
۳۶۲ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از 
کووید۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشــته را اعام کرد و گفت: 
۵۸۲۸ تن در مراکز درمانی و در وضعیت شدید این بیماری به سر می 
برند.دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۳ هزار و ۶۲۱ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۲۴۶ نفر از آنها بستری 
شدند.وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۹۸۹ هزار 
و ۵۷۲ نفر رسید.وی گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۶۲ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۴۸ هزار و ۹۹۰ نفر رسید.اری ادامه داد: خوشبختانه 
تا کنون ۶۸۸ هزار و ۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.به گفته وی، ۵۸۲۸ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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ســخنگوی دولت گفت: وزارت اطاعات اشــخاص مرتبط با ترور شهید فخری زاده را شناسایی کرده و همه ابعاد در حال بررسی است و زمانی که قطعی شود، 
واکنش متقابل طراحی خواهد شــد.علی ربیعی ســخنگوی دولت دیروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه درباره اتفاقات اخیر از ترور شهید فخری زاده تا مصوبه خروج از 
پروتکل های الحاقی صحبت کرد.در این زمینه شورای عالی امنیت ملی قبًا اطاع رسانی کرده است. وزارت اطاعات با تاش هایی که داشتند متوجه تحرکاتی 
شــدند و موفق شــدند روی منطقه تسلط پیدا کنند. وزارت اطاعات اشخاص مرتبط را شناسایی کرده اند و همه ابعاد در حال بررسی است و زمانی که قطعی 

شود، واکنش متقابل طراحی خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که همان طور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند....

www.sobh-eqtesad.ir

 ربیعی: 
وزارت اطاعات اشخاص مرتبط با ترور اخیر را شناسایی کرده است

info@sobh-eqtesad.ir

 شیخ محمدعلی چاله میدانی 
را بشناسیم

محمدعلی چاله میدانی طهرانی مشهور و معروف به » کاتوزیان« متولد 
۱۲۵۴ قمری و متولد طهران اســت. او در دوران نوجوانی به تحصیل 
ادبیات فارسی و صرف و نحو عربی و منطق و ریاضی و هیئت پرداخت. 
وی پس از تکمیل آن علوم، نزد اســتادانی چون میرزای آشــتیانی و 
آقامیرزا حسن کرمانشــاهی و آقامیرزا هاشم رشتی به تحصیل علوم  
حوزوی از جمله ) فقه، فلســفه، کام و عرفان( مشغول شد. ضمناً در 
زمینــهٔ تاریخ و جغرافیا و فیزیک نیز تحقیقات فراوانی کرد و پیرامون 
هر یک از علوم مزبور خصوصاً فلســفه و عرفان شرح و حواشی بجای 
گذاشــته است. در سال ۱۳۲۲ قمری با کوشش فراوان انجمنی علمی 
را تأســیس کرد که از مهمترین آثــار آن انجمن کتاب »لغت انجمن 
علمی« از عربی به فارســی اســت. وی همچنین در تأسیس کتابخانهٔ 
ملی نقش مهمی داشــت. از طرف مردم تهران، در دورهٔ اول و از طرف 
مردم تبریز دوره پنجم نمایندگی مجلس شــورای ملی انتخاب شد. از 
مهمترین تألیفاتش »فرهنگ کاتوزیان« که مشتمل بر سی و پنح هزار 
لغت فارسی قدیم و جدید و عربی و ترکی و اروپائی معمول و مصطلح 
و متداول در زبان فارسی، بوده است از دیگر آثار وی:« انوار المشعشعین 
فی بیان شــرافة  القلم والمقمیین«، تاریخ قــم؛ تاریخ انبیاء اولوالعزم«؛ 
»فقه در عبادات و سیاســات«؛ »تاریخ مختصــر انبیاء« را میتوان نام 
بــرد. حقیر اما از منظر کتابی منتســب به او به نــام »» تاریخ انقاب 
مشــروطیت ایران «« که دکتر ناصر کاتوزیان بر آن مقدمه نگاشته اند 
به این شــخصیت نگاه می کنم فی الواقع ایشان با توجه به اشرافی که 
نســبت به علوم متفاوت دارند به حوادث هم چند بعدی نگریسته اند. 
همین چند بعدی بودن هم به نگارش تاریخ مرقوم ایشان وسعت، محتوا 
و ژرف نگاری بیشتری میدهد. گرچه در برخی فرایندها با نظرات ایشان 
فواصلی اصولی دارم اما کتاب تاریخ انقاب مشــروطیت ایشــان را به 
همگان توصیه میکنم. ایشان در فرازی از این کتاب در خصوص مرحوم 
ســید جمال الدین اسد آبادی نوشته اند. که کوتاه قطعه ای از آن را در 
این وجیزه می آورم. در صفحات ۴۲ و ۴۳ این کتاب آمده است که: »» 
یکی از رجالی که زیبنده اســت او را در عداد بزرگترین رجال سیاسی 
دنیا معرفی نمود و بیدار کننده ایران دانست مرحوم سید جمال الدین 
اسد آبادی همدانی است… معظم له در سنه ۱۳۰۶ در منزل مرحوم 
حاج محمدحسن امین الضرب … در طهران وارد شد و نظر به اینکه 
عاوه بر دانســتن چند زبان ) فارسی، ترکی، عربی، فرانسه و انگلیسی 
( و معلومات سیاسی از علوم فلسفی و روحانی اطاعاتی کافی داشت، 
بدین سبب هرکس در سر او سودایی بود دور سید جمع شد و معظم 
له با بیانی فصیح با هر دســته به زبان آنها از مضرات حکومت مطلقه 
سخن میگفت. عده ای از مومنین گرد سید جمع شدند. سید کم کم 
عاوه بر تحریض و ترغیب مردم به حکومت ملی، بنای مراسله و مکاتبه 
به جاهای ازم را گذاشــت و عده ای فدایــی برای انجام مقاصد خود 
تهیه نمود. با سرعتی که سید پیشرفت می نمود، امیدی در مردم پیدا 
شــد که، شــاید به همت این رادمرد و اتباع او، بزودی اوضاع حکومت 
اســتبدادی واژگون گردد و حکومت ملی جای آن را بگیرد««. حال با 
خود در این اندیشه رفته ام که وقتی منزل محمد حسن امین الضرب 
] مشــهور به سران فراماسونری در ایران[ پایگاه ترویج روشنفکری آن 
دوران بوده باشد، منافع ضد استبدادی و تغییر حکومت را چه جریانی 
بجز موسســین فراماســونی خواهند برد؟ در ایران از ۱۶۰ سال پیش 
زمینه های ترویج  تفکر ســهل و ممتنع انگاری در خصوص دین آغاز 
گردیده و تا امروز بسیاری از اهداف این جریان در تغییر مشی و منش 
زندگی مردم به نام روشــن فکری از پایگاه مدرســه و دانشگاه ترویج 
و موثر هم بوده اســت. فرایند رای اکثریتی که هاشــمی رفسنجانی و 
سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی را به قدرت رسانید از همین مجرا 
ســیراب گردیده اســت. آنها دین را اگر هم باور داشته باشند در قالب 
تفسیر دیالکتیک آن می پسندد. لذا و در همین راستا جریان همسو با 
سیدجمال ها دانشگاه آزاد را بنا گذاشتند. این دانشگاه در حکومتی که 
به نام اسام تشکیل شده بود کاسهای مختلط پسر و دختر و با حضور 
اســاتیدی که بیشتر به تفکر موسسین وابسته بودند را بنیان گذاشت. 
آنهــا معتقد بودند با مدرک دار شــدن جامعه جوان تقاضا برای تغییر 
افزایش می یابــد و در انگیزه خود این راهبرد را دنبال میکردند که با 
شبیخون آموزشی نظام خود به خود استحاله فرهنگی سیاسی خواهد 
شــد. و بنظرم در اجرای اهداف خود تا حد زیادی موفق هم بوده اند. 
حال اگر قرار باشد بصورت ریشه ای به تغییرات اساسی بر چنین بنیانی 
نگاه کنیم راهی جز متمرکز نمودن ســاختار آموزشی در ابتدا بصورت 
شکلی و بعدها در شرایط مطلوب بصورت قانونی که آنهم بصورت بندی 
در قانون اساســی،  آن را یک قوه زیرنظر ولی فقیه با انتصاب ایشــان 

پیگیری کنیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی ستاد بودجه به مهر خبر داد؛
نرخ ۴۲۰۰تومانی برای ارز ترجیحی حذف می شود

سخنگوی ســتاد بودجه از ارائه پیشنهادحذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در ایحه بودجه۱۴۰۰خبر داد و 
گفت:  ارز ترجیحی از سال آینده با نرخ ۱۱هزار تومان برای واردات کااهای اساسی مبنای عمل قرار می گیرد.

مژگان خانلو گفت: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در ایحه بودجه ســال آینده کل کشــور حذف شده و نرخ 
ارز ترجیحی برای واردات کااهای اساســی بر مبنای نرخ معامات سامانه ETS حدود ۱۱ هزارتومان است.

وی تاکید کرد: برای اینکه این افزایش نرخ ارز برای واردات کااهای اساســی، بر معیشت مردم تأثیر منفی 
نگــذارد، دولت تــاش دارد دولت مابه التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۱ هزار تومانی را به گونه ای برای 
مردم جبران کند.وی گفت: همانگونه که در جز ۴ بند ب تبصره یک ایحه بودجه آمده اســت، در صورت 
تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد اســتفاده در این قانون به نرخ ســامانه معامات الکترونیکی ETS )نرخ سامانه 
معامات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است(، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را 
به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 
۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شــماره این قانون صرف تأمین معیشت و سامت مردم کند.خانلو افزود: نرخ سامانه 
معامــات الکترونیکــی )ETS( متغیر و حدوداً بین نرخ ۴,۲۰۰ تومان و نرخ نیما و در حال حاضر حدود ۱۱ 
هزار تومان است.سخنگوی ستاد بودجه در پاسخ به این سوال که چه میزان ارز برای واردات کاای اساسی 
و دارو پیش بینی شده است، گفت: فعًا تا زمانی که مجوزهای قانونی ازم گرفته نشود پیش بینی دقیقی 
وجود ندارد.وی خاطر نشان کرد: مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و نرخ ETS صرف معیشت مردم و سامت می شود. 
پس از آنکه اجازه آن در قانون بودجه دیده شد جزئیات آن مشخص می شود. قسمت مربوط به سامت آن 
احتمااً از طریق بیمه ها اقدام می شود و قسمت مربوط به تأمین معیشت مردم نیز یا به صورت مستقیم به 
مردم و یا به تولید کنندگان پرداخت می شود.خانلو خاطرنشان کرد: این مابه التفاوت برای مردم جبران خواهد 

شد بنابراین مردم نباید نگران افزایش قیمت کاا باشند.

رئیس جمهور گفت: برای سال آینده، بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات پیش بینی کردیم؛این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بازار بین المللی و 
یا بازار داخلی قابل فروش است. حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت با اشاره به عدم حضورش در 
مجلس جهت تقدیم ایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: عدم حضور من در مجلس شورای اسامی ارتباطی به مصوبه دیروز مجلس ندارد، در حالی که دولت 

با این مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت های دیپلماتیک مضر می داند اما نرفتن من به مجلس صرفاً برای پروتکل های بهداشتی بوده است.
روحانی با بیان اینکه بودجه امسال شرایط خاصی دارد، گفت: سال ۱۴۰۰ از جهاتی سال ممتاز و حائز اهمیت است. سال آینده سال پایانی قرن چهاردهم 
است و از طرف دیگر این بودجه در زمانی به مجلس شورای اسامی تقدیم می شود که ما احساس می کنیم شرایط سال آینده با دهه ای که گذشت از آغاز 
سال ۹۰ تا امروز کمی متفاوت خواهد بود.وی افزود: دشمنان ما همه توان خود را برای فشار به مردم و تسلیم شدن آنها بکار گرفتند و تحریم را به یک 
جنگ تمام عیار اقتصادی کردند اما در عین حال ما فکر می کنیم با شکست فشار حداکثری، شرایط در سال آینده متفاوت خواهد بود نه تنها بخاطر اینکه 

ترامپ با سیاست های غلطش شکست خورد بلکه هر دولتی روی کار می آمد، بخاطر شکست این فشار مجبور بود در مقابل ملت ایران سر فرود بیاورد.
رئیس جمهور گفت: در شرایطی دولت در سال ۹۲ کار خود را آغاز کرد که برای اولین بار بعد از جنگ تحمیلی بود که دولت شرایط رکود تورمی عمیقی 
را در کشور با تورم بیش از ۳۴ درصد و با رشد اقتصادی منفی ۷ درصد، شاهد بود. دولت در تاش ۶ ماهه اول کار خود و با ورود به سال ۹۳ در هر دو 
مساله یعنی هم تورم و هم رکود تغییرات اساسی را آغاز کرد.روحانی گفت: در سال ۹۳ ما به تورم ۱۵.۶ درصد رسیدیم یعنی تورم را از رشد بی سابقه مهار 
کردیم و همزمان در سال ۹۳ به رشد اقتصادی اقتصادی رسیدیم یعنی شرایطی که ما در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم، در سال ۹۳ تغییر کرد و رشد اقتصادی 
ما مثبت ۳.۲ درصد شد.وی تاکید کرد: علیرغم اینکه در سال ۹۳ در بخش دوم سال با سقوط شدید قیمت نفت مواجه شدیم و این سقوط بی سابقه بود و 
نفت ۱۲۰ داری به ۳۰ دار کاهش یافت. در این شرایط ما توانستیم کشور را بدون اینکه تکانه اقتصادی در کشور ایجاد شود، اداره کنیم و در عین حال 
مذاکرات هسته ای را هم ادامه دهیم.رئیس جمهور گفت: در سال ۹۴ که به توافق هسته ای دست یافتیم، گشایش های بسیار مهمی در کشور ایجاد شد و 
اقتصاد شرایط جدیدی را پیدا کرد. در این شرایط توانستیم فازهای مختلف پارس جنوبی را به افتتاح برسانیم و در این شرایط توانستیم پتروشیمی های 
متعدد را به تکمیل برسانیم. در این شرایط توانستیم پاایشگاه ستاره خلیج فارس را تکمیل و افتتاح کنیم. شرایط اقتصادی به طور کلی در پایان سال 
۹۴ و ۹۵ عوض شــد تا جایی که در ســال ۹۵ بااترین رشد اقتصادی جهان برای ایران بود.روحانی تصریح کرد: ایران در سال ۹۵ با مثبت ۱۴.۵ درصد، 
بااترین رشد اقتصادی جهان را داشت و با تک رقمی شدن تورم از اواخر سال ۹۴، سال ۹۵ و سال ۹۶ و ماه های اول سال ۹۷ هم تورم تک رقمی ماند.

وی تاکید کرد: ما اگر بخواهیم تورم چهار سال اول فعالیت از سال ۹۳ تا ۹۶ را مقایسه کنیم، متوسط تورم ۱۱.۵ و رشد اقتصادی ما باای ۴ بوده است. 
بنابراین دولت تدبیر و امید در مقایسه با یک زمان بلند مدت ۵۰ ساله، توانست شرایط اقتصادی مطلوبی بوجود بیاورد.رئیس جمهور با اشاره به مساله اشتغال، 
گفت: از سال ۸۵ تا ۹۱ تقریباً رشد اشتغال خالص ما تقریباً صفر بود. از سال ۹۳ شاهد دو پدیده بودیم، یکی اینکه جمعیت فعال ما یکدفعه افزایش پیدا 
کرد. در همین سال جاری که شرایط سختی را می گذرانیم، بیکاری از لحاظ آمار کاهش یافته است اما جمعیت فعال هم کاهش پیدا کرده است، این مشکل 
جدی است یعنی مردم به دلیل وضعیت اقتصادی و بیماری دنبال شغل نمی آیند.روحانی گفت: در سال ۹۳ روند جمعیت فعال را در حال افزایش دیدیم و 
تقریباً در هر فصلی مشابه با فصل سال قبل بیش از ۹۰۰ هزار نفر جمعیت فعال ما افزایش پیدا کردو همزمان اشتغال خالص ما هم افزایش یافت یعنی ساز 
سال ۹۳ تا ۹۶ در همه فصول ما نسبت به فصل های سال قبل، اشتغال ما ۷۰۰ هزار نفر بوده و این اشتغال در جهان کم سابقه و در تاریخ ایران بی سابقه 
است.روحانی گفت: علیرغم کاهش قیمت نفت و طوانی شدن مذاکرات هسته ای تا سال ۹۴ ما توانستیم در شرایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده تمام 
پایه های قدرت مقاومت کشور را در برابر فشارهای خارجی تقویت کنیم. به برکت همین فضا بود که از سال ۹۷ هر قطعنامه ای که آمریکا در شورای امنیت 
ارائه می کند، ناموفق است.رئیس جمهور افزود: در آن دوران هر قطعنامه ای که در شورای امنیت مطرح می شد، روسیه و چین نیز علیه ایران رأی می دادند 
اما در این دوره شــرایطی را به وجود آوردیم که آمریکا در ســازمان ملل گاهی یک و دو رأی بیشــتر نداشت و همه قدرت های بزرگ اعم از اتحادیه اروپا، 
روسیه و چین با آمریکا مخالفت می کردند.وی موفقیت های ایران را در عرصه بین المللی محدود به حوزه سیاسی ندانست و تأکید کرد: در عرصه حقوقی 
نیز در هر دادگاهی که رفتیم در مراحل اولیه آن موفقیت هایی را به دست آوردیم و مسیر این دادگاه ها جریان حقوقی خود را طی می کند.روحانی ادامه 
داد: همین شرایط موجب شد ما قدرت دفاعی کشور را بیش از هر زمان دیگری تقویت کنیم. در این هفت سال شرایط به گونه ای است که قدرت دفاعی 
ما نسبت به هشت سال پیش از آن قابل مقایسه نیست. به خصوص در زمینه ساح های راهبردی، تجهیزات دریایی، ناوچه ها، زیردریایی، هوایی، جنگنده، 
موشک، هلی کوپتر و پدافند. شرایط امروز کشور را با هفت سال پیش مقایسه کنید و شما می بینید طی این سال ها قدرت ما چند برابر شده است.رئیس 
جمهور خاطرنشــان کرد: ما توانســتیم شرایطی را به وجود بیاوریم که بنیه کشور در حوزه دفاعی ارتقا پیدا کند. در این شرایط مهم است که آمار و ارقام 
سال های گذشته را دقیقاً مورد توجه قرار دهیم. در تمام زمینه ها از جمله زمینه هسته ای شرایطی که امروز داریم به مراتب بااتر از هشت سال گذشته است.

قادریم با IR6 زنجیره غنی سازی داشته باشیم
وی تصریح کرد: قدرتی که امروز در زمینه هسته ای داریم بسیار بیشتر از گذشته است. ما در زمینه تولید IR۱ و IR۲ امروز به IR۸ و IR۹ رسیده ایم. ما امروز 
قادریم IR۲M را در زنجیره های متعدد غنی سازی کنیم. همچنین قادریم با IR۶ زنجیره غنی سازی داشته باشیم.روحانی گفت: اینچنین توانمندی ای هیچ 
گاه در کشــور وجود نداشــته است. امروز از لحاظ هسته ای از هر زمان دیگری قدرتمندتریم. همچنین از لحاظ امکانات و تحقیقات و توسعه شرایط ما از هر 
زمان دیگری بهتر است. نباید به خاطر رقابت های سیاسی یا انتخاباتی که به نظرم هنوز زود است وارد این عرصه شویم، باعث شود اخاق را زیر پا بگذاریم و یا 
حقایق را نگوییم.رئیس جمهور اظهار داشت: همه این توفیقات در شرایطی به دست آمد که در بهترین شرایط صادرات نفتی در سال ۹۶ درآمد کشور تقریباً 
به اندازه بدترین سال های دولت های قبل بود. در بهترین شرایط ما ۶۵ میلیارد دار درآمد داشتیم در حالی که در دولت قبلی به طور متوسط ۱۰۰ میلیارد 
دار و در سال ۱۳۹۰، ۱۱۹ میلیارد دار درآمد نفتی وجود داشت.وی تأکید کرد: اگرچه در این هفت سال درآمد نفتی ما محدود شد اما تاش برای گسترش 
فعالیت های اقتصادی به گونه ای بود که توانستیم این پیشرفت ها را حاصل کنیم. همه ما می دانیم قبل از آنکه ترامپ به قدرت برسد، عده ای با برجام مخالف 
بودند، به ویژه صهیونیست ها، ارتجاع منطقه و البته تندروهای آمریکا. این سه گروه با همه توان می خواستند برجام به ثمر نرسد اما نتوانستند و ناموفق بودند 
چون دولت قبلی آمریکا تا حدی به سیاست، مدیریت جهان آشنا بود اما کسی در آمریکا به قدرت رسید که نه دارای مدیریت بود و نه سیاست می دانست و 

نه تدبیر بلد بود و به راحتی با پول عربستان و فشار صهیونیست ها و تندروهای آمریکا به هر سمتی می رفت.
ادامه در صفحه دوم

جزئیات ایحه بودجه 1400

وابستگی بودجه به نفت از ۱۰ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت
جزئیات حقوق سال 1400

حداقل دریافتی 3/5 میلیون تومان شد
با پیش بینی های صورت گرفته در ایحه بودجه سال آینده با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشسته ها 
حداقل دریافتی آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.، آنچه از مدتی قبل در رابطه با تغییرات حقوق 
کارکنان در ســال آینده مطرح بود و در نهایت در ایحه بودجه نیز گنجانده شد از افزایش ۲۵ درصدی حکایت 
دارد.در سال جاری، افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی 
به کارکنان و بازنشستگان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.اما طبق آنچه در بودجه سال آینده پیش بینی شده پس 
از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر و همچنین افزایش حقوق بازنشسته ها و 
وظیفه بگیران، مجموع دریافتی به حداقل سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.در رابطه با معافیت مالیاتی 
حقوق نیز ساانه ۴۸ میلیون تومان تعیین شده که در هر ماه حقوق های چهار میلیون و کمتر معاف خواهند بود 
اما برای حقوق های بااتر از چهار میلیون تومان به صورت پلکانی مالیات دریافت خواهد شد.نرخ مالیات بر کل 
درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات 
ســاانه ۱۰ درصد و نســبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ساانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد 
۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد 
است.این در حالی است که برای سال جاری سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال ۳۶ میلیون تومان و 

در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین شده که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

انحصار، عامل کیفیت نامطلوب خودرو

پیش بینی اکونومیست از اقتصاد ایران؛

نرختورمدرسالآینده۳۲درصدرشدمیکند

روحانی در هیئت دولت:

با مصوبه مجلس مخالفیم 5

3

4

2

 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مورد تایید شورای 
نگهبان قرار گرفت

»طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت« ایران با توجه به اصاحات انجام شده، در 
جلسه دیروز عصر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید شورا واقع شد.طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با توجه به اصاحات انجام شــده، در جلســه دیروز عصر 
شورای نگهبان مورد بررســی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است: اصاحیه مجلس در خصوص ماده ششم طرح 
»اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون مصوبه مجلس از نظر 
شورای نگهبان فاقد مغایرت با شرع و قانون اساسی است. این قانون اکنون می تواند از سوی رئیس مجلس 

به رئیس جمهور برای اجرا اباغ شود.

آیت اه جنتی:
 نهادهای اطاعاتی و امنیتی از تکرار وقوع ترورها 

جلوگیری کنند
دبیر شورای نگهبان از نهادهای اطاعاتی و امنیتی کشور خواست تا با شناسایی رخنه ها و زمینه های بروز 
ترور شــهید فخری زاده از تکرار وقوع آن بطور جدی جلوگیری کنند.، آیت اه احمد جنتی دبیر شورای 
نگهبان دیروز )چهارشنبه( در جلسه این شورا با اشاره به شهادت محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و 
دفاعی توسط ایادی استکبار، گفت: این ضایعه تلخ و ناگوار را به حضرت صاحب الزمان )عج(، مقام معظم 
رهبری، ملت ایران و خانواده محترم شــهید تسلیت عرض می کنیم؛ اگرچه از این مصیبت عزا داریم، اما 
یقین داریم خون این دانشمند شهید موجب برکت و پیشرفت دو چندان کشور می شود.وی افزود: دشمن 
نادان، فکر می کند با ترور و به شــهادت رساندن دانشــمندان مان، مسیر پیشرفت علم در کشور متوقف 
می شود در حالی که باید بداند این مسیر در همه حوزه های آن در ایران، نظام مند شده و سال هاست توسط 
انبوهی از جوانان متعهد و متخصص در حال حرکت است و حذف و ترور افراد در این مسیر نه تنها خللی 

ایجاد نمی کند بلکه بر سرعت آن می افزاید.
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 ربیعی: گزیده خبر

وزارت اطاعات اشخاص مرتبط با ترور اخیر را شناسایی کرده است
سخنگوی دولت گفت: وزارت اطاعات اشخاص مرتبط با ترور 
شهید فخری زاده را شناسایی کرده و همه ابعاد در حال بررسی 
اســت و زمانی که قطعی شود، واکنش متقابل طراحی خواهد 
شد.علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز چهارشنبه 12 آذر ماه 
در درباره اتفاقات اخیر از ترور شهید فخری زاده تا مصوبه خروج 

از پروتکل های الحاقی صحبت کرد.

 آیا وزارت اطاعات به ســرنخی در مورد ترور شهید 
فخری زاده رسیده است؟

ربیعی: در این زمینه شورای عالی امنیت ملی قبًا اطاع رسانی 
کرده اســت. وزارت اطاعات با تاش هایی که داشتند متوجه 
تحرکاتی شــدند و موفق شدند روی منطقه تسلط پیدا کنند. 
وزارت اطاعات اشــخاص مرتبط را شناسایی کرده اند و همه 
ابعاد در حال بررســی اســت و زمانی که قطعی شود، واکنش 
متقابل طراحی خواهد شــد. نکته حائز اهمیت این است که 
همان طور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند دانش هسته ای 
ما تحت تأثیر قرار نگرفت و نتوانســتند آن را ترور کنند. یکی 
از برنامه های ما تقویت دانش پدافندی پژوهشی است. جذب 
نخبــگان و حتی اعتبار بیشــتر برای پیشــرفت های علمی، 

همان طور که مقام معظــم رهبری فرمودند ما در فناوری مان 
قطعاً هیچ کوتاهی نخواهیم کرد.

با توجه به اینکه در مجلس مصوبه خروج از پروتکل های 
الحاقی تصویب شد، مهم است بدانیم که آیا دولت با این 

موضوع موافق است؟
ربیعی: قانون گذاری حق مجلس اســت اما اساساً ما یک سری 
مسائل و تصمیم گیری هایی داریم که به چند نحو تأثیر دارند، 
مانند جنگ و صلح  که رهبری تصمیم می گیرد. این انتخاب 
و عدم انتخاب سناریوها به نظر می رسد فراقوه ای است و اصل 
ششم قانون اساسی نیز به همین منظور پیش بینی شده است 
که این نوع تصمیمات مهم و تأثیرگذار در سیاســت خارجی، 
اقتصاد کشور و حتی مسائل اجتماعی باید در چهارچوب کلی 
شورای عالی امنیت ملی تنظیم شــود و در نهایت به تصویب 
و تأییــد مقام معظم رهبری برســد.همان طور که برجام را از 
این مســیر رفتیم و هیئت وزیران برای آن تصمیم نگرفتند. 
ما 3 ســال مقاومــت کردیم و متعهد ماندیم، مردم ســختی 
کشــیدند، آنها تصمیم داشتند با فشــار اقتصادی مردم را به 
خیابان ها بکشــانند اما ما تحمل کردیــم و امروز می توانیم از 

دســتاوردهای این سه سال استفاده کنیم، در چنین شرایطی 
ما باید کنار هم باشیم و بتوانیم از دستاوردهای مردم حفاظت 
کنیم.به هرحال عنوان طرح هم مقابله با تحریم اســت، اگر بنا 
به رفع تحریم است کارشناســان دولت، اعضای دیگر شورای 
امنیت ملی، مسئوان نیروهای مسلح و قوه قضائیه هستند و 
من اگر نکته ای را از سمت دولت عرض کردم بر این اساس بود 
که شورای عالی امنیت ملی جوابگوی بحث و بررسی تغییرات 
مهــم و تأثیر آن در حوزه سیاســی، دفاعی و امنیتی و حتی 

اجتماعی است.

در مــورد محدودیت های کرونایی به نظر شــما چقدر 
تأثیرگذار بوده است؟

ربیعی: قطعاً تأثیر داشــته اســت اآن شمار مبتاها کم شده 
است و بسیاری از شهرها از حالت قرمز خارج شدند، به هرحال 
وضعیت هنوز عادی نیســت اما این طرح تأثیر داشته است و 
باید آن را تداوم دهیم. مشــکل این اســت که در مقابل این 
دســتورالعمل ها عده ای خسته شــده اند و عده ای به آن باور 

ندارند، برخی هم مسئولیت پذیر نیستند.

دولت برای اقشار آسیب دیده مثل اصنافی که طی روز 
همکاری می کنند چه حمایت هایــی را در نظر گرفته 

است؟
ربیعی: ما برنامه ریزی کرده ایم که تقریباً 65 هزار میلیارد تومان 
برای مخارج و تســهیات مقابله با کرونا صرف شود که عمدتاً 
22 هزار میلیارد تومان آن صرف وام یک میلیون تومانی اول شد 
و 8 هزار میلیارد تومان آن صرف مشاغل آسیب دیده. وام دوم 
هم 13 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم و افراد با پیامک 
می تواننــد مراجعه کنند و وام بگیرند، منتهی ما هم شــغل و 
هم شــاغل را در نظر گرفتیم، بیمه بیکاری را افزایش دادیم و 
تقریباً 3 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری تزریق کردیم که 
احتمااً 2 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز داشته باشیم، همچنین 
4 هزار میلیارد برای تجهیزات کادر درمانی هزینه داشــتیم. 
در زمان حاضر هم روی طرح حمایت معیشــتی کار می کنیم 
و از خانوارهــا تقریباً تمام این افراد را اســتخراج کردیم که بر 
اثر کرونا زندگی شــان آســیب نبیند. این افراد حدود 30 الی 
34 میلیون نفر هســتند که هدف گذاری شــده اند و در چهار 
مرحله قرار شده است از آنها حمایت شود و امیدواریم بتوانیم 

به قول مان عمل کنیم.

روحانی در هیئت دولت:
با مصوبه مجلس مخالفیم

رئیس جمهور ادامه داد: آمریکایی ها متأســفانه در دوران ترامپ از قراردادی که 
برای ثبات جهان و منطقه ما مفید بود و می توانست زمینه ساز تعامل سازنده در 

سطح جهان باشد، خارج شد و آن را زیر پا گذاشت.

با آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران، نگذاشتیم کشور دچار تکانه ای شود
روحانی گفت: در سال ۹۷ علیرغم فشارهای شدیدی که از طریق آمریکا و با آغاز 
جنگ اقتصادی علیه ایران، نگذاشتیم کشور دچار تکانه ای شود. اگر به سال های 
۹2 و ۹1 بازگردیم مشاهده می کنیم که تحریم سال ۹0 در سال های ۹1 و ۹2 
چه کرد و مردم برای تهیه کااهای اساسی چگونه صف می بستند. در سال ۹۷ 
هیچ گاه صفی برای دریافت کااهای اساسی بسته نشد و علیرغم تمام فشارها، 

دولت توانست به وفور کااهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهد.

می خواستند اقتصاد ایران را فلج کنند اما ناموفق بودند
وی خاطرنشان کرد: در سطح جهانی نیز محاسبات مبنی بر این است که فشار 
حداکثری به نتیجه نرسیده است. آنها می خواستند اقتصاد ایران را فلج کنند اما 
ناموفق بودند. از ســوی دیگر به دنبال آن بودند که شرایط زندگی را برای مردم 
مــا غیرقابل تحمل کنند که در این زمینه نیز ناموفق بودند.روحانی گفت: البته 
مردم ما در این ســال ها با سختی ها و دشــواری های زیادی روبرو بودند اما به 
حمداه، مردم و قوای دیگر در کنار هم با جنگ اقتصادی و کرونا مبارزه کردند 

که امیدواریم در هر دو زمینه به موفقیت نهایی دست یابیم.

در تولیدات داخلی با رشد بسیار خوبی مواجه شدیم
روحانی با بیان اینکه شاهد حرکت مثبت در عرصه های مختلف اقتصادی هستیم 
افزود: در مهر ماه امسال نسبت به مهر سال گذشته، تولید و فروش فعالیت های 
اقتصادی مثبت بوده و رشد 5.6 درصد در تولید و 11.5 درصد در فروش داشته 
اســت. همچنین در بخش صنعت و از ابتدای ســال تا امروز مواجه با رشد 6.4 
درصد و رشد فروش 8.۹ رو به رو هستیم و علیرغم فشارها تولید شرایط بسیار 
خوبی داشته و در سال جهش تولید در زمینه تولید حرکت های بسیار خوبی را 
شاهد هستیم. این در حالی است که در تأمین دار با مشکاتی رو به روییم اما 

در تولیدات داخلی با رشد بسیار خوبی مواجه شدیم.

رقم درآمد عمومی ایحه بودجه 841 هزار میلیارد تومان است
رئیس جمهور در ادامه به ارائه ایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اشاره کرد 
و گفت: ایحه بودجه امسال که دیروز تقدیم مجلس شورای اسامی می شود رقم 
درآمد عمومی 841 هزار میلیارد تومان است. این رقم یک رقم افزایشی نسبت 
به ســال گذشته است و ما معتقدیم با کمک همدیگر این رقم در بخش مالیات 
و هم زمینه فروش نفت و البته اوراق و فروش سهام که بخش های اصلی تأمین 

بودجه را تشکیل می دهند، قابل تأمین است.

فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه افزایش می دهیم
وی گفت: ما همه امکانات خود را بســیج کرده و شرایط را نیز مناسب می دانیم 
که در سال آینده فروش نفت را افزایش دهیم، این افزایش که بیش از دو میلیون 
بشــکه نفت و میعانات پیش بینی کردیم. البته به معنای آن نیســت که اتکای 
بودجه را به نفت بیشتر کرده ایم. ما معتقدیم این دو میلیون و 300 هزار بشکه در 
بازار بین المللی و یا بازار داخلی قابل فروش است و ما می توانیم آنها را بفروشیم 

اما این به معنای اتکای بودجه به نفت نیست.

دو میلیون و 300 هزار بشکه را در بازار خارجی یا بازار داخلی خواهیم 
فروخت

رئیس جمهور تاکید کرد: اتکای بودجه به نفت همانند ســال های گذشته است 
اما افزایش درآمد نفتی ما عمدتاً در دو سرفصل مصرف خواهد شد. البته ممکن 
است عده ای بگویند دولت بر مبنای خوش بینی اینکه می تواند مسائل هسته ای 
و مشکات خارجی را حل کند این موضوع را پیشنهاد داده است، خیر اینگونه 
نیســت به این مســاله دقت کنیم ما دو میلیون و 300 هزار بشــکه را در بازار 
خارجی یا بازار داخلی خواهیم فروخت. پس بنابراین این یک بودجه قطعی برای 
ماست اما بخشی از درآمدهای نفت صرف بودجه جاری نخواهد شد.روحانی ادامه 
داد: ما معتقدیم فاصله گرفتن بودجه جاری از نفت روز به روز باید بیشــتر شود 
اما خلط مبحث نشود، اتکای بودجه عمرانی به نفت خوب است، ما تا جایی که 
بتوانیم بودجه عمرانی را دو یا سه برابر کنیم خوب است این اشکالی ندارد. ما در 
سال آینده نفت مان را بیشتر خواهیم فروخت اما درآمد حاصل از آن را یا برای 
توسعه مصرف می کنیم و یا برای توانمندی سازی اقشار محروم. بسیار مهم است 

که این اشتباه رخ ندهد که اتکای دولت در بودجه به نفت بیشتر شد.

95 هزار میلیارد تومان برای فروش ســهام در سال آینده پیش بینی 
کرده ایم

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت همانند ســال جاری مصمم اســت که سهام 
شــرکت های خود را ارائه کند و در بودجه رقم بسیار بااتری برای فروش سهام 
پیش بینی شده است. حدود ۹5 هزار میلیارد تومان برای فروش سهام در سال 
آینده پیش بینی کرده ایم و ما معتقدیم که باید ســهام دولت را در بازار عرضه 
کنیم. فروش سهام دولت موجب می شود مدیریت به مردم واگذار شود که شرایط 
خوبی برای کشور ایجاد می کند.روحانی فروش سهام و اوراق مشارکت را از جمله 
راه های تأمین بودجه دانســت و گفت: تاش ما این اســت که منابع حاصل از 
درآمدهای دولت را برای توســعه هزینه کنیم، سازمان برنامه و بودجه در ایحه 
دیروز و در پیوســت های این ایحه به خوبی مشخص کرده که این درآمدها در 
چه زمینه ای هزینه خواهد شد. تا خرداد 1400 می خواهیم برنامه های دولت در 
حوزه دولت الکترونیک را به ثمر برسانیم.وی با اشاره به افتتاح جامع تجارت در 
چند روز گذشــته گفت: این سامانه یعنی شفافیت، مبارزه با فساد و همچنین 
پیش بینی درست برای نیازمندی های مردم. این سامانه به معنای آن است که 
تمامی انبارها کنترل می شــود کار گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی سرعت 

پیدا می کند.

برای کاهش فقر مطلق 16 هزار میلیارد تومان منبع مد نظر قرار داده ایم
رئیس جمهور ادامه داد: برای کاهش فقر مطلق 16 هزار میلیارد تومان منبع مد 
نظر قرار داده ایم. کمک های معیشتی به 60 میلیون نفر و یارانه نقدی ادامه خواهد 
داشت. همچنین درمان رایگان برای 30 میلیون نفر در نظر قرار گرفته شده است.

در بخش سامت نیز بودجه را به بیش از دو برابر رساندیم
رئیــس جمهور ادامه داد: در بخش ســامت نیز بودجه را بــه بیش از دو برابر 
رســاندیم. همچنین استخدام 53 هزار نفر نیروی جدید برای بخش بهداشت و 
درمان مدنظر قرار داریم. بودجه عمرانی سال 1400 نیز 104 هزار میلیارد تومان 
است برای اینکه بتوانیم در استان ها و طرح ها و پروژه های ملی سریع تر به نتیجه 
برسیم. از سوی دیگر در بودجه سال آینده توجه ویژه ای به بخش تولید، اشتغال، 

اقشار محروم و آنهایی که دارای درآمد ثابت هستند شده است.

 واعظی: 
مصوبه دیروز مجلس نگرانی هایی بین اعضای دولت 

ایجاد کرده است
رئیــس دفتر رئیس جمهور درباره مصوبــه مجلس برای لغو تحریم ها گفت: هیچ مشــورتی با 
وزارتخانه های ذی ربط نشده و نحوه اجرای آن مشکاتی ایجاد می کند.، محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره مصوبه روز گذشته 
مجلس شورای اسامی درباره لغو تحریم ها گفت: مصوبه مجلس درباره بحث هسته ای نگرانی های 
را بین اعضای دولت ایجاد کرد که هیچ مشورتی با وزارتخانه های ذی ربط نشده و نحوه اجرای آن 
مشکاتی ایجاد می کند.وی افزود: درباره کرونا هم خبری خوبی داده شد و الحمداه بیماریابی ما 
افزایش پیدا کرده و مراجعه به بیمارســتان برای بستری شدن کاهش پیدا کرده است. هم چنین 
آمار فوتی ها در سراسر کشور و تعداد شهرهایی وضعیت قرمز داشتند که 160 شهر بود، کاهش 
پیدا کرده اســت.رئیس دفتر رئیس جمهور هم چنین درباره مشکات قیمت گذاری و نظارت بر 
کااهای اساسی گفت: آقای رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت در روز گذشته تاکید 
داشتند که روی توزیع مناسب، توجه داشته باشیم اما مشکلی که وجود دارد بحث توزیع است که 
آن جور که باید انجام نشده است. مثا در زمینه مرغ مشکلی نداشتیم و مشکل از طرف توزیع بود.

واعظی افزود: به نظر من ماموریت وزارتخانه ها مشخص است و در زمینه مرغ و تخم مرغ اینطور 
است که خرید با دستور و نظر وزارت کشاورزی و وزارت صمت انجام می شود اما به محض اینکه 
خوراک دام و طیور به بندر می رسد همه در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده می شود که این چیز 
جدیدی نیست. وزارت جهادکشاورزی برای همه مرغ داران سراسر کشور توزیع می کند پس اینجا 
وزارت صمت مشکلی ندارد.وی با اشاره به اقدامات دولت برای تحقق شعار سال گفت: شعار جهش 
تولید در زمانی که با کرونا مواجه بودیم انرژی مضاعفی برای دولت و کلیه تولیدکنندگان بود که 
بتوانند برنامه ریزی ویژه ای برای تحریم آمریکا و غلبه بر ویروس کرونا داشــته باشند تا دستاورد 
خوبی برای کشور به همراه آورد.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: در جلسات اول و دوم امسال 
آقای رئیس جمهور از دستگاه های تولیدی کشور خواست در بخش خصوصی برنامه جهش تولید 
را دنبال کنند و ما هم در ریاســت جمهوری ســتاد جهش تولید را تشکیل دادیم و خوشبختانه 
گزارش های که در بخش های مختلف نفت و کشاورزی دریافت می کنیم با توجه به همه فشارهای 
اقتصادی و مســائل دیگر، آمار آمار خوبی است.واعظی اضافه کرد: در بخش تولید خودرو، فواد، 
مس، آلومینیوم با جهش خوبی همراه بوده است، البته از آنچه اتفاق می افتاد راضی نیستیم اما در 
مقایسه با سال گذشته در بخش های تولیدی رشد داشتیم. روزهای پنجشنبه را برای این گذاشتیم 

که در مورد پروژه های در حال افتتاح گزارش بدهند و مردم ببینند.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 
پوری حسینی برگزار شد

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین 
سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

بــه گزارش قوه قضاییه، در ابتدای جلســه قاضــی جواهری از 
نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادســتان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشــکاات 
مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی 
فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می گوید که 
معاونت واگــذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به 
همه کســانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، 
مراجعه می کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می دادند؛ 
اما به دلیل شــرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید 
ســهام آن نمی شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر 
سازمان را پذیرفت.نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم 
برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به 
برگزاری مزایده نیســت و فروش مذاکره ای برای سازمان قابل 
قبــول بود. این در حالی اســت که باید اینگونه پاســخ داد که 
الزام به برگزاری مزایده وجود داشــته است.بالی افزود: حسب 
دستورالعمل واگذاری سهام، می بایست تشریفات خاصی از جمله 
گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و ســایر موارد 
رعایت می شــد که انجام نگردید.وی ادامه داد: حســب ماده 3 
دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک 
و مدیران منصوب آن ها باید شرایطی مثل 5 سال سابقه فعالیت 
در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و 
حرفه ای متناســب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته 
باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار 
داشته من ســرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده 
دارای تحصیات پنجــم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دال 

معامله آهن است.

   قالیباف:
 کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه 
کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری 
اســت چرا که اتکای بودجه به نفت، شــّر مطلق و تکیه بر باد است. محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی در نشست علنی دیروز )چهارشنبه 12 
آذر( قوه مقننه و  در نطق پیش از دستور  خود، گفت: مجلس در بررسی بودجه 
ســال 1400 به فضل خداوند در جهت اصاح ساختار بودجه نویسی با محوریت 
مردم ســااری، اقتصاد، عدالت، کوچک کردن دولت، کاهش وابستگی به نفت و 
توجه ویژه به طبقات پایین و متوسط جامعه و رفع تبعیض و برداشتن بار مشکات 
معیشتی از روی دوش مردم حرکت خواهد کرد.وی ادامه داد: کاری که سرانجام 
باید در بلندمدت اتفاق بیفتد، اصاح بودجه به نفع مردم است، بودجه ای عادانه، 
مردمی و با کاهش وابستگی به نفت می تواند اقتصاد ما را قوی کند، ما با توجه به 
ایحه پیشنهادی دولت تاش خواهیم کرد برخی محورهای اصلی اصاح ساختار 
بودجه را حتی بر مبنای این پیشــنهاد فعلی عملــی و مقدمات اصاح نهایی را 
همین امسال آغاز کنیم.رئیس مجلس تأکید کرد: در بسته اقتصاد مردمی توجه به 
مشارکت مردم در اقتصاد و واگذاری دارایی ها به آحاد ملت، مدنظر مجلس است. 
امیدواریم در ایحه پیشــنهادی دولت به این محورها توجه شده باشد. همراهی 
دولت با برخی موارد اصلی، اصاح ساختار بودجه که مدنظر مقام معظم رهبری 
است، یادگارِ ماندگار و نیکی برای آیندگان به جای خواهد گذاشت.قالیباف تصریح 
کرد: آنچه در نهایت به طور واقعی در بخش درآمدها باید به آن برسیم، عدم اتکای 
به نفت است که از موارد اصلی مورد تأکید رهبر معظم انقاب در سال های اخیر 
اســت. نفت خیر و برکت اســت ولی اتکای به آن شر مطلق و تکیه بر باد است.

وی عنــوان کرد: مجلس و دولتی که هماهنــگ با یکدیگر بتوانند به طور عملی 
عدم اتکای به نفت را اجرا کنند، خدمتی بی نظیر به نسل های آینده خواهند کرد 
و نفــت را به جای مصرف عمومی و مایحتاج بودجه ای، به بخش های توســعه ای 
منتقل می کند. امیدوارم دولت برای پیش بردن این هدف مهم و سرنوشت ســاز 
اراده ازم و کافــی را در مدت پیِش رو به خرج دهد. تاش خواهیم کرد در همین 
ایحه فشار کسری بودجه، به عنوان ام المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم 
را کاهش دهیم، این هدف با نقش دادن بیشتر به مردم در برداشتن موانع تولید و 
کسب وکار در کشور و اصاح ساختار بودجه، ممکن خواهد شد و ابداً این موضوع 
دور از ذهن نیســت.نماینده تهران در مجلس اضافه کــرد: بودجه در مجلس با 
هدف رفع اشکاات ساختاری درخصوص ساختار بودجه و مباحث مالیاتی بررسی 
خواهد شد، نظارت دقیق بر متن مالی به ویژه در بخش مصارف و توجه به واقعی 
بودن و پایدار بودن منابع بودجه از دیگر موارد مدنظر مجلس خواهد بود تا برخی 
ریخت و پاش ها و بی نظمی های بودجه ای سروسامان بگیرد و نگرانی مردم در این 
مورد کاهش یابد.قالیباف با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت 
به نفع مردم و افزایش نقش مردم در اداره اقتصاد کشور از دیگر اولویت های مجلس 
است، تأکید کرد: با افزایش نقش مردم در اقتصاد کشور، قوی شدن تک تک مردم 
محقق خواهد شد و این موضوع به قوی تر شدن کشور منجر می شود. ما ایران قوی 
نخواهیم داشت مگر اینکه هدف ما قوی کردن مردم باشد.وی افزود: پیش از این، 
مجلس بررسی بودجه شرکت های دولتی را که تقدیم شده است آغاز کرده  است 
و این نیز بخش مهمی از ایحه بودجه خواهد بود، یکی  دیگر از موارد مورد توجه 
ما در بررســی ایحه بودجه، توجه به اقشار ضعیف خواهد بود و تاش می کنیم 
برخی خسارت هایی را که ناشی از کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده 
اســت جبران کنیم. مجلس بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده هم 
دنبال خواهد کرد و تعلل در حمایت از اقشــار ضعیف را گناهی نابخشــودنی در 
تصمیم گیری های اقتصادی می داند. امروز وضعیت معیشــتی مردم به خصوص 
اقشــار ضعیف، بسیار تحت فشار است.رئیس مجلس شورای اسامی تأکید کرد: 
در وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف، بودجه باید آرایش حمایت از 
محرومترین طبقات را به خود بگیرد. بودجه ای که بند به بند آن با هدف حمایت 
از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه ای علیه آرمان های جمهوری اسامی 
است.قالیباف تصریح کرد: دم زدن از عدالت اجتماعی، ادعایی شعاری و غیرواقعی 
اســت، تبعیض اژدهای هفت سری است که در بســیاری از بخش ها رسوخ پیدا 
کرده است و باید در تمام تصمیم گیری های خود آن را هدف قرار دهیم. مجلس 
مصمم به کاهش تبعیض های اقتصادی اســت؛ به همین جهت، یکپارچه سازی 
و هماهنگی های سیاســت های حمایت از  موضوعات مهم، مدنظر مجلس است، 
ضمناً ازم اســت هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای که عزم بیشتری در اقتصاد 
حاکم و بهره وری ارتقا یابد، مدنظر قرارگیرد.وی تصریح کرد: انتظار ما این است 
که سرفصل هایی که به عنوان ساختار بودجه در جلسات منظم 4 ماه اخیر با دولت 
و مجلس بر آن توافق شده بود در این ایحه مدنظر قرار گرفته باشد و امیدواریم 
در ایحه موجود نیز با همراهی دولت و سازمان برنامه و بودجه، موارد بیشتری از 
اصاح ساختار بودجه را عملیاتی سازیم. تحقق اصاح ساختار بودجه به نفع مردم، 
عدالت گستری، رفع تبعیض و کاهش فشارهای معیشتی روی دوش مردم از موارد 
ضروری است.رئیس مجلس شورای اسامی اظهار کرد: دولت با توجه به جلساتی 
که طی ماه های گذشته برقرار شده است، این موارد را در ایحه پیشنهادی مدنظر 
قرار داده باشــد تا منافع مردم تأمین شود، مجلس بر اصاح ساختار بودجه ُمصّر 
اســت و اجرای واقعی آن را ضروری می داند. ان شاءاه سال 1400 گام اول ما در 

این مسیر خواهد بود.

 متن ایحه بودجه ســال 1400 کل کشور صبح دیروز با همه حواشی ناشی از 
عدم حضور رئیس جمهور و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تقدیم مجلس 
شورای اسامی شد؛ ایحه ای که با بررسی آن می توان فهمید که بودجه دفاعی 
کشــور در آن، علی رغم کاهش های آن در 2 سال گذشته، امسال با رشد مواجه 
شده است.در این گزارش به بررسی اجمالی بودجه دفاعی در ایحه بودجه 1400 
کل کشور خواهیم پرداخت.اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه دفاعی و امنیتی، 
در 3 فصل »دفاع«، »حفظ نظم و امنیت عمومی« و »تحقیق و توســعه در امور 
دفاعی و امنیتی« آورده شــده و آنطور که در ایحه امسال دیده می شود، میزان 
این بودجه از 10۹ هزار میلیارد تومان مصوب در ســال ۹۹،  به 120هزار و ۹۹4 
میلیارد تومان در ایحه بودجه 1400 افزایش یافته که نسبت به سال گذشته 12 

هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد.

تغییرات این 3 فصل به شکل مجزا به شرح زیر است:
* فصل دفاع:

از ۷۷ هزار و 430 میلیارد تومان مصوب سال ۹۹ به  83هزار و 21 میلیارد تومان 
در ایحه 1400

میزان افزایش: 6 هزار میلیارد تومان
* فصل حفظ نظم و امنیت عمومی:

از 30 هزار و ۹48 میلیارد تومان مصوب سال 13۹۹ به به 34 هزار و 602 میلیارد 
تومان در ایحه 1400

میزان افزایش: کمتر از 4هزار میلیارد تومان
* فصل تحقیق و توسعه امور دفاعی امنیتی:

از 6 هزار و 642 میلیارد تومان مصوب سال ۹۹ به 3 هزار و ۷06 میلیارد تومان 
در سال 1400

توضیح: همانطور که دیده می شــود، علیرغــم افزایش 2 فصل »دفاع« و »حفظ 
نظم و امنیت عمومی«، در فصل »تحقیق و توســعه امور دفاعی امنیتی« شاهد 

کاهش بودجه هستیم.
کاهش بودجه فصل تحقیق و توســعه امور دفاعی و امنیتی در حالی اســت که 
مردادماه امســال امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با 
نمایندگان مجلس بر ضرروت تخصیص بودجه مســتقل برای موضوع تحقیقات 
دفاعــی تاکید کرده و گفته بود: ما نیازمند ارتقای دائم توان دفاعی و بازدارندگی 
بومی خود هستیم و برای نیل به اهداف عالی سیاست های راهبردی خود نیازمند 

بودجه مستقل تحقیقاتی هستیم که امیدواریم مجلس یازدهم همچون گذشته به 
این مهم اهتمام ویژه داشته باشد.وزیر دفاع همچنین در دیدار اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تاکید کرده است: چنانچه مجلس ردیف 
بودجه مســتقلی برای تحقیقات دفاعی پیش بینی نماید قطعاً دست  جمهوری 
اسامی را در دستیابی به فناوری های نوظهور و متعاقبا مقابله و پاسخ به چنین 
تهدیداتی بازتر خواهد گذاشت.البته در جدول شماره ۷ ایحه بودجه سال 1400 
کل کشور مربوط به بودجه دستگاه های سیاست گذار، بودجه سازمان پژوهش و 
نوآوری دفاعی وزارت دفاع )سپند( که شهید محسن فخری زاده تا زمان شهادت 
ریاســت آن را برعهده داشت هم همانگونه که وزیر دفاع خبر داده بود، در سال 
آینده افزایش خواهد داشــت و بودجه آن از 40 میلیارد تومان در سال 13۹۹ به 
245 میلیارد تومان برای ســال 1400 افزایش یافته است.با این وجود، در کنار 
افزایش بودجه سپند، در ذیل بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
جدول شــماره ۷ ایحه بودجه شاهد کاهش چشــمگیر و حتی به نوعی حذف 
بودجه مربوط به تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی از 2 هزار و ۷45 میلیارد 
تومان مصوب ســال 13۹۹ به یک میلیارد تومان برای سال 1400 هستیم.البته 
ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات نســبت به کاهش بودجه مربوط 
به تقویــت بنیه دفاعی، می گوید که بودجه این ردیــف با در نظر گرفتن منابع 
تســهیات برداشت شده از صندوق توســعه ملی که در جدول بند هـ تبصره 4 
بودجه آمده، افزایش یافته اســت.در این جدول که مربوط به تسهیات صندوق 
توسعه ملی اســت، مبلغ 200 میلیون یورو به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور 
در نظر گرفته شده اســت.بودجه دفاعی یکی از مهمترین سرفصل های بودجه 
کل کشــور محسوب می شود که البته میزان آن نسبت به بسیاری از کشورهای 
همسایه بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار کمتر و حتی ناچیز است.

برای مثال، براساس اعام مراکز ارزیابی کننده بین المللی، بودجه نظامی ایران در 
ســال 201۹ چیزی حدود 1۷ میلیارد دار بــوده که این رقم حدود یک چهارم 
بودجه نظامی عربستان سعودی در همین سال است.جمهوری اسامی ایران به 
دلیل تحریم های همه جانبه در حوزه دفاعی، در سالهای گذشته دکترین دفاعی 
خود را بر مســئله خودکفایی و تامین نیازها در داخــل متمرکز کرده که ثمره 
آن دســتاوردهای بسیار مهم نظامی در حوزه های مختلف نظیر موشکی، زرهی، 
پهپادی، پدافندهوایی و... بوده است.ازم به ذکر است که تحریم های نظامی ایران 
در تاریخ 2۷ مهرماه برداشــته شــد و جمهوری اسامی ایران از آن تاریخ امکان 

خرید، فروش و همکاری همای دفاعی با دیگر کشورها را دارد.

 بودجه دفاعی1400

افزایش در»دفاع« و»امنیت«، کاهش در»تحقیق و توسعه«
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گزیده خبر پیش بینی اکونومیست از اقتصاد ایران؛

نرختورمدرسالآینده۳۲درصدرشدمیکند
واحد اطاعات اکونومیســت پیش بینی می کند نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۲۰ به 
۲۸.۸ درصد رسید، در سال ۲۰۲۱ با اتخاذ سیاست پولی سهل گیرانه توسط دولت و 
تداوم ضعف پول ملی به ۳۲.۷ درصد افزایش یابد.، اکونومیست این پیش بینی را در 
آخرین به روزرسانی گزارش ریسک کشوری ایران که چشم انداز پنج ساله اقتصاد ایران 

را بررسی می کند مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است:
چشم انداز روابط بین المللی

مهم ترین موضوع سیاســت خارجی ایــران در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲5 روابط با آمریکا 
خواهد بود. آمریکا در حال حاضر تحریم های گسترده و مخربی را بر جمهوری اسامی 
ایران وضع کرده اســت. پیروزی جو بایــدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا در 
انتخابــات ماه نوامبر احتمال مذاکره بین دو کشــور برای تنش زدایی را افزایش داده 
است. بایدن تصریح کرده که اگر ایران به تعهدات خود طبق توافق هسته ای برگردد، 
وی سیاســت لغو تحریم ها علیه ایران را دنبال خواهد کرد. اما اوضاع نسبت به سال 
۲۰۱5 که توافق هســته ای امضا شد فرق کرده است. محافظه کاران کنترل خود بر 
ایران را گسترش داده اند و مواضع کنگره آمریکا نسبت به ایران نیز تندتر شده است. 
با توجه به این عوامل بعید است که آمریکا در سال ۲۰۲۱ به برجام بازگردد. کنگره 
آمریــکا از بایــدن می خواهد که امتیازات هرچه بزرگ تــری را از ایران مطالبه کند.

احتمال دارد از اواخر ســال ۲۰۲۱ دو کشــور وارد مذاکره شــوند و بایدن به عنوان 
اقدامی اعتمادســاز در چارچوب توافقی موقــت برخی تحریم های نفتی را رفع کند. 
ایران نیز که به دلیل وضعیت ســخت اقتصادی پای میز مذاکره بازگشــته است، به 
تدریج سطح غنی سازی اورانیوم را کاهش خواهد داد. با این وجود در حالی که مواضع 
داخلی سخت گیرانه تر می شود، هیچ مذاکره مجددی بر سر برجام انجام نخواهد شد 
و این بدان معناســت که تحریم های آمریکا که به خاطر موضوعاتی غیر از مناقشــه 
هسته ای وضع شده اند به قوت خود باقی می مانند. از جمله این تحریم ها می توان به 
تحریم های حقوق بشــری و موشکی اشاره کرد. این امر به شدت گیری تنش ها بین 
دو کشــور در اواخر دوره ۲5-۲۰۲۱ منجر می شود که احتماا کانون این تنش ها در 

عراق خواهد بود

 چشم انداز سیاست اقتصادی
روندهای سیاســتی- اوج گیری دوباره ابتا به کرونا مقامات ایران را مجبور کرده دور 
تازه ای از محدودیت های مسافرتی را به اجرا بگذارند و به مردم توصیه کنند از حمل 
و نقل عمومی اســتفاده نکنند. با توجه به دامنه گسترده این موج جدید، انتظار می 
رود محدودیت های بیشتری وضع شود. با این حال بعید است که کشور به طور کامل 
بسته شود، همچنانکه در برخی کشورهای غربی که دولت منابع مالی محدودی برای 

کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چنین کاری انجام نشده است.
دولت ایران به عنوان سیاســتی کوتاه مدت ســعی خواهد کرد با ترویج خودکفایی 
اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی از آثار منفی تحریم ها و شــیوع کرونا بکاهد که 
البتــه موفقیت محدودی در این زمینه خواهد داشــت. بخش نفت و گاز با توجه به 
اهمیت خود در تراز بودجه و تامین ارز خارجی برای کشور همچنان در اولویت قرار 
خواهد داشت. شــرکت ملی نفت ایران اخیرا قراردادهایی با پیمانکاران داخلی برای 
افزایــش ظرفیت تولید خود امضا کرده تا در صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات با 
بایدن، از قدرت بازپس گیری کامل ســهم ایران در بازار نفت برخوردار باشد.  انتظار 
داریم از اواخر سال ۲۰۲۱ به طور تدریجی برخی تحریم ها علیه ایران به ویژه تحریم 
های نفتی برداشته شود و این روند در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شتاب بگیرد. تشدید 
و افزایش تنش ها در ســال های ۲۰۲4 و ۲۰۲5 مانع رفع بیشــتر تحریم ها خواهد 
شد. بر این اساس با توجه به گستردگی شبکه مالی آمریکا در اقتصاد جهان، فضای 
کسب و کار ایران در سال ۲۰۲۱ همچنان تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار خواهد 

داشــت. بعد از این سال نیز تحریم های آمریکا عاملی محدود کننده برای تجارت و 
تامین مالی ایران و ســرمایه گذاری در این کشور خواهد بود. با توجه به مبهم بودن 
چشم انداز رفع تحریم ها، بیشتر شرکت های خارجی تمایل نخواهند داشت که خطر 
زیرپاگذاشتن تحریم های آمریکا را به جان بخرند. همچنانکه مشخص می شود امکان 
احیای اساسی اقتصاد ایران وجود ندارد، در نتیجه سیاست ایران بر تاش برای جذب 
منابع مالی خارجی متمرکز اســت. دولت آمریکا با درخواست ایران برای دریافت 5 
میلیارد دار وام از صندوق بین المللی پول مخالفت کرده اســت، اما در میان مدت 
احتمال دارد که دولت بایدن درچارچوب مذاکرات هســته ای با پرداخت این وام به 
ایران موافقت کند. از ســوی دیگر، ایران که شدیدا از سلطه پذیری اجتناب می کند 
سیاست تنوع بخشی به منابع مالی خود تا جای ممکن را در پیش خواهد گرفت. این 
سیاست می تواند به توافق با چین، روسیه و احتماا برخی کشورهای اروپایی منجر 
شود.  سیاست مالی- درحالی که کشور با تداوم تحریم آمریکا، کاهش قیمت نفت و 
تاثیر منفی شیوع کرونا مواجه است، فشار شدید مالی در کوتاه مدت همچنان باقی 
خواهد ماند. بودجه سال جاری ایران بر اساس برآورد بسیار خوشبینانه صادرات روزانه 
یک میلیون بشکه نفت به قیمت 5۰ دار تدوین شده است. با این حال انتظار داریم 
تقاضا برای نفت ایران در ســال ۲۰۲۱ با احیای اقتصاد این کشور افزایش یابد. حتی 
احیای متوسط اقتصاد ایران نیز به افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر خواهد شد. این 
امر به همراه افزایش نسبی قیمت جهانی نفت باعث می شود که کسری بودجه دولت 
کمتر شــود و از معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳99 به معادل 6.6 
درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱4۰۰ برسد.وضعیت تراز مالی دولت به تدریج 
طی ســال های بعد در اثر افزایش قیمت نفت و افزایش تولید گاز با بهره برداری از 
فاز ۱۱ پارس جنوبی )و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت از این محل( بهتر خواهد 
شد. با این حال انتظار می رود هزینه دولت نیز رو به افزایش بگذارد و میزان کسری 
بودجه در ســال ۱4۰4 )۲6-۲۰۲5 میادی( به معــادل 5.۳ درصد تولید ناخالص 
داخلی برســد. حتی با وجود کاهش تحریم آمریکا به دلیل فضای نامطمئن موجود، 
دولت ایران فرصت چندانی برای قرض گرفتن از خارج نخواهد داشــت، هرچند که 
ارائه برخی اعتبارات دولتی از سوی چین و روسیه می تواند تا حدودی کمک کننده 
باشد. بر این اســاس مقامات ایرانی برای پوشش نیاز مالی خود باید عمدتا بر قرض 
گرفتن از منابع داخل کشــور و فروش دارایی های دولت در بازار داخلی تکیه کنند. 
به عاوه این خطر وجود دارد که دولت برای جبران کســری بودجه خود به ابزارهای 
پولی متوسل شود که در بدترین حالت می تواند به ابرتورم بینجامد.سیاست پولی- تا 
زمانی که تحریم های آمریکا باقی اســت، بانک مرکزی ایران همچنان قدرت و توان 
محدودی برای اجرای سیاســت های موثر پولی خواهد داشت. در نتیجه، این بانک 
برای مهار نقدینگی و مقابله با کاهش ارزش ریال به اقدامات گام به گام متوسل شده 
است، از جمله الزام شرکت ها به باز گرداندن تمام ارز ناشی از صادرات به داخل کشور. 
از سوی دیگر، این بانک میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد را افزایش داده که این امر 
به بدتر شدن فزاینده وضعیت پولی، رشد عرضه پول و تورم منجر شده است. با این 
وجود در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، پیش بینی می شود بانک مرکزی از 
افزایش قابل توجه نرخ بهره در سال ۲۰۲۱ خودداری کند. بنابراین در کوتاه مدت و 
میــان مدت نرخ واقعی بهره در ایران منفی باقی می ماند که این امر هیچ کمکی به 
کاهش فشــار بر پول ملی ایران نمی کند. در سال ۲۰۲۲ با افزایش صادرات نفت و 
رشد اقتصاد کشور، نرخ بهره به تدریج توسط بانک مرکزی افزایش می یابد که البته 
این افزایش برای مهار جدی تورم کافی نخواهد بود.رشــد اقتصادی- انتظار داریم با 
احیــای قابل توجه اقتصاد چین و در نتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این 
کشــور در سال ۱4۰۰ )۲۲-۲۰۲۱( تا حد متوسطی احیا شود و رشد ۲ درصدی را 
تجربه کند. این در حالی است که تخمین زده می شود به دلیل افت سریع صادرات 
نفتی و غیرنفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به دلیل شیوع کرونا، 
اقتصاد این کشور در سال جاری ۱۲ درصد کوچک شده باشد. با کاهش تحریم آمریکا 

بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته ای، احتماا رشد اقتصادی 
ایران در سال ۱4۰۱ )۲۰۲۲-۲۳( به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات 
نفت و افزایش سرمایه گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد 
شــد. در عین حال با شکست خوردن مذاکرات برای افزودن الحاقیه به توافق هسته 
ای و تشــدید تنش با آمریکا در سال های بعد، چشم انداز نامطمئنی از رفع تحریم 
ها در نگاه خریداران نفت ایران و سرمایه گذاران خارجی نقش می بندد. این مسئله 
به تولید ناخالص داخلی ایران ضربه می زند و باعث می شــود اقتصاد ایران در سال 
۱4۰4 )۲۰۲5( تنها رشد ۰.6 درصد را تجربه کند.تورم- مشکات و معضات پدید 
آمده بر اثر تحریم و شیوع کرونا همچنان در کوتاه مدت فشار تورمی بر اقتصاد ایران 
وارد خواهد کرد. در کنار این مشــکات، شاهد ضعف پول ملی در کشور هستیم که 
طی 9 ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بالغ بر 55 درصد ارزش خود را از دست داده است. 
انتظار داریم نرخ تورم که در سال ۲۰۲۰ به ۲۸.۸ درصد رسید، در سال ۲۰۲۱ تحت 
تاثیر سیاست پولی سهل گیرانه و تداوم ضعف پول ملی به ۳۲.۷ درصد افزایش یابد. با 
کاهش تدریجی تحریم ها و افزایش صادرات نفت، در اواسط دوره مورد پیش بینی ما 
روند کاهش ارزش ریال ُکند خواهد شد. در نتیجه، زمینه برای کاهش تورم به ۱6.5 
درصد در ســال ۲۰۲4 فراهم خواهد شد. اما در سال ۲۰۲5 با تشدید دوباره تنش با 

آمریکا و کاهش بیشتر ارزش ریال، نرخ تورم دوباره صعودی خواهد شد.
نرخ مبادله ارز- بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی ایران در پایان 
ســال ۲۰۱9 بالغ بر ۸6 میلیارد دار بوده است. این رقم اگرچه از پایان سال ۲۰۱5 
حدود ۲5 درصد کاهش داشته است، اما هنوز می تواند هزینه ۱5 ماه واردات ایران را 
تامین کند و به لحاظ تئوریک، بیش از رقم مورد نیاز برای نگه داشتن نرخ رسمی ارز 
در ســطح 4۲۰۰ تومان است. مجلس ایران در ماه می ۲۰۲۰ طرحی را تصویب کرد 
که بر اساس آن نام پول ملی از ریال به تومان تغییر می کند و چهار صفر از آن حذف 
می شــود. این اقدام بدون اجرای اصاحات ساختاری، اقدامی نمادین خواهد بود. با 
توجــه به افت قیمت نفت و کاهش صادرات به دلیل تحریم ها، انتظار داریم مقامات 
ایران شدیدا به ذخایر ارزی کشور تکیه کنند که این مسئله توانایی بانک مرکزی برای 
حفظ نرخ رســمی ارز در ســطح کنونی را کاهش می دهد. در بازار آزاد شاهد فشار 
فزاینده بر ریال هستیم، به طوری که اوایل ماه اکتبر هر دار آمریکا در برابر ۳۰۰ هزار 
ریال مبادله می شد. در اوایل سال ۲۰۱۸ نرخ هر دار فقط 4۰ هزار ریال بود. یعنی از 
آن زمان تاکنون ۸۷ درصد از ارزش ریال کاسته شده است. انتظار می رود که با بهبود 
روابط ایران و آمریکا ارزش ریال در سال ۱4۰۰ تقویت شود، اما اختاف فاحش بین 
نرخ رســمی ارز و نرخ بازار آزاد باقی خواهد ماند.به گزارش رادار اقتصاد، اکونومیست 
در پایان نوشــته اســت:انتظار داریم صادرات نفت ایران در سال ۱4۰۰ تا حدود 5۰ 
درصد افزایش یابد و به 44۰ هزار بشــکه در روز برســد. اما این رقم همچنان بسیار 
کمتر از صادرات روزانه ۲.4 میلیون بشــکه ای نفت ایران در سال ۲۰۱۷ خواهد بود. 
صادرات غیرنفتی نیز در نتیجه بهبود تقاضای منطقه باا خواهد رفت. از سوی دیگر 
با خروج اقتصاد از رکود سه ساله، واردات نیز افزایش می یابد. در نتیجه، تراز تجاری 
کشــور برای دومین سال متوالی منفی خواهد شد که پدیده غیرمعمولی برای ایران 
است. تراز تجاری ایران در سال های ۱4۰۱ تا ۱4۰4 دوباره مثبت خواهد شد.رشد و 
رونق تجارت کااها با رشد بخش خدمات همراه خواهد شد. در حالی که از پرداخت 
اعتبارات کافی برای رونق دادن به گردشــگری خودداری می شود، نگرانی از شیوع 
کرونا همچنان ادامه دارد و محیط بیرونی و داخلی پر تنش باقی می ماند، کســری 
بخش خدمات افزایش خواهد یافت. این کســری با افزایش درآمدهای اولیه و نقل و 
انتقاات، هرچند اندک ولی تا حدودی جبران می شود. به طور کلی ما پیش بینی می 
کنیم ایران با کســری معادل ۰.4 درصد تولید ناخالص داخلی در تراز حساب جاری 
خود در سال ۱4۰۰ مواجه شود. با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش صادرات نفتی و 
غیرنفتی، انتظار داریم تراز حساب های جاری مثبت شود و طی سال های ۱4۰۱ تا 

۱4۰4 به طور متوسط معادل ۱.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال باشد.  

جزئیات بودجه ۱4۰۰
 عوارض خروج از کشور در سال آینده 

۲۶۴ هزار تومان شد
در ایحه بودجه ســال ۱4۰۰ عوارض خروج هر نفر از کشــور برای سفر 
دوم به میزان 5۰ درصد و ســفرهای ســوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد 
افزایش خواهد یافت. ایــن افزایش برای زائران حج تمتع و عمره نیز برای 
سفر های دوم به بعد در نظر گرفته شده است.بر اساس ایحه بودجه  سال 
۱4۰۰ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲64 هزار تومان در سال آینده 
خواهد بود.بر این اساس عوارض خروج زائرین حج تمتع و حج عمره برابر با 
۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.خروج زائران عتبات عالیات زائران اربعین 
مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که از مرزهای زمینی به مقصد کشور 
عراق از کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف است اما در 
سایر ایام ســال عوارض خروج هوایی زائران عتبات عالیات 45 هزار تومان 
عوارض خروج زمینی و دریایی آنها برابر با ۱5 هزار تومان تعیین شده است.

عاوه بر این در ایحه بودجه سال ۱4۰۰ برای خروج هر نفر از کشور برای 
سفر دوم به میزان 5۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد 
افزایش خواهد یافت. ایــن افزایش برای زائران حج تمتع و عمره نیز برای 
سفر های دوم به بعد در نظر گرفته شده است.به این ترتیب عوارض خروج 
از کشــور برای ســفر دوم ۳96 هزارتومان و برای سفرهای سوم و بیشتر 
از آن 5۲۸ هزارتومان تعیین شــده است.زائران اربعین که از تاریخ چهارم 
شهریورماه ســال ۱4۰۰ تا بیست و دوم  مهرماه ســال۱4۰۰ از مرزهای 
زمینی به مقصد کشــور عراق از کشــور خارج میشوند از پرداخت عوارض 
خروح معاف هستند.  همچنین عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که 
با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام میشوند برای 

هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ میشود.

در ایحه بودجه ۱4۰۰ پیش بینی شد؛
وام قرض الحسنه ودیعه مسکن 

۷۰میلیونی به خانوار های با ۳فرزند
دولت در ایحه بودجه ۱4۰۰ در راســتای فرزندآوری پیش بینی کرده تا 
تســهیات قرض الحسنه ودیعه ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله 
به خانواده های دارای فرزند ســوم پرداخت شــود. دولت در ایحه بودجه 
۱4۰۰ پیش بینی کرده تا در راستای حمایت از فرزندآوری، بانک مرکزی 
مکلف به اختصاص ۲،۱۰ میلیارد تومان از طریق بانک های عامل و از محل 
ســپرده های جاری و قرض الحسنه بانک ها، تســهیات قرض الحسنه به 
میزان ۷۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ســاله به خانوار هایی که امسال 
و ســال آینده صاحب فرزند سوم می شوند، شده است.در بند ه تبصره ۱6 
ایحه بودجه ۱4۰۰ آمده اســت:»در اجرای بند هــای ت و ث ماده ۱۰۲ 
قانون برنامه ششــم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزند آوری، بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران مکلف اســت مبلغ ۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال از 
طریق بانک های عامل و از محل ســپرده های جاری و قرض الحسنه نظام 
بانکی، نسبت به پرداخت تسهیات قرض الحسنه ودیعه مسکن به میزان 
۷۰۰ میلیــون ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ســاله برای خانوار های فاقد 
مســکن که صاحب فرزند ســوم در ســال های ۱۳99 و ۱4۰۰ شده و یا 

می شوند، اقدام نماید.«

طبق ایحه بودجه ۱4۰۰ انجام می شود؛
حذف سه دهک باای درآمدی از فهرست 

یارانه بگیران
طبق ایحه بودجه ۱4۰۰ وزارت تعاون موظف است نسبت به شناسایی 
و حذف سه دهک باای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل 
و مدرک بــه افراد، اقدام کند. در بند ۱ تبصره ۱4 ایحه بودجه ۱4۰۰ 
آمده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از 
کلیه بانک های اطاعاتی در اختیار و بر اســاس معیارها و ضوابطی که 
توســط این وزارتخانه تعیین می شود نســبت به شناسایی و حذف سه 
دهک باای درآمدی از فهرســت یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به 

افراد، اقدام کند.

جزئیات ایحه بودجه ۱4۰۰؛
سقف معافیت مالیاتی حقوق در بودجه 

چقدر تعیین شد؟
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸4 قانون مالیات های مستقیم در ایحه 
بودجه ۱4۰۰ ، ساانه مبلغ 4۸ میلیون تومان یعنی ماهانه 4 میلیون تومان 
پیش بینی شده است.بر اســاس بند 4 تبصره ۱۲، سقف معافیت مالیاتی 
موضــوع ماده ۸4 قانون مالیات های مســتقیم در ســال آینده مبلغ 4۸۰ 
میلیون ریال ساانه پیش بینی شده است.نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان 
دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک 
و نیم برابر آن مشــمول مالیات ساانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک نیم 
برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساانه ۱5 درصد و نسبت به مازاد 
دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشــمول مالیات ساانه ۲۰ درصد و نسبت 
به مازاد چهار برابر مشــمول مالیات ۲5 درصد است.میزان معافیت مالیات 
ساانه مســتغات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 5۷ قانون مالیات های 
مستقیم و مالیات بر درآمد مشــاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های 
مستقیم، ساانه به مبلغ ۳6۰ میلیون ریال تعیین می شود. ماده ۸4 قانون 
مالیات های مستقیم به این شرح است: تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل 
حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده )۱( قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- درآمد ساانه مشمول مالیات حقوق کلیه 
حقوق بگیران از جمله کارگران مشــمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از 
پرداخت مالیات معاف می شود.همچنین ماده 5۷ قانون مالیات های مستقیم 
به این شرح است: در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا 
میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده )۸4( این قانون از درآمد 
مشمول مالیات ساانه مستغات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این 
فصل مشمول مالیات می باشد. مشموان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی 
طبق نمونه ای که از طرف ســازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به 
اداره امــور مالیاتی محل وقوع ملک تســلیم و اعام نمایند که هیچ گونه 
درآمد دیگری ندارنــد. اداره امور مالیاتی مربــوط باید خاصه مندرجات 
اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و 
در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خاف واقع است مالیات متعلق به 

اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

بر اساس بودجه سال ۱4۰۰؛
بودجه مسکن دولتی ۳۳درصد رشد کرد

به منظور اجرای پروژه های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی شامل مسکن مهر، بازآفرینی 
شــهری، مصلی تهران و طرح اقدام ملی مسکن ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱4۰۰ 
اختصاص یافته که این رقم در ســال گذشــته ۱5۰۰ میلیارد تومان بود. در بند »ب« 
تبصره ۸ ایحه بودجه ســال ۱4۰۰ به  دولت اجازه داده می شــود برای عملیات آماده 
سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، 
طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین 

طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱- وزارت راه و شهرســازی )از طریق شــرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و 
سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری( مجاز است تا سقف بیست هزار 
میلیارد )۲۰ هزار میلیارد( ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و اماک متعلق به 
شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ 
کاربری بعد از واگذاری و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج 
هزار میلیارد )5۰۰۰ میلیارد( ریال از اعتبار فوق صرف احیای بافتهای تاریخی می گردد.

۲- در اجــرای ماده )6۸( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت )۲( در صورت درخواســت مالکان اعیانی واحدهای مســکن مهر، شرکت 
مادرتخصصی عمران شــهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری 
قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ســاله متعلق به خود می باشند. منابع حاصله پس از 
واریز به حســاب این شــرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق 

خواهد شد.
۳- وزارت راه و شهرســازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران 
شهرهای جدید و ســازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد )۳۰ هزار 
میلیارد( ریال طــی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهــای تأمین مالی در رهن 
آنان قرار داده و متناســب با آن تسهیات ازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و 
آماده ســازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از 
محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شــده با رعایت قوانین و مقررات و گردش 
خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند 

اختصاص دهد.
4- وزارت راه و شهرســازی مکلف اســت زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، 
پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی 
مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذیربط در طرحهای مسکن 
مهر قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران و سازمان برنامه و 
بودجه کشــور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.بنابراین گزارش، سال 
گذشته برای تکمیل طرحهای مســکن از طریق تهاتر زمینهای دولتی ۱5۰۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده بود و امســال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۳۳ 
درصدی را نشــان می دهد. همچنین در بودجه ســال ۱4۰۰ عاوه بر شرکت عمران 
شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری هم موظف به 

تامین منابع مالی شده که سال گذشته تکلیفی در این زمینه نداشت.

به باور جعفر قادری، دولت درآمدها و هزینه های 
بودجه را در ســطح باایی تعیین کرده و چنانچه 
این منابع محقق نشوند، اقتصاد کشور و معیشت 
مردم با مشــکات جدی مواجــه و دولت ناچار 
خواهد بود کســری خود را از طریق اســتقراض 
مستقیم یا غیر مستقیم جبران کند. بودجه ۱4۰۰ 
کل کشور در شــرایطی در میان بیم و امیدهای 
فراوان راهی بهارســتان شــد تا در خصوص آن 
تصمیم گیری شود. در این میان، برخی نمایندگان 
معتقدند بودجه مبتنی بر واقعیات اقتصادی تنظیم 
و ارائه نشــده است. مهمترین ایرادی که از سوی 
کارشناسان به ابعاد و زوایای مختلف بودجه گرفته 
می شود به دلیل نگاه غیرمستندی است که دولت 
در خصوص درآمدها و هزینه های کلی ارائه داده 
اســت. رشــد باای 45 درصدی حجم مالی کل 
بودجه کشــور با این اســتدال که گشایش های 
اقتصــادی بــه زودی از راه می رســند و فرایند 
فروش نفت کشــور از سر گرفته می شود از منظر 
کارشناسی، کسری بودجه وسیعی به دنبال خواهد 
داشت  و اقتصاد را با همان آسیب های مواجه می 
کند که طی سالهای اخیر، همواره با آن دست به 
گریبان بوده است.نماینده مردم شیراز با اشاره به 
برخی اعداد و ارقــام مهم و کلیدی بودجه گفت: 
بررسی مقدماتی بودجه ارائه شده، نشان می دهد، 
دولت ۱99 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت 
در نظر گرفته اســت که عدد بسیار درشتی است. 
ضمن اینکه دولت درخواست کرده چنانچه امکان 
تحقق این عدد فراهم نشــود، اجازه داده شود تا 
اوراق ســلف نفتی به فروش برساند. بحث بودجه 
های مالیاتی نیز ۲4۷ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده که این هم عدد بسیار بزرگی محسوب 
می شود. بحث فروش سهام و واگذاری ها نیز 95 
هزار میلیارد تومان دیده شده است.از سوی دیگر 
در خصــوص واگذاری اوراق، ۱۲5هــزار میلیارد 
تومان در بودجه پیش بینی شــده اســت. ضمن 
اینکــه کل بودجه عمومی هم حــدود 4۷درصد 

رشد است. مجموعه اعداد و ارقامی که نشان می 
دهد بودجه ۱4۰۰ یک بودجه انبســاطی است.

قادری ضمن تاکید بر اهمیت ارائه بودجه مبتنی 
بر واقعیات اقتصادی کشور افزود:یکی از موضوعات 
مهم در بحث بودجه، رویکردی اســت که دولت 
در خصوص اخذ مالیات ها در پیش گرفته اســت. 
چنانچه دولت روی افزایش قیمت کاا و خدمات 
و پس از آن دریافت مالیات از آنها متمرکز شــده 
باشد، مشکات اقتصادی بیشتر خواهد شد. چرا 
که بدون تردید رشــد مالیاتــی، مبتنی بر قیمت 
باعث بــروز تکانه های تورمی افزون تر در اقتصاد 
خواهد شد. امیدوارم که رویکرد مالیاتی دولت به 
جای تمرکز بر افزایش قیمت ها مبتنی بر افزایش 
پایه های مالیاتی تصویرسازی شده باشد و تاش 

شود تا حفره های مالیاتی کشور شناسایی شوند.

تورم در کمین اقتصاد نشسته است
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در پاســخ به پرسشی در این خصوص که 
آیا ارائه بودجه انبســاطی توســط دولت به دلیل 
گشــایش های احتمالی آینده و پایان تحریم ها 
نیســت؟گفت: اینکه اعام شود به دلیل گشایش 
های آینده و احتمــال پایان تحریم ها، بودجه به 
صورت انبســاطی ارائه شده، اســتدال درستی 
نیست. چرا که دولت هزینه ها را در سطح باایی 
تعیین کرده و چنانچه این منابع محقق نشــود، 
اقتصاد کشــور و معیشت مردم با مشکات جدی 
مواجه می شود و دولت ناچار است کسری خود را 
از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم جبران 
کند. تصمیم منطقی این است که دولت یک رشد 
معقولی در ســطح ۲۰ الی ۲5درصد تدارک می 
دید. اگر امکان درآمدهای جدیدی در ادامه برای 
دولت فراهم می شــد یا گشایش های احتمالی از 
راه می رسیدند، دولت می توانست در قالب متمم 
بودجه، مساله را ساماندهی کند. او افزود: اما اینکه 
حجم بودجه با رشــد 45 تــا 4۷ درصدی مواجه 

شود اما ظرفیت های ازم برای تحقق این درآمدها 
وجود نداشته باشــد، خطرات جدی برای اقتصاد 
ایجاد خواهد کرد و تبعات مخــرب فراوانی را به 
جامعه تحمیــل می کند. آثار و پیامدهای تورمی 
خاص خود را نیز خواهد داشــت. عدم تحقق این 
درآمدهــا می تواند، اقتصاد را بعــد از دوره ای از 
نوســانات پی در پی، دچار تکانه های نوســانی 
تــازه کند. در واقع کار بررســی و تصویب بودجه 
۱4۰۰ را در مجلس بسیار دشوار می دانم.قادری 
در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآناین که 
این اظهارات شــما به این معنی است که مجلس 
اصاحــات بودجه را پیگیری نمی کند؟ گفت: در 
واقع دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده که اصاح 
بودجه بسیار دشوار است. چرا که حذف درآمدها 
به معنای حذف هزینه هــا خواهد بود. کاری که 
دولت در تدوین بودجه انجام داده، انداختن توپ 
بودجه در زمین مجلس است. در واقع این بودجه، 
مجلس و نمایندگان را درگیر چالش های متناقض 
و متضــادی خواهد کرد. معتقدم ارائه یک چنین 
بودجه ای در شــرایط فعلی مشکل ساز است. اگر 
این درآمدهای انبساطی محقق نشود، اقتصاد ایران 
ناچار اســت برای تامین بودجه، دست گدایی به 
ســمت بانک مرکزی یا مردم دراز کند. استقراض 
هایی که بر دامنه مشــکات می افزاید و معیشت 
مردم را با تکانه های جدیدی روبه رو خواهد کرد.

رییس کمیته اقتصاد کمیســیون برنامه و بودجه 
در پایان خاطرنشان کرد: با این الگویی که دولت 
ارائه کرده، بعید می دانم ما در مجلس بتوانیم، یک 
حرکت جدی برای کاهش سقف درآمدها و منابع 
بودجه۱4۰۰ داشته باشیم و موفق به کم تر کردن 
سقف بودجه شویم.چرا که هر کدام از این ردیف 
هــا و منابعی که دیده شــده، هر کدام متولیان و 
ذینفعان خاص خــود را دارد. ایــن رویکردهای 
منطقــه ای و محلی مانع از آن خواهد شــد که 
نمایندگان بتوانند اصاحات اقتصادی مد نظر خود 

را در بودجه لحاظ کنند.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بودجه 1400مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور نیست
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جزئیات ایحه بودجه 1400گزیده خبر

وابستگی بودجه به نفت از ۱۰ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت
دولت در ایحه ودجه ۱۴۰۰ ســقف درآمدهای نفتی را ۱۹۹ 
هــزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین کرده که نســبت به قانون 
بودجه امســال، وابستگی بودجه به درامدهای نفتی را به ۳۵.۶ 
درصد افزایش داده است.، بررسی جزئیات ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
نشــان می دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ 
میلیارد تومان پیش بینی کرده اســت.بر اساس جز ۱ بند ب 
تبصره ۱ ایحه بودجه ۱۴۰۰، ســقف درآمدهای نفتی یعنی 
منابع حاصل از ارزش صــادرات نفت، میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز و منابع مربوط به ســه درصد این درآمدها در این 
ایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شــده و 
در ردیف های جداگانه در جدول شــماره )۵( این قانون آمده 
است. از این میزان، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات 
نفت است.اتکای بودجه ۱۴۰۰ به درامدهای نفتی در سه مورد 
لحاظ شده است؛ اول درآمد ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی حاصل از 
فروش نفت. دوم؛ دولت در ایحه بودجه فروش ۷۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق نفتی را پیش بینی کرده است. سوم؛ براساس بند 
الف تبصره یک، ســهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی 
که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد 
تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً 
۲۰ درصد باشــد و ۱۸ درصد مابقی ســهم صندوق توسعه به 
دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ ایحه 
بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکــور که بدهی دولت به صندوق 
توسعه ملی محسوب می شود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان 
خواهــد بود.بنابراین منابعی که دولت در ســال اینده از محل 
نفت برای خود پیش بینی کرده )۱۵۳ هزارمیلیارد تومان، ۷۰ 
هزارمیلیاردتومان، ۷۵.۵ هزارمیلیاردتومان( جمعاً حدود ۳۰۰ 

هزار میلیاردتومان است.این در حالی است که سقف درآمدهای 
نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان 
اســت.به این ترتیب، درآمدهای نفتی در ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
نسبت به بودجه امســال ۵.۲ برابر شده است.از آنجا که منابع 
عمومی در ایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شده می توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه ۱۴۰۰ 
به نفت حدود ۳۵.۶ درصد اســت؛ این نسبت در قانون بودجه 

امسال ۱۰ درصد بوده است.

در بند »ب« تبصره 1 ایحه بودجه ســال آینده آمده 

است:
۱- بر اســاس جــز ۱ بند ب تبصره ۱ ایحــه بودجه ۱۴۰۰، 
ســقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات 
نفت، میعانات گازی و خالص صــادرات گاز و منابع مربوط به 
سه درصد این درآمدها در این ایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ 
میلیارد تومان تعیین شــده و در ردیف های جداگانه در جدول 

شماره )۵( این قانون آمده است.
۲ -به دولت اجازه داده می شــود تا نســبت بــه پیش فروش 
نفت )ریالی- ارزی( با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشــار 
اوراق مالی اســامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شــماره 
۳۱۰۱۱۲ جدول شماره )۵( واریز کند. سهم شرکت ملی نفت 
ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن 
شرکت واریز می گردد. در صورت عدم تحقق منابع جز )۱( به 

همان میزان به سقف این جز اضافه می شود.
۳- در صورت افزایش عوائد حاصل از جز )۱( این بند نسبت به 
ردیف های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران مکلف اســت منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول 
شــماره )۵( این قانون واریز نماید. دولت موظف اســت منابع 
حاصله را در ســقف اعتبارات بودجه عمومــی صرف افزایش 
تخصیص برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
این قانون بــه ویژه طرح های حمل و نقــل عمومی، تولیدی، 
دولت الکترونیک، آموزش، سامت، محیط زیست و تحقیقات 
با اولویت حوزه دانش بنیان نماید. آئین نامه اجرایی این بند به 
پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های 
نفــت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

می رسد.

ایحه بودجه ۱۴۰۰
 جریمه مشترکان پر مصرف آب 

چقدر است؟
تبصره ۶ ایحه بودجه سال آینده کشور به وزارت نیرو اجازه می دهد عاوه بر 
دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بااتر از 
الگوی مصرف تعیین شــده توسط هیأت وزیران مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان 
آب، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات 
بــر درآمد و مالیات بر ارزش افــزوده نخواهد بود. صددرصد وجوه دریافتی تا 
ســقف ۹۶۵ میلیارد ریال  از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه 
شرکت مهندسی آبفای کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری 
و اصاح شــبکه آب مربوط به آن اختصاص می یابد. ۲۰ درصد اعتبار مذکور 
برای آبرســانی شرب عشــایری و ۸۰ درصد برای آبرسانی شرب روستایی بر 
اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شــرب سالم بین استان های کشور در 
مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور توزیع می شود 
تا پس از مبادله موافقت نامه بین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و 
شرکت های آب و فاضاب استانی یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.در 
بند ج تبصره ۶ این ایحه آمده اســت عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت 
از صنعت برق کشــور مصوب ۱۰ آبان ماه ۹۴ به میزان ۱۰ درصد میزان برق 
مصرفی در ســقف ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تعیین می شود و مشترکان برق 
روستایی و عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این 
بند معاف هســتند.منابع حاصله به صورت کامل تا ســقف ۸۰۰ هزار و ۹۱۰ 
میلیارد ریال  به حســاب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف 
۱۰ هزار ۸۹۰ میلیارد ریال به حســاب ساتبا نزد خزانه داری کل کشور واریز 
می شــود تا پس از مبادله موافقت نامه با ســازمان برنامه و بودجه کشور به 
ترتیب صرف حمایت از توســعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید 

برق تجدیدپذیر و پاک شود.

ایحه بودجه ۱۴۰۰
 سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش 

فروش نفت
بر اســاس ایحه بودجه ۱۴۰۰،  دولت پیش بینی کرده که در سال آینده ۷۰ 
هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.بنابر ایحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰؛ به دولت اجازه داده می شــود تا نسبت به پیش فروش 
نفت)ریــال  - ارزی( بــا اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشــار اوراق مالی 
اســامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند.بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ 
جدول شماره ۵ ایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یاانتشار 

اوراق مالی اسامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
سهم شــرکت ملی نفت ایران )۱۴.۵ درصد( مطابق این قانون از محل پیش 
فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می شود و در صورت عدم تحقق منابع 
۱۹۹ هزار میلیــارد تومانی از محل صادرات نفــت،  میعانات گازی و خالص 

صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.

ایحه بودجه ۱۴۰۰
 اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو

 به آب رسانی روستایی
ایحه بودجه سال آینده کل کشور ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی 
برای طرح های آبرسانی روستایی پیش بینی کرده است. براساس ایحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ کل کشور، در تبصره ۴ ماده واحده ایحه بودجه به دولت اجازه 
داده شــده در صــورت دریافت مجوز از رهبر معظــم انقاب برای طرح های 
آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه آنها تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو از 
منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیات ارزی با 
تضمین دولت برداشت و با رعایت شرایط مندرج به مصرف برساند.همچنین 
امسال از این محل تا ۲۰ میلیون یورو برای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و 

تاثیر آنها بر شبکه برق در نظر گرفته شده است.

ایحه بودجه ۱۴۰۰
اختصاص ۱.۵هزار میلیارد تومان برای 

گازرسانی روستایی
در ایحــه بودجه ســال ۱۴۰۰، مبلغ  ۱.۵ هزار میلیارد تومــان اعتبار برای 
گازرسانی روســتایی و پایان طرح های نیمه تمام گازرسانی پیش بینی  شده 
اســت. بر اساس ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دیروز منتشر شد،  وزارت نفت 
مکلف اســت تا از محل سهم ۱۴.۵ درصدی شــرکت ملی گاز، تا ۱.۵ هزار 
میلیارد تومان به اجرای طرح های گازرســانی اختصاص دهد.این اعتبار برای 
گازرسانی به روســتاها، اتمام طرح های نیمه تمام گازرسانی روستاها،   تداوم 
گازرســانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و 
بلوچستان،   هرمزگان،   خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان های خور و 
بیابانک هزینه خواهد شد.همچنین هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس 

و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است.

ایحه بودجه ۱۴۰۰
سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از 

درآمدهای نفتی سال آینده
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، ســهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از 

صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود.
 در تبصره یک ماده واحده ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دیروز برای تصویب به 
مجلس رفت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین 
شــده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد 
بود.البته در ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰، مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین 
شــده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و 
وام تلقی می شــود.بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد 
بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.همچنین در تبصره 
یک ماده واحده ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران مکلف اســت با وصول منابع،  بافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 
۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی 
)معاف از تقسیم سود سهام دولت( و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابع 
وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.این 

مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

 ژاپن و کویت قرارداد ذخیره نفت امضا می کنند
ژاپن و کویت قراردادی برای ذخیره نفت خام در ژاپن برای جنوب شرق آسیا امضا کرده 
اند که در زمان کمبود عرضه نفت جهت تقویت عرضه در این منطقه مورد استفاده قرار 
می گیرد. به گزارش اویل پرایس، ژاپن و کویت قراردادی برای ذخیره نفت خام در ژاپن 
برای جنوب شــرق آسیا امضا کرده اند. هدف از امضای این قرارداد تاش برای تقویت 
شبکه عرضه نفت در این منطقه است که در حال حاضر نسبت به کمبود عرضه بسیار 
ضعیف و آســیب پذیر عمل می کند. ژاپن قبًا هم قراردادهایی با امارات و عربســتان 
برای ذخیره نفت تا ۱۶.۴ میلیون بشــکه داشته است. گزارش این قرارداد اولین بار در 
هفته گذشته منتشر شد. منابع ناشناس اعام کردند ژاپن طبق قراردادی ۳.۱۴ میلیون 
بشکه نفت  در ذخایر نفتی به شرکت نفت کویت اجاره داده است. این رقم برابر با ۱.۵ 
روز مصرف ژاپن یا ده روز مصرف در جنوب شــرق آسیا است. طبق آخرین گزارشات، 
شــرکت نفت کویت از این ذخایر در شــرایط معمول به عنوان منبع صادرات استفاده 
می کند.کویت چهارمین عرضه کننده بزرگ نفت به ژاپن پس از عربســتان، امارات و 
قطر اســت. تقاضای نفت در ژاپن پس از سقوط به خاطر همه گیری ویروس کرونا، در 
حال حاضر با نزدیک شدن فصل زمستان و نیاز به سوخت های گرمایشی افزایش یافته 
است. ژاپن پنجمین مصرف کننده بزرگ نفت در دنیا و چهارمین واردکننده بزرگ این 
کاا است. این کشور همچنین بزرگترین وارد کننده گاز طبیعی مایع در جهان است. 
تقریباً تمام واردات نفت ژاپن از خاورمیانه می آید. در واقع بیش از ۹۰ درصد از واردات 
نفت ژاپن در ســال جاری میادی از خاورمیانه تامین شده است. این کشور سفارش 
نفت در ســایر کشورها از جمله روســیه و امارات را کاهش داده است. با توجه به این 
وابستگی باا به نفت خاورمیانه، اطاعیه عربستان مبنی بر افزایش قیمت نفت خام برای 
خریداران آســیایی در ژانویه، خبر ناخوشایندی برای خریداران نفت ژاپنی بوده است. 
عربســتان در اوایل همین هفته اعام کرد قیمت نفت سبک عرب را ۰.۶۵ دار در هر 
بشکه افزایش می دهد. پیش بینی افزایش قیمت نفت عربستان بین ۰.۵۰ و ۰.۸۵ دار 

در هر بشکه متغیر است.

 خسارت شدید گازپروم روسیه در 
۲۰۲۰ به خاطر کاهش قیمت انرژی و 

ارزش روبل
فروش خالص گاز شــرکت گازپروم روســیه در ۹ مــاه اول ۲۰۲۰، 
یک سوم نسبت به سال گذشــته کاهش یافته و سود خالص آن تا 
۲۱۸ میلیارد روبل )۲.۹ میلیارد دار( پایین آمده اســت.به گزارش 
راشاتودی، سوددهی خالص شرکت بزرگ انرژی گازپروم روسیه در 
نه ماه اول ۲۰۲۰ کاهش چشمگیری داشته و تا ۲۱۸ میلیارد روبل 
)۲.۹ میلیارد دار( کاهش یافته است. این رقم در سال گذشته برابر 
بــا ۱.۱ تریلیون روبل )۱۴.۵ میلیارد دار( بود.شــرکت گازپروم در 
گزارش خود در روز دوشنبه اعام کرد فروش خالص گاز این شرکت 
در ۹ ماه اول ۲۰۲۰، یک ســوم نسبت به سال گذشته کاهش یافته 
است. این شــرکت دلیل ضرر و زیان خود را کاهش متوسط قیمت 
انرژی و پایین آمدن صادرات گاز اعام کرد. صادرات گاز این شرکت 
به اروپا و سایر کشورها ۴۰ درصد کاهش یافته است. عاوه بر کاهش 
فروش، پایین آمدن ارزش روبل روسیه هم دلیل ضرر و زیان شرکت 
گازپروم بوده است. این شرکت بزرگ انرژی اعام کرد نرخ تبادل ارز 
تاثیر عمده ای بر نتایج مالی آن داشــته است. ضرر و زیان مربوط به 
کاهش ارزش روبل برای این شــرکت برابر با ۷۵۰ میلیون روبل طی 
ژانویه تا ســپتامبر ســال جاری میادی بوده است. شرکت گازپروم 
هنــوز هم در مورد صادرات گاز بــه بازارهای اصلی خود خوش بین 
اســت. این شرکت پیش بینی خود از صادرات گاز به اروپا و ترکیه را 
در ۲۰۲۰ تا حدود ۱۷۱ تا ۱۷۲ میلیارد مترمکعب افزایش داده است. 

پیش بینی قبلی برابر با ۱۷۰ میلیارد متر مکعب بود.

 احتمال ازسرگیری واردات نفت ایران 
از سوی هند

وزیر نفت هند اعام کرد کشــورش خواهان متنوع کردن واردات نفت 
خــود از جمله ازســرگیری واردات از ایران و ونزوئــا پس از روی کار 
آمدن جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکاســت. هند پیش از وضع 
تحریمهای یکجانبه توســط دونالد ترامــپ، رییس جمهور آمریکا علیه 
صادرات نفت ایران و ونزوئا، مشــتری نفت این دو کشــور عضو اوپک 
بود.دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند در پاســخ به پرسشی درباره تمایل 
کشــورش برای تســهیل تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران و ونزوئا 
گفت: به عنوان خریدار مایلم مکانهای خرید بیشــتری داشــته باشم و 
برای خرید نفت به مقصدهای بیشــتری مراجعه کنم.هند سابق بر این 
بزرگترین مشتری نفت ایران پس از چین بود اما در ماه مه سال ۲۰۱۹ 
خریــد نفت ایران را متوقف کرد و خرید نفت ونزوئا را در پی تشــدید 
تحریمهای واشــنگتن علیه این کشور آمریکای جنوبی در ماههای اخیر 
به میزان چشــمگیری کاهش داده است.بایدن معاون رییس جمهور در 
دوران باراک اوباما بود که توافق ۲۰۱۵ برجام میان ایران و شش قدرت 
جهان امضا شد. وی اظهار کرده که مایل است به تهران مسیر بازگشت 
به دیپلماسی را عرضه کند.هند که سومین واردکننده بزرگ نفت جهان 
است، خواهان متنوع کردن واردات نفت برای خرید نفت ارزانتر، کاهش 
هزینه واردات و صرفه جویی در ارز خارجی اســت.تحریمها علیه ایران 
و ونزوئا حداکثر ســه میلیون بشکه در روز معادل سه درصد از عرضه 
جهانی نفت را از بازار حذف کرده است.شــرکت نایــارا انرژی که غول 
نفتی روس نفت روسیه در آن سهم دارد، خرید نفت ونزوئا را در ژوئن 
امسال متوقف کرد. شــرکت ریاینس اینداستریز از دولت آمریکا برای 
ادامــه واردات نفت ونزوئا در برابر صادرات دیزل تا اکتبر اجازه دریافت 
کرده بود.بر اساس گزارش رویترز، وزیر نفت هند همچنین از کشورهای 
تولیدکننده نفت خواست روی یک قیمت گذاری منطقی تر و مسئوانه 

برای کمک به خریداران آسیایی کار کنند.

 اختاف امارات و عربستان در اوپک
 بر سر عرضه نفت

 منابع ســازمان اوپک می گویند که عربستان بخاطر مخالفت امارات با 
دیدگاه این کشور برای کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی سرخورده 
شــده اســت و به همین دلیل از کمیته نظارت مشــترک در سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت کنار کشــید.به گزارش رویترز، در نتیجه 
اختاف یاد شده نشست ســازمان اوپک که قرار بود به بررسی راهبرد 
اوپک و همپیمانانش در سازمان اوپک پاس بپردازد، دو روز به تعویق 
افتاد.در همین راستا خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در سازمان 
اوپک خاطرنشــان کرد که امارات از این هفته از زیر سایه نفوذ سعودی 
در اوپک خارج شــد.رویترز به نقل از منابع خود ابراز داشــت: به دلیل 
این ناکامی ، عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی از پست خود به 
عنوان معاون رئیس کمیته نظارت مشترک وزیران نفت در اوپک کناره 
گیری کرد و این پســت به امارات پیشــنهاد شد اما این کشور تمایلی 
نسبت به آن از خود نشان نداد .یکی از منابع یاد شده خاطرنشان کرد 
که وزیر انرژی سعودی به شــدت از این موضوع ناخرسند است اما در 
عین حال از توافق به دســت آمده خارج نشــده است.رویترز به نقل از 
منابع دیگری اظهار داشــت: امارات معتقد اســت که کشورهای دارای 
تولید مازاد باید به کاهش های در نظر گرفته شده برای تولید و عرضه 
نفت پایبند باشــند و می باید کاهش درآمد حاصل از تولید مازاد نفت 
را از قبل جبران کرده باشند.عربستان دوشنبه گذشته در نشست اوپک 
از کشــورهای عضو خواســت تا زمان در نظر گرفته شده برای کاهش 
تولید نفت را به مدت ســه ماه تمدیــد کنند.وزیران نفت در ائتاف » 
اوپــک پاس« گفت وگوهای خود را که قرار بود دیروز )ســه شــنبه( 
به منظور بررســی تولید نفت در سال آینده به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شود را به روز پنجشنبه موکول کردند.منابع یاد شده گفتند که 
کشــورهای اصلی در ائتاف اوپک پاس همچنان بر ســر میزان تولید 
نفت با یکدیگر اختاف نظر دارند . این در حالی اســت که سطح تقاضا 
در جهان برای خرید نفت به دلیل همه گیری کرونا کاهش یافته است.

به دنبال به تعویق افتادن گفت وگوهای اعضای ائتاف اوپک پاس به 
دلیــل نگرانی های پیش آمده در ارتباط با افزایش عرضه جهانی نفت، 

قیمت آن کاهش یافت.

رئیس جمهور روسیه پیش بینی کرد 
که تقاضــای جهانی برای محصوات 
پتروشــیمی ســاانه حدود ۴ درصد 
رشد می کند، در حالی که تقاضا برای 

نفت فقط ۱ درصد رشد می کند.
به گزارش خبرگزاری تاس، وادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه 
شــنبه پیش بینی کــرد که تقاضای 
جهانی برای محصوات پتروشــیمی 
ساانه حدود ۴ درصد رشد می کند، 
در حالــی که تقاضا برای نفت فقط ۱ 
درصد رشد می کند.وی که در جلسه 
ای برای توســعه استراتژیک صنعت 

پتروشــیمی صحبت می کرد، گفت: 
به هر حال، این بســیار امیدوارکننده 
اســت. انتظار می رود نرخ متوســط 
]برای  تقاضای جهانی  رشد ســاانه 
محصوات پتروشیمی[ زیر ۴ درصد 
باشد. طی پنج سال آینده، تقاضا برای 

نفت فقط ۱ درصد رشد می کند.

 پوتین خاطرنشــان کرد که صنعت 
رشد  »پتانسیل  روســیه  پتروشیمی 
عظیمــی« دارد و خواســتار ارتقــا 
محصوات پتروشــیمی این کشــور 
در داخل و خارج شــد.رئیس جمهور 
روســیه در ادامــه گفت: بــرای این 
منظور، پروژه های کان با ســرمایه 

گــذاری در مجموع حدود ۵ تریلیون 
روبل )۶۶ میلیــارد دار( باید در این 
صنعت اجرا شود.    بپوتین خاطرنشان 
کرد که در مجمــوع ۱۴ پروژه از این 

دست باید در روسیه اجرا شود.
وی با اشــاره به موضــوع جایگزینی 
واردات در صنایع پتروشــیمی گفت 
که میزان جایگزینی واردات در صنایع 
پتروشیمی با تناژ پایین ناکافی است. 
وی گفت که ســهم واردات در سطح 
باایی باقی مانده است، بنابراین باید 
تاش شود تا نســبت موجود تغییر 

کند.

 پوتین: 
افزایش تقاضای جهانی برای 

نفت ساانه 1 درصد است

قیمت نفت در معامات روز چهارشنبه تحت تاثیر رشد 
غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا و ابهام بازار درباره تصمیم 
نهایی اوپک و متحدانش درباره برنامه افزایش تولید در 
ژانویه، برای سومین روز متوالی کاهش پیدا کرد. بهای 
معامات نفت برنت ۴۱ سنت معادل ۰.۹ درصد کاهش 
یافت و به ۴۷ دار و یک سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۶ سنت 
معادل یک درصد کاهش، به ۴۴ دار و ۹ سنت در هر 
بشــکه رسید. هر دو شــاخص روز سه شنبه با کاهش 
بسته شده بودند.گزارش موسسه امریکن پترولیوم نشان 
داد ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشــته ۴.۱ میلیون 
بشکه افزایش پیدا کرده است در حالی که تحلیلگران 
در نظرسنجی رویترز کاهش سطح ذخایر به میزان ۲.۴ 
میلیون را پیش بینی کرده بودند.کاهش قیمتهای نفت 
همچنین تحت تاثیر به تاخیر افتادن برگزاری نشست 
رســمی وزیران اوپک پاس از روز ســه شنبه به پنج 

شــنبه و ادامه مذاکرات آنها درباره سیاست تولید سال 
آینده روی داده است.این گروه طبق توافق آوریل، قرار 
اســت تولیدش را در ژانویه حدود دو میلیون بشکه در 
روز افزایــش دهد اما موج جدید شــیوع ویروس کرونا 
و ضعیف شــدن روند احیای تقاضا باعث شــده است 
تولیدکنندگان این گروه ادامه محدودیت عرضه فعلی 
۷.۷ میلیون بشــکه در روز را در ماههای نخست سال 
میادی آینده بررســی کنند.به گفته تحلیلگران گروه 
بانکی ANZ، ریسک این که اوپک پاس نتواند به توافق 
دست پیدا کند، بااست. افزایش موارد ابتا به ویروس 
کرونا باعث بازگشت محدودیتهای سفر در سراسر اروپا 
و آمریکا شــده است و به مازاد عرضه نفت افزوده و در 
صورت عدم تمدید محدودیت عرضه فعلی اوپک پاس 
در ماههای نخست ســال آینده، مازاد عرضه به ۱.۵ تا 
سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید. امارات متحده 
عربی هفته جاری اعام کرد که با وجود حمایت از ادامه 

محدودیت عرضه فعلی، برای ادامه کاهش تولید مشابه 
در سال ۲۰۲۱ با مشکل روبرو خواهد بود.در این بین، 
محدودیت تولید نفت نروژ که هماهنگ با گروه اوپک 
پاس از ژوئن انجام گرفته بود، در ۳۱ دســامبر خاتمه 
پیدا می کند و ممکن اســت به قیمتها ضربه بیشتری 
بزند.مصطفی ســاناا، رییس شرکت ملی نفت لیبی و 
اولیویه لوپوش، مدیرعامل شــرکت شلومبرژه توافقی 
را برای مذاکرات انتقال فناوری به منظور ازســرگیری 
فعالیت چاههای نفت لیبی و بهبود تولید امضا کردند. 
تولید نفت لیبی که امســال با حمات به تاسیســات 
نفتی و محاصره آنها فلج شــده بود، در چند ماه اخیر 
به سرعت بهبود یافته و پیمان محدودیت عرضه اوپک 
پاس را با چالش جدیدی روبرو کرده اســت.بر اساس 
گزارش رویترز، عاملی که کاهش قیمتها را محدود کرد، 
امیدواری ســرمایه گذاران به واکسن کووید ۱۹ برای 
مقابله با بیماری و احیای تقاضا برای سوخت بوده است.

رشد غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا؛

کاهش قیمت نفت ادامه دار شد
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

انحصار، عامل کیفیت نامطلوب خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( ریشــه بسیاری از فسادها 
و دالی ها در ســاختار اقتصادی ایــران را در دو نرخی بودن ارز 
دانســت و همچنین وعده داد که با دنبال شدن سیاست فراوانی 
کاا و افزایــش تولید، قیمت ها کنترل و متعادل شــود. علیرضا 
رزم حســینی با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع تجار به کمتر 
شدن زمینه های فساد کمک می کند، گفت: همه مراحل از ثبت 
ســفارش کاا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این ســامانه انجام 
می شود و این سامانه به بانک های عامل و بانک مرکزی نیز متصل 
است.  سامانه جامع تجارت در بخش واردات تقریبا کامل شده و به 
نظر می رسد با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطاعات ازم 
بســیاری از زمینه های فساد و تبعیض های اقتصادی رفع خواهد 
شد و مسیری را طی کنیم که تولیدکنندگان و تجار مجبور نشوند 
برای دریافت امضاهای طایی هزینه بپردازند.وی افزود: با توجه 
به اهمیت واردات حدود ۲۰ میلیون تن کاا به کشور کد شناسه 
کاا مسئله ای است که باید پیگیری شود و در حال حاضر بیش از 
۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع تجارت قابل رصد است و کااهایی 
که وارد انبار می شوند از بدو ورود قابل رهگیری است و این سامانه 
می تواند تجــارت نو )مدرن( را در ایران فعال کند. همچنین این 
دسترســی برای کاربران فراهم شده  تا از دستگاه های مختلف با 
سامانه یاد شده دسترسی داشته باشند. توجه به این نکته ضروری 
است که حرکت به ســمت تجارت الکترونیک رتبه کسب و کار 
ایران را نیز بهبود می بخشــد.به گفته وی در حال حاضر می توان 
از طریق ســامانه جامع تجارت اطاعات یک تاجر شامل میزان و 
نوع کاای ثبت ســفارش شده، مبدا کاا، میزان ارز دریافت شده 
و بانک پرداخت کننده، ارز از کدام کشور جابجا و چگونه منتقل 
شده و مسیر ترخیص بعد از ورود به بندر در دسترس برنامه ریزان 
قرار دارد.  رزم حســینی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا ۱۱ 
بهمن ماه مرحله دوم ســامانه جامع تجارت تکمیل شود و گفت: 
در حال حاضر کاستی ها بیشتر در حوزه گمرک، بنادر و مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی است که تکمیل خواهد شد.

ترخیص 4 میلیون تن کاا با مصوبات جدید
وزیر صمت در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و افزایش چشمگیر 
نرخ ارز، تصریح کرد: سیاســت وزارت صمت در عرضه و فراوانی 
کااســت، وقتی عرضه پاســخگوی تقاضا باشد قیمت ها کنترل 
می شود،   اما اگر کمبود باشد حضور بازرسان هم تاثیری نخواهد 
داشت. تمرکز تنظیم بازار بر برخورد با گرانفروشی است. به نظر 
می رسد با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکات 
حل شود و همانطور که مشاهده می کنیم بیش از هشت میلیون 
تن کاای دپو شــده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون 

حدود چهار میلیون تن ترخیص شده است.

وعده متعادل شدن قیمت ها
وی با بیان اینکه صادرکنندگان می توانند با این روش تعدد ارزی 
خود را رفع و در عین حال کاا به کشــور وارد کنند که این رویه 

می تواند منجر به فراوانی کاا شــود، تصریــح کرد: اخیرا هم در 
حوزه فواد و خودرو شــاهد کاهش قیمت  و افزایش تولید لوازم 
خانگــی بودیم و احتماا با این سیاســت فراوانی کاا و افزایش 
تولید، قیمت ها کنترل و متعادل خواهد شد.رزم حسینی در ادامه 
دربــاره وضعیت واردات و توزیع نهاده های دامی نیز گفت: وزارت 
صمت به عنوان تعیین کننده کاا بر اســاس نیاز اعام شــده از 
سوی جهاد کشاورزی که در بودجه کل کشور هم مشخص است 
و بانــک مرکزی تخصیص ارز می دهد، ثبت ســفارش می کند و 
تاجران با سابقه خرید در وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص 
ارز به بانک مرکــزی مراجعه می کنند و بعد از تامین ارز کاا در 
بنادر تحویل ســامانه بازارگاه که تحت کنترل وزارت کشاورزی 
اســت توزیع می شود. به جز کنجاله و سویا که تامین نشدن به 
موقع ارز آن مشــکاتی ایجاد کرده بود، به نظر می رسد توزیع به 
درستی انجام نشده است. البته محدودیت های منابع ارزی هم به 

طور کلی در کمبودها نقش داشته است.

ریشه دالی کجاست؟
وی در ادامه درباره پدیده دالی در بازارهای مختلف گفت: ریشه 
بسیاری از فسادها در دو نرخی بودن ارز است که در بازار خودرو 
هم وضعیت مشابهی وجود دارد. فاصله قیمت در واحد تولیدی تا 
بــازار تفاوت قابل ماحظه ای دارد و نقدینگی هم هر روز در یک 
بازار ورود پیدا می کند اما در بازار خودرو به دنبال حذف داان 

با افزایش تولید و متعادل شدن قیمت ها هستیم.
وزیر صمت با اذعان به وجود فســاد در توزیــع نهاده های دام و 

طیور نیز بر لزوم کنترل بیشتر وزارت کشاورزی بر این بازار تاکید 
کرد و گفت: در حال حاضــر ورق فوادی به صورت اعتباری به 
تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی تحویل داده می شود که بر 
قیمت هم تاثیرگذار بوده است. تاکنون در سال جاری تولید فواد 
هشت درصد رشد داشته و احتماا تا پایان سال این رشد تقریبا 
به ۱۰ درصد خواهد رســید.رزم حســینی ضمن اعام مخالفت 
قیمت گذاری دستوری بودن قیمت ها، علت افزایش قیمت فواد 
را به عنوان کاایی که با مواد اولیه داخلی تولید می شــود حضور 
داان دانســت و گفت که شــیوه نامه تولید در راستای افزایش 

تولید و ایجاد شفافیت است.

وجود 11 هزار معدن باتکلیف در کشور
وی با اشــاره به وجود حدود ۱۱ هزار معدن فعال و نیمه فعال و 
باتکلیف در کشــور، اظهار کرد: در بخشنامه ای به کسانی که به 
نوعی پروانه بهره برداری و توسعه معدنی دارند اباغ کرده ایم که 
وضعیتشان را مشخص کنند و ۲ ماه از این فرصت گذشته و یک 
ماه بیشــتر باقی نمانده است و در صورت تداوم باتکلیفی پروانه 
آن ها باطل و مجددا مزایده برگزار خواهد شــد، اما مجوز فروشی 

همیشه یک آفت در حوزه معادن بوده است.
رزم حسینی کشور را در حوزه اکتشاف فقیر توصیف کرد و گفت: 
در حدود ۱۰ درصد جغرافیای ایران اکتشاف صورت گرفته و در 
حوزه معادن غربالگری صورت نگرفته اســت.  اکتشاف معادن از 
فرصت های توسعه اقتصاد و اشتغالزایی پایدار است.همچنین به 
گفته این مقام مسئول، در حوزه واحدهای صنعتی در شهرک های 

صنعتی هم حدود ۱۰ هــزار واحد راکد یا نیمه فعال وجود دارد 
که برنامه ریزی شــده تا پایان سال ۲۰۰۰ واحد به چرخه تولید 
برگردد.وی همچنین با اشــاره به افزایش تولید تجهیزات مرتبط 
با کرونا از جمله ماسک و ونتیاتور، وعده داد که تولید خودرو تا 
خرداد ماه ســال بعد ۵۰ درصد رشد پیدا کند و تولید انواع لوازم 
خانگی نیز در ســال جاری به ۱۲ میلیون دستگاه برسد و گفت: 
شــرایط برای جهش تولید ایجاد شده و به ویژه واردات در مقابل 
صادرات و اســتفاده از ارز متقاضی با منشا مشخص که صاحب 
آن بایــد در بانک مرکزی احراز کنــد ارز به خود فرد تعلق دارد، 
می توان گفت مواد اولیه کارخانجات در دسترس تولیدکنندگان 
قرار خواهد گرفت و شاهد افزایش تولید و صادرات خواهیم بود.  
وزیر صمت همچنین در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ارز متقاضی 
نظارت بر ورود کاای غیر ضروری را برای بانک مرکزی و وزارت 
صمت سخت نمی کند، تصریح کرد: این مسئولیت وزارت صمت 
اســت و این وزارت خانه فقط تعرفه های مواد اولیه کارخانجات، 
کااهای واســطه ای و کااهای ضروری را مشخص و به گمرکات 
و بانــک مرکزی اعام کرده و در بخش ثبت ســفارش هم خود 
این وزارتخانه نظارت می کند تا فقط کااهای ضروری، مواد اولیه 
کارخانجات وارد شــود. کااهای ضروری مثل گوشــت قرمز نیز 
با اســتفاده از واردات در مقابل صادرات یا ارز نیمایی به کشــور 
وارد خواهد شــد.وی افزود: به عبارت دیگر سیاست جدید دولت 
صادرکننده را مختار کرده ارز را در ســامانه نیما بفروشــد یا ارز 
حاصل از صادرات خود را به واردات کاای مورد نیاز کشور و مواد 
اولیــه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تهعد ارزی خود 
را ایفا کند. این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان اســت و طی 
ســه هفته گذشته بعد از اباغ این سیاست ها حدود یک میلیارد 
دار واردات در مقابل صادرات انجام شده، یعنی صادرکنندگانی 
که تعهد ارزی داشتند با یک واردکننده یا تولیدکننده که نیاز به 
مواد اولیه داشــته برای واردات توافق کردند و تعهد ارزی خود را 

رفع کردند.

انحصار، عامل کیفیت نامطلوب خودرو
رزم حســینی با اشــاره به برنامه صمت برای رشد ۱۵ درصدی 
ســاخت داخــل در صنعت خودرو، گفت: بخــش خصوصی هم 
متعهد شــده ۴۰ تا ۵۰ درصد داخلی ســازی در صنعت خودرو 
انجــام دهد. به عبارت دیگر تحریم فرصتی شــد که به ظرفیت 
هــای داخلی بپردازیــم و نمونه آن صنعت لوازم خانگی اســت. 
هرچند به دلیل تامین مواد اولیه از خارج کااها گران شــد، اما 
مشــخص شــد می توانیم بازار را تامین کنیم.وی در پایان دلیل 
کیفیت پایین خــودرو در ایران را انحصاری بودن صنعت خودرو 
دانست و گفت: وزارت صمت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی 
کردن صنعت خودرو جزو برنامه های وزارت صمت اســت و فقط 
هم واردات مطرح نیست، بلکه حضور شرکت های تولیدی دیگر 
در کنار دو خودروساز بزرگ مطرح است، و تا خودروسازی رقابتی 

نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
عملیاتی شدن واردات خودرو حداقل ۹ ماه 

زمان می برد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن اشــاره به اینکه باتوجه به شــرایط 
حال حاضر، اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو بعید به نظر 
می رسد، معتقد اســت که صرف تولید داخل یا واردات، هیچ یک گره گشای 
این صنعت و بازار آن نخواهد بود و نیاز است که تعادلی منطقی میان تولید 
داخلی خودرو و واردات آن ایجاد شود.مهدی دادفر  در ابطه با بحث های اخیر 
پیرامون واردات خودرو و طرح پیشــنهادی مجلس شورای اسامی مبنی بر 
واردات خودروهای ســواری به منظور ســاماندهی صنعت خودرو و بازار آن، 
تصریــح کرد: این طرح اخیر مجلس که یکــی از بندهای آن مزین به بحث 
ازســرگیری واردات خودرو  شده، به نظر می رســد که قابلیت اجرا نخواهد 
داشت؛ چراکه موانعی که سازمان اســتاندارد، محیط زیست و پلیس راهور 
ناجا در شرایط عادی ایجاد می کنند، فضای واردات را بسیار سخت می کند؛ 
شرایط فعلی که دیگر جای خود دارد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان 
اینکه چنانچه فرض کنیم این طرح تبدیل به قانون شــده و واردات خودرو 
آزاد شود، گفت: حداقل شهریور یا مهرماه سال آینده ممکن است که واردات 
خودرو به لحاظ عملیاتی انجام شــود. ضمن اینکه موانع تحریمی نیز کار را 
بسیار سخت تر از گذشته خواهد کرد. اینکه مردم تصور کنند بافاصله پس از 
تصویب طرح آزادسازی واردات، عملیاتی هم خواهد شد، اینگونه نخواهد بود.

وی افزود: همچنین در موضوع از سرگیری واردات خودرو نیز طبیعتا برخی از 
همین نمایندگان مجلس، مخالف طرح پیشنهادی و واردات خودرو هستند؛ 
اما سوالی که پیش می آید این است که آیا مجلس، با انحصار بازار خودرو و به 
طور مثال پراید ۱۰۰ میلیون تومانی موافق است؟ به نظر بنده، این دوستان نه 
با موضوع واردات آشنایی چندانی دارند و نه تولید را به درستی می شناسند؛ 
لذا ازم اســت تا تحقیقات و تأمل بیشتری صورت گیرد.دادفر با بیان اینکه 
تولید بدون مضیقه و بدون فشــار واردات، افزایش قیمت های آنچنانی را در 
بازار رقم می زد، گفت: واردات صرف و بدون تولید هم منجر به از بین رفتن 
صنعت خواهد شد؛ لذا باید بین این دو تعادل منطقی ایجاد شود. دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو در رابطه با منابع تامیــن ارزی برای واردات خودرو به 
شرط تصویب طرح آزادسازی، اظهار کرد: در این رابطه، ۹ پیشنهاد ارائه شد 
که طی آن اعام کردیم، بدون اتکا به منابع نفتی و پتروشــمی ها، می توانیم 
واردات خودرو را انجام دهیم. البته که باید این را نیز در نظر گرفت که باتوجه 
به فضای فعلی اقتصادی که برای واردکنندگان خودرو ایجاد شــده اســت، 
رغبتی را برای حضور واردکنندگان فراهم نمی کند. سه سال است که واردات 
خودرو به کلی ریشــه کن شده و ۶۸۰ فعال و ۱۵ هزار نفر اشتغال آن از بین 
رفته اســت. در حال حاضر تعداد انگشت شمار فعال در این حوزه داریم که 
آن ها نیز تنها ارائه دهنده خدمات هستند؛ لذا نیاز به ایجاد انگیزه برای حضور 

مجدد فعاان این حوزه حس می شود.

طرح مجلس بــرای واردات خودرو، تنها ُمســکن تولید، فروش و 
قیمت گذاری خودرو خواهد بود؛ کاش بیشتر دقت شود

وی در ادامه تاکید کرد: نکته ی بســیار مهم و اساســی که باید به آن  دقت 
شود، این است که طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو، ُمسکنی برای 
فرآیتد تولید، فروش و قیمت گذاری خواهد بود. ای کاش که دقت بیشتری در 
ارائه طرح ها شود؛ چراکه با اینگونه طرح ها، راه به جایی نخواهیم برد. ضمن 
اینکه »عرضه خودرو در بورس، دوای درد صنعت خودروســازی ما نخواهد 
بود.«دادفر تصریح کرد: گفته می شود که قطار خودروسازی، لوکوموتیو صنایع 
پایین دستی و باادستی است، اما توجه نمی شود که لوکوموتیو بدون ریل به 
بیراهه خواهد رفت و همه را به کشــتن خواهد داد. تا چه زمانی قرار است با 
اتکا به شعار تولید محور بودن پیش رفت؟ آن هم با »تولیدهای پوشالی« که 
اکثــرا با مونتاژکاری ها پیش می رود. مقوله واردات خودرو در بحث بازرگانی 
و مقوله تولید در بحث صنعت می گنجد و بایستی تعادل میان این دو برقرار 

باشد.

حمایت از واردات خودرو نباید  برابر سرکوب و حمله به خودروسازان 
داخلی باشد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: همه این ها در حالی اســت که 
عده ای به دلیل ناراحتی از افزایش قیمت در صنعت خودروسازی و برای فرار از 
مطالبه مردمی در افزایش قیمت ها در عین پایین بودن کیفیت خودروها، تنها 
به خودروسازان هجمه وارد می کنند. برای دفاع از واردات خودرو نیاز به حمله 
به خودروسازی ها نیست. خودروسازان داخلی جایگاه خود را دارند و حمایت 
از واردات نباید همزمان با ســرکوب و حمله به خودروسازان داخلی باشد.وی 
پیشنهاد کرد: بهتر است که دولت مردان، قانون گذاران و مجریان کمی دست 
خود را از جیب خودروســازی بیــرون آورده و اجازه دهند صنعت راه خود را 
پیدا کند. با آزادســازی قیمت گذاری در کنار آزادسازی حساب شده واردات 

)و نه وارادت بدون حد وحصر(، بازار را به سمت بازار رقابتی سوق می دهد. 

نگران هستیم که شاید واردات هم در انحصار برخی شرکت ها باشد
دادفر تصریح کرد: اما آنچه که به نظر می رســد بازهم انحصار اســت؛ ضمن 
اینکه در همین بند ســاماندهی صنعت خودرو با واردات، احتمال می رود که 
شــاید قرار اســت بازار را در انحصار چند خودروســاز در آورده و واردات را 
مختــص آن ها کنند که ما از این موضوع نیز بیم داریم؛ بنابراین با این طرح 
نیز بعید می دانم که واردات از ســر گرفته شــود یا حداقل دستاوردی برای 
واردکنندگان نخواهد داشت؛ به ویژه اینکه مخالفان بی منطق با دایل خاص 
خود همیشه مقابل واردات خودرو ایستاده اند. از آنجایی که استراتژی خاصی 

پشت تولید هم نیست، در بحث مقابله با واردات هم منطقی وجود ندارد.

افزایش ۳۷ درصدی واردات تلفن همراه
ســخنگوی گمرک گفت: در هشت ماهه امسال، حدود هفت میلیون و ۸۰۰ 
هزار دستگاه گوشــی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸میلیون دار 
به صورت تجاری وارد کشــور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، از لحاظ تعداد بیش از ۳۷ درصد رشــد را نشــان می دهد. سید روح 
اه لطیفی - دبیر شــورای اطاع رسانی گمرک - اظهار کرد: میزان واردات 
گوشــی تلفن همراه در هشت ماهه سال گذشته بالغ بر پنج میلیون و ۶۶۲ 
هزار دستگاه و به ارزش ۶۴۷ میلیون دار بوده است. وی افزود: ماخذ ورودی 
پایین پنج درصدی به لحاظ عدم وجود تولید گوشی های هوشمند در داخل 
کشور روند ورود این کاا را تسهیل کرده است و این کاا پس از ذرت، دومین 
کاای وارداتی به کشــور بوده است.لطیفی در خصوص واردات تلفن همراه 
در ســال گذشته گفت: واردات گوشی تلفن همراه در ۱۲ ماهه پارسال، بالغ 
بر ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار دســتگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون 

دار بوده است.

 ایحه بودجه ۱۴۰۰
 رشد نزدیک به ۳۰ درصدی حقوق 

دولتی معادن
رقم پیش بینی شده حقوق دولتی معادن در ایحه بودجه ۱۴۰۰ با رشد ۲۹.۴ 
درصدی نســبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد 
تومان افزایش یافته است.   ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که صبح دیروز 
)چهارشنبه( در غیاب رئیس جمهوری کشور توسط حسینعلی امیری- معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری- به مجلس شــورای اسامی تقدیم گردید، حاکی از 
پیش بینی رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومانی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن  
است. مقایســه این رقم پیش بینی شده برای ســال آتی با قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ نشــان از رشد ۲۹.۴ درصدی درآمد دولت از این حوزه دارد.ازم به ذکر 
اســت که که طبق بند )ه( تبصره هفــت ایحه بودجه ۱۴۰۰، تهاتر طلب ها با 
بدهی های سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( تا سقف هزار میلیارد تومان 
در ایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجاز شمرده شد.بر این اساس به دولت اجازه 
داده می شــود مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ سازمان  گسترش و نوسای صنایع 
ایران و نوســازی معادن ایران، بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی 
صنعــت و معدن و همچنین مطالبات این دو ســازمان و وزارت نفت از طریق 
شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن ها از واگذاری سهام مطابق قوانین 
مربوط مشــروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
)۴۴( قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف 
۱۰ هزار میلیارد ریال )هزار میلیارد تومان(  به صورت جمعی-خرجی از طریق 

گردش خزانه تهاتر کند.

رئیس اتاق اصناف تهران اعام کرد:
ادامه تعطیلی کرونایی اصناف گروه های 

شغلی۳ و ۴ در هفته آینده
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: از هفته آینده صاحبان 
واحدهای صنفی گروه های شــغلی یک و دو به شرط 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی می توانند مغازه 
هــای خود را باز کنند.به گــزارش اتاق اصناف تهران 
قاســم نوده فراهانی با اشــاره به تغییر وضعیت شیوع 
کرونــا در تهران از قرمز به نارنجی اشــاره کرد و گفت: از شــنبه هفته آینده، 
۱۵ آذرماه صاحبان واحدهای صنفی گروه های شــغلی ۱ و ۲ به شــرط رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی می توانند مغازه های خود را باز کنند اما فعالیت 
گروه هــای شــغلی ۳ و ۴ در تهران همچنان ممنوع اســت.رئیس اتاق اصناف 
تهران افزود: مشــاغل گروه ۳ شامل بوستان ها، مراکز تفریحی و مشاغل مشابه، 
مهدهای کودک، تاارهای پذیرایی و رســتوران ها )شامل بیرون بر نمی شود(، 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، موزه ها، سینماها و تئاترها، استخرهای 
سرپوشیده و باشگاه های ورزشی پر برخورد، چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه 
مواد دخانی است.وی افزود: گروه ۴ نیز شامل باشگاههای ورزشی و ورزش های 
پربرخورد از جمله کشــتی، باغ وحش و شــهر بازی، مراکز آبی، اســتخر سر 
پوشیده، باشگاه های ورزشی سالنی است.نوده فراهانی رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی توسط اصناف تهران طی روزهای گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و از 
از شهروندان و کسبه خواست دستورالعمل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا 
را به صورت کامل رعایت کنند تا تهران دوباره به وضعیت قرمز باز نگردد و بار 

دیگر مغازه ها تعطیل نشود.

 »جزئیات بودجه ۱۴۰۰«
درآمد ۲.۷ هزار میلیاردی دولت 

از سیگاری ها
درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار در سال آینده 
بیش از ۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است. 
بررسی جزئیات ایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد که دولت 
بابت درآمد وزارت صمــت از حقوق انحصار و صدور مجوز 
توزیع محصوات دخانــی ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی 
کرده اســت. درآمد دولت در سال آینده از مالیات بر فروش 
سیگار، بر اســاس ازم ااجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود 
برخــی از کااهای غیرضرور مصوب ۲۲ شــهریور ۱۳۷۴ و 
مجاز بودن تأمین کســری ســیگار از طریق واردات، هزار و 
۲۳۱ میلیارد تومان خواهد بود.در ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
مالیات بر مصرف سیگار بیش از ۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.

رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
چیــن اظهار کــرد: بعید اســت که ۳۰ 
میلیارد دار فاینانس محقق شــود. در 
بهترین حالت حتی ۷ یا ۸ میلیارد دار 
فاینانس خارجی را هم نتوانستیم جذب 
برآورد  کنیم.مجیدرضا حریری در مورد 
۳۰ میلیارد دار فاینانس برای طرح های 
دولتــی و غیر دولتــی در ایحه بودجه 
۱۴۰۰ اظهار داشــت: در یک دهه اخیر 
جذب ۳۰ میلیارد دار ســرمایه گذاری 
خارجی به صورت فاینانس را نداشــتیم. 
در ســال هایی که اوضاع ایران در حوزه 
بین المللی بهتــر از امروز بود هم چنین 
رقمی محقق نشــده اســت؛ نوشتن آن 
ساده است. سال های گذشته نیز ارقامی 
برای اوراق قرضه ای که دولت می خواست 

بفروشــد یا فاینانس جذبی، نوشته شده 
و هیچوقت هم محقق نشــد. کسی هم 
نپرســیده که چنین ارقامی به چه علت 
نوشته می شود.وی افزود: بعید است که 
۳۰ میلیارد دار فاینانس محقق شود. در 
بهترین حالت حتی ۷ یا ۸ میلیارد دار 
فاینانس خارجی را هم نتوانستیم جذب 
کنیــم. وقتی صحبت از ۳۰ میلیارد دار 
فاینانس می شــود باید به این هم توجه 

شود که ۲۰ درصد آن باید آورده داخلی 
باشد. ۲۰ درصد باید تامین شود تا هشتاد 
درصد را فاینانسور تامین مالی کند. یعنی 
طــرف ایرانی آن فاینانس باید ۶ میلیارد 
دار در بودجه عمرانی داشــته باشد. به 
نظر نمی رسد این رقم چندان واقع بینانه 

باشد.
رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
چین گفت: استفاده از فاینانس خارجی 

یک پیش شــرط اولیه دارد که ما آن را 
نداریم و آن شرکت در سیستم بانکداری 
بین المللی است. به دلیل مسائل FATF از 
این گود خارج هستیم. فاینانس را که در 
گونی نمی آورند. حتی اگر صحبت از یک 
میلیارد دار فاینانس باشــد، نیاز به یک 
چرخه بانکــی دارد که اگر ما این چرخه 
مالی را داشتیم دولت پول نفت خود را از 
کره جنوبی و ترکیه یا پول گاز را از عراق 
بگیرد. طبق جزئیات ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
و با توجه به رعایت بند الف ماده ۴ قانون 
برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف 
تسهیات تامین مالی خارجی )فاینانس( 
برای طرح های دولتی و غیردولتی عاوه 
بر باقیمانده سهمیه سال های قبل، معادل 

ریالی ۳۰ میلیارد دار تعیین می شود.

 رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
 تحقق 30 میلیارد دار فاینانس 

بعید است
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بورس در آخرین روز کاری هفته؛گزیده خبر

فراز و فرود شاخص کل بورس
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهــش ۲۶۸۲ واحدی معادل ۰.۱۸ درصد به یک 
میلیون و ۴۷۰ هزار و ۹۸۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۹۶ 
واحدی به ۱۸ هزار و ۴۶۵ واحد رسید. دیروز تاار شیشه ای در پنجمین و آخرین روز 
کاری هفته )چهارشنبه دوازدهم آذرماه ۹۹(، شاهد روند نزولی تعدادی از شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با کاهش ۷۰۱ واحدی 
معادل ۰.۱۸ درصد به رقم ۳۸۴ هزار و ۶۹۰ واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، 
با رشــد ۳۲۹۹ واحدی معادل ۰.۷۹ درصد، عدد ۴۲۳ هزار و ۱۸۴ واحد را به نمایش 
گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایــش ۲۱۶۰ واحدی به رقم ۲۷۷ هزار و 
۱۰۸ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۱۵۱۱ واحد کاهش را رقم زد و 
به ســطح ۲ میلیون و ۱۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۶۳۳۹ واحد 
افزایش به رقم  یک میلیون و ۷۶ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۰۱۲۵ 
واحــد افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر 
اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی وبملت، کگل، 

شپنا، شتران، خودرو، رمپنا، وتجارت و شستا، با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند 
نزولی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی تاپیکو، اخابر، وپارس، 
حکشــتی، شیران، همراه و کاوه، بیشــترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس 
داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در پنجمین روز کاری هفته، معامله گران بورس  
۱۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار نوبت 
معاملــه و بــه ارزش ۱۵۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، 
بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد زمگسا)کشــاورزی  ودامپروی  مگسال ( با ۵.۸ 
درصد رشــد بود و پس از آن، نمادهای کدما، سصفها، های وب، امید، فاسمین، وپترو 
بود. همچنین نماد معاماتی ساربیل)ســیمان آرتا اردبیل( با ۴.۸۸ درصد، بیشــترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای وملی، لخزر، لپارس، خوساز، فنورد 

و خشرق بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز

روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معاماتی شستا، وتجارت، 
خودرو، شپنا، خگستر، فواد، شتران و ولپارس، به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار 

معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتی های وب، وتوکا، فاســمین، بموتو، سیمرغ، 
وتجارت و حفاری با بیشــترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای معاماتی 

پدرخش، شپنا، انرژی۱، ومعادنح، وملی و شبندر بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار ســرمایه در پنجمین روز هفته، شــاخص صنایعی همچون اطاعات و 
ارتباطات، ذغال ســنگ، ســایرمالی، زراعت و حمل و نقل با افزایش و شاخص صنایع 

وسایل ارتباطی و محصوات چرمی با کاهش مواجه شدند.

 تعداد چک های برگشتی کم شد؛
 مبلغ بیشتر

بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی نشان می دهد 
که در مهر ســال جاری ۷۳۴ هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۲۱ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان برگشــت داده شده اســت که در مقایسه با ماه قبل از 
نظر تعداد ۱۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۵ درصد افزایش یافته اســت. 
تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادات چک منتشر کرده، نشان 
می دهد که در مهر ماه هشــت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشــی 
حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۵.۸ درصد 
کاهش و از نظر مبلغ تا ۶.۹ درصد نســبت به تیرماه افزایش دارد.از ســوی 
دیگر، بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار فقره با ارزشی بالغ بر ۱۹۵ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد 
۴.۸ درصــد کاهش و از نظر مبلغ ۷.۱ درصد افزایش دارد.در کنار چک های 
وصولی بیش از ۷۳۴ هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد ۱۵ درصد 
نسبت به شهریور ماه کاهش دارد و ارزش چک های برگشتی به ۲۱ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان می رســد که افزایشی معادل ۴.۵ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره 
چک با ارزشی حدود ۱۰۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر 
صدرنشینی اســتان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک های 
وصول شده در تهران دو میلیون و ۵۰۰ هزار فقره به ارزشی بالغ بر ۹۶ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشتی تا ۱۹۴ هزار فقره به ارزش ۹۹۰۰ 

میلیارد تومان گزارش شده است.

بررسی ایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد؛
 رشد حدود ۹ درصدی درآمد

 بانک های دولتی
مقایسه بودجه سال ۱۴۰۰ با سال ۹۹ حاکی از رشد حدود ۹ درصدی درآمد 
بانک ها در ســال آینده است. جمع درآمد هفت بانک دولتی به عاوه بانک 
مرکزی در ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۲۶۲ میلیارد و ۷۱۶ میلیون 
و ۲۰۳ هزار ریال اســت که در این میان بانــک ملی ایران با ۶۰ هزار ۴۸۴ 
میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است.بر این 
اســاس درآمد بانک کشاورزی ۲۴ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان، بانک مسکن 
۱۶ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن ۳ هزار و ۶۲۵ میلیارد 
تومان، بانک توسعه تعاون ۴ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان، پست بانک ۲ هزار 
و ۶۶۰ میلیارد تومان و بانک توســعه صادرات ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان 
در بودجه ســال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.درآمد بانک ها در بودجه سال 
۱۴۰۰ در حالی بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این 
رقم در سال ۹۹ برابر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و حاکی از رشدی حدود 

۹ درصدی است.

یک اقتصاددان گفت: امیــدوارم با ورود به طرح 
اصاحیه ترازنامه بانک ها، روند تثبیت اقتصادی 
و اطمینان پذیــری از فضای کســب وکار و ایجاد 
قطعیت نســبی در این فضا ایجاد شــود.موضوع 
ناتــرازی برخی بانک های کشــور در ســال های 
اخیــر بــه یکــی از چالش های اساســی و مهم 
سیاســت گذاران پولی و ارزی کشور تبدیل شده 
است. امری که باعث شده رئیس کل بانک مرکزی 
همواره در جلسات متعدد با مدیران شبکه بانکی 
کشور بر رفع ناترازی بانک های کشور، تاکید ویژه 
داشته باشد. دکتر همتی اخیراً نیز در یادداشتی 
بر اجرای سیاست های احتیاطی  اینســتاگرامی 
کان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و 
اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم که در دســتور 
کار بانــک مرکزی قرار دارد، تاکید کرده اســت.

سیاست هایی که طبق مصوبه جدید بانک مرکزی، 
ناظر به این مفهوم است که بانک مرکزی می تواند 
رشــد ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر 
بانکی را بر حســب وضعیت مالی و نوع مأموریت 
آن ها تعدیل کند، به گونه ای که برای بانک های با 
وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتر و برای 
بانک های با وضعیت مالی مناسب تر، محدودیت 
کمتــری اعمال کنــد. اقدامی کــه در عمل، در 
راســتای مقررات گذاری و اعمال نظارت بر نظام 
بانکداری کشور انجام می شــود و این تنها ایران 
نیســت که به این سمت حرکت کرده است بلکه 
بسیاری از نظام های بانکداری دنیا قبا این مرحله 
را تجربه کرده اند.در این رابطه، ایمان اســامیان، 
اقتصاددان و استاد دانشــگاه در گفتگو با ایِبنا با 
اشــاره به سابقه چنین تصمیماتی گفت: پیش از 
این، موضــوع »مقررات زدایی« موضوعی بود که 
در تمامی کشــورها مطرح شده بود و کشورهای 
مختلــف با کیفیت نهادی متفاوت آن را پیگیری 
می کردند کــه چه قدر امــکان مقررات زدایی از 
فضای کســب و کار در جهت تسهیل آن وجود 
دارد.وی افــزود: امــا یک مدت بعــد از آن، یک 
موجی که در کل دنیا به وجود آمد که بازگشــت 
به »مقررات گذاری« بود و این بار می گفتند که ما 

اشتباه کرده ایم که در برخی زمینه ها مقررات زدایی 
کردیم.اسامیان با بیان اینکه یکی از این حوزه ها 
بانکداری است، ادامه داد: در بسیاری از کشورها به 
این نتیجه رسیدند که نظام بانکداری مانند سایر 
کسب وکارها نیست که مقررات زدایی لزوماً منجر 
به افزایش اثرگذاری و اثربخشی شود.این تحلیلگر 
اقتصادی افزود: خیلی وقت هــا مقررات زدایی از 
بانک ها منجر به یک سری کژکارکردها می شود 
کــه می تواند کل اقتصاد یک کشــور را به قهقرا 
ببــرد. از همین رو، سال هاســت کــه بانک های 
مرکزی  کشــورهای مختلف با مقررات گذاری و 
نظــارت دقیق بر اجرای مقــررات، در درجه اول 
باعث تثبیت اقتصادی شــدند و در درجه دوم به 
سمت ایجاد زیرســاخت برای پیشرفت و توسعه 

اقتصادی حرکت کردند.

نظام بانکی روسیه چگونه اصاح شد؟
اسامیان با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: کشور 
روسیه شبیه کشــور ما در ۱۰ سال گذشته به 
شــدت درگیر تورم افسارگســیخته، نقدینگی 
پرنوســان و بانک های زامبی گونــه بود. زامبی 
در گذشــته عبارت غریبی بــود اما اان کاما 
آشناست و مصداق بانک هایی است که از بدنه 

خودشــان تغذیه می کنند؛ یعنی بانک سودده 
نیست و ناتراز است و با استفاده از منابع حیاتی 
بانک، ســرپا مانده اســت. روندی که موجب 
تحمیــل زیان به ذی نفعان خود می شــود و از 
آن بدتر تاثیر به شدت منفی روی اقتصاد ملی 
می گذارد. وی اضافه کرد: در روسیه وقتی این 
فضا ایجاد شد و تورم به شدت باا رفت، روبل به 
شدت ارزش خود را از دست داد. در این میان، 
خانم نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه که در 
سال های اخیر بارها به عنوان بهترین رئیس کل 
بانک های مرکزی در اروپا معرفی شــده است، 
پیگیری شدید تقسیم بندی بانک ها را در دستور 
کار خود قرار داد.اســامیان ادامــه داد: خانم 
نابیولینا با حمایتی که حکمرانی اقتصادی از او 
کرد به تدریج با اســتفاده از ابزارهای تشویقی 
و تنبیهــی خیلی از بانک های دچار بی آیندگی 
و بی چشــم اندازی را که همان بانک هایی بود 
که ترازنامه هایشــان قابلیت اصاح نداشــت با 
گزینه انحال و ادغام پیش برد و در بســیاری 
از بانک های دیگر با استفاده از ابزارهای قاطعانه 
خود که حتی به مباحــث قضایی و حقوقی و 
بعد دادگاهی مدیران متخلف هم کشیده شد، 
ترازنامه های ناتراز را به ســمت اصاح جلو برد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: نتیجه 
آن را هــم اکنون می بینیم که حداقل در هفت 
سال اخیر کشور روسیه یک روند رو به ثبات و 
رشد اقتصادی با کیفیت را پیش گرفته است که 
عمده اینها از مقررات گذاری هوشمندانه در بازار 

پول و نظام بانکی کشور روسیه ناشی می شود.

 اقدام زیربنایی بانــک مرکزی برای بهبود 
فضای کسب وکار

اسامیان درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی ایران 
برای اصاح ترازنامه های بانک ها تصریح کرد: من 
به شخصه فکر می کنم که این اقدام بانک مرکزی، 
یک اقدام درســت و زیربنایی و بسیار موثر بود و 
حتی اگر دیر، اما یکی از بهترین اقداماتی است که 
اگر به درستی اجرا شود می تواند تاثیر بسیار خوبی 
در شــاخص های کان اقتصادی و شاخص های 
کان کســب وکار بگذارد. این اقتصاددان تاکید 
کرد: یک سری کارها و اقداماتی که در ایران تصور 
می کردیم کســی اراده و توان اجرای آن را ندارد 
در دوران ریاســت آقای همتی انجام شد که من 
مهم ترینش را عملیات بازار باز می دانم و ایشــان 
در این امر جسارت داشتند که این عملیات را هم 

مقررات گذاری و هم اجرا کردند.

یک اقتصاددان پیش بینی کرد؛

موفقیت بانک 
مرکزی در اصاح 
ترازنامه بانک ها
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گزیده خبر

 بایدن: 
به دنبال طوانی ترکردن محدودیت های 

هسته ای ایران هستیم
جو بایدن در مصاحبه ای گفت: به دنبال طوانی ترکردن محدودیت های هسته ای 
ایران و پرداختن به برنامه موشکی این کشور هستیم. توماس فریدمن، خبرنگار 
نیویورک تایمز برخی از مفــاد گفت وگوهای خود با جو بایدن درباره ایران را در 
گزارشی منتشر کرده است.فریدمن نوشته جو بایدن در این مصاحبه درباره اینکه 
چرا مایل اســت در صورت بازگشت ایران به توافق هسته ای برجام به این توافق 
بازگردد و تحریم های وضع شــده توسط ترامپ علیه ایران را رفع کند، گفت وگو 
کرده است.بایدن در پاســخ به سؤالی درباره اینکه آیا موضعش درباره بازگشت 
به برجام همان است که قبًا طی یادداشتی در سی ان ان اعام کرده بود یا خیر 
گفت: »]مسئله[ دشوار خواهد بود، ولی بله.«فریدمن نوشته دیدگاه بایدن و تیم 
امنیت ملی او این است که بعد از آنکه برجام توسط هر دو طرف احیا شد بایستی 
در فاصله ای کوتاه مذاکراتــی با هدف طوانی تر کردن محدودیت های ایران در 
زمینه تولید مواد هسته ای و همچنین پرداختن به مسئله نفوذ منطقه ای ایران 
برگزار شــود.در حالت ایده آل، تیم بایدن امیدوار است در این مذاکرات عاوه بر 
طرف های اصلی توافق هسته ای کشورهای همسایه عربی ایران مانند عربستان 
سعودی و امارات نیز حضور داشته باشند.بایدن در این مصاحبه گفت: »ببینید 
صحبت های زیادی درباره موشــک های هدایت دقیق و همه مسائل دیگری که 
منطقه را بی ثبات می کنند مطرح می شــود ولی بهتریــن راه برای ایجاد قدری 
ثبات در منطقه تعامل در چارچوب برجام است.«به نوشــته فریدمن، جو بایدن 
گفته چنانچه ایران به بمب دســت پیدا کند فشــار مضاعفی روی سعودی ها، 
ترکیه، مصر و دیگران وارد خواهد شــد تا آنها هم به بمب دســت پیدا کنند. او 
گفت: »آخرین شری که ما در هر نقطه از دنیا می خواهیم ایجاد توانمندی ساح 
اتمی اســت.«بایدن در ادامه گفت: »ما با مشــورت متحدان و شریکانمان، وارد 
مذاکرات و توافقات متعاقبی بــرای محکم تر و طوانی تر کردن محدودیت های 
هسته ای ایران و پرداختن به برنامه موشکی این کشور خواهیم شد.«جو بایدن 
اضافه کرد: گزینه بازگرداندن خودکار تحریم ها همیشه در اختیار آمریکا است و 

ایران به این مسئله واقف است.

اظهارات تند ماکرون علیه لبنانی ها در 
کنفرانس پاریس

رئیس جمهور فرانســه در جریان کنفرانس پاریس برای کمک های بین المللی 
به لبنان به انتقاد از عملکرد مســئوان لبنانی پرداخت.بــه گزارش المیادین، 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانســه دیروز در جریان کنفرانس مجازی 
پاریــس که برای ارائه کمک های بین المللی به لبنان برگزار شــد اعام کرد که 
هیچ یک از تدابیر نقشه راه فرانسه برای لبنان اجرا نشده است.ماکرون گفت که 
همچنین هیچ اقدامی در زمینه رسیدگی به حساب های بانک مرکزی لبنان نیز 
به انجام نرسیده است.رئیس جمهور فرانسه در ادامه با انتقاد از عملکرد مسئوان 
لبنانی اظهار داشت که لبنان هیچ گامی برای اجرای نقشه راه فرانسه در زمینه 
اصاحات برنداشته است.ماکرون در ادامه خاطرنشان کرد که تحریم های امریکا 
علیه طبقه سیاسی لبنان نتیجه ای نداشته و ما گمان نمی کنیم که تحریم های 
آمریکا به تشکیل دولت در لبنان منجر شود.با وجود شکست های پی در پی طرح 
فرانسه برای نجات لبنان از وخامت اوضاع مالی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و 
سیاسی و کاهش پویایی آن بعد از انفجار بندر بیروت، پاریس دیروز )چهارشنبه( 
میزبان دومین کنفرانس گروه حامیان لبنان است.این نشست با نظارت امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه و آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل برای 
فراهم کردن کمک های انسانی بیشتر برای لبنان برگزار می شود.در این کنفرانس 
دست کم 30 رئیس جمهور و نخست وزیر و تعدادی از وزرا و نهادهای اقتصادی 
و مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول مشارکت دارند.این نشست 

از طریق ویدئوکنفرانس برگزار و از کاخ الیزه اداره می شود.

عراق در لیست خطرناکترین مناطق جهان
 »موسسه خدمات بهداشتی و امنیتی بین المللی« )International SOS( مستقر 
در ســنگاپور، کشور عراق را در لیســت خطرناکترین مناطق جهان قرار داد.به 
گزارش موسسه خدمات بهداشتی و امنیتی )International SOS( در جدیدترین 
ارزیابی خود آورده است که کشور عراق یکی از پنج منطقه ای در جهان است که 
بیشترین خطر را برای مسافران به همراه دارد.این موسسه در این ارزیابی تصریح 
کرده است: لیبی، سوریه، افغانستان، عراق و جمهوری آفریقای مرکزی از جمله 
خطرناکترین مناطق جهان هستند.موسسه خدمات بین المللی این ارزیابی را با 
استناد به خطرات امنیتی و تهدیدات سیاسی و ناآرامی های اجتماعی تهیه کرده 
است که ممکن است مســافران در این کشورها با آن روبرو شوند.به نوشته روز 
چهارشنبه رسانه های عراق، این موسسه همچنین بعید ندانسته که همه گیری 
»ویروس کرونا« نیز با توجه به وضعیت کشورها در مبارزه با آن، به عنوان یکی 
از فاکتورها در زمینه مسافرت در نظر گرفته شود.براساس ارزیابی این موسسه، 
کشورهای گریلند، سوئیس، اسلواکی، نروژ، فناند و دانمارک از امن ترین کشورها 
به شمار می روند.این درحالی است که گزارش امسال »موسسه اقتصاد و صلح« 
)IEP( درباره شاخص جهانی تروریسم نیز اخیرا عراق را در سال ۲0۱۹ میادی 
به عنوان دومین کشــور جهان دانسته بود که بیشــترین آسیب را از تروریسم 
دیده اند.براساس این شاخص، افغانستان رتبه اول را در لیست ۱3۵ کشور جهان 
به خود اختصاص داد و عراق در رتبه دوم و نیجریه در رتبه سوم را کسب کرد.

عراق در ســال ۲0۱۷ میادی پس از سه سال نبرد، پیروزی بر گروه تروریستی 
داعش را اعام کرد اما عناصر و هســته های پراکنده این گروه تروریستی هنوز 
در برخی مناطق استان های »دیاله، کرکوک، نینوا، صاح الدین، اانبار و بغداد« 
فعال هستند و  نیروهای امنیتی عراق در تاش برای پاکسازی کامل این مناطق 

از وجود این عناصر تروریست هستند.

 تهدید ترامپ به وتوی ایحه بودجه
 نظامی آمریکا

رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد، در صورت لغو نشدن قانون 
حراست از ارتباطات ایحه ۷۴0میلیارد داری بودجه نظامی ایاات متحده را وتو 
خواهد کرد.به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور 
آمریکا در صفحه توئیتری خود در پســتی تهدید کــرد که ایحه ۷۴0میلیارد 
داری بودجــه نظامی ایاات متحده را وتو خواهد کــرد مگر اینکه ماده ۲30 
قانون حراست از ارتباطات مبنی بر مصونیت شرکت های فناوری چون فیسبوک 
و توئیتر لغو شــود. ترامپ همچنین مدعی شــد: بنابراین، اگر ماده ۲30 بسیار 
خطرناک و ناعادانه به عنوان بخشــی از قانون مجوز دفاع ملی )NDAA( به طور 
کامل خاتمه نیابد، من مجبور می شــوم وقتی به میز تحویل بسیار زیبای حکم 

می روم، بی صبرانه ایحه را وتو کنم. اکنون آمریکا را پس بگیرید. متشکرم!
انجمن اینترنتی آمریکا شامل شرکت  های فیسبوک، آمازون، گوگل و توئیتر این 

تصمیم ترامپ را به منزله تهدیدی برای امنیت ملی تلقی کردند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل:

 برنامه هسته ای ایران بدون وقفه ادامه خواهد یافت
»عیلرضا میریوسفی« با اشــاره به ترور دانشمند دفاعی و 
هسته ای کشورمان گفت ایران تاکنون توطئه های زیادی را 
نقش بر آب کرده و این اقدامات خللی در برنامه هسته ای 
صلح آمیــز آن ایجاد نخواهد کرد.»عیلرضا میریوســفی« 
سخنگوی دفتر نمایندگی جمهوری اسامی ایران در دفتر 
سازمان ملل در نیویورک در گفت وگو با شبکه »ان بی سی 
نیوز« تاکید کرد برنامه هســته ای ایران طبق برنامه ادامه 
خواهــد یافــت. او در مکاتبه ای ایمیلی با این شــبکه در 
اشاره به ترور شهید »محســن فخری زاده« گفت هرچند 
که دانشــمندی بزرگ و یک قهرمان ملی قربانی تروریسم 
دولتی شد، برنامه هســته  ای صلح آمیز ایران طبقه برنامه 
ادامه خواهد یافــت.وی افزود: ایــران تاکنون توطئه های 
زیــادی را برهم زده و در برابر تهدیدات خارجی هوشــیار 
خواهد ماند؛ اما وقفه ای در کار هسته ای آن ایجاد نخواهد 

شد.میریوسفی در ادامه گفت: همیشه گفته ایم که برنامه 
هسته ای ما اهداف صلح آمیز را دنبال می کند.وی در ادامه 
به فتوایی از مقام معظم رهبری در خصوص ممنوع بودن 
تولید ساح های کشتار جمعی به دلیل مغایرت آن با دین 
اســام اشاره کرد.او به نشــریه آمریکایی »نیوزویک« هم 
گفته بود انتقام ترور محسن فخری زاده دانشمند دفاعی و 
هسته ای کشورمان در وقت مناسب انجام خواهد شد.وی 
در بخــش دیگری از ســخنانش درباره برنامه هســته ای 
ایران گفت: ایران بر اســاس منافع ملی خود درباره برنامه 
هسته ای تصمیم گیری می کند.او در ادامه گفت: همانطور 
که می دانید، گام هایــی که از زمان خروج آمریکا از برجام 
برداشته شــد، مرحله ای بوده و تا زمانی که سایر طرف ها 
توافق را نقض می کنند و یا به تعهداتشان عمل نمی کنند، 

اعمال خواهد شد.

 سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، با ایراد سخنانی 
در سمینار دیپلماتیک »اقدامات زورمدارانه یکجانبه در چارچوب کرونا«، جامعه جهانی 

را به ایجاد اجماع در برابر اقدامات زورمدارانه یکجانبه دعوت کرد.
 در این ســمینار که از ســوی نمایندگی های دائم ایران، کوبا و ونزوئا در وین و با 
شرکت بیش از 38 کشور به طور مجازی برگزار شد، کاظم غریب آبادی یکی از ویژگی 
های تاریخ معاصر را گرایش چند کشور به ویژه آمریکا به تحمیل اقدامات زورمدارانه 
یکجانبه علیه کشــورهای هدف، در راستای اهداف سیاست خارجی خود دانست و با 
تأکید بر اینکه چنین اقداماتی تأثیر مستقیم بر حق حاکمیت کشور آسیب دیده و سایر 
کشورها دارد، اظهار داشت: جمهوری اسامی ایران از جمله کشورهایی است که تحت 

چنین اقدامات غیرانسانی قرار گرفته است. وی افزود: این وضعیت، همراه با گسترش 
ســریع و بی رویه کرونا در سراسر جهان، پیامدهای وخیم آن بر چنین کشورهایی را 
در برخی چالش ها ثابت کرده است. در واقع، در این حوزه هیچ ملتی به تنهایی نمی 
تواند به این چالش ها رسیدگی کند، و تنها ابزار در دسترس برای این منظور، همکاری 
و همبســتگی می باشد، و نه تشــدید اقدامات زورمدارانه غیرانسانی علیه دیگر ملت 
ها برای اهداف سیاســی بدخواهانه.غریب آبادی در ادامه اقدامات زورمدارانه یکجانبه 
غیرانسانی و غیرقانونی که از سوی آمریکا اتخاذ می شوند را عامل محدود کردن توانایی 
ها در حفظ و تقویت ظرفیت ها برای پیشــگیری و کنترل شیوع بیشتر ویروس کرونا 
دانست و افزود: این اقدامات غیر انسانی، به طور جدی بر سامتی و زندگی ایرانیان و 
سایر ملت ها تأثیر می گذارند.وی خطاب به شرکت کنندگان در نشست اعام داشت: 
جمهــوری اســامی ایران تمام تاش خود را انجام داده و تمــام قدرت خود را  برای 
جلوگیری و کنترل شــیوع بیشتر این ویروس به شــدت واگیر دار، بکار گرفته است. 
با این وجود، اقدامات زورمدارانه یکجانبه آمریکا که منجر به محدودیت های شــدید 
بانکی بین المللی بر ایران شده، توانایی ما را در تأمین مالی واردات اقام بشردوستانه 
از جمله داروها و تجهیزات پزشــکی به شدت محدود کرده است.وی همچنین اظهار 
داشت: در حالی که دولت آمریکا ادعا می کند در رژیم تحریم های خود معافیت هایی 
را برای واردات بشردوستانه در نظر گرفته است، با این حال، این ادعا برخاف واقعیت 
بوده و این معافیت ها در عمل نتوانســته عدم تمایل تجار، شــرکت ها و بانک ها در 
ریسک پذیری برای صادرات و تأمین مالی کااهای بشردوستانه معاف شده را جبران 
کند. چنین اقداماتی بر توانایی کشورهای هدف در پاسخ کافی به پیامدهای بهداشتی 

فزاینده ویروس کرونا تأثیر منفی می گذارد.ســفیر و نماینده دائم کشورمان سپس به 
ترور دانشمند برجسته، شهید فخری زاده اشاره کرد و خطاب به شرکت کنندگان در 
سمینار گفت: در زمانی که ایران تحت چنین تحریم های غیرانسانی آمریکا قرار دارد، 
یک دانشمند برجسته ایرانی به نام دکتر محسن فخری زاده ترور شد، که کاما مغایر 
با حقوق بین الملل، از جمله اصول منشــور ملل متحد و حقوق اساســی بشر است. 
شهید فخری زاده، به عنوان یک فیزیکدان و استاد دانشگاه، اقدامات علمی متنوعی را 
در حوزه های مختلف انجام داده بود. یکی از آخرین خدمات شهید فخری زاده، نقش 
برجسته ایشان در تولید اولین کیت بومی آزمایش کرونا بود که سهم بزرگی در تاش 
های ملی ما در مهار کرونا داشت. این شهید همچنین بر ساخت واکسن کرونا نظارت 
داشت. ما این عمل تروریستی فجیع را به شدت محکوم می کنیم و از همه کشورها و 
سازمان های بین المللی مربوطه می خواهیم که این اقدام تروریستی را به طور قاطع 
و روشــن محکوم کنند.غریب آبادی در پایان با تأکید بر اینکه اکنون وقت آن اســت 
تا جامعه بین المللی چنین اقــدام جنایتکارانه ای را رد و از آمریکا بخواهد فوراً همه 
تحریم های غیرقانونی خود را لغو کند تا کشــورهای هدف بتوانند بهتر با این ویروس 
مقابله کنند، افزود: ما از همه در جامعه بین المللی می خواهیم که به ایجاد یک اجماع 
جهانی در برابر چنین اقدامات غیرانســانی کمک کنند.سمینار »اقدامات زورمدارانه 
یکجانبه در چارچوب کرونا« به ابتکار نمایندگی های دائم ایران، کوبا و ونزوئا در وین 
در روز دوشــنبه ۱0 آذرماه و با مشارکت گزارشــگر ویژه اقدامات زورمدارانه یکجانبه 
ســازمان ملل، رییس مرکز همکاری های جنوب،  سفرا و نمایندگان 3۶ کشور، به طور 

مجازی برگزار می شود.

فراخوان ایران به ایجاد اجماع جهانی در برابر اقدامات زورمدارانه یکجانبه
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پژوهشــگران در بررسی جدید خود دریافتند که میان میکروبیوم روده 
و ســطح ویتامین D بدن ارتباط وجود دارد. میکروبیوم روده انسان که 
باکتری ها، ویروس ها و میکروب های دیگر ســاکن در لوله های گوارشی 
را شامل می شود، نقش مهمی در سامت و خطر بروز بیماری بر عهده 
دارد. این ویتامین برای ســامت و ایمنی اســتخوان، بسیار مهم است. 
پژوهشــگران در این بررسی، درک جدیدی در مورد ویتامین D و نحوه 
ادازه گیری آن نشان داده اند. ویتامین D می تواند چندین شکل متفاوت 
به خود بگیرد اما آزمایش های استاندارد خون فقط یکی از آنها را نشان 
می دهنــد. این نــوع از ویتامین D، یک پیش ماده غیرفعال اســت که 
 ،D بدن می تواند آن را ذخیره کند. بدن باید برای اســتفاده از ویتامین

پیش ماده را طی فرآیند متابولیسم به شکل فعال درآورد. 

کاوشــگر چینی ها موســوم به "چانگ ای Chang’e(”۵ ۵( که چندی 
پیــش زمین را به مقصد ماه ترک کرده بود، روی ماه فرود آمد. چین ۲۳ 
نوامبر فضاپیمای بدون سرنشین خود را به سمت کره ماه پرتاب کرد. چین 
این فضاپیمای بدون سرنشین را با این هدف پرتاب کرد که این فضاپیما 
سنگ های ماه را به زمین بازگرداند. این اولین تاش یک کشور برای آوردن 
نمونه از قمر طبیعی زمین از دهه ۱۹۷۰ تاکنون است. این کاوشگر به زودی 
عملیات حفاری خود را آغاز می کند و اگر همه چیز با موفقیت پیش رود 
اواخر ماه جاری نمونه ها را به زمین بارخواهد گرداند. این کاوشگر هشت 
هزار و ۲۰۰ کیلوگرمی پس از ۱۱۲ ســاعت ســفر ۲۸ نوامبر به مدار ماه 
وارد شــد. این کاوشگر قرار است ۷ فوت )۲.۱ متر( در ماه حفاری کند تا 

نمونه هایی را برای جمع آوری جمع کند.

یک جلیقه نجات جدید یک جلیقه بادی است که برای نجات جان 
شناگران به شکل یک مثلث مرتفع باد می شود تا نجات غریق ها به 
خوبــی و به زودی متوجه افراد در معرض غرق شــدن در آب های 
آزاد شــوند. شناور ماندن در آب برای ورزشکارانی که در رشته های 
قایق بادبانی انفرادی، کایاک یا ســایر وسایل نقلیه آبی در آب های 
آزاد فعالیت می کنند، یک چالش اســت و هنگامی که دچار حادثه 
می شوند، باید توســط نجاتگران دیده شــوند. جلیقه نجات بادی 
“SeeArch” نیز به همین منظور طراحی شــده است تا نجاتگران 
هر چه ســریع تر و بهتر حادثه دیدگان را بیابند و نجات دهند. این 
جلیقه نجات که توســط "نیل داروچ" کارآفرین کانادایی ابداع شده 

است، قرار است همراه با یک دستگاه شناور پوشیده شود.

میکروبیوم روده با سطح ویتامین 
D بدن در ارتباط است

 کاوشگر چینی روی ماه
 فرود آمد

نجات جان شناگران با یک جلیقه 
نجات عجیب

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازار تهران در روزهای محدودیت های کرونایی

E ورود آئودی به رالی داکار و لمانز و خروج از فرمول
آئودی در حال خروج از فرمول E بوده و بار دیگر اعام کرده در رالی داکار ۲۰۲۲ حضور خواهد داشت. تصویری که مشاهده می کنید 
اولین تیزر از آن چیزی است که انتظار می رود سکوت بیابان و صحرا با بشکند. همچنین ارباب حلقه ها اعام کرده به لمانز نیز بازمی گردد. 
این شرکت فعًا اطاعات زیادی درباره قوای محرکه خودروی مدنظر خود برای مسابقات داکار را منتشر نکرده است. گرچه این خودرو 
از قوای محرکه الکتریکی استفاده خواهد کرد اما آئودی آن را مبدل انرژی می نامد. به نظر می رسد این شاسی بلند دارای قوای محرکه 
هیبریدی بنزینی/الکتریکی خواهد بود و در واقع پیشرانه درون سوز بیشتر برای بهبود محدوده حرکتی خودرو بکار خواهد رفت. آئودی 
اظهار داشته به دنبال بهبود پرفورمنس قوای محرکه الکتریکی و باتری محصوات خود در آینده است و بنابراین احتمال دارد در سال های 
آتی نیز شاهد حضور این برند در رالی داکار باشیم. تجارب و دانش به دست آمده در این فرایند برای توسعه محصوات الکتریکی آینده 
آئودی بکار خواهد رفت. مدیر آئودی اســپورت گفته اســت: همچنین ما در حال بررســی زمینه های فعالیت بیشتر در موتور اسپورت 
هستیم. ما در دو طرف خواسته های مشتریان و استراتژی آتی خود را داریم ولی مطمئنیم که روی الکتریکی سازی و حمل ونقل پاک 
تمرکز خواهیم کرد. به همین خاطر است که در حال آماده شدن برای ورود به لمانز و برخی دیگر از رشته های موتور اسپورت هستیم. 

جدایی کی روش از تیم ملی کلمبیا
فدراسیون فوتبال کلمبیا اعام کرد سرمربی پرتغالی از این پس هدایت تیم ملی کشورشان را بر عهده نخواهد داشت.به گزارش 
بی ســاکر، کارلوس کی روش پس از توافق با مدیران فدراســیون فوتبال کلمبیا هدایت تیم ملی این کشور را کنار گذاشت. این 
اتفاق پس از دو شکســت ســنگین کلمبیا برابر اروگوئه )۳ بر صفر( و اکوادور )۶ بر یک( در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رخ 
داد. فدراســیون فوتبال کلمبیا در این بیانیه از توافق دو طرف خبر داد و اعام کرد: برای ما کار کردن با کی روش در این مدت 
یک افتخار بود. کی روش فوریه ســال گذشــته سرمربی تیم ملی کلمبیا شد و پس از آن در ۱۸ بازی هدایت این تیم را بر عهده 
گرفت. او ۹ پیروزی، پنج تساوی و چهار شکست را به دست آورد. کلمبیا تحت هدایت سرمربی پرتغالی تا یک چهارم نهایی کوپا 
آمه ریکا ۲۰۱۹ صعود کرد و در پنالتی مغلوب شــیلی شــد. با این حال پس از این رقابت ها نتایج ضعیف سراغ کلمبیا آمد و این 
تیم شکست های سنگینی را در هفته سوم و چهارم انتخابی جام جهانی تجربه کرد. این دو باخت موجب شدند کلمبیا تا رتبه 
هفتم جدول انتخابی سقوط کند و تنها چهار امتیاز داشته باشد. کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال این کشور اعام کرد به زودی 

جانشین کی روش را معرفی خواهد کرد

نصرتی دیگر بود ر دشمن دیگر مرااز مبارک رای او ره ه ر من بگذرد ه بود ر حنجر گردنکشان خنجر مراه بود ر نیزه ش من سرگردنگشان گر ه رزم اندر د پورِ زالِ زر مرااز نهیب تیغ من چون زرکند رخسار زرد ن ه ایام ملک سنجر مراآنحه بشنیدم ه ایام ملوک روزگار هست صد چندا گر بود زم عُمَر با صولت حیدر مراا مرا دستور بوبکرست باشد کی عجب چ دستوری نباشد زین مبارکتر مرارونق کار من از تدبیر دستور من است

پیشنهاد

چهره روز

کتاب موزه معصومیت
اورهان پاموک نویسنده معاصر ترک و برنده جایزه نوبل 
ادبیات در ســال ۲۰۰۶ است که کتاب های بسیار زیبا و 
ارزشمندی را به نگارش درآورده است. کتاب های پاموک 
به بیش از ۶۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده اند. کتاب موزه 
معصومیت او درباره عشــق، روابط بین انسان ها، انتقاد 
از قشر مرفه جامعه و شکســتن تابوهای سنتی جامعه 
ترکیه در گذر از تفکرات سنتی به سمت مدرنیته است. 
داســتان کتاب موزه معصومیت که نویسنده شش سال 
برای نوشــتن آن وقت گذاشت از زبان »کمال« در قالب 
خاطره نویسی روایت می شــود. موزه معصومیت درباره 
عشــقی پر از رنج اســت و با این جمله آغاز می شــود:    
می دانستم که این لحظه شادترین لحظه زندگی ام است. 
احتمااً برای همه پیش آمده که با دیدن یک شــی یا حتی گوش دادن به یک آهنگ یاد و خاطره ی 
واقعه یا شخصی در ذهن ما زنده می شود. این حس برای تک تک ما آشناست. این مفهوم بن مایه کتاب 
موزه معصومیت از اورهان پاموک شــده است. اشیا پیرامون ما، عنصر اصلی تشکیل دهنده این کتاب 
است و پاموک چندین بار آن را به عنوان یک کلید واژه اساسی در کتاب قرارداد است. برای مثال شروع 
رابطه فسون با کمال از طریق یک کیف و در حقیقت یک شی شروع می شود.فسون پس از آشنایی با 
کمان یک لنگه از گوشواره خود را گم می کند این گوشواره گمشده مظهر ناممکنی وصال کمال و فسون 
اســت. پس از آن فسون در بخش نامزدی کمال، به سیبل می گوید »اگه دلتون برای کسی که خیلی 
دوســتش داری تنگ شده، کدوم رو ترجیح میدید؟ اینکه دوستاتون رو جمع کنید و روحش را احضار 
کنید، یا اینکه یکی از یادگاری های قدیمی رو، مثًا یک پاکت سیگارش رو پیدا کنید؟« و دراینجاست 

که جدایی و فراق کمال و فسون آغاز شده و فصل تازه ای از کتاب باز می شود.

یوجین اونیل
یوجین ِگلَِدســتون اونیــل )زاده: ۱۶ اکتبــر ۱۸۸۸ - 
درگذشته: ۲۷ نوامبر ۱۹۵۳( نمایشنامه نویس برجستهٔ 
آمریکایی بود که برندهٔ جایزهٔ ادبی نوبل در سال ۱۹۳۶ 
میادی شــد.خانواده اونیل ایرلندی بودند که به آمریکا 
مهاجرت کرده بودند؛ یوجین یکی از فرزندان این خانواده 
در سال ۱۸۸۸ در هتلی در برادوی، که منطقه ای از شهر 
نیویورک و مرکز فعالیت های هنری و تماشــاخانه مهم 
آمریکاست، متولد شد. پدرش هنرپیشه نمایشنامه های 
ساده و مردم پسند و در حد خود بازیگری سرشناس بود. 
وی در تروپ گروه نمایشی و سیار خود، اجرایی نمایشی 
از داستان کنت مونت کریستو به صحنه آورد که خود در 
آن نقش اصلی را بازی می کرد. این نمایش با اســتقبال 
فراوانی روبه رو شد و در بیشتر شهرهای آمریکا بر روی صحنه رفت و بدین ترتیب سال های اولیه یوجین 
در سفر و خانه به دوشی گذشت. موقعیت ناپایدار خانواده سبب گردید که او را از هفت تا سیزده سالگی 
به مدارس شبانه روزی بسپارند و به طوری که درباره اش نوشته اند، او و برادرش ادموند از آغاز زندگی خود 
تا جوانی با تئاتر، انزوا، سفر، خیال پردازی دمساز و عجین شده بودند. یوجین که به قول خودش پیوسته 
در جســتجوی )شناخت شخصیت انسان( و معنای زندگی بوده، از سال های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۲ در نقاط 
دوردســت و خطرناک به سیر و سفر پرداخته، به مشاغل عجیبی چون جاشویی کشتی های قاره پیما، 
استخراج طا از معادن هندوراس در آمریکای اتین و … خبرنگاری روزنامه ها دست یازیده است.ابتای 
او به بیماری ســل؛ به چنین ماجراجویی ها و تکاپوهای فیلسوفانه پایان داد. وی در دوران اقامت نسبتاً 
طوانی در آسایشگاه معلولین در ایالت کنتیکت، به خواندن و نوشتن پرداخت و چند نمایشنامه ای که 

در سال ۱۹۱۴ به نام تشنگی انتشار داده، محصول خواندن و نوشتن در همین دوره است.

بخوانید در اینستاگرام


