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نماینده رهبر انقاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: بند ۵ برجام، هسته ای را در نطنز متمرکز کرد و بعد دشمن آنجا را منفجر کرد.سعید جلیلی نماینده رهبر 
انقاب در شورای عالی امنیت ملی در مراسم بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده، که به میزبانی بسیج اساتید پنج دانشگاه بزرگ تهران با حضور صدها 
استاد دانشگاه برگزار شد، گفت: انقاب علمی، جهت علم را از سمت منافع مستکبران به سوی منافع توده های مستضعف تغییر داد و به جای ایجاد ناامنی، موجبات 
تامین امنیت برای ملت ها را فراهم کرد. انقاب علمی یعنی قیام دانشــمندان با ایمان در برابر انحصار و انحراف علم.وی افزود: شــاید در چنین جلســه ای که برای 

بزرگداشت این شهید بزرگوار برگزار می شود، این پرسش، پرسش مهمی باشد....
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مجلس شجاِع در چنگ دولت محتاط
جلسه علنی مجلس شورای اسامی در روز سه شنبه ۱۱ آذرماه 
در تاریخ ۵/۷ ســاله دولتهای یازدهم و دوازدهم و منتســب به 
روحانی تاریخ ســاز شد.  نمایندگان در این جلسه  و در جریان 
بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافــع ملت ایران، بــا ۲۵۱ رأی موافق با کلیات این طرحی 
موافقــت کردند که دولت با تصویب آن کاما مخالف بود. پس 
از تصویب قاطعانه کلیات این طرح، نمایندگان شعارهای مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و خونی که در رگ ماست، هدیه به 
رهبر ماســت ســر دادند. طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که جهت بررسی به 
کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، 
با حضور مسئوان دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
در جلسه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۹ با اصاح در عنوان و متن به شرح 
ذیل به تصویب رسید و گزارش کمسیون  در اجرای ماده ۱۶۱ 
آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسامی گردید. اهدافی 
که طرح مذکور دنبال میکنند  عبارتند از ، هدف اول باز شدن 
قفل هایی است که بر صنعت هسته ای کشور وارد شده است، 
هدف دوم مقابله با تحریم هایی که از جانب کشــورهای غربی 
به کشــور تحمیل می شود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس  در خصوص نظر کمسیون امنیت ملی 
میگوید : » معتقدیم با تمرکز بر تقویت برنامه هسته ای و ایجاد 
محدودیت برای بازرسی هایی که امروز دیگر مبنایی ندارد، می 
توان در مقابل تحریم ها ایستاد، این در حالی است که توازن در 
توافقات قبلی از بین رفته است و در رابطه با مبنای این بازرسی 
ها از مراکز هســته ای سوال وجود دارد، باید به این توازن و به 
این بی توازنی وعدم تبادل پاسخ داده شود«. رای نمایندگان در 
متن و محتوا عدول جمهوری اســامی ایران از اجرای پروتکل 
الحاقی است که در آژانس بین المللی اتمی یا انرژی هسته ای 
بمنظور منع گسترش ســاح های کشتار جمعی بوجود آمده 
و هر کشــوری که عضو سازمان میشود میتواند داوطلبانه  این 
پروتکل را بپذیرد.  جمهوری اسامی ایران در تاریخ ۲۷/۹/۸۲  
با تمهیدات حرف و سخن داری در زمان هاشمی رفسنجانی به 
این پروتکل پیوســت. قضیه این بود که  در مهرماه ۱۳۸۲ و در 
جریان حضور هم  زمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانســه و 
آلمان در تهران، )مذاکرات سعدآباد( تیم مذاکره  کننده ایران به 
سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، 
در اقدامی که هدف آن را  »اعتمادسازی« با کشورهای اروپایی  
نام نهادند، تصمیم گرفت »به طور داوطلبانه« پروتکل الحاقی را 
امضــا و اجرا  و خود را در چنگال بازرســی های آژانس گرفتار 
کند.پس از رسانه ای شدن طرح مجلس و تصویب دو فوریت آن  
سخنگوی دولت نظر مخالف دولت را در خصوص این طرح ابراز 
نمدوه و میگوید: » به نظر دولت، موضوع از اختیارات شــورای 
عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام 
و برنامه های هسته ای براساس اصل ۱۷۶  قانون اساسی فراقوه 
ای بوده و هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این 
چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در 
این موضوعات وارد شود و قطعا شــورای نگهبان در مورد این 
طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، 
ماحظــات و مصلحت های ملی توجه خواهد شــد. در همین 
ارتباط هم رئیس جمهور رســما اعام کرد که : » دولت  با این 
مصوبــه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک 
مضــر میداند«.  رئیس جمهور که در جلســه هیات دولت روز 
چهار شــنبه ۱۲ آذر ماه عدم حضــور خود در مجلس بمنظور 
تقدیم بودجــه را موکول به احتیــاط در رعایت پروتکل های 
بهداشتی عنوان میکرد در ارتباط با مصوبه روز گذشته مجلس 
میگوید: » در این شــرایط مهم اســت که آمار و ارقام سالهای 
گذشــته را دقیقاً مورد توجه قرار دهیــم. در تمام زمینه ها از 
جمله زمینه هسته ای شرایطی که امروز داریم به مراتب باا تر 
از هشت سال گذشته است. ما امروز قادریم با IR۶ زنجیره غنی 
سازی داشته باشیم . قدرتی که امروز در زمینه هسته ای داریم 
 IR۲ و IR۱ بســیار بیشتر از گذشته اســت. ما در زمینه تولید
امروز به IR۸ و IR۹ رســیدهایم. ما امروز قادریم IR۲M را در 
 IR۶ زنجیره های متعدد غنی سازی کنیم. همچنین قادریم با
زنجیره غنی ســازی داشته باشیم.اینچنین توانمندی ای هیچ 
گاه در کشــــور وجود نداشـته 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 رقابتهای سیاســی یا انتخاباتی که به نظرم هنوز زود 
است وارد این عرصه شویم، باعث شود اخاق را زیر پا بگذاریم و 
یا حقایق را نگوییم«. آنچه که مسلم است خروج ایران از توافق 
نامه داوطلبانه پروتکل الحاقی حقی است که ملت ایران و صد 
درصد مجلس باید بر آن نظر داشــته باشــد و اظهارات رئیس 
جمهور میتواند رعایت حفظ اقدامات خود را در کوتاه آمدن در 
مذاکرات ســعد اباد را داشته باشد و هم چنین اقدام مجلس را 
به امری انتخاباتی متهم نماید که منظور محمد باقر قالیباف و 
کاندیداتوری احتمالی وی در سال ۱۴۰۰ است. اماینکه احتیاط 
دولت چه میزان به سود منافع ملی است قهرا در واکنش جهانی 
دشمنان ایران تعریف خواهد شد. ورود جو بایدن به کاخ سفید 
است که احتیاط دولت را غلیظ تر کرده است و هم اجازه انتقام 
گرفت درمقابل ترور شــهید فخری زاده را مجاز نمیدانند و هم 
دست مجلس را برای تقابل با اقدامات تروریست و مواضع غرب 

در پوست گردو میگذارد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در نامه های جداگانه به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: یک بار هم شده با تروریسم در ایران مانند تروریسم 
در فرانسه و اتریش برخورد کنید و بدون گزینش گری، ترور شهید فخری زاده را عملی تروریستی اعام کنید.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر،  علی  
باقری کنی در نامه های جداگانه به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار محکومیت صریح ترور شهید فخری زاده به عنوان عملیات تروریستی 
شد.دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران، با اشاره به جنایت ترور دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشورمان، شهید محسن فخری زاده، تصریح 
کرد: »انفعال و بی عملی در برابر این اقدام مجرمانه، شائبه  مشروعیت بخشی به تروریسم را تقویت کرده، افراطی گری و تروریسم را اشاعه داده و موجبات مسئولیت 
بین المللی ســازمان ملل متحد را فراهم خواهد آورد«.وی با یادآوری موضع گیری های صریح و شــفاف دبیرکل سازمان ملل متحد در قبال حوادث تروریستی در 
دیگر کشورها ازجمله اتریش )بیانیه ۳ نوامبر ۲۰۲۰( و فرانسه )بیانیه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰(، از وی به  عنوان عالی ترین مقام رسمی سازمان ملل خواسته است تا به 
دور از هرگونه گزینش گری نسبت به شناسایی این عملیات به  عنوان عملیاتی تروریستی و سپس محکومیت آن مبادرت ورزیده و بر لزوم همکاری کشورها برای 
اجرای عدالت در قبال تروریست ها تأکید کرده و در نهایت به منظور اجرای ماده ۹۹ منشور ملل متحد، توجه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل را به 
این ترورِ دولتِی ناقض صلح و امنیت بین المللی جلب کند.علی باقری کنی، با اشاره به این که پدیده »تروریسم دولتی« به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست های 
نامشــروع و غیرقانونی قدرت های بزرگ عمل می کند، تأکید کرد: »تروریســم دولتی، بیش از هر زمان دیگری، صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید و 
حقوق بشر را در معرض نقض مستمر قرار داده  است«.دبیر ستاد حقوق بشر در این نامه ها با اشاره به برخورد سیاست زده، تبعیض آمیز و دوگانه غربی ها با پدیده 
شــوم تروریسم، تصریح کرد: »کیفرزدایی از تروریست ها و »تروریسم شویی«، جامعه جهانی را با چالش های جدیدی در رابطه با صلح و امنیت بین المللی مواجه 
کرده  است«.باقری کنی با تأکید بر این که ترور ناجوانمردانه دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی ایران، شهید محسن فخری زاده نقض آشکار قواعد آمره 
و غیرقابل تخطی حقوق بین الملل بشــر از جمله نقض حق حیاِت مندرج در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی است، تصریح کرد: »ترور دانشمند 
ایرانی، عاوه بر این که مسئولیت بین المللی دولت های بانی و حامی و همچنین مسئولیت کیفرِی فردی مباشران و معاونان و شرکای این جنایات را به دنبال دارد، 
مسئولیت بین المللی ناشی از ترک فعل و سکوت سایر کشورها و سازمان های بین المللی از جمله کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر این قبیل نقض های 

آشکار قواعد آمره را نیز به دنبال خواهد داشت.

از امروز شــنبه بنا به گفته مسئوان تمهیدات برای شهر تهران از وضعیت 
قرمــز کرونایی خارج و وارد مرحله نارنجی می شــود، تغییر وضعیتی که 
در کارکرد صنــوف،ادارات و... تغییراتی ایجاد می کنــد و در این گزارش 
تمامــی تمهیدات در نظر گرفته شــده از محدودیت هــای تردد تا نحوه 
فعالیت مشــاغل وصنوف در تهران و سایر شهرهای استانهای کشور بیان 
شــده است. با اعام نارنجی شــدن وضعیت کرونایی تهران و برخی دیگر 
از شهرهای کشور تمامی مسئوان و ســازمانهای ذیربط به بیان اقدامات 
و باید و نبایدهای این شــرایط پرداختند، به گونه ای که قرارگاه عملیاتی 
مبارزه با کرونا در اطاعیه خود، کلیات روند اعمال محدودیت های مبارزه 
با کرونا از شنبه هفته آینده را اعام و تاکید کرده است: شرایط تعدادی از 
شــهرها از وضعیت قرمز به نارنجی و برخی دیگر از وضعیت نارنجی به زرد 
تغییرکرده است؛ اما برآوردهای علمی وتخصصی، براین واقعیت تاکید دارد 
که شــرایط کنونی،کامًا شکننده بوده و با کمترین سستی و سهل انگاری 
در اجرای دستورالعمل ها، مجدداً به حالت نامطلوب قبلی بازخواهد گشت 
و درآن صــورت، اعام مجدد وضعیت قرمز در این شــهرها و اجرای کامل 
محدودیت ها و تحمل دشــواری های ناشی ازآن برای عموم مردم اجتناب 

ناپذیر خواهد بود.

ورود و خروج ممنوع!
بر همین اســاس از ابتدای هفته آینده، کماکان ورود خودروهای شخصی 
با پاک غیربومی، به شهرهای قرمز و نارنجی و همچنین ورود خودروهای 
شــخصِی پاک بومِی شهرهای قرمز و نارنجی به سایرشهرها ممنوع است 
و سایرمحدودیت های پیش بینی شده درخصوِص ترددها، منطبق برطرح 
جامع مدیریت هوشــمند محدودیت ها اعمال خواهد شد.ضمناً همچون 
دوهفته قبل، تردد شــبانه خودروهای مشمول، ازساعت ۲۱ الی ۴ بامداد، 
درهمه شهرهای قرمز و نارنجی با جمعیت باای ۲۰۰ هزار نفر، ممنوع است 
و در مورد متخلفین براساس تشخیص دوربین های پلیس، جریمه صادر و 

اعمال قانون می شود. 
همچنین در اطاعیه ای که از سوی کمیته اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با 
کرونا اعام شده، آمده است که ممنوعیت ورود خودروهای شخصی باپاک 

غیر بومی به شهرهای نارنجی و قرمز، ممنوعیت ورود خودروهای شخصی 
پاک بومی شهرهای نارنجی و قرمز به سایر شهرها،تداوم منع تردد شبانه 
از ســاعت ۲۱ لغایت ۴ صبح در شهرهای نارنجی و قرمز با جمعیت باای 
۲۰۰ هزار نفر و فعالیت ادارات و دســتگاههای دولتی ضروری در شهرهای 
نارنجی، با تشخیص بااترین مقام مسئول)در سطح ملی یا استان(نسبت به 
کاهش حضور تا یک سوم کارکنان و دستگاههای غیرضرور تا یک دوم)۵۰ 
درصد( کارکنان، برگزاری جلســات اداری در فضای سربسته شهرهای زرد 
حداکثر تا ســقف ۳۰ نفر، در شــهرهای نارنجی ۲۰ نفر و قرمز ۱۵ نفر، با 

رعایت دستورالعمل های اباغی، اعمال می شود.

فعالیت 50 درصدی ادارات و پاساژها
بعد از صدو اطاعیه رسمی از سوی کمیته اجتماعی انتظامی ستاد مبارزه با 
کرونا، بندپی استاندار تهران نیز با اشاره به وضعیت نارنجی تهران اعام می 
کند: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا فعالیت پاساژها و مجتمع ها با توجه 
به اینکه در گروه مشــاغل ۲ هستند برای هفته آتی امکان پذیر است، اما 
همانطور که در این دو هفته همکاری کرده اند باید از این پس نیز با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی به گونه ای فعالیت کنند که دوباره به وضعیت 
قرمز بازنگردیم و شــاهد توقف فعالیت آنها نباشیم.وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با تاکید بر اینکه شاخص ستادملی مدیریت کرونا در هر 
۱۰۰ هزار نفر تعداد بستری ۴ نفر برای شهر زرد، ۶ نفر برای شهر نارنجی 
و ۱۰ نفر برای شــهر قرمز اســت، ادامه می دهد: به حمداه با همکاری و 
مشارکت مردم، کانشهر تهران و استان تهران به جز پیشوا از وضعیت قرمز 
خارج شده است لذا فعالیت گروه های ۳ و۴ در این وضعیت ممنوع و گروه 
۱ و ۲ امکان پذیر است و فعالیت ادارات نیز به صورت ۵۰ درصد خواهد بود.

فعالیت مجاز گروه های شغلی 1و 2
مرکز اطاع رســانی پلیس پایتخت نیز در اطاعیه ای اعام کرد: علیرغم 
پایــان محدودیت های کرونایی و تعطیلی دوهفتــه ای صنوف، تا کنترل 
بهتر وضعیت بیماری ، همچنان فقط صنوف گروه های شغلی ۱ و۲ مجوز 

فعالیت داشته باشند.

براساس ایحه بودجه بررسی شد؛

رمزگشایی از معمای ارز ۴۲۰۰تومانی
 اکونومیست: ذخایر ارزی ایران به ۶5 میلیارد دار می رسد

 دارایی 19 میلیارد داری ایران 
نزد بانک های خارجی

 زادبوم مطرح کرد؛

رشد۹درصدیصادراتدرآبانماه

واحد اطاعات اکونومیست از دارایی حدود ۱۹ میلیارد داری ایران نزد بانک های خارجی در پایان ژوئن ۲۰۲۰ خبر 
داد و کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال ۲۰۲۰ را ۶۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دار پیش بینی کرد.واحد اطاعات 
اکونومیست در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های مربوط به ریسک کشوری ایران، درجه ریسک کشوری 
ایران را همچنان CCC ارزیابی نمود. اکونومیســت ماه اکتبر نیز درجه ریسک کشوری ایران را CCC ارزیابی کرده 
بود. ریسک حکومتی ایران CCC تشخیص داده شده است. دولت ایران به دلیل وجود مشکات در صادرات نفت و 
تحریم های آمریکا با رکود اقتصادی و کسری بودجه فزاینده روبرو است. بیماری کرونا و افت قیمت نفت نیز به این 
فشارها افزوده است. تاش ها برای تنوع بخشیدن به درآمدها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز نیز به دلیل 

ضعف اقتصادی چالش برانگیز بوده است. ....

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد؛

بیمه اجباری 30میلیون مسکن بر اساس قانون جدید
مرز حمایت و مقاومت شاخص بورس کجاست؟

سهامدارانمنتظررشدسریعشاخصنباشند
بررسی روندها در معامات بازار سرمایه نشان از خروج هیجان و رفتار غیرتحلیلی از معامات دارد. 
این روند تعادلی می تواند در آینده ریسک بازار سرمایه را کاهش دهد.تحلیل روند در بازارهای مالی 
می تواند یکی از روشــهای موثر در ارزیابی عملکردها باشــد. در بازار ســرمای نیز به عنوان یکی از 
بازارهای مالی می توان روندهای شاخص کل و شاخص کل هم وزن را به عنوان ساده ترین روش های 
تحلیلی در نظر گرفت.بورس در ایران پس از رشــد سریع شــاخص کل از مهرماه سال ۹۸ تا نیمه 
مرداد سال ۹۹، یک دوره ریزش سه ماهه را تجربه کرده است. دایل متفاوتی را می توان برای رشد 
و اصاح بیان کرد، اما نکته حائز اهمیت رشد قابل توجه افرادی است که طی سال گذشته و امسال 

کد بورسی دریافت کرده اند.

ایجاد هیجان برای رشد سریع بورس
در ماه های ابتدایی سال جاری سهامداران حقیقی که تازه وارد بورس شده اند، به دلیل آموزش ندیدن 
و قرار گرفتن تحت تاثیر فضای مجازی و سیگنال فروشان، دست به معامات هیجانی می زدند. نشانه 
این معامات هیجانی تشکیل صف های چند ده میلیونی خرید و گاهی هم همین صف ها در بخش 
فروش شــکل می گرفت.رفتار هیجانی در بازار سرمایه طی این مدت به یک رویه تبدیل شده است؛ 
اما در به نظر می رسد، طی معاماتی که در دو هفته گذشته انجام شده است، این رفتار هیجانی تا 
حدود زیادی جای خود را به تحلیل داده است. البته سهامداران باید در این زمینه از تحلیل تکنیکال 

و بنیادی استفاده کنند تا به ارزیابی درست و منطقی در این زمینه دست پیدا کنند.

مقاومت و حمایت در بازار سرمایه
ترازهای حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از مهمترین مفاهیم در روانشناســی بازار سرمایه و 
عرضه و تقاضا هستند. این ترازها، سطوحی از قیمت ها هستند که معامله گران تمایل به خرید سهام 
)در نزدیکی تراز حمایت( و فروش سهام خود )در نزدیکی تراز مقاومت( دارند.وقتی که این خطوط 
روند شکسته شــوند، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روان شناسی تغییرات قیمت سهام 

تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.

شاخص کل به مقاومت خورده است؟
یکی از مواردی که همه سهامداران بر اساس آن تصمیم گیری می کنند، مقاومت ها و حمایت هایی 
اســت که بر اساس تحلیل تکنیکال در اختیار آنها قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران، شاخص 
یک میلیون و چهار صد و هشــتاد واحد را یک مقاومت معتبر برای شاخص کل می دانند.بر همین 
اساس معامات روزهای گذشته با رسیدن شاخص به این عدد، با عرضه بیشتری مواجه بوده است. 
کاهش رشــد طی معامات روز سه شــنبه و منفی شدن شاخص کل در روز چهارشنبه این مساله 
را تائید می کند.از دیگر ســو، بســیاری از نمادهای بزرگ و اصطاحا شاخص ساز نیز به یک سطح 
مقاومتی رسیده اند. این مساله عاوه بر مقاومت شاخص کل، فشار عرضه در بازار سرمایه را طی دو 
روز پایانی هفته افزایش داده است.بازار در روزهای گذشته بیشتر به سمت تعادل تمایل داشته است. 
یعنی عرضه و تقاضا در حال تعادل بوده و صف های خرید و فروش زیادی تشکیل نشده است. البته 
میزان صف های خرید طی روزهای گذشته بیشتر از صف های فروش و قدرت فروشنده ها بوده است 

که توانسته شاخص را سبزپوش کند.

روند شاخص کل  هموزن بورس
طبق تحلیل تکنیکال، تا زمانی که شاخص باای ۱۳۷۰ باشد، هدف شاخص یک میلیون و پانصد و 
هفتاد هزار واحد )۱.۵۷۰.۰۰۰ واحد( و بعد از شکست این محدوده مقاومت ،هدف بعدی یک میلیون 

و هفتصد و بیست هزار واحد )۱.۷۲۰.۰۰۰ واحد( خواهد بود.

مهمترین حمایت های بازار سرمایه از منظر تحلیل تکنیکال
طبق تحلیل تکنیکال اولین حمایت از بازار ســرمایه در شاخص یک میلیون و چهارصد و سی هزار 
واحد )۱.۴۳۰.۰۰۰ واحد( خواهد بود. این عدد از شــاخص یک مقاومت معتبر بوده اســت که طی 
روزهای گذشته شکسته شده است. حمایت بعدی نیز عدد یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار واحد 
)۱.۳۷۰.۰۰۰( خواهد بود.طبق آنچه گفته شد، بورس وارد نوعی فاز تعادلی شده و سهامداران نباید 
منتظر روند سریع رشــد شاخص کل بازار باشند. این روند که می توان بر اساس تحلیل تکنیکال و 
بنیادی بازار را تحلیل کرد، به نظر برای بازار ســرمایه نوعی پشــتوانه ایجاد کرده است. در ماه های 
گذشــته بیشتر هیجانات تعیین کننده روند بازار شده بود که رشد سریع و یا اصاح ۴۵ درصدی را 

می توان نتیجه این نوع معامات دانست.

دبیرستاد حقوق بشر درنامه هایی به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل:

 بدون گزینش گری، ترور شهید فخری زاده
 را عملی تروریستی اعام کنید
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خاکریزهستهایبشکند،دشمنطمعمیکند
نماینده رهبر انقاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: بند ۵ برجام، هسته ای را در نطنز 
متمرکز کرد و بعد دشــمن آنجا را منفجر کرد.ســعید جلیلی نماینده رهبر انقاب در 
شــورای عالی امنیت ملی در مراسم بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده، که 
به میزبانی بسیج اساتید پنج دانشگاه بزرگ تهران با حضور صدها استاد دانشگاه برگزار 
شد، گفت: انقاب علمی، جهت علم را از سمت منافع مستکبران به سوی منافع توده های 
مستضعف تغییر داد و به جای ایجاد ناامنی، موجبات تامین امنیت برای ملت ها را فراهم 
کرد. انقاب علمی یعنی قیام دانشمندان با ایمان در برابر انحصار و انحراف علم.وی افزود: 
شــاید در چنین جلسه ای که برای بزرگداشت این شــهید بزرگوار برگزار می شود، این 
پرسش، پرسش مهمی باشد که چرا در جهان امروز با این همه ادعا درباره آزادی، تمدن 
و… دانشمندان هدف تروریســت ها قرار می گیرند.نماینده رهبر انقاب در شورای عالی 
امنیت ملی با بیان اینکه مردم ما و مردم دنیا با تناقض هایی که بین شعارها و رفتارهای 
غرب هست، آشنا هستند، گفت: کسانی که شعار بازار آزاد آن ها گوش فلک را کرد کرده 
اســت، اگر در آن سوی جهان، دو نفر بخواهند تراکنش بانکی انجام دهند، میگویند این 
کار باید با موافقت آن ها انجام شود.جلیلی افزود: مردم ما به خوبی شاهد هستند کسانی 
که شــعار آزادی و لیبرال دموکراســی را مطرح می کنند، از رژیم هــا و افرادی که جزء 
مرتجع ترین رژیم ها و افراد هستند حمایت می کنند. کسانی که در زمینه اشغال، تجاوز 
و کشــتن انسان های بیگناه سرآمد هستند، الگوی دولت های غربی می شوند. به گونه ای 
که دولتمردان غربی بارها ادعا کرده اند که در غرب آسیا تنها رژیم اشغالگر و کودک کش 

صهیونیستی نمونه لیبرال دموکراسی است.

مقابله امروز تمدن غرب با دانش و دانشمندان روی قرون وسطی را سفید کرده 
است

وی گفت: موضوع مهم این اســت که یکی از ادعاهای تمدن غرب این است که از قرون 
وســطی عبور کرده ایم و دورانی که دانشمندان محاکمه می شدند، به سر آمده است. این 
ادعا در حالی اســت که امروز و در سال ۲۰۲۰ شاهد هستیم همین ها رفتاری دارند که 
روی قرون وســطی را سفید کرده اند. همین ها در رفتارهای خودشان محدودیت هایی را 
به دانشــمندان اعمال می کنند که بی سابقه اســت. اگر دست شان برسد، دانشمندان را 
بازداشت می کنند، و همین کسانی که ادعای تحقق نظام نوین جهانی دارند، دانشمندان 
را در لیست سیاه قرار می دهند.عضو شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: مردم جهان 
شاهد هستند در فهرست سیاه برخی سازمان های بین المللی، دانشمندان قرار می گیرند 
نه کسانی که بهره ای از علم نبرده اند. از آن بدتر دنیا شاهد است همان کسانی که آن ها را 
در فهرست سیاه قرار داده اند، توسط تروریست ها مورد هدف قرار می گیرند.جلیلی با اشاره 
به وجود اســم شهید فخری زاده در لیست سیاه سازمان های بین المللی گفت: در نهایت 
هم این شهید بزرگوار توســط تروریست ها مورد هدف قرار گرفت. ترور را هم خودشان 
معنی کرده اند که یعنی حد اعای ترســاندن. تمام تاش شان این است که دانشمندان 
ما را بترســانند. اینکه چرا این کار را می کنند، پرســش مهمی است که در مراکز علمی 
باید مورد کاوش قرار بگیرد. ســؤال ان است که چرا در این عصر، رفتار قرون وسطایی را 
در شکل ترور نشــان می دهند.وی گفت: غربی ها می دانند که امروز اگر قدرتی به دست 
آورده اند مرهون علم و دانش اســت. می دانند علم اســت که برای آن ها در عرصه هایی 
قدرت را ایجاد کرده اســت. طبیعی اســت بر این مبنا می خواهند قدرتی که دارند را در 
خودشان منحصر کنند و اجازه ندهند کسانی دیگر قدرتمند شود.عضو شورای راهبردی 
روابط خارجی با اشــاره به رجزخوانی های ترامپ گفت: فرد قبلی هم که او را باهوش و 
مؤدب می خواندند، در سند ۲۰۱۵ امنیت ملی آمریکا بیان می کند که ایاات متحده باید 
بتواند رهبری جهان را نه تنها اکنون بلکه تا یکصد سال آینده هم حفظ کند. چه کسی 
این حق را به او داده است؟ چرا ایاات متحده برای یکصد سال آینده هم باید رهبر جهان 
باشد؟جلیلی افزود: آنها می دانند اگر قدرتی به دست آوردند این قدرت را مرهون دانش 
پیشرفت های علمی های بودند و از این حیث می خواهند این قدرت را در میان خودشان 
منحصر کنند. آنها خودشان را در موضع رهبری جهان قرار داده و به همین خاطر اجازه 
دســت یابی به قدرت را به دیگران نمی دهند.وی تاکید کرد: در چنین فضایی اســت که 
افرادی بلند می شــوند که منکر علم نیستند و علم را قدرت می دانند، اّما این رهبری را 
نمی پذیرند و این نوع سلطه و انحصار را نمی پذیرند. این افراد به حکم آیه »قالوا َربَّنا اّل ثُّم 

اسَتقاموا«، می گویند شما چنین اجازه ای ندارید و این طور نیست که فقط شما قدرتمند 
باشید. دانشمندان مؤمنی که علم را جهت می دهند نه در جهتی که دشمنان می خواهند. 
ربوبیت را برای خدا می دانند و اســتقامت می کنند. این ها کسانی هستند که نه تهدید 

می شوند نه تطمیع و نه فریب تزویر دشمن را می خورند.

شهید فخری زاده نه ترسید نه تطمیع شد و نه با تزویر دشمن دچار تردید شد
عضو شــورای راهبردی روابط خارجی خاطرنشان کرد: دانشمندان مومن ما در برابر این 
منطق استکباری دشمنان ایســتادند و بدون ترس و نگرانی، حرکت بزرگ علمی خود 
را شــتاب دادند. آنها باعث شدند که دشمن بفهمد با ملتی مواجه است که دانشمندان 
مومنی مانند شهید فخری زاده دارد که نه از تهدیدات می ترسد، نه می توان او را تطمیع 
کرد و نه فریب تزویر دشــمن را می خورد ونه دچار تردید می شــود.جلیلی با بیان اینکه 
شــهید فخری زاده ســال ها در معرض تهدید بود، اّما در او اثر نمی کرد، تصریح کرد: این 
انسان ها ارزشمند هستند، چون لحظه ای دچار تردید نمی شوند. این ها مردان رشید عصر 
ما هستند که مصداق تعبیری هستند که خدا در قرآن درباره اصحاب کهف به کار می برد. 
قامو فقالوا ربنا رب الســموات واارض اینان هســتند که نمی پذیرند کسی بگوید برای 
صدســال آینده رهبری آینده جهان از آِن ماســت. آن ها نمی ترسند، نگران نمی شوند و 
می ایستند و حرکت بزرگی را شروع می کنند. این حرکت آنقدر ارزشمند است که دشمن 

متوسل به حذف فیزیکی آن ها می شود،

تنش زمانی ایجاد می شود که دشمن احساس کند ضربه اش هزینه ای ندارد
وی با بیان اینکه برخی صحبت از تنش زدایی مطرح می کنند، گفت: امروز هیچ عاملی به 
اندازه تردید، تنش زا نیســت.عضو مجمع تشیخص مصلحت نظام در ادامه با بیان بر این 
نکته که تردید در دفاع از حقوق ملت، عامل تنش زایی است، گفت: امروز هیچ عاملی به 
اندازه تردید در دفاع از حقوق، سرمایه و منافع کشور تنش زا نیست. اگر این تردید ایجاد 
شود، طمع دشمنان بیشتر شده و آنها را به تهدیدات بیشتری که متوجه امنیت و حقوق 
ملی ماست، تشویق می کند.جلیلی تاکید کرد: اگر تهدیدات دشمن هزینه مند نشود، او هر 
روز تهدید جدیدی را به شما تحمیل خواهد کرد. اینکه دشمن احساس کند می تواند به 
حقوق شــما تعرض کند و برای او هزینه ای هم نداشته باشد، خود عامل تنش زایی است.

وی تصریح کرد: برخی می گویند دشمن را تحریک نکنید تا تنش ایجاد نشوند. باید گفت 
چه چیزی دشمن را تحریک می کند؟ اینکه دشمن احساس کند می تواند حقوق شما را 
زیر پا بگذارد، این تحریک زا است یا زمانی که دشمن احساس کند تعرض به شما هزینه 
دارد؟ اگر دشمن احساس کرد که تعرض به شما هزینه ندارد، این تنش زا است.عضو شورای 
راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه امروز هیچ عاملی به اندازه تردید در دفاع ملت، موجب 
تنش نخواهد شد، تصریح کرد: اگر در دفاع از منافع مردم، تردید شد، طمع دشمن افزایش 
پیدا می کندجلیلی تصریح کرد: پاســخ ندادن به دشمن است که او را جری تر می کند و 
تهدیدهای بیشــتری را متوجه منافع و امنیت ما می کند. اگر برای رفتارهای تهدیدزای 
دشمن، هزینه ایجاد نشود، او هر روز تهدید جدیدتری را متوجه ما می کند. گفتند برجام 
برای تأمین امنیت بوده؛ مگر فعالیت صلح آمیز دانشمندان تهدید امنیت است؟وی گفت: 
این دشــمنی اســت که می گویند باید با آن توافق کنیم. یــک زمانی در همین موضوع 
هســته ای توافق برای چه بود؟ برای این بود که دشــمن از ایذا و اذیت و مزاحمت دست 
بــردارد و تحریم ها را بردارد. بعد گفتند اصًا هدف از مذاکره، رفع تحریم نبوده؛ هدف از 
مذاکره، امنیت بوده است، می خواستیم موضوع هسته ای امنیتی نباشد. اینکه دانشمندان 

شما فعالیت صلح آمیزی را زیر نظر آژانس داشته باشند، چه تهدید امنیتی بود؟

بند 5 برجام، هسته ای را در نطنز متمرکز کرد و بعد دشمن آنجا را منفجر کرد
عضو شــورای عالی امنیت ملّی تصریح کرد: در بند ۵ برجام به صراحت عنوان شده است 
که تحقیق و توســعه راجع به غنی سازی اورانیوم صرفاً باید در نطنز صورت بگیرد و نه 
جای دیگر؛ چرا آنها می خواستند این فعالیت ها را در جایی مانند نطنز متمرکز کنند؟ بند 
۵ برجام به دشــمن فرصت می دهد با هزینه کمتر فعالیت ها ی هسته ای کشور را هدف 
فعالیت های خرابکارانه قرار دهد بخاطر اینکه توان آن ها برای خرابکاری و تخریب متمرکز 
شــود و بتوانند با کمترین تمرکز و توان به اهداف شوم خود برسند.جلیلی تصریح کرد: 

در همین بند ۵ برجام قید شــده است که نباید فعالیت های تحقیقی در فردو که محلی 
زیر زمین و امن است، صورت گیرد. چون زیر کوه است ونمی تواند هدف قرار گیرد. بعد 
گفته می شــود هدف برجام اقتصادی نبود بلکه می خواست موضوع هسته ای ایران را از 

حالت امنیتی خارج کند.

نگرانی دشمنان ما از انقاب علمِی ناشی از انقاب اسامی است
وی گفت: امروز نگرانی دشــمن از انقاب علمی ای است که ذیل انقاب اسامی شکل 
گرفته اســت. این انقاب علمی یعنی قیام دانشمندان با ایمان در برابر انحصار و انحراف 
علم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این انقاب علمی، جهت علم 
را از ســمت منافع مستکبران به ســوی منافع توده های مستضعف تغییر داد و به جای 
ایجــاد ناامنی، موجبات تامین امنیت برای ملت هــا را فراهم نمود. انقاب علمی یعنی 
قیام دانشمندان با ایمان در برابر انحصار وانحراف علم.جلیلی با بیان اینکه علی رغم همه 
تاش های دشمن، دانشمندانی در کشور وجود دارند که نگران نیستند و حرکت خود را 
با شتاب ادامه می دهند، گفت: این یک انقاب علمی در سطح جهان است که کسانی نه 
تطمیع می شوند و نه می ترسند. این همان موضوعی است که در بیانیه گام دوم انقاب 
رهبر معّظم انقاب بر روی آن تأکید می کنند و می فرمایند که امروز ســنگ بنای یک 
انقاب علمی ایجاد شده است.وی افزود: شهیدان ما یک انقاب در علم ایجاد کردند و به 
علم یک بُعد جدید بخشیدند و آن، جهت الهی است که علم را در جهت منافع ملت های 
مســتضعف پیش می برد نه مستکبران. شهدای هســته ای ما این انقاب علمی را ذیل 
انقاب اسامی رقم زدند.عضو شورای عالی امنیت ملّی افزود: دانشمندانی مثل فخری زاده، 
شهریاری، رضایی نژاد، علیمحّمدی و احمدی روشن ایستادند و نترسیدند و علم را جهت 
دادند. علم را در جهت و مسیر متعالی برای بشریت قرار دادند، در جهت منافع ملت های 
محروم نه یک مشت مستکبر قلدری که از هیچ جنایتی ابا ندارند.جلیلی با اشاره به کتاب 
یک نویسنده صهیونیست که درباره پرونده های خرابکاری و تروریستی رژیم صهیونیستی 
است، تشریح کرد: نویسنده صهیونیست نوشته است که برای مقابله با فعالیت های علمی 
ایران برخی دنبال تخریب تاسیســات بودند اما برخی پیگیر ترور دانشمندان بودند زیرا 
نقش عامل انسانی بســیار مهم تر است؛ چرا که دشــمن می داند دانشمندان کشور در 
خاکریز اول انقاب علمی مردم ایران قرار دارند. جلیلی تصریح کرد: اینجاست که رهبر 
معّظم انقاب در همین بیانیه گام دوم می فرمایند به پا خیزید و دشمن کینه توز را که از 
این جهاد علمی بیمناک است ناکام سازید. امروز نگرانی دشمن از این انقاب علمی است.

خاکریز هسته ای بشکند، دشمن در سایر خاکریزها طمع می کند
وی همچنین با بزرگداشــت یاد شهدای هســته ای، به ویژه شهید محسن فخری زاده، 
خاطرنشــان کرد: امروز خاکریز اول جهاد علمی، دانش هسته ای است و دفاعی که امروز 
از حقوق هسته ای می کنیم دفاع از همه حقوق ملت و دفاع از امنیت کشور است چرا که 
اگر این خاکریز بشــکند، دشمن در سایر خاکریزها طمع می کند.عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام افزود: اگر در این خرمشــهر مقاومت جانانه ای صورت نگیرد، دشــمن به 
شهرها و دستاوردهای دیگر شما طمع خواهد کرد. چنان که وقتی دشمن احساس کرد 
می تواند در عرصه هسته ای تردید ایجاد کند، بافاصله موضوعات دیگر نظیر توان موشکی 

و صنعت دفاعی کشور را مطرح کرد.

شهید فخری زاده به ما پیام می دهد که نترسید و نگران نباشید
جلیلی با بیان اینکه این حرکت بزرگ و این میراث بزرگ را باید حفظ کرد، گفت: امشب 
در اولین شب جمعه ای که این شهید، میهمان اباعبدال الحسین علیه السام است، دور 
هم جمع شده ایم که به او بگوییم راه تو را ادامه می دهیم. خداوند به تصریح قران از قول 
شــهدا به ما پیام بشارت داده است که نترســید و نگران نباشید. شهید فخری زاده پیام 
بشارت می دهد به کسانی که به او ملحق نشده اند که »ا َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ا ُهْم یَْحَزنُوَن«؛ 
نترســید و نگران نباشید، و این پیام، پیام بسیار امیدبخشی است.وی در پایان گفت: ان 
شاءال این مسیر با پویایی و شتاب بیش از پیش ادامه خواهد داشت و از خداوند متعال 
خواستاریم تا رهروان خوبی برای شهدای هسته ای بوده و از میراث گرانقدر آنها به خوبی 

حفاظت کنیم.

 گفت وگوی تلفنی روحانی با اردوغان:
انتقام خون شهید فخری زاده حق دولت 

ایران است
رئیس جمهور ترور دانشــمند ایرانی توســط صهیونیســت ها را یک 
جنایت بزرگ و غیرانســانی دانســت و گفت: بدون تردید این حادثه 
تروریســتی نشان از عجر و ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در 
برابر حرکت های علمی و پژوهشی دانشمندان ماست. حجت ااسام 
والمسلمین حسن روحانی رو پنج شنبه در گفت وگوی تلفنی با رئیس 
جمهور ترکیه، با قدردانی از ابراز همدردی این کشــور با مردم ایران 
و همچنین محکومیت این  ترور توســط آنکارا، خاطرنشان کرد: برای 
ما  شیوه ای که در این ترور استفاده شده و  این که توسط  چه کسانی 
انجام گرفته اســت، کامًا مشخص اســت.روحانی با بیان اینکه این 
دانشمند ایرانی در ماه های اخیر زندگی اش بیشتر وقت خود را صرف 
مبارزه با کرونا و تکمیل پژوهش ها برای ســاخت کیت های تشخیص 
این بیماری نموده بود، اظهار داشــت: ترور این دانشمند یک جنایت 
بزرگ و اقــدام غیرانســانی بود.رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به 
اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا درمورد بازگشــت این کشــور 
بــه توافق برجام، تصریح کرد: ما بارها بر این مســئله تأکید کرده ایم 
کــه اگر طرف های مقابل مــا در این قرارداد بــه تعهدات خود عمل 
کنند ما هم  به تعهدات خود عمــل خواهیم کرد.روحانی در ادامه با 
اشــاره به روند همکاری های دو کشــور ایران و ترکیه گفت: اراده هر 
دو کشور بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری بوده است ولی متأسفانه 
تحریم آمریکا مانع این شــده بود که ما بتوانیم به راحتی به تجارت و 
همکاری های اقتصادی و بانکی بین خود ادامه دهیم.روحانی همچنین 
با تأکید بر توسعه و تعمیق روابط با ترکیه در همه زمینه ها بر اجرایی 
و عملیاتی شــدن توافقات ششمین نشست شورای عالی همکاری های 
راهبردی و کمیســیون های مشــترک اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

رئیس جمهــور همچنین ضرورت همکاری و همفکری ایران و ترکیه 
درخصوص مســائل بین المللی را مورد تأکید قــرار داد و گفت: برای 
جلوگیری از رخنه دشمنان اسام، ترمیم شکافی که در دنیای اسام 
وجود دارد یک نیاز فوری اســت و ایران و ترکیه می توانند با مشورت 
و همــکاری همدیگر اختافات جهان اســام را کاهش دهند و امت 
اســامی را به وحدت دعوت کنند.روحانی در ادامه با اشاره به ادامه 
بحــران عالمگیر بیماری کرونا در جهان بر مشــارکت و همکاری دو 
کشور در تأمین نیازمندی های دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین 
تبادل تجربیات تأکید کرد.رئیس جمهور همچنین با اشاره به بحران 
قره باغ بین دو کشــور آذربایجان و ارمنســتان بر ضرورت جلوگیری 
از نفوذ تروریســت ها در منطقه و مشکات ناشــی از آن تأکید کرد.

رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفت وگوی تلفنی با تســلیت شهادت 
دانشــمند ایرانی شــهید محســن فخری زاده به دولت، ملت ایران و 
خانواده آن شــهید، این اقدام تروریستی را به شــدت محکوم کرد و 
گفت: بی تردید  این حمله تروریســتی، صلــح و آرامش منطقه ما را 
هــدف قرار داده اســت.»رجب طیب اردوغان« با ابــراز امیدواری به 
اینکه عامان این جنایت هرچه زودتر شناســایی و به دســت عدالت 
سپرده شــوند، گفت: امیدوارم امیدها و نقشه های محافل سیاهی که 
می خواهند منطقه ما را به بی ثباتی بکشــانند نقش بر آب شود.رئیس 
جمهور ترکیه با اشــاره به شرایط جدید بین المللی و آغاز دوره جدید 
در دولت آمریکا، گفت: امیدوارم در دوره دولت جدید آمریکا، ذهنیت 
مبتنی بر تهدید و تحریم جای خود را به گفت وگو و همکاری و تعامل 
با کشورها بدهد.اردوغان در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه و تعمیق 
بیــش از پیش روابــط ایران و ترکیه تأکید کرد کــه اجرا و عملیاتی 
شدن سریع مصوبات و توافقات شورای عالی همکاری های راهبردی دو 

کشور را از نزدیک پیگیری می کند.

رئیــس مجلس گفت: عــده ای می گویند مجلس هول 
شده، کسی هول نشده است؛ همه ما 7 ساله منتظریم 
کاری انجام بدهید و مردم آرزویشان این است با دولت 
دوازدهم با خاطره خوش خداحافظی کنند. محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای در گفت وگوی زنده با 
مردم از شــبکه یک ســیما ضمن تبریک و تســلیت 
شهادت محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان 
گفت:  در این شــب ها مردم در ســیل خوزســتان به 
خصوص اهواز و آبادان هستند، به آنها خداقوت می گویم 
و امیدواریم نیروهای دولتی و مردمی کمک کنند تا آنها 

از این شرایط سخت بگذرند.

نباید دغدغه ای جز دغدغه مردم داشته باشیم
وی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم بدون شــک 
نباید دغدغه ای به جز دغدغه مردم داشــته باشیم و 
طبیعتاً با گرانی ها آشــنا هســتیم و در فرصت هایی 
که پیدا می شــود در میان مردم حضــور یافته و با 
مردم صحبت می کنیــم و در این بخش به طور جد 
مردم گله مندند.رئیس مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: ایــن جای تعجب نیســت که بنــده در یکی از 
همین بازدیدها دیدم که پشــت یک نانوایی نوشته 
شده نان نســیه داده نمی شود؛ من تعجب کردم که 
چطور چنین اتفاقی افتاده اســت بــه داخل نانوایی 
رفتم صحبت کردم و دیدم کسانی هستند که کارگر 
بوده و در این شــرایط سخت با توجه به اینکه کارگر 
روزمزد هســتند فرصت خرید نان پیدا نمی کنند و 
حتی برای خرید نان مشــکل دارند.قالیباف با بیان 
اینکه واقعاً مشــکات زیاد است، گفت: مردم از نان 
که ساده ترین موضوع است دچار مشکل است تا سایر 
موارد؛ اخیراً در موضوع مرغ نیز دچار مشکل شدیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: من فکر 
می کنم بحث گرانی را باید به دو بخش تقسیم کنیم، 
یکســری از مشکات ریشه ای است. وقتی ما شرایط 
تحریم و کرونا را نداشتیم همه مردم پذیرفته بودند 
که نزدیک عید ۲۰ الی ۲۵ درصد به قیمت ها اضافه 
می شــود و معنی آن این اســت که تورم ۲۵ درصد 
برای مردم امری طبیعی بود و سالی یکبار انتظار آن 

را می کشیدند.

در سال آینده دچار کسری بودجه هستیم
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت:  اکنون اگر مردم 
خیلی ناراحت هســتند به خاطر این اســت که گاهی 
اوقات تورم را در سال چند بار متوالی می بینند و ثباتی 
در قیمت ها وجود ندارد، این بحثی ریشــه ای است که 
چرا چنین اتفاقاتی می افتد. اســاس ایــن موضوع به 
کسری بودجه ای برمی گردد که در دولت های گذشته تا 
به امروز بوده و هست.قالیباف افزود: حتی در بودجه ای 
که روز گذشــته به مجلس ارائه شد نیز شامل حال آن 

می شود ما دچار کسری بودجه هستیم. 

 مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند
وی گفت: بحث مسائل مدیریتی نیز در این میان دخیل 
اســت. ما در شبکه تهیه یعنی در تهیه، تأمین و توزیع 
در کشــور دچار مشکات جدی هســتیم. این شبکه 
درستی نیســت و این ریشه در حوزه سومدیریت دارد 
و در نظارت بر اینها دچار مشــکل هســتیم. به عنوان 
مثال در حال حاضر با همه شــرایط ســخت ارزی که 
داریم ارز 4۲۰۰ تومان برای کااهای اساسی اختصاص 
می یابد یعنی تا ۲7 مهر )در 6 ماهه ابتدای سال( بیش 
از 4 میلیارد دار به اقام اساسی ارز قطعی واگذار شده 
اســت، اما ما آثار این را در بیرون نمی بینیم. یعنی مرغ 
کیلویی ۲8 هزار تومان شــده و دیگــر امروز پای مرغ 
به اندازه قیمت مرغ ۲ ســال قبل شــده است و مردم 
قدرت خرید خود را از دست داده اند اینها به ضعف های 
مدیریتی برمی گردد.رئیس مجلس شورای اسامی در 
ادامه سخنان خود بیان کرد: طبیعتاً ما در مجلس کار 
اجرایی که نمی کنیم و نباید هم اینطور باشد بنده هم 
تأکیــد داریم ما به جای دولت ننشــینیم مجلس اگر 

بخواهد به جای دولت بنشیند یک اشکال است.

امسال بودجه دولتی 850 هزار میلیارد است
رئیس مجلس شــورای اســامی اظهار داشت: ۲ سال 
است که شــرکت های دولتی باید درآمدشان را بیاورند 
ضمن اینکه در رابطه با ایحه بودجه ۱4۰۰ باید بگویم 
امسال بودجه دولتی 8۵۰ هزار میلیارد است اما بودجه 
شرکت های دولتی براساس قانون پیگیری شده ۱۵۰۰ 

میلیارد تومان است یعنی تقریبا ۲ برابر بودجه است.

باید متخلفان در نابسامانی بورس جریمه شوند 
رئیس مجلس شــورای اســامی در ادامه در خصوص 
مســائل حوزه بازار بورس گفت: ما ایحه دو فوریتی را 
دقیقا برای افزایش ســرمایه از محل سود سهام بدون 
حق تقدم در دستور قرار داده ایم، البته اینکه در بورس 
با کسانی که درست کار خود را انجام نمی دهند برخورد 
قضایی صورت گیرد، مخالف هســتم اما بورس باید به 
وظایف نظارتی خود بپردازد. رئیس ســازمان بورس در 
جلســات متعدد در مجلس حضور پیدا کرده، ما قانون 
داریــم و به تناســب متخلفین باید جریمه شــوند یا 
محدودیتی برای آنها ایجاد شود اما متأسفانه شاهد سوء 

مدیریت در این موضوع هستیم.

60 تــا 65 درصد مشــکات به دلیل ســوء 
مدیریت هاست

قالیباف در ادامــه در تعریف پایه های مالیاتی گفت: 
متأســفانه در برخی موارد که مردم مالیات می دهند 
بعضــی از ممیزی های مالیاتی بــا دریافت مبلغی از 
میزان مالیات افراد کم می کنند و بر همین اساس باید 
رویکرد هوشمندسازی در قانون مالیاتی اتفاق بیفتد 
که ما با تصویب قانون حوزه شبکه توزیع و فروش این 
بخش را موظف کردیم که از نیمه دوم سال اجرایی 
شود.وی گفت: مالیات باید از راه درست دریافت شود 
که یکی از آنها اوراق اســت، ما با فروش نفت خام به 
درآمد نمی رســیم، اما اگر نفت خام را به فرآورده ها 
تبدیل کنیم مثل بنزین در ســتاره خلیج فارس هم 
صادرات صورت می گیرد هم پول آن برمی گردد.وی 
با اشــاره به رشد نقدینگی گفت: ما از بانک ها قرض 
می گیریم و این به معنای افزایش پایه پولی و خلق 
پول است، به زبان عامیانه مردم می گویند اسکناس 

چاپ می کنند.

 برخی از مدیران با شجاعت تصمیم نمی گیرند و 
تردید دارند

وی در همین راســتا اضافه کرد: در حال حاضر برخی 
از مدیران با شجاعت تصمیم نمی گیرند و تردید دارند.

قالیباف گفت: با بیان اینکه بودجه نویسی کار ما است، با 
اصاح ساختار بودجه، در بودجه ای که دولت به مجلس 
تقدیــم می کند، تغییرات اساســی اتفاق می افتد و از 
آنجایی که اگر ماهیت بودجه عوض شود، باید به دولت 
برگردد، دولت، آقای نوبخــت و آقای رئیس جمهور با 

همراه بوده و به این موضوع اعتقاد دارند.

  بنزین باید لیتری 1500 تومان ســهمیه و 3000 
تومان قیمت آزاد باشد

وی در مورد این سوال که آیا تصمیم مجلس این است 
که قیمت بنزین افزایش پیدا کند، تاکید کرد: ما معتقد 
به همان لیتری ۱۵۰۰ تومان ســهمیه و 3۰۰۰ تومان 
قیمت آزاد هســتیم، چرا خانــواده ای که فاقد خودرو 
هســتند از یارانه این بخش اســتفاده نکنند. این ظلم 
اســت و در ساختار بودجه باید اصاح شود.قالیباف در 
پاسخ به این سوال که عده ای معتقدند که مجلس چرا 
به جای کمک به دولت مصوبه اقدام راهبردی برای رفع 
تحریم را آن هم در فضای بین المللی ایجاد شــده بعد 
از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ایجاد کرد و کشور را با چالش مواجه کرد. این حرف را 
غیرکارشناسی می دانم و اصا این طور نیست. ما دو راه 
برای تحریم داریم، یک راه این که اثر تحریم را خنثی 
ســازی کنیم یعنی به جای اینکه از قبل این کار را می 
کردیم حتی اگر تحریم نبود چرا نفت خام می فروختیم 
و آن را تبدیــل به فرآورده نکردیم چرا گاز را تبدیل به 
پتروشیمی و پاراپتروشــیمی و ... نکردیم و در شرایط 
کنونی باید اثر تحریم را کاهش دهیم. نگویند اگر ما این 

کارها را می کردیم FATF را انجام می دادیم.

بحث ما خروج از برجام نیست
رئیس مجلس شورای اسامی افزود: در این زمینه کار 
دقیقی انجام شده ضمن اینکه این بحث خروج از برجام 
نیســت چرا که بحث مجلس در این مورد نیست ما در 
ایــن طرح از مواد 36 و 37 برجام اســتفاده کردیم که 
گفته دوطرفی که به برجام متعهد هستند هرکدام که 
تعهد خود را انجام مــی دهند طرف مقابل خود اجازه 
دارد بــه همین میزان تعهد خــود را کاهش دهد.وی 
ادامه داد: از روزی که قرارداد برجام امضا شــد ما دچار 
مشــکاتی بودیم زیرا ما به تعهداتمان عمل می کردیم 
اما طرف های مقابل کوتاهی می کردند لذا ما در قانون، 
راهبــردی برای لغو تحریم ها آوردیم که در صورتی که 
طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند ما غنی سازی را 
به ۲۰ درصد برسانیم.قالیباف با اشاره به شهادت محسن 
فخری زاده، حادثه نطنــز که ماحصل اقدام نفوذی بود 
و شــهادت سردار سلیمانی گفت: ســردار سلیمانی را 
ترور کردند ســپس رئیس جمهور دولتی که حرف از 
دموکراسی می زند به طور رسمی اعام کرد که این ترور 
را آنها انجام داده اند، از سوی دیگر شاهد جاسوسی هایی 
هســتیم که آلوده کردن ســایت های هسته ای توسط 
بازرسان یکی از آنها بود لذا ما نمی توانیم در شرایطی که 
امنیت ملی مان را به خطر می اندازند و به هیچ تعهدی 
عمل نمی کنند واکنشی نشــان ندهیم.وی یادآور شد: 
در زمان ریاســت جمهوری اوباما، آقای جان کری در 
لندن گفت تعهدات ما مانع کسی نیست اما شرکت ها 
چون احســاس می کنند در صورت همــکاری با ایران 
تحریم می شوند به تعهدات خود عمل نکرده اند، آقای 
ظریف نیز بارها گفت که برجام اجرا می شود و مشکل 
در روح برجام اســت اما ما در این قانون راهبردی برای 
لغو تحریم ها بحــث خروج از برجام را مطرح نکردیم و 
بر اساس مواد 36 و 37 برجام موضوع کاهش تعهدات 
واقعــی را عنوان کردیم تا در حوزه سیاســت به تولید 

قدرت برسیم.

تا زمانی که در مقابل زیاده خواهی ها نایســتیم، 
نمی توانیم حق خود را بگیریم

رئیس مجلس شورای اســامی در ادامه اظهار کرد: تا 
زمانی که در مقابل زیاده خواهی ها نایستیم، نمی توانیم 
حق خود را بگیریــم، ما در این قانون نیز در چارچوب 
برجام موضوعاتــی را مطرح کردیم و عنوان کردیم هر 
موقــع طرف های مقابل به تعهــدات خود عمل کنند 
بافاصله ما به تعهدات قبــل برمی گردیم در واقع این 
قانون قابلیت برگشــت پذیری به برجام را پیش بینی 

کرده است.

آرزو داریم در 8 ماه باقی مانده، دولت کاری انجام 
دهد

قالیبــاف در توضیح موضع گیری هــای اخیر دولت 
به قانون راهبردی لغــو تحریم ها گفت: آقای رئیس 
جمهــور در موضوع ملی، امنیــت ملی و منافع ملی 
کشور باید با مجلس هم صدا باشد، آنها گفتند عده ای 
هول شــدند  در صورتی که اجازه دهند ما کارمان را 
انجام دهیم، همه مردم 7 سال است که منتظر انجام 
کاری از جانب دولت هســتند و آرزو داریم در 8 ماه 
باقــی مانده از دولت کاری انجــام دهند که مردم با 
خاطره خــوش با دولت دوازدهم خداحافظ کنند، ما 
نیز می خواهیم رفع تحریم به دست این دولت اتفاق 
بیفتــد و در مجلس در حوزه اقتصــادی نیز خود را 
برای مقابله با اثرات تحریم ها قوی می کنیم زیرا اگر 
قوی نشویم عزتمان لگدمال می شود.قالیباف در پاسخ 
به سوالی درباره کشمکش های بین دولت و مجلس 
گفت: هفته گذشته که خدمت رهبر معظم انقاب در 
چارچوب شورای عالی اقتصادی بودیم بعد از جلسه با 
آقای روحانی حدود 3۵ دقیقه درباره طرح معیشتی 
مجلس صحبت کردیم، ایشــان نگرانی ها و نقدهایی 
داشــتند که پس از توضیحات بنده اقناع شدند لذا 
همدلی و هماهنگی بین دولت و مجلس وجود دارد، 
درباره طرح معیشــتی مجلس جلساتی با وزیر رفاه، 
آقای نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه و آقای 
پورمحمدی در کمیسیون بودجه  و اجتماعی گذاشته 
تا چگونه اجرای آن را مشــخص کند لذا با توجه به 
ماه های پایانی ســال از آذر تا اسفند ماه را بر اساس 
این طرح اجرا می کنیم و برای فروردین ماه به بعد در 

بودجه سال ۱4۰۰ پیش بینی می کنیم.

قالیباف: 

 تحریم ها را لغو نکنند، غنی سازی
20 درصد می شود
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استانها نوبخت: 

یارانه۴۵هزارتومانیدرسال۱۴۰۰نیزپرداختمیشود
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در تشــریح جزئیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: یارانه ۴۵ هزار 
تومانی در ســال ۱۴۰۰ نیز پرداخت می شود و ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر در 
نظر گرفته شده است.محمدباقر نوبخت - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در برنامه تیتر امشــب شبکه خبر با موضوع جزئیات ایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: 
ساختار بودجه دو سال است که تغییر کرده است. بعد از مجلس یازدهم کل برنامه اصاح 
ساختار را تقدیم مجلس کردیم اگر در جایی مجلس احساس می کند که جای کار دارد ما 
هم کمک خواهیم کرد.وی افزود: مجلس فرصت دارد درباره بودجه ارائه شده اصاحاتی 
انجام دهد، اما هــر چی نیاز بود ما در بودجه در نظر گرفتیم.نوبخت گفت: بودجه 8۴۱ 
هزار میلیارد تومانی با ۱7 جلد پیوســت و کتاب به مجلس ارائه شــده اســت که کامًا 
با ســال گذشته متفاوت است.رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود: همه اعداد و  ارقام 
بودجه شفاف است و این در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. روز شنبه نیز خبرنگاران 
می توانند در محل سازمان برنامه هر سوال یا نقد و پیشنهادی را مطرح است، بیان کنند.

معاون رئیس جمهور افزود: بودجه در قانون، یک ساله و هدف رسیدن به برنامه با برآورد 
کردن منابع مالی است.

  23 درصد بودجه ما به نفت وابسته است
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: 23 درصد بودجه ما به نفت وابسته است. در بخش 
منابع عمومی دولت، آنچه مهم است درآمد های نفتی و درآمد های مالیاتی است. در ایحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد های نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 
از آن یاد شده است به ۱99.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال های گذشته بیش 
از ۵۰ درصد بودجه به نفت متکی بود که امســال این به 23 درصد رسیده است.نوبخت 
گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم اوراق در نظر گرفته شــده است.معاون رئیس جمهور 
افزود: ۴۱9 کیلومتر راه آهن خط دوم فقط افتتاح در نظر گرفته شــده است. بزرگترین 
تونل همین امســال به بهره برداری می رسد. 8۰ هزار واحد مسکونی محرومین امسال 
تحویل داده می شــود. خطوط شــهری حدود ۱۰3 کیلومتر و ۱۱ طرح آبرسانی شهری 

داریم که همه آن ها در بودجه لحاظ شده است.

16 هزار میلیارد تومان برای رفع فقر در نظر گرفته شده است
نوبخت گفت: ۱۶ هزار میلیارد برای رفع فقر در نظر گرفته شده است.رئیس سازمان برنامه 

و بودجه افزود: افزایش یارانه معیشتی در بودجه در نظر گرفته شده است. همه کارکنان 
دولت حقوقشان 2۵ درصد اضافه می شود. افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق 
بگیر در دستگاه های اجرایی و همچنین نیرو های مسلح به میزان 2۵ درصد است؛ بنابراین 
میزان افزایش حقوق سال آینده 2۵ درصد خواهد بود. برای کادر درمان بودجه هایی در 
نظر گرفته شــده است. حتی سربازان حقوقی که می گرفتند در این بودجه دو برابر شده 
اســت.رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ نیز 
پرداخت می شود. دار ۴2۰۰ تومانی برای تامین کاا های اساسی در نظر گرفته شده، اما 
چنانچه شــرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه ها 2 تا 3 برابر می شود.نوبخت 
گفت: دولت پیشــنهاد دهنده بودجه اســت و مهر نهایی را مجلس بر بودجه می زند و 
نمایندگان هر جا که ازم باشد می توانند تغییر دهند.معاون رئیس جمهور درباره کسری 
بودجه هم افزود: آنچه درباره کسری بودجه نگران کننده است؛ استقراض از بانک مرکزی 
اســت و در بودجه ارائه شــده هیچ پولی از بانک مرکزی استقراض نمی کنیم.وی درباره 
برخی حواشی ها درباره بودجه و ارائه آن گفت: نباید حواشی ها ما را گرفتار خود کند و 

ما مجبور باشیم در رسانه جواب آن را بدهیم که این خوشایند نیست.

 اراضی ملی به ارزش ۵۳۳ میلیارد ریال 
در استان اصفهان رفع تصرف شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(، علیرضا قاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از وقوع ۱۵ فقــره تعرض به اراضی 
دولتــی خبرداد و گفت: با دقت، هوشــیاری و تاش عوامــل یگان حفاظت از 
 اراضی اســتان تمامی ایــن اراضی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شــد.

وی بــا بیــان اینکــه ارزش تقریبی ایــن اراضــی در مجموع بالــغ بر  ۵33 
میلیــارد ریال اســت گفت: مســاحت اراضی بازپــس گیری شــده بیش از 
۴7 هــزار مترمربــع بوده که شــامل ۱۴ هزار و 8۱2 مترمربع در شهرســتان 
کاشــان، هفت هــزار مترمربع در شــهر وزوان واقع در شهرســتان شــاهین 
شــهر و میمه، ۱2۰ مترمربع در ترک آباد واقع در شهرســتان شهرضا،  22۰ 
متــر مربع در شهرســتان لنجان، حدود چهــار هزار مترمربع در شهرســتان 
 خوروبیابانک  و 2۱ هزار متر مربع آن مربوط به شهرســتان ســمیرم می شود.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: تیم های 
گشــت و مراقبت یــگان حفاظــت اراضی هم در ســطح ادارات شهرســتان 
هــا و هــم در ســتاد اداره کل به صورت شــبانه روزی و مســتمر عرصه های 
دولتــی را مورد رصــد و پایش قــرار می دهند و به محض مشــاهده هرگونه 
 تخلــف بــر روی اراضی ملی بــا متخلفان برخــورد قانونی صــورت می گیرد.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی اقدامات پیشگیرانه در اولویت 
این اداره کل قرار دارد که از جمله این اقدامات، نصب تابلو و عائم هشداردهنده و 
 گشت زنی در اراضی ملی بوده است تا مردم بدانند کدام اراضی مربوط به دولت است.

قاری قرآن با بیان ایــن مطلب که حفاظت از اراضی ملی جز وظایف تمام آحاد 
جامعه است از مردم خواســت، موارد تجاوز و تصرف غیرمجاز را به این اداره از 

طریق سامانه ۱۶۵۶  گزارش دهند.

معاون راهداری استان ایام خبر داد
آمادگی نیروهای راهداری ایام برای ارائه 

خدمات در جاده ها
ایــام _صمیم نیا _معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان ایام از آمادگی نیروهای راهداری ایــام برای ارائه خدمات در جاده ها 
همزمان با بارش ها در استان خبر داد.محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: در استان ایام 22۰ نفر نیروی راهدار در قالب 32 آمادگی نیروهای 
راهداری برای فصل زمســتان اکیــپ راهداری در حــال آمادگی اجرای طرح 
زمستانی هستند.وی با بیان اینکه برای اجرای طرح عملیات راهداری زمستانی 
22۶ دستگاه ماشین آات سبک، نیمه سنگین و سنگین در استان ایام تجهیز 
شده اند، افزود: این ماشین آات شامل بلدوزر، لودر، گریدر، کامیون، برف خور، 
نمک پاش، تراکتور و سایر دستگاه های سبک و سنگین است.معاون راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ایام با اشاره به تجهیز 2۱ باب راهدارخانه و ساختمان های 
راهداری برای اســتقرار عوامل راهداری، یادآور شد: بالغ بر ۱7 هزار تن ماسه و 
نمک نیز به منظور انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی در انبارهای شن و نمک 

ذخیره شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
 24۵ تخت جدید بیمارستانی امسال 

در مازندران افتتاح می شود
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران گفت: تا پایان ســال جاری 2۴۵ تخت جدید 
بیمارســتانی در حوزه مدیریتی این دانشــگاه به بهره 
برداری می رسد.دکتر محمد پنبه چی افزود: این تخت 
های بیمارســتانی با اختصاص  یکهزار و ۶۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار در ســال جاری در شهرستان های نوشــهر ، ساری و قائمشهر در 
حال ســاخت و تکمیل اســت.وی توضیح داد : ۱۰۰ تخت از این تعداد مربوط 
به طرح توســعه بیمارستان بوعلی سینا ســاری ، ۴۵ تخت بیمارستان نوشهر 
و ۱۰۰ تخت هم متعلق به بیمارســتان رازی قائمشهر است.دکتر پنبه چی  با 
اعام این که امســال پیش از این هم بیمارستان 2۴۰ تختخوابی خاتم اانبیاء 
بهشهر در شرق مازندران با اعتبار 872 میلیارد ریال به بهره برداری رسید ، گفت 
که فاز اول طرح توســعه اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره( و بوعلی ساری 
،شهید بهشتی نوشهر، ۱7 شهریور آمل و امام خمینی )ره( نور و بخش جراحی 
بیمارستان فریدونکنار هم از دیگر طرح های بیمارستانی زیر مجموعه مدیریتی 
دانشــگاه علوم پزشکی مازندران اســت که در نیمه نخست امسال بهره بردای 
شــد.وی هزینه افتتاح این پروژه های بیمارستانی را حدود ۵۰۰ میلیارد ریال 
اعام کرد.معاون دانشــگاه علوم پزشکی مازندران یکی از اقدامات دولت تدبیر و 
امید در بهینه سازی زیرساخت های بیمارستانی مازندران را ساخت بیمارستان 
3۶۰ تختخوابی ماهفروجک شهرستان ساری معرفی کرد و گفت : ساخت این 
بیمارســتان از مصوبات کاغذی دولت گذشته بود که در این دولت شروع شد و 
در حال حاضر حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیگیری برای تخصیص 
اعتبار و شروع فعالیت آن در دست اقدام است.وی افزود : برای تکمیل این پروژه 
در حوزه ساختمانی حداقل یکهزار و 2۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که 
به نظر می رسد اتمام و تجهیز این واحد بزرگ درمانی که در حاشیه محور اصلی 

استان قرار دارد به سنوات آینده موکول شود.

تقدیر مدیرعامل جمعیت هال احمر گلستان 
از شهردار گرگان 

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان گلستان با اهدای لوح تقدیری از مساعی 
و تعامل شهردار گرگان در زمینه یاری رساندن به جمعیت هال احمر استان 
در اجرای برنامه های این ســازمان تقدیر به عمل آورد.طی نشست صمیمانه 
ای با حضور فرهاد میقانی مدیرعامل سازمان، حمیدرضا آقامایی عضو شورای 
اسامی شــهر گرگان و عضو اصلی شورای عالی جمعیت هال احمر کشور، 
حجت ااســام مهدوی نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر و مهندس 
خاتمی قائم مقام ســازمان، لوح تقدیر به دکتر دادبود شــهردار گرگان اهدا 
شــد.در بخشی از متن لوح تقدیر آمده است: »بدون شک توفیقات روز افزون 
و روند رو به رشــد، مرهون عنایت الهی و مساعی و کوشش نیروهای تاشگر 
خادمی اســت که در پویایی و تحول سازمانی، انجام وظایف و ماموریت های 
محوله، جز رضای خداوند متعال و خدمــت به مردم مقصود دیگری ندارند.

اینک به پاس همت خالصانه در جهت همکاری های مشــترک و مســاعدت 
بی دریغ تان با جمعیت هال احمر اســتان در راه خدمت به انسانها این لوح 
تقدیر تقدیم حضورتان می گردد.دکتر دادبود شهردار گرگان نیز با قدردانی از 
مدیران جمعیت هال احمر استان گلستان از جمعیت هال احمر به عنوان 

مصداق بارز تجلی نوعدوستی و انسانیت یاد کرد.

 اکونومیست: ذخایر ارزی ایران به ۶۵ میلیارد دار می رسد
  دارایی ۱۹ میلیارد داری ایران نزد

 بانک های خارجی
واحد اطاعات اکونومیست از دارایی حدود ۱9 میلیارد داری ایران نزد بانک های خارجی در 
پایان ژوئن 2۰2۰ خبر داد و کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال 2۰2۰ را ۶۵ میلیارد و 9۱9 
میلیون دار پیش بینی کرد.واحد اطاعات اکونومیست در جدیدترین گزارش خود از سلسله 
 CCC گزارش های مربوط به ریســک کشوری ایران، درجه ریسک کشوری ایران را همچنان
ارزیابی نمود. اکونومیست ماه اکتبر نیز درجه ریسک کشوری ایران را CCC ارزیابی کرده بود.

در این گزارش آمده است:
ریسک حکومتی: ریسک حکومتی ایران CCC تشخیص داده شده است. دولت ایران به دلیل 
وجود مشکات در صادرات نفت و تحریم های آمریکا با رکود اقتصادی و کسری بودجه فزاینده 
روبرو است. بیماری کرونا و افت قیمت نفت نیز به این فشارها افزوده است. تاش ها برای تنوع 
بخشیدن به درآمدها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز نیز به دلیل ضعف اقتصادی 
چالش برانگیز بوده است. درآمدهای مالیاتی نیز در سطح پایینی باقی خواهد ماند.ریسک ارزی: 
نمره CCC به ریسک ارزی ایران داده شده است. شکاف بزرگ میان نرخ مبادله رسمی ارز و 
نرخ بازار غیررسمی همچنان باقی خواهد ماند و سیاست پولی ضعیف و تورم باا، ناترازی های 
موجود را تشــدید خواهد کرد. با این حال زمزمه رفع احتمالی تحریم ها باعث تقویت نسبی 
ریال در بازار شده است.ریسک بخش بانکی: نمره ریسک بخش بانکی ایران CC برآورد شده 
اســت. این نمره منعکس کننده رشد سریع اعتباردهی به بخش عمومی و وجود حجم انبوه 
تسهیات معوق است. مشکل تسهیات معوق در نتیجه رکود طوانی اقتصاد، شیوع کرونا و 
افت قیمت نفت تشدید خواهد شد.ریسک سیاسی: نمره ریسک سیاسی ایران CC است. تنش 
بین ایران و آمریکا با وجود کاهش نسبی، همچنان بااست. درحالی که اقتصاد طی سه سال 
گذشــته در رکود باقی مانده، جمعیت بیکاران افزایش یافته و سطح استاندارد زندگی مردم 
کاهش پیدا کرده می توان گفت ریسک تنش ها افزایش خواهد یافت.ریسک ساختار اقتصادی: 
اکونومیست نمره ایران از نظر ریسک ساختار اقتصادی را B تشخیص داده شده است. وابستگی 
به درآمد نفتی باعث آسیب پذیری اقتصاد در برابر تغییر قیمت و تولید نفت و گاز شده است. 
تحریم آمریکا و شیوع کرونا به اعتماد سرمایه گذاران در این بخش ضربه زده است.اکونومیست 
در جدول مربوط به شاخص های سه ماهه دارایی های ایران نزد بانک های خارجی را در پایان 
سه ماهه دوم 2۰2۰ بالغ بر ۱8 میلیارد و 978 میلیون دار برآورد کرده است. این رقم نسبت 
به سه ماهه اول ۱3۰ میلیون دار کاهش داشته است.کل تعهدات ایران به بانک های خارجی 
نیز در پایان ســه ماهه دوم 2۰2۰ بالغ بر ۱ میلیارد و ۵۶7 میلیون دار بوده است. تعهدات 
ایران به بانک ها نســبت به سه ماهه اول ۵3 میلیون دار افزایش داشته است.این گزارش با 
بررســی بخش مالی ایران کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال 2۰2۰ را ۶۵ میلیارد و 9۱9 
میلیون دار پیش بینی کرده است که این رقم نسبت به سال 2۰۱9 حدود ۱۰ میلیارد دار 
کاهش خواهد یافت. کل ذخایر ارزی ایران در پایان ســال میادی گذشته 8۶ میلیارد و ۱9 

میلیون دار برآورد شده است.

ریسک حکومتی
بــه گزارش رادار اقتصاد، ریســک حکومتی میزان ریســک ناتوانی دســتگاه حاکمه یا یک 
موجودیت تحت ضمانت توســط آن دستگاه در بازپرداخت بدهی ها را نشان می دهد. نکول 
حاکمیتی به معنای تلنبار شدن بدهی های یک دولت یا نهاد تحت ضمانت دولت است، چه 
اصل بدهی ها باشــد چه ســود آن، چه این بدهی ارزی باشد و چه بر اساس پول ملی باشد. 
نمره هر کشور در ریسک حاکمیتی بر اساس ترکیبی از متغیرهای سیاسی، سیاستی، تناوبی 

و ساختاری تعیین می شود.

ریسک ارزی
ریسک ارزی میزان ریسک کاهش ارزش پول ملی به میزان 2۵ درصد یا بیشتر طی یک دوره 
۱2 ماهه در برابر ارز مرجع )معموا دار آمریکا و گاهی یورو( را نشان می دهد. ریسک ارزی هر 
کشور بر اساس مجموعه ای از متغیرهای سیاسی، سیاستی، تناوبی و ساختاری تعیین می شود.

ریسک بخش بانکی
این ریسک میزان احتمال بروز بحران در سیستم بانکی را نشان می دهد یعنی بانک هایی که 
۱۰ درصد یا بیشتر کل دارایی های نظام بانکی را در اختیار دارند ورشکسته شوند و نتوانند 
تعهدات خود در قبال سپره گذاران یا وام گیرندگان را انجام دهند. احتمال بروز بحران بانکی 
در هر شرایطی وجود دارد حتی اکر دولت از طریق ارائه بسته های حمایتی یا ملی کردن بانک 

ها مشکل پرداخت بدهی آن ها را به طور موقت حل کند.

ریسک سیاسی
ریسک سیاسی مجموعه ای از فاکتورهای سیاسِی مرتبط با ثبات سیاسی و کارآمدی دولت را 
بررسی می کند که می توانند بر توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی های خود تاثیر بگذارند 
یا منجر به بروز آشــفتگی در بازار ارز شــوند. شاخص ریسک سیاسی در واقع میزان ریسک 

حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی را در درون خود دارد.

ریسک ساختار اقتصادی
ریسک ساختار اقتصادی برپایه مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کان با ماهیت ساختاری و 
نه دوره ای محاسبه می شود. بر این اساس ریسک ساختار اقتصادی در شرایط معمول ثابت 
باقی می ماند و فقط با تحوات ساختاری در اقتصاد تغییر می کند. ریسک ساختار اقتصادی 

همچنین ریسک حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی را در درون خود دارد.

ریسک کشوری
 ریســک کشــوری از متوســط ریســک حکومتی، ریســک ارزی و ریســک بخش بانکی 

بدست می آید.

در حالی معاون اقتصادی ســازمان برنامه و بودجــه اعام کرده که 8 میلیارد 
دار ارز ۴2۰۰ تومانی در ایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شــده که محاسبات 
نشان می دهد رقم واقعی پیش بینی شــده در این ایحه، ۴.۱۵ میلیارد دار 
اســت. یکی از بزرگترین سواات مطرح درباره ایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان ارز 
ترجیحی یا همان ارز ۴2۰۰ تومانی پیش بینی شده در این ایحه است.دایل 
شکل گیری این ابهام، مواضع عجیب و متناقض مدیران ارشد سازمان برنامه و 
بودجه درباره این موضوع است.اولین بار، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۵ مهرماه گفت: »سال 
آینده آنچه از فروش نفت به دســت می آید به دو شــیوه است؛ یکی فروش و 
صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده 
نیز چنین خواهیم کــرد و درآمد های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی، 
ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کاا های اساسی اختصاص دهیم. در 
بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش 
آن مدنظر است«.با این وجود، مدیران سازمان برنامه و بودجه برخاف رویه ای 
که درباره لوایح بودجه ۱398 و ۱399 داشتند، تا روز ارائه ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
توسط دولت به مجلس شورای اسامی درباره این موضوع روزه سکوت گرفتند 
و هیچ اظهارنظر دیگری نکردند.چهارشنبه این هفته و ساعاتی بعد از ارائه ایحه 
بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، مژگان خانلو ســخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان 
برنامه و بودجه کشــور گفت: »صادرات نفت با قیمت ۴۰ دار در هر بشــکه و 
ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴2۰۰ تومانی دولتی 
از بودجه حذف شــد«. حدود یک ســاعت بعد، خانلو در مصاحبه ای بر حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانــی از ایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد.با این وجود، مرکز اطاع 
رسانی روابط عمومی و اموربین الملل سازمان برنامه و بودجه حدود یک ساعت 
و نیم بعد از انتشــار مصاحبه خانلو با انتشار توضیحاتی خبر حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی از ایحه بودجه را تکذیب و اعام کرد: »انتشار خبری دال بر حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی از ایحه بودجه ۱۴۰۰، نشان دهنده عدم بررسی دقیق این ایحه 
است«. این تکذیبیه عجیب ســازمان برنامه و بودجه درباره خبری که یکی از 
مدیران این سازمان در مصاحبه با رسانه های مختلف اعام کرده بود، باعث اوج 
گیری ابهامات درباره وضعیت ارز ۴2۰۰ تومانی در ایحه بودجه ۱۴۰۰ شد. به 
همین دلیل، حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه 
در بخش خبری ســاعت 2۱ شبکه اول سیما حضور یافت و توضیحاتی درباره 
این موضوع داد. پورمحمدی گفت: »در ایحه بودجه سال آینده، 8 میلیارد دار 
ارز ۴2۰۰ تومانی شــامل 2 میلیارد دار برای معیشــت و ۶ میلیارد دار برای 
نهاده ها و کااهای اساســی دیده شده است«.در حالی که ظواهر امر حاکی از 
این بود که وضعیت ارز ۴2۰۰ تومانی در ایحه بودجه ۱۴۰۰ توســط مدیران 
ســازمان برنامه و بودجه شفاف شده است، بررسی ها نشان می دهد رقم اعام 
شــده توسط معاون نوبخت درباره میزان ارز ۴2۰۰ تومانی پیش بینی شده در 
ایحه بودجه ۱۴۰۰ واقعیت ندارد و رقم واقعی ارز ترجیحی پیش بینی شــده 

در این ایحه حدود نصف رقمی است که توسط پورمحمدی اعام شده است.

دولت »واقعا« چه میزان ارز 4200 تومانی در ایحه بودجه پیش بینی 
کرده است؟

حال به محاسبه میزان واقعی ارز ۴2۰۰ تومانی پیش بینی شده در ایحه بودجه 
۱۴۰۰ با توجه به آمارهای زیر می پردازیم:

۱- همانطور که حسن روحانی رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و مژگان خانلو ســخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و 

بودجه کشور در روز ارائه ایحه بودجه به مجلس )چهارشنبه ۱2 آذرماه( اعام 
کردند، درآمدهای نفتی پیش بینی شده در ایحه بودجه سال آینده بر مبنای 

صادرات 2.3 میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ دار بوده است.
2- همانطور که بارها مسئوان دولتی اعام کرده اند، ارز ۴2۰۰ تومانی از محل 
درآمدهای نفتی )درآمدهای حاصل از صادرات نفت( تامین می شود. در جدول 
شــماره ۵ ایحه بودجه ۱۴۰۰ هم صراحتا به این موضوع اشاره شده که منابع 
حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS یعنی 

همان ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده است. 
3- سهم دولت از درآمدهای نفتی طبق قانون، ۴7.۵ درصد است.

۴- میزان درآمدهای نفتی پیش بینی شــده در ایحه بودجه ۱۴۰۰ )ســهم 
دولت(، حدود ۱۵3 هزار و ۱۱9 میلیارد تومان است.

رمزگشایی از معمای ارز 4200 تومانی در ایحه بودجه 1400
با توجه به آمارهای مذکور، میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده براساس 
پیش بینی های دولت در ایحه بودجه ۱۴۰۰، 33.۵8 میلیارد دار است )2.3 
میلیون بشکه ضربدر ۴۰ دار ضربدر 3۶۵ روز( که صرفا ۴7.۵ درصد آن سهم 
دولت بوده و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران است. در 
نتیجه، میزان درآمدهای نفتی دولت در سال آینده، ۱۵.9۵ میلیارد دار است 
)حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری چهارشنبه شب به این رقم اشاره کرده است(. با تقسیم رقم ریالی 
درآمدهای نفتی دولت یعنی ۱۵3 هزار و ۱۱9 میلیارد تومان به رقم ارزی این 
درآمدها یعنی ۱۵.9۵ میلیارد دار، نرخ متوسط وزنی تسعیر ارز بدست می آید 
که برابرســت با 9۶۰۰ تومان.به عبارت دیگر، بخشی از درآمدهای نفتی دولت 
با نرخ ۴2۰۰ تومان و بخشی دیگر با نرخ ETS  یعنی ۱۱۵۰۰ تومان تبدیل به 
ریال شده اند که نرخ تسعیر 9۶۰۰ تومانی بدست آمده است.براساس اظهارات 
معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه که به آن اشاره شد، دولت قصد 
دارد 8 میلیــارد دار ارز ۴2۰۰ تومانی در ســال آینده بدهد. در نتیجه، 7.9۵ 
میلیــارد دار باقی مانده با نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شــده اند.با 
توجه به ارقام مذکور، درآمد دولت از محل تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی در سال 
آتــی، 33 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و از محــل دوم، 9۱ هزار و ۴2۵ میلیارد 
تومان اســت. در نتیجه، مجموع درآمد ریالــی دولت از محل صادرات نفت در 
ســال ۱۴۰۰، حدود ۱2۵ هزار و 2۵ میلیارد تومان و نرخ متوسط وزنی تسعیر 
ارز این درآمدها 78۴۰ تومان است.همانطور که مشاهده می کنید رقم مذکور 
۱9 درصــد کمتر از رقم مندرج در ایحه بودجه ۱۴۰۰ یعنی درآمد ۱۵3 هزار 
و ۱۱9 میلیارد تومانی دولت از محل صادرات نفت اســت. در نتیجه، همانطور 
که قبا گفته شد، رقم اعام شده توسط معاون نوبخت درباره میزان ارز ۴2۰۰ 
تومانی پیش بینی شده در ایحه بودجه ۱۴۰۰ واقعیت ندارد.محاسبات صورت 
گرفته نشــان می دهد درآمد ۱۵3 هزار و ۱۱9 میلیارد تومانی دولت از محل 
صادرات نفت در ایحه بودجــه ۱۴۰۰ با درنظر گرفتن ۴.۱۵ میلیارد دار ارز 
۴2۰۰ تومانی و ۱۱.8 میلیارد دار ارز ۱۱۵۰۰ تومانی بدســت آمده اســت.به 
عبارت دیگر، دولت مطابق ایحه بودجه ۱۴۰۰ قصد دارد در سال آینده ۴.۱۵ 
میلیارد دار ارز ۴2۰۰ تومانی اختصاص دهد. این رقم تقریبا نصف رقمی است 
که معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت 2۱ 
چهارشنبه شب اعام کرده بود. حال این سوال مطرح می شود که انگیزه معاون 
نوبخــت از ارائه اطاعات غلط به جامعــه درباره میزان ارز ۴2۰۰ تومانی پیش 

بینی شده در ایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

براساس ایحه بودجه بررسی شد؛
رمزگشایی از معمای ارز 4200تومانی

 فروش سهام عدالت متوقف نشده است
مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: فروش سهام عدالت متوقف نشده است و 
فروش ســهام عدالت به صورت خرد و بلوکی همچنان ادامه دارد. حسین فهیمی در پاسخ 
به این پرسش که آیا همچنان فروش سهام عدالت از طرف کارگزاری ها امکان پذیر نیست 
گفت: فروش سهام عدالت متوقف نشده است و فروش سهام عدالت به صورت خرد و بلوکی 
همچنان ادامه دارد.وی ادامه داد: دارایی ســهام عدالت در بازار ســرمایه قابل توجه است و 
نکته ای که سهامداران عدالت باید به آن توجه کنند این است که سهامداران باید در زمانی 
که بازار منفی اســت ســفارش فروش خود را لغو کنند تا بازار به ثبات برسد، زیرا عرضه و 
تقاضا تعیین کننده روند بازار است. فهیمی افزود: سهامداران سهام عدالت که روش مستقیم 
را انتخاب کردند در 3۶ شرکت بورسی و فرابورسی سهام دارند، باید در زمان تصمیم گیری 
برای فروش نگاهی به وضعیت بازار داشته باشند، زیرا اگر سهام خود را عرضه کنند کمک به 
کاهش قیمت سهام می کنند و ممکن است فروش سهام با دشواری مواجه شود.مدیرعامل 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی ادامه داد: سهام عدالت در مقطعی نقش مهمی را در بازار 
سرمایه ایجاد و تبدیل به متعادل کننده بازار شد و تعادل را در بازار بوسیله عرضه ها ایجاد 
کرد، زیرا زمانی که بازار عطش خرید داشت سهام عرضه شد و عطش خرید فروکش کرد، 
همچنین سهام عدالت در زمانی که صف های فروش تشکیل شده بود، فشار فروش را افزایش 
داد.وی افزود: از آبان ماه که امکان لغو سفارش فروش سهام عدالت فراهم شد، بیش از 2۵۰ 
هزار نفر بالغ بر 7۰۰ میلیارد تومان سفارش فروش سهام عدالت خود را لغو کردند.فهیمی 
ادامه داد: کارگزاران موظف هســتند امکان لغو سفارش فروش را در سامانه کاربران فراهم 
کنند و تاکنون بیش از ۱۰۰ کارگزاری این امکان را برای کارگزاران خود فراهم کردند این 

موضوع جزو تکالیف آن ها است.

سهام عدالت چند؟
ارزش واقعی ســهام عدالت تحت تاثیر نوســانات بازار سرمایه 
افزایشی یا کاهشی می شود و با اینکه طی هفته های گذشته به 
دلیل صعود بازار، افزایش یافته بود اما روز چهارشنبه نسبت به 
سایر روزهای هفته کمی کاهش یافت. پس از آزادسازی سهام 
عدالت، مشموان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت 
ســهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به ســامانه 
www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود 
را مشــاهده کنند.  طی این مدت ارزش واقعی سهام عدالت با 
توجه به وضعیت شاخص بورس افزایش یا کاهش داشته است 
که البته طی دو هفته اخیر برخاف ماه های گذشــته، عمدتا 
افزایشــی بوده است.بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت به 
ارزش اولیه یک میلیون تومانی در روز ســه شنبه هفته جاری 
2۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده که در روز چهارشنبه به 23 
میلیون و 97۰ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵32 هزار تومانی در روز سه 
شــنبه ۱2 میلیون و 82۰ هزار تومان و در روز چهارشنبه ۱2 
میلیون و 72۰ هزار تومان بوده است.ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه ۴92 هزار تومان نیز در روز سه شنبه ۱۱ میلیون 
و 8۶۰ و در روز چهارشــنبه ۱۱ میلیــون و 7۶۰ هزار تومان 

قیمت داشته است.
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استانها

 جزئیات نخستین نشست کمیته کارشناسی مشترک حوزه انرژیگزیده خبر

تعیین محورهای هفت گانه و آغاز بررسی سه جانبه
ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی از تعیین محورهای هفت گانه و 
آغاز بررسی سه جانبه روی این محورها در نخستین نشست کمیته کارشناسی مشترک 
حوزه انرژی خبر داد و گفت: ظرف دو هفته آینده دومین نشســت کمیته کارشناســی 
مشترک حوزه انرژی برگزار می شود.مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اسامی با اشاره به برگزاری نخستین نشست کمیته کارشناسی مشترک حوزه 
انــرژی که با حضور رئیس مرکز پژوهش های مجلــس و جمعی از نمایندگان در محل 
مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، اظهار داشت: پیرو جلسه ای که آقای زنگنه، وزیر 
محترم نفت به مجلس شورای اسامی آمدند و گزارشی را ارائه دادند، بسیاری از نماینده 
ها نکاتی را گفتند که حاکی از مشــکات و ایرادات و انتقاداتی به مدیریت وزارت نفت 

در حل مسائل بود.

 تشــکیل کمیته کارشناسی مشــترک حوزه انرژی با پیشنهاد رئیس مرکز 
پژوهشهای مجلس

وی افزود: آقای دکتر زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس دو ماه قبل در جلسه صحن 
علنی پیشــنهادی مطرح کردند که یک کمیته یا کارگروه سه جانبه ای با حضور وزارت 
نفت، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون انرژی مجلس شکل بگیرد تا موضوعاتی که 
مطرح شده را فهرســت بندی، دسته بندی و اولویت بندی کنند و برای هر مسئله، راه 

حلی ارائه کنند.

 استقبال زنگنه و قالیباف از پیشنهاد زاکانی
شــریعتی با بیان اینکه »وزیر نفت و رئیس مجلس نیز در همان جلسه از این پیشنهاد 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس استقبال کردند«، گفت: قرار شد این کمیته سه جانبه 
شکل بگیرد که پیرو آن نامه ای از مرکز پژوهشهای مجلس به کمیسیون انرژی و وزارت 

نفت با تعیین محورهایی برای رســیدگی زده شد.وی ادامه داد: وزارت نفت از محورهای 
پیشنهادی استقبال کرد و کمیسیون انرژی نیز این محورها را به عنوان محورهای اولویت 
دار تأیید کرد.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: چهارشنبه 
هفته جاری، نخســتین جلسه کمیته کارشناسی مشــترک حوزه انرژی در سطح عالی 
برگزار شد که در این جلسه وزیر نفت و اکثر معاونان و مدیران ارشد صنعت نفت کشور 
حضور داشتند؛ همچنین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به همراه معاونان و کارشناسان 

بخش انرژی و 5 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی در این نشست حضور داشتند.

 تعیین محورهای هفت گانه در نشست نخست
وی افزود: در این نشســت، محورهای هفت گانه کاهش خام فروشــی و تکمیل زنجیره 
ارزش در صنایع پایین دســتی، توسعه صنعت پاایشــی و توسعه صنعت پتروشیمی و 
پتروپاایشگاهی، توسعه فناوری های دانش بنیان و کسب و کار های نوپا، اصاح ساختار 
و مدیریت دارایی ها در حوزه انرژی، دیپلماســی انرژی، مقابل با تحریم و امور بین الملل 
و مبارزه با مفاســد و قاچاق در حوزه نفت و گاز به عنوان محور های تشــکیل کارگروه 
مشــترک میان کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی، مرکز پژوهش های مجلس و 

وزارت نفت تعیین شد.

 زمان برگزاری نشست دوم مشخص شد
شریعتی با بیان اینکه »مقرر شد ظرف دو هفته آینده دومین نشست کمیته کارشناسی 
مشــترک حوزه انرژی برگزار شود«، گفت: قرار شد در فاصله موجود تا برگزاری نشست 
بعدی، روی محورهای هفت گانه نظرات ارائه شــود تا در نشست بعدی راهکارها اتخاذ 
شــود.وی ادامه داد: در واقع با ادامه بررســی ها روی هر کدام از محورها قرار است سند 
راهی تعیین شــود که در این زمینه قرار شد پیشنهادات هر بخش به کمیته اصلی ارائه 

شود و در آنجا مباحث جمع بندی شده و مواردی که قابلیت پیگیری، نظارت و اجرا دارد، 
در دستور کار قرار گیرد.

 ارائه برنامه شش گانه از سوی زنگنه
ســخنگوی کمیســیون انرژی با بیان اینکه »وزیر نفت برنامه شش گانه ای را به مرکز 
پژوهشهای مجلس و کمیســیون انرژی در نشست اول ارائه کرد«، گفت: قرار است این 
برنامه قطعی تلقی نشــود، بلکه این برنامه ارائه شــده به عنوان موضوعات مورد بررسی 
کمیته باشــد.وی افزود: در مباحث مطرح شده از سوی وزیر نفت بحث توسعه ظرفیت 
تولید نفت و گاز، مباحث توسعه گازرسانی، توسعه ظرفیت های پتروشیمی، بهینه سازی 
موضوع سوخت در بخش حمل و نقل، میزان مصرف انرژی و موضوعاتی از این دست بود 
که به عنوان پیشنهادات وزارت نفت ثبت شد، پیشنهاداتی نیز کمیسیون انرژی به عنوان 
مباحث اولویت دار اعام کرد، همچنین پیشنهاداتی نیز مرکز پژوهشهای مجلس ارائه داد 
که قرار اســت این مباحث مورد بررسی و اعام نظر قرار گیرد تا به نقاط اشتراکی برای 

حل مسائل در حوزه نفت و انرژی کشور برسیم.

 احتمال تبدیل نتایج بررســی های کمیته کارشناسی مشترک انرژی به طرح 
و ایحه

شــریعتی خاطرنشان کرد: اگر تشــکیل این کمیته کارشناسی مشترک حوزه انرژی به 
خوبی پیش رود، مدلی برای همکاری دســتگاه های اجرایی، نظارتی و پژوهشی کشور 
خواهد شــد.وی ادامه داد: در این کمیته، مرکز پژوهشها بازوی فکری و پژوهشی است، 
وزارت نفت بازوی اجرایی و کمیسیون انرژی مجلس بازوی نظارتی است و در صورتی که 
نیاز باشد، نتیجه بررسی های سه جانبه در این کمیته می تواند به عنوان طرح یا ایحه 

به صحن مجلس ارائه شود.

 بیانیه پایانی دوازدهمین نشست وزارتی 
اوپک و غیر اوپک

دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو 
اوپک شــامگاه پنجشــنبه )۱۳ آذرماه( با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد. 
دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( شامگاه پنجشــنبه )۱۳ آذرماه( از طریق 
ویدیوکنفرانس با حضور 2۳ کشــور عضو با انتشــار بیانیه ای به کار خود پایان 
داد.ابتدای نشست به نیکوای شــولگینوف، وزیر جدید انرژی روسیه خوشامد 
گفته شــد همچنین بر حقوق ملت ها و دولت هــا و حاکمیت دائمی بر ثروت و 
منابع طبیعی شــان تاکید شد.در ادامه به تعهد کشورهای تولیدکننده حاضر در 
توافقنامه همکاری )Declaration of Cooperation( بر منافع مشــترک کشورهای 
تولیدکننــده، عرضه کارآمد، مقرون به صرفه و مطمئن برای مصرف کنندگان و 
بازگشت منصفانه سرمایه گذاری و بازار پایدار تأکید شد؛ توافق دهمین نشست 
فوق العــاده اوپک و غیر اوپک در ۱2 آوریل ســال 2020 برای کاهش تدریجی 
تولید نفت خام و اجماع یازدهمین نشســت اوپک و غیر اوپک در ششــم ژوئن 
نیــز مورد توجه قرار گرفت.در این نشســت از عملکرد مثبت اعضا در پایبندی 
به توافق کاهش تولید از زمان نشســت وزیــران اوپک و غیر اوپک در ماه ژوئن 
و از اقدام ســازنده بسیاری از کشــورها برای جبران تخلف های خود در ماه های 
گذشــته بر اســاس توافق نشســت وزارتی در ماه ژوئن و ماه سپتامبر 2020 
اســتقبال شــد و با نگاهی به آینده، بر اهمیت تاش همه شرکت کنندگان در 
توافقنامه همــکاری )DOC( و تولیدکنندگان عمده نفت برای برقراری توازن و 
تثبیت بازار تاکید شــد.همچنین گفته شد که قرنطینه و محدویت های دوباره 
و اقدام های ســختگیرانه تر برای مهار ویروس کرونا با تردیدهای بسیار در فصل 
زمســتان، همچنان بر اقتصاد جهانی و بهبود تقاضــای نفت تأثیر می گذارد.بر 
مبنای توافقنامه همکاری اوپک و غیراوپک  )DOC(، با توجه به بنیان های کنونی 
بازار نفت و چشــم انداز سال 202۱، در این نشست بر پایبندی به توافق کاهش 
عرضه در ۱2 آوریل 2020 که در ماه های ژوئن و سپتامبر هم اصاح شده بود، 
تاکید شد تا به تدریج و با توجه به شرایط بازار تسهیل کاهش )افزایش تولید( به 
روزانه دو میلیون بشکه برسد.کشورهای شرکت کننده در توافقنامه همکاری نیز 
تصمیم گرفتند در ماه ژانویه 202۱، به صورت داوطلبانه تولید را 500 هزار بشکه 
در روز تســهیل کنند و این رقم را از روزانه 7 میلیون و 700 هزار بشــکه به 7 
میلیون و 200 هزار بشکه در روز برسانند.افزون بر این، کشورهای شرکت  کننده 
در توافقنامه همکاری مشترک توافق کردند که از ماه ژانویه نشست وزیران اوپک 
و غیر اوپک را - برای ارزیابی شــرایط بازار و تصمیم گیری درباره تعدیل بیشتر 
تولید در ماه بعد از آن - به صورت ماهانه برگزار کنند و تســهیل تولید ماهانه 
بیشــتر از 500 هزار بشکه در روز نباشد.در این نشست همچنین توافق شد که 
دوره جبران تخلف تعیین شــده در یازدهمین نشست وزیران اوپک و غیراوپک 
و پس از آن در ســپتامبر 2020 برای دوره ژانویه تا پایان مارس 202۱ تمدید 
شود، تا این اطمینان حاصل شود که همه کشورهای شرکت کننده در توافقنامه 

همکاری تخطی در پایبندی را جبران می کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس:
ثبت نام بالغ بر ۲۸ هزار خانوار روستایی در 

طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
چالــوس از تکمیل و تائید ثبت نام بیــش از 2۸ هزار 
خانوار محروم از گاز طبیعی در غرب اســتان مازندران 
خبر داد و گفت: پس از اجرای طرح توزیع الکترونیکی 
گاز مایع در اســتان، این تعداد خانوار در سامانه سدف 
ثبت نام کردند.تورج امانی ضمن اشــاره به مطلب فــوق گفت: در حال حاضر 
مصرف کنندگان ساکن در مناطق فاقد گاز طبیعی، می توانند سهمیه مورد نیاز 
خود را با مراجعه به توزیع کنندگان نفت ســفید و گاز مایع محل سکونت خود 
از طریق کارت بانکی معرفی شــده، دریافت کنند. امانی ضمن اشاره به ثبت نام 
بالغ بر 2۸ هزار خانوار روســتایی منطقه چالوس در طرح توزیع الکترونیکی گاز 
مایع، تاکید کرد: خانوارهای ســاکن در روستاهای فاقد گاز که تاکنون ثبت نام 
نکرده اند، باید با ثبت نام در سامانه سدف )سامانه درخواست فرآورده های نفتی( 
بــه آدرس NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR نســبت به ثبت 
مشــخصات و احراز هویت در این ســامانه اقدام کنند.وی افــزود: این طرح در 
راستای عدالت در توزیع سهمیه سوخت، حذف بوروکراسی، سهولت نظارت بر 
عملکرد توزیع کنندگان، راه اندازی و در حال حاضر هیچگونه مشکلی در خصوص 
تامین گاز مایع و نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طببعی در سطح استان وجود 
ندارد.در ادامه این مقام مســئول تاکید داشت: سهمیه بگیران نسبت به دریافت 
تدریجی سهمیه مورد نیاز خود و ذخیره سازی مناسب، قبل از شروع فصل سرما 
اقدام کنند.مدیر منطقه چالوس از زحمات عوامل اجرایی به ویژه روسای نواحی 
و کارکنان واحدها که با حضور خود در محل سکونت خانوارهای روستایی، نسبت 

به ثبت نام آنان اقدام کرده اند، تقدیر و تشکر کرد.

مدیر عامل مخابرات منطقه مازندران خبر داد؛
افزایش 4 برابری خرید تجهیزات مخابراتی 

در دوران کرونا
مدیرعامل مخابــرات منطقه مازندران گفت: باتوجه به 
شرایط کرونایی خرید برای تجهیزات سرقتی در شرکت 
مخابرات مازندران نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا 
۴ برابر شده که در این زمینه بحث ایمن سازی سایت ها 
در دســتور کار ما قرار دارد.رسول علی اصغرپور اظهار 
کرد: باتوجه به شرایط کرونایی خرید برای تجهیزات سرقتی در شرکت مخابرات 
مازندران نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا ۴ برابر شده که در این زمینه بحث 
ایمن ســازی سایت ها در دســتور کار ما قرار دارد.وی افزود: تاکنون ایمن سازی 
سایت های ۱2 شهر مازندران انجام شده و 5 شهر دیگر نیز طی یک ماه آینده به 
اتمام می رسد.مدیرعامل  مخابرات منطقه مازندران اضافه کرد: بحث سرقت هایی 
که اخیرا بیشــتر مشاهده می کنیم کابل های روی دیوار منازل است که موجب 
افزایش قطعی می شود.این مسؤول در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با 
خسارت های باد و بوران در فصل سرد سال، اظهار کرد: مهم ترین موضوعی که ما 
را تحت تاثیر قرار می دهد قطعی برق است که بیشتر در  برخی نقاط باادست 
موجب قطعی چند ساعته می شود که در این زمینه بحث مدیریت بحران را فعال 
کردیم.علی اصغرپور افزود: در مراکز پرترافیک تر روستایی باتوجه به قطعی برق، 
موتور برق مســتقر کنیم که در زمان قطعی برق شاهد بروز مشکات و قطعی 

گسترده نباشیم؛ چراکه این مناطق به لحاظ ترافیک اهمیت زیاد دارند.

وزیر نفت با اشاره به تصمیم اوپک پاس برای افزایش 500 
هزار بشــکه ای تولید روزانه نفت در ژانویه 202۱ گفت: 
به نظر می رســد این تصمیم که با جلب نظر اعضا گرفته 
شد، عاقانه است و بعید می دانم تأثیر تعیین کننده ای بر 
بازار داشته باشد. بیژن زنگنه پس از برگزاری دوازدهمین 

نشســت وزیران نفت و انرژی کشور های عضو و غیرعضو 
سازمان کشــور های صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به 
اوپک پــاس در جمع خبرنگاران گفــت: کاهش تولیدی 
که تا پایان ســال جاری میادی داریم 7 میلیون و 700 
هزار بشــکه اســت که این مقدار کاهش تولید برای ماه 
ژانویه 202۱ به 7 میلیون و 200 هزار بشکه تغییر یافت 
و مقــدار کاهش تولید در ماه های پــس از ژانویه نیز در 
نشســت های بعدی وزارتی اوپک پاس مشخص می شود.

وی افزود: اگر طی ماه های آینده نیز برای تغییر ســطح 
کاهش تولید تصمیمی گرفته شود، به هر حال این مقدار 
بیش از 500 هزار بشــکه نخواهد بود.زنگنه با بیان اینکه 
تصمیم نهایی در ماه های آینده و در نشســت های آینده 

گرفته می شود، ادامه داد: هر تصمیمی در این زمینه تابع 
عرضه و تقاضای بازار خواهد بود و به نظر می رســد این 
تصمیم که با جلب نظر اعضا گرفته شــد، عاقانه اســت.

وی افزود: با توجه به عدم قطعیت ها، نشست های ماهانه 
می توانــد به حفظ ثبات در بــازار و تحقق هدف اوپک و 
غیراوپک برای رسیدن به قیمتی منصفانه در بازار کمک 
کند.وزیــر نفت ایران درباره تأثیرگــذاری این تصمیم بر 
قیمــت بازار نیز گفت: بعید می دانم تأثیر تعیین کننده ای 
بر بازار داشــته باشــد، زیرا روزانه 500 هزار بشکه رقم 
زیادی نیســت، ضمن اینکه تصمیم کنونی برای یک ماه 
گرفته شده اســت و برای ماه های بعدی در نشست های 

آینده تصمیم گیری می شود.

وزیر نیرو با اشــاره به ایجــاد 20 هزار 
نیروگاهی در  مگاوات ظرفیت جدیــد 
کشــور در دولت تدبیر و امید گفت: به 
طور متوسط ســاانه 2500 مگاوات به 
ظرفیت تولید نیروگاهی کشــور اضافه 
شده اســت. رضا اردکانیان همزمان با 
#هرهفته_الف_ب_ پویش  سی ام  هفته 

ایران در مراسم افتتاح 25 پروژه صنعت 
برق در ۳ استان خوزستان، سیستان و 
بلوچستان و خراســان رضوی به ارزش 
5۹۳۶ میلیارد تومان اظهار کرد: نزدیک 
به ۶000 میلیارد تومان طرح های برق 
در سال جهش تولید در این استان های 
مهــم و پهنــاور افتتاح می شــود.وی 
یادآوری کــرد: در نیروگاه های حرارتی 
از ابتدای انقاب تا سال ۱۳۹2،  حدود 
۶2 هزار مگاوات به طور متوسط ساانه 
۱770 مــگاوات در طول ۳5 ســال به 
ظرفیت تولید در این بخش اضافه شده 
که ظرفیت ایجاد شــده در این بخش 
از زمان فعالیــت دولت تا نیمه ۱۴00، 
20 هزار مگاوات به این ظرفیت ساانه 
2500 مگاوات اضافه می شود.وی گفت: 
خوشــبختانه در اثر مجموعه فعالیت ها 
و امکاناتــی که فراهم بــوده، هر چند 
سال های سختی را پشت سر گذاشتیم 
و در کوران جنگ اقتصادی هستیم، اما 
۴0 درصد افزایش ساانه ظرفیت نصب 
شده نسبت به سال های قبل فراهم شده 
است.اردکانیان همچنین گفت: از ابتدای 

امسال تاکنون، ۱۶۴۸ مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی ایجاد شده و ۱۳7۱ مگاوات 

دیگر تا پایان سال اضافه خواهد شد.
وی همچنیــن گفــت: در نیروگاه های 
بادی  خورشــیدی،  شامل  تجدیدپذیر 
و آبی تا ســال ۱۳۹2،  ۸۳70 مگاوات 
ظرفیــت از ابتدای انقاب با متوســط 
ســالیانه 2۴0 مگاوات ایجاد شده که از 
نیمه ســال ۱۳۹2 تا نیمه سال ۱۴00، 
۳025 مگاوات با متوســط ساانه ۳۸0 
مگاوات به این ظرفیت اضافه می شــود 
که به طور متوسط ســاانه ۶0 درصد 
افزایش ظرفیت ایجاد شــده است.وزیر 
نیــرو در عین حال با اشــاره به پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران گفت: از مجموع 
250 پروژه امسال با سرمایه گذاری 50 
هزار میلیارد تومان، تاکنون ۱۴0 پروژه 
به بهره برداری رسیده و امروز 25 پروژه  
دیگر به بهره برداری می رسد.اردکانیان، 
از ایجاد ســاانه حدود ۴000 مگاوات 
نیــروگاه مجازی با همــکاری مردم در 
همه بخش ها در دو سال اخیر به عنوان 
یک دســتاورد بزرگ در دولت تدبیر و 

امیــد عنوان کرد و گفت: در تابســتان 
سال های گذشــته به طور متوسط هر 
ســال بیش از 5 درصد افزایش اوج بار 
داشتیم که اگر مجموع اوج بار تابستان 
را ۶0 هزار مگاوات در نظر بگیریم، سالی 
حــدود ۳000  مــگاوات باید ظرفیت 
جدیــد فقط برای این که در تابســتان 
خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود.وی 
افزود: داشتن این مقدار ظرفیت جدید 
به معنای احداث ۴000 مگاوات نیروگاه 
اســت که سرمایه گذاری ســه میلیارد 
داری برای عبور از قلــه و اوج بار نیاز 
دارد.وزیر نیرو با اشــاره به کاهش اوج 
بار در دو ســال گذشــته از 5.2 درصد 
بــه یک درصد گفت: عــاوه بر این، نه 
تنها خاموشــی نداشــتیم بلکه ضمن 
صادرات انرژی بیشــتر، انرژی بیشتری 
هم به بخش های تولیدی کشور عرضه 
شد.اردکانیان همچنین گفت: عاوه بر 
منابع دولتی که بیشــتر از آن در بخش 
آب بهره مند هســتیم، در دولت تدبیر 
و امید موفق شــدیم ۶.7 میلیارد یورو 
و ۶۱ هزار میلیارد تومان ســرمایه غیر 

دولتی و غیر بودجه عمومی جذب کنیم 
که شامل مشــارکت بخش خصوصی، 
اســتفاده از فاینانس خارجی و ســایر 
راه های تنوع بخشی به منابع مالی بوده 
است.وزیر نیرو در عین حال خاطرنشان 
کرد: در سیستان و بلوچستان، صنعت 
برق نقش کلیدی برای توسعه، عمران و 
آبادانی دارد و امروز اولین توربین بادی 
منطقه میل نادر به مــدار بهره برداری 
می آید که هر توربین 5000  مشــترک 
خانگــی را می تواند جوابگو باشــد که 
معادل برق ســه کارخانه سیمان است. 
وزیر نیرو افزود: با توجه به وزش بادهای 
۱20 روزه در منطقــه، تونل های بادی 
ایجاد شــده در محور شــرق و ظرفیت 
مطالعه شده ۳0 هزار مگاواتی، صنعت 
بــرق به اتــکای ظرفیت هــای داخلی 
توسعه خواهد داشــت.اردکانیان درباره 
ویژگی های نیــروگاه بــادی میل نادر 
گفت: با مطالعه ای کــه داریم بویژه در 
تونل بادی منطقه خواف تقریبا جریان 
باد، جریانی دائمی اســت و این یکی از 
مزیت هــای تونل اســت و امید می رود 
در بحث های مشــترک با افغانســتان 
هر چه زودتر کار اجــرا در این منطقه 
را هم آغاز کنیم.وی افــزود: به جز این 
منطقه، در سیستان هم برنامه نصب 25 
توربین 2.5 مگاواتی را داریم که مجموع 

ظرفیت آن 50 مگاوات است.

وزیر نیرو:
ساانه 2500 مگاوات ظرفیت جدید 

نیروگاهی ایجاد شده است

نفت در معامات دیــروز جمعه در واکنش به توافق 
اعضــای اوپک پاس برای افزایــش تدریجی تولید 
و پایــان ابهامات درباره سرنوشــت اتحاد بزرگترین 
تولیدکنندگان جهان، به سوی مرز 50 دار پیشروی 
کرد. بهای معامات نفت در لندن پس از این که روز 
پنج شنبه در بااترین حد ۹ ماه اخیر بسته شد، روز 
جمعه ۱.۸ درصد صعود کرد. این گروه افزایش تولید 
500 هزار بشــکه در روز نفــت را در ژانویه آغاز می 
کند و وزیران برای تصمیم گیری درباره گام بعدی، 
دیدارهای ماهانه خواهند شــد. توافق روز پنج شنبه 
وزیران اوپک پاس با توجه به اختاف شــدیدی که 
میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی وجود 
داشت، از شکست همبســتگی این گروه جلوگیری 
کرد.توافق اخیر پس از یک هفته مذاکره حاصل شد 
و رضایت اعضایی که نگران شکنندگی بازار مانده اند 
و همچنین کشورهایی که خواهان تولید بااتر برای 

سود بردن از قیمتهای بااتر بودند را فراهم کرد. بهای 
نفــت در هفته های اخیر تحت تاثیر خوش بینی به 
ساخت واکسنهای کووید ۱۹ و کمک آنها به تقویت 
تقاضا برای سوخت روند افزایشی داشته است.ویکتور 
شام، نایب رییس شــرکت مشاوره انرژی آی اچ اس 
مارکیت اظهار کرد: بازار از تصمیم اوپک پاس برای 
حرکت محتاطانه و تدریجی در افزایش تولید راضی 
است. با توجه به ابهاماتی که وجود دارد، تصمیم اخیر 
معقوانه به نظر می رســد.بهای معامات نفت برنت 
یک دار و چهار ســنت معــادل 2.۱ درصد افزایش 
یافت و به ۴۹ دار و 75 ســنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۸۴ سنت معادل ۱.۸ درصد افزایش یافت وبه ۴۶ دار 
و ۴۸ ســنت در هر بشکه رسید.پیش از نشست روز 
پنج شنبه اوپک پاس، ناظران بازار انتظار داشتند این 
گروه محدودیت عرضه فعلی 7.7 میلیون بشــکه در 

روز را به مدت سه ماه دیگر تمدید کند اما الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز گذشته گفت: 
تنظیم محدودیت عرضه می تواند در هر جهتی باشد 
و تصمیم گیری بر مبنای تمامی عوامل مثبت و منفی 
انجام می گیرد.طبق اظهارات تحلیلگران شرکت تی 
دی سکیوریتیز، این توافق همچنان باعث خواهد شد 
بازار در سه ماهه نخست سال آینده در کمبود عرضه 
بماند.تحلیلگران گلدمن ســاکس هم در یادداشتی 
نوشتند: احتماا صعود قیمتهای نفت در سال 202۱ 
با خروج اوپک پاس از توافق کاهش تولید به شکل 
هماهنگ، رونــد ثابت و پایداری خواهد داشــت.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، عامل دیگری که از قیمتهای 
نفت پشــتیبانی کرد، احتمال توافق سیاستگذاران 
آمریکایی روی بسته کمک مالی جدید کرونایی برای 
تقویت اقتصاد آسیب دیده این کشور در آستانه عرضه 

واکسن بود.

پیشروی نفت به ۵۰ دار در پی توافق اوپک پاس

 زنگنه:
 اوپک  پاس تصمیم 
عاقانه ای گرفت
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گزیده خبر  زادبوم مطرح کرد؛

رشد۹درصدیصادراتدرآبانماه
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره 
به روند صعودی صادرات کشور گفت: مصوبه ستاد هماهنگی 
اقتصادی، ضمن ایجاد خرســندی در جامعه صادرکنندگان، 
موجب تســریع و  تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و 
تامین ارز  مورد نیاز واردات شده است.حمید زادبوم، در »وبینار 
تشریح و بسط تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و  هفتم ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت«  که با حضور وزیر صمت برگزار 
شد، ضمن تشــریح تصمیمات این جلسه، اقدامات و  وظایف 
هریک از دستگاه ها در جهت اجرایی کردن مصوبه مذکور  را 
عنوان کرد. وی با اشــاره به ضرورت تبیین جزئیات کامل با 
هدف رفع مشکات پیش روی صادرکنندگان در حوزه ایفای 
تعهدات ارزی و تامین ارز مورد نیاز واردات کااهای اساســی، 
ضروری، مواد اولیــه و  تجهیزات تولید افزود: در کمیته اقدام 
ارزی نســبت به تدوین بسته بازگشت ارز حاصل ارز صادرات 
با هدف تجمیع کلیه دستورالعمل ها و بسته های بازگشت ارز 
و ایفای تعهدات ارزی اقدام می شــود.معاون وزیر و رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میزان صادرات غیرنفتی در 
هشت ماهه ســال جاری را ۴/۲۱میلیارد دار برآورد شده که 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، از لحاظ ارزشی ۱۹.۶درصد و  
از نظر وزنی ۱۴درصد کاهش نشان می دهد که این آمار بیانگر 

کاهش روند نزولی صادرات است.زادبوم همچنین رشد میزان 
صادرات در آبان ماه ســال ۹۹ نسبت به آبان ماه سال ۹۸ را ۹ 
درصد اعام کرد که بیانگر روند صعودی میزان صادرات است.

وی در ادامه بیان داشت: واردات کشور طی هشت ماهه سال 
۱۳۹۹ به ۱/۲۳ میلیارد دار رسید که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل یک درصد از نظر وزنی و ۱۸.۵ درصد از نظر ارزشی 
کاهش داشته است.زادبوم ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی 
انجام شــده نیل به اهداف از پیش تعیین شده کمی و کیفی 

صادرات در سال ۱۳۹۹ با سرعت بیشتری انجام شود.
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
تراز تجاری کشــور در هشت ماهه ســال ۹۸برابر با ۱۷۲۱- 
میلیون دار بوده که این رقــم با افزایش به عدد ۱۶۸۴- در 
هشت ماهه سال ۹۹ نوید دهنده رشد ۳درصدی است.گفتنی 
است، »وبینار تشریح و بسط تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد 
و  هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت« براساس مصوبه 
اتاق تهاتر کاایی، به همت ســازمان توسعه تجارت ایران و با 
هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت برگزار 
شــد که وزیر صنعت، معدن و تجــارت، معاونان وزیر صمت، 
روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و روسای 

اتاق های بازرگانی سراسر کشور در آن حضور داشتند.

 کدام صنوف تهران از شنبه مجاز
 به فعالیت هستند؟

اتاق اصناف تهران تاکید کرده که با توجه به وضعیت نارنجی شهر تهران، مشاغل 
گروه ۱ و ۲ از جمله پاساژها از شنبه ۱۵ آذر ماه در تهران مجاز به فعالیت هستند 
و ساعت پایان فعالیت روزانه صنوف مجاز به فعالیت در شهر تهران راس ساعت 
۲۰ خواهد بود.، اتاق اصناف تهران فهرست جدید ۲۶ بندی مشاغل گروه یک و 
۱۴ بندی مشاغل گروه دو را بر اساس اطاعیه شماره ۳ کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی ستاد ملی کرونا منتشر و اعام کرده که مشاغل گروه ۱ و ۲ در تهران 
مجاز به فعالیت هســتند.بر اساس اعام اتاق اصناف تهران پایان فعالیت روزانه 
صنوف تهران نیز ساعت ۲۰ خواهد بود.گفتنی است که ۲۶ رسته مشاغل گروه 
یک شامل کارخانه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیات و 
خدمات وابسته؛ مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، 
مدیریت پســماند، فاضاب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پاایشــگاه ها و 
جایگاه های عرضه سوخت؛ حمل ونقل عمومی کااو مسافِر برون شهری شامل 
ریلی، هوایی، جادهای ودریایی؛ حمل ونقل عمومی درون شهری؛ ادارات و مراکز 
نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ســتادی؛ فروشگاه های زنجیره ای، سوپر 
مارکت ها، میوه فروشــی ها و سبزی فروشــی ها، میادین میوه وتره بار؛ مراکز 
تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوات غذایی و خدمات وابسته؛ مراکز تولید 
و عرضه فرآورده های لبنی نانوایی)تولید فراورده های نانوایی(؛ مراکز بهداشتی، 
درمانی، امدادی، اورژانــس و تامین آمبوانس دولتی و خصوصی؛ داروخانه ها، 
مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی؛ مراکز 
تهیــه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون بر؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی 
، خدمات الکترونیک و فعالیت های پســتی؛ شرکتهای خدمات اینترنتی)اعم از 
تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی 
بر اینترنت(؛ رســانه های مکتوب و برخط و مشــاغل مشابه؛ مراکز نگهداری و 
خدماتی سالمندان، معلولین، جانبازان ، مراکز توانبخشی و مراقبتی، آسایشگاه 
ها؛ تعمیرگاه های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی و الکترونیکی؛ فروشگاه 
های انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو؛ فروشــگاه های انواع مصالح ساختمانی 
وآهن آات؛ کارگاه های صنعتی)مانند جوشــکاری و تراشــکاری و مشابه آن(؛ 
چاپخانه ها؛ خشکشویی ها؛ آرامستان ها؛ عینک فروشی طبی؛ تامین کنندگان 
مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان 
ها، آزمایشــگاه هــا و صنایع مختلف؛ عرضه کنندگان ابزار و یراق مشــتمل بر 
تامیــن کنندگان مواد و مصالح ایزوگام، قطعــات پمپ و ابزار مورد نیاز صنایع؛ 
فروشندگان و عرضه کنندگان قطعات و لوازم یدکی کشاورزی، است.۱۴ رسته 
شغلی گروه دو نیز شامل بوستان ها و مراکز تفریحی؛ پاساژهای سرباز و سربسته، 
بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ در غیر مواد غذایی و بازارهای 
موقت؛ بازارها و نمایشگاه های فروش انواع خودرو، مراکز شماره گذاری اتومبیل؛ 
باشــگاه های ورزشی، سالن های بدنسازی؛ اســتخرهای سرباز؛ آرایشگاه های 
مردانه؛ مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی؛ مراکز فروش فرش و موکت، لوازم 
خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزیینات داخلی ساختمان؛ مراکز فروش کادویی، 
اســباب بازی، لوازم التحریر؛ مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، 
خیاطی؛ آتلیه و عکاسی؛آژانس مشاور اماک؛ خدمات چاپ دیجیتال؛ مراکز تهیه 
و طبخ غذا با پذیرش مشــتری، قهوه خانه ها بدون عرضه مواد دخانی؛ قنادی و 
شیرینی پزی تر و خشک، خشبکار و شیرینی فروشی، آب میوه و بستنی فروشی 
و مشاغل مشابه.اتاق اصناف تهران همچنین تاکید کرده که با توجه به وضعیت 
نارنجی شــهر تهران، مشاغل گروه ۱ و ۲ از شنبه ۱۵/۰۹/۹۹ در تهران مجاز به 
فعالیت هســتند و ســاعت پایان فعالیت روزانه صنوف مجاز به فعالیت در شهر 

تهران ) گروه های شغلی یک و دو (، راس ساعت ۲۰ خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع:
گرانی مجدد استیک قابل قبول نیست

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت با افزایش قیمت استیک 
با وجود ثبات هزینه های تولید در هفته های اخیر انتقاد کرد.حجت اه فیروزی 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با انتقاد از موافقت 
با افزایش ۵۰ درصدی قیمت استیک، گفت: در شرایط کنونی تولیدکنندگان 
نمی توانند رشد هزینه های تولید را به عنوان دلیل گرانی تایر مطرح کنند، زیرا 
نرخ ارز نزولی شده و در حال کاهش است.نماینده مردم فسا در مجلس شورای 
اسامی افزود: از آنجایی که نرخ ارز در هفته های گذشته کاهشی شده، مواد اولیه 
موردنیاز تولید که وارداتی است نیز با کاهش قیمت روبه رو شده است بنابراین 
تایر باید ارزان شــود نه اینکه با افزایش بهای آن موافقت شود.این نماینده مردم 
در مجلس یازدهم اضافه کرد: قیمت تایر متناســب با رشد هزینه های تولید، دو 
بار در اوایل ســال افزایش یافت، حال این ســوال ایجاد می شود که در روزهای 
اخیر قیمت چه موادی گران شــده که با افزایش ۵۰ درصدی تایر موافقت شده 
است.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی 
نوسان قیمت موجب آشفتگی بازار شده و هزینه های بیشتری به خانوارها تحمیل 
می کند، ادامه داد: در دوره ای که نرخ ارز در حال افزایش بود، می توانستند مردم 
را برای رشد قیمت ها قانع کنند، اما در شرایط کنونی و با وجود کاهش نرخ دار 

گرانی تایر قابل قبول نیست.

در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی فواد مبارکه صورت گرفت:
 1600 دستگاه تبلت هدیۀ فواد مبارکه

 به دانش آموزان کم بضاعت اصفهان
شرکت فواد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود و با توجه به شرایط ویژۀ آموزشی ناشی 
از شــیوع بیماری کرونا در کشور، ۱۶۰۰ دستگاه تبلت 
دانش آموزی تأمین و در بین دانش آموزان مناطق محروم 
و کم برخوردار توزیع کــرد. کریم زارع مدیرکل کمیته 

امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان با اعام این خبر گفت: از مجموع ۱۶۰۰ 
دستگاه تبلت مذکور، بالغ بر ۶۰۰ دســتگاه تبلت به دانش آموزان تحت پوشش 
کمیتۀ امداد اســتان اصفهان اهدا شده است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان اصفهان در واکنش به مشارکت شرکت فواد مبارکه در حمایت از 
دانش آموزان و خانواده های کم بضاعت استان اصفهان، ضمن اشاره به موفقیت های 
شــرکت فــواد مبارکه در عرصۀ تولید کشــور، از حمایت ها و مســاعدت های 
خداپسندانه و پیشتاز بودن این شرکت در امر مسئولیت های اجتماعی در مقاطع 
مختلف تقدیر کــرد و گفت: فواد مبارکه همواره در حوادث غیرمترقبه ازجمله 
ســیل، زلزله و نیز تأمین رایگان اکســیژن بیمارســتان ها به حمایت از بیماران 
مبتا به کرونا و دیگر آسیب دیدگان پرداخته است و با تأمین تجهیزات موردنیاز 
سیستم بهداشت و درمان اســتان و کشور، نمونۀ قابل ارائه ای از تعهد و عمل به 

مسئولیت های اجتماعی را برای دیگر سازمان ها به نمایش گذاشته است.

گزیده خبر

 کاهش قیمت تمام شده خودروهای جدید 
با مشترک سازی قطعات

معاون وزیر صمت در بازدید از خطوط تولید محصوات جدید ایران خودرو تاش 
برای کاهش قیمت تمام شــده محصوات از طریق بهینه سازی طراحی ها برای 
مشترک سازی قطعات و اقتصادی شدن تولید انبوه به وسیله تامین کنندگان داخلی 
را مورد تاکید قرار داد.»محسن صالحی نیا« که از مراحل تولید خودروهای جدید 
ایران خودرو بازدید می کرد، تمرکز بر توسعه محصول، طراحی زیبا و بهبود کیفیت 
از طریق تعامل حوزه تحقیق و توســعه این خودرو سازی با مراکز دانش بنیان را 
مهم ارزیابی کرد و افزود: حداکثر مشــترک سازی قطعات خودروهای هر پلتفرم 
به رونق زنجیره تامین و توان افزایی سازندگان قطعات و همچنین کاهش قیمت 
تمام شــده بدلیل صرفه های واحد مقیاس و حفظ حقوق مشتریان می انجامد.

صالحی نیا اظهار داشــت: در راستای راهبرد جهش تولید شاهد اجرای مناسب 
سیاســت گذاری انجام شــده وزارت صمت و ایدرو در این خودروسازی بوده ایم 
به گونه ای که در ۸ ماهه امســال افزایش تولید ۶۰ درصدی معادل حدود ۱۲۰ 
هزار دستگاه نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.به گفته رییس ایدرو با ادامه 
این روند شاهد بهبود و شتاب بیشتر پاسخ به تقاضای مصرف کنندگان و کاهش 
التهاب های ســوداگرانه بازار خواهیم بود.صالحی نیا همچنین به اقدامات انجام 
شده در توسعه کیفی محصوات جدید در دست ساخت ایران خودرو اشاره کرد 
و افزود: در بعد جهش کیفی تولید نیز با وجود تنگناهای تحریم و شرایط کرونا، 
ارتقای کیفیت موتور خودروها و حرکت به سمت مصرف سوخت کمتر و تطابق 
با استاندارد های بسیار بااتر ایمنی را در طراحی محصوات جدید شاهد هستیم 
که امیدواریم با عرضه این محصوات به بازار افزایش رضایت مصرف کنندگان را 

شاهد باشیم.

کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و عراق 
بزودی تاسیس می شود

عضــو هیئت مدیره اتــاق بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: قول داده شــده که 
در دی ماه کمیســیون مشــترک بازرگانی دو کشور بعد از ۶ سال تاسیس شود. 
کمیســیون بازرگانی دو کشور ظرفیتی برای تسهیل تصمیم گیری پیرامون حل 
مسائل و مشــکات دو طرف است. اگر این اتفاق بیافتد بسیاری از مشکات در 
مورد بخش های حمل ونقل، تعرفه ها، اسناد، بازرسی، استاندارد و غیره می توانند 
هم فکر صورت گرفته و تصمیم گیری شود.سید حمید حسینی در مورد آخرین 
وضعیت تجارت ایران و عراق اظهار داشــت: اوضاع تجارت با عراق عادی اســت 
و مشــکلی وجود ندارد و در هشت ماهه امســال ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دار  
صادرات به عراق داشتیم، بطوریکه اان عراق شریک اول تجاری ما است.وی ادامه 
داد: همه مرزها با عراق نیز باز و تنها مشکلی که وجود دارد تردد تجار دو کشور 
بوده که به علت شــرایط کرونایی با مشکل مواجه اســت. واردات ما از عراق نیز 
ساانه بیش از ۵۰ میلیون دار نیست و بیشتر واردات ما از عراق ضایعات است، 
امسال بحث هایی در مورد جو و خرمای عراق مطرح شد که خرما از ایران ترانزیت 
شــود و جو را برای بازار داخلی خریــداری کنیم که هنوز چنین اتفاقی نیافتاده 
اســت.وی افزود: عراق به علت شیوع کرونا اجازه ورود تجار خارجی را نمی دهد، 
ایران نیز این اجازه را با محدودیت می دهد. تاش هایی درحال انجام اســت که 
راهی برای رفت و آمد تجار پیدا شــود. عراقی ها وعده هایی در این زمینه دادند و 
در دســت پیگیری است.  عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
در مورد حضور اسراییلی ها در بازار تره بار منطقه گفت: اسراییلی ها در دنیا دچار 
نوعی تحریم مردمی هســتند به همین جهت محصوات خود را به نام محصول 
اسراییلی عرضه نمی کنند و بیشتر به نام کاای کانادایی می فروشند. گفته می شود 
که میوه و تره بار اســراییل وارد بازار کشورهای عربی شده است. ممکن است از 
طریق اردن این محصوات را وارد کشــورهای عربی کرده باشند و بعید می دانم 
کاا به نام اسراییل و مستقیما به کشــورهای اسامی وارد شود.وی در پاسخ به 
سوالی پیرامون بازگشت محصوات ایرانی از عراق تصریح کرد: در فصل برداشت، 
عراق واردات محصوات کشاورزی را ممنوع و بخش کردستان عراق نیز تعرفه ها 
را به شــدت افزایش می دهد. عموما زمانی که اعام می شــود قرار است مجددا 
تعرفه ها کاهش پیدا کند، ســیل اقام ایرانی بــدون برنامه ریزی به طرف مرزها 
سراریز می شوند که به علت ظرفیت محدود مرزها ممکن است بار چند روزی در 
مرز بماند که باعث آسیب به محصوات کشاورزی می شود و ممکن است طرف 
عراقی آن را نپذیرد. برگشت محصوا از عراق به عدم برنامه ریزی ما مربوط است.

وی افزود: صادرات سیب زمینی هم بعد از فشاری که به خاطر تجمع زیاد بار در 
مرزها ایجاد شده بود عادی شده است. ۱۰ یا ۱۵ روز قبل دوباره تعرفه ها کاهش 
پیدا کرد و صادرات سیب زمینی شدت گرفته است.حسینی خاطرنشان کرد: قول 
داده شــده که در دی ماه کمیسیون مشــترک بازرگانی دو کشور بعد از ۶ سال 
تاسیس شود. کمیسیون بازرگانی دو کشور ظرفیتی برای تسهیل تصمیم گیری 
پیرامون حل مســائل و مشکات دو طرف است. اگر این اتفاق بیافتد بسیاری از 
مشکات در مورد بخش های حمل ونقل، تعرفه ها، اسناد، بازرسی، استاندارد و غیره 
می توانند با هم فکری صورت گرفته، تصمیم گیری شود. طرف ایرانی مسئول این 
کمیسیون آقای دکتر اردکانیان، وزیر نیرو و طرف عراقی وزیر بازرگانی عراق است.

رییــس انجمن ســرمایه گذاری های 
مشترک ایرانی و خارجی اظهار کرد: 
اگر سرمایه گذاران خارجی تا یک ماه 
پیــش قصد ورود بــه بازارهای ایران 
را داشــت وقتی متوجه می شوند که 
مصوبــه ای در مجلــس ایران اســت 
اقتصــادی نیز  که مســلماً خطرات 
خواهد داشــت از ســرمایه گذاری در 
حسین  می شوند.سید  منصرف  ایران 
سلیمی اظهار داشــت: هر مصوبه ای 
که در جهت بی ثبــات کردن اقتصاد 
کشور باشــد هم به ضرر داخلی ها و 
هم به ضرر ســرمایه گذاری خارجی 
اســت. مهمترین موضــوع در جهت 
سرمایه گذاری خارجی، ثبات اقتصادی 
است. تغییر تصمیم های ماهانه یا چند 
روز یکبار باعث می شود تا سرمایه گذار 
خارجــی از ســرمایه گذاری در ایران 
واهمه داشته باشد. تا یک سرمایه گذار 
با یک سیســتم هماهنگ می شــود 

قوانین و مصوبات تغییر می کنند. 

روی  موضــوع  ایــن  افــزود:  وی 
سرمایه گذاران خارجی تاثیر بیشتری 
دارد چراکه داخلی ها با خلق و خوی 
مسئولین آشنا هستند، اما خارجی ها 
وقتی برای ســرمایه گذاری وارد یک 
کشور می شــوند به این فکر می کنند 
کــه طی ۱۰ ســال آینــده معافیت 
مالیاتــی، ثبــات ارزی و غیره در آن 
کشــور چه روندی خواهد داشــت. 
امــا وقتی کــه ثباتی وجــود ندارد، 
آن ســرمایه گذار خارجــی رغبتــی 
داشــت.رییس  نخواهد  ورود  بــرای 
انجمن ســرمایه گذاری های مشترک 
ایرانــی و خارجی تصریــح کرد: اگر 
ســرمایه گذاران خارجی تــا یک ماه 

پیــش قصد ورود بــه بازارهای ایران 
را داشــت وقتی متوجه می شوند که 
مصوبه ای در مجلس ایران اســت که 
مســلماً خطرات اقتصادی نیز خواهد 
داشــت از ســرمایه گذاری در ایران 
منصــرف می شــوند. وی اضافه کرد: 
این گونه مسائل روی سرمایه گذاری 
خارجی تاثیر بســیار منفی دارد. برند 
داخلی ها شــاید با این فضا هماهنگ 
شــده اند و می دانند که این بحث ها تا 
دو الی ســه ماه دیگر تغییر می کند. 
اما ســرمایه گذار خارجی با احتساب 
اینکه گفته شــده ایــران از پروتکل 
الحاقی و برجام خارج خواهد شــد و 
این به معنای از دســت دادن اقتصاد 

اروپــا و کشــورهای دیگــری که به 
واسطه برجام با ایران ارتباط اقتصادی 
پیدا کردند اســت، کشــور دیگری را 
می کند.  انتخاب  سرمایه گذاری  برای 
ســلیمی در ادامه خاطرنشــان کرد: 
اینکه به یکبــاره تصمیم هایی مانند 
روزهــای اخیــر در مجلــس گرفته 
شــود که گرچه یک تصمیم سیاسی  
هستند اما تبعات اقتصادی دارد . وقتی 
در مجلــس چنین تصمیم سیاســی 
می گیرند باید به تبعات اقتصادی آن 
هــم توجه کنند. وی افــزود: امیدوار 
هســتیم که کشــور هرچه زودتر به 
ســمت یک اقتصاد طبیعی و شفاف 
برود تا بتوانیم سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی بیشتری داشته باشید. باید 
توجه داشــت که مبنای همه مسایل 
اقتصادی سرمایه گذاری است، بیکاری 
و تورم را کاهش می دهد و به طبیعتا 
باعث کاهش اثــرات منفی اجتماعی 

بیکاری می شود.

رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی

تصمیم مجلس به جذب 
سرمایه گذاری خارجی آسیب می زند

در حالی ایــران در ۷ ماهه ابتدای امســال، صادرات 
۷۳ میلیون داری به سوریه داشته که ترکیه تنها در 
ســپتامبر ۲۰۲۰ بیش از ۱۱۲ میلیون دار به سوریه 
صادرات داشته است.اخیرا فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر 
عربی و آفریقایی ســازمان توسعه تجارت ایران درباره 
میزان تجارت ایران با سوریه گفت: »جدیدترین آمارها 
نشان می دهد طی ۷ ماهه ابتدایی سال جاری حدود 
۷۳ میلیون دار صادرات به سوریه و حدود ۱۰ میلیون 
دار از کشــور فوق واردات صورت گرفته است. شیر 
خشــک، لوله و پروفیل، مفتول های مسی، هادی های 
برق، برخی انــواع میله های آهنی و فــوادی و دارو 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته افزایش صادرات 
داشته و محصواتی مانند برخی انواع میله های آهنی 
و فوادی، قطعات خــودرو، قطعات توربین، مخمرها 
و شــیر خشــک با کاهش صادرات به سوریه مواجه 

بوده اند«.وی با بیان اینکه حجم مبادات دو کشــور 
کاهش یافته است، افزود: »با شروع ناآرامی های سیاسی 
و امنیتی در ســوریه حجم مبادات تجاری جمهوری 
اســامی ایران با این کشــور رو به کاهش گذاشت تا 
در سال گذشــته به ۱۰۵ میلیون دار تنزل یافت«.

براساس این گزارش، صادرات ۷۳ میلیون داری ایران 
به ســوریه در ۷ ماه ابتدای امسال در حالی است که 
ترکیه تنها در سپتامبر ســال ۲۰۲۰ )اوایل شهریور 
تا اوایل مهرماه امســال( بیش از ۱۱۲ میلیون دار به 
ســوریه صادرات داشته است. همچنین گفتنی است 
ترکیه در ســال  ۲۰۱۸ نیز با صــادرات ۱.۲ میلیارد 
داری در رتبه اول صادرکنندگان به سوریه قرار داشته 
است.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که ایران 
باوجود ارتباطات گسترده سیاسی و نظامی با سوریه، 
در بعد تجارت عملکرد ضعیفی داشته و حتی در بین 

۵ کشور اول صادرکننده کاا و خدمات به سوریه نیز 
قرار ندارد.این در حالی است که بعد از فروکش کردن 
بحران ســوریه و ورود این کشــور به دوره بازسازی، 
مقامات ســوری تاش کردند تا به کشورهای متحد 
خود ازجمله ایران و روسیه امتیازات اقتصادی بیشتری 
اعطا نمایند. ازجمله امتیازات اعطاشده به ایران، توافق 
بر سر مدیریت بندر اذقیه به عنوان اولین و بزرگ ترین 
بندر ســوریه است که به دلیل کم کاری ایران در ورود 
به ســرمایه گذاری و مدیریت این بندر، هنوز پیمانکار 
فرانسوی که از ســال ۲۰۰۹ مدیریت آن را در دست 
داشته، این مسئولیت را بر عهده دارد. سرمایه گذاری 
در این بندر و مدیریت آن عاوه گســترش صادرات 
ایران به سوریه و کشــورهای اتحادیه عرب، می تواند 
سبب رونق صادرات ایران به کشورهای اروپایی حاشیه 

مدیترانه نیز شود.

صادرات یک ماهه ترکیه به سوریه بیشتر از صادرات ۷ ماهه ایران

 شافعی:
سیاست های تجاری کشور زیربنای مسائل تجارت 

خارجی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران گفت: مجموعه اقدامات وزیر صنعت، 
معدن و تجارت سبب ایجاد تحول در حوزه های صنعت و بازرگانی شده است که نتایج مثبت 
آن به تدریج در اقتصاد و بازار کشور خود را نشان خواهد داد. غامحسین شافعی در نشست 
ویدئوکنفرانسی با وزیر صمت، معاونان وزارتخانه، روسای سازمانهای صمت استانی و اتاق های 
بازرگانی سراسر کشور، با بیان این مطلب، افزود: با ورود آقای رزم حسینی به مجموعه وزارت 
صمت پیش بینی می کردیم که دچار تحولی مثبت در حوزه های صنعت و بازرگانی خواهیم 
شد که به حول و قوه الهی هم اکنون شاهد تحقق این پیش بینی هستیم و ثمرات آن را به 
تدریج در اقتصاد و بازار خواهیم دید.وی با اشاره به گایه های وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
دیوان سااری اداری در کشورمان، بیان کرد: این گونه مواضع وزیر صمت جای تقدیر و تشکر 
دارد و یقینا راهگشای حل بسیاری از مسائل و کاهش بروکراسی اداری خواهد بود.رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعام اینکه اعتقاد قلبی وزیر صمت مشورت گرفتن 
از بخش خصوصی می باشد، تصریح کرد: مشورت ها باید قبل از تصمیم سازی و تصمیم گیری 
با بخش خصوصی انجام شود تا نتایج مطلوب تری به دست آید.شافعی با بیان اینکه سیاست 
های تجاری کشــور زیربنای مسائل تجارت خارجی می باشد، گفت: سیاست های تجاری، 
سیاست های ارزی را متعادل می کند و به نظر بنده سیاست های تجاری بر سیاست های ارزی 
اولویت دارد.وی همچنین هماهنگی میان سیاست های تجاری و سیاست های ارزی را اولویت 
امروز اقتصاد کشور در این شرایط حساس کنونی دانست.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به ارائه مهم ترین نقطه نظرات بخش خصوصی در قالب 
مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به وزیر صمت، گفت: مقدار زیادی از این 
مسائل و دغدغه ها با عزم و اراده وزیر صمت محقق شده است و امیدواریم بقیه مصوبات نیز با 

همین اراده ای که از آقای رزم حسینی سراغ داریم کم کم تحقق یابد.

 آنتوفاگاستا اعام کرد:
 پیش بینی کاهش خالص 

هزینه های نقدی
شرکت شیلیایی تولیدکننده مس آنتوفاگاستا اعام کرد که انتظار می رود 
خالص هزینه های نقدی در پایان سال، کمتر از پیش بینی قبلی ۲۰/۱ دار 
بر پوند باشد.، هزینه نقدی در ۹ ماه نخست سال جاری ۱۴/۱ دار بر پوند 
بود که نســبت به ۱۷/۱ دار بر پوند در مدت مشابه سال گذشته کاهش 
داشت.به گفته این شرکت، بهبود هزینه به ازای هر واحد از ابتدای سال تا 
به حال، به دلیل کاهش ارزش پزو )واحد پول( شــیلی، کاهش هزینه مواد 
ورودی و تداوم مدیریت هزینه اســت که ناشی از کاهش تولید، تا حدودی 
خنثی شده است.تولید مس در ۹ ماه نخست سال با کاهش ۳/۷ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته به ۵۴۱ هزار و ۳۰۰ تن رسید و در 
 Los فصل ســوم نیز به دلیل عمیات تعمیر و نگهداری گسترده در معدن
Pelambres و انتظار کاهش عیار در Antucoya، با افت۶/۴ درصدی نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته به ۱۶۹ هزار و ۹۰۰ تن رسید.با این وجود، 
آنتوفاگاستا همچنان به پیش بینی قبلی تولید بین ۷۲۵ تا ۷۵۵ هزار تن 
پایبند است، اگرچه ممکن است تولید واقعی در سطح پایینی این بازه باشد.

به گفته مدیر عامل این شرکت، انتظار می رود که تولید در سال ۲۰۲۱ بین 
۷۳۰ تا ۷۶۰ هزار تن باشــد زیرا عیار کنسانتره Centinela بهبود می یابد و 
فرض بر این است که پروتکل های بهداشتی مربوط به کووید-۱۹ در تمام 
طول سال ادامه داشــته باشد.تولید مولیبدن در ۹ ماه نخست با افت ۳/۴ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸ هزار و ۹۰۰ تن رسید، اما 
با افزایش عیار و رشد تولید Centinela در فصل سوم این رقم برابر با ۳ هزار 

و ۴۰۰ تن بود که رشد ۷/۹ درصدی را نشان می دهد.
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رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد؛گزیده خبر

بیمه اجباری ۳۰میلیون مسکن بر اساس قانون جدید
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قانون صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: بر اساس 
این قانون ۳۰میلیون خانه تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار می گیرند 
و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه می آید.، غامرضا سلیمانی در برنامه گفت 
و گوی ویژه خبری شــبکه دو سیما گفت: ایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در 
مجلس شــورای اسامی تصویب و به دولت اباغ شده است و  در حال تدوین آیین 
نامه های اجرایی این صندوق هستیم.رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: بر اساس 
این قانون کلیه اماکی که در کشور اشتراک برق دارند تحت پوشش صندوق بیمه 
حوادث طبیعی قرار می گیرند.سلیمانی گفت: سرمایه اولیه این صندوق 5۰ میلیارد 
تومان است و بقیه منابع آن از حق بیمه ای که مردم باید بدهند و دولت نیز تامین 
می کند، به دســت می آید.وی افزود: در زمانی که میزان تعهد بیمه برای هر ملک 
۳۰ میلیــون تومان بود 6۰ هزار تومان دولت و 6۰ هزار تومان صاحب ملک به طور 
ماهانه حق بیمه پرداخت می کردند اما اکنون میزان تعهد افزایش یافته است و در 
پی آن حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت.رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بر اساس این 
قانون ۳۰ میلیون خانه تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرند.سلیمانی 
افزود: پرداخت حق بیمه اجباری اســت و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه 
مــی آید و بیمه آن را از اداره برق دریافت می کند.وی گفت: اکنون دولت باید حق 
بیمه صندوق بیمه حوادث طبیعی را تعیین کند.رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: 
ســبد دارایی صنعت بیمه 42 هزار میلیارد تومان است و در هفت ماه اخیر  معادل 
۳7 درصد افزایش یافته است.سلیمانی افزود: ضریب نفوذ بیمه ای نیز از 2 و 4 دهم 
به 2 و 66 دهم رسیده است ) سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص ملی( .وی با بیان 
اینکه ورود چین به بیمه بازرگانی و قرار دادن بیمه درمان در بیمه بازرگانی موجب 
شــده اســت میانگین ضریب نفوذ بیمه ای جهانی افزایش یابد، گفت: اگر صندوق 
بیمه محصوات کشاورزی و بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ را در زیر مجموعه بیمه 

بازرگانی محاسبه کنیم ضریب نفوذ بیمه ای کشور به دو و 9 دهم افزایش یافته است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با تغییر آیین نامه ها پول هایی را که در بانک داشتیم 
وارد بازار ســرمایه کرده ایم.سلیمانی اضافه کرد: افزون بر عرضه سهام شرکت های 
بیمه ای در بازار ســرمایه این شرکت ها در بورس سرمایه گذاری نیز کرده اند.وی 
گفت: میزان بازدهی بیمه زندگی بسیار خوب بوده است و 14 و نیم درصد از سبد 
ســرمایه ای مجموعه بیمه ای مربوط به بیمه زندگی است.رئیس کل بیمه مرکزی 
افزود: ضریب نفوذ بیمه ای در جهان به کشورهای توسعه یافته باز می گردد و اکنون 
در دنیا 46 تا 5۰ درصد ســبد دارایی و ســرمایه ای بیمه ها مربوط به بیمه زندگی 
است.ســلیمانی گفت: وجود بازارهای موازی قوی در کشور مانند بازار مسکن، طا، 
ارز و سرمایه و روشن نبودن مزیت های بیمه زندگی در خانواده ها و وجود صندوق 
های بازنشستگی موجب شده است مردم به سمت بیمه زندگی نروند.وی افزود: البته 
در مقایسه با سال گذشته بیمه زندگی ۳7 درصد در کشور افزایش یافته است.رئیس 
کل بیمه مرکزی گفت: با گسترش بیماری کرونا نگران بودیم مردم بیمه های زندگی 
را به دلیل کاهش درآمدها فســخ کنند اما این اتفاق نیفتاد.رئیس کل بیمه مرکزی 
درباره بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ها نیز افزود: 2۳ میلیون و 5۰۰ هزار خودرو 
در کشور تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند و سه میلیون و 5۰۰ هزار خودرو 
بیمه بدنه دارند که بیشتر آنها خودروهای گران قیمت هستند.سلیمانی گفت: درباره 
بیمه بدنه باید فرهنگ سازی شود زیرا ملزم کردن به بیمه بدنه منع قانونی دارد.وی 
افزود: 8۰ هزار نمایندگی بیمه در کشور وجود دارد که شرکت ها را موظف کرده ایم 
این نمایندگی ها را حمایت کنند.رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه های اختیاری 
به درآمد مردم بستگی دارد البته فرهنگ بیمه ای در کشور جا نیفتاده است.سلیمانی 
افزود: با ارتقای آموزش نمایندگی ها، آنهایی که فعال تر هســتند توانسته اند بدون 
ایجاد رانت در بازار درآمد بســیار خوبی کسب کنند.وی گفت: 2۳ موسسه آموزش 

بیمه ای خصوصی در کشــور وجود دارد.رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بیمه 
مرکزی نمایندگی شــرکت های بیمه را تحت پوشــش خود قرار نمی دهد افزود: 
اکنون شرکت های بیمه به این نتیجه رسیده اند که نمایندگی ها برای درآمد آنها 
اهمیت دارند و بازاریاب آنها هستند.سلیمانی درباره تعیین نرخ بیمه بر اساس ریسک 
حوزه بیمه شــده گفت: بیمه یعنی مدیریت آزمون و خطا و نرخ فنی در این زمینه 
برای خانواده ها یک قیمت و برای واحدهای صنعتی قیمت دیگری است.وی افزود: 
اکنون مجموعه صنعت بیمه نظام پیشرفته ای در رابطه با تعیین میزان ریسک دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مرکز ریسک در بیمه مرکزی با نرم افزارهای پیشرفته 
و نیروهای آموزش دیده ایجاد شــده است و اگر شرکتی به عنوان نمونه بخواهد با 
دســتگاهی بیمه تکمیلی امضا کند حتماً باید چگونگی محاسبه ریسک را به بیمه 
مرکزی ارائه دهد.سلیمانی با بیان اینکه مطالعه ایجاد بازار متشکل بیمه ای آغاز شده 
است،  افزود: زمانی که کشف نرخ انجام می شود اگر کسی غیر از آن عمل کند هم 
بیمه مرکزی آن را بررسی می کند و هم آن شرکت ضرر کرده است.وی گفت: مبنای 
وضع مالی شرکت های بیمه را بر اساس توانگری بررسی می کنیم.رئیس کل بیمه 
مرکزی افزود: شرکت های بیمه ای که توانگری آنها 2 است کم هستند و توانمندی 
بیشتر شرکت های بیمه ای حدود یک است.سلیمانی گفت: برنامه ای برای شرکت 
های اســتارت آپ در قالب کارگزاری برخط تعریف و در شــورای عالی بیمه آن را 
تصویب کرده ایم.وی افزود: بر اساس این طرح از 115 شرکت استارت آپی نرم افزار 
65 شــرکت تایید نشد و نرم افزار 5۰ شرکت در حال بررسی است و به سه شرکت 
نیــز مجوز داده ایم که در اداره ثبت شــرکت ها روند کار خود را به پیش می برند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مشکلی در بخش محصوات بیمه ای نداریم اما مردم 
نمی دانند چه محصوات بیمه ای وجود دارد.ســلیمانی افزود: در سال گذشته 22 

محصول بیمه ای ایجاد و اعام عمومی کردیم.

بانک مرکزی در بخشنامه ای اباغ کرد؛
اباغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد 

موسسات اعتباری
بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی »دستورالعمل نحوه واگذاری 
امــوال مازاد موسســات اعتباری« را اباغ کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، به موجب بند )الف( تبصره ماده )17( »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور«، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی 
حسب مورد به تأیید »بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران« یا »سازمان بورس 
و اوراق بهــادار« اقدامــات ازم برای واگذاری دارایی هــای موضوع این ماده را 
انجــام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسســه اعتباری، واگذاری آن 
ممکن نشــده باشد، از شــمول مجازات های مقرر در ماده مورد اشاره مستثنی 
اســت.بر همین اســاس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور 
ایجاد ســازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، »دستورالعمل نحوه ی واگذاری 
اموال مازاد مؤسسات اعتباری«، تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین 
جلســه مورخ 27 .۳ .1۳99 شــورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.براین 
اساس اهم مفاد »دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری« 

به شرح زیر است:
1( لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفاً توسط کارشناس  یا 
کارشناسان رســمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا 

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکا و کارشناسان قوه قضاییه؛  
2( لزوم واگذاری اموال مازاد صرفاً از طریق برگزاری مزایده؛

۳( لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه؛
4( امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقســاطی در قالب عقود فروش 

اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛
5( تعییــن حداقل مبلغ تأدیه نقدی معادل ده درصــد ارزش مال مازاد، مدت 
تسویه معادل پنج ســال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل 
حداکثر نرخ ســود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیات اعطایی در صورت 
واگذاری اموال مازاد به صورت اقســاطی در قالب عقود فروش اقســاطی، اجاره 

 به شرط تملیک و مرابحه؛
6( امکان پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل 

از بازگشایی پاکت های مزایده.  
ذکر این نکته ضروری اســت که از این پس صرفــاً آن بخش از اموال مازاد آن 
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در 
دســتورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری 
اســامی ایران، از مجازات های مقــرر در ماده )17( »قانــون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« مستثنی خواهد بود.  
در پایان با اعام اینکه از این پس »آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور 
و اماکن رفاهی بانک ها« اباغی طی بخشنامه شماره مب. 5۰72 مورخ 6  اسفند 
ماه 1۳86 دیگر قابل اســتناد نیست و تاکید می شود مراتب به قید تسریع و با 
لحاظ مفاد بخشــنامه شــماره 14915۳  .99 مورخ 16مرداد ماه 1۳96 به تمام 
واحدهای ذی ربط بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی اباغ شده و بر ُحسن 

اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

بانک مرکزی اعام کرد؛
جزئیات پرداخت تسهیات یک میلیون تومانی 

براساس مصوبه ستادملی کرونا
بر اســاس مصوبات ســتاد ملی مدیریت کرونا بالغ بر 21 میلیون نفر تاکنون از 
تســهیات یک میلیون تومانی سیستم بانکی طی پنج مرحله بهره مند شده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسب اعام مدیریت کل اعتبارات بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران، بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا بالغ 
بر 21.421.86۳ نفر تاکنون از تسهیات یک میلیون تومانی سیستم بانکی )طی 
پنج مرحله( بهره مند شده اند که مقرر شده اقساط تسهیات پرداختی طی ۳1 
قسط از حساب یارانه ای ایشان کسر شود. در ادامه حمایتهای ستاد ملی مدیریت 
کرونا و سیستم بانکی از یارانه بگیران، تعداد 4.515.651 نفر سرپرست خانوار که 
یارانه معیشتی دریافت می کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و تعداد 147.292 
نفر از یارانه بگیران که در مراحل قبلی موفق به دریافت تســهیات ده میلیون 
ریالی نشــده بودند )مجموعاً 4.661.۰15 نفر(، از سوی سازمان هدفمندسازی 
یارانــه ها )با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( شناســایی و به 
سیستم بانکی معرفی شدند که تا ساعت 1۳ پنج شنبه مورخ 1۳  آذر ماه 1۳99 
تسهیات مربوط به حساب 99.96درصد از افراد یاد شده واریز شده است. ضمن 
اینکه امکان واریز تعداد 1.928 فقره تســهیات به دایلی از جمله مســدودی 
حساب، فوت سرپرست خانوار و سایر خطاها میسر نگردیده است. بدیهی است 
در صورت اخذ اطاعات افراد مشــمول جدیــد در مراحل بعدی )یارانه بگیران 
معیشــتی فاقد درآمد ثابت( از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه ها تسهیات 

یک میلیون تومانی به حساب متقاضیان متعاقباً واریز خواهد شد.

معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: به دلیل پراکندگی سهامداران در مناطق 
مختلف کشور، ســامانه ای برای توزیع سود شرکت ها به صورت الکترونیکی فراهم 
شد تا نیازی به حضور فیزیکی سهامداران به دفاتر شرکت ها نباشد. علیرضا ماهیار 
دررابطه با رونمایی از سامانه مجامع الکترونیک و سامانه پرداخت سود سهام گفت: 
سامانه توزیع سود یکی از مطالبات سهامداران از شرکت سپرده گذاری مرکزی بود 
تا بتوانند سود خود را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.وی افزود: از ابتدای سال 
گذشــته بحث سامانه پرداخت سود سهام به صورت آزمایشی انجام شد و اکنون از 
این ســامانه رونمایی شد.معاون شرکت ســپرده گذاری مرکزی افزود: ناشر بعد از 

برگزاری مجمع، میزان سودی را که به سهامدار تعلق می گیرد مشخص و به شرکت 
سپرده گذاری ارسال می کند سپس شرکت سپرده گذاری مرکزی بصورت اتوماتیک 
سود را به حساب سجامی سهامدار واریز می کند و به سهامدار اطاع رسانی می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی بیش از 18 میلیون مراجعه حضوری برای 
دریافت سود سهام حذف شده است، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 18.5 میلیون 
سهامدار سود خود را از این طریق دریافت کردند و بطور متوسط برخی از سهامداران 
بیش از 7 بار سود سهام خود را اینگونه دریافت کرده اند.ماهیار با بیان اینکه سازمان 
بورس اوراق بهادار در حال بررسی الزام شرکت برای پرداخت سود سهام به صورت 
الکترونیک اســت، افزود: تاکنون 82 شــرکت و تا پایان سال بیش از 1۰۰ شرکت 
سود را اینگونه پرداخت کرده اند.معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره سامانه 
برگزاری مجامع الکترونیک گفت: در ۳ سال اخیر مسائل حقوقی و عملیاتی برگزاری 
مجامع الکترونیک شرکت ها بررسی و درنهایت از این سامانه رونمایی شد. بنابراین 
ســهامداران می توانند بعد از احراز هویت، لیســت مجامع عمومی شرکت ها را که 

به صورت الکترونیک و اناین برگزار می شود ماحظه و در مجامع شرکت کنند.
وی با اشــاره به اینکه در این سامانه سهامدار می توانند با طرح سوال و هم اندیشی 
در این مجامع حضور داشــته باشــد و در نهایت رای دهند، افزود: در گذشــته به 
دلیل اینکه ســهامداران باید به صورت فیزیکی در مجامع شرکت می کردند حضور 
ان ها در مجمع کمتر از 5 درصد بود، اما اکنون سهامدار می تواند بدون محدودیت 
در مجامع شــرکت و تبادل نظر کنند.ماهیار بیــان کرد: تاکنون به صورت پایلوت 
مجمع ۳ شــرکت اناین برگزار شده و 17 شــرکت دیگر نیز درخواست برگزاری 
مجامع به صورت آناین داده اند.معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: از هفته 
اینده مجمع 5 شــرکت سرمایه گذاری استانی برگزار می شود و به دلیل اینکه این 
شرکت ها ســهامداران میلیونی دارند نمی توانند مجامع خود را به صورت حضوری 
انجام دهند و نیازمند برگزاری مجامع به صورت اناین هستند.وی افزود: افراد برای 
حضور در مجامع شــرکت ها می توانند به درگاه یکپارچه ذی نفعان و درگاه مجامع 

الکترونیک مراجعه کنند.

یک صاحبنظر پولی و بانکی گفت: سپرده بانکی یا باید نقدشونده 
باشد یا بهره بانکی دریافت کند، اما با روش کنونی هر دو امتیاز 
به سپرده ها داده می شود و این عامل افزایش نقدینگی و ناترازی 
بانک ها است.احمد قدسی، کارشناس پولی و بانکی و پژوهشگر 
اندیشکده سیاســت گذاری اقتصادی تهران وابسته به دانشگاه 
تهــران در گفتگو با خبرنگار ایِبنا بــه دایل ناترازی بانک های 
ایران اشاره و اظهار کرد: بخش عمده ای از رشد نقدینگی کشور 
به صورت درون زا توسط سیستم بانکی در حال صورت گرفتن 
است و اینها قابل جلوگیری نیست چون در حال حاضر، حجم 
شــبه پول بسیار بااست و نرخ بهره هم عددی دو رقمی است. 
این دو عدد ضرب می شــوند و خود این پرداخت بهره بانک ها 
موجب و عامل رشد نقدینگی می شود و این به صورت درون زا 
ترازنامه بانک ها را افزایش می دهد.به گفته این اقتصاددان، تنها 
راهکاری هم که وجود دارد تا مشکل ترازنامه بانک ها حل شود، 
این اســت که بانک مرکزی برای یک سری اقدامات در جهت 
کنترل ترازنامه های بانکی اقدام کند. اما قبل از آن، ســوال این 

است که منشا ناترازی بانک ها چیست؟

رکود اقتصادی، دلیل اول ناترازی بانک ها
قدسی خاطرنشــان کرد: چون اقتصاد ما در شرایطی است که 
دچار رکود است و تخصیص منابع در اقتصاد صورت نمی گیرد 
و در نتیجه رشد اقتصادی پایینی داریم. بنابراین، در وهله اول 
باید بانک مرکــزی تمرکز خود را روی این بگذارد که می تواند 
همزمان با یک تیر دو نشــان بزند یعنی هم ترازنامه بانک ها را 
از وضعیت ناترازی بیرون بیاورد و هم اقتصاد مولد را به حرکت 
در بیاورد.ایــن تحلیلگر اقتصادی اضافه کــرد: این البته حرف 
متعارفی نیست و حدود 8۰ درصد صاحبنظران اقتصادی ممکن 
اســت این بخش را رد کنند و یا متوجه آن نباشند. چون این 
بحث در کشور ما خیلی جا نیفتاده است.وی تصریح کرد: اصل 
بحث آن است که زمانی که بانک ها از طریق وام دهی همزمان با 
خلق تسهیات جدید، اقدام به خلق نقدینگی جدید می کنند، 
باید برایشان مصارف جدیدی تعیین شود تا این مصارف جدید 
در راستای تولید و سرمایه گذاری باشد؛ یعنی هم برای اقتصاد 
مفید باشند و هم ریسک فعالیت بانک را پایین بیاورند.قدسی 
ادامه داد: وقتی بانک ملکــی را خریداری می کند این فعالیت 
ممکن است در رکود قرار بگیرد و در نتیجه بانک دچار ناترازی 
در ترازنامه خود شــود یا وقتی وام به افرادی که معلوم نیست 
با آن پول چه می کنند، اعطا شود بانک دچار ناترازی می شود. 
چون چنین تســهیاتی بر نمی گردد. ولی زمانی که وام برای 
ساخت مسکن و یا به پیمانکار داده می شود که از محل ساخت 
مسکن، قسط آن را مردم بازپرداخت می کنند، اینجا مستقیماً 
آن مسکنی که ساخته می شود به عنوان وثیقه وام قرار می گیرد؛ 
یعنی هم ترازنامه بانک دچار مشکل نمی شود چرا که آن وام را 
هم مردم پس می دهند تا مســکن خود را داشته باشند و هم 

فعالیت تولیدی و اقتصادی شگل گرفته است.

رونق تولید، راهکار بازگشت وام ها به سیستم بانکی
این کارشــناس پولــی و بانکی تصریح کرد: علت بســیاری از 
وام هایی هم که از قبل مانده و بازپرداخت نشــده است، بخش 
زیادی به دلیل رکود اقتصادی است یعنی کسی که وام را گرفته 
اســت نمی تواند با فعالیت اقتصادی آن را پس دهد.وی افزود: 

زمانی که اقتصاد به حرکت در آید و فعالیت مولد صورت بگیرد 
ایــن پول به بدنه اقتصاد تزریق می شــود و دومینووار بدهی ها 
بازپرداخت می شــود و در نتیجه این گردش مالی بدهی افراد 
به بانک ها برطرف می شود.قدســی با بیان اینکه بانک ها از این 
حیث که تسهیات می دهند، بزرگترین طلبکارها هستند، اظهار 
کــرد: وقتی فعالیت واقعی و مولد در اقتصاد شــکل بگیرد، به 
راحتی این تســهیات بازپرداخت می شود و پول به گردش در 
می آید. ولی زمانی که پول در گردش نیســت، بخش زیادی از 
این تســهیاتی که بانک ها داده اند، بازنمی گردد که البته یک 
بخشی از آن مریوط به فساد و رانت است که اصًا توجیه ندارد 
کــه آن یک بحث دیگر اســت اما در بحــث وام های معمولی 
موارد بی شماری داشتیم که تســهیات به صورت ساده قابل 
بازپرداخــت نبودند و دلیل آن رکود اقتصادی بوده اســت که 
دریافت کننده متحمل شده است.این اقتصاددان اضافه کرد: پس 
وقتی اقتصاد از رکود خارج شود مستقیماً روی ترازنامه بانک ها 
تاثیر می گذارد و آن بخش از تولیدکنندگان که نمی توانســتند 
وام هــای دریافتی را بازپرداخت کنند، وضعیت بهتری پیدا می 
کنند.پژوهشگر اندیشکده سیاســت گذاری اقتصادی تهران در 
ادامه گفت: بنابراین بهتر اســت ما دنبال راهکاری باشــیم که 
همزمان اقتصاد را از رکود خارج کند؛ چون تا زمانی که اقتصاد 
از رکود خارج نشــود بدهکاران بانکی نمی توانند بدهی شان را 
پس دهند و تولیدکننده ای که وام گرفته است درآمدی ندارد 
کــه وام خود را برگرداند.وی این امــر را دلیل ناترازی بانک ها 
دانست و افزود: از آنجایی که بخشی از اعتبار بانک ها تسهیاتی 
است که می دهند. اگر تسهیات در مسیر تولید حرکت کند و 
امکان بازپرداخت خود را پیدا کند، هم ترازنامه بانک ها کوچکتر 

می شود و هم مشکل ناترازی را می توان حل کرد.

سپرده های هزینه زا و افزایش ناترازی بانک ها
قدســی سپرده های هزینه زا شامل ســپرده های کوتاه مدت و 
بلند مــدت بانک ها را از عوامل ناتــرازی بانک ها عنوان کرد و 
گفت: این ســپرده ها در سیســتم بانکی در حال دریافت بهره 
هستند. حجم این ســپرده ها که بدهی بانک ها به مردم است 
و منبع مهمی برای ایجاد هزینه برای بانک ها اســت و می توان 
عنوان ســپرده های بهره گیر و یا هزینه زا به آنها داد، باید عدد 
منطقی 5۰ درصد از نقدینگی کل باشــد که متاســفانه اان 
حدود 8۰ درصد از نقدینگی را شــامل می شــود.وی افزود: به 
عبارت دیگر، در حال حاضر، 8۰ درصد کل سپرده های بانکی، 
ســپرده های هزینه زا هستند و این بدان معناست که آن مقدار 
هزینه زا از ترازنامه بانک ها که باید حدود 4۰ درصد سپرده ها و 
نقدینگی می بود اکنون 8۰ درصد سپرده ها است که بانک باید 
پاسخگوی سود ماهانه و ساانه آنها باشد و این خیلی بیشتر از 
آن چیزی است که یک سیستم بانکی به صورت سالم می تواند 
با آن کار کند.این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که  علت این 
افزایش حجم سپرده ها در شرایط رکود اقتصادی چیست، اظهار 
کرد: یک علت مهم این اســت که ما به سپرده های کوتاه مدت 
و بلندمدت خودمان امتیاز نقدشــوندگی داده ایم.قدسی یادآور 
شد:  در علم اقتصاد، سپرده تعریف کرده ایم به عنوان کوتاه مدت 

و به آن ســود می دهیم تا سپرده گذار از خرج کردن سپرده در 
بیرون امتناع کند. مثا من ســه ماه یا شش ماه سپرده خود را 
خرج نمی کنم و ما به ازای آن جایزه ای که دریافت می کنم سود 
بانکی اســت که با آن فعالیت جایگزین مولد و اقتصادی انجام 
داده است؛ این چیزی است که در دنیا متعارف است.وی افزود: 
اما چرا این امتیاز در ایران به ضد هدف خود تبدیل شده است، 
به دلیل نوع رویکرد ما بازمی گردد. ما گفته ایم مردم همان پولی 
که شما با آن خرید می کنید و خرج روزانه و خورد و خوراک و 
پوشاک است، آن پول را به عنوان سپرده از شما قبول می کنیم 
و به آن ســود می دهیم! در این میان چه اتفاقی می افتد؟ شما 
یک سپرده جاری تعریف کرده اید که نقدشونده است و در عین 
حال بهره دریافت می کند.این تحلیلگر پولی و بانکی تاکید کرد:  
درســتش این است که سپرده بانکی یا باید نقدشونده باشد یا 
باید بهره بانکــی دریافت کند اما بــا روش کنونی هر دو تای 
این امتیازها به این ســپرده ها داده می شــود و در نتیجه تمام 
کسانی که سپرده قرض الحسنه داشته اند سپرده خود را تبدیل 
به ســپرده کوتاه مدت و بلند مدت می کنند چرا که حتی روی 
ســپرده بلند مدت هم امتیاز نقدشوندگی قرار داده شده است.

قدسی خاطرنشان کرد: مجموعه این اتفاقات باعث می شود که 
حجم ســپرده ها به شــدت باا برود. برای مثال، کسی هم که 
احتمال می دهد دو ماه دیگر پولش را برخواهد داشت و باید آن 
را در ســپرده جاری نگه دارد در عمل چه می کند؟ این پول را 
در سپرده کوتاه مدت یا بلندمدت می گذارد تا سود دریافت کند. 
بدون اینکه بانک فرصت سرمایه گذاری با آن سپرده را پیدا کند.

اشتباه ارائه دسته چک برای سپرده های مدت دار
پژوهشــگر اندیشکده سیاســت گذاری اقتصادی تهران درباره 
نقاط مبهم نظــام بانکداری ایران در نوع تعامل با مشــتریان 
گفت: ما ســپرده های پشتیبانی داریم که سپرده های جاری را 
متصل به ســپرده های کوتاه مدت می کنند و عما دسته چک 
هم می دهند.وی افزود: در حالی که ســپرده جاری سپرده ای  
اســت که دسته چک دارد و به قرض الحسنه و پس انداز دسته 
چک تعلق نمی گیرد، اما اینها یک حساب پشتیبانی را تعریف 
می کنند که نقدشــوندگی حســاب ها را باا می برد.قدسی در 
این باره توضیح داد و گفت: وقتی پول با چک در یک حســاب 
جاری می آید مســتقیم به کوتاه مدت ریخته می شود که سود 
می گیرد. از آن ســمت هم وقتی چک صادر می شود مستقیم 
از ســپرده کوتاه مدت مبلغ آن پاس می شود و این یعنی عمًا 
ما به ســپرده های کوتاه مدتی که بهره اختصاص داده ایم امکان 
نقدشــوندگی بی چون و چــرا هم می دهیم. این کارشــناس 
اقتصادی این روند را خطای دسته چک نامید و گفت: این چه 
معنی دارد که یک حســاب بانکی هم بهره بگیرد و هم کامًا 
نقدشــونده باشد و شــما هر زمان دلتان خواست پول را خرج 
کنیــد. مگر نه اینکه همه این بهره ای که ماهانه بانک ها باید به 

مشتریان بدهند، برای بانکداری هزینه در بر دارد.

سود بانکی از کدام محل تامین می شود؟
قدسی تاثیر این رویکرد را بر افزایش ناترازی بانک ها از این رو 

دانست که تعداد این ســپرده های کوتاه مدت یک عدد خیلی 
بزرگی اســت که حول و حوش ۳۰ تا 4۰ درصد کل نقدینگی 
اســت. یعنی اگر میزان سپرده های کل ما به طور فرض، 9۰۰ 
هــزار میلیارد تومان باشــد و به این میزان در ســال بهره 1۰ 
درصدی بدهیم )که البته بانک های خصوصی خیلی از این نرخ 
را هم متاســفانه رعایت نمی کنند و ســود باای 15 درصد را 
اعام می کنند و به بعضی از مشتریان خاص خود مبالغ بااتری 
پرداخت می کنند(، ساانه با هزینه 9۰۰۰۰ میلیارد تومانی برای 
بانک ها مواجه هستیم و اگر ســپرده های بلندمدت را دقیق تر 
محاسبه کنیم عدد بزرگتری هم می شــود.وی افزود: از سوی 
دیگر، حجم ســپرده های هزینه زا باعث رشد نقدینگی می شود 
چرا که بهره ای که این ســپرده ها در حال دریافت هستند، در 

حال حاضر از محل رشد نقدینگی است.

راه حل چیست؟
پژوهشــگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران در ادامه 
اظهار کرد: در مقاات جدید که بعد از ســال 2۰۰8 آمده کا 
گفته شــده اســت ماهیت بانک را اقتصاددانان درست متوجه 
نشــده اند و بانکی که آنها در مدل ذهنشــان می گویند مدل 
درســتی نیســت.وی افزود: عرضه و تقاضای پول دقیقاً بدان 
شکل نیســت. بانک از محل سپرده ها وام نمی دهد، بلکه بانک 
وقتی وام می دهد پول جدید خلق می کند و این خلق نقدینگی 
جدید مقتضائاتی را ایجاد می کند که ما حتماً باید به آن توجه 
کنیم.قدسی خاطرنشان کرد: بر اساس نظریه مقداری اعتبار که 
توسط پروفســور ریچارد ورنر، اقتصاددانان آلمانی ااصل ارائه 
شــده اســت، باید دید اگر ترازنامه بانک ما در حال رشد است 
منشا آن کجاست؟   مثًا رشد ترازنامه بانک های ما فرض کنید 
۳۰ درصد باشــد؟ این خوب است یا بد؟ چون اگر این رشد از 
محل اعطای تسهیات به بخش های پیشران و  مولد اقتصادی 
کــه بقیه بخش ها را با خود به حرکت درمی آورند، باشــد این 
خوب اســت اما اگر این رشــد نقدینگی از محل پرداخت بهره 
و یا از محل پرداخت تســهیات غیر مولد بود، به ضرر ترازنامه 
بانکی است.وی اضافه کرد: برای مثال، وام هایی که داده می شود 
اما افراد آن را به بورس می برند که مســتقیما کمکی به تولید 
نمی کند و یا وامی که افراد می گیرند و به بازارهای ســکه و ارز 
می برنــد که صرفا قیمت دارایی را باا می بــرد، اینها وام های 
غیر مولد هستند و اگر ترازنامه بانک ها از محل اکتساب چنین 
دارایی های رشــد کند این به شدت برای اقتصاد سم است.این 
تحلیلگر مســائل پولی و بانکی یادآور شد: اگر محل تخصیص 
منابع بانک ها برای تســهیات از محل تولید باشــد تورم زایی 
پایینی دارد و منجر به ایجاد کاا و خدمات جدید می شود که 
همین  کاا و خدمات جدید نیاز به پول جدید دارند و و با تعادل 

عرضه و تقاضا  تورم  را کاهش می دهند.

تصمیم خوب بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه
قدسی با اشــاره به اینکه کاهش رشد ترازنامه اگر باعث فشار 
بیشتر به تولیدکننده ای شود که به تسهیات بانکی نیاز دارد، 
امر خوبی نیست، اظهار کرد: اما اگر بنا است کنترل ترازنامه های 
بانکی باعث فشار بر کسانی بشود که می خواهند بدون فعالیت 
مولد و با رانت و واسطه از بانک ها وام بگیرند و یا بانکی بخواهد 

به طور مستقیم وارد بازار ارز و سکه و مسکن شود.

دایلناترازیبانکها

پرداخت سود سهام شرکت ها به 
صورت الکترونیکی
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نگـــاه

 ظریف:
 حسن نیت ایران در گزارش های آژانس 

مشخص شد، حاا نوبت آمریکاست
وزیر امور خارجه کشورمان با اشــاره به اینکه ایران قبًا حسن نیت خود را 
در برجام ثابت کرده اســت و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
این گفته را تأیید می کند، خاطرنشان کرد که اکنون نوبت آمریکاست که به 
تعهــدات خود ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ عمل کند. محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران در پاســخ به اظهارات جو بایدن و مقامات 
منصوب شده از ســوی وی که در صورت تأیید نهایی پیروزی جو بایدن در 
انتخابات آمریکا به عنوان اعضای دولت آینده این کشــور وارد کاخ ســفید 
خواهند شــد، تأکید کرد که ایران از قبل حســن نیت خود در قبال  توافق 
هســته ای موسوم به برجام را ثابت کرده است و اکنون نوبت آمریکاست که 
چنین کاری را انجام دهد.ظریف روز پنج شنبه در پیامی توئیتری خاطرنشان 
کرد: »ایران حســن نیت خود را در ۱5 گزارش منتشرشــده از سوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ثابت کرده اســت. دولت بایدن نیز باید این کار را با 
پایبندی کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و متوقف 
کردن جنگ اقتصادی علیه ایرانیان انجام دهد، در این صورت ایران اقدامات 
تقابلی خود ذیل برجام را باز خواهد گرداند.«جو بایدن که از سوی رسانه های 
آمریکایی به عنوان پیروز انتخابات و رئیس جمهور آینده آمریکا معرفی شده 
است و همچنین اعضای تیم سیاست خارجی اش از جمله تونی بلینکن وزیر 
خارجه پیشنهادی قبل و بعد از انتخابات تأکید کرده اند که بازگشت آمریکا به 
برجام در دولت بایدن منوط به این است که ایران به تعهدات هسته ای خود 
ذیل برجام بازگردد.این در حالی است که ایران حتی یک سال پس از خروج 
آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم های یکجانبه اقدامی در راستای کاهش 
تعهدات هسته ای خود ذیل برجام انجام نداده بود و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیــز در گزارش های متوالی پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام را 
تأیید کرده بود.اما در نهایت اصرار آمریکا بر اجرای سیاست موسوم به »فشار 
حداکثری« و کوتاهی های مکرر طرف های اروپایی برجام در عمل به تعهدات 
برجامی خود باعث شد که ایران نیز درست یک سال پس از خروج آمریکا از 
برجام تصمیمات تازه ای را برای ایجاد توازن در برجام اتخاذ کند.شورای عالی 
امنیت ملی ایران روز چهارشنبه ۱8 اردیبهشت ۱۳98  در واکنش به کوتاهی 
کشــورهای اروپایی در اجرای این وعده ها و تعهدات، در بیانیه ای اعام کرد 
جمهوری اســامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی و حقوق 
تصریح شــده خود مندرج در بندهای ۲6 و ۳6 برجام، برخی اقدامات خود 
ذیل برجام را متوقف خواهد کــرد.در ادامه ایران طی پنج مرحله با فواصل 
60روزه اقدام به کاهش تعهدات هســته ای خود ذیل برجام کرد و بین این 
مراحــل به طرف های اروپایی اعام کرد که اگــر آنها به تعهدات خود ذیل 
برجام عمل کنند، ایران آمادگی دارد که برای بازگشت به تعهدات هسته ای 
خود ذیل برجام با آنها مذاکره کند.در پی تداوم بی اعتنایی طرف های اروپایی 
برجام به تعهدات خود ذیل این توافق چندجانبه، جمهوری اســامی ایران 
شــامگاه یکشنبه ۱5 دی ماه ۱۳98 در بیانیه ای اعام کرد که در گام پنجم 
کاهش تعهدات خود، آخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود 
در برجام، یعنی »محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« را کنار می گذارد، بدین 
ترتیب برنامه هسته ای جمهوری اسامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در 
حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی ســازی، درصد غنی سازی، میزان مواد 
غنی شــده، و تحقیق و توسعه( مواجه نیست و من بعد برنامه هسته ای ایران 
صرفاً بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت.در این بیانیه نیز تأکید 
شد که همکاری جمهوری اســامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همچون گذشته ادامه خواهد یافت و در صورت رفع تحریم ها و منتفع شدن 
ایران از منافع برجام، جمهوری اســامی ایران آماده بازگشــت به تعهدات 

برجامی خود است.

آیا روابط روسیه و آمریکا بهبود می یابد؟
 کاخ کرملین اگر چه اعام کرده اســت روسیه با هر دولتی که در آمریکا بر سر 
کار آید بر اساس شــرایط برابر و عادانه، روابط برقرار خواهد کرد اما به عقیده 
تحلیلگران بهبود روابط آینده مسکو و واشنگتن با توجه به اختاف زیاد میان این 
دو در پرده ابهام قرار دارد.، صرف نظر از اینکه چه کســی در ماه ژانویه )بهمن( 
رئیس کاخ سفید خواهد شد موارد اختافی میان آمریکا و روسیه طی سال های 
اخیر آنقدر زیاد شده است که چندان امیدواری به بهبود روابط دو کشور وجود 
ندارد بطوریکه وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد روابط دوجانبه 
می گوید: »روابط مســکو و واشنگتن آنقدر بد شده است که بدتر از این ممکن 
نیست«.اگر چه مقام های روسیه از ماه گذشته تاکنون بارها بر عاقه این کشور 
برای برقراری روابط سازنده با نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید 
کرده اند اما در ماههای گذشته جو بایدن رییس جمهوری منتخب آمریکا در باره 
مداخله روسیه در انتخابات ایاات متحده اعام کرده بود که در صورت پیروزی، 
به این رویکرد مسکو پاسخ مناسب می دهد.مسکو هنوز به نامزد پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری تبریک نگفته و اعام کرده است تا زمان اعام نتایج قطعی در 
این مورد اظهار نظری نخواهد کرد.دشمنی واشنگتن مسکو به مرحله ای رسیده 
که آمریکا اخیرا اعام کرد شــماری از شرکت های واحد فدرال دولتی روسیه را 
مورد تحریم قرار خواهد داد. در نسخه پیش نویس این تحریم ها آمده است که 
۲8 سازمان روسی در حوزه صنایع هواپیمایی، موشکی و فضایی، ساخت ابزار و 
موتور و مراکز تحقیقاتی هدف تحریم های آمریکایی خواهند بود.در این تحریم 
ها از دو نهاد مهم روســی یعنی »روس اتم« و »سازمان فدرال فضایی روسیه« 
نام برده شــده است. پیشــتر و در ۲۴ نوامبر، آمریکا سه سازمان روسیه به نام 
های »Nilco Group«، »آویازاپچاســت« و »الکون« را تحریم کرده بود.“سرگئی 
اوروف” وزیرخارجه روسیه  وضعیت فعلی روابط با آمریکا را آنچنان بد می داند 
که می گوید انتظار زیادی از روابط با واشنگتن نداریم.وی اگر چه می گوید طرف 
روسی آماده است با فرد برنده در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا بدون در 
نظر گرفتن وابســتگی حزبی روابط سازنده برقرار کند اما معتقد است با در نظر 
گرفتن شرایط فعلی، انتظار روابط خوب را نداریم اما باید منتظر باشیم و آینده 
را بر اســاس شــرایط، واقع بینانه ارزیابی کنیم.اوروف از این متاسف است که 
گفت وگوها میان مســکو و واشنگتن  همشه به  مبارزات سیاسی داخلی آمریکا 
گره خورده و این مســئله هم بر اقدامات رهبران آمریکا در عرصه جهانی تأثیر 
منفی  گذاشته است.سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم معتقد 
است باتوجه به ویژگی های نگاه آمریکا به روسیه، در سال های اخیر پیشرفتی 
در روابط دو کشور بدســت نیامده است.  به اعتقاد وی در بسیاری از عرصه ها 
در روابط روســیه و آمریکا  عقب گرد رخ داده اســت بطوریکه حتی واشنگتن 
برای تخریب روابط دو کشــور تاش کرده اســت.دیمیتری پسکوف سخنگوی 
رئیس جمهوری روسیه هم در ارتباط با چشم انداز روابط مسکو واشنگتن اظهار 
ناامیــدی می کند و می گوید: اقدامات دولت آمریکا در ســالهای اخیر غیرقابل 
پیش بینی شده است. پسکوف گفت: اخیرا شرکای آمریکایی ما نسبت به قبل 
کمتر قابل پیش بینی شــده اند به همین دلیل ما سعی نمی کنیم تا در روابط 
دوجانبه چیزی را پیش بینی کنیم.البته وی اعام کرده است که بازسازی روابط 
دوجانبه مشروط به خواست متقابل است:  »تا اندازه ای که آمریکا برای ارتقای 
ســطح همکاری ها آمادگی دارد، ما نیز حاضر به از ســرگیری روابط هستیم.

همانطور که مقامات عالی روسیه معتقدند در زمان ترامپ، روابط ایاات متحده 
و روســیه بدتر از هر زمان دیگری شده است  برخی ناظران سیاسی بزرگترین 
مشکل روســیه را در این می دانند که طی چهار سال گذشته روسیه به هدف 
سیاســت داخلی آمریکا تبدیل شده و در زمان بایدن، این رویارویی تعمیق هم 
خواهد شــد. دیمیتری ترنین، استاد علوم سیاسی، مدیر مرکز کارنگی مسکو از 
جمله تحلیلگرانی است که بزرگترین دردسر روسیه در زمان بایدن را چالش دو 
طرف در مورد خروج ایاات متحده از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
)INF( می داند. وی در گفت و گویی تلفنی با ایرنا تصریح کرد، خروح واشنگتن 
از این پیمان می تواند موشــک های غول پیکری را در اروپا مســتقر کند که 
هدف آن تخریب مراکز و تأسیســات استراتژیک روسیه است. این امر می تواند 
خطرناک باشــد و منجر به تاش روسیه برای حمله پیشگیرانه شود. در صورت 
بروز بحران، روسیه منتظر رسیدن موشک نخواهد ماند، بلکه ابتدا حمله خواهد 
کرد، که این امر وضعیت جهانی را به شــدت متشنج می کند.مدیرکل شورای 
امور بین الملل روســیه هم می گوید در دوره ترامپ، انتظار می رفت که رابطه 
گرم میان ایاات متحده و روســیه ایجاد شود اما بر عکس در این مدت، از نظر 
کمی و کیفی روابط روسیه و  آمریکا وخیم تر هم شده است و اکنون این نگرانی 
به طور جدی  وجود دارد که بایدن که بارها از روســیه انتقاد کرده است دوران 
ســیاه تری برای کرملین رقم بزند.البته  تحلیلگــران  معتقدند در دوره بایدن 
برای روابط روســیه و آمریکا فرصت های جدیدی  هم پیش خواهد آمد. عاقه 
مندی بایدن به کنترل تســلیحات ممکن است یکی از این فرصت ها باشد که 
امکان گفت و گوی مســالمت آمیز را برای دو طرف فراهم خواهد کرد.بر همین 
اســاس میخاییل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی با تاکید بر لزوم 
اعتمادسازی میان روسیه و آمریکا برای بهبودی روابط گفت، بایدن نامزدی که 
خود را پیروز انتخابات اعام کرده اهمیت احیای روابط مســکو و واشــنگتن را 
درک می کند.گورباچف که از سال ۱985 تا ۱99۱ آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
شــوروی بود، گفت: باید میان روســیه و آمریکا دوباره اعتمادسازی شود و من 
مطمئنــم که رئیس جمهوری منتخب آمریکا ایــن واقعیت را درک می کند و 

رهبری روسیه نیز برای گفت وگوی جدی آمادگی دارد.

بایدن:
مذاکره با ایران دشوار خواهد بود

»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای عنوان داشــت که با توجه 
بــه وضعیت موجود مذاکره با ایران دشــوار خواهد بود. »جو بایدن« که به 
همراه »کاماا هریس« در مصاحبه مشــترک با ســی ان ان، شرکت کرده 
بود با بیان این مطلب عنوان داشت: سخت است که بگویم ترور اخیر )ترور 
شــهید فخری زاده( تا چه اندازه معادات ما با ایران را دشوار می کند.بایدن 
در ادامه با انتقاد از سیاســت های »دونالد ترامــپ« در قبال ایران از جمله 
خروج از برجام گفت: نقطه پایانی این است که ما به ایران اجازه دستیابی به 
تسلیحات اتمی ندهیم. ترامپ از توافق خارج شد تا چیز سخت تری به دست 
بیاورد، اما چه کاری انجام دادند؟وی در ادامه افزود: دولت ترامپ توانمندی 
ایران برای داشــتن مواد اتمی را افزایــش داد. ایرانی ها در حال حرکت به 
ســمت توانایی داشتن میزان کافی مواد برای ساخت ساح اتمی هستند. و 
البته مسئله موشکی هم که هست.بایدن در ادامه گفت: با تمام این چیزها، 
به نظرم تعامل با ایران بسیار سخت خواهد بود. اما یک چیز را می دانم. ما به 
تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم. به همین دلیل است که باید بخشی 
از گروه بزرگ تری باشیم تا نه تنها با ایران بلکه با روسیه و چین و بسیاری 

از مسائل دیگر مقابله کنیم.

 غریب آبادی:

 آژانس بی هیچ قید و شرطی ترور شهید فخری زاده را محکوم کند
نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین 
طــی نامه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید 
کرد که جمهوری اســامی ایران قویاً انتظار دارد که آژانس 
به طور شــفاف و بی قید و شرط ترور شهید دکتر فخری زاده 
را محکوم کند.، »کاظم غریب آبادی« ســفیر و نماینده دائم 
کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، با ارسال نامه 
ای بــه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد که 
ایران قویاً  انتظار دارد که آژانس با صراحت و به طور شــفاف 
ترور شــهید دکتر فخری زاده دانشــمند هســته ای ایران را 
محکوم و از این اقدام تروریســتی اعام برائت کند.متن کامل 
نامه غریب آبادی به »رافائل ماریانو گروسی« مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
جناب آقای رافائل ماریانو گروسی

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
این  نامه در مورد اقدام تروریستی بزدانه و ترور فجیع دکتر 
محسن فخری زاده، یک دانشمند فیزیکدان برجسته جمهوری 
اســامی ایران که در ۲7 نوامبر ۲0۲0 در شهر آبسرد استان 
تهران رخ داد، می باشد.شهید فخری زاده یک فیزیکدان ممتاز 
و استاد دانشگاه بود، که ابتکارات علمی متعددی را از جمله در 
حوزه های های پدافند غیرعامل شیمیایی، بیولوژیکی و هسته 
ای برای اهداف حفاظتی اجراء نموده اســت. یکی از آخرین 
خدمات شــهید فخری زاده، نقش برجســته ایشان در تولید 
اولین کیت آزمایش بومی کرونا بود که سهم بزرگی در تاش 
های ملی ما در مهار همه گیری کرونا دارد، آن هم در زمانی 
که ایران تحت تحریم های غیرانسانی آمریکا قرار دارد که به 
شدت، مانع دسترســی ما به اقام بشردوستانه شامل داروها 
و تجهیزات پزشــکی می شود. ایشــان، همچنین بر ساخت 
واکسن کرونا نیز نظارت داشت.شواهد اساسی آشکاری، دست 
داشتن و مسئولیت رژیم اســرائیل در این حمله تروریستی 
را نشــان می دهد، بویژه اینکه مقامات رژیم اسرائیل بارها از 
دکتر فخــری زاده نام برده بودنــد و چندین مرتبه نیز برای 
ترور ایشــان برنامه ریزی کرده بودند. این نیز نمونه دیگری از 
تروریسم است که توسط شنیع ترین رژیم تروریستی با هدف 
بــه خطر انداختن صلح و امنیت بین المللی، تهدید  تمامیت 
سرزمینی، بی ثباتی منطقه، ویرانی حقوق بشر و سد نمودن 
توســعه اقتصادی- اجتماعی ملت های مستقل برنامه ریزی، 

ســازماندهی و تامین مالی شده است.چنین اقدام تروریستی 
بی رحمانه، مانند هر اقدام دیگر تروریسم بین المللی، تهدیدی 
را برای صلح و امنیت بین المللی شــکل می دهد و برخاف 
اصول بنیادین و حقوق بین الملل و اصول مصرحه در منشور 
ملل متحد و همچنین حقوق بنیادین بشر می باشد.ترور دکتر 
محسن فخری زاده، تداوم اقدامات تروریستی است که از یک 
دهه قبل با ترور چندین دانشمند هسته ای ایران در سال های 
۲0۱0، ۲0۱۱ و ۲0۱۲ آغاز شد، که مستلزم توجه مناسب از 
سوی جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی مرتبط می 
باشد. قابل ذکر است که این رژیم عاوه بر تمامی جنایاتی که 
در دهه های گذشــته مرتکب شده است، نه تنها در اقدامات 
تروریســتی علیــه ایرانیان دخیل بوده، بلکه در پشــت ترور 
چندین دانشــمند دیگر در کشورهای مختلف نیز قرار دارد.با 
در نظر گرفتن عواقب وخیم چنین اقدام فتنه انگیز و خطرناک 
بر صلح و امنیت بین المللی و اینکه تروریســم به عنوان یک 
چالش سخت برای جامعه بین المللی نیازمند واکنش جمعی 
می باشــد، ما جامعه بین المللی را فرا می خوانیم تا تعهدات 

خود را ذیل حقوق بین الملل در مبارزه با تروریسم و محکوم 
نمودن چنین اقدام غیر انسانی، به قوی ترین لحن ممکن، ایفاء 
نمایند.جمهوری اسامی ایران بر این باور است که اتخاذ یک 
رهیافت استاندارد دوگانه در قبال کشورها در هنگام مبارزه با 
تروریسم نه تنها غیرسازنده خواهد بود، بلکه منجر به شکست 
مبارزه جهانی با تروریسم خواهد شد و سرانجام به فراهم شدن 
زمینه های بیشــتر برای پرورش و توسعه تروریسم منجر می 
گردد. امروز، آن دســته از کشورها و سازمان های بین المللی 
که مدعی حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم هستند، 
در برابر یک آزمون جدی تاریخی قرار گرفته اند. آنها باید در 
قبــال ملت ایران، که ۱7000 نفر از آنها به دلیل تروریســم 
جان خود را از دســت داده اند، پاســخگو باشــند که چرا در 
برابر چنین اقدامات فجیع تروریســتی علیه ایران و مردم آن 
ســکوت اختیار کرده اند.سازمان ملل از طریق قطعنامه های 
متعدد خود و با اجماع، تمامی اقدامات، روش ها، و رویه های 
تروریســم را که در هر کجا و از سوی هرکس مرتکب شوند، 
به عنوان اقدامات جنایتکارانه و غیرقابل توجیه محکوم کرده 

اســت. این قطعنامه ها همچنین تأکید کرده اند که اقدامات، 
روش ها، و رویه های تروریسم و نیز تامین مالی، برنامه ریزی و 
تحریک اقدامات تروریستی در تضاد با اهداف و اصول سازمان 
ملل متحد است. در همین راستا، جمهوری اسامی ایران قویاً 
انتظار دارد که آژانس بین المللی انرژی اتمی، شفاف و بی قید 
و شرط این اقدام تروریستی را محکوم نماید. اکنون، فرصتی 
برای آژانس است تا از ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری 
در تأسیسات صلح آمیز هسته ای یکی از اعضای معاهده عدم 
اشــاعه ساح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تبری بجوید. آژانس و کشورهای عضو آن در قبال عضوی که 
بااترین ســطح بازرســی آژانس را دریافت می کند و دارای 
شــفاف ترین برنامه هســته ای از طریق چنین همکاری می 
باشــد، اما از طرف دیگر دانشمندان آن در معرض تهدید به 
ترور قرار دارند و یا ترور می شــوند، و تاسیســات هسته ای 
آن نیز در معرض تهدیــد به تعرض و یا مورد خرابکاری قرار 
می گیرند، مسئولیت فوری و اساسی  دارند.در این چارچوب، 
حفاظت از اطاعات محرمانه توســط آژانس از اهمیت باایی 
برخوردار است. بایستی یادآوری کنم که بافاصله پس از ترور 
اولین دانشــمند هســته ای ایرانی در سال ۲0۱0، جمهوری 
اسامی ایران در نامه ای به مدیرکل وقت آژانس اعتراض قاطع 
خود را درباره انتشار اســامی دانشمندان و کارشناسان خود 
در گزارشات آژانس، که بواسطه فعالیت های مرتبط پادمانی 
در دســترس آن قرار می گیرند، اعام نمــود. در این زمینه، 
در ماده 7 )اف( اساســنامه آژانس، ماده 5 موافقتنامه پادمان 
ایران با آژانس و ماده ۱5 پروتکل الحاقی تأکید شده است که 
اسرار تجاری و صنعتی و ســایر اطاعات محرمانه ای که به 
اطاع آژانس می رسند، باید در برابر افشای اطاعات محافظت 
شوند. متعاقباً، ضمن اینکه یکبار دیگر موضع اصولی و پایدار 
خود در مورد اهمیت پایبندی به اصول محرمانگی از ســوی 
آژانس را تکرار می کنیم، قویاً انتظار می رود که آژانس به رویه 
انتشار غیر ضروری اطاعات تفصیلی در مورد برنامه هسته ای 
ایران در گزارشات خود، خاتمه دهد.جمهوری اسامی ایران، 
قویــا ترور دکتر فخری زاده را محکوم می کند و حق خود، از 
جمله حق ذاتی دفاع از خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات ازم 
در پاسخ به این حمله تروریستی و هرگونه اقدامات متخلفانه 
دیگر، مطابق با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل، محفوظ 
می دارد.درخواست می شــود تا این نامه به عنوان یک سند 
رسمی آژانس ثبت و میان کشورهای عضو آژانس توزیع گردد.

مذاکره کننده ارشــد اتحادیــه اروپا تا 
پایان این هفته به لندن برای دستیابی 
به توافقی تجاری در مذاکرات برگزیت 
مهلــت داده و اعام کــرده که در غیر 
ایــن صورت تــا ابتدای ژانویــه )پایان 
دوران گــذار انگلیــس( امــکان انعقاد 
توافقی تجاری بین طرفین وجود ندارد.

به گزارش روزنامه »تاگس آنســایگر« 
سوئیس، »میشل بارنیه«، مذاکره کننده 
ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت 
روز گذشــته ) چهارشــنبه( ســفرای 
اتحادیــه اروپــا و نماینــدگان پارلمان 
اروپایــی را در جریان رونــد مذاکرات 
با لندن قــرار داد. بر اســاس اطاعات 
شرکت کنندگان در این نشست بارنیه 
اعام کرد کــه توافق تجاری با اتحادیه 
اروپا باید تا پایان این هفته منعقد شود و 
اگر این موفقیت به دست نیاید مذاکرات 
با دولت انگلیس البته ادامه می یابد اما 
امــکان یک قرارداد تجاری تا اول ژانویه 
دیگــر هدفی واقع بینانــه نخواهد بود. 

در این صورت مذاکــرات به چارچوب 
دیگــری نیاز دارد.بارنیــه در این هفته 
مرحله پایانی مذاکــرات برگزیت برای 
دســتیابی به توافقی تجــاری با لندن 
را با »دیوید فراســت« شریک مذاکره 
کننده خود در انگلیــس در پیش می 
گیرد. زمان مقرر برای دستیابی به این 
توافق در حال اتمام است و دوران گذار 
انگلیس در پایان سال جاری میادی به 
اتمام می رســد.دیپلمات های اتحادیه 
اروپا روز چهارشنبه بعد از اطاع رسانی 
»میشــل بارنیه«، مذاکره کننده ارشد 
اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات اعام 
کردند که همچنان مشخص نیست که 
آیا توافقی حاصل خواهد شــد.»امانوئل 
ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه روز سه 

شنبه در ســخنانی تاکید کرده بود که 
پاریــس از توافقی که منافع بلندمدتش 
در آن در نظر گرفته نشود حمایت نمی 
کنــد. ماکرون گفت: حفظ فعالیت های 
ماهیگیران ما در آب های انگلیس شرط 
مهمی برای ما است.انگلیس در روزهای 
گذشته مجددا ســازش در مذاکرات را 
از اتحادیه اروپا درخواســت کرده است 
و از بروکســل خواسته حق حاکمیت و 
اســتقال انگلیــس را در این توافق مد 
نظر قرار دهد.بســیاری از سیاستمداران 
اروپایی و انگلیســی هفتــه جاری را در 
مذاکــرات برگزیت بســیار مهم ارزیابی 
کرده اند.زمان برای دســتیابی به توافق 
تجاری با انگلیس به سرعت در حال گذر 
و کوتاه اســت چرا که باید پارلمان اروپا 

و احتماا همچنیــن پارلمان های ملی 
زمان داشته باشند تا قبل از ۳۱ دسامبر 
سال جاری توافق احتمالی انجام شده را 
تصویب کنند.کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا هم می خواهند قبل از اجرای توافق 
احتمالی آن را دقیقا مورد بررســی قرار 
دهند. برای ایــن منظور این توافق باید 
از طرف بروکسل کاما مورد برسی قرار 
گرفته و به ۲۳ زبان رسمی این اتحادیه 
ترجمه شــود.لندن و بروکســل پس از 
خروج رســمی بریتانیا از اتحادیه اروپا 
در روز ۳۱ ژانویه ســال جاری میادی 
)۱۱ بهمــن 98( گفتگوهای دوجانبه بر 
ســر آینده روابط خود را آغاز کردند؛ اما 
بــه گفته مقامات هر دو طرف تا به حال 
چندین دور مذاکــرات در این باره برای 
دستیابی به یک توافق به هیچ نتیجه ای 
نرسیده است.دوران گذار انگلیس با پایان 
سال جاری میادی به اتمام می رسد و 
بعد از آن انگلیس باید اتحادیه گمرکی و 

بازار داخلی اروپا را ترک کند.

 اولتیماتوم نهایی بروکسل به 
لندن در مذاکرات برگزیت

 باج خواهی جدید واشنگتن از لبنان
ایــاات متحــده، لبنان را تهدیــد کرده که اگر در مذاکرات ترســیم مــرزی با رژیم 
صهیونیستی از امتیازات خود عقب نشینی نکند، همه کسانی که پایبند به این امتیازات 
هستند تحریم خواهند شــد.به گزارش روزنامه ااخبار، روز گذشته »جان دیروشیه« 
رئیس هیات آمریکا در مذاکرات ترسیم مرزی میان لبنان و فلسطین اشغالی به »میشل 
عون« رئیس جمهوری لبنان و فرماندهی ارتش این کشــور اعــام کرد، اگر لبنان از 
امتیازات خود در مذاکرات ترســیم مرزی با اسرائیل عقب نشینی نکند همه کسانی که 
متعهد به این امتیازات هستند تحریم می شوند.این در حالی است که لبنان همچنان به 
حقوق واقعی خود در مرزهای فلسطین اشغالی به مساحت ۲۲00 کیلومتر مربع پایبند 
است.این تهدید غافلگیرانه آمریکا برای به تعویق انداختن جلسه مذاکرات غیر مستقیم 
ترسیم مرزی که قرار بود دیروز برگزار شود و نشد، یک هشدار گذرا نبود ؛ بلکه اعان 
جنگ واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن مقاومت از خال ضربه زدن به همه لبنانی ها 
و فروپاشی کامل این کشور است.ابزارهایی که آمریکا در این زمینه برای فشار بر لبنانی 
ها استفاده می کنند، از قانون سزار علیه سوریه گرفته تا تهدید به تحریم طرف هایی که 
به هر طریق رابطه مسالمت آمیز با حزب اه دارند حتی اگر این طرفها از هم پیمانان 
خود ایاات متحده در لبنان باشــند، گسترش می یابد.نکته جالب توجه آنجاست که 
ایاات متحده تصمیم به مســدود کردن پروژه مذاکراتی گرفته که از سال های گذشته 
خودش برای برگــزاری آن برنامه ریزی کرده بود. اما پس از اینکه لبنان اعام کرد در 
این مذاکرات به حقوق کامل خود پایبند اســت و مساحت اشغال شده لبنان در مرزها 
۲۲00 کیلومتر است و نه 86۳ کیلومتر که رژیم صهیونیستی می گوید، خشم واشنگتن 
و تل آویو برانگیخته شــد.در این میان آمریکا که مدعی است نقش میانجی را در این 
مذاکرات بر عهده دارد به لبنان تاکید کرد که باید از این امتیازات عقب نشــینی کرده 
و تنها موضوع مربوط به 86۳ کیلومتر مربع را مورد بررســی قرار دهد.روزهای گذشته 
همچنین »دوروثی شیا« سفیر آمریکا در بیروت اظهارات تهدیدآمیزی علیه لبنان مطرح 
کرده و خواستار استفاده از ساح تحریم در مذاکرات مذکور برای تحت فشار قرار دادن 
لبنان شــد. منابع آگاه در این زمینه گزارش می دهند که آمریکا اعام کرده پایبندی 
لبنــان به امتیازات و حقوقی که در این مذاکــرات مطرح می کند مانع انجام دورهای 
بعدی مذاکرات مذکور شــده و هر شخصی که در این مانع تراشی ها مشارکت داشته 

باشد تحریم خواهد شد.

بلومبرگ: 
عربستان و قطر به قرارداد اولیه برای پایان 

بحران خود نزدیک می شوند
برخــی منابع آگاه گزارش دادند، عربســتان و قطر با میانجی گری های دولت 
آمریکا به قرارداد اولیه ای برای پایان یافتن بحران میان خود که بیش از ســه 
ســال ادامه دارد، نزدیک شــده اند. یکی از این منابع به خبرگزاری بلومبرگ 
آمریکا اعام کرد: این قرارداد شــامل حال سه کشور دیگر که در ژوئن ۲0۱7 
قطع روابط خود با قطر را اعام کردند یعنی مصر، امارات و بحرین نمی شــود.

یک منبع دیگر اظهار کرد: توافقی گسترده تر )میان دو طرف( به دلیل برطرف 
نشــدن برخی مشــکات موجود از جمله روابط دوحه با تهران، هنوز دور از 
دســترس اســت.بلومبرگ در ادامه تاکید کرد: این موفقیت احتمالی پس از 
ماه ها تاش های دیپلماتیک بی وقفه با میانجیگری کویت حاصل می شود که 
پس از حرکت آخر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
و فرستاده او به خاورمیانه یعنی سفرش به منطقه خلیج فارس در هفته جاری 
نتیجه داد.به گفته این دو منبع بلومبرگ، نزدیک شــدن روابط میان ریاض و 
دوحه احتماا شامل بازگشایی آسمان و مرزهای زمینی، پایان جنگ رسانه ای 
و دیگر اقدامات جهت اعتمادســازی در چارچوب طرحی دقیق برای بازسازی 
تدریجی روابط خواهد بود.برخی دیپلمات ها و تحلیلگران معتقدند، عربستان 
و امارات نیروی محرکه پشت ماجرای تحریم قطر بودند که به تقسیم منطقه 
و تغییر مسیر ســفرهای هوایی و ایجاد مشکل در تجارت و فعالیت ها منجر 
شــد. در این میان هم امارات بیش از همه با ازسرگیری روابط با قطر مخالف 
بود زیرا ترجیح می داد ضمن هشــدار نسبت به آغاز هر گونه تنشی با ایران، 
تمرکز خود را بر ایجاد روابط با رژیم صهیونیســتی بگذارد.همچنین به گفته 
این دیپلمات ها و تحلیلگران، از طرفی عربستان بابت نتیجه کاهش فشارهای 
آمریکا بر ایــران با روی کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن نگران اســت و 
این مساله زیرساخت های نفتی عربستان را به خطر خواهد انداخت، همچنین 
اختاف نظرهای عربســتان با هم پیمانش در مورد سیاســت های اوپک رو به 

افزایش هستند.

گزیده خبر



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

شنبه 15 آذر 1399  19 ربیع الثانی 1442  5 دسامبر2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4517 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

»ایان ماسک« بنیان گذار و رئیس شرکت فضایی خصوصی »اسپیس 
ایکس«)SpaceX( و یکی از ثروتمندترین افراد حال حاضر دنیا با اعتماد به 
نفس بسیار زیاد بر این باور است که فرود نخستین فضاپیمای سرنشین 
دار بر روی ســیاره مریخ تا ســال ۲۰۲۶ میادی اتفاق خواهد افتاد.به 
گزارش آی ای، »ایان ماســک« مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس در 
جدیدترین اظهار نظر خود در یک مراســم اهــدای جایزه اینترنتی در 
برلین آلمان اعام کرده که کاما مطمئن اســت که شرکت فضایی وی 
انسان ها را در سال ۲۰۲۶ یا قبل از آن با موفقیت بر سطح مریخ فرود 
خواهد آورد.»ماســک« گفت: اگر خوش شــانس باشیم، حتی شاید تا 
چهار سال دیگر به مریخ برسیم. ما می خواهیم ظرف دو سال آینده یک 

وسیله نقلیه بدون سرنشین را به آنجا بفرستیم.

فناوری هوش مصنوعــی گوگل در حال هدایــت بالن های توزیع 
اینترنت موسوم به »لون«)Loon( است که با یادگیری تقویتی قادر 
اســت این بالن ها را بسیار کارآمدتر هدایت کند.به گزارش انگجت، 
بالن های توزیع اینترنت شــرکت »الفبت«)Alphabet( شرکت مادر 
گوگل موسوم به »لون«)Loon( برای هدایت بالن های اینترنت خود 
به سیســتم ناوبری جدیدی روی آورده است.این بالن ها اکنون به 
جای تکیه بر الگوریتم های طراحی شــده توسط انسان، از سیستم 
هوش مصنوعی که در چند سال گذشته توسط گوگل توسعه یافته 
است، بهره می برد.اکنون یک سیستم یادگیری تقویتی)RL( وظیفه 
ناوبری این ناوگان از بالن ها را در آسمان کشور کنیا بر عهده گرفته 

است، جایی که »لون« اولین سرویس تجاری خود را ارائه داد.

مطالعات موردی و نتایج کالبدشکافی تایید می کند که بیماری کووید- ۱۹ 
در برخی از موارد می تواند چنان آسیب جدی به ریه وارد کند که بیماران 
برای زنده ماندن به پیوند ریه نیاز دارند.به نقل از مدیکال اکســپرس، در 
بررســی جدید، محققان شیکاگو بافت آســیب دیده خارج شده از بدن 
بیمــاران کووید- ۱۹ که پیوند ریه داشــتند و بیمارانی که به دلیل این 
بیماری فوت کرده بودند را تجزیه و تحلیل کردند. محققان دریافتند که 
بیماری کووید- ۱۹ می تواند بدنه اصلی ریه ها را از بین ببرد، به این معنی 
که اندام به سادگی نمی توانند بهبود یابند و گزینه های درمانی بیمار بسیار 
محدود می شــود.دکتر آنکیت بهارات رئیس بخش جراحی قفسه سینه 
وسترن شیکاگو گفت: شواهد آشکاری ارائه می دهیم که نشان می دهد 

بیماری کووید-۱۹ می تواند به ریه ها آسیب دائمی وارد کند.

فرود انسان بر مریخ در سال 
2026 رخ می دهد

خلبانی »لون« به هوش مصنوعی 
سپرده شد

آسیب های ریوی کروناویروس 
دائمی است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دستگیری معترضان به عبور یک اتوبان از دل جنگل در آلمان

استقبال عجیب وغریب از میتسوکا بادی!
شــاید میتســوکا بادی خودرویی عجیب و غریب به نظر برسد اما این شاسی بلند دو درب که بر پایه تویوتا راو ۴ شکل گرفته با 
استقبال خوبی مواجه شده و تمامی نمونه های در نظر گرفته شده به فروش رفته اند.این کمپانی می گوید تنها ۴ روز طول کشیده 
تا تمامی نمونه های در نظر گرفته شــده برای تولید فروخته شــوند. البته باید گفت تنها ۲۰۰ دستگاه از میتسوکا بادی در طول 
۲ ســال تولید خواهد شد. میتسوکا گفته که رزرو بعدی برای خرید این خودرو در سال ۲۰۲۳ شروع خواهد شد.این شرکت در 
تولید بادی از شاسی بلندهای معاصر آمریکایی الهام گرفته است. در بخش جلو می توانیم تأثیرپذیری از شورولت تاهو دهه ۹۰ 
میادی را ببینیم که شامل جلوپنجره کرومی بزرگ و چراغ های جداگانه است.در بخش عقب هم چراغ های عمودی حرف اول را 
می زنند که به این مورد باید درب پشتی بازطراحی شده و سپر کرومی را اضافه کرد که بر حس رترو بودن بادی اضافه می کند.

به خاطر اینکه بادی بر پایه راو ۴ شــکل گرفته بنابراین با دو قوای محرکه متفاوت در دســترس خواهد بود. نســخه پایه دارای 
پیشرانه ۲ لیتری بنزینی ۱۶۸ اسبی خواهد بود درحالی که قوای محرکه هیبریدی ۲.۵ لیتری با قدرت ۱۷۵ اسب بخار نیز عرضه 

خواهد شد.

بازیکنان بارسلونا در ژانویه دستمزد نمی گیرند
کارلس توسکتس اعام کرد تیم نخست بارسلونا در ماه ژانویه دستمزد نخواهد گرفت.به گزارش آس، بازیکنان بارسلونا ماه آینده 
)ژانویه( حتی یک یورو هم دریافت نخواهند کرد. این بیشترین کاهش دستمزد، تصمیم هیات مدیره در راستای مذاکره با بازیکنان 
و کارمندان باشگاه برای کم کردن حقوق به حساب می آید. کارلس توسکتس، رییس این هیات گفت بازیکنان تیم نخست در 
ماه های ژانویه و جوای بیشــترین درآمدزایی را دارند به همین خاطر در ژانویه حتی یک یورو هم نخواهند گرفت. توســکتس 
همچنین اعام کرد دوشنبه با رونالد کومان، سرمربی بارسلونا جلسه داشته و به او گفته تنها در صورت فروش بازیکن می توانند 

در زمستان بازیکن بخرند.

ر باد شده ر سر سودای تو سراای آتش سودای تو خون کرده جگرا گلها نشکفند و رآمد ه ثمرار گلشن امید ه شاخ شجر من وی ر دل زاد ز سوز تو اراای ر سر عشاق ز شور تو شغب ا پالوده ز اندیشهٔ وصل تو جگراآلوده ه خواهٔ هجر تو روان ا ر ششدر عشق تو فرو بسته گذراوی مهرهٔ امید مرا زخم زماه بسیار کند عاشق ازین گوه خطراکردم خطر و ر سر کوی تو گذشتم

پیشنهاد

چهره روز

در غرب خبری نیست
اریش ماریــا رمارک در کتاب در غرب خبری نیســت 
با نگاهی خشــک و واقع بینانه بــه کوچکترین لحظات 
وحشــت و بیدادگری، پلیدی و فرومایگی، رقت و ترس 
و بزرگمنشــی، سرگذشت گروهی از ســربازان جوان و 
سرگردان آلمانی را می نویسد که در پیچ و خم روزهای 
جنگ اول جهانی نومیدانه جنگیدند و رنج کشیدند. راوی 
کتاب حاضر، سربازی به نام »پل« است که خاطراتش از 
دوران جنگ را روایت می کند. ســربازی نوزده ساله که 
همراه با دوستان همکاسی اش تحت تاثیر تبلیغات معلم 
مدرسه اسلحه به دست می گیرند و مشغول نابود کردن 
دنیا و زندگیشان می شــوند. جوانانی که بعضی هایشان 
برای اولین بار ریش خود را تراشیده بودند ولی هیچ کدام 
برنامه ای برای آینده نداشتند.در ابتدای کتاب، راوی از دوستانش که همه از پشت یک میز در مدرسه 
داوطلب شــده بودند صحبت می کنــد. برای این جوانان ازم نبود از خدمــت به وطن که بزرگ ترین 
خدمت هاست صحبت شود چون آن ها می دانستند جنگ و خوف مرگ از نصیحت و جمله پردازی های 
معلمشان بسیار ترسناک تر است اما با این حال آن ها نه فرار کردند و نه ترسی به دل راه دادند.کمی بعد 
که آن ها داوطلب شــدند در مرکز پادگان به مدت ده هفته تعلیمات نظامی دیدند. ده هفته ای که آغاز 
تغییر دیدگاه آن ها به همه چیز بود. این جوانان خیلی سریع متوجه شدند که پادگان و در ادامه میدان 
نبرد به کلی از همه چیزهایی که قبا تجربه کرده بودند متفاوت است. آن ها اکنون »یابوهای سیرک« 
بودند که برای زورآزمایی و فداکاری تربیت می شدند.در صحنه های ابتدایی کتاب، یکی از دوستان این 
گروه کوچک زخمی شده و مجبور شدند پای او را قطع کنند. وضعیت بسیار سختی است اما حقیقت 

جنگ از همه این ها سخت تر است. 

محمدتقی بهار )زادروز پنجشــنبه ۱۲ ربیع ااول ۱۳۰۴ 
هجری قمری، برابر با ۱۸ آذر ۱۲۶۵ هجری خورشیدی 
در شــهر مشهد،مطابق با ۹ دســامبر ۱۸۸۶ میادی – 
درگذشت یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰، برابر با ۲۲ آوریل 
۱۹۵۱ در خانه مســکونی خود در تهران و خاکسپاری ۲ 
اردیبهشت در آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران( ملقب به 
ملک الشعرا و متخلص به »بهار«، شاعر، ادیب، نویسنده، 
روزنامه نگار، تاریخ نگار و سیاســت مدار معاصر ایرانی بود.

پدرش میرزا محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان 
قدس رضوی در زمان ناصرالدین شاه بود؛ مقامی که پس 
از درگذشت پدر، به فرمان مظفرالدین شاه، به بهار رسید. 
خاندان پدری بهار خود را از نســل میرزا احمد کاشانی 
)درگذشتهٔ ۱۲۲۹(، قصیدهسرای سرشناس عهد فتحعلی شاه می دانند و به همین جهت پدر بهار تخلص 
صبــوری را برگزید. مــادرش از یک خانوادهٔ گرجی، که در دورهٔ عباس میــرزا به ایران آمده بودند، بود. 
مادرش نیز مانند پدر اهل سواد و شعر و دانش بود. می گوید که پدرش ترجمه های الکساندر دوما را که 
تازه منتشر شده بود به خانه می آورد و با صدای بلند برای افراد خانواده می خواند و چون خسته می شد، 
مادرش خواندن را ادامه می داد.بهار در چهارسالگی به مکتب رفت و در شش سالگی فارسی و قرآن را به 
خوبی می خواند. از هفت ســالگی نزد پدر شاهنامه را آموخت و اولین شعر خود را در همین دوره سرود. 
اصول ادبیات را نزد پدر فراگرفت و سپس تحصیات خود را نزد میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری تکمیل 
کرد. وقتی پانزده ساله شد، اوضاع کشور یعنی مرگ ناصرالدین شاه و روی کارآمدن مظفرالدین شاه چنان 
بود که پدرش به این نتیجه رسید که با تغییر اوضاع، دیگر کسی به شاعران اعتنایی نخواهد کرد و تقریباً 
او را از شعر گفتن منع و تاش کرد تا بهار را به تجارت وادارد.اما این تاش به دو دلیل به نتیجه نرسید.

بخوانید در اینستاگرام


