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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی گفت: فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که استخوان های دشمن 
در حال خرد شدن است.ابراهیم رضایی، با اشاره به مباحثی که سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس شورای 
اسامی مطرح کرد، گفت: سردار قاآنی در وهله اول بر لزوم خروج آمریکا از عراق و منطقه تأکید کرد.وی بیان کرد: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در این جلسه خاطراتی را از حاج قاسم سلیمانی مطرح و نقش حاج قاسم سلیمانی در حمایت از محور مقاومت در منطقه، لبنان، سوریه، فلسطین و عراق را تشریح 

کرد و از قدرتمند تر شدن مقاومت در دوران فرماندهی حاج قاسم در سپاه قدس سخن گفت.....

www.sobh-eqtesad.ir

روایت نماینده مجلس از سخنان قاآنی در مجلس: 
 زوال نیروهای آمریکایی در منطقه قریب الوقوع است

info@sobh-eqtesad.ir

چرا فاطمه )س( اساس بقاست
اشراف قریش در زمان پیامبر به دو دسته تقسیم میشدند. یک دسته 
بــا پیامبر و رســالت او مخالفت میکردند و عده ای هم با ســکوت و 
بی طرفی منتظر بودند شرایط مسیر قدرت را تعریف نموده خود را در 
بستر قدرت به اعتبار قریشی بودن به قدرت بچسبانند. از میان این دو 
دسته تعداد بسیار کمی به رسالت رسول گرامی اسام از منظر رسالت 
به ما هو رسالت نگاه میکردند. در دوره ده ساله تبلیغ اسام بصورت 
مخفیانه و فرد به فرد جنگ قدرت در فضای بیرون از موازین اعتقادی 
مشهود بود. مخالفین رســالت پیام را می شنیدند اما با شرایط خود 
تطبیق میدادند و همین امر موجب میشــد در مسیر رسالت رسول 
گرامی اســام نظاره گران در کمین نشسته نقشه راه طراحی کنند. 
این نقشه راه حاکی از آن بود که چگونه میتوان با سیاست، قدرت را 
از چنگ مسلمانان خارج  و به نفع مطامع خود مصادره نمود. جریان 
که به خروج رسول گرامی اسام از مکه انجامید اردوگاه کفر و نفاق در 
یک واخوردگی فرو رفتند و زمینه را برای مبارزه و جنگ علنی فراهم 
کردند. بعد از هجرت پیامبر اسام به مدینه و استقبال مدینه از ایشان 
مطالبه گران با دو شیوه با رسول گرامی اسام رفتار کردند. شیوه اول 
تقابل علنی و براه انداختن جنگ و شیوه دوم نفوذ در ساختار حکومت 
و رصد نمودن شرایط برای زمان مناسب. تا اینکه بعد از عروج ملکوتی 
رســول گرامی اسام زمینه را برای چرخاندن شرایط بسمت مطامع 
خود آماده یافته و ماجرای سقیفه بنی ساعده را براه انداخته و مسیر 
را از مسیر دلخواه رسول گرامی اسام در هاله ای از تزویر که یک روی 
آن ظاهری اسامی داشت و روی دیگر آن از اشرافیت دوران جاهلی 
انباشته بود، چرخانیدند. رســالت دخت پیامبر از اینجا آغاز میشود 
که با انگیزه افشــای تزویر خانه به خانــه در تدارک یادآوری نیات و 
فرامین رســول گرامی اســام به ذکر مناقب شوی خود که امام اول 
مسلمین محسوب میشدند پرداخته و تخم تردید در موازین حکومت 
اشــراف را نهادینه کردند. اگر نبود اقداماتی که فاطمه زهرا سام اه 
علیها در این بنیان گذاری، که به کرسی افکار و اذهان نشانید هرگز 
اثری از اسام راستین باقی نگذاشته بودند. علت اصلی حمله به منزل 
ایشــان هم همین امر است که فاطمه رسالتی پایدار را بنا نهاده بود 
که صاحبان قدرت تزویر و نفاق این اســاس را بر نمیتابیدند. همین 
اساس شــرعا و عرفا و مفهومی و استدالی موجب بقای تفکر شیعه 
و ماندگاری امامت گردید. در انقاب اسامی ایران که ریشه در نیت 
فاطمه زهرا سام اه علیها داشت و در نهاد خود زمینه احیای امامت 
را برای آماده سازی شــراط ظهور فراهم میکرد نیز اشراف دو دسته 
شدند و با امام خمینی رحمت اه علیه به شیوه مبارزه با رسول گرامی 
اســام عمل نمودند. یک دسته به تقابل علنی و دسته ای به نفوذ و 
زمینه ســازی برای به قدرت رسیدن خود پرداختند. حتی برخی از 
شــاگردان حضرت امام رحمت اه علیــه موذیانه و یا حتی جاهانه 
بدون اینکه بدانند چه جریان هایی آنها را تحریک میکنند با مقابله با 
امام رحمت اه علیه پرداختند. فراموش نمیکنم آیت اه آذری قمی 
به همراه برخی دیگر از اعضای جناح بظاهر تعریف شده بعنوان جناح  
راست آن زمان با عقبه سازمان مجاهدین انقاب اسامی در روزنامه 
رســالت نظرات خود را بیان می کردند و قصدشان شاید خیر بود اما 
نمیدانستند اگر عنصر مفهومی وایت مطلقه که نظر امام رحمت اه 
بــود را بزنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این طیف، قبل از صدور فتوای 
امام درباره وایت مطلقه، تا حدودی با این نظر امام مخالف بودند و در 
روزنامه رسالت نیز نظرات خود را بیان می کردند. مهدی نصیری که در 
آن زمان در روزنامه کیهان مسئول تدوین مقاات بود، درباره شرایط 
صدور فتوای حضرت امام درباره وایت مطلقه فقیه و نحوه تشــکیل 
مجمع تشخیص مصلحت می نویسد: »در سالهای ۶۴ و ۶۵ بحثی در 
روزنامه رسالت توسط جریانی که نزدیک به جامعه روحانیت و جامعه 
مدرســین بود، مطرح شد مبنی بر اینکه اختیارات حاکم و حکومت 
اسامی در چارچوب احکام اولیه و ثانویه است و فراتر از آن اختیاری 
بــرای جعل حکم و قانون ندارد. این حرف بدان معنا بود که حکومت 
و نظام اسامی نمی توانست برای بسیاری از امور جدید و مستحدث 
ماننــد مالیات و قانون کار و دهها مــورد دیگر مداخله و قانونگذاری 
کند، چرا که مثا بر اساس این نگاه، در احکام اولیه آنچه مطرح است 
خمس و زکات است و سخنی از مالیات نرفته است و یا اینکه دولت 
حق نداشت در قرارداد بین کارفرما و کارگر دخالت کند و کارفرما را 
ملزم به بیمه و یا حداقــل حقوق کند، چرا که در احکام اولیه دینی 
آنچه بین کارفرما و کارگر قرارداد می شود، اعتبار دارد و عامل سومی 
بــه نام دولت نمی تواند مداخله کند. آیت اه آذری قمی عضو جامعه 
مدرسین و احمد توکلی وزیر کار اول دولت مهندس موسوی از جمله 
کسانی بودند که این بحث را در روزنامه رسالت دنبال می کردند. این 
موضوع تنش هایی را در سطح مجلس و مطبوعات و محافل حوزوی 
برانگیخت و دولت را در تنگنا قرار داد. از همین رو وزیر کار وقت، آقای 
سرحدی زادهـ  که بخشی از این بحث ناظر به قانون کار بودـ استفتایی 
را خطاب به امام خمینی)ره( درباره میزان اختیارات حکومت و دولت 
اسامی ارسال کرد و امام در پاسخ به سئواات وی، اختیارات حاکم 
و حکومت اســامی را فراتر از احکام اولیه و ثانویه دانسته و تصریح 
کردنــد که هرجا مصلحت جامعه و نظام اقتضاء کند، حکومت دینی 
می توانــد جعل قانون کرده و در صورتی کــه آن قانون در تعارض با 
حکم اولی شرع باشد، آن حکم را تا زمان وجود آن مصلحت تعطیل 
کند. همین فتوای امام بود که یک سال بعد در بازنگری قانون اساسی 
مبنای تشــکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد«. نگاه امام 
)ره( یک نگاه کاما فاطمی اســت و در این شرایط به اعتبار استقبال 
مردم از پیروزی انقاب اسامی زمینه را برای تفکر اشرافیت در قالب 
دین علیه دین بست. لذا باید دانست که  فاطمیه یک مسیر است که 
از مبارزه  با استکبار بعد از پیامبر آغاز شده و در مسیر تجلی امامت 
سیر کرده و همراه با انقاب اسامی از پیچ و خمها عبور خواهد نمود 

و ظهور منجی عالم بشریت را محقق خواهد نمود.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضاییه گفت: ترامپ اولین جنایتکار پرونده ترور شــهید سلیمانی 
است که در مقابل مردم دنیا به جنایتش اعتراف کرد.به گزارش مرکز رسانه قوه 
قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور 
ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و همراهانش که صبح 
دیروز با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه های مسئول پیگیری پرونده برگزار 
شد، تصریح کرد: شــهادت سردار سلیمانی موضوعی است که نه داغ آن و نه 
مطالبه مردم برای خونخواهی او و مجازات و کیفر آمران و عامان این جنایت 

هرگز به سردی نمی گراید.

کیفرخواست ترور شهید سلیمانی، تنها دعوی حقوقی خانواده شهید 
یا ملت ایران نیست

رئیس قوه قضاییه، ســردار ســلیمانی را نماد مبارزه با تروریسم و شخصیتی 
امنیت ســاز برای منطقه معرفی کرد و گفت که کیفرخواســت برای مجازات 
مجرمینی که در ترور وی نقش داشتند، تنها دعوی حقوقی خانواده آن شهید 
یا ملت ایران نیســت بلکه ادعانامه امت اســام و آزادگان عالم علیه تروریسم 

دولتی آمریکاست.

اســناد و مدارک برای پیگیری موضوع و درخواســت کیفر آمران و 
عامان این جنایت به میزان ُمکفی وجود دارد

رئیســی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی پرونده ترور شهید سلیمانی متناسب 
با جایگاه و شخصیت سیدالشهدای مقاومت، خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک 
برای پیگیری موضوع و درخواست کیفر برای آمران و عامان این جنایت بزرگ 
به میزان ُمکفی وجود دارد.رئیس دستگاه قضا بر همین اساس خاطرنشان کرد 
که قوه قضاییه این پرونده را به عنوان بخشی از انتقام سختی که از آمریکایی ها 
گرفته خواهد شــد، با جدیت پیگیری خواهد کرد.رئیس قوه قضاییه با تقدیر 
از اقدامات ســپاه قدس و دیگر بخش های دولتــی و غیر دولتی مربوطه برای 
پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور شــهید سلیمانی در یک سال گذشته، 
از همکاری رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز تقدیر و بر ضرورت تداوم این 

همکاری در سه حوزه کیفری، حقوقی و بین المللی تأکید کرد.

سازوکارهای ازم برای پیگیری موضوع در بخش های حقوقی و کیفری 
فراهم شده است

رئیســی با بیان اینکه ســازوکارهای ازم برای پیگیری موضوع در بخش های 
حقوقی و کیفری فراهم شــده اســت، بر لــزوم نگاه انقابی در برداشــت از 

کنوانسیون ۱۹۷۳ و دادگاه بین المللی کیفری تأکید کرد.

هیچ عنصری نباید مانع رســیدگی و پاسخگویی مقامات آمریکا در 
قبال جنایاتی شود که مرتکب می شوند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعای برخورداری سران رژیم آمریکا از مصونیت 
قضایی به دلیل برخورداری از جایگاه های حقوقی گفت: هیچ عنصری نمی تواند 
مانع رســیدگی و پاسخگویی مقامات آمریکا در قبال جنایتی شود که در ترور 
شهید سلیمانی مرتکب شده اند.رئیسی افزود: همه باید در برابر قانون نسبت به 
اعمال خود پاسخگو باشند و این که برخی افراد مدعی هستند مقامات آمریکا 
از مصونیت حقوقی برخودارند، برداشت سیاسی است که از نظر منطق حقوقی 
و قوانین بین الملل مورد پذیرش نیست. چرا که از نظر قانون هر شخصی که 

جرم انجام داد، در هر جایگاه و مقامی باید کیفر شود.

ترامپ اولین جنایتکار پرونده ترور شهید سلیمانی است که در مقابل 
مردم دنیا به جنایتش اعتراف کرد

رئیســی گفت: ترامپ اولین جنایتکار پرونده ترور شــهید سلیمانی است که 
خودش در مقابل همه مردمان عالم به این جنایت اعتراف کرده و نمی توان او 

را از مجازات این عمل مصون دانست.

دوره ترامپ که تمام شده، اما جایگاه او نیز موجب مصونیت از کیفر 
این جنایت نبود

رئیسی افزود: خوشبختانه دوره ریاست جمهوری ترامپ تمام شده، اما حتی اگر 
دوره مسئولیت او تمام نشده بود هم این منطق قابل قبول نیست که کسی به 
دلیل قرارگرفتن در یک جایگاه اداری و سازمانی مقابل قانون پاسخگو نباشد.

رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطر نشان کرد که موضوع مصونیت مقامات 
آمریکا و موانع حقوقی مشابه، قابل برطرف شدن هستند و وزارت امور خارجه، 
معاونــت بین الملل قوه قضاییه و دادســتانی را موظف به پیگیری جدی این 
موضوع کرد.رئیســی بر این موضوع هم تأکید کرد که برای پیگیری حقوقی 
و قضایی پرونده شــهید سلیمانی متناسب با جایگاه ویژه این فرمانده شهید، 
باید به گونه ای عمل شود که هم از نظر شرع و قانون و هم از نگاه ناظران آگاه 
قابل قبول باشــد.رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد که در پیگیری 
این پرونده باید افکارعمومی دنیا احساس کند که یک مجرم که مرتکب اقدام 
تروریستی علیه یک حکومت شده، متناسب با این جنایت به سزای عمل ننگین 
خودش رسیده و این موضوع هم جنبه بازدارندگی دارد و هم بخشی از انتقام 
ســخت از آمران این جنایت را شکل خواهد داد. رئیسی با تأکید بر همکاری 
هیأت مستشاری با دستگاه قضایی برای جمع آوری مدارک و اسناد ازم برای 
پیگیری پرونده شهید سلیمانی بر لزوم هماهنگی بیشتر در پیگیری این پرونده 
تأکید کرد و متذکر شد گذشت زمان نباید باعث سستی در این کار شود.وی با 
اشاره به نظر برخی اعضای کمیته پیگیری پرونده شهید سلیمانی برای تسریع 
در پیگیری موضوع تأکید کرد که این پرونده باید با نگاه انقابی دنبال شــود، 
اما حتماً ازم است تمام ابعاد و زوایای موضوع به دقت مورد توجه قرار گیرد تا 

کیفرخواستی جامع و قابل قبول ارائه شود.

اعطای نیابت قضایی به شش کشور برای پیگیری پرونده ترور شهید 
سلیمانی

در این نشســت، علی القاصی مهر دادستان تهران گزارشی از فرایند پیگیری 
حقوقی و قضایی پرونده شــهادت سردار ســلیمانی ارائه کرد و گفت که بعد 
از تشــکیل پرونده در دادسرای تهران به دستور رئیس قوه قضاییه، هیأت های 
مستشاری و قضایی برای بررسی ابعاد پرونده در سطح داخلی و خارجی تشکیل 
شــد.وی با اشــاره به تعیین یک بازپرس ویژه برای این پرونده در دادســرای 
ویــژه بین الملل تهران به منظور تحقق و جمع آوری دایل و مســتندات، از 
۵۰۰ فقــره مکاتبه با نهادهای امنیتی و دیپلماتیک به منظور انجام تحقیقات 
و همچنین نظرخواهی برای صدور قرار نهایی و کیفرخواست بر اساس حقوق 
بین الملل خبر داد و گفت که برای پیگیری موضوع به ۶ کشور نیابت قضایی 
اعطا شد.دادســتان تهران از عراق، سوریه، لبنان، قطر، اردن و کویت به عنوان 
کشــورهایی یاد کرد که برای آن ها نیابت قضایی صادر شده و اعام کرد پس 
از وصول نتیجه حکم صادره از سوی عراق تشکیل یک تیم فنی مشترک بین 
دو کشور برای تکمیل تحقیقات در دستور کار قرار گرفته است.القاصی مهر با 
اشــاره به برگزاری ۱۱ جلسه با هیأت های مستشاری و قضایی و دستگاه های 
ذیصاح در دادســرای تهران برای تبــادل اطاعات و هم افزایی این مجموعه 
ها، از تنظیم نیابت ها، شناســایی و صــدور حکم جلب بین المللی ۴۵ متهم 
آمریکایی که در ترور جنایت بار شهید سلیمانی نقش داشتند، به عنوان برخی 
نتایج این نشســت ها یاد کرد.وی همچنین گفت که پس از بررســی گزارش 
کمیته تحقیق عراق درباره حادثه تروریستی فرودگاه بغداد که اطاعات قابل 
توجهی داشــته است، کمیته ای به منظور ردیایی محل تردد و اقامت متهمان 
آمریکایی ترور در خارج از خاک آمریکا برای دستگیری و استرداد آن ها تشکیل 

شده است.
ادامه در صفحه دوم

جزئیات فرمول جدید قیمت گذاری 18 خودرو

افـزایشقیـمتازبهمـنماه
تا به امروز؛

 دولت یارانه چند خانوار
 را حذف کرد؟

اردکانیان در حاشیه جلسه دولت
 بخشی از مطالبات مالی کشور از عراق 

دریافت شد

دولت در سال ۹۸ مکلف به حذف یارانه نقدی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که فقط توانست یارانه ۲۶۲ هزار 
و ۹۷۹ خانــوار را حذف کند؛ البته بعد از ثبت اعتراض برخــی از این خانوارها، یارانه ۳۴ هزار و ۸۷۰ نفر از این 
افراد مجدداً واریز شد. طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطاعاتی در 
اختیار نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.برهمین اساس نیز 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی این بند، به منظور تدوین دستوالعمل اجرایی 

مربوط، نسبت به برگزاری جلسات....

جزییات اولین جلسه کمیته دستمزد؛

پیشنهادمزدمنطقهایردشد
قیمت نان افزایش می یابد؟

مدت هاست که خبر افزایش قیمت نان به گوش می رسد؛ در یکسو مردمی هستند که دیگر افزایش 
قیمت نان برایشان قابل تحمل نیست و در سوی دیگر نانوایانی که خود از قشر ضعیف هستند و با 
ثبات قیمت نان، زندگی و تولید روز به روز برایشان سخت تر می شود.؛  ماه هاست که مسئله گرانی و 
افزایش قیمت کااهای اساسی در صدر اخبار قرار گرفته است. نان یکی از مهم ترین کااهای اساسی 
است که زمزمه گران شدن آن اخیرا به گوش می رسد؛ در خصوص قیمت نان نیز مانند سایر کااها 
ادعاهای ضد و نقیض زیادی وجود دارد؛ بسیاری می گویند قیمت نان افزایش نخواهد داشت و برخی 
از افزایش قیمت نان صحبت می کنند. بســیاری افزایش قیمت نان را منطقی و ضروری می دانند و 
بسیاری هم از آثار و تبعات منفی که افزایش قیمت نان به همراه دارد می گویند.پیش از هر چیز باید 
گفت افزایش قیمت نان قطعا تاثیر زیادی بر بسیاری از خانوارهای دهک پایین درآمدی خواهد داشت 
و ممکن اســت ســفره ای که در سال های اخیر کوچک و کوچک تر شده است، با افزایش قیمت نان 
تهی شود؛ بنابراین نباید به صورت سطحی و عجوانه در خصوص قیمت این کاا تصمیم گیری کرد؛ 
اما این تنها روی ماجرا نیست؛ قصه افزایش قیمت نان در سمت دیگر نانوایانی را دارد که هزینه های 
تولید از آب، برق، بیمه، گاز گرفته تا حمل و نقل آرد و... روز به روز برایشان در حال افزایش است و 
در حالی که تورم همه ابعاد زندگی شان را تحت تأثیر قرار داده ، قیمت نان تغییر زیادی نکرده است.

چرا قیمت نان باید افزایش یابد؟
حدود چند ســال است که قیمت نان افزایش زیادی نداشته اســت و این موضوع سبب نارضایتی 
بســیاری از نانوایان شده است؛ آن ها می گویند در حالیکه هزینه های تولید چند برابر شده است، اما 
افزایش قیمت نان به نحوی نبوده تا این افزایش هزینه ها را جبران کند و پخت نان سود زیادی ندارد. 
به گفته بسیاری از نانوایان، ادامه فعالیت آن ها  تاکنون تنها به این دلیل بوده که تغذیه مردم در گرو 
شغل آنان قرار دارد؛ اما افزایش هزینه های تولید دیگر رمقی جهت تولید برایشان باقی نگذاشته است.

بنابر آن چه گفته شــد، در صورت عدم افزایش قیمت نان، نانوایان ضرری جدی خواهند دید و یا از 
کیفیت تولید خود خواهند کاست که هر دو مورد آثار جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت؛ ضرر 
و زیان نانوایان ممکن اســت به قیمت رفتن نان از ســفره مردم تمام شود؛ کاهش کیفیت نیز قطعا 
اعتراضات مردم را در پی دارد.مســئله دیگر این است که ثبات قیمت نان به جایی رسیده است که 
بسیاری از دامداران به جای نهاده های دامی، نان خشک و...، به دام های خود نان تازه می دهند. علت 
این موضوع نیز چیزی جز قیمت پایین نان نســبت به نهاده ها و نان خشک نیست؛ آن ها می گویند 
قیمت خوراک دام و نان خشک افزایش زیادی داشته است؛ بنابراین خرید نان تازه و خشک کردن 
مجدد آن برایشــان به صرفه تر و همچنین سالم تر است؛ ظاهر این مسئله نگران کننده نیست؛ اما با 
دقیق شدن در این موضوع در می یابیم، نانی که باید بر سفره مردم برود و برای آرد آن یارانه پرداخت 

شده است، خوراک دام می شود و این امر کمبود آرد را نیز به دنبال خواهد داشت.

سفره هایی که نباید فراموش شوند
افزایــش قیمت نان، تاثیر چندانی بر زندگی بســیاری از مردم نــدارد و این افزایش قیمت در کنار 
هزینه هایی که این خانوارها دارند، رقم چشم گیری نیست و شاید حتی یک درصد از هزینه های برخی 
از خانوارها را هم تشکیل ندهد. اما نباید فراموش کرد که تنها قوت سفره بسیاری از مردم، آن هم در 
شرایط تورمی، نان است و نان نقشی اساسی در تغذیه تعداد زیادی از مردم دارد؛ با افزایش قیمت نان، 
سفره این خانوارها خالی خواهد شد و دیگر این افراد توان تهیه این قوت اندک را هم نخواهند داشت.

مسئوان مربوطه این امر، باید در کنار توجه به منافع تولیدکنندگان )نانوایان( به سفره افرادی که نان 
تنها مهمان آن است، توجه داشته باشند و در صورت افزایش قیمت نان این افراد را نادیده نگیرند.

افزایش قیمت نان از کجا آغازشد؟
هرچند افزایش قیمت نان، طی سال های اخیر مطرح بوده است اما در سال ۸۹ و همگام با هدفمندی 
یارانه ها، دولت دهم حدود پنج هزار تومان به یارانه نقدی خانواده ها اضافه کرد و در ازای آن قیمت 
نان را افزایش داد. در همان سال گزارشی منتشر شد که در صورت حذف یارانه های آرد گندم، هزینه 
خانوارهای کم درآمد شــهری ۱۸درصد افزایش خواهد داشت.پس از آن و در دو سال ابتدایی دولت 
بعدی، قیمت نان تغییر چندانی نداشــت؛ اما ناگهان از ســال ۹۳، قیمت نان برای چند بار افزایش 
یافت؛ اکنون نیز در سال۹۹، دوباره زمزمه های گرانی نان آغاز شده اما هنوز تصمیمات قطعی در این 
خصوص اتخاذ نشده است.مدت زیادی است که نانوایان تقاضای افزایش قیمت نان را دارند؛ به زعم 
آنان بدون افزایش قیمت نان، نمی توان تولیدی با کیفیت داشــت؛ عدم افزایش قیمت نان بسیاری 
از نانوایان را بر آن داشت تا از وزن چانه کم کنند؛ بسیاری آرد بی کیفیتی که ضایعات گندم در آن 

آسیاب شده است، خریداری و استفاده می کنند. برخی نیز خودشان قیمت را باا برده اند.

رئیس قوه قضاییه:

 ترامپ اولین جنایتکار پرونده ترور شهید سلیمانی است

3

4

3

5

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 11 دی 1399  16 جمادی ااول 1442  31 دسامبر 2020سیاست
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4540 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

روحانی:گزیده خبر

 انتقام شهادت حاج قاسم سلیمانی حق مردم ایران است
رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه در رأس شهادت سردار سلیمانی 
بودند که این دو از مسئولین اصلی این جنایت هستند و البته دیگران هم در این سهیم 
و شریک اند و ملت ما دست از آن ها نخواهد کشید و حق مردم است تا از خون عزیزشان 
انتقام بگیرند. حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت با 
یادآوری اینکه »در روزهای پایانی سال 2020 هستیم و فردا آخرین روز این سال میادی 
است«، اظهار داشت: سال میادی ای که گذشت سال سختی برای کشورهای جهان بود 
چون از آغاز این سال گرفتار ویروسی شدند که در  قرن گذشته بی نظیر بود و سامت، 
فرهنگ، روابط مردم و اقتصاد جامعه دچار مشکل شد.وی افزود: امروز کشورهای جهان 
از لحاظ اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سامت جامعه شان دارای مشکاتی هستند، با اینکه 
از این موضوع بیش از 10 ماه گذشــته اســت و وارد ماه یازدهم شده ایم، همچنان این 

مشکل بزرگ وجود دارد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کادر درمان، مردم، سپاه، بسیج و تمام نیروها با همه توان 
و امکانات خود وارد صحنه شدند و همچنین از قرارگاه عملیاتی، وزارت بهداشت و همه 
کمیته ها که به خوبی کار و تاش کردند، تشکر می کنیم.روحانی ادامه داد: عاوه بر کرونا 
در سالی که فردا تمام می شود، با غم و درد بسیار بزرگی مواجه شدیم و در روزهای اولیه 
ســال 2020 با شهادت ســردار بزرگمان با ترور وحشیانه توسط مقامات آمریکایی و در 
رأسش نیز رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه مواجه بود که این دو از مسئولین اصلی این 
جنایت هســتند و البته دیگران هم در این ســهیم و شریک اند و ملت ما دست از آن ها 
نخواهد کشــید و و حق مردم اســت تا از خون عزیزشــان انتقام بگیرند.وی اضافه کرد: 
شهادت ســردار سلیمانی انتقام از جمهوری اســامی ایران، ملت های منطقه، انتقام از 
اســتقال کشــورهای منطقه و از ملت های بزرگی بود که در برابر توطئه های آمریکا و 
صهیونیسم ایستادند و آن را شکست دادند.رئیس جمهور تصریح کرد: آن ها نمی خواستند 
داعش این طور تمام شــود و بلکه می خواستند داعش حکومت منطقه را به دست بگیرد؛ 
داعش یعنی مشــتی مزدور صهیونیســم و آمریکا و دیدید که وقتی هم زخمی شــدند 
اسرائیلی ها آن ها را درمان کردند و به آن ها اسلحه دادند. صهیونیسم و آمریکا اول نفع را 
از جنگ و ناامنی در منطقه را می برند و این ها از ناامنی در عراق، ســوریه، لبنان، یمن و 
افغانســتان نفع می برند و کشــورهای منطقه نیز از عدم استقال ضرر می کنند. این ها 
می خواستند از مرد بزرگی که روبه روی نقشه های آنان ایستاد، انتقام بگیرند. برخی فکر 
می کنند که شهید سلیمانی فقط یک فرمانده  شجاِع بی نظیر بود، بله سردار شجاع بود و 
تنها فقط شهامت نیست و درایت او نیز مهم بود.روحانی با اشاره به سابقه آشنایی خود با 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یادآور شد: ما او را از سال 62 از نزدیک می دیدیم و از 
ســال های 76 که مســئولیت های جدید را به عهده داشت، در مقطعی به صورت هفتگی 
یکدیگر را می دیدیم و در دوران ریاست جمهوری نیز ماقات های زیادی داشتیم. او مردی 
باتدبیر و اهل تحلیل بود و سیاست منطقه و جهان را درک می کرد؛ به معنی واقعی کلمه 
معتــدل بود و نه در این خط و نه در آن خط و نه راســت و نه چپ بود و هیچ جناحی 
نمی تواند شهید ســلیمانی را متعلق به خود بداند. او قهرمان ملی و افتخاری برای ملت 
ایران و مسلمانان است؛ دشمنان خواستند قهرمان ملی را از ما بگیرند و اشتباه کردند و 
این قهرمان ملی ما، قهرمان ابدی شــد.وی به مجاهدت های سردار سلیمانی پرداخت و 
اظهار داشــت: او در دفاع مقدس، بعد در امنیت شرق و مرزها و بعدش هم برای مسائل 
منطقه و کمک به ملت های مسلمان به طور شبانه روز تاش می کرد و خلوص او از کام، 
عمل و بیان او مشهود بود. لحظات اولیه که داعش بر موصل مسلط شد و شروع به حمله 
به سامرا، کاظمین، کربا و نجف کرد، این شهید بزرگوار با همه اخاص و وجود به صحنه 
رفت؛ آن موقع وضعیت در عراق معلوم نبود و خود او به من می گفت که خیلی از آدم ها 
که از مسئولین بودند از منطقه سبز فرار کرده بودند و این شهید تک و تنها در این شرایط 
سخت با نیروهای مخلص خود در صحنه بود؛ البته مردم عراق به صحنه آمدند و مرجعیت 
فتوا داد؛ اربیل در حال ســقوط بود و آنهایی که در کردستان عراق شعار می دادند، فرار 
کرده بودند و کسی که در بیابان های کردستان عراق بود و تاش می کرد، شهید سلیمانی 
بود و این گونه میدان جنگ سخت است.رئیس جمهور با بیان اینکه شهید سلیمانی واقعاً 
حق بزرگی به گردن استقال و ثبات این منطقه دارد، خاطرنشان کرد: مضجع شریف و 
عتبات عالیات علیهم الســام حتماً شهید ســلیمانی را مورد لطف خاص خودشان قرار 
داده اند و خواهند داد؛ امامان بزرگوار ما در سامرا و کاظمین، موای ما امیرالمؤمنین)ع(، 
حضرت ابی عبداه)ع(، مضجع شریف 6 امام ما در آنجاست و همه این اماکن در خطر بود 
و داعشــی ها رحم نمی کردند. داعشی ها همان کســانی بودند که سامرا را تخریب کرده 
بودند؛ نه اینکه فقط گنبد، گلدسته و ضریح را تخریب کرده باشند، من خودم رفتم و دیدم 
که حتی قبر مطهر و ســنگ قبر هم شکافته شــده بود.روحانی گفت: این ها تا این حد 
بی رحم و به هیچ اصولی معتقد نبودند. این افراد پرورش یافته  اســتکبار و صهیونیست ها 
بودند و می خواستند منطقه را به هم بریزند و شهید سلیمانی نقش بزرگی در برابر آنها 
داشت؛ البته آمریکایی ها و صهیونیست ها از ابتدا از شهید سلیمانی عصبانی بودند. افراد 

دیگری هم بودند که منافعشــان در منطقه در خطر بود و آن ها هم از شــهید سلیمانی 
عصبانی بودند و در واقع از این شخصیت و کسی که نقشه های آن ها را در طول این مدت 
به هم ریخت، انتقام گرفتند.وی اضافه کرد: شهید سلیمانی با همه وجود از سال 2001 از 
زمان حمله آن ها به افغانستان و عراق و تا ظهور داعش، در صحنه فعال بود. او محاسبه 
نمی کرد که اآن که در کشــور دیگری به میدان رفته اســت، وقتی هست که در کشور 
خودش از این شهر به آن شهر می رود، ولی شهید سلیمانی به منطقه و از این کشور به 
آن کشور می رفت. شهید سلیمانی یک شخصیت کم نظیر از لحاظ فهم، درک و تحلیل و 
از لحاظ بلندنظری بود. ما در طول سالیان طوانی صحبت ها و جلسات متعددی داشتیم 
و هیچ زمانی ندیدم که به سمت این جناح یا آن جناح برود؛ همواره مسیر اعتدال ملی را 
طی می کرد.رئیس جمهور ادامه داد: در شب های احیا کسی خط نمی شناسد و هر کسی 
هر کجا که مراســم باشکوهی هست، همه به آنجا می روند، آن جا خطی نیست و همه از 
چپ و راســت و این جناح و آن جناح همه کنار هم هستند و خطی وجود ندارد. وقتی 
فصل حج فرا می رسد خطی وجود ندارد و همه برای مراسم حج می روند؛ در روز اربعین 
یا روز عاشورا به مراسم عزاداری می رویم و خطی وجود ندارد. شهید سلیمانی این چنین 
بود و ملت و منطقه و اسام و رهبری را می دید و این طور نبود که به فکر این و آن یا به 
فکر این جناح و آن جناح باشد و این یکی از افتخارات بزرگ ما بود.روحانی به حضور مردم 
در تشــییع پیکر شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: مردم در مراسم تشییع پیکر سردار 
ســلیمانی به اخاص و شهامت و فداکاری وی پاســخ دادند و شهادت سردار سلیمانی 
منطقه را تکان داد. اولین پاسخ به این جادیِن کاخ سفید را مردم عراق دادند و در تشییع 
پیکر در بغداد، کربا و نجف با شور و عشق آمدند؛ هم برای شهید سلیمانی و هم شهید 
ابومهدی المهندس که از یاران شهید سلیمانی و فعاان صحنه عراق بود. مردم ایران هم 
حضور بی نظیری در تشــییع پیکر ایشــان در ایران داشتند و با تشییع شهید سلیمانی، 
آمریکایی ها تودهنی و ســیلی خوردند؛ عین ااسد که سیلی کوچکی بود و حضور مردم 
سیلی بزرگ و تودهنی بود. ترامپ و اسرائیل فکر نمی کردند که تمام ایران، عراق، لبنان 
و منطقه به خیابان بیایند؛ پاسخ اصلی و قاطع در برابر این جنایت را مردم ایران و منطقه 
به خوبی و به بهترین، شــکوهمندترین و باعظمت ترین شکل ممکن دادند.رئیس جمهور 
گفت: پارلمان عراق نیز قدم مهمی برداشــت و با رأی اکثریت و قاطع تصویب کرد که 
آمریکایی ها باید از عراق بروند و آمریکایی ها فکر نمی کردند که پاسخ این ترور وحشیانه 
این باشد که نمایندگان ملت عراق رأی بدهند که آمریکا باید از این کشور برود. آن ها فکر 
می کردند در عراق جایگاهی دارند و افرادی طرفدارشان هستند؛ پارلمان عراق کار بزرگی 
انجام داد. دشمن این هدف را دنبال می کرد که با شهادت سلیمانی، مقاومت را در منطقه 
می شــکند و بگویند که دیگر نمی شــود کاری کرد و مردم عراق، سوریه، لبنان، یمن و 
افغانستان مأیوس بشوند؛ دقیقاً به عکس شد و خون شهید سلیمانی همان طور که قرآن 
درباره شــهید می گوید، انسان ساز است. شهید سلیمانی زنده است و نمی میرد و ابدیت 
دارد؛ آن ها که کســی را شهید می کنند، آن قهرمان را ابدی می کنند و شهید سلیمانی 
ابدی اســت و امروز صحنه مقاومت با همان شور و اشتیاق است و تا پایان مقاوم خواهد 
ماند.وی اضافه کرد: یک بار دیگر هم همان روزها خطاب به آمریکایی ها گفتم که »دست 
سردار ما را قطع کردید و باید پای شما را از این منطقه قطع کنیم و تا وقتی در منطقه 
هســتید، ما انتقام نهایی را نگرفته ایم و روزی که پای تان از منطقه قطع شــود ما انتقام 
گرفته ایم«. یکی از آثار این کارِ احمقانه این است که بحمداه دوران ترامپیسم تمام شد 
و چنــدروز دیگر تاریخ این قاتِل وحشــی که این همه جنایت کرد، به زباله دان ســپرده 
می شود و ما از این نظر که ترامپیسم قبل از سالگرد شهادت سردار سلیمانی پایان یافت، 
بسیار خوشحالیم؛ البته این کار مردم آمریکا بود و ملت آمریکا فهمید او لیاقت این را ندارد 
و مطمئنم بعد از ترامپ شرایط بهتری برای ثبات و امنیت منطقه خواهد بود.روحانی در 
ادامه سخنان خود در نشست هیئت دولت، با بیان اینکه »بعضاً دوقطبی هایی در جامعه 
ما ایجاد و ســخنانی بیان می شــود که نه به مصلحت ماست و نه درست است و واقعیت 
دارد«، خاطرنشــان کرد: نباید ذهن مردم را مشغول کرد، یکی می گوید »ما نفت را کم 
بفروشیم« و دیگری می گوید »باید نفت را زیاد بفروشیم« و یکی می گوید »بودجه نباید 
متکی به نفت باشــد«. انسان دچار حیرت می شود که چرا درباره این مسئله  ساده بحث 
می شود؛ ما باید نفت را تولید و در حداکثِر ممکن صادر کنیم و این حق ماست و می گویید 
»حقمان را پس نگیریم؟«.رئیس جمهور گفت: هر روزی که وزیر نفت بتواند 2.3میلیون 
بشکه نفت را برای صادرات تولید کند، همان روز آماده ایم و این کار گرفتن حق ملت ایران 
است و نباید در آن تردید شود. بعد می گویند که نباید پول نفت در بودجه خرج شود؛ بله، 
درســت است، ولی باید لغت را درســت به کار ببریم، نباید پول نفت را در بودجه جاری 
استفاده کنیم و باید نفت را بفروشیم و صرف سرمایه گذاری و توسعه کشور کنیم. اگر پول 
نفت در بودجه عمرانی برود که خوب اســت؛ چرا برای این کشور با این عظمت 50هزار 
میلیارد بودجه عمرانی بگذاریم و چرا 200هزار میلیارد نگذاریم؟ در چند ماهه امســال 
61هزار میلیارد تومان پول برای بودجه عمرانی پرداخت شده است و این افتخار است که 

نسبت به پارسال 70درصد رشد داریم.روحانی تصریح کرد: آن ها که می گویند که دولت 
مدیریت خود را نشان دهد، بهتر از این نمونه را می خواهند؟ در شرایط جنگ اقتصادی 
که می خواستند همه چیز را قفل کنند، حقوق هیچ کارمندی یک روز هم تأخیر نداشته 
است و روزی که بااترین پول نفت را داشتیم، حقوق کارمند تأخیر داشت و در این دولت 
نگذاشتیم تأخیر داشته باشد.وی با اشاره به اینکه »ما اوراق را به جایگاه واقعی رساندیم«، 
اظهار داشت: امروز اوراق مانند پول است و در همان روز سود و اصلش پرداخت می شود؛ 
این کار بزرگ اقتصادی دولت بوده است و متأسفانه کمتر درباره این مسائل مهم صحبت 
می شود.رئیس جمهور تصریح کرد: ما اوراق را جایگزین پول نقد کردیم و این یعنی قرض 
گرفتن از مردم است و با سود هم به آن ها برمی گردانیم و این از کارهای درست است؛ ما 
در این سال های سخت یک »قِران« از بانک مرکزی نگرفتیم و بانک مرکزی اعام کند. 
مقداری پول است که در بودجه می آید و آخر سال تسویه می شود این استقراض نیست 
و ما اســتقراضی از بانک مرکزی نکرده ایم و نمی کنیم.روحانی با بیان اینکه »اگر در این 
شرایط نفت را بفروشیم و آن را در توسعه کشور بیاوریم، خوب است«، خاطرنشان کرد: 
ما گفتیم 2.3میلیون بشکه نفت می فروشیم و آن قدری که بیش از سال قبل فروختیم، 
یا صرف توسعه کشور یا صرف حمایت از اقشار نیازمند خواهد شد. هیچ دولتی در تاریخ 
ایران نمی تواند ادعا کند که مانند دولت های یازدهم و دوازدهم حامی افراد کم درآمد بوده 
است؛ یک نمونه روشــِن این هم مجانی کردن برق، آب و گاز امید برای افراد کم درآمد 
است که هدف کمک و کاهش مصرف را داشتیم.وی عنوان کرد: باید نفت را بفروشیم و 
نفت باید در توسعه کشور و توانمندسازی افرادی که مشکل دارند صرف شود، ولی نباید 
خرج امور جاری کشور شود.روحانی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در عرصه نانوتکنولوژی، 
بیان داشــت: درآمد نانوتکنولوژی از سال 92 تا امسال هفت برابر شده است و مسئوان 
ستاد نانوتکنولوژی اعام کرده اند »اگر تحریم نبود تا سال 1404 حداقل یک میلیارد دار 
محصوات نانوتکنولوژی صادر می کردیم« و البته اآن هم صادر می کنیم، ما باید نفت را 
بفروشیم و در بیوتکنولوژی، آی سی تی و هوافضا صرف کنیم تا هم در داخل بی نیاز شویم 
و هم صادرات داشــته باشــیم و در بخش کشاورزی شــرایط موارد مورد نیاز حتماً باید 
متحول شود؛ این که نفت بفروشیم تا حقوق کارمند را بدهیم غلط است، اما این که نفت 
را بفروشــیم نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی را توسعه دهیم، حتماً درست است.وی گفت: 
برخی می گویند »دولت در سال آخر می خواهد خیلی نفت بفروشد«؛ اتفاقاً دولت خیلی 
کار خوبی می کند و اگر من بودم می گفتم »چرا دو 2.3 میلیون بشکه؟ بلکه باید میزان 
آن را بــه 2.5 میلیون و حتی 3 میلیون بشــکه افزایش بدهیــد«. دولت می گوید »من 
می توانم و مجلس هم آن را تأیید کند«؛ دولت می گوید »من به دشمن سیلی می زنم« و 
من می گویم »دو سیلی بزن«. بعضی می گویند دولت سال دیگر نیست؛ ما می گوییم »نه، 
ما نیمی از ســال آینده را هستیم و نشان می دهیم که هم می توانیم نفت را تولید و هم 
صادر کنیم«.رئیس جمهور در ادامه به مســئله واکســن کرونا پرداخت و اظهار داشت: 
این روزها درباره این بحث می شود که واکسن را وارد یا داخلی سازی  کنیم، این مانند این 
است که وسط جنگ بگوییم »نباید اسلحه ما خارجی باشد«. ما در جنگ خمپاره را هم 
از خارج وارد و هم تولید می کردیم، این چه حرفی است؟ هر دو باید انجام بگیرد؛ اگر به 
خودکفایی رسیدیم، از خارج وارد نمی کنیم؛ ولی نمی دانیم واکسنی که تزریق آن را شروع 
کردیم، چه روزی می توانیم با آن واکسیناسیون را در سطح وسیع در کشور انجام دهیم. 
اگر واکسنی امروز آماده است و می توانیم آن را خریداری و وارد و دو، سه هفته دیگر هم 
تزریق کنیم، نباید در این تردید داشت.روحانی گفت: کسی می گوید که واکسن داخلی 
ارزشــی ندارد و این حرف هم درســت نیســت؛ معیار ما وزارت بهداشــت است و اگر 
متخصصین ما گفتند که یک واکســن مورد اعتماد اســت، اگر آن واکسن داخلی است 
استفاده و اگر خارجی است آن را وارد می کنیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
داشت: امسال بنا بود که 17 طرح پتروشیمی را تا پایان سال افتتاح کنیم و هفته گذشته 
10 مورد از آن میزان افتتاح شد و موارد دیگر را هم افتتاح می کنیم.رئیس جمهور گفت: 
روز گذشته در جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی یکی از سخنانی که اعضا مطرح کردند 
این بود که صدا و سیما افتخارات نانوتکنولوژی را شرح بدهد. مردم بدانند وقتی ما دولت 
را شــروع کردیم تولید پتروشــیمی 56میلیون تن بود و این میزان در ســال 1400 به 
100میلیون تن می رســد و ارزش پتروشیمی کشور در آغاز دولت 11میلیارد دار بود و 
سال آینده به 25میلیارد دار می رسد، این افتخار است و این برای حسن روحانی و این 
دولت نیست، بلکه برای ملت ما، دانشمندان و جوانان است و چرا از بیان افتخارات ملی 
دریغ کنیم؟رئیس جمهور گفت: فردا نیز طرح های مهم آب و برق را افتتاح می کنیم و یکی 
از افتتاح ها سد بزرگی است که ارزش ویژه ای دارد و ساانه 600میلیون مترمکعب آب را 
به دریاچه ارومیه می رساند.وی افزود: درباره احیای دریاچه ارومیه که شعار ما بوده است 
و آن را محقق می کنیم، تونل عظیمی در حال اتمام است که هنوز باید تکمیل شود و این 
احیا نهایتاً تا اوایل سال آینده صورت می گیرد؛ این اولین مصوبه دولت یازدهم است و در 

دولت دوازدهم آن را عملیاتی می کنیم.

روایت نماینده مجلس از سخنان قاآنی در مجلس 
 زوال نیروهای آمریکایی در منطقه 

قریب الوقوع است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی گفت: 
فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که استخوان های 
دشمن در حال خرد شدن اســت.ابراهیم رضایی، با اشاره به مباحثی که سردار 
قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقاب اسامی در جلسه غیرعلنی 
دیروز مجلس شورای اسامی مطرح کرد، گفت: سردار قاآنی در وهله اول بر لزوم 
خروج آمریکا از عراق و منطقه تأکید کرد.وی بیان کرد: فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در این جلسه خاطراتی را از حاج قاسم سلیمانی مطرح 
و نقش حاج قاسم سلیمانی در حمایت از محور مقاومت در منطقه، لبنان، سوریه، 
فلسطین و عراق را تشریح کرد و از قدرتمند تر شدن مقاومت در دوران فرماندهی 
حاج قاســم در سپاه قدس ســخن گفت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: سردار قاآنی در این جلسه تأکید کرد 
که یکی از نتایج و ثمرات فرماندهی ســردار سلیمانی در سپاه قدس، قدرتمندتر 
شــدن مقاومت در این مدت بود و همچنین وی بر لزوم انتقام خون شهید حاج 
قاســم سلیمانی تأکید کرد.رضایی اظهار داشت: سردار قاآنی در این جلسه بیان 
کرد که نتیجه وابســتگی، زیر بار ذلت رفتن اســت و این موضــوع را در مورد 
ســعودی ها مشاهده می کنیم اما ما امروز هرچه داریم از مقاومت داریم و نتیجه 
مقاومت، عزت است.وی گفت: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در جلســه غیرعلنی مجلس از نقش و تأثیر سردار سلیمانی در حل بحران های 
منطقه ای چون سوریه سخن گفت و تأکید کرد که ما هرچه به دست آوردیم از 

همین مقاومت است و همچنین استخوان های دشمن در حال خرد شدن است.

کدخدایی:
 پیگیری های حقوقی ترور سردار سلیمانی 

ادامه دارد
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: اقدامات برای پیگیری حقوقی ترور شــهید 
ســلیمانی ادامه دارد و بخش های مختلف قوه قضاییــه، وزارت خارجه و مرکز 
حقوقی ریاست جمهوری اقدامات در این باره را دنبال می کنند. عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان عصر دیروز در نشست خبری اولین رویداد شبیه سازی 
دادگاه )موت کورت( و همایش بین المللی بررســی ابعاد حقوقی-سیاسی ترور 
ســردار شهید سلیمانی که به همت دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت برگزار 
شد، طی سخنانی ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حاج 
قاسم سلیمانی، اظهار داشت: اقدامات برای پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی 
ادامه دارد و آیت اه رییســی و همکارانشــان در بخش های مختلف قوه قضاییه، 
همچنیــن آقای ظریف و همکارانش در وزارت خارجه و همچنین مرکز حقوقی 
ریاست جمهوری اقدامات حقوقی در این باره را دنبال و پیگیری می کنند.وی افزود: 
همه دنیا شهید سلیمانی را به عنوان انسان صلح دوست و کسی که برای تامین 
امنیت و تامین صلح و کمک به مردم در ایران و منطقه ایثارگرانه حرکت کرد و 
جان خود را در این راه فدا کرد، می شناسند. اهمیت اقداماتی که شهید سلیمانی 
انجام داد شــاید هنوز زود باشد که شناخته شود. او به عنوان انسان دلسوز همه 
مردم برای او فرقی نداشــت که به کمک مردم سیل زده بشتابد یا مردمی که در 
منطقه گرفتار گروه های تروریستی هستند و در تمام عمر مبارک خود از تاش 
برای تامین صلح و امنیت مردم کوتاهی نکرد.ســخنگوی شورای نگهبان گفت: 
شهادت این مرد بزرگ به همراه یارانش به عنوان یک جنایتی بود که سران آمریکا 
مرتکب شــدند و ایشان را ترور کردند؛ جنایتی که جامعه بین الملل از این جهت 
آن را محکوم کردند و هیچکس و هیچ انسان سلیم النفسی نتوانست این جنایت 
را تایید کند.وی بیان کرد: در بعد بین المللی اسنادی متعدد داریم این حمایت 
را محکوم کرده و هم رویه عرف بین المللی اســت که خاف حقوق بین الملل 
بودن این را تایید میکند. ترور شــهید سلیمانی موردی است که در هیچ کجای 
دنیا اتفاق نیفتاده که مقام عالیرتبه یک کشــور به در حال سفر به کشور میزبان 
است، توســط مقامات رژیم دیگری ترور شود و پرونده خاصی است که نیازمند 
بررسی های دقیق حقوقی است و اگر چه اصل حمایت را همه محکومیت کردن 
از جهت حقوقی هم باید پیگیری های مقتضی  تعقیب عامان این جنایت صورت 
بگیرد. در این بخش اشــاره شد که مطالبات زیاد مردمی و مسئولین در ایران و 
منطقه که باید عاماتم و مباشران این جنایت مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند. در 
این دبیرخانه اقداماتی که انجام میشود در راستای پاسخ به این مطالبه است.عضو 
حقوقدان شــورای نگهبان عنوان کرد: جنایت مقامات آمریکا به عنوان تروریسم 
دولتی هم شناخته می شود که هم قابلیت پیگیری در محاکم داخلی دارد و این 
بخش آغاز شــده و پیگیری می شــود و در بعد حقوقی ماه های پایانی را سپری 
می کنیم و امیدواریم در چند ماه آینده نتایج خوبی داشته باشیم. محاکم داخلی 
آن به موجب قانون 1390 که صاحیت ازم برای به محاکم داخلی اعطا می کند 
مجاز به ورود به این موارد هســتند و قبًا هم این موارد را داشتیم و پرونده هایی 
علیه آمریکا انجام گرفته و احکام هم صادر شده است. هم چنین شش قانون دیگر 
هم داریم که اجازه می دهند دادگاه داخلی ایران نســبت به جنایتکاران اقدامات 
ازمه را انجام دهند.کدخدایی گفت: تعقیب کیفری هم در دست بررسی هست 
و عزیزان در دادســرای تهران بررسی می کنند و این کار معموا زمان بر است و 
نیازمند فراهم شدن مقدماتی است.کدخدایی با بیان اینکه محاکم عراق نیز در این 
مسأله می توانند مسأله را پیگری کنند که با ترور شهید سلیمانی نقض حاکمیت 
عراق صورت گرفت، خاطر نشان کرد: این اقدام در خاک عراق رخ داد و یک مقام 
عالیرتبه ایرانی به دعوت مقاماتی به عراق دعوت شــده بود. در عراق نیز مقامات 
قضایی مشغول بررسی هایی هستند که تا زمانی که نتایجی بدست نیاوریم از بیان 
آن خــودداری میکنیم اما همکاری های خوبی صورت گرفته و قوه قضاییه ی ما 
اقدامــات خوبی را با همکاری مقامات قضایی عراق انجام می دهد. این جنایت از 
بُعد بین المللی هم محکوم است و آنهایی که بویی از انسانیت برده اند آن را محکوم 
کردند. ترور سردار سلیمانی نقض کنوانسیون ژنو و قطعنامه های مبارزه با تروریسم 
که مصوب سازمان ملل است که از همه دولت ها تقاضای مبارزه با تروریسم کرده 
بود. همه اقداماتی که سردار سلیمانی در مبارزه تروریست ها انجام داد در قالب این 
قطعنامه ها می گنجد و این جنایت، نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون 1969 
و نقض اصل توسل به زور نیز هست.وی هم چنین بیان کرد: دبیرخانه بین المللی 
صلح و مقاومت به همین دلیل تشکیل شده تا این مراحل حقوقی طی شود. همه 
این اقدامات محکومیت این جنایتی است که توسط سران تروریست رژیم آمریکا 
رخ داد و امیدواریم بتوانیم در مراجع داخلی و بین المللی به نتایج خوبی دســت 
یابیــم و نتیجه آن را به مردم عزیز اعام نماییم.عضو حقوقدان شــورای نگهبان 
در ادامه در پاســخ به سوالی که مبنی بر اینکه امکان تعقیب بین المللی ترامپ 
بعد از پایان ریاســت جمهوری اش خود دارد؟، اظهار داشت: در حوزه بین المللی 
اقتضائاتی وجود دارد و بحث مصونیت مقامات دولت ها مطرح است و کارشناسان 
این موارد امکان عدم مصونیت را هم مطرح کرده و در حال بررسی هستند. درباره 
دادخواست حقوقی نیز اقداماتی انجام گرفته و تا زمانی که آماده شود، امیدواریم 
در ماه های آینده تقدیم دادگاه در داخل کشــور کنیم.وی هم چنین در پاسخ به 

سوالی گفت: زمانی که این جنایت رخ داد، غالب کشورها آن را محکوم کردند.

واعظی:
همه دستگاه ها موظف اند آیین نامه اجرایی 

قانون هسته ای را اجرا کنند
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون هسته ای گفت: 
سازمان انرژی اتمی بر اساس دستور العمل اباغ شده قانون لغو تحریم ها 
مقدمات کار را فراهم می کند.محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در 
حاشیه نشســت هفتگی هیئت دولت با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون 
هسته ای گفت:  ســازمان انرژی اتمی بر اساس دستور العمل اباغ شده 
قانون لغو تحریم ها مقدمات کار را فراهم می کند.وی افزود:  دســتگاه های 
مختلف موظف هســتند  همه بندهای اباغ شده  از جمله همین موضوع 
غنی ســازی 20 درصد را اجرا کنند، به هرحال این قانون مقدمات دارد و 
ضمن اینکه حساســیتی هم روی  آن اســت و  آقای دکتر صالحی درباره 
آن اطاعات ازم را خواهند داد؛ در طول یک ســال  باید 120 کیلو غنی 
سازی انجام شــود و ظرف یک سال حتما این کار  انجام می شود.واعظی 
گفت:  یک بحث چهار ایحه FATF است که در دولت و مجلس هم تصویب 
شده و دوتایی آن تصویب و دو ایحه آن در مجمع باقی مانده است. نباید 
مسائل سیاسی را وارد مســائل مالی کرد.وی ادامه داد: ما اصا نسبت به 
پذیرفتن FATF صحبتی نکردیم بلکه این لوایح داخلی است و خودمان آن 
را تنظیــم کرده ایم.رئیس دفتر رئیس جمهور درباره انتقاداتی که به بودجه 
1400 وجود دارد، خاطر نشــان کرد: سازمان برنامه و بودجه 10 ماه است 
که روی بودجه کار می کند؛ وقتی شرایط تحریمی است و دنیا فشارهایی 
را بر ما وارد می کند، به بودجه هم فشــارهایی وارد می شود و کارشناسان 
ایــن بودجه را تهیه کردند.واعظی با بیان اینکه آنچه فکر کردیم برای اداره 
کشور مناســب اســت را ارائه کردیم، تصریح کرد: این اولین بودجه دولت 
نیست و بلکه هشتمین بودجه دولت است که شش ماه از آن را هم خودش 
باید اجرا کند اما از هر طرح و پیشنهادی چه از بیرون مجلس و چه از داخل 
مجلس که بتواند کمک کند، اســتقابل می کنیم چراکه فکر نمی کنیم همه 
ایده های خوب فقط در دولت است. بیشتر اان چیزهایی که شنیدم آرمان ها 

و ایده های خوب بود.

ادامه از صفحه اول
دادستان تهران از مشارکت و معاونت 
در قتل عمد، اقدام تروریســی مطابق 
با قانون تأمین منابع مالی تروریســم 
و اقــدام علیه امنیــت ملی جمهوری 
اسامی ایران به عنوان اتهامات آمران 
و عامان ترور شهید سلیمانی یاد کرد 
که عاوه بر جرایــم عمومی آن ها در 
اعان جلب این افــراد به پلیس بین 
الملل مطرح شــده است.القاصی مهر 
افزود: یکــی از موضوعات مهم و قابل 
توجــه در این پرونده، نقش شــرکت 
انگلیســی »جی فــور اِس« در ترور 
فرمانده سپاه قدس است که مسئولیت 
تأمین امنیت پرواز فــرودگاه بغداد را 
بر عهده داشــته و عوامل این شرکت 
به محض ورود ســردار ســلیمانی و 
همرزمانش به فرودگاه، اطاعات آن ها 
را در اختیار تروریست ها قرار داده اند 
که صدور نیابت ازم برای شناســایی 
آن ها در دســتور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به نقش کشور آلمان در 
فرایند این ترور اشــاره کرد و توضیح 
داد: پایــگاه هوایی آمریکا مســتقر در 
آلمان گزارشات هدایت پهبادی ترور را 
بر عهده داشته و اطاعات و داده های 

پرواز پهبادهــا را در اختیار نیروهای 
آمریکایی گذاشــته که شناسایی این 
افراد نیز در دســتور کار قرار گرفته و 
دستگاه قضایی کشــورمان برای این 
کار نیابت قضایی گرفته است.دادستان 
تهران با تأکیــد بر تداوم تحقیقات در 
این زمینــه، اعام کرد بیش از 2 هزار 
برگ ســند بین المللی بــرای ارائه به 
مجامع حقوقــی و پیگیــری پرونده 
جمع آوری شــده که با توجه به آن ها 
در اسرع وقت کیفرخواست عوامل این 
جنایت به دادگاه های بین المللی ارائه 
می شود و یکی از مهم ترین این اسناد، 
از  آمریکا  تروریستی  اقدام  محکومیت 
سوی گزارشکر ویژه سازمان ملل است 
کــه این جنایت را نقــض حقوق بین 
الملل و نقض منشور ملل متحد دانست 
و آن را محکــوم کرد.ســردار محمد 
حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس 
نیز در این جلســه با ارائه گزارشی در 
خصوص اقدامات انجام شــده از سوی 
این مجموعه برای پیگیری پرونده ترور 
شهید سلیمانی گفت: بعد از جمع آوری 
اسناد و مدارک، سه تیم تخصصی در 
عراق و ســوریه و لبنان برای تحقیات 
اولیه تشکیل شد.وی  بررســی های  و 

افزود: با پیگیری های صورت گرفته، 4 
هزار برگ مدرک و سند درباره ترور و 
عوامل آن تحویل دادســتانی شد و در 
عراق نیز یک شورای سیاست گذاری و 
کارگروه اجرایی با تمرکز بر پرونده ترور 
شهید ابومهدی المهندس تشکیل شد 
که 34 برنامه اجرایی تصویب شد و در 
دستور قرار گرفت که با این اقدامات و 
پیگیری ها، پرونده در عراق در آستانه 
صدور قرار است.جانشین فرمانده سپاه 
قدس با اشاره به ماقات مقامات ارشد 
سپاه قدس با مسئوان عراقی از جمله 
نخســت وزیر و رئیس شــورای عالی 
قضایی این کشور گفت که پس از طرح 
شکایت در دادستانی تهران و برگزاری 
جلســات متعــدد در ایــن زمینه، 2 
شکایت کیفری دیگر نیز از طرف سپاه 
و خانواده شهدا مطرح شده است.سردار 
حجازی همچنین خاطرنشان کرد که 
یک دادخواست حقوقی 260 صفحه ای 
به پیوست 1000 صفحه سند و مدرک 
برای دریافت خسارت معنوی ناشی از 
ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی به 
وکالت از خانواده شــهدای مدافع حرم 
مطرح شــده اســت.در ادامه نشست، 
بهارونــد معاون حقوقــی وبین الملل 

وزارت امور خارجه با ارائه گزارشــی از 
اقدامات ایــن وزارتخانه برای پیگیری 
حقوقی و قضایی ترور شهید سلیمانی 
از ســوی این وزارتخانه، انجام بیش از 
500 ماقات، ارســال 200 یادداشت 
برای کشورها به منظور افشای ماهیت 
تروریستی بودن این اقدام و درخواست 
بــرای پیگیری حقوقی موضــوع را از 
جمله ایــن اقدامات عنــوان کرد.وی 
همچنین به ارسال 5 یادداشت حقوقی 
برای دبیر کل ســازمان ملل و شورای 
امنیت اشــاره کرد که به عنوان سند 
رسمی این سازمان منتشر و در نهایت 
به محکومیت اقدام تروریستی آمریکا از 
سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر 
شده اند که این جنایت را نقض آشکار 
حقــوق بین الملل اعام کرده اســت.

دادستان کل کشور و نمایندگان شورای 
عالــی امنیت ملــی، وزارت اطاعات، 
پلیس بیــن الملل )اینترپل( و معاونت 
بین الملل مجلس شــورای اســامی 
از دیگر اعضای حاضر در این جلســه 
بودند که به بیان دیدگاه های خود برای 
پیگیری هر چه بهتر پرونده پرداختند 
و بر لزوم تســریع در تصویب »ایحه 

مبارزه با تروریسم« تأکید کردند.

رئیس قوه قضاییه:
 ترامپ اولین جنایتکار پرونده ترور شهید سلیمانی است



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 11 دی 1399  16 جمادی ااول 1442  31 دسامبر 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4540 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر بیم و امیدهای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱
 اگرچه از بین رفتن بسیاری از آثار زیان بار بحران همه گیری بر 
بازارها جهان در آینده نزدیک غیرقابل تصور اســت، اما براساس 
تازه ترین پیش بینی های سیاســت گذاران و استراتژیســت ها، 
۲۰۲۱ ســال بهبود تدریجی وضعیت برخــی بازارهای جهانی 
خواهد بود. اگرچه امیدهای ایجاد شــده به واســطه کشف چند 
نمونه واکسن پیشگیری کرونا  چشم انداز خوش بینانه ای برای 
احیای اقتصاد درمانده جهان ایجاد کرده است، با وجود این برخی 
رویدادها و مسائل همچنان بر اقتصادهای در حال توسعه احتماا 
حاکم خواهد بود که مجموعا ۳۰ تریلیون دار یا حدود ۲۴ درصد 

تولید ناخالص داخلی جهانی را دربرمی گیرد.

کشف واکسن کرونا
پس از توقف بخش بزرگی از اقتصاد جهانی در ســال ۲۰۲۰ به 
دلیل شیوع مرگبار کرونا، خوش بینی فزاینده ای درباره واکسن 
های چندگانه وجــود دارد که به مهار همه گیری کمک خواهد 
کرد. با این وجود، نگرانی هایی درباره توزیع عادانه واکســن در 
جهان وجود دارد. کشورهای ثروتمندتر از منابع وسیع تری برای 
تضمین وعده هایشان برخوردار هستند؛ در حالی که بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه به گروه های بین المللی وابسته اند که 
متعهد شــده اند واکسن ها با قیمت مناسب در دسترس همگان 
قرار گیرد. تجهیزات حمل و نقل، توزیع و مدیریت منابع نیازمند 
زیرساختهای پیشرفته و تخصص پزشکی است که امکان دارد در 
همه کشورها موجود نباشد.در صورت کنار رفتن ابر سیاه و مرگبار 
کرونا، در کنار رونق تدریجی بازارها، کسب و کار و اقتصاد جهان، 
صنعت پردرآمد گردشگری نیز جان دوباره خواهد گرفت این به 
معنای رونقی قابل توجه در کسب و کار شرکت های هواپیمایی، 
حمل و نقل زمینی، هتل ها و رستوران ها، فروشگاه ها و ... خواهد 
بود.در صورت موثر واقع شدن واکسن های تازه و کاسته شدن از 
شیوع مرگبار ویروس کرونا در جهان، قرنطینه ها کاهش یا پایان 
می یابد و این خود نویدبخش جاری شدن خون تازه در رگ های 
اقتصاد جهان اســت؛ چرخ های تولید و صنعت حرکت خود را از 
سر خواهد گرفت و دست کم بخش قابل توجهی از شغل های از 
دســت رفته احیا و از میزان بیکاری های گسترده ناشی از کرونا 

کاسته خواهد شد.

بهای نفت
تحلیلگران پیش بینی می کنند که محدودیت های کرونایی 
و کاهش اســتفاده  از سوخت های فسیلی در آینده همچنان 
قیمت نفت را در سال آینده میادی)۲۰۲۱( و سال های بعد 
از آن، پایین نگه دارد.رویترز در گزارشی نوشت امسال قیمت 

نفت مانند هیچ سال دیگری نبود. حتی با وجودی که قیمت 
های جهانی این محصول در روزهای پایان سال جاری میادی 
حدود ۵۱ دار درهر بشکه بود، یعنی به اندازه متوسط قیمت 
این محصول در ســالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، قیمت جاری ۵۱ 
دار در هر بشــکه بر روی نوســانات قیمتی در سراسر سال 
سرپوش گذاشت.»الکساندر نوواک« معاون نخست وزیر روسیه 
و مسوول بخش انرژی این کشور گفته است که بهای نفت بین 
۴۵-۵۵ دار برای هر بشکه برای وضعیت کنونی بازار جهانی 
نفت مناســب اســت.به گفته نوواک، برای احیای تولید نفت 
روسیه که در ســال جاری به شدت کاهش یافته است بهای 
۴۵-۵۵ دار برای هر بشــکه نفت مناسب است. این وضعیت 
از یک سو امکان می دهد بازار جهانی نفت ملتهب نشود و از 
طــرف دیگر از تولید کنندگان نفت حمایت می کند. نفت به 
عنــوان یکی از اصلی ترین عناصر تعیین کننده نبض اقتصاد 
جهان، در سال ۲۰۲۱ نیز نقشــی تعیین کننده در بازارها و 
اقتصاد جهان خواهد داشت و هرگونه کاهش یا افزایش بهای 
این کاا اســتراتژیک، آثار گوناگون بــر اقتصاد جهان خواهد 
داشــت. اما با توجه به کاهش احتمالــی میزان تقاضا و مازاد 
عرضه، برای کشورهایی که اقتصادشان به نفت وابسته است، 
ســال ۲۰۲۱ چندان برایشان پر رونق نخواهد بود.نظم انرژی 
جهان با افول نفت درحال تغییر اســت. دنیای امروز با شتاب 
تمام به سمت انرژی های تجدیدپذیر عاری از سوخت فسیلی 
در حرکت اســت و البته که باید  چنین باشد. اما این شتاب 
آشــفتگی های ژئوپولیتیک را بیشتر خواهد کرد.نظم انرژی 
جهان باید تغییر کند و این یک اصل حیاتی اســت. اما  این 

چرخش حتما عاری از بی نظمی نخواهد بود.

دولت جدید در آمریکا
اگرچه برخــی بازارها با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تقویت شــده اند، اما نگرانی فزاینده ای 
برای مدیریت آنها در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه در 
طوانی مدت وجود دارد. روبل روسیه تا انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا سقوط را تجربه کرد، زیرا سرمایه گذاران از اقدام شدیدتر 
دولت بایدن نســبت به این کشــور واهمه داشتند. »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه  که براساس گزارش های رسیده، 
بایدن را »خودکامه« خوانده  به همراه »ســلمان بن عبدالعزیز« 
پادشــاه سعودی نیز خود را برای شــرایط سخت تری آماده می 
کنند.براســاس پیش بینی گروه اوراسیا رئیس جمهوری جدید 
آمریکا احتماا سیاســت »تخفیف تحریم های علیه ایران« را در 
ازای تعلیق فعالیت های هسته ای این کشور، در سه ماهه نخست 
۲۰۲۱ در پیــش خواهد گرفت و در همین حال رویکرد ســخت 
گیرانه تری با کشــورهایی مانند عربستان، اسرائیل و مصر اتخاذ 
خواهــد کرد.چین و اروپا که در دوران ریاســت جمهوری ترامپ 
سخت درگیری جنگ تجاری با آمریکا بودند، هنوز نمی دانند در 
دوره دولت جدید آمریکا به ریاست بایدن، دقیقا چه شرایطی برای 
آنها رقم خواهد خورد. ســال ۲۰۲۱ سال تعیین تکلیف مناسبات 
اقتصادی آمریکا به عنوان بــزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان با 
سایر کشورها از جمله چین و اروپایی ها خواهد بود. اما آنچه واضح 
است، اینکه دولت بایدن حتی اگر تمایل داشته باشد، توان ادامه 
جنگ تجاری با  چین و اروپا را نخواهد داشــت زیرا بحران شیوع 
کرونا و آثار زیانبار گســترده ناشــی از آن بر پیکر اقتصاد آمریکا، 
گزینه ادامه جنگ تجاری را تا حدی از دسترس بایدن خارج کرده 
است. از سوی دیگر، نتیجه تازه ترین تحقیقات حاکی است چین 

که پیش از این گفته می شد تا سال ۲۰۳8 از اقتصاد امریکا سبقت 
خواهد گرفت، اما شرایط کرونا باعث شده که این اتفاق ۱۰ سال 
به جلو بیفتد و چین در ســال ۲۰۲8 ، اقتصاد آمریکا را پشت سر 

خواهد گذشته و قدرت اقتصادی اول جهان خواهد شد.

ظهور چین
چین به عنوان تنها کشــور بزرگی که امســال شاهد رشد بوده، 
تجربه موفقی در مهار ویروس کرونا داشــته اســت و پیش بینی 
می شــود که در سال ۲۰۲۱ نیز به حرکت رو به جلو ادامه دهد. 
براساس پیش بینی کارشناسان بازارهای جهانی، دولت بایدن در 
رابطه با تجارت با چین موضع نرم تری اتخاذ خواهد کرد، که این 
امر جذابیت صادراتی بالقوه آسیا را برای سرمایه گذاران افزایش 
می دهد. در عین حال، قــدرت اقتصادی روزافزون چین ممکن 
است این کشور را در صحنه جهانی برجسته تر کرده و تنش های 

ژئوپلیتیک را تشدید کند.

مخاطرات سیاسی
سال ۲۰۲۰ شــاهد افزایش آشفتگی های سیاسی داخلی در بین 
کشورهای در حال توسعه بود، روندی که همچنان در سال آینده به 
عنوان یک خطر کلیدی باقی می ماند. بی ثباتی های سیاسی همواره 
از مهم ترین عوامل اثر گذار برای اقتصاد و بازارهای جهانی بوده اند و 
تنش های سیاسی جاری در کشورهای مختلف جهان در آسیا، اروپا، 
آمریکا، آمریکای اتین و آفریقا معضلی است که در سال ۲۰۲۱ نیز 
جهان کم و بیش شاهد آن خواهد بود.وجود ثبات و امنیت، از مهم 
ترین عوامل رشد اقتصاد یک کشور است. ادامه تنش ها، ناآرامی ها، 
جنگ و خونریزی و دعواهای سیاســی در برخی کشورها در سال 
۲۰۲۱، باعث شده تا چشم انداز چندان روشنی برای رشد اقتصادی 

آنها در سال جدید میادی وجود نداشته باشد. 

بحران بدهی 
یکی از چالش های بی ســابقه در بازارهای جهانی در شــرایط 
پساکرونا، ســطح باای بدهی هاست که بااترین میزان تاریخی 
خــود را تجربه می کند. به عنوان مثــال، برزیل معادل 8 درصد 
تولید ناخالص داخلی خود را برای مقابله با تاثیرات ویروس کرونا 
هزینه کرده است. در سال ۲۰۲۱، رویکرد احتمالی بر محور نحوه 
بازپرداخت این بدهی ها خواهد بود. هم اکنون نشانه های نگران 
کننده ای وجود دارد. شرکت خدماتی سرمایه گذاری مودی پیش 
بینی کرد که میزان بدهی ترکیه بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور خواهد بود. آفریقای جنوبی شرایط وخیمی از 

نظر بدهی های خارجی خواهد داشت.

تا به امروز؛
دولت یارانه چند خانوار را حذف کرد؟

دولــت در ســال ۹8 مکلف به حذف یارانه نقدی ۲۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر 
بود که فقط توانســت یارانه ۲۶۲ هزار و ۹۷۹ خانــوار را حذف کند؛ البته بعد 
از ثبــت اعتراض برخی از این خانوارها، یارانه ۳۴ هــزار و 8۷۰ نفر از این افراد 
مجدداً واریز شد. طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه دولت موظف است با استفاده از 
کلیه بانکهای اطاعاتی در اختیار نســبت به شناسایی و حذف سه دهک باای 
درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.برهمین اساس نیز وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی در اجرای ماده ۶ آییــن نامه اجرایی این بند، به منظور تدوین 
دستوالعمل اجرایی مربوط، نسبت به برگزاری جلسات با وزارت خانه های کشور 
و ارتباطات و فناوری اطاعات،  سازمان برنامه بودجه کشور و هدفمندی یارانه ها 
اقدام و پیش نویس دســتور العمل مربوط را در تاریخ ۳۰ مرداد ۹8 به دستگاه 
های اجرایی فوق الذکر ارســال نموده لیکن دســتگاه های مذکور پاسخی ارائه 
ننموده اند و دستورالعمل مربوط به تصویب نرسیده که مبین عدم رعایت مفاد 
حکم مربوط است.در سال ۹8 تعداد یارانه بگیران حدود هفتاد و هفت میلیون و 
پانصد هزار بوده که حدود ۲۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر آنها جزء سه دهک باای 
درآمدی بوده اند. در ســال مورد گــزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
استفاده از کلیه بانک های اطاعاتی در اختیار، طی و مرحله در ماه های شهریور 
و مهر، نســبت به ارسال مشخصات تعداد ۲۶۲ هزار و ۹۷۹ خانوار شامل تعداد 
یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیســت و چهار نفر به سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها جهت حذف یارانه ایشــان اقدام کرده است.با این حال اما طبق گزارش 
تفریغ بودجــه ۹8، دولت همچنان موفق به حذف ۳ دهــک باای درآمدی از 
فهرســت یارانه بگیران نشده اســت.همزمان با حذف یارانه برخی از دهک های 
باای درآمدی، البته وزارت تعاون در اجرای آیین نامه اجرایی این بند جهت ثبت 
اعتراض افراد حذف شــده و همچنین اعام نتایج بررسی ها به کلیه معترضین، 
ســامانه mcls.gov.ir.www.yaraneh۱۰  را معرفــی کرده که در ســال ۹8 بعد از 
بررســی مســتندات مربوط به معترضین ثبت نام کننده در سامانه ذکر شده، 
در مجمــوع تعداد ۳۴ هزار و 8۷۰ نفر جهت دریافت یارانه،  مجدداً به ســازمان 
هدفمندی یارانه ها معرفی شده اند.گفتنی است، وزارت تعاون در اجرای ماده ۷ 
آیین نامه اجرایی طی سال گذشته اطاعات یک میلیون و دویست و یک هزار 
و نهصد و سی و دو نفر از موالید جدید را جهت برقراری یارانه ایشان به صورت 

ماهانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال کرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت ۱۸ هزار میلیارد تومان دارایی دارد

رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: یکــی از راه هــای تامین بودجه 
مولدسازی دارایی های دولت است که حدود ۱8 هزار هزار میلیارد تومان براورد 
می شــود محمد رضا پورابراهیمی در نشســتی که عصر دیروز با موضوع اثرات 
ایحه بودجه ۱۴۰۰ بر بازار ســرمایه در فضای مجازی برگزار شد، گفت: امکان 
اینکه ما بتوانیم ظرفیت پاایشگاه های کشور را نزدیک به ۱۵ درصد یعنی حدود 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت افزایش دهیم، وجود دارد ضمن اینکه فراورده های 
نفتی قابل تحریم نیز نیستند امیدواریم در کمیسیون تلفیق این بخش وارد شود. 
همچنین ساخت پاایشــگاه های جدید و اتمام طرح های نیمه تمام پاایشی و 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات نفت می تواند به افزایش صادرات 
و درآمدهــای نفتی کمک کند.وی ادامه داد: بودجــه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومــان ناترازی عملیاتی دارد که باید بــرای آن تصمیم گیری صورت 
گیرد فارغ از اینکه در سر فصل های اصاح ساختار چه کاری انجام خواهیم داد.

پور ابراهیمی اظهار داشــت: با توجه به نامه رهبری درباره اصاح بودجه، دولت 
نامه ای به رئیس مجلس نوشت و در آن اعام کرد باتوجه به اینکه باید برای ۹۳ 
هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد شود ۵۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق 
اوراق بدهی ایجاد شود. اینکه کشش بازار ما به چه شکلی است آثار و تبعات آن 
چیست، اثر آن در افزایش نرخ بهره به چه میزان خواهد بود و شیوه تأمین مالی 
بخش خصوصی چه می شود نکاتی است که باید در پیش فروش نفت لحاظ شود.

وی درباره یکی از راهکارهای تأمین منابع بودجه گفت: مولدســازی دارایی های 
دولت هم مهم است چرا که دولت نزدیک به ۱8 هزار هزار میلیارد تومان دارایی 
دارد و نکته قابل اتکا در افزایش منابع پایدار مولدسازی است.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از فروش دولتی نفت به سمت فروش بخش 
خصوصی برویم گفت: اگر وزارت نفت همراهی کند می توان بخشــی از فروش 

نفت را از طریق بورس انرژی و … تأمین کرد.

 بازدیدی که رنگ و بوی اماک قولنامه ای
 را به خود گرفت 

به دنبال بروز مشکاتی برای صدور پروانه ساخت جهت تعدادی از اماکی 
که پرونده آنها قبل از اباغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور 
پروانه ســاخت برای اماک قولنامه ای صادر شده، تشکیل گردیده، بازدید 
روز گذشته جمعی از اعضای شــورای اسامی شهر از منطقه ۴ شهرداری 
کــرج رنگ و بوی قولنامه ای به خود گرفت و نمایندگان مردم پای صحبت 
ها و درددل تعدادی از سازندگان نشستند.رئیس شورای اسامی شهر کرج 
در ایــن دیدار با بیان اینکه بحث اماک قولنامه ای به یکی از دغدغه های 
شهر تبدیل شده است، می گوید: متاسفانه شهرداری در این ارتباط عملکرد 
خوبی نداشت و با فرصت سوزی، ایحه ای را به شورا ارسال کرد که از ابتدا 
نتیجه آن مشخص بود، چرا که دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی 
با صدور حکمی اعام نظر در خصوص »صدور پروانه ســاخت برای اراضی 
قولنامه ای« را خارج از حدود وظایف شــوراهای اســامی دانسته بود.اکبر 
سلیم نژاد همه افراد را به تبعیت از قانون دعوت کرد می افزاید: نمایندگان 
مردم نسبت به خسارت سازندگان بی تفاوت نیستند و نگرانی آنها را درک 
می کنند و وقفه پیش آمده نیز به جهت صدور حکمی از سوی نهاد قانونی 
و شــبه قضایی است؛ تاش می کنیم با مساعدت دیوان، سازمان بازرسی و 
دادستانی مشکل برطرف شود.نائب رئیس شورای اسامی شهر کرج اظهار 
داشــت: هیأت عمومی دیــوان عدالت اداری طی دادنامه ای برابر شــکایت 
سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در خصوص 
صدور پروانه ســاختمانی برای اماک قولنامه ای و اسناد عادی کرده بود از 
طرفــی مناطق ده گانه تا قبل از اباغ رأی مذکور برابر امور جاری من جمله 
اخذ عوارض صدور پروانه ســاختمانی، اخذ سرانه خدماتی، تهیه نقشه های 
ســاختمانی جهت صدور پروانه ساختمانی اقداماتی انجام داده بودند.رحیم 
خســتو می افزاید: برابر رای دیوان عدالت اداری  شورای اسامی شهر کرج 
ضمن تمکین به رأی دیوان ایحه را به شهرداری عودت داد تا برابر وظایف 
قانونی خود از جمله بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، شهرداری اقدام 

ازم قانونی به عمل آورد.

استانها

جزییات اولین جلسه کمیته دستمزد؛
پیشنهاد مزد منطقه ای رد شد

در نخستین جلسه کمیته دستمزد شــورای عالی کار اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه 
ای شدن دستمزد ســال ۱۴۰۰ به نتیجه نرسید و مقرر شد تا نماینده مرکز آمار گزارش 
کاملی از هزینه سبد خانوار تهیه و در جلسه بعد ارائه کند. ناصر چمنی نماینده کارگران در 
شورای عالی کار درباره جزییات اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: گروه 
کارگری با دست پر به جلسه آمده بود و نزدیک به ۷۵ صفحه اقام مصرفی از قبیل برنج 
ایرانی و خارجی، گوشــت گوسفندی، ماکارونی و اعداد و ارقام مواد خوراکی سبد معیشت 
کارگران که تماما داده های آن از منابع مرکز آمار استخراج شده بود در قالب یک گزارش 
کامل ارائه کرد.وی ادامه داد: در این جلسه درخواست کردیم برای آنکه در خصوص تعیین 
هزینه سبد معیشت به نتایج بهتری برسیم نمایندگان برخی سازمانها مثل سازمان غذا و 
دارو و برخی دستگاهها اعم از خصوصی یا دولتی به جلسات کمیته مزد دعوت شوند و در 
به دست آوردن هزینه های سبد معیشت به ما کمک کنند. همچنین مقرر شد تا نماینده 
مرکز آمار در جلسه بعد حضور یابد و گزارش کاملی از سبد هزینه خانوار و مقایسه درصد 
افزایش قیمتها نســبت به اسفند ســال ۹8 ارائه دهد.چمنی تصریح کرد: در این نشست 
بخشی از گزارشهایی که از اقام خوراکی و مصرفی و تورم کااها و شاخص قیمت مصرف 
کننده به تفکیک و مقایسه افزایش قیمتهای کاا و سیر صعودی آن در 8 ماه گذشته جمع 
آوری شده بود را ارائه کردیم.نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: معتقدیم 
درآوردن ســبد معیشت با توجه به شرایط موجود کار تخصصی نمی خواهد؛ شاید ۵ سال 
قبل نیاز به بحث کارشناسی داشتیم ولی امروز هزینه های سبد معیشت کارگران افزایش 
یافته و اگر هزینه های امسال را نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم، اعداد و ارقام کف بازار 
گویای این واقعیت اســت.وی درعین حال از اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه ای شدن 
دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: نمایندگان کارفرمایان بحث مزد منطقه ای 
را پیش کشــیدند که مورد اعتراض قرار گرفت و از دستور کار خارج شد. بیش از ۴۰ سال 
اســت که دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و لذا نمی توانیم 
به یکباره تغییر موضع بدهیم و مزد ۱۴۰۰ را منطقه ای کنیم.چمنی ادامه داد: تعیین مزد 
منطقه ای نیازمند کار پژوهشــی است و پیش از این هم مقرر شده بود وزارت کار در این 
باره یک کار تحقیقاتی را شروع کند و بررسی های ازم را برای منطقه ای شدن دستمزد 
در مناطق مختلف صورت دهد لذا درخواست گروه کارفرمایی برای تعیین مزد صنوف و مزد 
منطقه ای در جلسه رد شد.نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه زیرساختها 
برای مزد منطقه ای فراهم نیســت، اظهار کرد: اگر بخواهیم وارد این قضیه شویم باید به 
موضوع پیمانهای دســته جمعی ورود کنیم. درست است که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره 
شده که شــورای عالی کار می تواند حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا 
صنایع مختلف بر اساس یکسری الزامات تعیین کند ولی در قانون کار موادی هم داریم که 
از پیمانهای دسته جمعی صحبت کرده است لذا برای تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنوف 
زیرساختها از قبل باید فراهم شده باشد. لذا با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم، 
ورود به این مبحث زمان بر خواهد بود و بر این اســاس انجام کار پژوهشــی برای تعیین 

دستمزد به شیوه جدید ضروری است.
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اردکانیان در حاشیه جلسه دولتگزیده خبر

 بخشی از مطالبات مالی کشور از عراق دریافت شد
وزیر نیرو گفت: برای شــرکت ملی گاز ایران و توانیر حســاب 
یورویی افتتاح شده تا مطالبات مالی کشور از عراق برای مصرف 
در تامین دارو و کااهای ضروری به آن حساب واریز شود. رضا 
اردکانیان وزیر نیرو در حاشــیه جلسه هیئت دولت در رابطه 
با نتایج ســفر به عراق جهت صادرات برق، اظهار کرد: دیروز 
مسئول هیئتی بودم متشکل از وزارتخانه های نیرو، نفت، جهاد 
کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و بانک 
مرکزی که برای گســترش روابط تجاری بین ایران و عراق به 
عراق ســفر کردم. در آنجا دیدار و گفــت و گو با وزرای برق، 
تجارت، روسای کل بانک مرکزی و بانک تجارت عراق و نخست 
وزیر محترم عراق داشــتیم. چند موضوع حاصل این سفر بود. 
یکی آنکه بعد از شــش سال از ســال 93 تا پایان ماه جاری 
اجاس کمیسون مشترک همکاری های ایران و عراق با بخش 
دولتی و خصوصی برگزار خواهد شد. امیدواریم اجاس پیش 
رو به تسهیل و توسعه روابط منجر شود. وی ادامه داد: موضوع 
دیگر پروژه های وزارت نیروی ایران با وزارتخانه برق عراق بود. 
در خصوص مطالبات مربوط به صادرات برق، نیروی انســانی، 
تعمیرات برقی توســط شــرکت های ایرانی به عراق جلسات 
خوبی برگزار شــد و توافقات خوبی صــورت گرفت.اردکانیان 
گفــت: توافقات مکتوبی در خصوص مطالبــات صادرات برق 
و گاز صــورت گرفت. ما بخشــی از مطالباتمان، یعنی چیزی 
حدود 700 میلیون دار را دریافت کردیم. مراحل تخصیصش 
به حســاب ها صورت گرفت. توافق دیگر افتتاح حساب های 
یورویی برای شــرکت ملی گاز ایــران و توانیر بود که هم این 
مبلغ اخیر و هم ســایر مبالغ با تبدیل شــدن یورو به حساب 

ها واریز می شــود و صرف هزینه کــرد نیازهای ضروری ما از 
جمله تامیــن دارو و کااهای ضروری و باز پرداخت بدهی ها 
خواهد شــد.اردکانیان ادامه داد: فردا پنجشنبه در پویش هر 
هفته »الف-ب ایران«، پروژه هایی در آذربایجان غربی، اردبیل، 

مازندران و  اصفهــان با حضور  رئیس جمهور افتتاح خواهیم 
کــرد. با این تعداد افتتاح ان شــاءاه 190 پروژه با ســرمایه 
گذاری 54 هزار میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رســید. 
این پروژه ها شامل آبرسانی و برق رسانی به روستاها است. از 

مهمترین آنها افتتاح سد »کانی سیب« در آذربایجان غربی با 
سرمایه گذاری 500 میلیارد تومان است و فردا افتتاح رسمی 
خواهد شد. کار این سد این است که عاوه بر نیازهای زیست 
محیطی ســاانه 600 میلیون متر مکعــب آب را به دریاچه 
ارومیه برای طرح مهم احیــای دریاچه ارومیه منتقل خواهد 
کرد.وی در رابطه با خاموشــی معابر و اتوبان ها بعد از ساعت 
21 نیز گفت: خاموشی اتفاق نیفتاده؛ اما طبیعتاً وقتی در اوج 
گرما در تابســتان یا در آستانه فصل سرد در زمستان هستیم 
طرح های مدیریت مصــرف را با جدیت دنبال می کنیم. البته 
عــادت صحیح مصرف کردن را باید در تمام ابعاد در تمام ایام 
سال به کار بگیریم. اما وقتی سرمای زودرسی داریم و مصرف 
گاز در بخش داخلی هم باا است ما دل مشغول گاز مورد نیاز 
برای نیروگاه ها و کارخانه ها هســتیم.  سعی خواهیم کرد در 
بخش هایی که نیاز به اصاح دارد تصمیماتی اتخاذ شود. یکی 
از این موارد، خاموشی در معابری است که اختالی در امنیت 
ایجاد نکند. اگر در شــهرهایی مشکاتی ایجاد کرده یا ایجاد 
مــی کند، این موضوع را برطرف خواهیم کرد.وزیر نیرو گفت: 
سوخت اصلی ما گاز است. اگر با محدودیت گاز رو به رو شویم 
به ســمت سوخت مایع می رویم. اما ترجیح ما این است که با 
ماحظات زیست محیطی و امنیت مردم تصمیم گیری کنیم. 
هم ما به عنوان تولید کننده هم مردم به عنوان مصرف کننده 
نباید حساب خودمان را از هم جدا کنیم . مجموع رفتارهای ما 
تصمیمات را اجرایی می کند.وی در پایان گفت: هرورز شرایط 
را با توجه به شــرایط اقلیمی در نظر مــی گیریم اولویت در 

خصوص سوخت گاز است.

عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد
 عراق چگونه پول های بلوکه شده ایران

 را آزاد می کند؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید در شــرایط فعلی از سویی 
ایران باید برای حفظ بازار خود در عراق تاش کند و از ســوی دیگر عراق نیز 
به انرژی ایران نیاز جدی دارد.علی شریعتی اظهار کرد: در حال حاضر یکی از 
مهم ترین معضاتی که دولت عراق با آن روبه روست، بحث تامین منابع انرژی 
ازم برای مصرف شهری در شهرهای بزرگی مانند بغداد است. تامین برق بغداد 
نیــاز به منابع گاز و انرژی دارد که یکی از مهم ترین حوزه های تامین آن ایران 
اســت.وی ادامه داد: در حال حاضر در بغداد دو نوع برق در اختیار خانوارهای 
شــهری قرار می گیرد؛ یکی از آنها برق دولتی اســت که با قیمتی ارزان تر به 
خانوارهای شهری توزیع می شود و دیگری برق خصوصی است که با استفاده 
از دســتگاه های خانگی تامین می شــود و قیمت بااتری دارد. در حوزه برق 
دولتی که بخش مهمی از جامعه عراق از آن اســتفاده می کنند، تامین انرژی 
ازم یک موضوع مهم و جدی در برنامه های عراق است.عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رقبای ایران در بازار گاز عراق بیان کرد: در طول 
هفته های گذشــته دولت ترکیه تاش کرد با استفاده از خبر به دست آوردن 
منابع عظیم گازی، نام خود را در منطقه مطرح کند و حتی در جریان ســفر 
چند هفته قبل نخست وزیر عراق به آنکارا موضوعاتی در حوزه انرژی و افزایش 
میزان صادرات ترکیه به عراق مطرح شــد. در کنار آن اردن نیز صحبت هایی 
در زمینه ی تامین انرژی مورد نیاز عراق مطرح کرده است.شــریعتی ادامه داد: 
با وجود این گمانه زنی ها در حال حاضر اصلی ترین و راحت ترین راه تامین گاز 
عراق، ایران اســت. ما در طول ســال های گذشته بخش مهمی از نیاز عراق را 
تامین کرده ایم اما در ماه های اخیر تحت تاثیر تحریم های آمریکا و عدم امکان 
تســویه حســاب های صادراتی ایران میزان این صادرات کاهش یافته است.به 
گفته وی در صورتی که این شرایط تداوم پیدا می کرد در جامعه عراق نگاه به 
اقتصاد ایران منفی می شد و از این رو باید نماینده ای از دولت ایران این مشکل 
را حل می کرد که خوشــبختانه در سفر اخیر وزیر نیرو به بغداد بخش مهمی 
از این دغدغه ها برطرف شد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان 
این که در شــرایط تحریمی آمریکا به وجود آوردن کانال هایی که بتوان از آنها 
منابع بلوکه شده ایران را آزاد کرد اهمیت بسزایی ویژه ای دارد، اظهار کرد: یکی 
از موضوعاتی که نیاز روز ایران بود و از نظر بین المللی نیز شرایط شفافی دارد، 
بحث تامین واکســن کروناست که به نظر می رسد در مذاکرات اخیر دو طرف 
به نتایج مثبتی رســیدند؛ جدا از آن نیز می توان با استفاده از همین ظرفیت 
شــرایطی را به وجود آورد که نیازهای وارداتی ایران از طریق این منابع تایید 
شوند.شریعتی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به این که ایران بهترین گزینه 
عراق در تامین منابع انرژی به شــمار می رود و از سوی دیگر ایران برای منابع 
حاکمیتی خود برنامه های فوری دارد شرایطی جدید فراهم شده که امیدواریم 
امکان اســتفاده از آن به وجود بیاید.به گفته وی این موضوع بیشتر در حوزه 
حاکمیتی مطرح می شود و فعا موضوع صادرات بخش خصوصی در آن مطرح 
نیست؛ هرچند در نگاه کان اگر روابط اقتصادی دو دولت گسترش پیدا کند 

قطعا شرایط برای افزایش صادرات غیرنفتی به عراق نیز فراهم تر خواهد شد.

تولید نیروگاه های حرارتی از مرز ۲۳۰ هزار 
گیگاوات ساعت گذشت

از ابتدای امســال تا پایان آذرماه میزان تولید برق نیروگاه های کشور از 270 
میلیارد کیلووات ساعت گذشته است که سهم نیروگاه های حرارتی از این رقم 
236 میلیارد کیلووات ساعت بوده است.ظرفیت نیروگاه های حرارتی 80 درصد 
مجموع نیروگاه های منصوبه کشور است، اما این نیروگاه ها تامین کننده بیش از 
87 درصد نیاز شبکه برق کشور هستند و بر این اساس حفظ آمادگی و پایداری 
این نیروگاه ها برای تامین نیازهای شبکه ضروری است. یکی از راهکارهای اجرا 
شــده جهت افزایش ظرفیت تولید نیروگاه ها در تابستان، استفاده حداکثری 
از ظرفیت نیروگاه های منصوبه در کشــور اســت، بدین منظور با شناســایی 
نقاط قابل بهبود در نیروگاه هــا و اجرای طرح های فناورانه ظرفیت واحدهای 
موجود افزایش یافته اســت.این طرح ها شامل طرح های رفع محدودیت تولید 
در واحدهای بخاری و طرح های ارتقای ظرفیت در واحدهای گازی اســت که 
در تعدادی از نیروگاه های منتخب اجرا شــده اســت، تدوین این امر و اجرای 
آن موجــب ایجاد افزایش ظرفیت تولید به میزان 300 مگاوات اســت که در 
تابســتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.از سوی دیگر با توجه به ضرورت در 
مدار بودن تمامی نیروگاه ها در پیک تابســتان، پس از گذر از این شرایط ازم 
است تعمیرات و سرویس های دوره ای روی واحدهای نیروگاهی انجام شود تا 
برای فصل گرما آماده شــوند. مطابق استانداردها و دستورالعمل های موجود، 
واحدهای نیروگاهی باید در بازه های زمانی مشــخص که حداقل یک یا دو بار 
در ســال است، تحت تعمیرات قرار گیرند تا امکان تداوم بهره برداری مطمئن 
و پایدار از واحدها وجود داشته باشد.آن طور که علی اصغر عبدلی - مدیرکل 
بهســازی نیروگاه ها و محیط زیست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی اعام 
کرده حجم تعمیرات برنامه ریزی شده واحدهای نیروگاه های حرارتی در دوره 
حاضر بالغ بر 1.9 میلیون مگاوات ساعت – روز در نظر گرفته شد که این حجم 
تعمیرات شامل 690 برنامه تعمیراتی است که بیش از 130 مورد آن تعمیرات 
اساسی و سنگین بوده و بایستی در بازه زمانی محدود مهرماه تا اردیبهشت ماه 
ســال آینده انجام شود.به گفته وی برای اجرای این حجم از تعمیرات بیش از 
40 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می شــود، با وجود محدودیت ها و شــیوع 
بیماری کرونا تعمیرات واحدهای نیروگاهی حرارتی با برنامه ریزی مناســب، 
تامیــن و تدارک قطعات و تجهیزات مورد نیاز در حال انجام اســت و تاکنون 
نیز برنامه  تعمیرات نیروگاه ها بیش از 40 درصد پیشرفت داشته است.مدیرکل 
بهســازی نیروگاه ها و محیط زیست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی اظهار 
کرد: بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده 
تمامــی تعمیرات واحدهای نیروگاهی به پایان خواهد رســید و واحدها آماده 
بهره برداری جهت تولید برق در تابســتان پیش رو خواهند بود.عبدلی با اشاره 
به تامین سوخت نیروگاه های کشور، گفت: تامین سوخت نیروگاه های کشور با 
توجه به هماهنگی های مستمری که با وزارت نفت صورت می گیرد بدون وقفه 
در حال انجام اســت به طوری که تا به امروز بخش اعظم سوخت نیروگاه ها با 

سوخت گاز تامین شده است.

قیمت نفت اوج بیشتری گرفت
قیمت نفت در معامات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر خوش بینی به بسته کمک مالی کرونایی آمریکا و کاهش ذخایر نفت خام این کشور رشد بیشتری پیدا 
کرد.بهای معامات نفت برنت 19 سنت معادل 0.4 درصد افزایش یافت و به 51 دار و 28 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
29 سنت معادل 0.6 درصد افزایش یافت و به 48 دار و 29 سنت در هر بشکه رسید.معامات نفت برنت روز سه شنبه با 0.5 درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا با 
0.8 درصد افزایش بسته شده بودند.به گفته استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ، قیمت نفت تحت تاثیر دار ضعیفتر در شب گذشته پشتیبانی شد و 
گزارش هفتگی موسسه امریکن پترولیوم هم از رشد قیمتها حمایت کرد. موسسه امریکن پترولیوم کاهش بسیار بااتر از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی 
به 25 دســامبر را اعام کرد.با وجود تاخیر جدید در چکهای کمک مالی، دار  در برابر یورو با پیش بینی معامله گران از کمک مالی بیشــتر در آمریکا، به پایینترین 
حد بیش از دو سال گذشته سقوط کرد.نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا تقاضای ترامپ برای افزایش کمکهای مالی مستقیم کرونایی به شهروندان آمریکایی که از 
شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند به 2000 دار را وتو کردند.بازارهای سهام آسیایی در پی سودگیری سرمایه گذاران از صعودهای اخیر عقب نشینی کردند و یورو 
با امیدواری به احیای تدریجی اقتصاد جهانی در بااترین اوج دو سال و نیم اخیر ایستاد.قیمت نفت تحت تاثیر برنامه های واکسیناسیون در سراسر جهان که از سال 
آینده آغاز می شود و به کشورها اجازه می دهد محدودیتهای رفت و آمد و فعالیت تجاری را تسهیل کنند، اوج بیشتری می تواند پیدا کند.به گفته معامله گران، با 
گزارش موسسه امریکن پترولیوم از کاهش ذخایر نفت، قیمت معامات فیزیکی گریدهای نفتی آمریکا روز سه شنبه بااتر رفت.طبق گزارش موسسه امریکن پترولیوم، 
ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 25 دسامبر، 4.8 میلیون بشکه کاهش یافت و به حدود 492.9 میلیون بشکه رسید و فراتر از پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی 
رویترز بود که کاهش ذخایر به میزان 2.6 میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.بر اساس گزارش رویترز، نگرانیها نسبت به قرنطینه های وضع شده برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا در کوتاه مدت رشد قیمتها را محدود خواهد کرد. شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس باعث وضع مجدد محدودیتهای رفت و آمد شده 

و روی تقاضا و قیمتها تاثیر منفی گذاشته است. موارد بستری در بیمارستان در بخشهایی از اروپا و آفریقا افزایش پیدا کرده است.

تعرفه برق واحدهای صنعتی افزایش می یابد
برق رایگان، منطقی نیست

دبیر فدراســیون صادرات انرژی گفت: یکی از اقدامات دولت در راســتای 
حقیقی شــدن نرخ حامل های انرژی، افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی 
است.ســیدحمیدرضا صالحی، دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه 
در طرح برق امید، برقی که شــامل معافیت این طرح می شود دامنه مصرف 
کمتر از 80 کیلووات در ماه را در بر می گیرد، گفت: با توجه این رقم به نظر 
می رسد جمعیت کمی را می تواند تحت پوشش قرار دهد و اگر بخواهیم راه 
صحیحی را برای کمک به خانوارهای کم بضاعت انتخاب کنیم بهتر است به 
زیرســاخت های کشور از جمله صنعت برق کمک کنیم که شاهد خاموشی 
گسترده نباشیم. چرا که خاموشی بخش خانگی، صنعتی و تولیدی به اقتصاد 
کشــور و اقتصاد خانوار ضربه وارد می کند.وی افزود: همین خاموشی ها به 
دلیل مشکات زیرساختی صنعت برق کشور می تواند با تعطیلی واحدهای 
اقتصادی به درآمد خانواده ای که شــامل طرح برق امید می شــوند، آسیب 
جدی بزند. از ســویی دیگر رقم قبض برق خانوارهایی که شامل این طرح 

می شود قابل توجه نیست و تأثیر چندانی بر اقتصاد خانوار نمی گذارد.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر بخواهیم با این طرح 
عاوه بر تشــویق به صرفه جویی در مصرف برق به خانواده های کم بضاعت 
کمک کنیم بهتر اســت رقم دامنه دربرگیری را به 140 کیلو وات برسانیم؛ 
دولت برنامه هایی برای حقیقی شــدن قیمت حامل هــای انرژی دارد که با 
صنعت برق و برق بخش صنعتی شروع می شود و شاهد افزایش تعرفه برق 
بخش صنعتی هستیم.به گفته صالحی گام بعدی در راستای کمک به اقتصاد 
برق، تأمین نیاز واحدهایی که بیش از 5 مگاوات برق اســتفاده می کنند از 
محل بورس است. به این ترتیب می توان نرخ برق را به سمت حقیقی شدن 
البته در مدت زمان یک ســاله پیش ببریم.دبیر فدراســیون صادرات انرژی 
با تاکید بر اینکــه رایگان کردن برق با توجه به اقتصاد ضعیف این صنعت، 
منطقی نیست، تصریح کرد: 20 درصد تقاضای برق کشور توسط واحدهایی 
است که بالغ بر 5 مگاوات برق استفاده می کنند که باید نیاز خود را از طریق 
بورس برطرف کنند. این روند می تواند شروعی برای واقعی شدن قیمت برق 
باشد. می توان در ادامه شاهد حضور باقی بخش ها در بورس به جهت تأمین 

برق مورد نیاز باشیم.

سخنگوی وزارت برق عراق:
 صادرات گاز ایران به عراق 

ازسرگرفته می شود
سخنگوی وزارت برق عراق اعام کرد ایران پس از این که روز سه شنبه در 
خصوص بدهیهای معوق با بغداد به توافق رســید، جریان معمول صادرات 
گاز به عراق را از روز چهارشــنبه ازسرمی گیرد.شرکت گاز ایران اعام کرده 
بود عرضه گاز به عراق را در پی عدم پرداخت بیش از 6 میلیارد دار بدهی، 
کاهش داده اســت. وزارت برق عراق اعام کرده بود که این کاهش بغداد و 
سایر شهرهای عراق را در معرض خطر کمبود برق و خاموشی قرار می دهد.

احمد موســی، ســخنگوی وزارت برق عراق به رویترز گفت: این توافق در 
دیدار میان رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران و مجید مهدی، همتای عراقی 
وی در بغداد برای ازسرگیری صادرات گاز در سطح معمول از بعدازظهر روز 
چهارشنبه حاصل شد.طبق بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، وزیر نیروی ایران 
با مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق هم دیدار کرد و قول دولت ایران 
برای ازسرگیری فوری صادرات گاز که اخیرا به دلیل مشکات فنی کاهش 
پیــدا کرده بود را اباغ کرد.وزیر نیروی ایران به رســانه های داخلی گفت: 
توافق خوبی با مقامات عراقی برای برداشــت وجوه ایران از عراق و پرداخت 
پول خرید واکسن ویروس کرونا از اروپا با استفاده از منابع مالی فعلی ایران 

در عراق حاصل شد.

روسیه کار ساخت خط لوله صادرات 
گاز نورد استریم 2 را سرعت بخشیده 
و در تاش بــرای تکمیل این پروژه 
پیــش از اعام تحریم هــای جدید 
آمریکاست. اپراتور پروژه نورد استریم 
2 اعام کرد کار ساخت این خط لوله 
به طول 1230 کیلومتر روز دوشنبه 
با تکمیل احــداث لوله ها در منطقه 
اقتصادی انحصــاری آلمان، به نقطه 
عطف جدیدی رسید. یکی از اقدامات 
بعــدی، ازســرگیری کار در بخش 
بود  بالتیک خواهد  دانمارکی دریای 
که عمده 157 کیلومتر باقی مانده از 

این شاه لوله را تشکیل می دهد.
نورد استریم 2 در ایمیلی به بلومبرگ 
اعام کرد حدود 120 کیلومتر از این 
خط لوله در آبهای دانمارک و تقریبا 
30 کیلومتــر در منطقــه اقتصادی 
انحصاری آلمان باید ســاخته شود. 
ما در موضعی نیســتیم که جزییات 
بیشــتری را اعام کنیم و اطاعات 
درباره فعالیتهای ساخت فراساحلی در 
موعد مقرر اعام خواهد شد.پیشرفت 
در کار ســاخت این شــاه لوله یک 

پیروزی برای وادیمیر پوتین، رییس 
جمهور روســیه و شــرکت گازپروم 
است. هنگامی که این پروژه تکمیل 
شود به روســیه اجازه خواهد دهد با 
دور زدن کریدورهای ســنتی مانند 
اوکراین، گاز بیشــتری به اروپا صادر 
کند. آمریــکا و کشــورهای اروپای 
شــرقی می گویند نورد اســتریم 2 
آلمــان و اتحادیه اروپا را بیش از حد 
به گاز روسیه متکی می کند.ساخت 
این پروژه 9.5 میلیارد یورویی )11.6 
میلیارد دار( یک سال پیش در پی 
تحریم های آمریکا متوقف شد و ماه 
جاری پس از این که گازپروم کشتی 
مــورد نیاز برای احــداث لوله ها در 
بستر دریا را فراهم کرد، ازسرگرفته 
شــد. مقامات دریانــوردی دانمارک 
هفتــه گذشــته اعام کردنــد نورد 
اســتریم 2 می تواند از 15 ژانویه از 

کشتی فورچونا برای انجام کار احداث 
لوله استفاده کند. کشتیهای دیگری 
هم به این کشتی کمک می کنند.بر 
اساس مجوز دانمارکی، اپراتور پروژه 
باید پیش از آغاز کار یک برنامه به روز 
شــده به آژانس انرژی دانمارک ارائه 
کند. کشتی فورچونا می تواند روزانه 
حداکثر یک کیلومتر لوله جا گذاری 
کند. با این سرعت تحلیلگران تحت 
یک سناریوی خوش بینانه برآورد می 
کنند نورد اســتریم 2 بتواند تا پایان 

سال 2021 فعالیتش را شروع کند.
در ایــن بیــن آمریکا برای تشــدید 
تحریمها علیه این پــروژه مانور می 
دهد و بــه دنبال تشــدید مجازات 
شرکتهایی است که تاییدیه های فنی 
و بیمه برای کار ساخت نورد استریم 
2 فراهــم می کنند. ایــن تحریمها 
جزئــی از ایحه دفاعی هســتند که 

توسط کنگره تصویب شده اما از سوی 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
وتو شده اســت. نمایندگان مجلس 
آمریکا برای باطل کردن این وتو رای 
دادند و اگر ســنا با این رای موافقت 
کند، تحریم های جدید تا چند هفته 
دیگر به اجرا گذاشــته می شــوند.

آمریکا تاکید کرده که نورد اســتریم 
2 به روســیه نفوذ بیشتری در اروپا 
می دهــد و گاز طبیعی مایع آمریکا 
گزینــه بهتری برای اروپاییهاســت. 
پوتین گفته اســت نورد اســتریم 2 
به نفع اقتصاد آلمان و اروپاست زیرا 
قیمت گاز خط لوله ای روســیه 20 
درصد ارزانتر از LNG آمریکاســت.بر 
اســاس گزارش بلومبرگ، الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز 
دوشــنبه گفت: روسیه برای تکمیل 
این پــروژه باید خود را با تحریم های 
احتمالــی جدید آمریــکا وفق دهد. 
کرملین اعام کــرده که تحریم های 
آمریکا علیه نورد اســتریم 2 ممکن 
اســت تکمیل این پروژه را پیچیده 

کند.

ماراتون نورد استریم 2 برای 
جلو زدن از تحریم های آمریکا
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آرین ) ســهامی خاص( به شماره ثبت 748 و شناسه ملی 10100095886 
دعــوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العــاده که در تاریخ 
1399/10/22 ساعت 9 صبح با دستور جلسه افزایش سرمایه در محل قانونی 

شرکت برگزار میگردد ، حضور بهم رسانند.
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گزیده خبر نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس مطرح کرد:

اعتبار ۹ میلیارد یورویی واردات کااهای اساسی به چه کسانی داده شده است؟
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسامی از باتکلیفی اعتبار ۹ 
میلیارد یورویی جهت واردات کااهای اساسی خبر داد و گفت: مشخص نیست این پول ها 
به چه کســانی و برای واردات چه محصواتی داده شده است و برای برگشت این پول به 
خزانه چه اقدامی انجام شده است.محمد حسن آصفری در جلسه علنی دیروَز )چهارشنبه( 
مجلس شورای اســامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: شما ۶ سال 
پیش به اراک آمده و در حضور عموم مردم اعام کردید شــیر نیروگاه مازوت شــازند را 
می بندید، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. حال چند روزی است که مردم اراک هوای بسیار 

آلوده ای که بخش اعظم آن ناشــی از فعالیت نیروگاه شــازند است، را تنفس می کنند. از 
این رو درخواست می کنم هر چه سریعتر به وعده قبلی خود در این خصوص عمل کنید.

نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات در خصوص 
تفریغ بودجه در تذکری به رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو 
برای واردات کاا به برخی از شرکت ها پرداخت شده اما تاکنون کمتر از ۶ میلیارد یوروی 
آن وارد شــده است. مشخص نیست این اجناس کاای اساسی و مورد نیاز مردم بوده یا 
خیر.وی از »باتکلیفی اعتبار  ۹ میلیارد یورویی جهت واردات کااهای اساسی« خبر داد و 

تصریح کرد: مشخص نیست این پول ها به چه کسانی و برای واردات چه محصواتی داده 
شــده است و برای برگشت این پول به خزانه چه اقدامی انجام شده است.آصفری خطاب 
به رئیس بانک مرکزی گفت: متأســفانه بانک ها جان مردم را به لب آورده اند و با دریافت 
ســودهای بسیار باا از وام های بسیار اندک موجب نارضایتی و گایه مندی مردم شده اند. 
مردم معترضند که چرا برخی افراد باید وام چند ده میلیاردی بگیرند و بانک ها بتوانند از 
افرادی که وام های کوچک ۱۰ میلیونی می گیرند با اعمال فشار اموالشان را مصادره کنند 

از این رو درخواست دارم هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنید.

رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد:
تصویب کلیات طرح اصاح قانون نظام 

صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس
رئیس اتاق اصناف ایران از تصویب کلیات طرح اصاح قانون نظام صنفی 
در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد.به گزارش اتاق اصناف ایران، طرح 
اصاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری  های به عمل آمده از سوی اتاق 
اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شــورای اسامی 
قبل، در مجلس دوره یازدهم به طور مجدد، مطرح شــد و با امضای ۵۰ 
نماینده به کمیســیون اقتصادی رفت. کلیات این طرح، با حضور سعید 
ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و دفاع از کلیات آن به تصویب رســید.

سعید ممبینی در این خصوص گفت: این طرح در چند محور مورد توجه 
قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره 
اتحادیه ها مربوط است. چنانچه می دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد 
نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا 
بوده ایم. در این دوره مدیران تشــکل های صنفی به ویژه در زمان شیوع 
کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شــبکه بهداشت کشور داشته و 
رســالت اجتماعی تشکل های صنفی به خوبی به انجام رسیده است.وی 
ادامه داد: از نظر ســاختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه ها در جمعیت 
زیــر هزار نفر، ۵ نفر و در جمعیت بیش از آن، ۷ نفر اســت. اما با توجه 
به مشــکات مدیریت اتحادیه ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات 
وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. لذا در یک 
محور پیشــنهاد داده ایم که تعداد هیات مدیره اتحادیه ها در جمعیت 
صنفــی زیر هــزار نفر ۳ نفر و در جمعیت بیــش از آن به ۵ نفر کاهش 
یابد.رئیس اتاق اصناف ایــران تصریح کرد: عاوه بر کم رغبتی به عهده 
داری مسئولیت اتحادیه ها، به دلیل محدودیت دو دوره ای و اجحافی که 
به تشــکل های صنفی در قانون مصوب سال ۹۲ شد، از این پس شاهد 
ریــزش زیادی در فعاان فعلی نیز خواهیم بــود. چراکه دو دوره، تعداد 
زیادی از ایشان به پایان می رسد. لذا پیشنهاد داده ایم که این محدودیت 
دو دوره ای نیز حذف شــود.ممبینی گفت: محور دیگر این اصاحات به 
محدودیت های مالی اتاق ها و عــدم انجام تعهدات دولت در این بخش 
مربوط اســت لذا در طرح پیشــنهادی، افزایش منابع مالی اتاق ها دیده 
شده است.وی بیان کرد: با توجه به وظیفه ای که قانون گذار برای اتاق ها 
در حوزه بازرســی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که 
جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی ازم را ندارند. بنابراین در 
اصاح قانون پیش بینی شده است که این جرائم افزایش یابد. همچنین، 
پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.رئیس اتاق 
اصناف ایران گفت: در نشست دیروز که با حضور نماینده مرکز پژوهش 
های مجلس برگزار شد، کلیات طرح اصاح قانون نظام صنفی تصویب و 
مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود 

که این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد شد.

عملیاتی شدن اوراق گام در زنجیره قطعات خودرو کلید خورد
طبق اعام مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهره گیری از روش های نوین برای تامین مالی 
واحدهای تولیدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و در این راستا، معرفی و عملیاتی نمودن اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( برای صنایع 
مختلف از جمله صنعت قطعه سازی پیگیری می شود که طی آن مشارکت فعال و مؤثر واحدهای تولیدی خودرو و قطعه سازی ضروری 
است. طرح گام یا همان »اوراق گام )گواهی اعتبار مولد( » طرحی است که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی 
از نشست های خبری خود در خردادماه سال جاری در رابطه با آن توضیح داده و اعام کرد که تامین مالی صنعت قطعه سازی از طریق 
»اوراق گام« امکان پذیر خواهد شد.به گفته زرندی در سال جاری نگاه جدیدی برای تامین مالی صنایع  وجود دارد که زنجیره ای است؛ 
به صورتیکه به جای اینکه به پنج بخش یک زنجیره تامین پنج وام مجزا اختصاص دهیم، یک ردیف اعتباری تعریف می کنیم که بین 
بخش های زنجیره تامین، در گردش باشد تا حجم باای نقدینگی کشور را کاهش دهیم. در این زمینه یکی از موضوعاتی که با بانک ها 
رایزنی شده است، استفاده قطعه سازان از اوراق تامین نقدینگی ویژه تولید یعنی اوراق گام هست  که در شورای بورس نیز تصویب شده 
است.حال نعمت اله شهبازی- مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صمت- در نشست روز گذشته )سه شنبه( هماهنگی 
بــرای عملیاتی نمودن اوراق گام جهت کمک به تامین مالی زنجیره قطعات خودرو با حضور مدیران انجمن ها و صنایع قطعه ســاز و 
همچنین مدیران خودروسازها، اظهار کرد: مشارکت فعال و مؤثر واحدهای تولیدی خودرو و قطعه سازی برای استفاده از اوراق گام در 
کنار سایر روش های مرسوم جهت تقویت تامین مالی زنجیره تولید ضروری است.سهیل معمارباشی -مدیر کل دفتر حمل ونقل وزارت 
صمت- نیز در این نشســت ضمن اشــاره به نیاز شدید صنعت خودرو به نقدینگی، گفت: استفاده از ابزارهای نوین از جمله اوراق گام 
برای اســتمرار تامین مالی و تداوم رشد تولید قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی دنبال می شود.همچنین رئیس دایره تامین مالی 
زنجیره های تولید بانک مرکزی نیز در این نشست ضمن تشریح مزایا و مشوق های بانک مرکزی برای انتشار اوراق گام، انتقال حرکت 
اوراق در زنجیره و انتقال مکرر آن و ضمانت بانک های عامل برای نقدشوندگی اوراق در سررسید را از مزیت های مهم این اوراق برشمرد.

دریایی افزود: بانک مرکزی در دســتورالعمل اباغی مزایای زیادی برای واحدهای تولیدی جهت اســتفاده از اوراق گام در نظر گرفته 
است که در قدم اول سهمیه ۵۹ هزار میلیارد تومانی برای شبکه بانکی اباغ شده است. مزیت اصلی اوراق گام احیای خرید اعتباری 
در زنجیره های تولید بوده که با توجه به اینکه کارمزد انتشار یکبار قابل پرداخت است، در صورت مدیریت صحیح و شناسایی زنجیره ها 
امکان نقل وانتقال بدون کارمزد و در نتیجه کاهش هزینه های مالی بنگاه های تولیدی فراهم شده است.در ادامه محمدرضا نجفی منش 
-رئیس انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور- نیز گفت: اوراق گام در تامین مالی قطعه سازان با توجه به تضمین نقدشوندگی 
اوراق در سررســید توسط بانک عامل دارای کاربرد مناسبی اســت که برای تحقق، حمایت خودروسازان به عنوان متعهدین اوراق را 
می طلبد.احمد نعمت بخش -دبیر انجمن خودروسازان - هم ضمن اشاره به امکان جایگزینی اوراق گام با روش های فعلی خرید مدت دار 
قطعات خودرو، این روش را برای قطعه سازان کارآمد توصیف کرد.در این نشست، فرآیند اجرایی و نحوه بهره مندی بنگاه های تولیدی از 
اوراق گام، چگونگی و فرآیند انتشار اوراق گام و روش های نقدشوندگی و نقل وانتقال این اوراق در شبکه بانکی و بازار سرمایه تشریح شد.

پیش از این نیز مازیار بیگلو- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو-  هم اجرا شدن طرح گام در کنار پرداخت ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان باقی مانده از تســهیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته را منبع مالی مناسب برای حل مشکات ناشی از کمبود 

نقدینگی قطعه سازان دانسته بود.

حداکثر زمان مهلت ورود کااها به کشور چقدر است؟
معاون بازرگانی داخلــی وزارت صمت حداکثر زمان مهلت ورود کااهای مختلف را به بانک مرکزی اعام 
کرد که بر اساس آن حداکثر زمان مهلت ورود کااهای اساسی و ضروری مشمول ارز به نرخ رسمی ۴۲۰۰ 
تومانی از زمان حواله ارزی ســه ماه اســت.عباس قبادی - معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت )صمت( - طی نامــه ای به بانک مرکزی به نامه مورخ ۱۷ آذرماه درباره تعیین زمان معقول جهت 
واردات کاا و مهلت ارائه اســناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارائه پروانه گمرکی اشاره کرده و گفته که 
این موضوع در جلسه بیست و سوم آذرماه کارگروه نظارت و تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی و وزارت صمت و سایر دستگاه ها و مراجع نظارتی 
مطرح و درباره حداکثر زمان مهلت ورود کاا تصمیم گرفته شده است.  بر این اساس حداکثر زمان مهلت 
ورود کااهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله ارزی حداکثر سه ماه است.  
همچنین زمان مهلت ورود ماشین آات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند حداکثر 
۱۸ ماه از زمان تامین ارز تعیین شده است.  درباره سایر کااها اعم از مواد اولیه تولید، کااهای واسطه ای 
و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ... نیز حداکثر مهلت از زمان تامین ارز تا ترخیص کاا 
شش ماه برای واحدهای بازرگانی و هشت ماه برای واحدهای تولیدی اعام شده است.پیش تر علیرضا رزم 
حسنی، وزیر صنعت، معدن و تجارت،  در نامه ای به رئیس جمهوری از بخشنامه جدید بانک مرکزی که در 
آن محدودیت های جدیدی بر واردات کاا، یعنی کاهش مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه های وارداتی 
به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ترخیص قطعی کاا از گمرک بعد از ارائه 
اســناد حمل اعمال شده، انتقاد کرده و خواسته بود که در آن بازنگری شود و صدور و اباغ کلیه مقررات، 
آیین نامه ها و بخشــنامه ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی این وزارتخانه صورت گیرد.در بخشــنامه 
اخیر بانک مرکزی که در ۲۸ آبان ماه صادر شــد و مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور 
تا زمان صدور اعامیه تأمین ارز به مدت دو ماه تعیین شد، اما وزیر صمت تاکید کرده بود که این مسئله با 
بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر هشت ماه تعیین کرده 
بود، در تضاد اســت. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کاا 
حداکثر ۴۵ روز تعیین شده بود، اما رزم حسینی در نامه خود به رئیس جمهوری گفته بود که »با توجه به 
مشــکات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت هایی برای واردات کااهای اساسی، 
ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال 
و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد که عاوه بر به دنبال داشتن 
ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
درخصوص  تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کاایی انجام 

شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد«.

در ۹ ماهه امسال اتفاق افتاد
تشکیل بیش از ۴۰۰۰ پرونده تخلف 

خودرویی
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
استان تهران از تشکیل ۴۰۶۳ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۳۶۱ 
میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال خبر داد.سعید محمدی پور، اظهار 
کرد: در ۹ ماهه امســال ۵۹۳۷ بازرسی در حوزه خودرو انجام شده 
است.به گفته وی در نتیجه بازرسی ها ۴۰۶۳ پرونده تخلف به ارزش 
بیش از ۳۶۱ میلیارد تومان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی 
ارسال شــده است.این مقام مســئول در پاســخ به این سوال که 
بیشترین تخلفات در چه حوزه ای بود؟ تصریح کرد که تا پایان آبان 
ماه سال جاری بیشتر تخلفات در حوزه خودرو مربوط به گرانفروشی 

و تقلب بوده است.

در پانزدهمین جشنوارۀ ملی انتشارات روابط عمومی صورت گرفت؛ 
 درخشش روابط عمومی های گروه 

فواد مبارکه 
پانزدهمین جشــنوارۀ ملی انتشــارات 
روابط عمومی با هـدف انتخاب و معرفی 
بهتـــرین الگـــوها و عملــکردها در 
انتــــشارات روابط عمومی ها  زمیـــنۀ 
با درخشــش روابط عمومی های گروه 
فواد مبارکــه به کار خود پایان داد. در 
جشــنوارۀ  پانزدهمین  اختتامیۀ  آیین 
ملی انتشارات روابط عمومی های کشور که در مرکز همایش های 
ســازمان مدیریت صنعتی و با حضور معــاون مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسامی و تعدادی از اساتید و متخصصان علوم 
ارتباطات، ســوم دی ماه در تهران برگزار شد، گروه فواد مبارکه 
با کســب جوایز متعدد در بخش های مختلف موفق به کســب 
عناوین برتر شد.در این آئین، روابط عمومی شرکت فواد مبارکه 
با کسب ۷ عنوان برتر و روابط عمومی فواد هرمزگان نیز با کسب 
چهار عنوان برتر خوش درخشــیدند و افتخاری دیگر در کارنامۀ 
عملکرد گروه فواد مبارکه بر جای گذاشتند.کســب رتبۀ اول در 
بخش های کاریکاتور و پوســتر در ســطح ملی، کسب رتبۀ دوم 
در بخش اینفوگرافی در ســطح ملی و بخش فیلم های مستند و 
همچنین کسب رتبۀ دوم در بخش های کلیپ، تیزر و خاقیت نیز 
از افتخارات روابط عمومی شرکت فواد مبارکه در این جشنواره 
بود.روابط عمومی شــرکت فواد هرمزگان نیــز از جمله روابط 
عمومی های موفق در این دوره با کســب ۴ عنوان برتر و دریافت 
لوح تقدیر و تندیس جشــنواره به پاس تاش های صورت گرفته 
موردتقدیر قرار گرفت. روابط عمومــی فواد هرمزگان موفق به 
کسب رتبۀ اول کشوری تبلیغات، رتبۀ اول کشوری انتشار کتاب، 
رتبۀ دوم کشوری انتشار مقاله و رتبۀ دوم استانی طراحی و انتشار 
ویژه نامه گردید.شایان ذکر است در اختتامیۀ این جشنواره، انجمن 
متخصصان روابط عمومی به عنوان برگزارکنندۀ این جشنواره ملی، 
با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه به روابط عمومی شرکت فواد 
مبارکه از اقدامات صورت گرفته در عرصۀ فرهنگ مکتوب و نشر 

آناین قدردانی نیز کرد.

رئیس شــورای رقابت در تشریح جزئیات 
فرمــول جدید قیمت گــذاری ۱۸ خودرو 
گفته، شــرط افزایش قیمــت، افزایش ۵۰ 
درصدی تولید است و قیمت های جدید از 
بهمن ماه اعام خواهد شــد.رضا شیوا  در 
خصوص مصوبه دیروز شــورای رقابت که 
در آن بحــث تغییرات قیمتــی ۱۸ مدل 
خودرو عنوان شــده اســت، اظهار داشت: 
براســاس تصمیم جدید شورای رقابت قرار 
شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان 
داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش 
تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت 
به تغییر قیمتی محصوات خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بــرای خودروهای ۱۸ گانه 
شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ 
دستی، سمند سورن پاس، رانا پاس، رانا 
پاس TU۵، دنا پاس توربو شارژ، دنا پاس 
توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما 
توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، 

آریــا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان 
قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای 
افزایش قیمت آن که از بهمن اعمال خواهد 
شــد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش 
۵۰ درصدی تولید ســاانه محقق شود تا 
بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها 
نماییم.رئیس شــورای رقابت افزود: در این 
فرمول کیفیــت و افزایش تولیــد، عوامل 
اصلی در افزایش قیمت هســتند یعنی به 
طور نمونه متوســط قیمت سه ماهه آبان، 
آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاســبه 
و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد 
به دســت آمده را بر سه تقسیم می کنیم 
در صورتی که متوســط ۵۰ درصد افزایش 

در تولید اتفــاق افتاده باشــد این عدد به 
دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه 
نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن 
مشــخص می شــود اما اگر به هر نسبتی 
افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به 
همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال 
می شود.شیوا گفت: با این روش به دنبال آن 
هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطاح برخی 
ها رانت را کم و دال بازی و واســطه گری 
را در بازار خودرو حذف کنیم معتقدیم این 
فرمول جدید باعث می شود خودرو ساز نیز 
به ســمت افزایش تولید متمایل شود البته 
عاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه 
خودرو ســاز دیگر نیز به شــرط رفع موانع 

تولید خود را افزایش دهند.وی افزود: هر قدر 
تولید افزایش یابد هزینه تمام شده تولید نیز 
کاهش مــی یابد بنابراین افزایش قیمت به 
شرط افزایش تولید هم صرفه اقتصادی برای 
خودرو ســاز دارد و هــم در نهایت منطقی 
شدن قیمت خودرو را در پی خواهد داشت. 
رئیس شــورای رقابت  تصریــح کرد: اگر 
خودروســاز نتواند تولید خود را در دی ماه 
امسال  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایــش دهد، درصد کمــی را در افزایش 
قیمت ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه 
اگر خودروســاز به جای افزایش تولید ۵۰ 
درصدی به رشد تولید ۲۵ درصدی برسد، 
در فرمول به جای تقســیم قیمت ها به ۳ 
رقم ۶ برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز 
افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد 
بود.شیوا اضافه کرد: بحث تغییرات قیمتی 
۱۸ محصول از فردا مطرح نیســت و انتشار 

این مطلب نادرست بوده است.

جزئیات فرمول جدید قیمت گذاری 18 خودرو
 افزایش قیمت از بهمن ماه

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکنندگان فواد باید همه محصوات خود را در بورس عرضه کنند.علیرضا رزم حسینی پس 
از حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی درباره قیمت فواد و سیمان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: من دیروز درباره 
قیمت فواد و سیمان در کمیسیون عمران حاضر شدم و درباره قیمت این دو کاا که در احداث ساختمان نقش دارند، توضیحاتی 
ارائه کردم؛  نمایندگان حساســیت های دقیق و زیادی داشتند که مدیریت بازار اینگونه اقدامات به چه طریقی است.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید بر لزوم عرضه همه تولیدات زنجیره فواد در بورس افزود: ما در یکی دو ماه گذشــته به منظور مدیریت 
بازار شیوه نامه ای را در ستاد اقتصادی دولت اعمال کردیم که بعد از اجرای این شیوه نامه، قیمت ها کاهش پیدا کرد، ولی در چند 
روز گذشته قیمت جهانی فواد افزایش داشت و نمایندگان مجلس نگران این موضوع شدند.رزم حسینی خاطرنشان کرد: قانون به 
ما اجازه داده که باید محصوات فوادی در بورس عرضه شود و تولیدکنندگان باید همه محصوات خود را در بورس عرضه کنند.

وزیر صمت: 
فوادسازان 
محصواتشان را در 
بورس عرضه کنند



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 11 دی 1399  16 جمادی ااول 1442  31 دسامبر 2020بانک و بیمه
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4540 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

قائم مقام بانک مرکزی:گزیده خبر

قانونجدیداعتباروشفافیترابهچکبازمیگرداند
قائــم مقام بانک مرکــزی گفت: قانون جدیــد چک دو هدف 
دنبال می کند؛ از ســویی قصد دارد اعتبار چــک را اعاده کند 
و از ســوی دیگر به دنبال ایجاد شــفافیت در فرآیند صدور و 
وصول چک اســت.به گزارش روابــط عمومی بانک مرکزی، در 
نشســت هم اندیشــی قانون جدید چک که بــا حضور مدیران 
ارشــد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت مدیره و مدیران  
بانک ها و مؤسســات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، دکتر 
اکبر کمیجانی ضمــن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام 
بانکــی برای اجــرای هرچه بهتر قانون جدیــد چک، گفت: به 
دلیل گســتردگی اســتفاده از چک در مبادات تجاری کشور، 
اطاع رســانی امر کلیــدی در اجرای قانون چک اســت و اگر 
اطاع رســانی به خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکات عدیده 
مواجه خواهیم شــد. قائم  مقام بانک مرکزی با اشاره به چندین 
مرحله اعمال اصاحات در قانون چک، بر ضرورت اصاح قانون 
قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف ها و خأهای قانونی که در قانون 
پیشــین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده 
از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشــکات و مسائل حقوقی و 
کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور 
همواره نمایان بود.وی افزود: مشکات چک یکی از موانع اصلی 
گسترش کسب  وکار در کشــور بود اما همواره در قوانین قبلی 
چک، رویکرد پســینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع 
موثر معضات مرتبط با صدور چک می شــد. در مقابل، قانون 
جدید تاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه ها و 
سازوکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی،  اعتبار چک را قبل 
از صدور آن، بررســی کند. به عاوه قانون جدید باعث می شود 
تمام مبادات چک در ســامانه های مرتبط ثبت شود و به این 
ترتیب کلیه نقل  وانتقاات چک شــفاف خواهد شد. کمیجانی 
ادامــه داد: جایگاه ویژه چک در مبادات کشــور و مشــکات 
پیش آمده ناشی از اشکاات قانونی آن، باعث شد که در چندین 
مرحله این قانون اصاح شود. آخرین اصاح قانون چک در سال 
۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری 

نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصاح قرار گرفت 
و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.مقام ارشد 
بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و 
تصریح کرد: پس از  اباغ قانون در آذر ماه ســال ۱۳۹۷، برای 
اجرای این قانون، کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی متشــکل از 
نمایندگانی از مجلس شورای اسامی،  قوه قضائیه،  وزرات امور 
اقتصادی و دارائی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. عاوه بر 
این، دستورالعمل حساب جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید 
چک موردبازنگری قرار گرفت.وی افزود: بخشی از قانون جدید 
اجراشــده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به  
تدریج اجرا خواهد شــد. مطابق آخریــن آمار بانک مرکزی، در 
انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت  تعداد چک های برگشتی به کل چک ها 
۱۵.۴ درصد برآورد شــده بود که اخیراً با اجرای بخش هایی از 
قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش یافته است. از نظر 

مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک های برگشتی به مبلغ کل چک ها  
از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید 
به ۹.۹ درصد رسیده است. این کاهش نشان می دهد که اجرای 
مناسب قانون جدید چک می تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور 
داشته باشــد.کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته چک را 
اقدامی بازدارنده دانســت و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، 
تعیین مدت  زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، 
اگر افراد شــرایط دریافت دسته چک را داشته باشند و اهلیت 
آن ها اثبات شــود و بتوانند مشمول دریافت دسته چک شوند، 
موظف هستند دســته چک خود را در مدت سه سال استفاده 
کنند.وی ادامه داد: فرآیند نقل  وانتقال چک نیز صرفاً از طریق 
سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته چک های 
جدید را نمی توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا« قابلیت ظهر 
نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. کمیجانی با اشاره 

به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت های افراد دارنده 
چک بامحل را برشــمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک 
عاوه بر اینکه محرومیت های دارندگان چک برگشــتی بیشتر 
شــده، شرایط کان اقتصادی کشــور را نیز مدنظر قرار گرفته 
است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون و 
آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه های اقتصادی که چک برگشتی 
دارند، می توانند با تائید شورای تأمین استان ها، محرومیت های 
ناشــی از چک برگشتی  شــان را به مدت یک سال به تعلیق 
درآورند.وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 
۲۴ اســتان، درمجموع ۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت های 
ناشی از چک برگشتی مستثنی شده اند.قائم مقام بانک مرکزی 
به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک اشاره 
کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین »ســقف 
اعتباری مجاز« از گزارشهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری 
اســتفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته چک 
بر اســاس عملکرد اقتصادی و مالی آن ها یک سقف اعتباری 
مجاز تعییــن و هر دفعه که صادرکننده چک از دســته چک 
خود اســتفاده کند، از ســقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. 
البته هنوز این مســئله در کمیته های تخصصی بانک مرکزی 
در حال بررســی اســت و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی 
اطاع رسانی خواهد شــد.کمیجانی در انتهای سخنان خود بر 
ســامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید 
چک به حد زیادی بر ســامانه ها متکی اســت و لذا اجرای آن 
منوط به راه اندازی و یا توسعه این سامانه ها است. خوشبختانه 
تا به امروز تمامی سامانه های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی 
شده و یا به مرحله اجرا رسیده اند.در ادامه مدیران کل و مدیران 
حوزه هــای اعتباری،  نظارتی و فناوری های نوین بانک مرکزی 
توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون 
اصاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سواات 
و ابهامات اعضای هیئت مدیره و مدیران  بانک ها و مؤسســات 

اعتباری پاسخ های ازم را ارائه دادند.

معاون نظارت بانک مرکزی به ایِبنا خبر داد؛
 تسویه بخشی از بدهی ۱۱ بدهکار

 بزرگ بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی از تسویه بخشی از بدهی ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با 
تشکیل کمیته فرادستگاهی خبر داد.فرهاد حنیفی درباره جزییات ارسال پرونده 
بدهکاران بانکی به دســتگاه قضایی اظهار داشــت: یکی از کارهای خوبی که از 
ســال ۹۳ در حوزه بدهکاران بانکی مورد توجه قرار گرفت، تشــکیل کمیته ای 
تحت عنوان کمیته فرادستگاهی متشکل از بانک مرکزی، دستگاه های اجرایی، 
دســتگاه های اطاعاتی، نهادهای نظارتی و قوه قضاییه بوده است.وی افزود: این 
کمیته گزارش بانک ها را درباره بدهکاران شــبکه بانکی که مبلغ تســهیات و 
بدهــکاری و ایجاد تعهدات آنها مبالغ کانی اســت، دریافت می کند و در واقع 
دستورکار این کمیته رســیدگی به بدهکاران بزرگ بانکی است.معاون نظارت 
بانــک مرکزی ادامه داد: همانطور که رییــس کل بانک مرکزی نیز اعام کرده 
اســت، رسیدگی به حداقل ۱۱ بدهکار بزرگ شــبکه بانکی در دستور کار این 
کمیته قرار گرفته که در طول این پروسه هر کدام توانستند مبالغ قابل توجهی 
را تسویه کنند.حنیفی با بیان اینکه روند تسویه بدهی ها ادامه دارد، یادآور شد: 
تاکنون بدهی تعدادی از این بدهکاران به طور کامل تســویه شده و برخی نیز 
درصدی از بدهی را پرداخت کرده اند.وی خاطرنشان کرد: همکاری نزدیکی که 
در این کمیته بین دستگاه های نظارتی، قضایی و بانک ها شکل گرفته بستری را 
فراهم کرده که بدهکاران شبکه بانکی با اشراف بیشتری مورد توجه قرار بگیرند 

و تاش شود با کمک بدهکاران سازماندهی و تسویه به نتیجه برسد.

 بودجه سال آینده وضعیت بورس
 را مبهم کرد

تحلیلگر بازار سرمایه با اشــاره به منفی شدن شاخص کل در روزهای گذشته، 
گفت: تردید در خرید و فروش میان ســهامداران باعث شــده بازار نتواند روند 
مناســبی به خود بگیرد.شــکور علیشاهی تحلیلگر بازار ســرمایه در خصوص 
روندهای بورس طی هفته های گذشــته اظهار داشت: شاخص بورس بین باا 
رفتن و پایین آمدن مردد است. یعنی هم سهامدارانی که در بخش تقاضا هستند 
و هم ســهامدارانی که می خواهند ســهام خود را بفروشند در یک تردید کامل 
به سر می برند.علیشاهی با اشاره به دایل این تردید سهامداران، ادامه داد: این 
مساله چند دلیل دارد. اوا گزارش های ۹ ماه شرکت ها عالی بوده است که این 
مساله در باا رفتن تقاضا نقش زیادی دارد.تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: اما 
در طرف دیگر آینده اقتصاد کشور با توجه به بودجه ای که دولت به مجلس ارائه 
کرده است، چندان روشن نیست و این قدرت فروشندگان را تقویت می کند. این 
ابهام باعث می شود سهامداران نه خرید داشته باشند و نه فروش آنچنانی وجود 
داشته باشد.وی ضمن بیان این موضوع که نمادهای شاخص ساز در هفته های 
گذشته منفی بوده اند و این شاخص کل را منفی کرده است، تاکید کرد: یکی از 
علت های اصلی منفی شدن قیمت شاخص سازها در روزهای گذشته این بود که 
پولی که در ماه های ابتدایی سال وارد بورس شده بود، در ماه های گذشته خارج 
شــده و در آذرماه هم که پول حقیقی وارد بازار شد، میزانش آن قدری نبود که 
بتواند بخش تقاضای سهام های بزرگ و دولتی را تحریک کند.علیشاهی با اشاره 
به حجم معامات در روزهای گذشــته افزود: پول موجود در بازار نیز قدرت باا 
بردن قیمت سهام شرکت های شاخص ساز را نداشته و حرکت پول در صنعت 
های مختلف موید این مساله است. در این وضعیت، یک روز صنعت پاایشگاهی 
مثبت می شود، یک روز بانکی و یک روز فلزات و یک روز هم خودرویی ها. این 
نشان می دهد پول موجود در بازار توان باا بردن نمادهای شاخص ساز و بزرگ 
را به صورت یکجا ندارد.تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: بعد از اینکه سهامداران 
متوجه شدند نمی توانند شاخص سازها را به حرکت در بیاورند، وارد سهم های 
کوچک شــدند که مثبت شدن شــاخص کل هموزن در حالی که شاخص کل 
منفی بوده است، این موضوع را نشان می دهد.وی در پایان گفت: بعد از حمایت 
های صورت گرفته از بازار، افراد به ســمت نمادهای شاخص ساز متمایل شدند 
که این مســاله سبب شد سهامداران دست به فروش سهم های کوچک بزنند و 

مثبت شدن شاخص و منفی شدن شاخص کل هموزن به این علت بوده است.

معاون اعتباری بانک مسکن خبر داد؛
رشد ۳۵ درصدی پرداخت وام ساخت مسکن

معــاون مدیر عامل در امور اعتباری بانک مســکن، از 
آغاز بررســی و تدوین سیاســت های بانک مسکن در 
پرداخت تسهیات ساخت مسکن خبر داد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا؛ امسال در راستای 
نامگذاری ســال جهش تولید، بانک مســکن ســقف 
تسهیات ساخت مسکن را با ۴۷ درصد افزایش به ۲۵۰ تومان رساند و اعام کرد 
متقاضیان و سازندگانی که از فن آوریهای نوین در ساخت و ساز استفاده کنند 
می توانند تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان از تسهیات ساخت مسکن بهره ببرند.این 
تسهیات در مراکز استان ها و شهرهای باای ۲۰۰ هزار نفر ۲۲۰ میلیون تومان 
و برای سایر شهرها ۱۸۰ میلیون تومان است.رشد سقف تسهیات باعث شد تا 
ســازندگان مسکن علیرغم افزایش قیمت مصالح ساختمانی از این وام استقبال 
کنند و آنطور که محمد حســن علمداری عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل 
در امور اعتباری به آن اذعان داشته است این تسهیات تا پایان آذر ماه سالجاری 
از لحاظ ریالی ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و در این مدت 
به ۴۴ هزار و ۲۹۸ واحد مسکونی تسهیات پرداخت شده است.علمداری عضو 
هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری با تاکید بر اینکه رشد ۳۵ درصد 
به لحاظ ریالی نشان می دهد که سازندگان از تسهیات ساخت مسکن استقبال 
کرده اند گفت: افزایش سقف تسهیات ساخت مسکن در سال جاری قطعا تاثیر 
بســزایی در ترغیب سازندگان مسکن از وام ســاخت داشته است.علمداری در 
پاسخ به این پرسش که رشد قیمت مصالح ساختمانی در نتیجه منجر به رشد 
قیمت تمام شده مسکن شده است. آیا احتمال افزایش سقف ساخت مسکن در 
ســال ۱۴۰۰ وجود دارد؟ گفت: در حال بررسی و تدوین سیاستهای سال آینده 
هستیم که هنوز به نتیجه نهایی نرســیده است.وی افزود: به هر حال هر گونه 
افزایش سقف تسهیات ساخت مسکن به نتایج سیاستگذاری و در نتیجه منابع 
و شــرایط ساخت و ساز در کشور خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه به هر حال 
مسکن موتور محرکه اقتصادی کشور است و اگر ساخت و ساز مثبت باشد ما را 
در افزایش سقف تسهیات ساخت مصمم تر خواهد کرد اظهار داشت: با نهایی 
شدن سیاســتهای بانک در بهمن ماه می توان در خصوص آینده و هر تغییر و 
اقدامی صحبت کرد.علمداری ادامه داد: هر تصمیم ما بر اساس شرایط و وضعیت 
ساخت و ساز است اما تمام تاش ما این بوده است که برنامه ها و اهداف ما به 
تشویق سازندگان مسکن و رفتن به سمت ساخت مسکن با فناوری های روز دنیا 
باشد.علمداری عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری افزود: قطعا 
در تصمیمی که برای تسهیات ساخت مسکن گرفته می شود از آمارهای بانک 

مرکزی، شهرداری تهران و حتی مرکز آمار استفاده خواهد شد.

عقبگرد شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۳۸۵۷ واحدی معادل ۰.۹۸ درصد به یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۴۳ واحدی به 
۱۹ هزار و ۷۳۳ واحد رسید.، دیروز تاار شیشه ای، در معامات پنجمین و آخرین روز هفته )چهارشنبه دهم دیماه ۹۹(، بازهم شاهد روند نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه 
ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۳۶۲۱ واحدی معادل ۰.۹۸ درصد به رقم ۳۶۵ هزار و ۳۱۸ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۱۷۱۹ واحدی معادل ۰.۳۷  
درصد، عدد ۴۶۳  هزار و ۷۱۵ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۱۱۲۵ واحدی به رقم ۳۰۳ هزار و ۵۳۷ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد 
شناور، ۱۷۶۳۹ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۹۵۵ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۱۰۱۶۲ واحد کاهش به رقم  یک میلیون و ۱۷ هزار واحد رسید 
و شاخص بازار دوم نیز، با ۲۷۹۴۴ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای 
معاماتی فملی، شســتا، فارس، تاپیکو و شــپنا، با بیشترین کاهش، تاثیر زیادی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی کگل، کچاد، وامید، فارس، 
ونیکی و شیران، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در پنجمین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۹ میلیارد و ۲۲۱ میلیون 
برگه بهادار و سهام را در قالب ۲ میلیون و ۱۹۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲۹ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
خکمک )کمک فنرایندامین ( با ۵ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای پرداخت، برکت، غاذر، سفار، سخاش و کسعدی بود. همچنین نماد معاماتی لبوتان )گروه صنعتی بوتان ( با 
۴.۸۵ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای کگاز، وکار، شبریز، کساوه، قزوین و سکرما بود. روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی ولپارس، شستا، کاما، خودرو، شپنا، سیتا و ثامید، به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی برکت، خزر، خنصیر، ثنوسا، 
دیران، وپست و ولصنم با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای بوعلی، انرژی۱، غبهنوش، وسخراج، شبریز، یاقوت و دفارا بیشترین حجم عرضه را داشتند.در معامات 
دیروز بازار سرمایه، شاخص صنایع محصوات چوبی و اطاعات و ارتباطات با افزایش همراه شدند و در مقابل شاخص صنایع انتشار و چاپ، اداره بازارهای مالی، فراورده نفتی، حمل 

و نقل و وسایل ارتباطی با روند کاهشی مواجه شدند.

دار عقبگرد کرد
ارزش دار مقابل همه ارزهای مهم کاهش یافت.به گزارش رویترز، 
تاکنون دو میلیون دوز از واکسن کرونا در آمریکا توزیع شده است 
که ایالت کالیفرنیا با تحویل گرفتن ۳۰۰ هزار دوز واکسن در صدر 
قــرار دارد و پس از این ایالت نیز ایالت های تگزاس و نیویورک به 
ترتیب با تحویل گرفتن ۱۴۶ هزار و ۹۸۸ دوز و ۱۴۰ هزار دوز در 
رده های بعدی قرار دارند. با این حال آنتونی فاوچی- مقام ارشــد 
قرارگاه مقابله با کرونا در آمریــکا با ابراز نارضایتی از روند کنونی 
گفته است که با تداوم این رویه، آمریکا نخواهد توانست به برنامه 
قبلی برای توزیع ۲۰ میلیون دوز واکسن تا پایان ماه ژانویه دست 
پیدا کند. با بیش از ۱۹ میلیون مبتا و ۳۳۰ هزار کشــته، آمریکا 
اصلی ترین کانون درگیر با کرونا در جهان اســت. کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا به صورت رســمی با توافق برگزیت موافقت کردند و 
طبق اعام سباستین فیشر- سخنگوی دولت آلمان- که کشورش 
ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با این کار راه برای 
اجرایی شدن توافق از ابتدای سال ۲۰۲۱ میادی هموار می شود. 
خبر دیگر از اروپا اینکه به دلیل استقبال باای شهروندان اروپایی 
از واکســن کرونا، دولت ها مجبور به اعمال اولویت بندی دریافت 
واکسن شــده اند. حدود ۴۵۰ میلیون نفر در سطح اتحادیه اروپا 
زندگی می کنند و از زمان شروع بحران تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار 
شــهروند اروپایی جان خود را بر اثر ابتا به کووید-۱۹ از دســت 
داده اند. با توافق صورت گرفته بین لندن و بروکسل، بن بست در 
مذاکرات برگزیت پس از حدود چهار ســال به پایان خواهد رسید. 
با وجود آنکه بخش بزرگــی از مبادات تجاری دو طرف به مانند 
قبــل ادامه پیدت خواهد کرد اما در زمینه مهاجرت و رفت و آمد 
شــهروندان اتحادیه اروپا و انگلیس به خاک یکدیگر با محدودیت 
های زیادی همراه خواهد بود. هنوز دو طرف به توافق بر سر میزان 
دسترسی بخش بانکی و مالی انگلیس به بازار اتحادیه اروپا نرسیده 
اند و بعید است اتحادیه اروپا با دسترسی کامل بخش مالی و بانکی 
انگلیس به بازار خود موافقت کند.در اقدامی که می تواند به عنوان 
ســیگنالی مثبت از طرف چین برای کاستن از تنش های تجاری 
با آمریکا ارزیابی کرد، وزارت دارایی چین با صدور بیانیه ای اعام 
کرد که معافیت شش محصول وارداتی خود از آمریکا که مشمول 
تعرفه نمی شوند را تمدید می کند. این معافیت طبق اعام طرف 
چینی به مدت ۱۲ ماه اعتبار خواهد داشــت و در راستای عمل به 
تعدات این کشــور در فاز نخست توافق تجاری با آمریکا انجام می 
شود. چین در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا متعهد 
به افزایش واردات خود از این کشــور با هدف کاستن از مازاد تراز 
حساب تجاری خود است. ســال ۲۰۲۰ برای دار در شرایطی به 
پایان می رسد که آسیب گسترده کرونا به اقتصاد این کشور و وادار 
شدن بانک مرکزی به چاپ گسترده پول، دار را زیر فشار شدیدی 
قرار داد. ارزش دار مقابل ارزهای معتبر جهانی در سال ۲۰۲۰ به 
طور متوسط شش درصد کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی 
از بدترین ســال های دار در طول یک دهه اخیر به ثبت برســد. 
بســیاری از کارشناسان ارزی معتقدند استقراض سنگین کسب و 
کارهای آمریکایی و کاهش توان مالی مصرف کنندگان این کشور 
باعث خواهد شد دار در ماه های نخست سال ۲۰۲۱ نیز کماکان 
تحت فشار باقی بماند. اقتصاد آمریکا از کرونا ضربه بزرگی دیده و 
اکنون اصلی ترین کانون درگیر با کرونا د جهان محسوب می شود.  
همین مســاله نیز باعث شده اســت تا بزرگ ترین اقتصاد جهان 
از نظر رشــد اقتصادی از چین عملکرد بدتری داشته باشد. بانک 
جهانــی در تازه ترین برآورد خود از اقتصاد چین پیش بینی کرده 
است که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷.۹ درصد رشد کند که 
در صورت تحقق، ۵.۹ درصد بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال 
جاری به ثبت می رســد. به گفته این نهاد، اقتصاد چین به لطف 
بهبود شــرایط بازار کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار 
خواهد توانست در سال آینده به شرایط قبل از آغاز کرونا بازگردد.
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گزیده خبر

وزیر خارجه آلمان:
 پیامدهای بحران کرونا فاجعه بار است

- وزیر امــور خارجه آلمان مقابله با پیامدهای بحــران همه گیری کرونا را 
مهمترین موضوع دوره ریاست ۶ ماهه این کشور بر شورای اروپایی دانست.

 »هایکو مــاس« وزیر امور خارجه آلمان گفت بحران کرونا نشــان داد که 
کشــورها تنها با همکاری با یکدیگر می توانند بر بحرانها پیروز شــوند. وی 
دیروز در پیامی ویدیویی که در صفحه توییتر وزارت خارجه آلمان منتشــر 
شد،  گفت: پیامدهای مالی، اقتصادی و اجتماعی کرونا فاجعه بار است. از این 

رو بسیار مهم است که اتحادیه اروپا راه حلی جمعی برای این بحران بیاید.
به گفته ماس اتحادیه اروپا در این بحران نشان داد که توانایی اقدام مشترک 
در چنین شرایطی را دارد.وزیر خارجه آلمان تصویب بسته کمکی مشترک 
کرونا را که هدف آن کمک به کشورهای آسیب دیده از جمله ایتالیا، اسپانیا، 
فرانسه و دیگر اقتصادهای آسیب دیده اروپایی است، از جمله دستاوردهای 
همکاری در اتحادیه اروپا دانســت.آلمان از اول جوای امسال )یازدهم تیر( 
در حالی ریاست شورای اروپایی را به عهده گرفت که اروپایی ها با انبوهی از 
مشکات از جمله پیامدهای اجتماعی و سیاسی بحران کرونا، خروج انگلیس 
از اتحادیه و بحران اقتصادی گریبانگیر اعضای این اتحادیه دست و پنجه نرم 
می کردند.براســاس گزارش رسانه های آلمانی، بحران همه گیری کرونا که 
به تعطیلی های گسترده و محدودیت های شدید در آلمان منجر شده، ۳۹۱ 
میلیارد یورو به اقتصاد آلمان زیان وارد کرده است.شــبکه ان تی وی آلمان 
سه شــنبه گزارش داد: اقتصاد آلمان در حال حاضر صدها میلیارد یورو در 
نتیجه همه گیری کرونا ضرر کرده است. انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان 
)DIW( محاسبه کرده که این رقم تا ماه مارس )فروردین ۱۴۰۰( تقریباً دو 
برابر خواهد بود.بر این اســاس اگر محدودیت های شــدید کنونی برداشته 
نشــود، عواقب فاجعه باری اقتصاد آلمان را تهدید می کند که ممکن است 
سالها ادامه داشته باشــد. از ابتدای شیوع کرونا طبق آخرین آمار در آلمان 
تاکنون یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۷۰۷ نفر به ویروس کرونا مبتا شده اند 

که از این تعداد ۳۲ هزار و ۴۲۰ نفر جان باخته اند.

چاووش اوغلو خبر داد؛
تشکیل کارگروه ویژه »اس ۴۰۰« توسط 

ترکیه و آمریکا
وزیر خارجه ترکیه از تشــکیل کارگروه ویژه سامانه موشکی اس ۴۰۰ میان 
آنکارا و واشنگتن خبر داد.به گزارش اسپوتنیک، »مولود چاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه دیروز چهارشنبه از تشکیل کار گروه ویژه سامانه موشکی اس 
۴۰۰ میان این کشــور و آمریکا خبر داد.اقدام ترکیه در خرید ســامانه اس 
۴۰۰ از روســیه، تنش های زیادی را میان آنکارا و واشنگتن بوجود آورد تا 
جائیکه آمریکا ترکیه را از پروژه جنگنده اف ۳۵ کنار گذاشته و از تحویل این 
جنگنده ها به آنکارا خودداری کرد.در آذر ماه ســال جاری نیز وزیر خارجه 
ترکیه گفته بود این کشور از تصمیم خود مبنی بر خرید سامانه اس -۴۰۰ 
روسی منصرف نخواهد شد و بعد از ارزیابی تحریم های آمریکا، اقدامی متقابل 
اتخاذ خواهد کرد.به گفته چاووش اوغلو، قانون تحریمی آمریکا موســوم به 
»کاتسا« نباید شامل حال ترکیه شود چرا که آنکارا پیش از وضع این قانون، 
اقدام به خرید اس -۴۰۰ کرده اســت.وی تصمیم آمریکا به تحریم ترکیه را 
مغایر با قوانین بین الملل و دیپلماســی عنوان کرد و گفت: چنین اقدامی به 
لحاظ حقوقی و سیاسی اشــتباه است.به گفته چاووش اوغلو، آمریکا با این 
اقدام، در پی تضعیف حق حاکمیت ترکیه است. وی افزود: اگر قصد انصراف 

از خرید داشتیم؛ تا اان این کار را انجام داده بودیم.

بازتاب نخستین تست انسانی واکسن 
ایرانی کرونا در رسانه های جهان

گام بلند ایران در ســاخت واکسن کرونا و کوتاه تر شدن مسیر کنترل این 
همه گیری در کشــورمان با وارد شدن واکسن ایرانی به فاز آزمایش انسانی 

علیرغم فشار تحریم ها، در رسانه های مختلف جهان بازتاب داشت.
اولین تســت انسانی واکســن ایرانی با حضور وزیر بهداشت، معاون علمی 
ریاســت جمهوری، رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( و تیم 
تحقیقاتی مربوطه انجام شــد.گام بلند ایران در ســاخت واکســن داخلی 
علیرغم فشــار تحریم ها و انجام نخستین تست انسانی آن که ثمره تاش 
شــبانه روزی جوانان دانشمند و مستعد ایران اسامی است در مرکز توجه 
رســانه های مختلف جهان قرار گرفت و اغلب آن ها این رویداد را با انتشار 
تصاویری از مراســم انجام تست انســانی گزارش دادند. آزمایشی که ایران 
را علیرغم فشــارهای تحریمی آمریکا و مشکات ناشی از آن برای تامین 
نیازهای دارویی و بهداشــتی، در زمره معدود کشورهایی قرار داد که خود 
برای تولید واکســن اقدام کرده و تا این مرحلــه پیش رفته اند.خبرگزاری 
»رویترز« در بازتاب این رویداد با تیتر »ایران آزمایش انسانی اولین واکسن 
کووید-۱۹ داخلی را آغاز کرد« در گزارشــی به جزئیات مراســم آزمایش 
واکسن ایرانی بر روی داوطلبان پرداخت.این خبرگزاری با انتشار تصویری 
از دختر رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( که نخســتین داوطلب این 
آزمایش بود، نوشت: در تاش برای افزایش اعتماد عمومی به واکسن، اولین 
داوطلبان دریافت واکســن مقامات این نهاد و دختر رئیس آن بودند.شبکه 
خبری »الجزیره« هم ضمن بازتاب خبری انجام نخستین آزمایش انسانی 
واکســن کرونا در ایران، نوشــت این آزمایش در حالی انجام شد که ایران 
توانسته شــمار فوتی های ناشــی از کرونا را به کمترین میزان در سه ماه 
برســاند و همچنین در حالی بوده که این کشور با مشکات واردات میزان 
کافی واکسن به دلیل تحریم های آمریکا روبروست.»علی هاشم« خبرنگار 
الجزیره انگلیسی و ستون نویس پایگاه خبری »المانیتور« آمریکا در پیامی 
در توییتر به آغاز آزمایش بالینی انسانی واکسن کرونای ساخت ایران اشاره 
کرد.وی در این پیام توییتری نوشــت: »احترام به دانشمندان ایرانی که با 
وجود تحریم ها و فشارها قادر به آغاز آزمایش های انسانی واکسن کویید-۱۹ 
خود هستند. تنها چند کشور در سراسر جهان به چنین مرحله ای رسیدند. 
مهم نیست که آنها موفق شوند یا شکست بخورند، این شهامت ادامه دادن 
است که مهم است.«خبرگزاری آمریکایی »آسوشیتد پرس« هم به گزارش 
خصوصیات این واکســن پرداخت و نوشــت این واکسن با نام »کووایران« 
اصطاحاً واکســن غیرفعال شده اســت به این معنا که از ویروس کرونایی 
ســاخته شده که با مواد شیمیایی ضعیف یا کشته شده است، مشابه نحوه 
ایمن سازی در مقابل فلج اطفال.آسوشیتد پرس افزود مقامات ایرانی انتظار 
دارند این واکســن تا اواخر بهار ۲۰۲۱ در دسترس عموم قرار بگیرد.پایگاه 
اینترنتی شبکه روسی »آرتی« هم نوشت داوطلبان در ایران اولین دوزهای 
واکسن تولید داخلی را روز سه شنبه دریافت کردند.شبکه »ای بی سی نیوز« 
در این خصوص گزارش داد اولین مطالعه درباره ایمنی و اثربخشی واکسن 
کرونا در ایران آغاز شــد و ده ها نفر قرار اســت این واکسن تولید داخلی را 
دریافت کنند.»خبرگزاری فرانسه« ضمن بازتاب این رویداد، با بیان جزئیاتی 
نوشــت: تلویزیون دولتی ایران تصاویری از آزمایش واکسن بر روی دو مرد 
و یک زن در حضور وزیر بهداشــت و معاون علمی رئیس جمهور این کشور 
را پخش کرد. این خبرگزاری در ادامه به نقل از رســانه های ایرانی گزارش 
داد این واکســن قرار اســت به ۵۶ داوطلب دیگر هم در دو نوبت به فاصله 
دو هفته تزریق شــود و نتیجه ۲۸ روز بعد از تزریق دوم اعام خواهد شد. 
خبرگزاری رسمی دولتی چین »شینهوا« هم از ورود واکسن ایرانی کرونا به 

فاز آزمایش انسانی خبر داد.

اوروف:

 هیچ مانعی برای همکاری نظامی روسیه و ایران وجود ندارد
وزیر امور خارجه روســیه در مصاحبه ای با اشاره به وضعیت 
سیاست بین المللی در ســال ۲۰۲۰ و چالش های پیِش روی 
جامعه جهانی، به تشریح اولویت های سیاست خارجی مسکو، 
روابط با کشــورهای غربی، به خصوص آمریــکا و انتظارات از 
دولت جدید ایاات متحده پرداخت. »سرگئی اوروف« وزیر 
امور خارجه روســیه در روزهای پایانی سال جاری )میادی( 
در مصاحبه ای اختصاصی با خبرگزاری »نووستی« اعام کرد 
که در ســال ۲۰۲۰ اصلی ترین مســئله مطرح برای سیاست 
بین المللی این بود که جهان چــه نتیجه گیری ای از بیماری 
همه گیر ویروس کرونا خواهد گرفت و آیا کشورها موفق شدند 
در برابر این تهدید مشترک با یکدیگر وحدت به وجود آورند.

وی همچنین درباره امکان چرخش روسیه »به سمت شرق«، 
انتظارات مســکو از »جو بایدن« رئیــس جمهوری منتخب 
آمریکا و امــکان تمدید پیمان کاهش تســلیحات راهبردی 
موجود و نجات پیمان »آســمان باز«، توضیــح داد.اوروف 
در پاسخ به ســؤال خبرنگار ریانووستی درباره امکان افزایش 
همکاری های نظامی ـ فنی بین مســکو و تهران، تأکید کرد: 
»در زمان حاضر، هیچ محدودیتی در همکاری نظامی ـ فنی 
با ایران از سوی شــورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد. دو 
کشــور روسیه و جمهوری اســامی ایران حق تعامل در این 
زمینه را دارند و سیاست ما در خصوص همکاری های نظامی 
با سایر کشورها، کامًا مطابق با هنجارهای حقوق بین الملل 
اســت و با انطباق کامل با قوانیــن مربوط به کنترل صادرات 
روسیه انجام می شود که یکی از دقیق ترین قوانین موجود در 
جهان است. تکرار می کنم که روسیه ضمن ادامه همکاری های 
نظامی ـ فنی با جمهوری اسامی ایران، که بدون تردید حق 
تضمین توانایی های دفاعی خویــش را دارد، به طور کامل به 
تعهدات بین المللی خود پایبند است و همواره از اولویت حفظ 
ثبات و امنیت در منطقه پیروی می کند.«وزیر خارجه روسیه 
یادآور شد که سال ۲۰۲۰ برای روابط بین الملل، سال دشواری 
بود و نمی توان به طور خاصه نتایج آن را یک موفقیت بزرگ 
یا شکست بزرگ ارزیابی کرد. بدیهی است که بیماری همه گیر 
ویروس کرونا تأثیر منفی بر سیاســت و دیپلماســی جهان 
گذاشته و بحران عمیقی در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است و 
اکنون نیز یک دوره بهبودی طوانی و دشوار پیِش روی همه 
کشورهاست، در عین حال، چالش ها و تهدیدهای موجود، از 
جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انواع دیگر جرایم فراملیتی 
از بین نرفته است، بحران های درازمدت قبلی همچنان شعله ور 
و کانون های جدیدی از تنش نیز به وجود آمده اســت.به گفته 

وی، بدین ترتیب، متأسفانه، وجود مشکات مشترک، از جمله 
شیوع بیماری کوویدـ۱۹، هنوز منجر به وحدت و یکپارچگی 
جامعه جهانی برای مقابله با چالش ها و جلوگیری از آنها نشده 
اســت.اوروف ادامه داد: »دلیل اصلی این مسئله، همان طور 
کــه ما بارها در این باره صحبت کرده ایم، عدم تمایل تعدادی 
از کشــورهای غربی، به رهبری ایاات متحده، برای برقراری 
همکاری سازنده و برابر با سایر نقش آفرینان بین المللی است. 
همتایان غربی همچنان به استفاده فعال از طیفی گسترده از 
ابزارهای نامشــروع ـ از جمله اعمال فشار تا جنگ اطاعاتی 
ـ ادامه دادند. آنها درخواســت های دبیرکل ســازمان ملل و 
کمیساریای عالی حقوق بشــر سازمان ملل متحد برای کنار 
گذاشــتن تحریم های یکجانبهـ  با توجه به شرایط اضطراری 
انسانی در جهان ـ به منظور امکان دسترسی و تأمین داروها، 
تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز برای مبارزه با ویروس برای 
همه کشــورها را نادیده گرفتند، در ایــن رابطه، ابتکارعمل 
رئیــس جمهور وادیمیر پوتین برای اعام »کریدور ســبز« 
در عرصه تجارت بین الملل و توقف جنگ تجاری و تحریم ها، 
نیــز مورد توجه غربی ها قرار نگرفت، این در حالی اســت که 

خط مشــی واشنگتن در از بین بردن پایه های بیشتر معماری 
ثبات راهبردی جهانی و کنترل تسلیحات هم همچنان ادامه 
دارد.«وی افزود: »در چنین شرایطی، ما همه اقدامات ازم را 
برای محافظت قابل اعتماد از منافع ملی خود انجام دادیم و در 
عین حال به پیشبرد یک برنامه بین المللی سازنده و یکپارچه 
ادامه دادیم و در جهت اطمینان از تقسیم ناپذیری امنیت در 
همــه ابعاد آن فعالیت داریم که از جمله تاش های ســازنده 
روسیه، با میانجی گری فعال شخص وادیمیر پوتین، متوقف 
کردن درگیری های خونین در منطقه قره باغ کوهستانی بود. ما 
همچنان فعاانه به حل وفصل سیاسی و دیپلماتیک بحران در 
سوریه ادامه میدهیم و در تاشهای بین المللی برای شکستن 
بن بست مناقشه نظامی داخلی در لیبی مشارکت داریم.«مسکو 
انتظار زیادی از آغاز دوره ریاست جمهوری بایدن برای بهبود 
روابط دوجانبه نداردرئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در پاسخ 
به ســؤالی درباره انتظارات مســکو از دوره ریاست جمهوری 
»جو بایدن« توضیح داد: »متأسفانه، هیچ دلیلی برای بهبودی 
ســریع یا حتی تثبیت روابط با آمریکا وجود ندارد. تمایات 
شدید ضدروسی در ایاات متحده فرصتی برای اصاح روابط 

بین مسکو و واشنگتن که به گروگان اختافات سیاسی داخلی 
در این کشور تبدیل شــده است، باقی نمی گذارد و نمی توان 
روی تغییرات در دولت جدید آمریکا حســاب کرد.«سرگئی 
اوروف، اولویت های اصلی در روابط بین مسکو و واشنگتن در 
دوره بایدن را بدین شــکل توصیف کرد که از میان برداشتن 
آوار کنونــی در روابط دوجانبه کار آســانی نخواهد بود و تیم 
ورودی به کاخ سفید باید تمایل متقابل خود برای بهبود روابط 
با فدراسیون روســیه را با برداشتن »گام های کوچک« نشان 
دهد.وی اضافه کرد: »در دســتور کار دوجانبه مجموعه ای از 
موضوعات روی هم انباشته شده که برخی از آنها فوری است 
و دولت جدید واشنگتن مجبور به حل سریع آنها خواهد بود 
از کار عادی ســازی عملکرد در عرصه روابط خارجی گرفته تا 
حل پرونده های بشردوستانه و در پایان هم پرداختن به مسائل 
امنیتی بین المللی و ثبات راهبردی، که تاش برای حل یک باره 
تمامی مشکات ازم نیست، بلکه دولت جدید آمریکا می تواند 
از منطق »گام های کوچک« برای تعامل استفاده کند و روسیه 
برای چنین کاری آماده اســت، البته بــا این درک که روابط 
بین المللی باید بر اساس اصول صداقت و در نظر گرفتن منافع 
متقابل ســاخته خواهد شد، و نه بر اساس یک نظم جهانی با 
محوریت آمریکایی که واشنگتن در آن از جمله »آن کس که 
قوی تر است، حق با اوست«، استفاده می کند.«به گفته اوروف، 
مســکو بر این عقیده اســت که »روابط روسیه و آمریکا توان 
بالقوه تحقق نیافته ای دارد، طرف روســی تاش خود را برای 
کنار گذاشتن اختافات به کار می بندد، ولی بقیه ماجرا به اراده 
سیاسی طرف آمریکایی بستگی دارد.وزیر امور خارجه روسیه 
یادآور شد که مسکو آماده ادامه مذاکرات با ایاات متحده در 
زمینه کنترل تسلیحات است، ولی صحبت درباره پارامترهای 
خاص خیلی زود اســت، در حالی که پیشــنهادات روسیه به 
طــرف آمریکایی بــرای اطمینان از تأمین ثبــات راهبردی 
همچنان اهمیت دارد، هرچند توافقات تنها در نتیجه تمایل 
مقامات واشــنگتن برای در نظر گرفتن منافع و نگرانی های 
روسیه امکان پذیر خواهد بود، چراکه توافق »خیابانی دوطرفه« 
است.سرگئی اوروف در این مصاحبه همچنین وعده داد که 
روســیه در سال ۲۰۲۱، همچنان سیاست خارجی واقع بینانه 
و مســئولیت پذیر خود را ادامه خواهــد داد و به تاش برای 
شکل گیری نظم جهانی چندقطبی عادانه تر و دموکراتیک تر 
کمک می کند و مانند گذشته، برای تعامل سازنده متقابل، تا 
آنجا که شرکای خارجی برای این کار آماده باشند و آنها هم به 

منافع ملی روسیه احترام بگزارند، آمادگی دارد.

ملک سلمان از امیر قطر دعوت کرد در 
 اجاس آتی سران شورای همکاری 

حضور یابد
پادشاه عربســتان ســعودی از امیر قطر برای حضور در چهل و یکمین 
نشست شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد.به گزارش 
خبرگــزاری آناتولــی، دبیرخانه شــورای همکاری خلیج فــارس دیروز 
)چهارشنبه( اعام کرد که در جریان دیدار نایف فاح الحجرف، دبیرکل 
شــورای همکاری خلیج فارس با تمیم بن حمــد آل ثانی، امیر قطر در 
دوحه، او دعوت نامه ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان برای 
حضور در چهل و یکمین نشست ســران شورای همکاری که قرار است 
پنجم ژانویه برگزار شــود را دریافت کرد.طبق این گزارش، الحجرف در 
ایــن دیدار امیر قطر را در جریــان مقدمات در حال انجام برای برگزاری 
نشست شــورای عالی شورای همکاری خلیج فارس قرار داد.الحجرف در 
این باره گفت، مســیر و دستاوردهای کشــورهای عضو شورای همکاری 
خلیج )فارس( به ویــژه در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و تجاری را با 
امیر قطر بررســی کردیم.دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در ادامه 
تصریح کرد: اولویت های ما بر چشــم اندازها و اهداف جوانان حوزه خلیج 
)فارس(، تاش مشــترک برای ازسرگیری رشــد و توسعه اقتصادی در 
منطقه پــس از اپیدمی کرونا، غلبه بر چالش ها و ازســرگیری مذاکرات 
تجارت آزاد متمرکز است.طبق این گزارش، امیر خطر همچنین یک پیام 
از طرف نواف اأحمد الجابر الصبــاح، امیر کویت تحویل گرفت.پیش از 
این نیز منابع مطلع از تمایل امیر قطر برای حضور در نشست آتی شورای 

عالی شورای همکاری خلیج فارس خبر داده بودند.

افشای اسنادی درباره موضع حمایتگرانه بایدن 
از رژیم صهیونیستی

یک رسانه عبری اســنادی را فاش کرد که نشان می دهد رئیس جمهوری منتخب 
آمریکا همواره حامی رژیم صهیونیستی بوده و به طبع از موضع این رژیم در مخالفت 
با فروش هواپیمای »آواکس« به عربستان در سال ۱۹۸۶ حمایت کرده است.روزنامه 
عبری زبان هاآرتص اســناد محرمانه ای را فاش کرد که شامل گزارشی از نشست ها 
و دیدارهای جــو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا با مقامات ســفارت رژیم 
صهیونیستی در واشنگتن در سال ۱۹۸۶ است.طبق این گزارش، این دیدارها زمانی 
انجام شــده که بایدن برای نامزد شــدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۸ 
آماده می شــد.هاآرتص در این باره نوشــت که این اســناد را از آرشیو اسناد دولت 
رژیم صهیونیســتی به دست آورده است و درباره دیدار جو بایدن با »مئیر روزین«، 
ســفیر وقت رژیم صهیونیستی در واشنگتن و »یوســف امدان«، کارمند وقت این 
ســفارتخانه است.این اسناد نشــان می دهند که بایدن همیشه و زمانی که اقدامات 
رژیم صهیونیســتی در دهــه ۱۹۸۰ در کنگره مطرح می شــد، از مواضع این رژیم 
حمایت می کرد. این حمایت حتی شــامل مخالفت با فروش هواپیماهای آواکس به 
عربستان سعودی می شود و بایدن به دلیل مخالفت رژیم صهیونیستی با این معامله با 
فروش این هواپیماها به ریاض مخالفت کرده است.طبق این گزارش، بایدن در دیدار 
مذکور گفته اســت: »عربستان چیزی بیش از یک گروه متشکل از ۵۰۰ شاهزاده و 
خانواده هایشان نیست و در سال ۱۹۸۲ و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت که به دنبال 
اجماع اســتراتژیک در خلیج )فارس( باشد، اشتباه بزرگی در زمینه سیاست خارجه 
آمریکا صورت گرفت.«بایدن همچنین در این دیدار با اشاره به فروش جنگنده های 
آمریکا به عربســتان گفته بود: نتیجه این اشتباه انتقال مرکز ثقل از دوست واقعی 

آمریکا یعنی اسرائیل، به دیگران )عربستان( بود.

 رئیــس شــورا و کمیســیون اروپا 
توافقنامــه تاریخــی پســابرگزیت را 
کــه از بامــداد جمعــه )۱۲ دی( بر 
همکاری هــای امنیتــی و تجاری دو 
طرف در دوره پسابرگزیت نظارت دارد 
امضاء کردند. این سند که »توافقنامه 
تجاری و همکاری انگلیس و اتحادیه 
اروپا« نام گذاری شده طی مراسمی در 
بروکسل از سوی شارل میشل رئیس 
شــورای اروپا و اورســوا فون دراین 
رئیس کمیســیون اروپا امضاء شد تا 
گام مهم دیگری در راســتای خروج 
نظام منــد انگلیس از اتحادیــه اروپا 
با  اروپا  برداشته شود.رئیس شــورای 
صدور بیانیــه ای در ایــن رابطه، که 
در تارنمای اتحادیه اروپا منتشــر شد 
بیان داشــت: اتحادیــه آمادگی دارد 
تا شانه به شــانه انگلیس در خصوص 
مسائل مهم از جمله تغییرات اقلیمی 
و پاسخ جهانی به همه گیری ویروس 
کرونا، همــکاری کنــد. در خصوص 

سیاســت خارجی هم بر اساس منافع 
و ارزش های مشــترک اقدام خواهیم 
کــرد.در همین حال یک ســخنگوی 
دفتر نخســت وزیــری انگلیس اعام 
کرد که ســند یادشده اینک به لندن 
منتقل شــده تا از سوی نخست وزیر 
انگلیس نیز به امضاء برسد.این سند در 
نتیجه ۱۰ ماه مذاکرات طاقت فرسا و 
نفسگیر میان انگلیس و اتحادیه اروپا 
حاصل شــد. متن کامل آن که شامل 
یک هزار و ۲۴۶ صفحه  از توافقات دو 
طرف در زمینــه همکاری های انرژی 
هسته ای، تبادل اطاعات طبقه بندی 
شــده و مجموعه ای از اعامیه های دو 
طرف است شنبه گذشته منتشر شد و 
اینک باید به تائید پارلمان های انگلیس 
و اتحادیه اروپا برسد.دوشنبه گذشته 
سفیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا 
آن را به اتفــاق آراء تائید کرده تا راه 
برای اجرای موقت آن از ســال جدید 
میادی )۱۲ دی( باز شود. نمایندگان 

پارلمان اروپا سال آینده جزئیات این 
توافق را بررسی و رای گیری خواهند 
کرد تا به قانون تبدیل شود.نمایندگان 
مجلس انگلیس هم دیروز درباره توافق 
با  بدســت آمده رای گیری می کنند. 
چراغ ســبز حزب اصلی مخالف دولت 
)کارگر( انتظار می رود که این ایحه با 
اکثریت آراء تصویب شود. با این حال 
سایر احزاب سیاســی از جمله حزب 
ملی اســکاتلند، لیبرال دمکرات، پلید 
کیمرو و احزاب ایرلند شمالی مخالفت 
خــود را با این توافق اعــام کرده اند.

نخست وزیر انگلیس در اظهار نظری از 
نمایندگان خواست تا با حمایت از سند 
یادشــده که در استانه میاد حضرت 
مســیح )ع( توافق شد فصل جدیدی 
را در تاریخ این کشــور رقم بزنند. وی 
عنوان کرد کــه با این توافق، انگلیس 
کنتــرل قوانین داخلی و سرنوشــت 
کشور را به دســت خواهد گرفت، اما 
همچنان دوست و متحد اتحادیه اروپا 

باقی خواهند ماند.جانسون یادآور شد 
که این توافــق در میانه بحران کرونا 
و به رغم فشــارها برای تمدید مهلت 
مذاکرات، زیر یک ســال حاصل شد 
و بــه موجب ان جایــگاه انگلیس به 
عنوان یک عامل مفید تقویت خواهد 
شد.گفتنی است که ائتاف نمایندگان 
ضد اروپایی مجلس عوام موســوم به 
گــروه تحقیقات اروپــا )ERG( اعام 
کردند که در نتیجــه ارزیابی های به 
عمل آمده، توافق یادشــده حاکمیت 
ارضی انگلیس حفظ و به این ترتیب در 
رای گیری امروز از ان حمایت خواهند 
کرد.در این صورت ایحه یادشده برای 
تائید نهایی به مجلس اعیان و سپس 
با توشیح ملکه به قانون تبدیل خواهد 
شد.بر اساس جدول زمان بندی، دوره 
گذار خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
فردا )پنجشــنبه( به پایان می رسد و 
پس از آن مناســبات تجاری دو طرف 

وفق توافق یادشده انجام خواهد شد.

رئیس شورا و کمیسیون اروپا توافقنامه پسابرگزیت را امضا کردند
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند که شاید همکاری 
میان گروه های باکتری بتواند به بهبود محصوات کشاورزی کمک 
کند. باکتری های ویژه ای موســوم به "باکتری تقویت کننده رشــد 
گیاه")PGPB( که می توانند سامتی گیاه را بهبود ببخشند و از آن 
در برابر عوامل بیماری زا محافظت کنند، برای کمک به محصوات 
کشــاورزی، مورد استفاده تجاری قرار می گیرند. برای بهبود بیشتر 
کشــاورزی، شناســایی عواملی که می توانند رفتــار باکتری های 
تقویت کننده رشــد گیاه را بهبود ببخشند، سودمند است. بسیاری 
از باکتری های تقویت کننده رشــد گیاه، از جمعیت چسبنده ای از 
سلول ها تشکیل می شوند که "زیست ایه")Bioilm( نام دارد و به 

باکتری ها کمک می کند تا به ریشه گیاه بچسبند. 

واکسنی که توسط گروه ملی بیوتک )CNBG( چین تهیه شده است 
به میــزان ۷۹.۳۴ درصد در محافظت از افــراد در برابر کووید-۱۹ 
موثر است و این شرکت برای استفاده عمومی این واکسن در چین، 
درخواســت ثبت کرده است. این واکسن ازنظر توسعه در میان پنج 
کاندیدای واکسن های پیشرفته چین قرار دارد و در برنامه استفاده 
اضطراری این کشور نیز مورداستفاده قرارگرفته است و از ماه جوای 
 ،CNBG صدها هزار نفر با این واکســن، واکسینه شــده اند. واحد
موسسه محصوات بیولوژیکی پکن امروز )چهارشنبه( در بیانیه ای 
گفت که میزان کارایی بر اســاس تجزیه وتحلیــل موقت داده های 
آزمایش های فاز سوم ارائه شده و برای تایید مشروط واکسن به اداره 

ملی محصوات پزشکی چین مراجعه کرده است. 

محققان به شــکل کامًا تصادفی موفق شده اند گونه جدیدی از مارها 
را شناسایی کنند. دانشمندان موسسه تنوع زیستی دانشگاه "کانزاس" 
با کمی خوش شانسی موفق شده اند نه تنها گونه جدیدی از مارها، بلکه 
یک ســرده یا جنس کاما جدید را نیز کشف کنند. این کشف نه تنها 
یک شــگفتی عالی برای علم است، بلکه به میزان زیادی درباره اهمیت 
حفظ مجموعه های تنوع زیســتی در موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها 
صحبت می کند. "جف وینل" از محققان انستیتوی تنوع زیستی دانشگاه 
"کانزاس" موفق به یافتن سه نمونه از یک گونه و سرده جدید از مارها 
شده اســت که در این موسسه نگهداری می شــوند. این نمونه ها طی 
کارهای میدانی بین ســال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ جمع آوری شده بودند 

و اکنون مشخص شده است که تاکنون شناسایی نشده اند.

همکاری باکتری ها برای بهبود 
محصوات کشاورزی!

واکسن سینوفارم چین 79 درصد 
در برابر کروناویروس موثر است

 گونه جدیدی 
از مارها کشف شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رونمایی دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر)عج( با یاد سردار سلیمانی

تسا آماده ورود به بازار هند در سال 2021 می شود
سرانجام تسا وارد بازار هند به عنوان پنجمین بازار بزرگ خودرو در دنیا خواهد شد. بر پایه گفته های ایان ماسک و وزیر حمل ونقل 
هند، تسا سال ۲۰۲۱ در این کشور حضور خواهد یافت. نیتین گادکاری گفته که تسا از سال آینده شروع به فروش محصوات خود در 
هند خواهد کرد و سپس بسته به تقاضای بازار تصمیم به مونتاژ و ساخت خودروهای خود در این کشور خواهد گرفت. به همین منوال 
ایان ماسک هم در توئیتر گفته که تسا برخاف شایعات پیشین از ماه ژانویه وارد بازار هند نخواهد شد اما در سال ۲۰۲۱ این اتفاق 
رخ خواهد داد. هند تاش هایی برای مقبولیت خودروهای الکتریکی در بازار انجام داده و می خواهد از وابستگی خود به نفت بکاهد اما 
تا به اینجا مشکاتی همچون فقدان زیرساخت ها وجود دارد که باید حل شود. دولت هند در ماه سپتامبر اعام کرد برنامه ای برای ارائه 
مشوق های ۴.۶ میلیارد داری تا سال ۲۰۳۰ به کمپانی ها دارد تا تأسیسات تولید باتری خودروهای الکتریکی در این کشور را راه اندازی 
کنند. در سال ۲۰۱۹ تنها ۳۴۰۰ دستگاه خودروی الکتریکی در این کشور به فروش رفتند درحالی که خودروهای درون سوز فروش ۱.۷ 
میلیون دستگاهی داشتند. اولین محصول تسا در هند از نوع مدل ۳ خواهد بود که قیمت پایه بیش از ۷۴ هزار دار در این کشور خواهد 

داشت. در واقع قیمت این خودرو در هند حدود دو برابر قیمت مدل ۳ پایه در آمریکاست. 

اختال جی پی اس در حوادث ارتفاعات تهران نقش داشت؟
رئیس فدراسیون کوهنوردی می گوید که مشکات جی پی اس در در حادثه توچال و ارتفاعات تهران هیچ تاثیری نداشته است. 
جمعه هفته گذشــته در ارتفاعات تهران علی رغم توصیه های داده شده شاهد جمعیت زیادی از کوهنوردان و هموطنان بودیم 
اما متاسفانه به دلیل کواک و ریزش بهمن ۱۱ کوهنورد جان خود را از دست دادند. قطعا در رخ دادن این حادثه عوامل زیادی 
دست به دست هم داده که در آینده بیشتر در خصوص آن صحبت خواهیم کرد اما موضوعی که در بین مردم و کوهنوردان شائبه  
ایجاد کرده این است که آیا اختال جی پی اس می تواند در ایجاد این حادثه موثر باشد؟ گفته می شود در ارتفاعات توچال گاهی 
اوقات جی پی اس دچار اختال می شود. بسیاری اعتقاد دارند که اختال در عملکرد جی پی اس باعث شده کوهنوردان نتوانند 
در زمان برف و کواک از این سیستم برای مسیریابی بهره ببرند، اما به راستی آیا این عامل باعث چنین فاجعه ای می شود؟ رضا 
زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی، در گفت وگو با ایسنا، در باره اختال جی پی اس در ارتفاعات تهران گفت: عمده افرادی که 
در مناطق شناخته شده مشغول به کوهنوردی هستند از جی پی اس استفاده نمی کنند چرا که مسیر های شناخته شده و تابلو 

های راهنما در مسیر وجود دارد. در مناطقی مثل داراباد و توچال عموما مردم از جی پی اس استفاده نمی کنند. 

چون رگ رخت قطره باران راسان تو را شمار نشناسد شکر تو کند طراز دیوان راگر سعی کنی ه مال دیوانی هم رگ و ذخیرهٔ زمستان رار خاهٔ خویش سازد از سعی ات رگاه تو باد قبله اعیان راا قبلهٔ اهل دل بود کعبه مُنقاد و مطیع گشته فرمان رافرمان تو جزم باد و جباران رُج سَرَطان و رُج میزان راا نور فزاید از ه و زُره

پیشنهاد

چهره روز

راز دهکده  نیست در جهان
مجموعه داســتان »راز دهکده  نیســت در جهان« 
نوشــته ســاناز ســیداصفهانی به تازگی راهی بازار 
کتاب شــده اســت. این مجموعه داســتان در ۷۴ 
صفحــه با قیمــت ۳۰هــزار تومان در نشــر افراز 
منتشــر شده اســت. در معرفی این مجموعه آمده 
اســت: شــخصیت های چهار داســتان کتاب »راز 
دهکده  نیســت در جهان« همگــی در یک فضای 
ذهنی بادیه نشینی که محصول ذهن نویسنده است 
زندگی می کنند. این چهار داســتان به نوعی احقاق 
هویتِ  شــخصیت های داستانی  است و تاش آن ها 
برای کشِف راز. در داســتان اول کتاب »مراد و راِز 
ســرخ پنبه زِن ده باا«، مراد پســری تازه به بلوغ 
رســیده متوجه یک دروغ می شود. او برای کشــف چرایی این دروغ مجبور می شود به توصیه 
مرشــد زورخانه گوش بســپارد و به کاروان ســرای ِده برود. شــربت نام زنی  است که در این 
کاروان سرا خودش را حبس کرده است. پاسخ همه  سوال ها دست شربت است. داستاِن »مهریه  
عندالمطالبه پرگل« داستانی  است که از زبان پرگل که با لباس عروس در قطاری اوراق حبس 
شــده، روایت می شــود. قصه »بهمن خان و توبه اش« هم روایتگر چاقویی دلبســته صاحبش 
اســت. در »نارخاتون« نیز  با داســتانی به قول معرف یکی بود یکی نبودی روبه رو هستیم. در 
دو داســتان بلند اول عشق انسانی و در دو داســتان بعدی نوع دیگر عشق را تجربه می کنیم. 
پیش تر، کتاب های »اسم این کتاب دتول نیســت«، »خیابان گاندی«، »کیش مات«، »خیال 
بازی و از خیرم بگذر« از ســاناز سیداصفهانی منتشر شــده است. او متولد ۱۳۶۰ در تهران و 

فارغ التحصیل رشته  نمایش از دانشگاه سوره است.

لوئی بریل
لوئیــس بریل مربی و معلم اهل فرانســه و مخترع یک 
سیســتم خواندن و نوشتن برای اســتفاده نابینایان بود. 
سیســتم او با نام خط بریل به طور گســترده ای در دنیا 
توسط نابینایان برای خواندن و نوشتن استفاده می شود. 
لوئیــس بریل در ســال ۱۸۰۹ در دهکــده کوچکی در 
نزدیکی پاریس به دنیا آمد. پدرش زین ساز بود و لوئیس 
هم از همان کودکی دوست داشت مثل پدرش باشد، اما 
سه ســاله بود که به دلیل فرورفتن درفش زیندوزی به 
هنگام بازی در کارگاه پدرش چشمش آسیب دید. نخست 
کم بینا و ســپس از هر دو چشم نابینا شد. ابداع لوئیس 
نخست با مخالفت مسؤولین مدرسه نابینایان پاریس روبرو 
شد و به خاطر ســخت گیری های مقامات دولتی اختراع 
بریل تأیید نشد و بودجه ای به آن تعلق نگرفت. با این حال لوئیس تسلیم نشد و به راه خود برای آموزش 
خواندن و نوشــتن به نابینایان و همچنین تبدیل کتاب ها به خط ابداعی خودش ادامه داد. اما بعدها با 
یاری معاون مدرســه خط بریل به طور رسمی به جهان معرفی گردید. لوئیس در سن بیست سالگی به 
عنوان معلم در مؤسسه نابینایان پاریس شروع به کار کرد و شاگردان مؤسسه همگی به فراگیری خواندن 
و نوشتن با استفاده از خط ابداعی لوئیس بریل پرداختند. خطی که امروزه در سرتاسر دنیا به عنوان خط 
بریل شناخته شده است. لوئیس بریل خط خودش را به نگارش نت موسیقی و ریاضیات هم بسط داد و 
در کنار فعالیت هاش در مؤسسه نابینایان موسیقی دان قابلی هم شد که در کلیساهای پاریس در روزهای 
یکشنبه به نواختن ارگ می پرداخت. او درضمن نوازنده ویولنسل خیلی خوبی هم بود. لوئیس بریل در 
میانه راه زندگی با بیماری سل روبرو شد که به خاطر شرایط بد زندگی در مؤسسه نابینایان بود و سر انجام 

او در ۴۳ سالگی، در ۶ ژانویه ۱۸۵۲ میادی در پاریس چشم از جهان فروبست.

فرهنگ

معاون گردشــگری می گوید: تا کنون هیچ مجوزی 
با عنوان »هتل بیمارســتان« در کشور صادر نشده 
اســت و بیمارســتانی که چندی قبل با این عنوان 
بخــش زایماِن به اصطاح اکچــری را تبلیغ کرد، 
مجوز هتل بیمارســتان ندارد. ولی تیموری توضیح 
داد: هتل بیمارســتان ها ساختاری مصطلح هستند 
که در کشــورهای دیگــر معموا با عنــوان هتل 
کلینیــک )Hotel Clinic( فعالیــت می کننــد و 
ترکیبی از دو فعالیت هتل و بیمارســتان هســتند، 
یعنــی عاوه بر کاربری ســامت و درمان، خدمات 
هتلــی به بیماران و همراهــان آن ها می دهند. این 
مراکز باید ضوابط هر دو بخش را داشــته باشــند و 
نیــاز هــر دو گروه را تامین کنند. در ایران نیز عنوان »هتل بیمارســتان« از ســال ۱۳۹۴ به 
ضوابط گردشــگری اضافه شد ولی تا کنون مجوزی با این عنوان صادر نشده است. او با اشاره 
به تبلیغات بخش زایمان یکی از مراکز بیمارســتانی در تهران با تابلو هتل بیمارســتان، اظهار 
کرد: در بررسی هایی که انجام شد، مشخص شد این مجموعه مجوز بخش هتل را ندارد. برای 
این که واحدی با عنوان »هتل بیمارستان« فعالیت کند، باید دو مجوز مجزا از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی دریافت کند 
و نمی تواند صرفا با گرفتن مجوز از وزارت بهداشــت از عنوان و تابلو هتل بیمارســتان استفاده 
کنــد. تیموری بیان کرد: انتظار داریم اگر مجموعه ای کاربری اقامت، پذیرایی و اســپا تعریف 
می کند، حتما از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مجوز بگیرد و برای امور درمانی به مرجع 

ذی صاح مراجعه کند.

هتل بیمارستان های اکچری


