیدی 
وضع نمی کنیم.رئیس قــوه قضائیه، یکی از این موارد 
را دســتورالعمل اجرای قانون رسیدگی به ترک فعل 
مسئوان اجرایی« عنوان کرد و افزود: قانون می گوید 
اگرمســئولی با ترک فعل موجب خســارت و ضرر و 
زیان به کشــور و بیت المال شــد، باید خسارت آن را 
بپردازد و دســتورالعملی که در این زمینه صادر شد، 
برای اجرای این قانون است.آیت اه رئیسی همچنین 
بر لزوم تنقیح قوانین با همکاری قوای سه گانه تأکید 
کرد و گفت: در کشــور کمبود قانون نداریم و حتی با 
حجم زیادی از قوانین برزمین مانده مواجه هستیم که 
بخشنامه های دســتگاه قضا در راستای اجرایی کردن 
ایــن قوانین مغفول مانده اســت.رئیس قــوه قضائیه 
در پایــان ابراز امیدواری کــرد مجلس یازدهم با بهره 
مندی از تجارب ادوار گذشــته قانونگذاری در کشور، 
دوره قانونگذاری ممتازی داشته باشد و قوانین خوب، 
کارآمد و راهگشــایی را تصویب کند.حجت ااســام 
منتظری دادستان کل کشور که نمایندگی قوه قضاییه 
در ســتاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده دارد، با اشاره 
به مصوبه پیشین این ستاد درباره تمدید قراردادهای 
اجاره مسکن در دوران شــیوع کرونا گفت: در زمینه 
اجرای این دستورالعمل استثنائاتی تعیین و به شورای 
حل اختاف اباغ شده که از جمله آن ها یک ساله بودن 
این دستورالعمل و همچنین استثناء شدن افرادی است 
که ملک اســتیجاری آن ها مورد نیاز خود و بستگان 

درجه یک آن ها باشد.

رئیس قوه قضائیه دستور داد؛
تشکیل کارگروه شناسایی عوامل ترور شهید فخری زاده زیر نظر دادستانی
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گزیده خبر در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد؛

 استفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح های توسعه کشور
جلسه شورای اقتصاد صبح دیروز)دوشنبه( به ریاست معاون 
اول رییس جمهور برگزار شــد. اســحاق جهانگیری در این 
جلسه با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف سوخت 
از ســازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای 
اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.معاون 
اول رییــس جمهور افزود: بهینه ســازی در مصرف انرژی را 
مطالبه رهبر معظم انقاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور 
اســت که می تواند موجب صرفه جویی در منابع و نیز ایجاد 
اشتغال به ویژه در بخش های خدماتی شود.وی همچنین بر 
اســتفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح های 
توســعه کشــور تاکید و در عین حال از مدیران شرکت های 
داخلی خواست تا نسبت به داخلی سازی و استفاده از ظرفیت 
و توانمندی های شکل گرفته در کشور تاش بیشتری کنند.

جهانگیری ضرورت حمایت از تجار و صادر کنندگان کشــور 
و حفظ بازارهای صادراتی را خاطرنشــان ساخت و از وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت خواســت تا با حساســیت بیشتری 
موضوع تســهیل صادرات کااها و تامیــن نیازهای داخلی را 
در دســتور کار قرار دهد.در این جلســه که وزرای نیرو، راه و 
شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت 

و اقتصاد و دارایی و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس 
سازمان علمی و فناوری حضور داشتند، با پیشنهاد وزارت نیرو 

مبنی بر انتشار اوراق مالی اسامی برای تکمیل سد چمشیر و 
نیز استفاده از فاینانس خارجی برای افزایش ظرفیت نیروگاه 

برق آبی گتوند علیا و ســرمایه گذاری از محل منابع داخلی 
شرکت های برق منطقه ای موافقت شد.همچنین درخواست 
وزارت نفت برای طرح انتقال توســعه خطوط انتقال فرآورده 
های نفتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.شــورای اقتصاد به 
طــرح مدیریت کاهش مصرف و جلوگیــری از هدر رفت گاز 
طبیعی در ســاختمان ها و نیز طرح توســعه فاز دوم میدان 
گازی تنگه بیجار و احداث ایســتگاه تقویت فشار آن موافقت 
کرد.در این جلســه درخواست های وزارت راه و شهرسازی به 
منظور انتشــار اوراق برای احداث قطار حومه ای کان شهر 
مشهد به شــهر جدید گلبهار و چناران و نیز قطار حومه ای 
شهر اصفهان به شهر جدید بهارستان مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر با آنها موافقت شد.همچنین در خصوص پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت در خصوص تعیین عوارض 
صادراتی موضوع ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور مقرر شد در کارگروهی با حضور 
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد و 
دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه عوارض 
برخی اقام تصمیم گیری و مجددا این پیشــنهاد به شورای 

اقتصاد ارجاع شود.

پیامدها و آموزه های کرونا برای اقتصاد جهانی
با وجود پیامدهای ســنگین اجتماعی، اقتصادی و انسانی کرونا در تمام جهان، 
امــا این همه گیری باعث تقویت برخی بخش های فناوری اطاعات و ارتباطات، 
داروســازی، تجربه های جدید دورکاری، آموزش مجازی و... شده که می توان از 
تجربیات و آموزه های اساسی برآمده از آن در بهبود اوضاع جهانی استفاده کرد.

بیماری کووید ۱۹ تمام شــاخص های اجتماعی اقتصادی جهانی را تحت تاثیر 
قرار داده و پیامدهای آن به بحران حل نشــده از ســال ۲۰۰۸ با روندی کندتر 
پس از ۱۲ سال افزوده شده است.»رامون پیچس« مدیر مرکز تحقیقات اقتصاد 
جهانی و اقتصاددان کوبایی در گفت و گو با پرنســا اتینا توضیح داد که چگونه 
برخی مناطق مانند آمریکای اتین، این رکود به پایین تری سطح خود رسیده و 
رشد ضعیف قبلی در شرایط به وجود آمده پس از همه گیری، تشدید شده است.

ین کارشــناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری کوبایی پرنسا اتینا تاکید 
کرد: بحران اقتصاد جهانی باعث سقوط شاخص های اصلی رشد تولید ناخالص 
داخلی )PIB( در سال ۲۰۲۰ شده است. بنابراین با وجود اینکه برخی موسسات 
بین المللی، بهبود اوضاع را برای ســال ۲۰۲۱ پیش بینی می کنند، اما در واقع 
یک عامت ســوال بزرگ در برابر این فرضیه قرار دارد.پیچس با بیان اینکه باید 
منتظر روند تکاملی این بیماری در آینده نزدیک بود، خاطرنشان کرد که در حال 
حاضر شیوع گســترده کووید ۱۹ در آمریکا و تاثیرات مهم آن در اروپا و بخش 
هایی از آسیا نیز قابل توجه است.این اقتصاددان کوبایی همچنین تصریح کرد که 
به رغم تاثیر جهانی همه گیری، اقتصادهای ضعیف تر و آسیب پذیرتر بیشترین 
ضربه را متحمل می شــوند و در این میان، افراد فقیرتر و کارگران بخش های 
غیردولتی و خدماتی، به شدت تحت تاثیرمحدودیت های اعمال شده قرار گرفته 
اند که به کاهش میزان درآمد و ساعات شغلی آنها به نسبت کل ساعتهای معادل، 
منجر شــده است.وی به این ترتیب ارزیابی کرد که با افزایش فقر شدید، انتظار 
می رود امسال به میزان ۹۰ میلیون نفر دیگر به جمع فقرا و مستمندان افزوده 
شــود.این محقق اقتصادی افزود: موضوع بسیار مهم دیگر، سقوط حواله هاست 
که برای فعالیت اقتصادی بســیاری از کشورهای توسعه نیافته و وابسته بنه این 

جریان مانند ملت های آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب امری حیاتی است.
این در حالی اســت که همزمان با این موضوع، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
کاهــش اما بدهی های خارجی افزایش یافته اســت.رامون پیچس پس از ارائه 
تحلیلی آماری از بدهی های خارجی، با اشاره به برخی آثار مثبت آن در بعضی 
بخش های دیگر، به برخی نکات و درس های مهم از پیامدهای کرونا بر بخش 

های مختلف پرداخت.

بدهی ها و همه گیری
همزمان با پایان یافتن ســال ۲۰۲۰، بدهی های جهانی به حدود ۲77 تریلیون 
دار می رسد که تقریباً 3۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی چهار برابر آن 
ارزیابی می شــود.این مقدار در حال حاضر برای کشــورهای در حال توسعه و 
اقتصادهای نوظهور این میزان بدهی بســیار بیشــتر بوده و بالغ بر ۱۱ تریلیون 
دار می شود. در چنین شرایطی انتظار می رود این کشورها بیشترین ضربه را 
از سقوط ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی خورده باشند.اما موضوع بدهی های 
خارجی و هزینه خدمات آن )سود و استهاک( یکی از مسائلی است که منطقه 
آمریکای اتین را نیز بسیار متاثر کرده است.به عنوان مثال در سال ۲۰۲۰ این 
منطقــه ۵7 درصد درآمد حاصل از تجــارت کاا و خدمات خود، یعنی بیش از 
نیمی از میزان دریافتی را به بازپرداخت بدهی های خارجی اختصاص داد.نکته 
قابل توجه این اســت که از دهه ۸۰ میادی، »فیدل کاســترو« رهبر تاریخی 
انقاب کوبا، درباره این وجهه جبران ناپذیر بدهی خارجی و مانع بزرگی که در 

راه توسعه کشورهای فقیرتر ایجاد می کند، هشدار داده بود.

آموزه های همه گیری
با وجود هزینه و پیامدهای سنگین اجتماعی، اقتصادی و بشری، اما همه گیری 
به نفع برخی بخش ها مانند فناوری اطاعات و ارتباطات، داروســازی و به طور 
خاصه تمام مشاغل مرتبط با جهان فناوری و تکنولوژی بوده است.رامون پیچس 
تاکید کرد: اگر بخواهیم واقعاً جهانی بهتر بسازیم، می بایست درباره نقش دانش 
و دانشــمندان و ضرورت توجه به نظرات علمی در اتخاذ تصمیمات تجدیدنظر 
کنیم.همچنین با تقویت ظرفیت های توسعه محلی، این مناطق نسبت به دارایی 
های خود مستقل تر خواهند شد.این تحلیلگر اقتصاد جهانی همچنین گفت: باید 
به چالش های محیطی موجود و همه گیری های آتی با جدیت پرداخت. به ویژه 
اگر تخریب زیستگاه ها و تاثیرات آن بر تنوع زیستی همچنان ادامه یابد. به عاوه 
باید امکان انتقال بیماری از حیوانات به انسان را در نظرگرفت که درآینده ممکن 
است تکرار یا افزایش یابد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که برای جهانی بهتر 
نمی توان براســاس احکام و مفاهیم نئولیبرالی، با کاهش وزن دولت در اقتصاد، 
آموزش، بهداشــت و خدمات دیگر پیش رفت و ثابت شده که نئولیبرالیسم در 
حل این نوع مســائل ناتوان مانده است.این محقق اقتصاددادن معتقد است: ما 
نیاز به جهانی داریم که با توجه جدی به عدالت، مسائل اجتماعی و ابعاد زیست 
محیطی و گوش فرا دادن به توصیه های علمی، آموزه های اساســی برآمده از 

همه گیری را در آن به کار بندیم.

رکود اقتصادی چیست؟
تعریف کاسیک رکود اقتصادی دارای معایب زیادی است.به گزارش صندوق 
بین المللی پول، به صورت کلی رکود اقتصادی به رشــد منفی در دو فصل 
متوالی اطاق می شود. با این حال این تعریف عمومی برای تمامی شرایط 
قابل استفاده نیست؛ چرا که اوا همه کشورها آمارهای رشد اقتصادی را به 
صورت فصلی اعام نمی کنند و دوم این که تعریف رشد اقتصادی در تمامی 
کشورها یکسان نیســت. از طرف دیگر رشد اقتصادی شاخص گسترده ای 
اســت و چه در ســطح داخلی و چه در سطح جهانی بیانگر جزییات کامل 
نیست. برای مثال در تاریخ، متوسط رشد ساانه جهان به ندرت منفی بوده 
اما در این بازه زمانی رشــد اقتصادی بسیاری از کشورها منفی بوده است یا 
در سطح کشوری ممکن است رشد چند بخش حتی برای دو فصل متوالی 
منفی باشــد اما مجموع رشد اقتصادی مثبت باشد. در سال ۱۹7۵ میادی 
متوسط رشد اقتصادی جهان به ۱.۹ درصد رسید اما اندازه گیری ها نشان 
می داد که سطح رفاه جهانی به نسبت سال قبل از آن تقریبا تغییری نکرده 
اســت. چرا؟ به این دلیل ســاده که رشد جمعیت نیز در همان سال تقریبا 
در ســطح رشد اقتصادی بود و در نتیجه سرانه تولید ناخالص داخلی بدون 
تغییر باقی ماند. این وضعیت در ســال ۱۹۸۲ حتی بدتر نیز شــد و با وجد 
متوســط رشد مثبت اقتصادی جهان، سطح سرانه تولید ناخالص داخلی به 
نســبت سال قبل کمتر هم شد. چندی پیش مرکز ملی مطالعات اقتصادی 
آمریکا تعریف کاراتری از رکود اقتصادی ارایه داد و آن را کاهش قابل توجه 
فعالیتهای اقتصادی در سطح کشور به مدت چندین ماه تعمیم داده است. 
این تعریف با در نظر گرفتن پارامترهای بیشــتری نظیر رشد بخش تولید، 
اشتغال در بخش غیرکشاورزی، درآمد شخصی واقعی افراد و میزان تراکنش 
ها، می تواند تعریف دقیق تری از رشد اقتصادی یا رکود و تاثیر آن بر سرانه 

تولید ناخالص داخلی را ارایه دهد.

آمادگی کامل اداره کل راهداری استان قم جهت اجرای 
طرح راهداری زمستانی درسطح استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم درراستای اجرای 
طرح راهداری زمســتانی و به منظور مقابله با پیامدهای احتمالی بارشــهای پیش رو ، تمامی 
عموامل و ماشین آات راهداری این اداره کل به حالت آماده باش در امدند . معاون راهداری اداره 
کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل وتوضیح خبر فوق افزود : طرح راهداری 
زمستانی ازمهمترین و درعین حال ماموریتهای ذاتی راهداری است که همه ساله درفصول بارش 
ودرســطح راههای برونشــهری به اجرا در می اید . اکبر نوروزپور با ذکر این مهم که تمهیدات 
اجرایی طرح راهداری زمستانی ،  کم  از اجرای خود طرح نیست ، اظهار داشت : تمهیدات این 
امر از تابستان و اوایل پاییز با اجرای طرحهای عمران جاده ای شامل : بهسازی راهها ، تعمیر و 
تعویض عائم ، خط کشی ....و همچنین تجهیز راهدارخانه ها ، اورهال ماشین آات ، تهیه و دپو 
مخلوط ماســه ونمک و .... به اجرا در می اید . وی افزود : طی سالجاری به منظور اجرای هرچه 
موفق تر طرح راهداری زمستانی نسبت به تجهیز ۹ راهدارخانه و مرکز اداره شهرستان ، اورهال 

یک صد دستگاه ماشین اات ، تهیه و دپو ۲3 هزار تن مخلوط ماسه ونمک اقدام شده است . 
نوروز پور درخصوص دیگر اقدامات اداره کل متبوع جهت اجرای طرح راهداری زمستانی عنوان 
کرد : یکصد وچهل نفر عوامل راهدار درقالب اکیپهای ثابت وسیار ساماندهی وآماده استقرار در 
راهدارخانه ها و ســطح راههای استان شده اند .معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان قم خاطر نشان ساخت : گرچه اجرای طرح راهداری زمستانی از ماموریتهای ذاتی 
و به اصاح روتین راهداری بوده وقدمتی به بلندای عمر راهها دارد اما امســال به دلیل اپیدمی 

ویروس کرونا ، باحساسیت و دقتی مضاعف اجرای این طرح پی گیری میشود .

۲۵ درصد از زباله های شهر ایام 
قابل بازیافت است

ایام_صمیم نیا _رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایام 
گفت: سرانه زباله تولیدی هر شهروند ایامی روزانه 7۰۰ تا ۸۰۰ 
گرم است که در کل ۱۶۰ تن زباله تولید شده و از این میزان ۲۵ 
درصد آن قابل بازیافت است.پیام قربانی رئیس سازمان مدیریت 
پســماند شهرداری ایام گفت: ۲۵ درصد از زباله های شهر ایام 
قابل بازیافت هستند و ســرانه زباله تولیدی هر شهروند ایامی 
روزانه 7۰۰ الی۸۰۰ گرم بوده است.وی افزود: زباله تولیدی روزانه 
نیــز در ایام ۱۶۰ تن بوده کــه از این میزان ۲۵ درصد آن قابل 
بازیافت اســت.رئیس سازمان مدیریت پســماند شهرداری ایام 
تصریح کرد: درآمد ناخالص ســاانه زبالــه های قابل بازیافت در 
ایام به دلیل تفکیک از مبدا و جمع آوری پســماندهای خشک 
کــه به بخش خصوصی واگذار کرده ایــم که چیزی حدود ۵۰۰ 
میلیون تومان است.وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های نوین 
و اپلیکیشن تام، جمع آوری هوشمند و آناین پسماندهای خشک 
شهروندان و همچنین احداث کارخانه پردازش و بازیافت پسماند 
شــهری از جمله مهمترین برنامه های در دست اقدام بوده که با 
کمک بخش خصوصی این مهم نقطه عطفی در مدیریت پسماند 

استان را به وجود خواهد آورد

تسهیات کرونایی برای مودیان مالیاتی
  تمدید یک ماهه اظهارنامه مالیات

 ارزش افزوده
مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا که تسهیات کرونایی برای مودیان مالیاتی در 
نظر گرفته برای اجرا اباغ شد.، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشــور، مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد تسهیات مالیاتی مودیان را 
برای اجرا اباغ کرد.در این نامه آمده است:  مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره ۹۸3۲۵ مورخ ۰۱/۰۹/۱3۹۹ رئیس دفتر 
محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی جزء های ۲ الی ۱۰ بند 

)ج( مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا اباغ می شود:
۴- مــوارد مقرر در قانون مالیاتهای مســتقیم و قانون مالیــات بر ارزش افزوده 
بــرای مهلت زمانی اعتراضی بــه اوراق مالیاتی که آخرین مهلــت آن از تاریخ 
۰۱/۰۹/۱3۹۹ تــا ۰۱/۱۱/۱3۹۹ باشــد، و نیز احکام اجــرای ماده ۲3۸ قانون 
مالیاتهای مســتقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت 

یک و نیم ماه تمدید می شود.
۵- بخشودگی جرایم پرداخت نشــده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به 
تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱3۸7 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض از 

اول آذر تا پایان سال ۱3۹۹ تمدید می شود.
۶- مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ســوم و چهارم سال 
۱3۹۹ و سررســید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک 

ماه تمدید می شود.
7- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون 
مالیاتهای مســتقیم تا پایان ســال ۱3۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت با ترتیب 

پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
۸- کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم 
)وصول مالیات( تا ۱۰/۱۱/۱3۹۹ برای اشخاص حقیقی موقوف ااجرا می شود.

۹- آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 
۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم که در بازه زمانی۰۱/۰۹/۱3۹۹ تا ۰۱/۱۱/۱3۹۹ 

باشد، تا تاریخ 3۰/۱۱/۱3۹۹ تمدید می شود.
۱۰- مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرســی شده توسط سازمان حسابرسی با 
موسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رســمی ایران موضوع ماده ۲7۲ 
قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات 
ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا 

تاریخ 3۰/۱۱/۱3۹۹ تمدید می شود.

معاون گمرک اعام کرد
ترخیص مشروط کاای بدهکاران مالیاتی

طبق اعام معاون فنی گمرک ایران، صاحبان کاای اساسی و مواد اولیه بدهکار 
به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می توانند به شرط تعهد تسویه 
بدهی تا حداکثر شــش ماه نســبت به ترخیص کاای خود اقدام کنند.مهرداد 
جمــال ارونقی  دو امتیاز مالیاتی اباغ شــده به گمرک برای صاحبان کااهای 
اساســی و مواد اولیه تولید را تشــریح کرد و گفت که ایــن تصمیات از دیروز 

اجرایی شد.

بدهکاران ظرف ۶ ماه تسویه کنند
وی گفت  که با توجه به تحریم های بین المللی و محدودیت های ایجاد شده برای 
واحدهای تولیدی، گمرک می تواند با پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای یکبار و با توافق ســازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نسبت به 
ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی که به این دو ســازمان بدهی دارند، اقدام 
کنند.ارونقی ادامه داد: ترخیص کااهای مربوط به بدهکاران سازمان امور مالیاتی 
و سازمان تامین اجتماعی مشروط به تعهد به تسویه حساب بدهی آنها تا حداکثر 

شش ماه است.

اخذ مالیات ارزش افزوده به صورت ضمانت بانکی
معاون فنی گمرک در ادامه به شرایط دیگری برای پرداخت مالیات ارزش افزوده 
به واردکنندگان اشاره کرد و گفت: به استناد بند »ت« ماده )3۸(قانون رفع موانع 
تولید و همچنین ماده )۶( امور گمرکی این مجوز به وزارت امور اقتصاد و دارایی 
)ســازمان امور مالیاتی و گمرک( داده شــده که جهت جبران کمبود نقدینگی 
واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کااهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد 
اولیه، ماشین آات و تجهیزات خطوط تولید، برای دریافت مالیات ارزش افزوده 
نیز همانند نحوه ی دریافت حقوق ورودی اقدام کنند.به گفته ارونقی، براین اساس 
این مجوز برای سازمان امور مالیاتی و گمرک وجود دارد که مبالغ ارزش افزوده و 
عوارض متعلقه را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین 
شده و به عبارتی پایان سال مالی اخذ کند. براساس ماده )۶( قانون امور گمرکی 
واردات قطعی کاا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است و گمرک می تواند 
کاای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری 
نداشته باشد با تعهد مسئوان مالی ســازمان مربوطه با تعیین مهلت و کاای 
متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش 

از یک سال نباشد، برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

به باور علی بابایی، حاشیه های سالهای 
اخیــر در بحث تعیین مــزد کارگران 
ناشــی از آن اســت که دولت به جای 
پاســخگویی به مطالبات نیروی کار و 
کارفرمایان،اقــدام بــه دخالت و صدور 
بخشنامه های دســتوری برای تعیین 
دستمزد کارگران می کند.نماینده مردم 
ساری با اشاره به عوامل موثر در تعیین 
نرخ دســتمزد نیروی کار گفت: بحث 
تعیین حقوق کارگران در کشــور، تابع 
ماده ۴۱ قانون کار است. در این قاعده 
قانونی چند شاخص مهم است. نخست، 
مساله نرخ تورم کلی جامعه و در مراحل 
بعدی نیز مسائلی چون، نرخ سبد کاای 
مصرفی کارگران، نرخ کااهای موثر بر 
قیمــت نهایی کاا و خدمــات، تفاهم 
های دو یا چند جانبه با تشــکل های 
کارگری و ســایر مواردی که در نهایت 
شــمایل نهایی حقوق کارگران در هر 
ســال را شــکل می دهد.به باور بابایی 
مشکل  ســالهای اخیر در بحث تعیین 
مزد کارگران ناشــی از آن اســت که 
دولت به جای گسترش مکانیسم های 
کارشناسی و پاســخگویی به مطالبات 
نیروی کار کشــور،اقدام بــه دخالت و 
صدور بخشنامه های دستوری می کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
در ادامــه گفــت: نمونه ایــن رفتار در 
ماجرای تعیین حقوق کارگران در سال 
قبل)۹۹( رخ داد. زمانی دولت به جای 
نظــارت، تصمیم گرفت در مناســبات 
ارتباطــی کارگر و کارفرما دخالت کند. 
یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما جای 
خود را به بخشــنامه های دســتوری 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی  
داد. بخشــنامه هایی کــه کارگران و 
کارفرمایان، ناچار به پذیرش آن هستند. 
این رویکــرد غیر علمی البته مورد نقد 
جدی تحلیلگران، فعــاان اقتصادی و 
نمایندگان مجلس اســت و باید هرچه 
سریعتر در مســیر اصاح قرار بگیرد.او 
افزود: توقع ما این است از همین امروز 
که فرصت کافی برای تدبیر در خصوص 

تعیین نرخ مزد کارگــران وجود دارد، 
دولــت زمینه ایجاد تفاهم بین کارگر و 
کارفرمــا از طریق گفت وگوی دو طرفه 
را فراهم کند. دو طرف باید موضوعاتی 
چــون تورم منطقــه ای، تورم نقطه به 
نقطه، پیش بینی نرخ اقام اساسی در 
سال آینده، نیازهای معیشتی کارکنان، 
دغدغه هــای کارفرمایان، قیمت تمام 
شــده کاا و خدمات و سایر اِلمان های 
موثــر در تعیین مزد را بررســی و در 
نهایت به تفاهم برسند. این تفاهم های 
دو طرفه باید به اصل تفاهم بین کارگر 
و کار تبدیل شود و زیربنای تعیین مزد 
در ســال ۱۴۰۰ بر اســاس این تفاهم 

شکل بگیرد.

و  معیشــتی  مطالبات  از  حمایت 
عمومی کارگران

بابایی در پاســخ به پرســش خبرنگار 
اقتصادآناین در خصوص اینکه از نظر 
شــما بهترین راهکاری کــه در زمینه 
تعیین دســتمزدها باید دنبال شــود، 
چیســت؟ معتقدم دولت اساسا نباید 
دخالتی در تعیین نرخ مزد سال ۱۴۰۰ 
داشته باشد. نقش دولت باید حمایت از 
مطالبات به حق کارگران باشد. در حال 
حاضر موضوعاتی چــون تامین ودیعه 
مســکن، مزایای رفاهــی، تامین اقام 
اساســی، حمایت های بیمه ای، یارانه 
ای و...نیازمند مســاعدت دولت است. 
دولت ساانه صدها هزار میلیارد تومان 
یارانه می دهد، اما معلوم نیســت این 
یارانه پنهان صرف چه اموری می شود؟

نماینده ســاری در مجلس یادآور شد: 
در واقع انتقادات من جناحی و سیاسی 
و مختــص به این دولت یا دولت آینده 
نیست. مســاله اصلی ساختار معیوبی 
است که علی رغم سرمایه گذاری های 
قابل توجه، نمی تواند مطالبات اقشــار 
مختلف را پاســخ دهد. بایــد بدانیم، 
اقتصاد دســتوری نیست و با بخشنامه 
تنظیــم نمی شــود. مــردم و فعاان 
اقتصــادی محکوم به اجرای دســتور 

العمل هــای غیر کارشناســی دولت 
نیستند.او افزود: ضمن اینکه روابط بین 
مصرف کننده، تولید کننده، نیروی کار، 
تصمیم سازان و سایر بازیگران اقتصادی 
باید مبتنی بر تعامل و مشارکت باشد. 
در حال حاضر یــک چنین رویکردی 
در فضای اقتصادی و کســب و کار به 
چشم نمی خورد. تصمیم سازی ها به 
گونه ای اســت که کارگر و کارفرما به 
هــم اعتماد ندارند، مصــرف کننده به 
تولید کننــده و مجموعه این بازیگران 
اقتصادی به تصمیم سازان و مسئوان 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اطمینانی 
ندارند. این فضای بــی اعتمادی برای 
اقتصاد مانند ســم اســت و مشکات 
فراوانی را در بخش های مختلف ایجاد 
خواهد کرد.رییس فراکسیون کارگری 
مجلس اظهار داشــت: مجموعه کشور 
باید در راســتای رفــع تنش ها تاش 
کند تا رانتیرها از اقتصاد کشور حذف 
شوند. واســطه گران و سوداگران نباید 
آنچنان فضای امنــی در بطن اقتصاد، 
داشته باشــند که از طریق نزدیکی به 
مدیران اقتصادی جهــت گیری های 
نظام اقتصادی کشــور را ترسیم کنند. 
دولت باید بر اســاس قانون و اســناد 
باادستی کشــور تصمیم سازی های 
اقتصادی را برنامه ریزی و اجرا کند، نه 
روابط رانتی و خارج از محدوده ای که 

در ساختارهای اجرایی جریان دارد.

مشکل  اساسی  اقام  توزیع  طرح 
ساز خواهد بود

بابایــی در بخش دیگری از این گفتگو 
در خصوص تبعات مخرب طرح تامین 
کااهای اساسی گفت:طرح توزیع اقام 
اساســی بدون تردید اشتباه است. این 
نوع طرح ها، صد در صد تورم زا و رانت 
خیز هســتند.  وقتی تــورم در جامعه 
چندین برابــر افزایش می یابد، پس از 
آن، یارانه ۱۰۰هزار تومانی به ملت داده 
می شود، معنایش این است که برنامه 
ریزی های اقتصادی و معیشتی کشور 

به جای توانمندســازی اقشار محروم 
در راستای وابسته ساختن بیشتر آنها 
پیش می رود. این در حالی اســت که 
ما کشــور ثروتمندی هستیم و مردم 
ما عــزت نفس باایی دارنــد.او افزود: 
اگر قرار اســت مســئوان برای بهبود 
شاخص های معیشــتی، کاری کنند 
باید در راســتای بهبود شاخص های 
کان کسب و کار و تولید کشور باشد. 
از این طریق اقشار مختلف جامعه می 
توانند، روزی خود را از دل یک جریان 
سیال اقتصادی برداشت کنند. یکی از 
تولید کننده هــا، اخیرا گایه می کرد 
که ســالهای گذشــته، ۴۰۰ کارگر با 
ســرمایه گذاری ۱۶هزار میلیارد ریالی 
داشــته، اما امروز به دلیل مشــکات 
تولید، ناچار اســت از ایــن اداره به آن 
اداره و از این بانک به آن بانک مراجعه 
کند تــا بتواند به حیات اقتصادی خود 
ادامه دهد.رییس فراکســیون کارگری 
مجلس گفت: بر اســاس قانون، منابع 
کشــور باید در راستای سرمایه گذاری 
در تولید به کار گرفته شــوند. این در 
حالی اســت که نظام تصمیم ســازی 
های غلط باعث شده تا مردم به تولید 
کننده ها اعتمادی نداشــته باشند. به 
ایرانی  عنوان مثال، ۲۵۰هــزار کارگر 
در صنعت خودروسازی کشور فعالیت 
می کنند، اما به دلیل عملکرد اشــتباه 
مسئوان، مردم سایه خودروسازان را با 
تیر می زنند و اعتمادی به آنها ندارند.

بابایی در پایان خاطر نشان کرد:بنابراین 
معتقدم کــه انحصاری که دولت ها در 
نظام تصمیم سازی های اقتصادی برای 
خود قائل هســتند بایــد جای خود را 
به نوع خاصــی از تعامات چند جانبه 
بدهد. این موضوع در مجلس توســط 
کمیســیون های تخصصــی در حال 
بررسی و ارزیابی محتوایی است تا ساز 
وکاری برای نظام تصمیم ســازی های 
کان اقتصادی کشــور بــه کار گرفته 
شود که فاقد انحصار و رویکردهای تک 

بعدی باشد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس؛
اقتصاد دستوری نیست و با بخشنامه تنظیم نمی شود
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استانها

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح کرد؛گزیده خبر

لزوم تدوین آیین نامه برای تهاتر نفت با کااهای اساسی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: درباره تهاتر کااهای 
اساســی با نفت بایــد مقبولیت کیفیــت کاا در برابر نفت یا 
فرآورده نفتی را مد نظر قرار دهیم و نیاز اســت در این زمینه 
آیین نامه ای طراحی شود.محمدرضا پدیدار، رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی تهران ر درباره تهاتر نفت با کاای اساسی، 
گفت: تهاتر نفت با کاا شــیوه کاسیکی است که به ویژه بعد 
از جنگ جهانی دوم رایج شــد و می تواند ابزاری برای توسعه 
روابط خارجی کشــورها به شمار رود.وی با بیان اینکه شرایط 
تحریمی کشورمان ایجاب می کند که از ابزار تهاتر برای واردات 
کااهای اساسی و مواد اولیه تولید استفاده کنیم، اظهار داشت: 
طی جلساتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت با بانک 
مرکــزی و همچنین با حضور بخش خصوصی در زمینه تهاتر 
نفت با کاا داشتند، روش تهاتر برای مقابله با محدودیت های 
تحریمی و تأمین نیازهای کشــور و توســعه روابط خارجی را 

مؤثر دانستند.

سابقه چندانی در تهاتر نداریم
پدیداربا بیان اینکه در ایران ســابقه تهاتر نفت با کاا پیشینه 
کمی دارد، افزود: به طــور اصولی اگر بخواهیم چنین اقدامی 
کنیم ضوابط مورد نیاز آن باید توســط بانک مرکزی، وزارت 
صمت، جهاد کشــاورزی، نفت و سایر وزارتخانه های ذی ربط 
طراحی و تدوین شــود و ابعاد مختلف آن بررسی شود.رئیس 

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تأمین کااهای اساسی 
کشــور با روش تهاتر را با توجه به شــرایط موجود در اولویت 
دانســت و عنوان کرد: در مرحله بعد می توانیم به استفاده از 
این روش برای تأمین کااهــای ضروری بپردازیم.وی تصریح 

کرد: طبق بررســی هایی که در پارلمان بخش خصوصی انجام 
شــد، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است امکان تهاتر نفت با 
کاا را فقــط در انحصار صادرکنندگان قرار ندهیم و در اختیار 
واردکنندگان خبره نیز قرار گیرد. چرا که این اقدام تهاتر نفت 

با کاا یک مکانیزم کامًا علمی، اجرایی و عملیاتی است که با 
توجه به تبادل نفت و کاا باید توجه ویژه ای به ضرایب تبدیل 
و محاسباتی داشته باشیم و بتوانیم از آن به عنوان نقطه قوت 

استفاده کنیم.

لزوم افزایش قدرت چانه زنی
پدیدار گفت: وقتی از ابزار تهاتر برابر کاا استفاده می کنیم باید 
قــدرت چانه زنی خود برای قیمت نفت و کیفیت کاای مورد 
نظر را باا ببریم. البته درباره کااهای اساسی مقبولیت کیفیت 
کاا در برابــر نفت یا فرآورده نفتی را مد نظر قرار دهیم و نیاز 
اســت در این زمینه آئین نامه ای طراحی شود. چرا که قیمت 
گذاری نفت به صورت بین المللی انجام می شــود اما واردات 
کاا و مواد اولیه صنعت و تولید تابع قوانین داخلی است.رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: تهاتر نفت با کاا 
یک فرآیند اســت که از ابتدا تا انتهای آن باید مورد بررســی 
قرار گیرد. در واردات باید کااهای اساسی و سپس مواد اولیه 
تولید و صنعت و بعد مواد واســطه ای تولید در اولویت باشند.

وی تاکیــد کرد: بخش خصوصی مهارت خوبی در انجام تهاتر 
نفت با کاا دارد و در این زمینه چالش های کمتری را نســبت 
به دولت با توجه بــه محدودیت های تحریمی تجربه می کند 
و بهتر است از پتانســیل خوبی که در بخش خصوصی وجود 

دارد، استفاده شود.

اوضاع دریاچه ارومیه چطور است؟
موجوی آب دریاچه ارومیه از ابتدای ســال آبی جاری تا پایان هفته گذشته سه 
میلیــارد و ۲۱ میلیون متر مکعب اعام شــده در این میان نیز ۳۲۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومــان جهت ادامه پروژه های طرح ملــی نجات دریاچه ارومیه 
برای سال ۱۳۹۹ تخصیص یافته است. در حال حاضر سطح تراز دریاچه ارومیه 
۱۲۷۱.۲۲ اســت که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سه سانتیمتر کمتر 
است همچنین بر اساس آخرین گزارش ها وسعت دریاچه ارومیه ۲۷۵۰ کیلومتر 
مربع و حجم آب آن ســه میلیارد و ۲۱ میلیون مترمکعب برآورد شــده است.

همچنین تازه ترین گزارش منتشره از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
مدیریت منابع آب ایران نشــان می دهد موجودی آب دریاچه ارومیه نسبت به 
زمان مشابه پارسال که سه میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب بوده کاهش ناچیزی 
را نشــان می دهد.عاوه  بر این وسعت دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری 
تا هفتم آذر ماه به رقم  ۲۷۶۷ کیلومتر مربع رســید. پارســال و در همین بازه 
زمانی وســعت دریاچه ۲۷۸۵ کیلومتر مربع بود، که کاهش ۱۷.۷۵ کیلومتری 
را نشــان می دهد.در خصوص اقدامات صورت گرفته برای سر و سامان دادن به 
دیاچه ارومیه سرخوش - مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره 
به اینکه از آذر ماه تمام ســردهنه های حوضه آبریز اعم از سدها و رودخانه های 
منتهی به دریاچه بســته می شــوند تا حق آبه زیست محیطی دریاچه به پیکره 
آن برســد، تصریح کرد: از این رو از آذر ماه امسال تا اردیبهشت ماه سال آینده 
از ســدها و رودخانه ها به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی آب خواهیم داشت.بنا 
بر اعام وزارت نیرو، وی با بیان اینکه نامه نگاری ها برای رهاســازی آب از چند 
روز آینده صورت گرفته اســت، گفت: کارگروهی برای مشخص کردن منابع و 
مصارف سدها در استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی وجود دارد که پس از 
برآورد منابع و مصارف حق آبه زیســت محیطی دریاچه را مشخص و طی شش 
ماه آن را رهاسازی می کند.مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه 
داد: از ســوی دیگر قرار است که امســال پروژه های سخت افزاری انتقال آب به 
پیکــره دریاچه ارومیه ازجمله پروژه انتقال آب زاب، احداث تصفیه خانه ها و... به 
بهره برداری برســد که به تدریج با بهره برداری این پروژه ها حجم آب دریاچه نیز 
بیشتر خواهد شد.سرخوش با تاکید بر اینکه برخی اقدامات احیای دریاچه ارومیه 
باید حتی پس از رســیدن آن به تراز اکولوژیک خود ادامه داشته باشد، تصریح 
کرد: تغییر شیوه آبیاری اراضی کشاورزی، جایگزینی محصوات کم آبر کشاورزی 
با محصواتی که به آب زیادی نیاز دارند، توسعه کشت گیاهان دارویی و... ازجمله 
این اقدامات است. چنانچه اجرای این پروژه ها تداوم داشته باشد حق آبه دریاچه 

ارومیه پایدار خواهد بود، درغیر این صورت خطراتی آن را تهدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پروژه های اجرایی و فرهنگی- اجتماعی ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه بطور فعال در حال اجرا هســتند، افزود: طرح های بزرگ سازه ای نظیر 
تصفیــه خانه ارومیه و خط انتقال آن به دریاچه ارومیه دی ماه امســال افتتاح 
خواهد شــد و ساانه ۵۲ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده از این طریق به 

دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.

 رعایت نکات ایمنی در فصل زمستان
 را جدی بگیریم

مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل گفت: با رعایت 
توصیه هاي ایمني در آغاز فصل سرما، انشاءاه زمستانی 
بدون حادثه  را خواهیم داشت.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل 
این شــرکت با اشاره به کاهش نسبي دماي هوا و آغاز 
فصول ســرد بر رعایت نکات ایمني در اســتفاده از وسایل گازسوز تاکید کرد و 
گفت: اگر اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز رعایت شود تا حد زیادی از 
حوادث مرتبط با گاز جلوگیری خواهد شد.وی با بیان اینکه عدم توجه به اصول 
ایمنی نصب و اســتفاده از وسایل گرمایشی می تواند خطرات زیادی را به همراه 
داشته باشد، در رابطه با استفاده صحیح و اصولی از وسایل گازسوز از مشترکین 
درخواســت نمود تا در هنگام نصب و استفاده حتما نکات ذیل را رعایت کنند.

شهروندان باید در نصب وسایل گاز سوز دقت کافي را داشته و قبل از استفاده از 
بخاري باید از باز بودن مسیر دودکش مطمین باشند. هر وسیله گاز سوز باید یک 
دودکش مجزا و ویژه و حداقل یک متر از کف پشت بام و لبه دیوار مجاور فاصله 
داشته باشد. نصب کاهک H مانند در مبادي خروجي دودکش ها براي ممانعت 
از فشار جریان باد و خروج گازهاي سوخت الزامي است. در نصب بخاري باید از 
دودکش هاي گالوانیزه و ضد زنگ با حداقل تعداد زانو، بســت فلزي و شیلنگ 
استاندارد و مخصوص استفاده شود.به هیچ وجه بخاري و شومینه بدون دودکش 
در محیط هاي بســته مانند اتاق خواب و آبگرمکن در مکان هایي مانند انباري، 
آشــپزخانه هاي کوچک، حمام یا رختکن و .... نباید نصب شود.برای گرم کردن 
اطاق هرگز از اجاق گاز و یا سایر وسایل غیر مجاز استفاده نکنید.نصب هرگونه 
وســیله گازسوز نظیر بخاری، آبگرمکن، پیک نیک و غیره در حمام مغایر اصول 
ایمنی و ممنوع است.هرگونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با 
هماهنگی شــرکت گاز استان اردبیل و ادارات تابعه این شرکت و تائید مهندس 

ناظر و از سوی افراد یا شرکت های مجاز انجام شود.

 مانور لحظه صفر افت فشار گاز در شرکت 
گاز استان گلستان

مانور دورمیزی سطح A با حضور سرپرست گاز گلستان،اعضای کمیته مدیریت 
بحران شــرکت ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، معاون اقتصادی اطاعات 
استان و روسای ادارات گاز شهرستان ها تحت عنوان مانور لحظه صفر افت فشار 
گاز در محل ســالن اجتماعات شرکت گاز استان گلستان برگزار شد .در ابتدای 
این مانور نجاریان رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران گاز گلســتان ضمن 
تشریح اهداف مانور اظهار داشت :در مانور مذکور مدیران عامل گاز شرکت های 
استان های معین مازندران ،سمنان و خراسان شمالی نیز بصورت تلفنی حضور 
یافتندضمن تاکید بر همراهی و کمک رســانی به گاز گلســتان در زمان افت 
احتمالی فشار با قطعی گاز و یا در صورت لزوم محدود کردن مصرف گاز صنایع 
جهت افزایش فشــار گاز ورودی به استان گلستان و پایداری گاز وهمچنین در 
اختیار گذاشتن منابع،تجهیزات و نیروهای انسانی تاکید کردند.در ادامه این مانور 
مهندس طالبی سرپرست شرکت گاز استان گلستان با تاکید بر آمادگی تمامی 
ادارات گازرسانی جهت برنامه ریزی جهت توزیع عادانه گاز در زمان افت فشار 
،خواستار تشریح برنامه ها وتدابیر مورد نظر در زمان کاهش احتمالی فشار ونحوه 
مدیریت آن در راســتای پایداری جریان گاز مشترکین شدند که پیشنهادات و 
راهبردهای ادارات گازرســانی در قالب ارتباط ویدئو کنفرانســی توسط روسای 
ادارات ارائه گردید.در ادامه قادری مدیرکل مدیریت بحران اســتان گلستان نیز 
ضمــن تاکید بر حفظ آمادگی ،عاوه بر انجام مانور فوق ،خواســتار انجام مانور 

عملیاتی پس از رفع محدودیتهای بهداشتی فعلی شد.

افزایش حفاری و تولید گاز شیل در آمریکا
بهای بااتر معامات گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱ و ادامه اشباع عرضه بازار نفت باعث شده است شرکتهای شیل آمریکا حفاری و تولید گاز را افزایش دهند.، بدنبال پیش 
بینیها از جهش ۴۵ درصدی قیمت گاز طبیعی در مقابل رشد ۱۵ درصدی قیمت نفت برنت در سال آینده، تولیدکنندگان شیل هزینه روی گاز طبیعی را افزایش داده 
اند. این تغییر به اوپک که روز دوشنبه نشست رسمی وزیرانش برگزار می شود یادآوری می کند که تولیدکنندگان آمریکایی در واکنش به قیمتها تا چه حد سریع عمل 
می کنند. گروه اوپک در حال بررسی تسهیل محدودیت عرضه در اول ژانویه است.شرکت EOG Resources که بزرگترین تولیدکننده نفت شیل آمریکاست، ماه جاری 
اعام کرد از سال آینده فروش گاز از ۱۵ چاه جدیدی که به تازگی کشف کرده و ۲۱ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز دارند را آغاز خواهد کرد. شرکت کانتیننتال ریسورسز 
هم دکلهای حفاری خود در اوکاهاما را از نفت به گاز تغییر داده است. شرکت آپاچ ماه جاری اعام کرد قصد دارد سه چاه در تگزاس را تکمیل کند. این شرکت تولید 
گاز در آمریکا را در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه پیش از آن ۱۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داد.طبق گزارش شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری گاز طبیعی که معیاری برای ارزیابی تولید آتی است، از ژوییه ۱۳ درصد رشد کرده و به ۷۷ حلقه رسیده است. حدود یک چهارم 
از دکلهای فعال در آمریکا برای گاز حفاری می کنند که بااتر از ۱۶ درصد در سال گذشته است.در میدان گازی هاینس ویل شمار دکلهای فعال ۲۵ درصد از ژوییه 
افزایش پیدا کرده و در میدان مارسلوس که بزرگترین میدان گازی آمریکاست، شمار دکلها هشت درصد افزایش داشته است.طبق پیش بینی تحلیلگران، قیمت گاز 
ممکن است در سال آینده ۴۵ درصد افزایش پیدا کند و از میانگین ۲.۰۳ دار در سال جاری به ۲.۹۴ دار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش )mmBtu( برسد 
که بااترین میانگین قیمت ساانه از سال ۲۰۱۸ خواهد بود. بانک امریکا روز جمعه پیش بینی کرد قیمت گاز در تابستان ۲۰۲۱ ممکن است به ۳.۵۰ دار صعود کند.

توسعه صادرات LNG آمریکا عامل اصلی تاثیرگذار در بهبود چشم انداز بازار گاز طبیعی است. صادرات LNG این کشور به باای سطح پیش از شیوع ویروس کرونا افزایش 
پیدا کرده و طبق پیش بینی اداره اطاعات انرژی آمریکا، ممکن است در سال ۲۰۲۱ به ۸.۴ میلیارد فوت مکعب در روز برسد .

 غول نفتی چینی به لیست سیاه آمریکا 
اضافه می شود

سومین شــرکت نفتی بزرگ چین پس از ســالها حفاری فراساحلی در آبهای مورد 
مناقشه دریای جنوب چین، در آستانه افزوده شدن به لیست سیاه دولت آمریکا قرار 
دارد.شرکت ملی نفت فراساحلی چین )CNOOC( که اکتشاف گر اصلی آبهای عمیق 
در این کشور اســت، قرار است به لیست شرکتهایی افزوده شود که متعلق به ارتش 
چین هســتند یا تحت کنترل آن قرار دارد. این اقدام در راستای برنامه دولت ترامپ 
برای اقدامات سخت گیرانه جدید در قبال چین در هفته های پایانی ریاست جمهوری 
وی صورت می گیرد.شــرکت CNOOC کوچکترین شــرکت در میان ســه شرکت 
نفتی دولتی بزرگ چین پس از شــرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین 
)ســینوپک( اســت. فعالیتهای CNOOC در دریای جنوب چین جنجال آفرین شده 
است زیرا چین مدعی است حق حفاری در آبهای دورتر از مرزهایش و در حدود ۲۰۰ 
مایلی کشورهایی نظیر ویتنام و فیلیپین را دارد.سرمایه گذاران آمریکایی ۱۶.۵ درصد 
سهام در واحد هنگ کنگی شرکت CNOOC دارند و احتمال خروج سرمایه های آنها 
در صورت اضافه شــدن این شرکت به لیست ســیاه دولت آمریکا وجود دارد. دونالد 
ترامپ ماه جاری فرمانی را امضا کرد که سرمایه گذاری آمریکایی در شرکتهای چینی 
 Cnooc Ltd متعلق یا تحت کنترل ارتش چین را ممنوع می کند. ارزش سهام شرکت
که زیرمجموعه CNOOC در هنگ کنگ اســت، روز دوشنبه ۱۲ درصد سقوط کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت CNOOC همچنین میادین نفت و گاز آمریکایی 
دارد و با شــرکتهایی نظیر اکسون موبیل در پروژه های بین المللی شریک است و از 
فناوری و تجهیزات آمریکایی استفاده می کند. با این حال این شرکت از سال ۲۰۱۲ 
که از شرکتهای حفاری خارجی برای اکتشاف بلوکهایی در آبهای مورد مناقشه دریای 

جنوب چین دعوت کرد، در مرکز مناقشات ارضی در این منطقه قرار گرفته است.

در نظرسنجی رویترز پیش بینی شد
افزایش قیمت فروش نفت عربستان

طبق نتیجه جدیدترین نظرسنجی رویترز، عربستان سعودی با توجه به رشد چشمگیر 
شاخصهای قیمت نفت، قیمت فروش رسمی نفت خود به خریداران آسیایی در ژانویه 
را افزایش می دهد. شش منبع در پاایشگاههای آسیایی در نظرسنجی رویترز پیش 
بینی کردند قیمت فروش رســمی گرید نفتی سبک عرب ایت برای ژانویه به طور 
متوســط ۶۵ سنت در هر بشکه افزایش پیدا خواهد کرد و پیش بینی آنها از افزایش 
قیمت بین ۵۰ تا ۸۵ سنت است.دو نفر از این منابع افزایش بیشتر قیمت گریدهای 
نفتی سبکتر سعودی در مقایسه با گریدهای نفتی سنگینتر را پیش بینی کردند زیرا 
در تولید ســوختهای تقطیری که سودآوری بیشتری برای پاایشگاهها در ماه جاری 
داشته اند. بازدهی بیشتری دارند.پاایشگرهایی مانند شرکت ایندین اویل خرید نفت 
در نوامبر را که تقاضا برای ســوخت بهبود داشــت و پیش بینیها از زمستان سردتر 
حکایت داشتند، افزایش دادند.شاخص قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا از ابتدای ماه نوامبر تاکنون با امیدواری بازار به سه واکسن ویروس کرونا برای 
محدود کردن شیوع بیماری و تقویت تقاضا برای سوخت، بیش از ۲۰ درصد افزایش 
داشته اند که بزرگترین رشد قیمت ماهانه از ماه مه تاکنون است. تحلیلگران گلدمن 
ســاکس در یادداشت جدیدی پیش بینی کردند افزایش موارد ابتا به کووید ۱۹ در 
فصل زمستان، روند برقراری مجدد توازن بازار نفت را که تحت تاثیر پیشرفت ساخت 
واکســن قرار دارد، منحرف نمی کند و قیمت نفت برنت تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۶۵ 

دار صعود خواهد کرد.

گروهــی از وزیــران اوپــک پاس 
در دیدار غیررســمی روز گذشــته 
نتوانســتند درباره به تاخیر انداختن 
برنامه افزایش تولیــد نفت در ژانویه 
به توافق برســند و این موضوع پیش 
از نشســت رســمی وزیران اوپک در 
روز دوشــنبه و اوپک پــاس در روز 
ســه شنبه حل نشــده باقی ماند.ک 
نماینده اوپک پاس اظهار کرد: اکثر 
وزیران که در جلسه آناین غیررسمی 
بعدازظهر یکشنبه حضور پیدا کردند، 
از حفظ محدودیــت عرضه فعلی در 
سه ماهه اول ســال ۲۰۲۱ حمایت 
کردند. در حالی که الکســاندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه از به تاخیر 
انداختن افزایش تولید در سال آینده 
حمایت کرد اما امارات متحده عربی 

و قزاقستان با این پیشنهاد مخالفت 
کردند.اگــر توافقــی کــه در آوریل 
تصویب شــده بود در نشست هفته 
جاری مورد بازبینی قرار نگیرد، تولید 
نفــت اوپک پــاس در ژانویه حدود 
۱.۹ میلیــون بشــکه در روز افزایش 
پیدا می کنــد و احتماا بازار جهانی 
را دچــار مازاد عرضــه خواهد کرد و 
افزایش اخیــر قیمتها را تضعیف می 
کند.اوپک و متحدانش در قالب گروه 
اوپک پاس که متشکل از ۲۳ کشور 
اســت و بیش از نیمی از نفت جهان 
را تولیــد می کنــد، در اوج پاندمی 
ویروس کرونا و سقوط تقاضا، کاهش 
تولیــد تاریخی ۹.۷ میلیون بشــکه 
در روز را به اجرا گذاشــته و با پیش 
بینی احیای تدریجی اقتصاد جهانی، 

تسهیل محدودیت عرضه در آغاز سال 
۲۰۲۱ را تصویب کرده بودند. اما موج 
دوم شــیوع ویروس کرونا و ضعیف 
شــدن تقاضا برای انرژی باعث شده 
است این تولیدکنندگان گزینه تاخیر 
در افزایــش تولید را بررســی کنند.

عربستان سعودی و روسیه در تاش 
برای رسیدن به توافق جمعی پیش از 
نشست رسمی، جلسه غیررسمی را با 
گروه کوچکی از تولیدکنندگان اوپک 
پــاس برگزار کردند. یــک نماینده 
دیگــر اوپک پاس گفــت: با وجود 
این که تاکنون توافقی حاصل نشده 
اما مذاکرات در روزهای آینده ممکن 
اســت به توافق دیگری منتهی شود.

ســیگنالهای متعددی وجود دارد که 
نشان می دهد اوپک پاس به تاخیر 

انداختن افزایش تولید متمایل است. 
عبدالمجید عطار، وزیر انرژی الجزایر 
و رییس امســال اوپک هفته گذشته 
به بلومبرگ نیوز گفت: این گروه باید 
محتاط بماند زیرا افزایش قیمت نفت 
برنت به باای ۴۵ دار در هر بشــکه 
ممکن است شکننده باشد.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، ناظران اوپک پاس 
تا هفته پیش تاخیر سه ماهه افزایش 
تولید اوپک پــاس به دلیل ابهامات 
پیرامون تقاضای جهانی برای نفت را 
انتظار داشتند اما تصمیم در این باره 
به دلیل اعتراض علنی عراق و نیجریه 
و نارضایتــی پنهانی امــارات متحده 
عربی که هر ســه امســال پایبندی 
کامل به توافق کاهش تولید نداشتند، 

پیچیده شده است.

پیش از نشست رسمی وزیران
اوپک پاس درباره عدم افزایش تولید به توافق نرسید!

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد اماک و مستغات مازاد تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده2099003454000002  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

* تاریخ انتشار:   1399/09/11 ساعت 8 صبح
* تاریخ بازدید :  1399/09/12 لغایت 1399/09/16 ) به غیر از پنج شــنبه و جمعه (  از ساعت 10 لغایت 14 با مراجعه به ستاد رفاهی کارکنان 

دانشگاه واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه.
* مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 1399/09/12 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/09/23 .

* تاریخ بازگشایی :1399/09/24 ساعت 8 صبح.
* تاریخ اعام به برنده :1399/09/25 ساعت 9 صبح.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
 مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده ( ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن

 مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2- کلیه اطاعات اماک و مســتغات شامل مشخصات، شــرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی

 و انتخاب می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه setadiran.ir  بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگـهی مـزایده عمـومی
 فروش اماک و مستغات 



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 11 آذر 1399  15 ربیع الثانی 1442  1 دسامبر 2020صنعت و تجارت
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4514 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

دولت شرایط ورود صنایع کوچک به فرابورس را تسهیل کند
رئیس کمیســیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: از آنجا که صنایع کوچک 
عمدتا از تسهیات بانکی محروم هســتند دولت شرایط ورود این صنایع به فرابورس را 
تسهیل کند.به گزارش اتاق تهران، محمدرضا زهره وندی گفت: از آنجا که صنایع کوچک 
عمدتاً از تسهیات بانکی محروم هســتند دولت شرایط ورود این صنایع به فرابورس را 
تســهیل کند.وی افزود: صنایع کوچک برای آنکه بتوانند فعالیت کنند، نیاز به سرمایه 
دارند، اما بانک ها این ســرمایه را در اختیار آن ها قرار نمی دهند به این علت که اسناد و 
مدارک صنایع کوچک در مقایســه با صنایع بزرگ از شفافیت کمتری برخوردار است. از 
این رو، بانک ها از تسهیات دهی به صنایع کوچک امتناع می ورزند. این در حالی است که 
بااترین میزان اشــتغال متعلق به این صنایع بوده و حجم باایی از تولید در این صنایع 
صــورت می گیرد.زهره وندی اضافه کرد: صنایــع کوچک از نظر تامین مواد اولیه نیز در 
مضیقه هستند و برای تامین این مواد باید به بازار مراجعه کنند. مساله این است که مواد 
اولیه عرضه شــده در بورس، اغلب نصیب داان شده و آن ها در ارائه این مواد به صنایع 
کوچک از ارائه فاکتور رســمی امتناع می ورزند. بر این اساس، تولید کنندگان نمی توانند 
هزینه خرید مواد اولیه را در دفاتر خود قید کنند و به همین دلیل، دفاتر آن ها از سوی 

ممیزان مالیاتی رد شده و همچنین از حاشیه سودشان کاسته می شود.

ضرر صنایع کوچک از نوسانات نرخ ارز و تورم
زهره وندی با بیان اینکه »صنایع کوچک در عین حال همواره از نوسانات نرخ ارز و تورم 
متضرر شــده اند« ادامه داد: تصور کنید، در فاصله ای کــه تولیدکننده برای خود تعهد 
ایجــاد کرده تا کاایی را تحویل دهد، چنانچه نــرخ ارز افزایش یابد، فروش این کاا به 
نــرخ قبلی تولید کننده را متضرر می کند. در واقع یا باید فاکتور و خریدار را تغییر دهد 
یا با فروش به نرخ قبلی دچار زیان شــود. درواقع چه نرخ ارز افزایش یابد و چه کاهشی 
شــود، صنایع متضرر می شوند.وی افزود: با همه گیری ویروس کرونا نیز بیشترین آسیب 
را صنایع کوچک و اصناف که بدون پشتوانه هستند، متحمل شدند. اما صنایع بزرگ که 
حاشیه سود باایی دارند و از منابع ارزان بهره می برند، به نسبت صنایع کوچک با آسیب 
کمتری این بحران را ســپری می کنند. کرونا که از اسفند سال گذشته شیوع پیدا کرد، 
تاکنون با دوبار تعطیلی همراه بوده است و در تعطیلی نخست، صنایع باتکلیف بودند و 
چشــم اندازی در مورد سال مالی آینده در مقابلشان قرار نداشت و در حالیکه نیروی کار 
خود را حفظ کردند با هیچ تخفیف یا اغماضی از ســوی سازمان امور مالیاتی و سازمان 
تامین اجتماعی مواجه نشدند. البته پرداخت مالیات اگر چه به تعویق افتاد، اما تخفیفی 
بر آن اعمال نشد. مساله این است که تحت هر شرایطی صنایع کوچک باید پرداخت های 

خود را انجام دهند.

راهکارهای حمایتی دولت از صنایع
زهره وندی با اشــاره به راهکارهای حمایتی دولت از صنایع گفت: در این شــرایط 
انتظــاری برای کمک مالی و رانت زای دولت وجود ندارد، اما باید دســت کم قوانین 
و مقــررات مزاحم که هــر روز عرصه را بر فعاان اقتصــادی تنگ تر می کند، کنار 
گذاشــته شود. تامین زیرســاخت ها در شهرک های صنعتی تســریع شده و موانع 
توسعه واحدهای صنعتی در شهرک ها از میان برداشته شود، زیرا اکنون بسیاری از 
شــهرک های صنعتی به یک کشور جنگ زده شباهت پیدا کرده است.وی ادامه داد: 
دولت در حــال حاضر از درآمد نفتی محروم مانده و درآمدهای صادراتی نیز کفاف 
هزینه هایــش را نمی دهد، از این رو به منابع درآمدی خود در داخل چشــم دوخته 
اســت. اما در شرایط فعلی که اغلب دولت ها به حمایت های مالی از صنایع و کسب 
و کارها روی آورده اند، انتظار این اســت که دولت ایران حداقل از تشدید فشارهای 
مالیاتی دست بردارد و، اما راهکار نهایی حمایت از فعالیت های صنعتی، ایجاد ثبات 

اقتصادی و تورم است.

 رییس اتاق ایران و آذربایجان:
  توافق تهران-باکو برای تاسیس

 شهرک صنعتی مشترک
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان اظهار کرد: در مورد 
بارانداز و شــهرک صنعتی مشترک با جمهوری آذربایجان به توافق رسیدیم که 
ان شا اه بعد از اتمام کرونا آنها را عملیاتی کنیم.حسین پیرموذن در مورد روابط 
تجاری ایران و آذربایجان اظهار داشــت: شــاید تنها کشوری که در دوران کرونا 
توانســتیم روابط اقتصادی خود را با آن حفظ کنیم، آذربایجان بود. به طوری که 
هیچ روزی گمرک های مشترک ما تعطیل نبودند. گمرک های بیله سوار و آستارا 
عاوه بر اینکه تعطیل نشــدند با افزایش ظرفیت صادراتی نیز مواجه بودند. وی 
افزود: از ابتدای کرونا روابط اقتصادی بین ایران و آذربایجان حفظ شد اما تردد بین 
دو کشور ممنوع شد اما اان گمرکات به طور ۲۴ ساعته فعال هستند و صادرات 
به صورت دوطرفه انجام می شود.رییس اتاق مشترک ایران و جمهوری آذربایجان 
تصریــح کرد: آذربایجان همچنین مقصد ترانزیتی برای صادرات به کشــورهای 
اوراسیا و کشورهای CIS نیز است. جلوگیری گرجستان از ورود کااهای ایرانی نیز 
به همین علت است و به روابط جمهوری آذربایجان و گرجستان مربوط می شود. 
وی افزود: خوشــبختانه در هشت ماهه نسبت به سال گذشته گمرک بیله سوار 
۸ درصد افزایش صادرات داشــته است. پیرموذن در مورد مناطق تحت درگیری 
آذربایجان و ارمنســتان و تاثیر آن بر کااهای ترانزیتی تصریح کرد: این منطقه 
همچنان محل درگیری نظامی است.کریدور تجاری که به نخجوان درست شده 
فعا در مرحله مذاکره اســت و تاثیری روی تجــارت ایران و آذربایجان نخواهد 
داشت. وی خاطرنشان کرد: روابط تجاری ما با آذربایجان مطلوب است مذاکرات 
خوبی هم صورت گرفته اســت. در تبادات تجاری خود در گمرک بیله ســوار و 
آستارا نیز تاکنون مشکلی نداشتیم. پیرموذن با اشاره به اعام آمادگی ایران برای 
حضور در بازسازی منطقه  قره باغ گفت: تاکنون هیچ اقدام عملیاتی با ایران، ترکیه 
یا هیچ کشــور دیگری در مورد بازسازی قره باغ انجام نشده است. بعد از کرونا و 
باز شــدن راه ها پیشنهاداتی برای بازسازی خواهیم داشت. فعا با توجه به بسته 
بودن راه ها هیچ مذاکره ای صورت نگرفته و در اولین کمیسیون مشترک اقتصادی 
به این موضوعات خواهیم پرداخت اما درحال جمع آوری  شرکت هایی هستیم که 
می توانیم در مناطق مرزی با آنها همکاری داشته باشیم. وی در مورد زمینه هایی 
که ایران می تواند در بازساری قره باغ وارد شود گفت: در تمامی زمینه های عمرانی، 
اقتصادی، شــهرک صنعتی مشترک می توانیم با هم کار کنیم. در مورد بارانداز و 
شهرک صنعتی مشترک با جمهوری آذربایجان به توافق رسیدیم که ان شا اه بعد 

از اتمام کرونا آنها را عملیاتی کنیم. 

جزئیات نامه نگاری رئیس اتاق تهران با رئیس جمهور
  تبعات بخشنامه جدید بانک مرکزی 

بر تجارت خارجی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال نامه ای به حسن 
روحانی، رئیس جمهور خواســتار بازنگری در بخشنامه جدید بانک مرکزی در 
خصــوص حواله های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تســلیم اظهارنامه 
هــای وارداتی به بانک به منظور رفع تعهــد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴5 
روزه ترخیص قطعی کاا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک شد.مسعود 
خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به حسن روحانی، رئیس 
جمهوری اسامی ایران از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید 
حواله های ارزی انتقاد کرد.تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشــار سیاست 
ارزی جدید ارزی با محوریت حل مســائل و مشکات پیش روی رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دســتورالعمل شماره 
90۸۲9 مورخ 99/۸/1۲ ســتاد هماهنگی اقتصادی دولــت صادر گردید، مورد 
استقبال و اسباب قدردانی بخش خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط 
جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تامین ارز وارداتی 
کشــور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل ها و 
بخشنامه های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی 
نمــوده بود.حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین 
این دســتورالعمل و اباغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد 
گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کااهای 
مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشــور از ســوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه 
دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران به شماره 99/۲75036 
مــورخ 99/۸/۲۸ با موضــوع اباغ حواله هــای ارزی، محدودیت های جدیدی را 
پیش پای تجارت خارجی کشــور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شــدن مفاد 
آن، اجرای بخش عمده ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن بســت 
مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه 
تســلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و 
نیز مهلت ۴5 روزه ترخیص قطعی کاا از گمرکات پس از ارایه اســناد حمل به 
بانک اعم از صدور اعامیه تامین ارز و دریافت کد ســاتا اســت که عما پروسه 
واردات و تامیــن مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش های مختلف تولیدی را 
با مشــکات جدی مواجه می سازد.لذا با توجه به تصمیات مناسب اخیر، انتظار 
می رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه ای فراهم 
گردد تا از صدور بخشــنامه های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن 
اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی 
اتخاذ فرمایید تا بخشنامه ها بر اساس واقعیت های موجود و اجرایی بودن آن صادر 
گردند و نقطه نظرات کارشناســی فعاان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران 

محترم دولت قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع:
نظرمجلس عرضه همه خودروها در بورس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نظر نمایندگان مجلس بر عرضه 
تمامی محصوات خودروسازان در بورس است اما وزارت صمت روی این موضوع 
بحث دارد و هنوز به نتیجه مشــخصی نرســیده ایم.علی جدی در مورد آخرین 
وضعیت طرح تحول بازار و صنعت خودروهای سبک، اظهار داشت: خواسته ما بر 
این بود که دولت خود ایحه ای را برای بهبود وضعیت صنعت خودرو به مجلس 
ارائــه دهد ولی چون دولت اقدامی نکرد ما این طــرح را تهیه کردیم.وی گفت: 
جلسات بررسی این طرح همچنان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور 
معاونــت صنایع وزارت صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو و خودروســازان برگزار 
می شود اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس افزود: نظر نمایندگان مجلس بر عرضه تمامی محصوات خودروســازان 
در بورس اســت اما وزارت صمت روی این موضوع بحث دارد.وی ادامه داد: هنوز 
آقای شــخص وزیر صمت به جلسات ما نیامده اند و نمایندگانی از وزارت صمت 
در جلسه حضور می یابند که البته آقای صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر با 

نظر نمایندگان مبنی بر عرضه همه محصوات خودرویی در بورس موافق است.

در هفت ماهه امسال،
 ارزش صادرات صنایع معدنی 

از ۳ میلیارد دار عبور کرد
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه امسال، 
به 3 میلیارد و ۴9 میلیون دار رسیده که این میزان صادرات، 16.7 
درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.به گزارش 
ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(؛ 
بر پایه جداول آماری تجارت خارجی کشور، مجموع صادرات بخش 
معــدن و صنایع معدنی در هفت ماهه امســال، از نظر حجمی ۲1 
میلیون و 176 هزار و9۲1 تن به ارزش سه میلیارد و ۴9 میلیون و 
۴90 هزار دار ثبت شــده بود.ارزش کل تجارت خارجی کشور در 
هفت ماهه امســال به 3۸ میلیارد و ۲7۸ میلیون دار رسید که با 
وجود کاهش ۲3 درصدی در ارزش داری نســبت به مدت مشابه 
سال قبل، اما در مقایسه با شهریورماه، حدود 11 درصد بهبود یافته 
است.همچنین میزان واردات بخش معدن و صنایع معدنی در دوره 
هفت ماهه برابر با ۲ میلیون و ۲۸0 هزار و 31۲ تن ثبت شــد که 
ارزش آن بیش از یک میلیارد و 75۴.7 میلیون دار اســت. میزان 
واردات از نظر وزن و ارزش نیز در مقایســه با هفت ماهه پارســال 
به ترتیب 16 درصد افزایش و 3 درصد کاهش دارد.براســاس آمار 
گمرک ایران در هفت ماهه سهم صادرات از کل تجارت خارجی 65 
میلیون و 573 هزار تن به ارزش 1۸ میلیارد و ۲3۸ میلیون دار و 
سهم واردات 19 میلیون و 33۲ هزار تن به ارزش ۲0 میلیارد و ۴0 
میلیون دار بوده است.بررسی آمار تجارت خارجی کشور در بخش 
معدن و صنایع معدنی گویای آن است که تراز به نفع صادرات کشور 
با رقم بیش از یک میلیارد و ۲9۴.7 میلیون دار است و پیش بینی 

شده تا پایان امسال نیز در این بخش شاهد تراز مثبت باشیم.

امام جمعۀ شهرستان مبارکه تأکید کرد:
کار جهادی در فواد مبارکه 

قابل ستایش است
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فواد مبارکه به همراه عباس اکبری 
محمدی عضو هیئت مدیره و معاون نیروی انسانی و ایرج ترابی مدیر 
روابط عمومی شرکت فواد مبارکه با حضور در دفتر حجت ااسام 
والمسلمین سید مهدی موسوی، امام جمعۀ شهرستان مبارکه، ضمن 
عرض تبریک هفتۀ بســیج، به ارائۀ گزارش اقدامات و دستاوردهای 
این شرکت در ســال جهش تولید پرداختند.امام جمعۀ شهرستان 
مبارکه در این دیدار صمیمی اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در 
فواد مبارکهدر حقیقت مایۀ افتخار است. بنده از زحمات جهادی 
مدیریت و کارکنان فواد مبارکه تشــکر می کنــم و باور دارم کار 
عظیمــی در فواد مبارکه در حال انجام اســت که جبهۀ صنعت و 
اقتصاد کشــور را با قوت پشتیبانی می کند و موجب دلگرمی همۀ 
مردم است.حجت ااسام موسوی در ادامه از زحمات فواد مبارکه 
در عرصۀ ســامت مردم تشــکر کرد و اظهار داشت: فواد مبارکه 
همچون نگینی در منطقه می درخشــد و پیشتازی این شرکت در 
حوزۀ بهداشت و سامت مردم در این شرایط خطیر ناشی از بیماری 
کرونا قابل تقدیر اســت. امام جمعه مبارکه افــزود: فعالیت در حوزۀ 
فرهنگ از اولویت های جامعه است که خوشبختانه فواد مبارکه در 
این زمینه نیز دغدغه مند ظاهر شده است و ان شاءاه در آینده نیز 
حامی فعالیت های فرهنگی و مذهبی باشد و از ظرفیت این شرکت 
در قوت بخشــیدن به این جبهه نیــز مانند جبهۀ صنعت و اقتصاد 
اســتفاده شود.مدیرعامل فواد مبارکه در این دیدار به حمایت های 
فواد مبارکه از بیمارستان های درمانگر بیماران مبتا به کرونا اشاره 
کرد و گفت: فواد مبارکه به منظور تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
و انجام وظایف انسان دوستانه، تأمین رایگان اکسیژن بیمارستان های 
درمانگر و مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر استان های 
هم جوار را بر عهده گرفت. در خصوص تجهیز و تأمین دستگاه ها و 
تجهیزات موردنیاز بیمارستان ها نیز با حمایت فواد مبارکه شاهد 
اتفاقات خوبی بودیم و خوشحالیم که این حمایت ها به نحوی صورت 
گرفت که بیماران مبتا به کرونا مســتقیما و بدون واســطه از این 
خدمات بهره مند شــدند.عظیمیان در ادامه بر این نکته تأکید کرد 
که با تدابیر اتخاذشده، علی رغم وجود زمینۀ شیوع بیماری در فواد 
مبارکه، نه تنها این بیماری به خوبی رصد و مدیریت شده، بلکه این 
شرکت در حوزۀ تولید همچنان با قوت پیش می رود و کارکنان غیور 
فواد مبارکه در عین رعایت دستورالعمل های بهداشتی به فعالیت 
در جبهۀ کار و تاش مشــغول بوده و هستند.در پایان این جلسه، 
امام جمعۀ شهرستان مبارکه با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل فواد 
مبارکه از اقدامات صورت گرفته در حوزۀ ســامت مردم قدردانی 
کرد.در بخشی از لوح اهدایی آمده است: این جانب به سهم خود ازم 
می دانم با افتخار در موضوع مساعدت به تجهیز بیمارستان حضرت 
محمد رسول اه )ص( شهرستان مبارکه در مقابله با ویروس کرونا 
و نیز کمک به رزمایش مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه در مرحلۀ 

اول و دوم، سپاسگزاری کنم.

در نیمه نخست امسال
تسهیات بانکی به بخش بازرگانی ۲ برابر شد

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که 
تسهیات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی در نیمه نخست امسال نسبت 
به مدت مشــابه در سال گذشــته بیش از دو برابر شده و بخش صنعت و معدن نیز بعد از بخش 
خدمات بیشترین سهم از تسهیات بانکی را به خود اختصاص داده است. طبق این آمار در نیمه 
نخست امسال در مجموع 696 هزار و 7۲0 میلیارد تومان تسهیات از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های کشــاورزی، صنعت و معدن،   مســکن و ســاختمان، بازرگانی، خدمات و 
ســایر بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیات 3۸۲ هزار و 1۴0 میلیارد تومانی 
در مدت مشــابه سال قبل ۸۲.3 درصد افزایش داشــته است.در این میان تسهیات پرداختی به 
بخش صنعت و معدن با افزایش 79.۸ درصدی در شــش ماهه نخســت امســال، به ۲1۲ هزار 
و ۸۴0 میلیارد تومان رســیده اســت. مقدار این تسهیات در شــش ماه اول سال گذشته 11۸ 
هزار و 370 میلیارد تومان بوده است.ســهم تســهیات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخش صنعت و معدن از کل تســهیات پرداخت شــده به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،   
مســکن و ســاختمان، بازرگانی، خدمات و ســایر بخش های متفرقه در شش ماهه نخست سال 
گذشــته،  31 درصد بوده که امسال این رقم به 30.5 درصد رسیده است.این در حالی است که 
طبق قانون برنامه ششم توســعه، بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های 
پرداخت تســهیات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیات 
پرداختی ســاانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴0 درصد  باشد.همچنین تسهیات پرداختی 
بانک ها و موسســات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در درنیمه نخســت سال گذشته 6۸ هزار و 
9۲0 میلیارد تومان بوده که با 105 درصد افزایش به 1۴1 هزار و ۲70 میلیارد تومان در شــش 
ماهه نخست سال جاری رسیده است.با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیات پرداختی 
به بخش های یاد شــده از 1۸ درصد در شــش ماه اول سال 139۸ به ۲0.3 درصد افزایش یافته 
اســت.در این میان بیشترین تســهیات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات 
اختصاص یافته که در نیمه  نخســت امسال سهم 35.1 درصدی از کل تسهیات پرداختی را به 
خود اختصاص داده که معادل ۲۴۴ هزار و 550 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته، ۸۲.۲  درصد افزایش داشته است.بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب 
بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن ۲0.3، 7.۲ و 5.7 درصد از کل تسهیات پرداختی بانک ها و 
موسســات اعتباری را دریافت کرده اند. البته تسهیات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن 
به ترتیب 56.۴ و 3۸.7 درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۴9 هزار 

و ۸60 میلیارد و 39 هزار و 3۸0 میلیارد تومان رسیده است.

 رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری 
تأکید کرد:

نگاه مردمی برای استقبال از تولید 
خودروهای مدرن و ارزان قیمت

رییس گروه اقتصادی معاونت بررســی دفتر مقام معظم رهبری و 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نگاه مردمی و 
اقتصادی به تولید خودروهای مدرن سبب استقبال طیف گسترده 
ای از مــردم از خودروهای داخلی خواهد شــد.به گزارش وزارت 
صمت، علی آقامحمدی در نشســت مشــترک با معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری و وزیر صمت که در خصوص بررســی 
طرح تولید خــودروی مدرن و اقتصادی برگزار شــد، افزود: برای 
تولید و خودروهای ارزان و مدرن باید تمامی دســتگاه های مرتبط 
تعامل داشته باشند و مشکات پیش پای خودروسازان در این طرح 
برداشــته شــود.وی با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای 
اجرای این طرح بیان کرد: خودروســازان دولتی و بخش خصوصی 
بایــد در کنار هم این طــرح را جلو ببرند.رییــس گروه اقتصادی 
معاونت بررســی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ادامه گفت: انطباق با قیمت های جهانی نیز نکته 
حائز اهمیتی است که ســبب ورود خودروهای تولیدی کشورمان 
به بازارهای رقابتی دنیا خواهد شــد.آقامحمدی ادامه داد: توجه به 
اســتانداردهای نوین و روز دنیا در تولید خودرو ها و پلتفرم های 
ایجاد شده بسیار مهم است.وی همچنین در پایان تصریح کرد: در 
واقع خودروی داخلی بی کیفیت سبب ورود خودروسازان خارجی 
به کشورمان شــده است که در اجرای خودروی مدرن و اقتصادی 
باید نگاه ویژه ای به کیفیت شود.شایان ذکر است که در این جلسه 
با حضور وزیر صنعــت، معدن و تجارت و مععاون علمی و فناوری 
رییــس جمهور، طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی از ســوی 
معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری بــا ورود به عمق داخلی 
سازی بیشتر، توجه به تاب آوری و پلتفرم های مشترک با استفاده 
از ظرفیت دو خودروســاز بزرگ کشورمان)ایران خودرو و سایپا( و 

همچنین بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
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بورس سبزپوش شد؛گزیده خبر

تداوم روند صعودی شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش 
۳۸۶۵۶ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد به یک میلیون و ۴۶۵ هزار و 
۹۳۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۴۲۵ 
واحدی به ۱۸ هزار و ۲۶۱ واحد رسید. دیروز تاار شیشه ای در 
ســومین روز کاری هفته )دوشنبه دهم آذرماه ۹۹(، شاهد ادامه 
روند صعودی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش ۱۰۱۰۹ واحدی معادل ۲.۷۱ 
درصد به رقم ۳۸۳ هزار و ۳۶۹ واحد رسید. شاخص کل هم وزن 
نیز، با رشــد ۶۹۴۲ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد، عدد ۴۱۷ هزار 
و ۷۸۸ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز 
با افزایش ۴۵۴۵ واحدی به رقم ۲۷۳ هزار و ۵۷۴ واحد رســید. 
همچنین شــاخص سهام آزاد شــناور، ۴۳۲۰۳ واحد افزایش را 
رقم زد و به ســطح ۲ میلیون و ۴ هزار واحد رســید. همچنین 
شــاخص بازار اول با ۳۰۱۶۵ واحد افزایش به رقم  یک میلیون 
و ۷۴ هزار واحد رســید و شاخص بازار دوم نیز، با ۷۱۳۲۳ واحد 
افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۹۵۹ هزار واحد را به نمایش 
گذاشــت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، 
نمادهای معاماتی فارس، فواد، شســتا، تاپیکو، کگل، کچاد و 
وغدیر با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص 
کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی وصندوق، رانفور 
و قصفها، بیشــترین تاثیر منفی را در بــرآورد نماگر کل بورس 

داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته، 
معامله گــران بورس  ۱۵ میلیــارد و ۳۵۰ میلیون برگه بهادار و 
ســهام را در قالب یک میلیون و ۸۹۲ هــزار نوبت معامله و به 

ارزش ۱۸۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار 
دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد مرقام)ایران ارقام( 
با ۱۲.۳۲ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای شاراک، انرژی۳، 

بشهاب، فرآور، وتجارت و شســپا بود. همچنین نماد معاماتی 
قصفها)قنداصفهان( با ۴.۶۷ درصد، بیشــترین کاهش قیمت را 
داشت و پس از آن نیز، نمادهای لخزر، غپاک، کگاز، رتکو، کساپا 

و قنیشا بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهد که نمادهای 
معاماتی شستا، خودرو، شپنا، فواد، وتجارت و برکت، به عنوان 

پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی تاپیکو، خزامیا، خگستر، 
صگل۳۰۹، وتوکا، خساپا و سیمرغ با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابــل نیز نمادهای معاماتی پدرخش، انرژی۱، قنیشــا، 
وسخراج، یاقوت، غدام و ومعادنح بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار ســرمایه در ســومین روز هفته، شــاخص صنایع 
مختلف با روند صعودی همراه شــدند. به گونه ای که شــاخص 
صنایعی همچون وسایل ارتباطی، تامین آب، برق، گاز، محصوات 

چرمی، کانه فلزی، خودرو و شیمیایی، سبزپوش بودند.

راه حل رهایی از اقتصاد داریزه
یک کارشــناس پولی و بانکی گفت: با متنوع ســازی سبد ارزی می توانیم 
تحریم ها را به راحتی بشکنیم و حرکت ضدتحریمی انجام دهیم تا تاب آوری 
اقتصــاد ایران را در مقابله با تکانه های ارزی افزایش دهیم.حجت اه فرزانی 
با بیان اینکه از سال ها پیش موضوع داریزه شدن اقتصاد ایران مطرح شده 
اســت، اظهار کرد: براین اســاس تمام ارزش گذاری و قیمتگذاری ها مبتنی 
بر نرخ دار محاســبه می شود که آثار منفی مشــخصی هم به همراه دارد.

وی تصریح کرد: در نتیجه این امر، با اندک کاهش ارزش پول ملی شــاهد 
جهش قیمتی در بخش های مختلف اقتصاد خواهیم بود که البته تغییراتی 
با فاصله زمانی را ثبت می کنند. ابتدا در نرخ برابری اثرگذاری خواهد داشت 
و با افزایش نرخ دار دیگر ارزهای خارجی نیز باا می رود. بعد روی ســکه 
و مســکوکات طا و با فاصله زمانی یک هفته ای بر بازار خودرو و بعد هم با 
فاصله دو ماهه بر بازار مسکن شاهد اثرگذاری نرخ دار خواهیم بود.فرزانی 
ادامه داد: در بخش کااهای اساسی و مواد اولیه کارخانه ها نیز از آنجایی که 
دولت کنترل هایی در این حوزه داشــت، تاثیرات رشد نرخ دار براین بخش 
دیرتر حاصل می شد اما هر زمان که مواد اولیه کارخانه ها از کریدور کااهای 
اساسی خارج می شد بافاصله جهش قیمتی صورت می گیرد. ضمن اینکه 
هرکدام از این کااها که از کریدور ۴۲۰۰ تومانی خارج شــود به ســرعت 
دچار جهش قیمتی خواهد شد.این کارشناس پولی و بانکی با تاکید براینکه 
داریزه شدن اقتصاد تبعاتی دارد که در تحلیل های اقتصادی تنها یک عامل 
دار در آن تاثیرگذار اســت، افزود: این یعنی اقتصاد ایران آسیب پذیر است 
و دار از ریســک کشوری و سیاسی و بازار بســیار تاثیر می پذیرد. درواقع 
کشورهای دیگر به ویژه کشورهای متخاصم مانند آمریکا با اندک هیجان بر 
ریسک کشوری و سیاسی، می توانند نوساناتی بر نرخ دار و نرخ برابری ایجاد 
کنند و درنتیجه آثار مخربی بر اقتصــاد وارد کنند.فرزانی با تاکید براینکه 
متنوع ســازی سبد ارزی کشور کمک کننده به این موضوع است، گفت: این 
راه حل، ایران را در مقابل شیطنت ها و جنگ های اقتصادی که وجود دارد و 
همچنین از دولت های متخاصمی که علیه ایران فعالیت بسیاری زیادی دارند 
مصون می دارد.به گفته وی، وقتی سبد ارزی متنوعی داشته باشیم و ذخائر 
ارزی صرفا دار نباشــد آسیب پذیری ما نسبت به کشور مبدا کمتر خواهد 
شد. این در حالی است که در دو سال اخیر رویکرد بانک مرکزی در راستای 
جلوگیری از این آسیب و تنوع سازی سبد ارزی نیز به سمت یورو بود تا یورو 
را پایه ارزی مبادله ای قرار دهند و با دولت های دوســت و متحد جمهوری 
اســامی ایران نیز تفاهمنامه های چندجانبه ارزی را یک به یک بسته اند یا 
در حال انعقاد است.این کارشناس پولی و بانکی افزود: البته باید به این نکته 
توجه داشــت که ارزهایی که انتخاب می شود و بانک مرکزی به سبد ارزی 
اضافه می کند، باید ارزهای جهان روا و کشورهای صاحب ارز نیز دارای ثبات 
اقتصادی باشــند. در این شرایط متکی بر یک ارز نیستیم و با ریسک هایی 
که ممکن است کشور متخاصمی برای ما ایجاد کند، آسیب پذیری کمتری 
خواهیم داشت.فرزانی با بیان اینکه با تنوع سبد ارزی کشور ظرفیت تجارت 
خارجــی ما نیز افزایــش می یابد، تصریح کرد: اگر ســبد ارزی در چند ارز 
مختلف شامل روبل روسیه و روپیه هند و ین ژاپن داشته باشیم، می توانیم 
در این کشورها امر صادرات و واردات خود را متناسب با ظرفیت سبد ارزی 
انجام دهیم و تعهدات بهتری ایجاد کنیم. در این صورت می توانیم تحریم ها 
را به راحتی بشکنیم و با متنوع سازی سبد ارزی حرکت ضدتحریمی انجام 
دهیم تا تاب آوری اقتصــاد ایران را در مقابله با تحریم ها و تکانه های ارزی 

افزایش دهیم.

یک کارشناس امور اقتصادی:
دیپلماسی اقتصادی برای تقویت نقشه 

ارزی فعال شود
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: متنوع سازی سبد ارزی موضوع مهمی 
است، اما متاسفانه دارای نقشه ارزی بسیار ضعیفی هستیم و برای تقویت 
آن دیپلماسی اقتصادی باید فعال شــود تا توسعه صادرات صورت گیرد.

وحید شقاقی شهری درباره اثر دار بر اقتصاد ایران و چگونگی جلوگیری 
از آسیب های نوسانات آن بر قیمت کااها گفت: بحث ارزش پول ملی یکی 
از مباحث مهم به حســاب می آید و سالیان ســال در اقتصاد ایران درباره 
آن نظر داده می شــود، ولی موفقیت ازم در این موضوع حاصل نشــده و 
دلیل آن هم ارزبری ۷۰ درصد از تولیدات کشور است. وی در ادامه اضافه 
کرد: اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی وابســتگی دارد و دارای کسری های 
تجاری غیرنفتی است. شفافیت و اعتبار سنجی در خصوص صادرکنندگان 
و واردکنندگان صورت نمی گیرد و رشد نقدینگی موجب تورم و شکاف آن 
بین داخل و خارج از کشــور شده اســت. این کارشناس امور اقتصادی در 
این رابطه یادآور شــد: ساانه ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دار به صورت غیررسمی، 
زیرزمینی و قاچاق تبادل کاا انجام می شود و  این عوامل دست به دست 
داده تا ارزش پولی ملی حفظ، تقویت یا مدیریت نشــود. چنانچه درصدد 
برآئیم تا دوباره از این مسیر در آینده ضربه نخوریم، نیاز است تا  اصاحات 
در این خصوص را مدنظر قرار دهیم و هراندازه هم در این کار موفق شویم 
نسبت به نوسانات ارزی ضربه ناپذیرتر خواهیم بود.شقاقی شهری در ادامه 
تصریح کرد: جمله باا به این معنا اســت که باید برای کنترل قاچاق کاا 
ســختگیری و اقدامات جدی صورت گیرد، مقدمه این کار هم دارا بودن 
یک برنامه درست برای اعتبارسنجی، حکم شهرت و سابقه واردکنندگان 
و صادر کنندگان اســت. جهت توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات 
و شفافیت در آن، کاهش کسری های تراز تجاری غیر نفتی و کنترل رشد 
نقدینگی هم به یک برنامه مشخص نیاز داریم.وی در این خصوص اظهار 
داشت: موارد اشاره شده مباحثی است که در کوتاه، میان و بلند مدت قابل 
انجام است، چنانچه این مسیر طی شــود، در آینده دیگر شاهد نوسانات 
شــدید ارزی در کشور و یا کاهش شــدید ارزش پول ملی نخواهیم بود. 
در غیراین صورت مجدد همین اتفاقاتی که در ســال های اخیر روی داد را 
مشاهده خواهیم کرد.  این کارشناس امور اقتصادی درباره موضوع متنوع 
سازی سبد ارزی کشور بیان کرد: متنوع سازی سبد ارزی موضوع مهمی 
اســت زیرا در نتیجه آن خواهیم توانست شرکا و تنوع کااهای تجاری را 
افزایش دهیم. متاســفانه دارای نقشه ارزی بسیار ضعیفی هستیم و برای 
تقویت آن دیپلماســی اقتصادی باید فعال شود تا توسعه صادرات صورت 
گیرد.شقاقی شــهری افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد از تسویه ارزی ما در امارات 
صورت می گیرد که تمام عوامل مطرح شــده با هم این نقشه ارزی کشور 
را ضربه پذیر می ســازد. پیمان های پولی زمانی روی می دهد که با شرکای 
تجاری روابط مستحکمی داشته باشید، بدون روابط تجاری مستحکم این 
امکان مقدور نخواهد شــد.  وی خاطرنشان کرد: نوســانات ارز خسارات 
جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کان کشور وارد ساخته و زندگی مردم دچار 
مشکل کرده است، به نظرمی رسد زمان آن فرارسیده تا به سلطه دار پایان 

داده شود و در سبد ارزی تنوع به وجود آید.

 استفاده از چک الکترونیک اجباری نیست
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تأکید براینکه قانون جدید چک به دنبال پیشــگیری از صدور 
چک بی محل اســت، گفت: استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می توانند از 
این خدمت اســتفاده کنند. آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با حضور در برنامه 
صبح  بخیر ایران، اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت های ازم در راستای اجرای قانون جدید چک را 
شرح داد. وی با بیان اینکه قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است، گفت: از فرآیند 
تخصصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل 
چک را می گیرد، بلکه مانع صدور چک های بی محل می شــود.نادعلی زاده همچنین درباره دسترســی مردم 
به ســامانه صیاد تأکید کرد که بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، از اپلیکیشن های 
پرداخت نیز اســتفاده کرده است.معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک باید در وجه 
ذینفع مشــخص صادر شود. ذینفع اولیه می تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند، گفت: مطابق 
قانون، بانک مرکزی ایجاد روال های اعتبارســنجی را دنبال می کند، اما باید توجه شود که اجرای زودهنگام و 
غیرکارشناسی این طرح می تواند منجر به مشکات عدیده شود.وی تأکید کرد: چک الکترونیک سازوکار کلی 
چک فیزیکی را خواهد داشــت اما به صورت الکترونیک و مجازی صادر می شود. استفاده از چک الکترونیک 

الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می توانند از این خدمت استفاده کنند.

با تایید سازمان بورس؛
صندوق پاایشی یکم مجوز فعالیت گرفت

سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری پاایشی یکم را صادر کرد؛ به این ترتیب هیچ مانعی پیش روی بازگشایی 
نماد این صندوق در بازار سهام وجود ندارد.صندوق سرمایه گذاری پاایشی یکم، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب آذر ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
مصوب آذر ۸۸ با مجوز این سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، به عنوان نهاد مالی ثبت شده است.این صندوق 
ســرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز )۹ آذر ۹۹( با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود 
به عنوان یک نهاد مالی – صندوق ســرمایه گذاری فعالیت کند.در همین حال »محمود گودرزی«، معاون بازار شــرکت بورس در گفت و 
گویی اظهار داشت: همه فعالیت های مربوط به بازگشایی صندوق انجام شده و مدیر این صندوق باید بوسیله هماهنگی با سامانه معامات 
بر خط )OMS( مجوز بازگشــایی را از ســازمان بورس اخذ کند و ترتیبات افشای ارزش خالص دارایی های صندوق را انجام دهد.وی افزود: 
مشکلی از سوی شرکت بورس برای بازگشایی وجود ندارد و به محض اعام آمادگی از سوی مدیر صندوق و انجام فعالیت های مربوط در 
این زمینه نماد این صندوق بازگشایی خواهد شد.به گفته گودرزی، اکنون در انتظار تایید مدیر صندوق پاایشی یکم بسر می بریم تا بتوان 
اطاعیه مربوطه را صادر و نماد را بازگشایی کرد.گودرزی خاطرنشان کرد: تاکنون زمان دقیقی برای بازگشایی نماد ارائه نشده است، اما به 
نظر می رسد تا چند روز آینده فعالیت های مربوط به این اقدام به مراحل پایانی خود نزدیک شود و اطاع رسانی های ازم از سوی شرکت 

بورس ارائه می شود.

سیتی بانک پیش بینی کرد؛
 سطح حمایتی مهم بعدی طا در

 قیمت ۱۷۰۰ دار
انتظار می رود سطح حمایتی مهم بعدی طا در قیمت ۱۷۰۰ دار و کوتاه مدت 
باشد.به گزارش فاکس استریت، تحلیلگران سیتی بانک پیش بینی های خود درباره 
قیمت طا را در سال ۲۰۲۱ در کنار برآورد خود برای جریان وجوه قابل معامله در 
بورس با پشتوانه طا و محصوات مشابه یا ETFs ، در راستای بهبود اقتصادی در 
اقتصادهای توسعه یافته، کاهش داده اند.سرمایه گذاری خالص به صورت ETF های 
طا در سال ۲۰۲۰ با ۸۰۰ تن ، ۷۵ تن کمتر از پیش بینی قبلی است و در سال 
۲۰۲۱ کاهش مجدد ۵۰ درصدی خواهد داشت. پشتیبانی از طا در کوتاه مدت 
در قیمت ۱۷۰۰ دار دیده می شود.رالی قیمت کااهای صنعتی )به عنوان مثال 
مس( چرخش از ریسک پذیری به دارایی های ریسک پذیر را پیشنهاد می دهد.

احتمااً قیمت بااتر از ۲۰۰۰ دار را طی ۳ تا ۶ ماه آینده مشاهده کنید که مانع 
بحران فیات نیست، قیمت ها ممکن است روند نزولی داشته باشند.

سقوط دار به پایین ترین سطح دوساله
نرخ دار در پایین ترین ســطح دو ساله خود قرار گرفت و در مقابل سایر ارزها 
تضعیف شد.به گزارش رویترز، دیروز دوشنبه دار به پایین ترین سطح بیش از 
دو ســاله سقوط کرد و قرار است بزرگترین سقوط ماهانه خود را از ماه جوای 
ثبت کند، زیرا ترکیبی از خوش بینی واکسن و امید برای انقباض پولی بیشتر در 
ایاات متحده، سرمایه گذاران را از ارز ذخیره جهان خارج می کند. در مقابل یک 
ســبد ارزی، ارزش دار با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۱.۷۰۷ رسید، کمترین میزان 
از آوریل ۲۰۱۸.دار پرریســک نیوزلند به بااترین سطح دو سال و نیم رسید 
و به بهترین درصد سود ماهانه در هفت سال گذشته رسیده است. یورو و دار 
استرالیا هر کدام اندکی افزایش یافت و به اوج های سه ماهه رسید. دار استرالیا 
ایــن ماه بیش از ۵ درصد، دار نیوزلند ۶.۴ درصــد و یورو ۲.۷ درصد افزایش 
یافته است.اســترلینگ این ماه روی ۱.۳۳۲۵ دار ایستاد، و در این ماه به طور 
مرتب به بااترین حد خود از سپتامبر صعود کرد، سرمایه گذاران اعام کردند 
که معامله برگزیت حتی با پایان یافتن مهلت مذاکرات با واسطه انجام می شود.

شاخص دار در ماه نوامبر حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته است با توجه به نتایج 
امیدوار کننده آزمایش برای ســه نمونه اصلی واکسن، که سرمایه گذاران را در 
مورد پایان بیماری همه گیر ویروس کرونا هیجان زده کرده اســت. تقریباً ۱۱ 
درصد زیر اوج ماه مارس یعنی ۱۰۲.۹۹۰ اســت.در عین حال عصبی بودن در 
مورد موجی از موارد ابتای جدید در سراسر اروپا و ایاات متحده و تعطیلی های 
جدید، برخی از ارزهای امن را پشتیبانی کرده و اندکی جلوی افت دار را گرفته 
است.با این حال، با توجه به اینکه انتخابات آمریکا منجر به انصراف قانون گذاران 
از تصویب هر نوع بسته هزینه های مالی شده است، سرمایه گذاران انتظار دارند 
که فدرال رزرو، احتمااً با خرید اوراق قرضه بیشتر، درجلسه بعدی دسامبر، وارد 
عمل شــود.در این هفته اظهارات رئیس فدرال رزرو، جروم پاول قبل از کنگره 
در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه و همچنین داده های بازار کار ایاات متحده 
از نزدیک برای پی بردن به تفکر بانک مرکزی و شکل گسترده بهبود اقتصادی 
بررسی شد.ین ژاپن روز دوشنبه در۱۰۴.۰۷دار بود و از ماه نوامبر کمی بیش 
از نیم درصد افزایش یافته است با توجه به اینکه شمار مرگ ومیر این بیماری 
به ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته اســت.به گفته تحلیلگــران دار به آرامی به 
پایین ترین سطح سال می رود و با این وجود سرمایه گذاران مجدداً اوراق بهادار 
خود را به معامات در سایر نقاط جهان اختصاص می دهند.اگرچه ممکن است 
محدودیت های بیشتری برای تعطیل شدن برای بازارهای سهام ایاات متحده 

وجود داشته باشد.
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گزیده خبر

استورجن:
  هرقدر زودتر مستقل شویم، 

برایمان بهتر است
وزیر اول اسکاتلند دیروز )دوشــنبه( گفت: هر قدر بتوانیم زودتر استقال پیدا 
کنیم، برای همه ما بهتر است.نیکوا اســتورجن، وزیر اول اسکاتلند به اسکای 
نیوز گفت: من به صورت واضح اعام می کنم که هر قدر زودتر اسکاتلند استقال 
خود را به دســت بیاورد، ما می توانیم آینده خود را ترسیم کنیم و برای همه ما 
بهتر است.درحالیکه استورجن اعام کرد تاریخ دقیقی برای برگزاری همه پرسی 
دوم برای اســتقال اسکاتلند هنوز اعام نشده، این را هم گفت که تمایل دارد 
تا در بخش نخســت در پارلمان اسکاتلند در سال آتی میادی این همه پرسی 
انجام شود.وی همچنین اعام کرد، در حال حاضر تردیدهای زیادی بابت پاندمی 
کرونا وجود دارد.در سال ۲۰۱۴، ۵۵.۳ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی 
استقال اســکاتلند باقی ماندن در بریتانیا را انتخاب کردند. البته حمایت ها از 
روند استقال هرگز بعد از آن خاموش نشد. در سال ۲۰۱۶ این حمایت ها شدت 
گرفت وقتی که انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رای داد.استورجن رهبر حزب 
ملی اســکاتلند به دنبال برگزاری همه پرسی استقال در پی بریگزیت بوده که 
ژانویه گذشــته میادی انجام شــد و تا پایان دوره گذار در ۳۱ دسامبر تحکیم 
می شــود.روزنامه تایمز اخیرا به نقل از استورجن گزارش کرد که او مایل است 
همه پرســی جدید را در سال آینده برگزار کند، چون اسکاتلند باید این فرصت 
را داشته باشد تا انتخاب کند که آیا می خواهد در اولین فرصت مستقل شود یا 
میخواهد آن را به بعد، در پارلمان آتی، موکول کند.نظرسنجی های اخیر حاکی 

از آن است که اسکاتلندی ها بیش از سال ۲۰۱۴ از استقال حمایت می کنند.

کنگره ملی افغانستان:
 رد پای رژیم صهیونیستی در ترور شهید 

فخری زاده مشهود است
رهبر حزب کنگره ملی افغانســتان با محکوم کردن ترور شــهید محســن 
فخری زاده تصریح کرد که رد پای رژیم صهیونیســتی در ترور این دانشمند 
هســته ای مشــهود اســت.،»عبداللطیف پدرام« رهبر حــزب کنگره ملی 
افغانستان ضمن محکوم کردن ترور شهید »محسن فخری زاده« در بیانیه ای 
اظهار داشت که شهید محسن فخری زاده یکی از برجسته ترین دانشمندان 
و فیزیکدانان برجســته حوزه تمدنی ما بود.وی با انتشــار پیام تســلیت و 
همــدردی با ملت و دولت ایران تاکید کــرد که در این رویداد، ردپای رژیم 
صهیونیستی در ترور این دانشمند و فیزیکدان برجسته مشهود است.پدرام 
افزود: »ترور مرموز او بی تردید نمایانگر دشــمنی آشکار و پنهان دشمنان 
بزدل و تبهکار و عناصر خائن و وفادارشــان در دشــمنی با حوزه تمدنی ما 
را به اثبات می رســاند«.رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در ادامه نیز این 
»عمل جنایتکارانه« را محکوم نمــود و ضمن ابراز تاثر عمیق خویش، این 
ضایعه بزرگ را به جمهوری اسامی ایران، جامعه دانشگاهی و قاطبه ملت 

ایران تسلیت گفت.

نتانیاهو به قاهره می رود
رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نخست وزیر این رژیم به زودی 
برای دیدار با رئیس جمهور مصر به قاهره سفر می کند. »بنیامین نتانیاهو« 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با هدف تقویت روابط اقتصادی دوجانبه به 
زودی به قاهره می رود.روزنامه صهیونیستی »معاریو« به نقل از برخی منابع 
سیاسی نوشت: »به دنبال عادی سازی روابط بین اسرائیل با امارات و بحرین 
که اساســا بر زمینه های اقتصادی متمرکز خواهد بود، تاش ها در اسرائیل 
برای تقویت روابط اقتصادی با مصر نیز آغاز شده است«.این روزنامه نوشت 
که عاوه بر دیدار نتانیاهو با »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر، تل آویو 
در حال برنامه ریزی برای دیدار بین هیأت اقتصادی رژیم صهیونیســتی با 
مسئوان مصری به منظور بررســی پروژه های اقتصادی مشترک و تقویت 
روابط دوجانبه است.طبق گزارش وبگاه »عرب ۴۸«، نتانیاهو در سال ۲۰۱۰ 
نیز در سفری به مصر با »حسنی مبارک« رئیس جمهور پیشین مصر دیدار 
و درباره آغاز مذاکرات مســتقیم بین تشکیات خودگردان فلسطین و رژیم 
صهیونیستی گفت وگو کرد.در سال ۲۰۱۶ نیز قرار بود نتانیاهو به قاهره سفر 
کند که به دنبال اظهارات »یوال اشــتاینتز« وزیر انرژی اسرائیلی مبنی بر 
اینکه مصر بنا به درخواست تل آویو تونل های نوار غزه را غرق آب کرد، سفر 
نتانیاهو به قاهره لغو شد.سپتامبر ۲۰۱۷ نتانیاهو و السیسی دیدار کوتاهی 
در نیویورک برگزار کردند که به گفته ســخنگوی ریاست جمهوری مصر در 
این دیدار به موضوع ازســرگیری مذاکرات سازش پرداخته شد.گزارش های 
رســانه های حاکی از آن است که نتانیاهو السیســی در سال ۲۰۱۸ نیز به 

صورت محرمانه در مصر دیدار کرده اند.

رئیس جمهور ارمنستان، در مسکو استعفای 
پاشینیان را خواستار شد

»آرمن سرکیسیان« رئیس جمهور ارمنســتان در دیدار با جامعه ارمنی های 
مهاجر در مســکو درباره قره باغ کوهســتانی رایزنی کرد و خواستار استعفای 
کابینه ارمنســتان، برگزاری انتخابات و همه پرسی برای تغییر قانون اساسی 
شــد. رئیس جمهور ارمنســتان یک بار دیگر در انتقاد از توافق اخیر »نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر این کشور با روسیه و جمهوری آذربایجان برای توقف 
جنگ بر سر قره باغ کوهستانی، خواستار استعفای پاشینیان و کابینه او شد.بنا 
بر گزارش خبرگزاری آناتولی، »آرمن سرکیســیان« رئیس جمهور ارمنستان 
در ادامه تحرکاتش برای اســتعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور 
به دنبال توافق او با روســای جمهور روســیه و جمهــوری آذربایجان درباره 
توقف جنگ بر ســر منطقه قره باغ کوهستانی، این بار در جریان سفرش به 
مسکو، خواستار استعفای کابینه ارمنستان شد.بر اساس اعام دفتر مطبوعاتی 
ریاست جمهوری ارمنستان سرکیسیان شنبه هفته جاری برای انجام دیداری 
خصوصی با اعضای جامعه ارمنی های مهاجر به مسکو سفر کرد.دفتر مطبوعات 
ریاســت جمهوری ارمنستان همچنین گفته بود، سرکیســیان قرار است در 
خصوص آخرین تحوات ارمنستان و منطقه قره باغ کوهستانی در جریان این 
سفر به بحث و گفت وگو بپردازد.بنا بر گزارش رسانه ها، سرکیسیان در دیدار 
با اعضای جامعه ارمنی های مهاجر در مســکو اعام کرد، پاشینیان و کابینه 
ارمنســتان باید استعفا دهد، حداکثر ظرف یک ســال انتخابات برگزار کند.

رئیس جمهور ارمنستان همچنین تاکید کرد، باید پس از استعفای کابینه این 
کشور، دولت موقت وحدت ملی ترجیحا تکنوکرات ایجاد شود.سرکیسیسان 
در جریان این دیدار به شــدت از پاشینیان او انتقاد کرد و اقدام نخست وزیر 
ارمنستان در امضای توافق با سران روسیه و جمهوری آذربایجان برای توقف 
جنگ بر سر قره باغ کوهستانی را »فاجعه بزرگ« توصیف کرد.رئیس جمهور 
ارمنستان گفت: »در هر کشوری که در آن چنین فاجعه  بزرگی اتفاق می افتد، 
راهکاری وجود دارد و آن این است که دولتی که کار را به )به چنین فاجعه ای( 
کشاند، باید کنار برود«.به گفته او باید یک دولت وحدت ملی و موقف ترجیحا 
تکنوکرات در ارمنســتان تشکیل شــود؛ دولتی که بین ۶ تا یک سال طول 
بکشــد و مســئول برگزاری انتخابات زودرس در کشــور شود.رئیس جمهور 
ارمنستان  همچنین خواســتار برگزاری همه پرسی در این کشور به منظور 
»اصاح قانون اساسی« شد و تاکید کرد، برگزاری این همه پرسی باید قبل از 
انتخابات زودرس باشد.سرکیسیان در توضیح چرایی لزوم اصاح قانون اساسی 
ارمنســتان توضیح داد، نخست وزیر نباید به تنهایی تصمیمات مهم کشور را 
اتخاذ کند.وی ادامه داد: »قانون اساسی در کشور ما اصا متوازن نیست. باید 
توازنی بین پارلمان، دولت)کابینه( و ریاســت جمهوری باشد«.رئیس جمهور 
ارمنستان افزود، ریاست جمهوری این کشور باید با رای مستقیم مردم انتخاب 

شود نه اینکه پارلمان او را انتخاب کند.

چین 4 مقام آمریکایی را تحریم می کند
در پی تشــدید تنش ها میان ایاات متحده و چین در خصوص موضوع هنگ 
کنگ، سخنگوی وزارت خارجه چین از قصد این کشور برای تحریم  چهار مقام 
آمریکایی خبر داد. در پی انتشار اخباری مبنی بر تصمیم آمریکا برای افزودن 
دو شــرکت مهم چینی به لیست ســیاه و تحریم های خود، »هوآ چونیینگ« 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز )دوشنبه( از قصد پکن برای تحریم 
چهار مقــام آمریکایی در ارتباط با موضوع »هنگ کنگ« خبر داد.خبرگزاری 
روسی »ریانووســتی« در این خصوص گزارش کرد، پیش از گزارش شده بود 
که ایاات متحده اخیراً تحریم هایی را علیه چهار مقام چینی در رابطه با قضیه 
هنگ کنگ تحمیل کرده است.ســخنگوی وزارت خارجه چین ضمن محکوم 
کردن اقدامات ایاات متحده علیه پکن تصریح کرد: »اینگونه اقدامات ایاات 
متحده، مداخله آشــکار در امور هنگ کنگ و چین و نقض قوانین بین المللی 
و هنجارهای بنیادین روابط بین المللی اســت و ما آن را محکوم می کنیم و با 
آن مخالفیــم«.وی در ادامه در خصوص اقدام متقابل پکن گفت: »در واکنش 
به اقدامات اشتباه ایاات متحده، چین تصمیم دارد تحریم هایی را علیه چهار 
نفر وضع کند«.بنا بر گفته این دیپلمات چینی، چهار فرد مذکور که قرار است 
در لیست تحریم های ایاات متحده قرار گیرند، از ورود به چین، هنگ کنگ و 
ماکائو منع خواهند شــد.صبح دیروز خبرگزاری رویترز گزارش کرد که، دولت 
آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« قصد دارد شرکت »دریایی نفت ملی چین« 
و شرکت »بین المللی تولید نیمه رساناها« را به بهانه ارتباط با ارتش و نهادهای 
نظامی چین، به لیســت سیاه خود اضافه کند.وزارت خارجه چین نیز با صدور 
بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدامات، از آمریکا درخواست کرده بود که 

در مسیر همکاری دوجانبه واشنگتن و پکن سنگ اندازی نکند.

رئیس جمهور برزیل: 
در انتخابات آمریکا تقلب شده است

رئیس جمهور برزیل با تاکید بر اینکه در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
تقلب شــده اســت، گفت برای شــناخت جو بایدن به عنوان رئیس جمهور 
منتخب این کشور »کمی بیشــتر صبر« خواهد کرد. ژائیر بولسونارو رئیس 
جمهــور برزیل از مواضع همتای آمریکایی خــود حمایت کرد و گفت: »من 
منابع اطاعاتی خودم را دارم که ]می گویند[ آنجا واقعا تقلب های زیادی رخ 
داده اســت. اما هیچ کس در این مورد حــرف نمی زند.«وی همچنین درباره 
نظام رای گیری برزیل ابراز تردید کرد و گفت که نسبت به تقلب آسیب پذیر 
اســت.رئیس جمهور برزیل خواستار استفاده از نظام رای گیری کاغذی برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ کشورش شد.ژائیر بولسونارو به ترامپ برزیل 

معروف است و خود او نیز از این مقایسه استقبال کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین:
ترور دانشمند ایرانی پکن را شوکه کرد

ســخنگوی وزارت خارجه چین دیروز دوشــنبه ضمن محکــوم کردن ترور 
دانشــمند هســته ای ایران گفت که پکن از این حادثه شــوکه شده است.به 
گــزارش چاینا دیلی، »هوا چون اینگ« ســخنگوی وزارت خارجه چین، در 
کنفرانس خبری در پکن در مورد ترور شهید »محسن فخری زاده« دانشمند 
هســته ای ایران گفت: چین از شنیدن خبر ترور دانشمند ایرانی شوکه شده 
اســت.وی در ادامه گفت: این گونه خشــونت ها و اقدامات مجرمانه منجر به 
تضعیف ثبات و امنیت در منطقه می شود و چین آن را محکوم می کند.پیش 
از این نیز مقامات برخی کشورهای اروپایی از جمله وزیر خارجه سوئیس ترور 
شهید فخری زاده را محکوم کرده بودند.عناصر تروریستی عصر جمعه هفتم 
آذرماه ســال جاری با کمین در مسیر خودروی حامل »محسن فخری زاده« 
رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایران در یک عملیات انتحاری و مســلحانه، دانشــمند 

هسته ای کشورمان را به شهادت رساندند.

 کمالوندی:

 شهید فخری زاده هیچ ماقاتی با مقامات آژانس نداشته است
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اعام اینکه بازرســی و 
دسترسی آژانس صرفاً در چارچوب مبانی حقوقی پذیرفته شده 
انجام می شود گفت که شهید فخری زاده هیچ گونه ماقات و 
گفتگویی با مقامات آژانس نداشــته اســت.به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی دولت، »بهروز کمالوندی«، معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس و ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در پی 
انتشــار مطالبی در خصوص بازرســی های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از تأسیســات هسته ای کشــورمان گفت: اصواً 
بازرسی ها بر اســاس مبانی حقوقی پذیرفته شده در توافقات 
جمهوری اســامی ایــران و آژانس یعنی قواعــد پادمانی یا 
پروتکلــی انجام می شــوند و نه فراتر از آن؛ و هیچ بازرســی 
غیرمعمولی اتفاق نیفتاده است و نخواهد افتاد.وی همچنین 
افزود: اگر بنا به ماحظات سیاسی و امنیتی تصمیم جدیدی 
توسط مجلس شورای اسامی و مقامات عالی رتبه نظام در این 
زمینه اتخاذ شــود، سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان مجری 

آن را اجرا خواهد نمود.

تکذیب هرگونه دیدار شــهید فخری زاده با مقامات و 
بازرسان آژانس

معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان درباره شایعات 
مطرح شــده از سوی برخی رســانه ها و اشخاص در خصوص 
ماقات و گفتگوی شــهید فخری زاده با مسئوان و بازرسان 
آژانس اظهار داشــت: این موضوع اساساً صحت ندارد، شهید 

فخری زاده هیچ گونه ماقات و گفتگویی با مدیرکل ســابق، 
بازرســین و یا مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی نداشته 

است و ادعاهای مطرح شده در این خصوص فاقد پایه و اساس 
می باشد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه راجع به ابعاد 

اقدامات دشمنان انقاب اسامی در صحنه های مختلف ابراز 
کرد: دشــمنان در حوزه قدرت سخت و قدرت نرم از انقاب 
اســامی شکســت خورده اند و با این اقدامات غیرانســانی و 
وحشــیانه در صدد هدف قــرار دادن فناوری، دانش و امنیت 
کشورمان هستند. صهیونیست ها وقتی به این باور رسیدند که 
مســیر علمی نرم افزارانه پیشرفت و توسعه هسته ای کشور را 
نمی توانند متوقف کنند، به اقدامات سخت افزارانه و ترور روی 
آوردند.وی تأکید کرد: شــهید فخری زاده یکی از دانشمندانی 
بود که عاوه بر اینکه از دانش آموختگان و اســاتید برجسته 
حوزه هسته ای بوده است، در صحنه دفاع نیز به گفته مقامات 
وزارت دفاع به ویژه امیر حاتمی وزیر محترم دفاع، مرجع معتبر 
و مورد اطمینان و مدیری سیاســتگذار، توانا و موفق به شمار 
می رفت. تردیدی نیســت شهادت این بزرگوار که منشأ انجام 
خدمات قابل توجهی برای انقاب اســامی بوده اســت، مایه 

برکت و توسعه امنیت، دانش و صنعت کشور خواهد بود.

نقش شهید فخری زاده در پدافند هسته ای کشور
کمالوندی گفت: پدافند هسته ای که یکی از مهمترین خدمات 
این شهید عزیز است، برنامه ریزی و ایجاد آمادگی همه جانبه 
و کامل برای ایجاد زیرساخت های مقابله با تهدیدات هسته ای 
متقارن و نامتقارن است که با همت شاگردان و پرورش یافتگان 
مکتب این شهید عزیز با قدرت و ظرفیت فزاینده دنبال خواهد 

شد.

رئیس شــورای اروپایی پیشــنهاداتی 
را برای شــروعی تازه در مناسبات دو 
ســوی آتانتیک در دوران ریاســت 
جمهوری بایدن در آمریکا مطرح کرده 
و اولویت های بروکســل در این راستا 
را اعام کرده است.به گزارش روزنامه 
»هندلزبــات« آلمــان، اتحادیه اروپا 
می خواهد بعد از اختافات در دوران 
ترامپ یــک ائتاف جدیــد با دولت 
فاینشنال  بسازد.روزنامه  آمریکا  آینده 
تایمز و خبرگزاری آلمان این خبر را با 
استناد به یک طرح مربوطه که در آن 
»چارلز میشل«، رئیس شورای اروپایی 
پیشــنهاداتی را برای آغازی جدید با 
جو بایــدن، رئیس جمهــور منتخب 

آمریکا ارائه داده بود منتشــر کردند.بر 
این اساس میشــل برای پایان سریع 
مناقشات تجاری دو سوی آتانتیک و 
تعرفه های گمری بــاا روی کااها از 
ســوی هر دو طرف تبلیغ کرده است.

رئیس شــورای اروپایــی تاکید کرده 
که اتحادیه اروپا باید یک دســتور کار 
تجارت مثبت به واشــنگتن ارائه دهد. 
وی تاکید کــرد: اجاس اتحادیه اروپا 
در آغاز دسامبر باید در این باره بحث 
های اســتراتِژکی را در دیتور کار قرار 
دهد.میشل ۵ اولویت را برای همکاری 
های نزدیک با بایدن مد نظر قرار داده 
کــه عبارتند از در کنار تجارت، مبارزه 
بــا کرونا، حمایــت از آب و هوا، چند 

جانبه گری و حفظ صلح.رئیس شورای 
اروپایی همچنین خط و مشی مشترک 
با آمریکا در قبال چین، روسیه، ترکیه، 
ایران و دیگر مناطق جهان را درخواست 
کرده است.وی همچنین تاکید کرد که 
آمریکا و اروپا عایق و منافع مشترکی 
در موضوعات تروریسم، امنیت سایبری 
و تهدیدات هیبریدی دارند.میشل در 
موضوع کرونا امیدوار به حمایت آمریکا 
برای تقســیم جهانی عادانه واکسن 
کرونا اســت و همچنیــن تاکید کرد: 
در حــدی که شــرایط کرونایی اجازه 
دهــد باید هر دو طرف در این راســتا 
کار کننــد که مرزهای خــود را برای 
سفرهای غیر ضروری هم باز کنند.وی 

همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی 
های دو ســوی آتانتیک در مبارزه با 
تغییــرات آب و هوایی تاکید کرد.این 
مقام اروپایی همچنین تاکید کرد: یک 
مشارکت موثر بین دو سوی آتانتیک 
بــه تعهد هر دو طرف نیــاز دارد. وی 
همچنین اعــام کرد که بــرای این 
منظور اتحادیه اروپا باید متحد باشــد 
و استقال اســتراتژیک خود را بیشتر 
تقویت کند تا بتواند بهتراز منافع خود 
حمایت کند. میشل حدود یک هفته 
پیش با جــو بایدن، رئیــس جمهور 
منتخب آمریــکا تلفنی صحبت کرده 
و وی را به نشســت ویژه اتحادیه اروپا 

دعوت کرد.

 طرح اروپا برای ایجاد ائتاف جدید با آمریکا در دوران بایدن

به نوشته نشریه آمریکایی، گرچه کشورهای اروپایی از 
پیروزی »جو بایدن« در انتخابات آمریکا به دلیل وعده 
بازگشــت این کشــور به چندجانبه گرایی خوشحالند، 
اما ریاســت جمهوری وی تهدیدی برای پروژه استقال 
بروکسل از واشنگتن خواهد بود. نشریه آمریکایی »فارن 
پالیسی« در گزارشی به بررســی روابط اروپا و آمریکا 
و تاثیــر روی کار آمدن »جو بایدن« در واشــنگتن بر 
این روابط و بخصوص تاش رئیس جمهور فرانسه برای 
دستیابی به استقال کشورش در نتیجه استقال اروپا 
از آمریکا پرداخته اســت.به نوشــته فارن پالیسی، در 
بسیاری از پایتخت های اروپایی پیروزی بایدن با نفسی 
از روی آسودگی بعد از چار سال دردسر با ترامپ مورد 
اســتقبال قرار گرفت اما در کنار شادی ناشی از وعده 
بازگشــت آمریکا به چندجانبه گرایــی، پیروزی بایدن 
شــکاف های قدیمی و جدید در خصــوص نقش اروپا 
در صحنه جهانی را نمایــان می کند.بنابر این گزارش، 
این مســئله بخصوص مقامــات فرانســوی را به فکر 
وامی دارد که تا چه حدی ریاست جمهوری بایدن مانع 
فشار آن ها که از قبل هم دشــوار بود برای رسیدن به 
اتحادیه اروپای مستقل به لحاظ ژئوپولتیک خواهد شد؛ 
پروژه ای که »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در 
ســال های اخیر مطرح کرده و به نظر می رسد رویکرد 
یک جانبه گرایانه و منتقدانه ترامپ در قبال اروپا به نفع 
آن بوده است.ماکرون در یک مصاحبه اخیر این سوال را 
مطرح کرد که »آیا تغییر در دولت آمریکا باعث خواهد 
شــد که اروپایی ها تاش برای دســتیابی به استقال 
استراتژیک بیشتر را رها کنند؟« ماکرون چشم اندازی 
را ترســیم کرده که در آن اروپا می تواند موقعیت خود 
را در جهان تحت سلطه غول هایی مانند آمریکا و چین 
حفظ کند. او در حالی که آمریکا را متحد تاریخی اروپا 
خوانده، بر تفاوت های فرهنگی و ژئوپولتیکی دو طرف 
اقیانوس اطلس تاکید کرده و گفتــه اروپا باید ارتباط 
اســتراتژیک خود را حفظ کند و اجازه انحصار دوگانه 
چینی-آمریکایی را ندهد. او به طور مشخص استدال 
کرده که این به معنای تاش های بیشــتر برای تقویت 
اروپا به لحاظ دفاعی، در عین مقابله با وابستگی به این 
 ۵G دو قدرت به لحاظ فناوری اســتفاده از شبکه های
و فضای ذخیره ســازی ابری است.به نوشته این نشریه 
آمریکایی، او همچنین خواستار اقدام علیه سلطه مالی 
واشنگتن شده که خود را وقتی نشان داد که تحریم های 
آمریکا شــرکت های اروپایــی را که با ایــران تجارت 
می کردند بعد از خروج واشــنگتن از توافق هســته ای 

ایران در ســال ۲۰۱۸، تهدید می کرد. فرانســه قوی تر 
از طریق اروپای قوی تر از ســال ها پیش شعار ماکرون 
و بخشــی از دی ان ای سیاسی این کشور بوده است.در 
ادامه این گزارش آمده اســت: حاا ســوال اصلی برای 
پاریس این است که آیا با رفتن ترامپ همچنان شرکای 
اروپایی فرانسه از این نگرش استقبال خواهند کرد؟ در 
ســال های اخیر با توجه به جنگ های تجاری ترامپ، 
انتقاد از ناتو و نزاع های اقتصادی و سیاســی واشنگتن 
با اروپا بر سر مسائل مختلف از ایران گرفته تا تغییرات 
آب و هوایــی، به نظر می رســید اروپــا می تواند نقش 
مســتقل تری را برای خود رقم بزند. مقامات فرانسوی 
و آلمانی هم که از فشــار اقتصادی آمریکا خشــمگین 
بودند، به وضوح از بازیابی استقال اقتصادی اروپا حرف 
می زدند. در سال ۲۰۱۸ »ژان کلود یونکر« رئیس وقت 
کمیســیون اروپا عنوان سخنرانی خود درباره وضعیت 
اتحادیه اروپا را »ساعت استقال اروپا« عنوان کرد.بنابر 
این گزارش، اما این ها در حد حرف باقی ماند که به ویژه 
نگاهی به وضعیت دفاعی اروپا این مســئله را مشخص 
می کند. برای بودجه دفاعی اروپا که به منظور توســعه 
فناوری نظامی و تقویت همکاری ایجاد شــد، در هفت 
سال گذشــته ۴۰ درصد کمتر از رقم پیشنهادی اولیه 
کمیسیون اروپا منبع اختصاص داده شده است.  چنین 
نقص هایی در هفته های اخیر در بین اختاف نظرهای 
مقامات اروپایی خود را بیشتر نمایان کرده است. وزیر 
دفاع آلمان در مقاله ای برای نشــریه »پالتیکو« نوشت: 
»توهمات استقال استراتژیک اروپایی باید پایان یابد؛ 
اروپایی ها نخواهند توانســت نقش حیاتی آمریکا را به 
عنوان یک تامین کننده امنیت جایگزین کنند«.ماکرون 
در واکنش، در مصاحبه با نشریه »گراند کانتیننت« این 
اظهارات »کرمپ کارنبائــور« وزیر دفاع آلمان را مورد 
انتقــاد قرار داد و ســخنانش را »ســوء بیان تاریخی« 

توصیف کرد و مدعی شد که »آنگا مرکل« صدراعظم 
آلمان هم با گفته وزیر خود موافق نیســت.با این حال، 
هفته گذشته وزرای دفاع آلمان و فرانسه در یک مطلب 
مشــترک اذعان کردند که همکاری ترانس آتانتیک 
باید متعادل تر شــود؛ بخصوص در پی تصمیم ترامپ 
برای بیرون کشــیدن هزاران سرباز آمریکایی از آلمان. 
برلین می داند که بــا توجه به اختصاص فزاینده منابع 
آمریکا برای تقابل با چین، اروپا باید بخش بیشــتری 
از بــار را به دوش بکشــد. بنابراین آنچه باعث اختاف 
بیشتر شده، مسئله تاکید است. وزیر دفاع آلمان اصرار 
دارد که اروپا باید هزینه های نظامی خود را افزایش دهد 
و برخی وظایف امنیتی ایاات متحده را در همسایگی 
خود برعهده بگیرد اما آن را به عنوان راهی برای جدی 
گرفته شدن از سوی واشــنگتن و تقویت ناتو و روابط 
ترانس آتانتیک می داند و نه برای جایگزینی آن ها.این 
گزارش می افزاید: مشکل ماکرون این است که حتی اگر 
به رویکرد آلمان رضایت بدهد، مشخص نیست که این 
رویکرد عملی شود. به گفته »هانس مال« از انیستیتو 
امور بین الملل و امنیت آلمان، نظر یک وزیر لزوماً موضع 
کل دولت نیســت به ویژه ائتافی غیر یک دســت که 
آلمان را اداره می کند و دیگر این که خروج برنامه ریزی 
شــده »آنگا مرکل« از دولت آلمان در سال آینده بر 
هر گونه تداوم رویکرد فعلی برلین ســایه می اندزد. از 
ایــن نظر، به گفته مال، کشــمکش اخیر بین آلمان و 
فرانسه با توجه به بی اعتمادی پاریس به انجام تعهدات 
هزینه های دفاعی از ســوی برلین، احتمااً تاشــی از 
جانب ماکرون برای افزایش فشــار بوده است. در حالی 
که بودجه دفاعــی آلمان در ســال های اخیر افزایش 
داشــته، این کشــور همچنان کمتر از دو درصد تولید 
ناخالص داخلی را صرف هزینه های دفاعی ناتو می کند.

در پایان این گزارش گفته شــده، بنابراین و با در نظر 
گرفتن پیروزی بایدن، بعید به نظر می رسد که ماکرون 
شاهد پیشرفت بزرگی در چشم انداز خود برای اروپایی 
قوی تر باشد. به عاوه این که سایر اعضای اتحادیه اروپا 
و ناتو مثل لهســتان و )به میزان کمتر( مجارســتان و 
کشــورهای حوزه بالتیک کمتر از آلمان مایل به دنبال 
کردن استقال استراتژیک از آمریکا هستند. »لکسن« 
از مؤسســه مطالعات سیاســی پاریس معتقد اســت 
رئیس جمهور فرانسه در این رویکرد کامًا منزوی است. 
وی گفت: بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا همچنان 
نسبتاً به پذیرش هژمونی آمریکا مشتاق هستند و این 

همان جایی است که پروژه ماکرون متزلزل می شود.

فارن پالیسی:
 بایدن تهدیدی برای پروژه استقال ماکرون
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افراد دارای گروه خونی O ممکن اســت مستعد ابتا به مشکات معده 
باشــند که می تواند به صورت ریفاکس اســید معده ظاهر شود. برای 
کمک به تسکین و مبارزه با این بیماری، باید چایی مانند چای زنجبیل 
یا فنجان چای سبز بنوشــید که این عارضه را کاهش دهد. افراد دارای 
گروه خونی A افراد بســیار تحلیل گر، عاطفی و معموا بســیار آسیب 
پذیر و مستعد استرس هستند. این به این معناست که سطح بااتری از 
کورتیزول )هورمون استرس( در آن ها وجود دارد. بنابراین، یکی از چای 
های خوب برای کمک به آرامش اعصاب در این افراد، چای آویشن است. 
همچنین چای گل یاس و گل همیشه بهار برای این افراد بسیار مناسب 
هستند. افراد با گروه خونی B غالباً لجباز، تنبل و اغر به نظر می رسند و 
متابولیسم کندی دارند. این افراد مستعد ابتا به بیماری های خود ایمنی، 

چاقی هستند و اغلب از خستگی مزمن و خواب نامنظم رنج می برند.

پژوهشــگران انگلیســی در بررسی جدید خود توانســته اند نوعی 
فراماده در طبیعت بیابنــد که می تواند صدا را جذب کند. طبیعت 
گاهــی راه حل هایــی دارد که بهتریــن فناوری ها را نیز شــرمنده 
می کند. دهه هاست که دانشــمندان تاش می کنند تا یک جاذب 
صدا ارائه دهند؛ ماده ای که به دقت مهندســی شده است تا بتواند 
امواج آکوســتیک را برای برقراری آرامش و ســکوت مدیریت کند. 
پژوهشگران به تازگی دریافته اند که ممکن است چنین فراساختاری 
 )Moth("در حال حاضر در طبیعت و در بال حشرات موسوم به "بید
بدون گوش وجود داشته باشد. پولک های پارو شکل برخی از بیدها، 
کارآیی زیادی در جذب صدا دارند و می توان آنها را به عنوان فرامواد 

طبیعی طبقه بندی کرد. این یک کشف هیجان انگیز است.

"ابر ماژانی بزرگ")LMC( یک کهکشان اقماری است که در همسایگی 
کهکشــان راه شــیری قرار دارد و همانند ابری کم نور در آسمان شب 
نیمکره جنوبی قابل مشــاهده است. پیشتر یک مطالعه نشان داده بود 
که ابر ماژانی بزرگ مانند کهکشــان راه شیری توسط هاله ای از ماده 
تاریک احاطه شــده است. همانطور که دانشــمندان معتقد بودند، ابر 
ماژانی بزرگ حدود ۷۰۰ میلیون سال پیش از مرز کهکشان راه شیری 
عبور کرده است و به دلیل محتوای ماده تاریک زیادی که داشته است، 
ســاختار و حرکت کهکشــان ما را در هنگام عبور تحت تاثیر قرار داده 
است. دیســک/قرص مارپیچی شکل ستارگان و سیارات توسط نیروی 
گرانشــی این کهکشــان کوچک تر یعنی ابر بزرگ ماژانی)LMC( با 

خشونت شدید کشیده، پیچ خورده و تغییر شکل یافته است. 

چای مناسب برای هر گروه خونی

 کشف یک فراماده جاذب
 صدا در طبیعت

کهکشان راه شیری توسط 
همسایه اش کشیده شده است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مراسم اهدای نفس

آئودی A3 اسپرت بک 2020 جدیدترین قربانی تست گوزن!
پشــت سر گذاشتن تست گوزن کار آسانی نیست و درحالی که شاید فکر کنید خودروهای کوچک تر شانس بیشتری برای پاس 
کردن این تست داشته باشند اما همیشه این گونه نیست. بله قطعاً شاسی بلندها و پیکاپ های انگشت شماری خواهند توانست 
در این تست عملکرد خوبی داشته باشند اما برخی مدل ها همچون میتسوبیشی L2۰۰ تست گوزن را با نتیجه قابل قبولی پشت 
سر گذاشته اند. اخیراً MK۷۷ اقدام به تست آئودی A3 اسپرت بک 2۰2۰ کرده است. این خودرو در اولین تاش خود با سرعت 
۷۵ کیلومتر در ساعت وارد مسیر شده و اگرچه آن را با موفقیت پشت سر گذاشته اما کم فرمانی شدیدی را نشان داده و با برخی 
مخروط ها برخورد کرده است. با کاهش سرعت به ۷2 کیلومتر در ساعت راننده توانسته بدون برخورد به مانعی تست را پشت سر 
بگذارد. نسل فعلی A3 اسپرت بک اخیراً با اضافه شدن نسخه پاگین هیبریدی TFSI e ۴۰ به روز شده است. این مدل از پیشرانه 
۱.۴ لیتری با قدرت ۱۴۸ اسب بخار و گشتاور 2۵۰ نیوتون متر استفاده کرده و یک پیشرانه الکتریکی دیگر نیز با خروجی ۱۰۷ 
اسبی و گشتاور 33۰ نیوتون متری وجود دارد. این نیرو از طریق گیربکس ۶ سرعته S ترونیک به چرخ های جلو فرستاده شده و 

باعث ثبت شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ۷.۶ ثانیه ای و حداکثر سرعت 22۷ کیلومتر در ساعتی می شود. 

کرونا 960 میلیون دار خرج روی دست ژاپنی ها می گذارد
مبلغی که کمیته برگزاری بازی های المپیک باید برای پیگشیری از شیوع ویروس کرونا در طول بازی ها هزینه کند، مشخص 
شــد. کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو قرار است گزارشی از راهکارهایی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در زمان 
برگزاری بازی ها در نظر گرفته را در 2 دســامبر)۱2 آذر(  ارائه کند اما نکته قابل توجه این اســت که هزینه انجام این اقدامات، 
۹۶۰ میلیون دار تخمین زده شده است. این هزینه ها شامل راه اندازی زیر ساخت های مراقبتی و بهداشتی، تجهیزات ازم برای 
جلوگیری از شیوع ویروس و راه اندازی سیستم های گرفتن تست کرونا است. گفته می شود دولت ژاپن تا حدودی این هزینه 
را تامین می کند با این حال کمیته برگزاری به فکر تامین منابع از طریق اسپانسر ها، گرفتن خسارت از بیمه و همچنین کاهش 
هزینه های اضافی است. ژاپن در تاش است با صرفه جویی بتواند المپیک را با هزینه کمتری برگزار کند و با اصاحاتی که ژاپن 

در نظر گرفته 3۰ میلیارد ین )حدود 2۹۰ میلیون دار( صرفه جویی خواهد شد.
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پیشنهاد

چهره روز

»وصیت ها«
رمان »وصیت ها« نوشــته مارگارت اتوود منتشر شد. 
کتاب صوتی »وصیت ها« با صدای متین بختی توسط 
»واوخوان« منتشر شده است. در معرفی نسخه صوتی 
»وصیت ها« عنوان شده است: این کتاب صوتی حدود 
۱۴ ساعت زمان دارد و براساس نسخه  »نشر سنگ« با 
ترجمه  علی شاهمرادی تولید شده است. »وصیت ها« 
آخرین رمان مارگارت اتوود، نویســنده  سرشــناس 
کانادایی، در حال و هوای رمان »سرگذشــت ندیمه« 
اســت. اتوود در این رمان، ماجراهای ۱۵ سال بعد از 
»سرگذشت ندیمه« را شــرح می دهد. »وصیت ها« 
بافاصله بعد از انتشار مورد استقبال قرار گرفت. این 
رمان به طور مشترک با رمان »دختر، زن و دیگران« 

نوشته  برنادین اواریستو، نویسنده  انگلیسی، جایزه  »بوکر« سال گذشته را از آن خود کرد.
بخشی از کتاب وصیت ها

آن  ها ما را به مرکز پزشکی پناهندگان َکمپوبلو بردند و مرا پر از آنتی  بیوتیک کردند، بنابراین وقتی 
از خواب بیدار شدم بازویم دیگر متورم و دردناک نبود.خواهرم اگنس کنار تختم بود، شلوار جین 
و سویی  شــرتی پوشیده بود که رویش نوشته شده بود »کمک کن با سرطان کبد بجنگیم، برای 
زندگی ما تاش کن.« فکر کردم چه قدر جالب است، چون کاری که ما کرده بودیم هم تاش برای 
زندگی بود. دســتم را گرفته بود. آدا در کنارش بود و الیجا و گارت. همه مثل دیوانه  ها نیش  شان 
باز بود.خواهرم به من گفت: »این یه معجزه ســت، تو زندگی ما رو نجات دادی.«الیجا گفت: »ما 
واقعاً به هر دو شما افتخار می  کنیم. هرچند درباره  ی اون قایق بادی متأسفم، اون ها قرار بود شما 

رو تا بندرگاه بیارن.«

دیوید پراوز 
»دیوید پراوز« بازیگر نقش »دارث ویدر« در سه گانه اصلی 
»جنگ ستارگان« در سن ۸۵ سالگی درگذشت. »دیوید 
پراوز« که در دوران جوانی در رشــته ورزشــی بدنسازی 
فعالیت می کرد پیش از دعوت از سوی »جورج لوکاس« 
برای بازی در ســه گانه اصلی »جنگ ستارگان« در نقش 
های »دارث ویدر« و »چوباکا«، در چندین فیلم در نقش 
هیوا و یا شخصیت منفی بازی کرده بود. او که متولد سال 
۱۹3۵ در بریستول انگلستان بود از ابتدا به ورزش بدنسازی 
و وزنه برداری عاقه بود و در اوایل دوران جوانی در رقابت 
های »مستر یونیورس« شرکت کرد و در انجا با چهره هایی 
چون »آرنولد شوارتزنگر« آشنا شد. »پراوز« اولین حضور 
سینمایی خود را در فیلم »کازینو رویال« از مجموعه جیمز 
باند در ســال ۱۹۶۷ تجربه کرد و در این فیلم در نقش هیوای فرانکشتاین بازی کرد و گرچه او به سبب 
فیزیک اش برای این نقش انتخاب شده بود اما به حرفه بازیگری عاقه مند شد و تصمیم گرفت آن را دنبال 
کند و در ادامه در چندین فیلم از جمله »پرتقال کوکی« ساخته »استنلی کوبریک« و بسیاری از فیلم های 
ترسناک حضور یافت. او در قسمت اول مجموعه اصلی »جنگ ستارگان« در سال ۱۹۷۷، دنباله آن »جنگ 
ســتارگان: امپراتوری ضربه می زند« )۱۹۸۰( و »جنگ ستارگان: بازگشت جدای« قسمت آخر از سه گانه 
اصلی این مجموعه فیلم علمی و تخیلی بازی کرده است. پراوز در بسیاری از صحنه های حضور دارث ویدر در 
لباس این شخصیت منفی داستان های جنگ ستارگان قرار داشته که البته در نسخه ای از این فیلم ها که در 
کشورهای غربی اکران شده، جیمز ارل، بازیگر آمریکایی به عنوان صداپیشه ی این شخصیت، کار دوبله را پس 
از تولید برعهده داشته است. ضمن اینکه در شماری از صحنه های درگیری این شخصیت نیز، باب اندرسون، 

کشتی گیر المپیکی انگلستان بدل کار او بوده است.

فرهنگ

علی رهبری با تقســیم بندی اهالی موســیقی به گروه 
های مختلف به لحاظ کســب درآمد، تاکید کرد، گروه 
پُردرآمدها که با آمدن کرونا، صرفا درآمدشان پایین آمده 
است، حق گله و شکایت از این وضعیت را ندارند؛ چراکه 
این روزها کرونا بســیاری از صنوف را کاما ورشکست 
کرده اســت. این آهنگساز و رهبر ارکستر باسابقه درباره 
شرایطی که هنرمندان موســیقی با شیوع کرونا درگیر 
آن هستند، می گوید: موسیقیدان ها چند دسته هستند 
و باید آنها را به دســته های مختلف تقســیم کرد؛ گروه 
اول مختص به  موسیقیدان هایی است که پیش از کرونا 
وضعیت مالی خیلی خوبی داشتند که آنها نباید در این 
شرایط شاکی باشــند. اصا در چنین شرایطی نباید از 
وضــع زندگی افراد معــروف و پردرآمد صحبت کرد و به عقیده من اگر هــم حرفی می زنند، پررویی 
می کنند. در زمانی که میلیون ها آدم در دنیا ضررهای بزرگ می کنند، کســی که درآمدش پایین آمده 
است، نباید غر بزند. علی رهبری ادامه می دهد: گروه دوم افرادی هستند که شغل های دولتی دارند؛ مثا 
در ارکســتر می نوازند یا در مدرسه موسیقی تدریس می کنند که مدیران آنها درآمدی برایشان در نظر 
گرفته و به آنها رسیدگی خواهند کرد. بنیادها و موسسه هایی مانند بنیاد رودکی که همیشه درآمدهای 
بســیار باایی داشــته اند، اکنون باید از موسیقیدان ها حمایت کنند و اگر هم بگویند پول نداریم، پس 
واقعا کار خود را درســت انجام نداده، صرفه جویی نکرده و یا به فکر روز مبادا نبوده اند. دومین نهادی 
که باید در این شــرایط از موسیقیدان ها حمایت کند، خانه موسیقی است که باید دست از شعار دادن 
بردارد و اکنون که برخی از موسیقیدان ها بیکار هستند و از هیچ راهی نمی توانند درآمد داشته باشند، 

از آنها حمایت کند.

همه حق ندارند از کرونا شاکی باشند


