
فوتی های روزانه کرونا به کانال ۲۰۰ بازگشت
۲۹۴ فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۱۱۵۶۱ مورد جدید 
کووید۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد.ا، دکتر 
سیماســادات اری گفــت: تا دیروز ۱۶ آذر ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۵۶۱ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۳۳ نفر از آنها 
بستری شــدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
یک میلیون و ۴۰ هزار و ۵۴۷ نفر رسید.اری ادامه داد: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۲۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۰ هزار و 
۳۱۰ نفر رســید.به گفته اری، خوشبختانه تا کنون ۷۳۰ هزار و 
۷۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده 
اند.ســخنگوی وزارت بهداشت افزود: ۵۸۰۹ نفر از بیماران مبتا 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارنــد.اری افزود: تا کنون ۶ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۹ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی همچنین گفت: 
در حال حاضر ۶۴ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان 

نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی سپاه  با تاکید بر اینکه اقدامات صهیونیست ها بی پاسخ نخواهد ماند  این رژیم را  اشغالگر و فاقد ریشه تمدنی توصیف و تصریح کرد : جلوگیری از دستیابی 
کشورهای اسامی به وِیژه جمهوری اسامی ایران  به سرشاخه های علم  از مهم ترین اهدف صهیونیست ها است؛ اما ایران اسامی به برکت خون شهدا دستاوردهای علمی 
زیادی کسب کرده است .به گزارش  سپاه نیوز؛  سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در مراسم گرامیداشت دانشمند هسته ای 
شهید محسن فخری زاده ورونمایی و اکران فیلم مستند اولین شهید مدافع حرم هرمزگان  گفت: رزمندگان هرمزگانی  در دوران دفاع مقدس که در لشکر پر افتخار ثاراه 

به فرماندهی شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی حضور داشتند و رشادت های بی مثالی از خود نشان می دادند...

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی سپاه:
ترور شهید فخری زاده با هدایت ماهواره ای انجام شد

info@sobh-eqtesad.ir

دل بستن به بایدن خطای 
راهبردیست

پنجاه  ونهمین انتخابات ریاســت جمهوری امریکا آبان  ماه ۱۳۹۹ 
برگزار شــد، رقابت میان »جو بایدن« از حزب دموکرات و »دونالد 
ترامپ« بــه نمایندگــی از جمهوریخواهان به عنــوان مهم ترین 
نامزد های انتخاباتی برگزار شــد و کشــمکش انتخاباتی مبنی بر 
تقلب در انتخابات از طرف کاخ ســفید به جایی نرســید و ترامپ 
از قدرت خلع شــد. عملکرد خصمانه و بدعهدی های دولت ترامپ 
باعث شده این پرسش، بیش از هر موقع دیگری مطرح شود که آیا 
پیروزی بایــدن، تغییری در رویکرد امریکا در مقابل ایران، به ویژه 
در بعــد اقتصادی ایجاد می کند یا خیر؟ نگاهی کوتاه به ســاختار 
تصمیم گیری در امریکا برای پاســخ به این پرســش مهم است. بر 
اساس قانون اساســی امریکا، رئیس جمهور باا ترین مقام اجرایی 
است؛ با انتخاب مشاوران و وزیران اقدام به تصمیم سازی می نماید؛ 
فرماندهی کل نیرو های مسلح، رئیس قوه مجریه و راهبری سیاست 
خارجی را رأســاً بر عهده دارد. عاوه بــر این موارد، رئیس جمهور 
قادر است با استفاده از حق وتو، بر جریان قانونگذاری کنگره تأثیر 
بگذارد. به رغم این اختیارات، همواره چالش هایی در برابر تصمیمات 
رئیس جمهور وجود دارد که ممکن است سبب لغو، تأخیر یا تعدیل 
آن ها شود. به این ترتیب، اگر چه حرف اول را رئیس جمهور می زند، 
اما به معنای تصمیم و اقدام نهایی نخواهد بود لذا حتی با انتخاب جو 
بایدن بعنوان رئیس جمهور در آمریکا تأثیر نتیجه انتخابات امریکا 
در رویکــرد امریکا در قبال ایران نیز بایســتی در همین چارچوب 
نگریســته شــود. حال با پیروزی »بایدن« در انتخابات و به قدرت 
رســیدن دموکرات ها با وجود اینکه ظاهرا اینگونه به نظر می رسد 
کــه جمهوریخواهان همواره موضع خصمانه  تری علیه کشــورمان 
داشته اند، با کمی دقت و بررسی روابط میان دو کشور اما می توان 
دید بیشترین تحریم ها، عهدشــکنی ها و مواضع خصمانه در دوره 
تصدی دموکرات ها علیه جمهوری اسامی ایران  رقم خورده است. 
لذا بسیار قابل درک است که جو بایدن نیز از این مهم دور نخواهد 
بود. بایدن در موقعیت های مختلف، ایران را حامی تروریسم، بر هم 
زننده امنیت ایاات متحده و متحدانش در خاورمیانه خطاب کرده 
و تاکنون نیز ولو اینکه با نصب یک عنصر یهودی به وزارت خارجه 
و ابراز این موضع که به برجام بر خواهد گشــت  موضع مشخص و 
روشنی نسبت به برجام در بازگشت بدون قید و شرط یا با گذاشتن 
قیود دیگر نداشــته اســت. هرچنــد وی در »کارزار تبلیغاتی« از 
بازگشت به برجام می گوید، اما با این اقدام به دنبال استفاده حقوقی 
از آن به عنوان یک عضو برجام و در نتیجه تمدید تحریم تسلیحاتی 
کشــورمان، افزودن ماده و بند های جدید بــه آن، خروج از انزوای 
حاکم و افزایش مشــروعیت خود میان دولت های اروپایی و سایر 
متحدانش البته در تقابل با سیاستهای گذشته کاخ سفیداست. به 
این ترتیب، »بایدن« در بهترین حالت ممکن است مقداری از جنگ 
روانی علیه کشورمان بکاهد یا اجرای برخی از تحریم های پیشین 
و جدید را با کندی روبه رو سازد؛ از این نظر، نمی بایست آنچنان به 
ریاست جمهوری »بایدن« امیدوار بود. دولت دوازدهم در جمهوری 
اســامی ایران همانگونه که همه تخم مرغ ها را از شهریورماه سال 
۹۲ تاکنون و به عبارتی بیش از ۷ ســال در ســبد برجام گذاشت 
و توفیقــی هم نیافت هنوز هم دل از این امید که شــاید برجام با 
بایدن راه گشــا باشد، نکنده است. دلبستگی به غرب البته بیماری 
بسیار اعاجی است که عده ای در ایران از بعد از مشروطیت بدان 
دچار شــده و حتی مسری بودن آن را به نظام آموزشی و فرهنگ 
رســانه ای تسری دادند و دولت و کابینه امروزی از این بلیه مصون 
نبوده است. بنظر میرسد مزه استقال واقعی را فقط کسانی درک 
می کنند که در کشور خودمان تحصیل کرده باشند. پای افراد که 
به خارج گذاشته میشــود نوعی دلبستگی نسبت به شرایط غربی 
در آنها ایجاد میشود. اعزام فرزندان بسیاری از مسئولین جمهوری 
اســامی به خارج البته با بهانه تحصیل مخاطراتی را برای کشور 
رقم زده که هم سامت اقتصاد ایران و هم فرهنگ بومی در کشور 
دستخوش آقازادگی ها شود. دولت های آینده باید بدین مخاطرات با 
چشم مسلح نگاه کنند که ما تا حدی بتوانیم پاسدار خون شهدا در 

انقاب اسامی باقی بمانیم. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی با اشاره به انتشار گزارش محرمانه اخیر آژانس در یکی از رسانه های غربی گفت: بزودی پیگیری های حقوقی 
ایران در این زمینه به طور جدی دنبال می شود. کاظم غریب آبادی، ابعاد بیشتری از این موضوع را تشریح کرد و گفت: اعتراضات و پیگیری های حقوقی ایران از 
آژانس در زمینه حفاظت از اطاعات محرمانه، سابقه ای بیش از دو دهه دارد.وی توضیح داد: قبل از پرداختن به ریشه این مشکات، باید اشاره کنم که در مقاطع 
مختلف و بر اساس تعهدات کشورمان و مأموریتی که به آژانس از سوی شورای حکام داده شده، آژانس گزارش هایی را از راستی آزمایی اجرای تعهدات تهیه و در 
اختیار شورای حکام قرار می دهد. در یک برهه طوانی، گزارش های پادمانی آژانس که بسیار مفصل هم بودند، تهیه و میان اعضا توزیع می شد و در پنج سال اخیر 
نیز گزارش های برجامی جایگزین شدند.نماینده دائم ایران ادامه داد: اما در این مسیر، دو مشکل وجود دارد؛ اول اینکه چه میزان از جزئیات فعالیت های پادمانی 
باید در این گزارش ها منعکس شوند و دوم اینکه مکانیسم اطاع رسانی گزارش ها به اعضای آژانس، کامًا نقص دارد و این گزارش ها قبل از اینکه از محرمانه بودن 
خارج شوند-که در این مورد هم ماحظه جدی داریم-به رسانه ها درز پیدا می کنند. به آژانس گفتیم که انتشار اطاعات جزئی در گزارش ها، باید به حداقل برسد 
و داده های غیر  ضروری نباید منعکس شــوند. اخیراً هم پیگیری این موضوع را مجدداً با آژانس شــروع کردیم.سفیر کشورمان افزود: تمامی گزارش های پادمانی 
و برجامی و همچنین مکاتبات ایران با آژانس و بالعکس، محرمانه هستند. آژانس نیز گزارش های خود را در سایت داخلی خود که فقط در دسترس اعضای آن 
اســت، قرار می دهد. بیش از ۱۹۰ کشــور به این سایت دسترســی دارند. آژانس مدعی است که این گزارش ها از طریق آژانس به رسانه ها درز پیدا نمی کند و در 
واقع، مفهوم غیرمســتقیم آن، این اســت که امکان دارد یک یا چند کشور مبادرت به این کار کنند.به گفته وی، برای جمهوری اسامی ایران، مسؤولیت اساسی 
حفاظت از اطاعات محرمانه، با آژانس بین المللی انرژی اتمی است؛ چرا که اگر این مکانیسم اطاع رسانی ایراد دارد، باید آن را اصاح و مورد تجدیدنظر اساسی 
قرار دهند. در این زمینه، مطلبی که اخیراً توسط رویترز منتشر شد نیز مبنای آن گزارش محرمانه آژانس است که در همین سایت داخلی قرار داده شده بود و 
طبیعتاً می تواند از طریق برخی کشــورها همزمان برای برخی رســانه ها نیز ارسال شود. در اینجا، آژانس مسؤولیت مستقیم دارد و از کشورها که به این اطاعات 
محرمانه دسترسی پیدا می کنند نیز سلب مسؤولیت نمی شود.غریب آبادی، این موضوع که گزارش های آژانس متعاقباً با تصمیم شورای حکام به طور علنی منتشر 
می شوند را نیز دلیل موجهی برای انتشار زودتر از موعد آنها توسط آژانس و کشورها ندانست و گفت: هرگونه انتشار اطاعات محرمانه پیش از سیر روال حقوقی 
خود، منحصراً در اختیار جمهوری اسامی ایران، به عنوان دارنده و مالک این اطاعات می باشد.وی در پایان اعام کرد که بزودی پیگیری های حقوقی ایران در 

این زمینه به طور جدی دنبال می شود.

سخنگوی سپاه  با تاکید بر اینکه اقدامات صهیونیست ها بی پاسخ نخواهد ماند  
این رژیم را  اشــغالگر و فاقد ریشــه تمدنی توصیف و تصریح کرد : جلوگیری از 
دستیابی کشورهای اســامی به وِیژه جمهوری اسامی ایران  به سرشاخه های 
علم  از مهم ترین اهدف صهیونیســت ها است؛ اما ایران اسامی به برکت خون 
شهدا دستاوردهای علمی زیادی کسب کرده است .به گزارش  سپاه نیوز؛  سردار 
سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در 
مراسم گرامیداشت دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده ورونمایی و اکران 
فیلم مستند اولین شهید مدافع حرم هرمزگان  گفت: رزمندگان هرمزگانی  در 
دوران دفاع مقدس که در لشکر پر افتخار ثاراه به فرماندهی شهید سرافراز حاج 
قاســم سلیمانی حضور داشتند و رشادت های بی مثالی از خود نشان می دادند  
و هم در دفاع از حرم حضرت زینب ســام اه علیها  حضور داشــتند و همگان 
شاهدجان فشانی امثال شهید عبدالحمید سااری و تختی نژاد بودند.سردار شریف 
با بیان اینکه در ترور شــهید فخری زاده از ابزار الکترونیکی پیشــرفته با هدایت 
ماهواره ای اســتفاده شد و سر تیم حفاظت شهید فخری زاده جان فشانی مثال 
زدنی در صحنه داشت،گفت:صهیونیست ها به خوبی می دانند اقداماتشان بی پاسخ 
نخواهد ماند و این موضوع در سال های اخیر به آن ها ثابت شده است.وی تصریح 
کرد : از همان ابتدای انقاب، آمریکایی ها سر سازش با ملت ایران  نداشتند چرا 
که پیش از پیروزی انقاب تمام امورات کشــور در ید قدرت آمریکا و ۱۳۰ هزار 
مستشار آنان بود؛ بعد از انقاب منافع امریکا  و بدنبال آن صهیونیست ها در معرض 
خطر قرار گرفت؛به دلیل آنکه ملت بزرگ ایران را سد راه جنایات و دست درازی 
خود می دیدند.سردار شــریف با تاکید بر اینکه صهیونیست ها اشغال گر و فاقد 
ریشــه تمدنی هستند ، گفت:این رژیم جعلی  در ۷۰ سال گذشته ۲۷۰۰ نفر از 
عناصر نخبه کشورهای اسامی منطقه را ترور کرده است. خود صهیونیست ها 
نیز این ترورها را مایه افتخار خود می دانند و اسامی این ترورها را در چند کتاب 
منتشر کرده اند.سخنگوی سپاه  جلوگیری از دستیابی کشورهای اسامی به وِیژه 
جمهوری اسامی ایران  به سرشاخه های علم را از مهم ترین اهدف صهیونیست 

ها دانست و افزود: ایران اسامی به برکت خون شهدا دستاوردهای علمی زیادی 
کســب کرده است و رهبر معظم انقاب نیز بر دستیابی کشور به سرشاخه های 
علم تاکید زیادی دارند.سردار شریف در ادامه با بیان اینکه صهیونیست ها ماهیت 
و قدرت پوشــالی خود را در معرض تهدید می بینند ، گفت:  نمونه آن  شکست 
مفتضحانــه  در جنگ ۳۳ روزه بود ؛  در حالی که صهیونیســت ها مدعی بودند 
ارتش های عربی را در کوتاه ترین زمان ممکن نابود ساخته اند اما  برابر یک گروه 
مبارز مســلمان و مقاوم شکست ســختی خوردند.وی با یاد آوری رویای شوم  
دشمنان ایران اسامی مبنی بر اینکه جمهوری اسامی با فشارهای حداکثری تا 
پایان سال ۹۷ دوام نمی آورد، اظهار کرد: اما با هوشمندی ملت، با عظمت وکرامت 
ایســتادگی کردیم و دشمنان ایران اسامی و ملت ایران بار دیگر در دستیابی به 
اهداف پلید خود علیه نظام اسامی و ملت ایران ناکام شدند.مسئول روابط عمومی 
کل ســپاه  با اشاره به اقدامات سپاه در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
در کشور اظهار کرد : ازشروع بیماری منحوس کرونا در کشور فرمانده محترم کل 
سپاه با دکتر نمکی  تماس داشتند و در خصوص تمامی زمینه های همکاری اعام 
آمادگی کردند .وی افزود : طی ماه هایی که از شروع کرونا تاکنون گذشته در چند 
زمینه مشخص مجموعه سپاه ورود پیدا کرده است که بخش اول آن آگاهی بخشی 
بود که  همگام با صدا و سیما و سایر مجموعه های  فرهنگی ، آموزش های ازم 
برای مردم صورت پذیرد و بخش دوم شامل تجهیزاتی بود که باید برای بیمارستانها 
مراکز بهداشتی ودرمانی  تامین شودسردار شریف در بخش دیگری از سخنانش به 
اجرای طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور اشاره و اظهار کرد : این طرح حاصل 
مشارکت بسیج و وزارت بهداشت است که در این دوره غربالگری برای کمک به 
شناسایی مبتایان و کمک برای درمان و شناسایی افرادی که نیاز به مراقبت ویژه 
دارند با همکاری خانه های بهداشت در دستور کار است تا بتوانیم در قالب تیم هایی 
که متشکل پزشک، پرستار، بهیار، مسؤول تأمین لجستیک و ... نیز در آن دیده 
شده، یک امکان بهتری در درون محات برای کمک به بیماران کرونایی و درمان 

آنها فراهم کنیم.

معاون مرکز مدیریت راه های کشور اعام کرد
پابرجا بودن محدودیت سفرهای جاده ای و جریمه متخلفان

معاون مرکز مدیریت راه های کشور گفت: محدودیت ها همچنان برای انجام سفرهای بین استانی و بین شهری 
ادامه دارد و متخلفان بر اساس مصوبات ملی و استانی ستاد ملی مقابله با کرونا جریمه می شوند.، اواخر آبان ماه، 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد که محدودیت های جدیدی برای مدت دو هفته از تعطیلی مشاغل و ادارات 
مختلف تا محدودیت های تردد شبانه و تردد بین استانی و بین شهری جاده ای را اعمال کرد اما پس از گذشت 
دو هفته دوباره این محدودیت ها ادامه پیدا کرد و به عنوان مثال اگر یک راننده با پاک غیر بومی از استان های 
قرمز و نارجی عبور کند جریمه خواهد شد.مژگان جلیلیان –معاون مرکز مدیریت راه های کشور- در گفت وگو 
با ایسنا در این باره اظهار کرد: بر اساس آن چیزی که تا کنون اباغ شده است، محدودیت های تردد جاده ای 
بین شهری و بین استانی همچنان ادامه دارد و در این صورت رانندگان متخلف قطعا جریمه خواهند شد.وی 
با بیان اینکه اگر راننده ای با ماشین شخصی از استان قرمز یا نارجی خارج شده یا به آن وارد شود بر اساس 
مصوبات و اباغ های صورت گرفته قطعا جریمه خواهد شد، ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک راننده با پاک 
تهران از استان های شمالی به مقصد پایتخت حرکت کند چندین دوربین منتخب که البته عمدتا در ورودی و 
خروجی شهرها و استان هاست، او را جریمه می کنند و در واقع این راننده در چندین مرحله جریمه خواهد شد.

سخنگوی سپاه:
ترور شهید فخری زاده با هدایت ماهواره ای انجام شد

 راغفر:

بودجه1400بدهیبزرگیبرایدولتبعدباقیمیگذارد
زنگنه تشریح کرد

جزئیات طرح محاسبه رایگان گازبهای 
30 درصد از مشترکان خانگی

 متوسط اجاره ماهانه واحد 50 متری 
در تهران، 3.2 میلیون تومان!

وزیر نفت از بررسی طرح محاسبه رایگان گازبهای ۳۰ درصد از مشترکان کم مصرف خانگی در هیئت دولت به 
عنوان مشوقی برای مدیریت مصرف انرژی در کشور خبر داد.، بیژن زنگنه، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با موضوع بهینه سازی مصرف انرژی گفت: به منظور 
ایجاد مشــوق هایی برای مدیریت مصرف گاز، براساس طرحی که قرار است در دولت بررسی شود، گازبهای ۳۰ 
درصد از مشترکان خانگی که مصرف کمتری دارند، رایگان محاسبه می شود و این طرح تأثیری بسزا بر مدیریت 
مصرف ســوخت خواهد داشــت که در صورت تصویب در هیئت دولت، اجرایی می شود.وی افزود: بر اساس این 

مصوبه، مشترکانی که مصرف خود...

دژپسند به رهبر انقاب نامه نوشت

 تشریح 3 اقدام در تسهیل کسب و کار
 محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی

واکسن ایرانی کرونا مشابه چین و روسیه 
دکتر مینو محرز - محقق اصلی پروژه تولید واکســن کرونای ایرانی و عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به جزییات روند تولید واکسن کرونای ایرانی که به تازگی مجوز سازمان غذا و 
دارو و کمیته اخاق را برای ورود به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده است، گفت: اگر نتایج مطالعات 
انسانی این واکســن هم مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیت آمیز باشد، امیدواریم تا اواخر تیر ماه 
به تولید برســد.دکتر مینو محرز  درباره جزییات روند تولید اولین واکســن کرونای ایرانی که اخیرا 
مجوز ســازمان غذا و دارو و کمیته اخاق در پژوهش وزارت بهداشت را برای آغاز مطالعات انسانی 
دریافت کرده است، گفت: واکسن کرونایی که تولید شده، درواقع ویروس ضعیف شده است که مانند 

واکسن هایی است که در کشورهایی مانند چین و روسیه ساخته شده است.

نتایج آزمایش واکسن ایران بر روی 3 حیوان
وی با بیان اینکه مطالعات حیوانی این واکســن کرونا، نتیجه بخش بوده است، افزود: این واکسن بر 
روی ســه حیوان موش، خرگوش و میمون آزمایش شده است و در هر سه مورد موفقیت آمیز بوده 
اســت. بعد از پایان مطالعات حیوانی و نتایج موفق آن، مستندات به سازمان غذا و دارو ارائه شد که 
مورد تایید این ســازمان قرار گرفت و کمیته اخاق هم مجوز آغاز مطالعات انســانی آن را ارائه داه 
است و باید کلینیکال ترایال انسانی این واکسن را که سه مرحله دارد، آغاز کنیم.محرز درباره تعداد 
داوطلبان برای آزمایش انســانی واکســن کرونا، ادامه داد: این موارد به تدریج اعام می شــود. افراد 
داوطلب باید واکسن را در دو دوز تزریق کنند و مطالعه انسانی آن باید در سه مرحله انجام شود تا 
اگر در این آزمایشات هم، واکسن هم مصون بود و هم موثر بود، بتواند به تولید برسد.وی گفت: ایمنی 

این واکسن در بخش حیوانی خوب بوده است و باای ۷۰ درصد ایمنی داشته است.

شرایط داوطلبان در فاز مطالعه انسانی
محرز درباره شرایط داوطلبان تزریق واکسن در فاز مطالعاتی، گفت: داوطلبان باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال 
بوده، سالم باشند، بیماری خاصی نداشته باشند، قبا به کرونا مبتا نشده باشند و تست کووید-۱۹  

آنها هم منفی باشد.

واکسن کرونای ایرانی احتماا تا تیر در دسترس قرار می گیرد
وی درباره زمان احتمالی تولید انبوه و دسترســی به این واکســن، گفت: اگر خیلی خوشبینانه فکر 
کنیم، در سال جدید و اواخر بهار می توانیم این واکسن را داشته باشیم. واکسن های کرونایی هم که 
در دنیا آماده شده تا بخواهد به دست ما برسد، زودتر از تیر ماه نخواهد بود. ان شاه واکسن خومان 
هم تا همان زمان یعنی تا تیر ماه نتیجه خواهد داد.محرز با بیان اینکه اگر نتایج مطالعات انســانی 
این واکسن هم مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیت آمیز باشد، امیدواریم تا تیر ماه به تولید برسد، 
گفت: اگر واکسن ایمن و موثر باشد، باید مجددا از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کند و بعد از آن 
می تواند وارد فاز تولید شود.وی تاکید کرد: واکسن هایی که در دنیا موجود است تا بخواهد تولید انبوه 
شود و به دست ما برسد نیز همین قدر طول می کشد. امیدواریم ما هم بتوانیم مطالعات را انجام داده، 

نتیجه بگیریم و واکسن در حدود خرداد یا تیر ماه آماده شود.

غریب آبادی:
درزگزارشمحرمانهآژانسرابهلحاظحقوقیپیگیریمیکنیم
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روحانی:گزیده خبر

 ایحه بودجه با نگاه واقع بینانه تدوین شده است
رئیس جمهور گفت: بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط 
پیش رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای 
جامعه و مردم تدوین و تنظیم شــده است. حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور 
دیروز یکشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار 
داشــت: بر اساس شرایطی که بودجه ســال ۱۴۰۰ تنظیم شده، این بودجه حاوی پیام 
های روشــن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر 
هم فعاان اقتصادی و هم عموم مردم می توانند افق روشــن اقتصادی ســال آینده را از 
پیام های بودجه دریافت و مسئوان مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام 
ها را بطور شــفاف برای افکار عمومی بیان کنند.رئیس جمهور تصریح کرد: از مهمترین 
پیام های بودجه ســال آینده حمایت از قشــرهای کم درآمد با در نظر گرفتن پرداخت 
های هدفمند معیشــتی، جبران تورم در دســتمزد کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، 

تامین کااهای اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد اولیه برای تولید کارخانه ها 
و مهمتر از همه سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت های کشور است و سایر موارد نیز 
در روزهای آینده برای مردم تشریح خواهد شد. روحانی با تاکید بر ضرورت آمادگی برای 
رساندن تولید نفت کشور به ظرفیت طبیعی برای صادرات گفت: به دلیل تحریم های قبل 
از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت ها روبرو شد ولی با عملی شدن برجام و رفع 
تحریم ها، توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم 
و بــا وجود ابزار های عملیاتی و تجربه هــای ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش 
ســریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، وزارت نفت 
کلیه اقدامات ازم برای آماده ســازی منابع و تجهیزات صنعت نفت برای تولید و فروش 
متناسب با ظرفیت موجود را ظرف سه ماه آینده به کار خواهد گرفت.رئیس جمهور گفت: 
جنگ اقتصادی آمریکا موانع متعددی برای صادرات نفت و محصوات پتروشمی کشور 

ایجاد کرد، اما هیچوقت آرزوی ترامپ در به صفر رساندن صادرات ایران محقق نشد و آن 
آرزو را با خود خواهد برد.رئیس جمهور در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به فشارها 
و هزینه های روزافزون و رفع مضیقه های ناشــی از کرونا، دولت همســو با رهنمودهای 
مقام معظم رهبری، کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، را یکی از راهبردهای مهم 
در شرایط کنونی می داند.روحانی با اشاره به اینکه کرونا و موانع تحریم ها موجب وقفه 
در بخش چشمگیری از کسب و  کارها شده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایط بی 
سابقه ای، دولت از همه راهکارها و ظرفیت های ممکن برای ارتقای تاب آوری اجتماعی 
و اقتصادی اقشــار زیان دیده و حمایت از نیروی کار بهره برده است.در این جلسه نحوه 
تحقق و اجرای تخصیص آب و گاز رایگان به اقشار کم برخوردار و کم مصرف مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی دقیق و شفاف در  وزارت خانه های نفت و 

نیرو و تصویب نهایی، اطاع رسانی دقیق و شفاف برای افکار عمومی انجام شود.

با حکم رهبر انقاب؛
حجت ااسام »یوسفعلی شکری« نماینده 

ولی فقیه در بنیاد شهید شد
حضرت آیت اه خامنه ای در حکمی حجت ااســام یوســفعلی شــکری را به 
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شــهید و امور ایثارگــران منصوب کردند.حضرت 
آیت اه خامنه ای در حکمی حجت ااســام یوســفعلی شکری را به نمایندگی 
ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کردند.متن حکم رهبر انقاب 

اسامی به این شرح است: بسم اه الّرحمن الّرحیم
جناب حجت ااسام آقای حاج شیخ یوسفعلی شکری دامت افاضاته

در پی درگذشــت مرحوم حجةااسام آقای شــهیدی رحمةاه علیه و با طلب 
مغفرت و رحمت برای ایشان و یاد نیک از تاششان در بنیاد شهید، جناب عالی 
را که حضور طوانی در آن بنیاد محترم داشــته و مفتخر به خدمت درازمدت 
به خانواده های مکّرم شــهیدان می باشــید و بحمداه صاحیت های ازم برای 
نمایندگی ولی فقیه در شــما جمع اســت، به نمایندگی در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران منصوب می کنم. حساســیت و اهمیت ایــن جایگاه، در مفاد وظایف 
اباغی کامًا منعکس است و جداً امیدوارم که در دوره ی مسئولیت جناب عالی 
این وظایف به طــور کامل صورت پذیرد. توصیه ی مؤکــد اینجانب همکاری و 
هم افزائی دستگاه نمایندگی با بخش ریاست بنیاد است. برای جنابعالی و جناب 

آقای اوحدی در هر چه بهتر ادا کردن این مسئولیت دعا می کنم.

والسام علیکم و رحمةاه
سّیدعلی خامنه ای

سرلشکر سامی: 
مجاهدت های سردار »استوار« راهنمای 

پاسداران انقاب است
فرمانده کل ســپاه در پیامی شــهادت جانبــاز ســرافراز دوران دفاع مقدس و 
جبهه مقاومت اســامی، ســرتیپ پاسدار عبدالرسول اســتوار محمودآبادی را 
تبریک و تســلیت گفت. در پی شهادت جانباز ســرافراز سردار سرتیپ پاسدار 
عبدالرسول استوار محمودآبادی از سرداران داور دفاع مقدس و جبهه مقاومت 
اسامی،سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 

اسامی پیام تبریک و تسلیتی صادر کرد.
 متن پیام به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
شــهادت جانباز سرافراز و ســردار داور دفاع مقدس و جبهه مقاومت اسامی 
»سرتیپ  پاسدار عبدالرسول استوار محمودآبادی« را به محضر فرماندهی معظم 
کل قوا حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، خانواده معزز، آحاد پاسداران رشید 
انقاب اســامی و مردم غیور و فهیم استان شهید پرور فارس تبریک و تسلیت 
عرض می نمایم.این ســردار گمنام و مجاهد در طول تاریخ جمهوری اســامی 
ایران در عرصه های مختلف پاســداری از انقاب و دفاع از آرمان ها و ارزش های 
بلند دینی، ملی و انقابی این ســرزمین به ویژه در مصاف با استکبار جهانی از 
جنگ تحمیلی ۸ ســاله تا همراهی با سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و 
مدافعان حرم در مبارزه پیروزمند و افتخار آمیز با داعش و تروریسم تکفیری در 
منطقه و همچنین امنیت آفرینی برای  اســتان های مرزی شمال غرب کشور، 
مجاهدت هــای الهام بخش و ماندگاری را به ودیعت نهاده اســت که بی تردید 
می تواند راهنمای پاســداران انقاب و مدافعان سلحشور و بصیر میهن اسامی 
برای پیش برندگی درخشــان و طوفانی ایران و ایرانی به سوی قله های افتخار، 
عزت، عظمت ،شرافت و رفعت جهانی قرار گیرد.بر روح پرفتوح آن سردار شجاع 
و با اخاص درود می فرســتم و از درگاه ایزد منان برای او رضوان و جنت الهی 
و همنشــینی با سرور و ساار شــهیدان حضرت اباعبداه الحسین )ع( و برای 
یادگاران و همرزمان مصمم و راستین آن شهید ارجمند اراده ،ثبات قدم و توفیق  
در مسیر جهاد فی سبیل اه و وفاداری و فداکاری در خیمه وایت و سربلندی 
و سرافرازی ایران عزیز، طلب می کنم.، سردار عبدالرسول استوار محمودآبادی، 
از یادگاران دفاع مقدس که بیش از ۴۰ سال در دفاع از اسام و انقاب خدمت 
مجاهدانه کرد، در ماموریت اخیر او در کشور عراق، به ویروس کرونا مبتا شده 
و به علت مصدومیت شیمیایی دوران دفاع مقدس ریه به شدت درگیر و حالش 
وخیم شــد و نهایتا پس از تحمل سال ها درد عوارض شیمیایی شب گذشته به 

درجه رفیع شهادت نائل شد.

پیام رییس جمهور به مناسبت ۱۶ آذر:
دانشجویان مصداق نبض بیدار جامعه 

هستند
رئیس جمهور با گرامیداشــت روز دانشجو، شــانزدهم آذر را نماد خردگرایی، 
آزادی خواهی و روز تجلیل از مبارزات سرنوشت ســاز دانشــجویی دانســت و 
اظهارداشت: قدم های استوار دانشجو، همواره همگام و همراه با ملت بزرگ ایران 
بوده و دانشجوی این سرزمین به همان اندازه که در عرصه دانش فعال است، در 
صحنه دفاع از کیان و هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین و فداکار است. متن 

پیام حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

شانزدهم آذر در تقویم ما؛ نماد خردگرایی، آزادی خواهی و روز تجلیل از مبارزات 
سرنوشت ســاز دانشجویی است. دانشــجویان فهیم و بصیر کشور، همواره ثابت 
کردند که دانشجو نه فقط جوینده دانش، جوینده آزادی و استقال هم هست.

این رخداد به خوبی ثابت کرد که قدم های اســتوار دانشــجو، همواره همگام و 
همراه با ملت بزرگ ایران بوده و دانشــجوی این سرزمین به همان اندازه که در 
عرصه دانش فعال اســت، در صحنه دفاع از کیان و هویت دینی و ملی خود نیز 
امیدآفرین و فداکار است.دانشجویان مصداق نبض بیدار جامعه و سرمایه واقعی 
و ماندگار کشــور و کلید سعادت فردای ایران عزیز هستند. دولت تدبیر و امید 
با تکریم رســالت تاریخی دانشــجویان، نگاه نقادانه و مشارکت و حضور سازنده 
آنها در تصمیم ســازی ها را برای توسعه کشور، همواره فرصتی ارزنده می دانسته 
و می داند.در همین دوره ســخت و طاقت فرسای جنگ اقتصادی و شیوع کرونا 
که کشور با کمبودهای فراوان به ویژه در زمینه تجهیزات و امکانات بهداشتی و 
پزشکی مواجه شد، دانشگاهیان و دانشجویان پرتاش ما در عرصه های مختلف 
علمی و صنعتی، نقشی پیشرو در کنترل و مهار کرونا داشتند و افتخاراتی خلق 
کردند که ثمرات آن در آینده بیشــتر نمایان می شــود.از اینکه بر خاف رویه 
هفت ســال گذشته، امســال با توجه به تعطیلی دانشــگاه ها و به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی امکان دیدار حضوری با دانشجویان عزیز برایم میسر نشد، 
با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای روز دانشجو، این روز را به همه دانشجویان 
و دانشگاهیان تبریک می گویم و امیدوارم به زودی شرایطی فراهم شود تا بتوانم 

در سال پایانی دولت در جمع صمیمی شما دانشجویان عزیز حضور پیدا کنم.
عّزت و ســرافرازی روزافزون همه دانشجویان و دانشــگاهیان کشور را از درگاه 

خداوند بزرگ مسألت دارم.

طی اطاعیه ای اعام شد؛
ضربه وزارت اطاعات به باندهای سازمان یافته قاچاق ساح و مهمات

وزارت اطاعات اعام کرد: اعضای اصلی باند بین المللی قاچاق ساح و مهمات و مواد مخدر که توسط دو تبعه کشورهای خارجی در داخل کشور هدایت می شدند، در آذربایجان 
غربی شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطاعات با صدور اطاعیه ای اعام کرد: با اقدامات گسترده اطاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطاعات 
استان آذربایجان غربی، در دو عملیات هوشمندانه، باند بین المللی قاچاق ساح و مهمات و مواد مخدر که توسط ۲ تبعه کشورهای خارجی در داخل کشور هدایت می شدند، 
شناسایی و متاشی گردید.در این دو عملیات، سرکرده داخلی باند به همراه ۳ نفر از اعضای اصلی دستگیر و ۵۲۰ کیلوگرم هروئین کشف گردید.برابر بررسی های به عمل آمده 
در اســتان آذربایجان غربی، انبارهای بزرگ دپوی ســاح و مهمات در روستاهای مرزی شناسایی و در بازرسی صورت گرفته؛ بیش از ۵۰۰ قبضه انواع ساح کمری، شورشی، 
شکاری و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف و ضبط گردید.وزارت اطاعات همچنین ضمن قدردانی از مردم فهیم و انقابی ایران عزیزمان، اعام می نماید: در صورت مشاهده 

هرگونه تخلف در زمینه های مختلف قاچاق، مراتب را با ستاد خبری ۱۱۳ وزارت اطاعات در میان بگذارند.

فرمانده هوانیروز ارتش اعام کرد؛
بکارگیری بالگردهای ایزوله برای 

انتقال بیماران کرونایی
فرمانده هوانیروز ارتش از بکارگیــری بالگردهای ایزوله در هوانیروز 
ارتــش برای انتقال بیماران کرونایی از مناطق ســخت گذر به مراکز 

درمانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی 
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسامی ایرا در خصوص تعامل این 
یکان با ســازمان اورژانس کشور گفت: با تاش متخصصان این نیرو 
توانستیم بالگردهای ایزوله ای درست کنیم که در صورت نیاز، بیماران 
را از مناطق ســخت گذر به مراکز درمانی و بیمارستان ها در شهرها 
منتقل کنیم.وی افزود: این کار به درخواست اورژانس صورت خواهد 
گرفت و هدف آن جابجایی بیماران کرونایی در روســتاها و مناطق 
سخت گذر با این بالگردهاست.فرمانده هوانیروز ارتش ادامه داد: این 
کار در استان هایی انجام می شود که پایگاه های هوانیروز ارتش در آن 
استان ها مستقر است.ســرتیپ دوم قربانی اضافه کرد: عاوه بر این 
بالگردها، کارهای زمینی خوبی هم در شهرها درخصوص ضدعفونی 

خیابان ها و معابر انجام داده ایم.

قاضی زاده هاشمی در گفتگو با مهر:
 مصوبه هسته ای مجلس پیامی 

به ۱+۵ است
نایب رئیس اول مجلس گفت: طرح هســته ای مجلس با این هدف 
تدوین شــد که در صورتی کــه طرف مقابل تعهداتــش در برجام 
را عملیاتــی کند، ما هــم محدودیت های برجامــی را می پذیریم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در واکنش به انتقادات برخی از 
دولتمــردان به طرح اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها و صیانت از 
حقوق ملت ایران اظهار داشــت: به طور کلی مجلس با دولت در این 
زمینه تفاوت دیدگاهی دارد اما کســی مخالــف مذاکره و ارتباط با 
جهان و حل و فصل مسائل فیمابین از طریق گفتگو نیست.وی تأکید 
کرد: منتها حرف ما آن اســت که زمان نباید به لحاظ استراتژیک به 
ضرر جمهوری اســامی ایران باشــد و در شرایطی که ما تعهدی را 
پذیرفتیم و اقدامات خودمان را انجام دادیم اما طرف مقابل تعهدات 
خــود را انجام نــداد، تا زمانی که ما در این تعهــدات بمانیم، طرف 
مقابل انگیزه ای برای انجام وظایف خود ندارد.نایب رئیس اول مجلس 
شورای اسامی تصریح کرد: پس در این شرایط زمان به ضرر ما است 
و ما هر چقدر بیشتر بمانیم، دست و پای خودمان را قفل کرده ایم و 
طرف مقابل با خاطر جمع به وظایفش عمل نمی کند.نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسامی اظهارداشت: ما می گوئیم که مذاکره 
و گفتگو باید با چاشــنی اقتدار باشد. به این معنا که به طرف مقابل 
بگوییم هر گاه آنان به وظایف خود عمل کردند ما هم محدودیت های 
برجامی را عملیاتی می کنیم.قاضی زاده هاشــمی تصریح کرد: طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران عمًا 
این بود که ما به کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی شرکای خود یعنی 
چین و روسیه این پیام را بدهیم که زمانی که طرف مقابل تعهداتش 
را عملیاتی کند، ما هم محدودیت های برجامی را می پذیریم اما اگر 
آنان به وظایف خود در برجام عمل نکنند، ما هم به وظایف خود در 
برجام عمل نخواهیم کــرد و ما این طرح را تدوین کردیم تا معادله 

را معکوس کنیم.

درآمدهای دولت و بودجه شرکت های 
دولتی واقعی نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متأسفانه ارقام بودجه 
در فروش اوراق در ایحه ۱۴۰۰ افزایش بســیار زیادی نســبت به 
ســالجاری دارد و بایستی آنرا تعدیل کنیم گفت: بودجه شرکت های 
دولتی و درآمدهای دولت واقعی نیست که باید در ساختار آنرا اصاح 
کنیم.حمیدرضــا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسامی درباره ایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار 
داشت: پیش بینی هایی که از قبل صورت گرفته و هزینه های اوراقی 
که در بودجه های سنوات قبل از سوی دولت انجام شده  است نشان 
می دهد که ما در زمینه اوراق در ســال ۱۴۰۰ به هیچ وجه وضعیت 
خوبی نخواهیم داشت.وی در توضیح بیشــتر افزود: متأسفانه ارقام 
بودجه در ایحه ۱۴۰۰ در خصوص فروش اوراق افزایش بسیار زیادی 
دارد و بایســتی ایــن افزایش را به نحوی در ایحه و با اســتفاده از 
اصاح ساختار بودجه تعدیل کنیم.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلــس تصریح کرد: بودجه حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان اســت 
کــه ۲۵۰ هزار میلیارد آن یعنی مالیات هــا و حقوق گمرکی درآمد 
واقعی محسوب می شــود و بقیه را نمی توان به عنوان منبع حساب 
کرد.حاجی بابایی اظهار داشــت: یکی از مشکات اساسی در ایحه 
به بودجه شــرکت های دولتی باز می گردد زیــرا عدد و رقم بودجه 
شرکت های دولتی واقعی نیســت.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس تصریح کرد: ۹۰ درصد اصاح ساختار را به صورت هماهنگ 
با دولت پیش رفته ایم این در حالی اســت که هیچ راهی جز اصاح 

ساختار بودجه نداریم.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها پیش از تبدیل شــدن 
بــه قانون در نشســت های کارشناســی 
کمیســیون امنیت ملی مجلس با اعضای 
شــورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی 
قرار گرفته است.طرح »لغو تحریم ها« در 
نشست های کارشناســی با شورای عالی 
امنیــت ملی مورد رســیدگی قرار گرفته 
بودعباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی 
کمیســیون امنیت ملی مجلس ا اشاره به 
مصوبــه اخیر مجلس دربــاره طرح اقدام 
راهبردی برای لغــو تحریم ها گفت: طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافــع و حقوق ملت ایران چند ماه در 
کمیسیون امنیت ملی بررسی شده است. 
نماینده مردم سمنان, مهدی شهر و سرخه 
افزود: این طرح به سه دلیل در کمیسیون 

امنیت ملی طراحی شد و مورد رسیدگی 
قرار گرفت که مراحل تصویب آن در هفته 
گذشته سپری شد.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجــی مجلس اظهار 
داشت: دلیل اول، دلیل قانونی است که ما 
پیش از این قانون اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوری اســامی ایران در اجرای 
برجام مصوب ۱۳۹۴ مجلس را داشتیم و 
در واقــع در مصوبه اخیر دولت را ملزم به 
این قانون کردیم.گلرو خاطرنشان  اجرای 
کرد: دلیل دوم، دلیل سیاســی و حقوقی 
اســت؛ ما از زمان اجــرای برجام دیدیم 
علیرغم انجام همــه تعهدات این توافق از 
سوی جمهوری اسامی طرف های مقابل 
یعنی آمریکا و اروپا به هیچ یک از تعهدات 
خود عمل نکردند.وی افزود:  آمریکا رسماً 
از برجام خارج شد و طرف های اروپایی هم 
اگرچه در برجــام ماندند، اما با عدم انجام 

تعهدات خود همان راه آمریکا را پیمودند 
و ازم بــود ما نیز برای مقابله با این اقدام 
آنها این مصوبه را بگذرانیم.عضو کمیسیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
اظهار داشــت: ما در ایــن مصوبه ۲ ماه از 
ازم ااجرا شــدن این قانون به طرف های 
اروپایــی فرصت داده ایم کــه به تعهدات 
برجامــی خود عمل کننــد واا بعد از دو 
ماه از ازم ااجرا شدن این قانون، پروتکل 
الحاقی متوقف میشــود.گلرو خاطرنشان 
کرد: دلیل ســوم، دلیل امنیتی و نظامی 
اســت که ما در اجرای پروتــکل الحاقی 
شاهد بازرسی های مشکوک از مراکز خود 
بودیم. بازرســی هایی کــه فراتر از پادمان 
جامع انجام شــد. از طرفی دیگر اقدامات 
خرابکارانه و تروریستی در نطنز و شهادت 
فخری زاده دانشمند هسته ای را داشتیم 
که با پشتیبانی آمریکا, سناریوچینی رژیم 

صهیونیستی و اجرای عوامل نفوذی انجام 
شد و متاســفانه شاهدیم که این اقدامات 
تروریســتی و مجرمانه با سکوت و انفعال 
سازمان ملل متحد و بی عملی اروپا همراه 
اســت.گلرو در خصوص این اظهارنظرها 
مبنی بر عدم هماهنگی مجلس با شورای 
عالی امنیت ملی گفــت: در این باره باید 
بگویم در جریان بررســی ایــن طرح در 
کمیســیون امنیــت ملی، نشســت های 
کارشناســی زیادی با شورای عالی امنیت 

ملی برای تدوین این طرح برگزار شد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در پایان گفت: طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها پیش از تبدیل 
شدن به قانون در نشست های کارشناسی 
کمیســیون امنیت ملی مجلس با اعضای 
شــورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی 

قرار گرفته است.

 طرح »لغو تحریم ها« در نشست های کارشناسی با شورای عالی 
امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفته بود

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: زمانی 
که فرمانده ســپاه بودم در کره شمالی توافقاتی شد 
کــه اگر این توافقات محقق می شــد و محدودیت ها 
اعمال نمی شــد امروز در زمینه هسته ای از موشکی 
جلوتر بودیم.محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام صبح دیروز در مراســم گرامیداشــت 
۱۶ آذر، روز دانشــجو در دانشگاه جامع امام حسین 
علیه السام با گرامی داشــت یاد دانشجویان در ۱۶ 
آذر ســال ۴۲ گفت: این روز روزی اســت که صدای 
اســتقال ملت ایران پرطنین شــنیده شد، صدای 
رســا در اســتقال خواهی ملت ایران از ۱۶ آذر آغاز 
شــد.وی افزود: چندماهی از کودتا در کشور گذشته 
بود و کودتا چیان قصد داشــتند در کشور ما قدرت 
نمایی کنند، به همین خاطر نیکسون به ایران آمده و 
مانور قدرت در ایران شکل داد اما دانشجویان انقابی 
فضای دانشگاه ها را عوض کرده و قیامی علیه انگلیس 
و آمریکا که با اتحاد هم کودتا را شــکل داده و دولت 
ملی را ساقط کرده بودند شکل دادند و رژیم منحوس 
شاه جنایت عظیمی شــکل داد با این حال نیکسون 
ســفر خود را لغو نکرد.رضایی با اشــاره به اینکه این 
صدا، دانشگاه و دانشــجویان انقابی را در ۲۲ بهمن 
و دفــاع مقدس به تأثیرگذاری در عرصه های مختلف 
انقاب تبدیل کرد گفت: دانشــگاه امام حسین علیه 
الســام خود سرآغاز پرچم داری علمی در ایران بوده 
و امروز مراسم بزرگداشت شهید فخری زاده دانشمند 
هسته ای کشور را برگزار کرده است این نشان می دهد 
پاســداران ما جهاد علمی و فرهنگــی را آرمان خود 
قرار دادند.وی گفت: شــهید فخری زاده همراه برخی 
چهره های علمی مانند دکتر فریدون عباســی بعد از 
دفاع مقدس مأمور شــدند تا به سمت دانش های نو 
بروند از این رو اولین دانشــمندان هسته ای کشور از 
دل ســپاه بودند که کار را از صفر شروع کردند.دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان اینکه اگر 
دولت های گذشته کمک می کردند امروز در قله های 
بلند هســته ای بودیم، تاکید کرد: زمانی که فرمانده 
سپاه بودم در کره شــمالی توافقاتی شد که اگر این 
توافقات محقق می شد و محدودیت ها اعمال نمی شد 

امروز در زمینه هسته ای از موشکی جلوتر بودیم.وی 
با اشــاره به اینکه دانش و فناوری هسته ای خودش 
مســتقل از صنایع دیگر اســت که در زمینه حمل و 
نقل اقیانوسی، پزشــکی، تأمین انرژی و دارویی یک 
سرمایه عظیم برای ملت به شمار می رود، گفت: ما از 
این سرمایه نمی گذریم، اسرائیل و آمریکا کور خواندند 
که فکر می کنند ما از این ســرمایه دست می کشیم.

رضایی با اشــاره به اینکه منظومه هسته ای هر کشور 
مثل جزایر مرتبط به هم هســتند ادامــه داد: با این 
فناوری می توان صنایع کشاورزی و صنایع بزرگ دیگر 
را ارتقا داد، بنابراین این فناوری برای ما مسئله مهمی 
اســت هرچند فعًا تصمیم نداریم از این دانش برای 
مسائل دفاعی استفاده کنیم اما سایر ابعاد این فناوری 
برای ما مهم است.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشــاره به حساسیت دشــمن نسبت به این مسئله 
گفت: آنها نگران پیشرفت ایران هستند نه نگران بمب 
هسته ای، اروپا ۲۰۰ سال پیشرفت ایران را به گروگان 
گرفته و دولت های دســت نشــانده و غرب زده ها را 
نگهبان این گروگان گیری قرار داده است.وی با اشاره 
به اینکه چرا فرماندهان نــاو آمریکایی موقع عبور از 
خلیج فارس با احترام به پاسداران ما برخورد می کنند 
گفت: اینها می دانند نمی توانند با تحقیر حرف بزنند، 
رفتند زبان فارســی یاد گرفتند چون قدرت احترام و 
امنیت می اورد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشــاره به اینکه عقب ماندگی و ضعف تحقیر ملت را 

به دنبال دارد گفت: در ۲۰۰ ســال گذشته سیاست 
غرب این بود که اجازه ندهند ملت ایران پیشــرفت 
کنند اما بعد از انقاب دیوارهای علم و دانش شکسته 
شــد و آنها نگران شدند.وی گفت: قصه های تلخی در 
تاریخ انقاب است، در اســناد قاجار آمده که تهران 
از زاگرس عبور کــرده و اقتصاد ایران از خلیج فارس 
به دریای عمان وصل شــود اما چه کسانی مسیرها را 
بستند؛ غربی ها حتی تعیین می کردند که جاده های 
ایران از کجا برود که ملت ایران پیشــرفت نکند پس 
مشــکل غرب با ایران فقط هسته ای نیست.رضایی با 
بیان اینکه مبارزه امروز ما بر سر پیشرفت است تصریح 
کرد: جوانان برومند ایرانی باید قیام به پیشرفت علمی 
و فرهنگی و اقتصادی کنند زیرا این پیشرفت امنیت و 
احترام و اقتدار می آورد.وی گفت: غرب زده ها نگهبان 
گروگان گیری علمی ایران هســتند اینها از درون و 
آمریکا و اروپا از بیرون با تشویق صهیونیست ها اتحاد 
صورت دادند تا جلوی حرکت ملت را بگیرند.رضایی 
با اشاره به اینکه قیام اول ملت ایران، انقاب اسامی 
و قیام دوم دفاع مقدس بود گفت: نیازمند قیام سوم 
هســتیم که جوانان در لبیک گویی به رهبر انقاب 
برای عملیاتی شــدن بیانیــه گام دوم باید به میان 
بیایند.وی با اشــاره به اینکه برای انتقام خون شهید 
فخری زاده به اســرائیل یک لحظه هم نباید فرصت 
داد، تصریــح کــرد: بیرون کردن آمریــکا از منطقه، 
پیشرفت علمی و اقتصادی ایران در واقع قصاص ما از 
دشمن است، ایران می تواند کانون تحوات ۱۰ سال 
آینده باشد که باید هویت اسامی، روحیه جهادی و 
غیرت ملت را بیدار کند، درهای پیشرفت ما در بیرون 
نیســت باید قفل های محکمی که از بیرون زده شده 
از درون شکسته شود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام با بیان اینکه بعد از جنگ جهاد و تحول علمی 
را در دانشــگاه امام حسین علیه السام دنبال کردیم 
تصریح کرد: ما فرزندان امام و سربازان رهبر و خادمان 
ملت هستیم که قول می دهیم یک سربلندی دیگری 
برای ایران در سال های آینده رقم بزنیم و خواب های 
دشــمن را باطل کنیم که در این مســیر پاسداران و 

بسیجیان باید پیشگام باشند.

محسن رضایی:
توافق با کره شمالی عملیاتی می شد، در قله بلند هسته ای بودیم
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استانها  راغفر:

بودجه1400بدهیبزرگیبرایدولتبعدباقیمیگذارد
راغفر معتقد اســت جلوگیری از کاهش قیمت ارز مهمترین هدف بودجه 1400 است. 
همچنین از دیگر اهداف ایحه بودجه ســال آینده این اســت که به دولت بعدی اجازه 
تغییر ریل گذاری را نمی دهد و با بدهی بزرگ قدرت تصمیم گیری را از دست دولت بعد 
می گیرد.حســین راغفر درباره ایحه بودجه 1400 اظهار داشت: معتقدم بودجه 1400 
جلوگیری از کاهش قیمت ارز بوده است.وی ادامه داد: به تعبیر واضح تر افزایش قیمت ارز 
و به عبارت دیگر تضعیف پول ملی از اهداف در نظر گرفته شده در این ایحه است. ساز 
و کارهای بســیار روشن و شفافی پیش روی دولت برای خروج از این شرایط وجود دارد 
اما آن را طی نمی کند که حداقل ترین آن افزایش اخذ مالیات است.راغفر با بیان اینکه 
در حال حاضر می توان 750 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد، افزود: تمام بودجه را 
می توان با مالیات ستانی درست به دست آورد چنانکه در 10 ماه گذشته که قیمت ارز را 
افزایش دادند فقط 1000 میلیارد تومان به جیب خصولتی ها، معدن کاران، پتروشیمی ها 
و واردکنندگان کاا رفت و بر اثر افزایش قیمت ارز و یارانه هایی که شرکت های فوادی 
و پتروشــیمی دریافت کردند از مابه التفاوت این اعــداد فقط 1000 میلیارد تومان این 
گروه ها کسب کردند، چرا نباید دولت از این گروه های مشخص مالیات بگیرد؟وی ادامه 
داد: این شــرکت ها امسال پنهان کاری بیشتری در سوددهی خود خواهند داشت تا این 
اعداد و ارقام در صورت های مالی و درآمدهای آنها منعکس نشود. سال هاست که شاهد 
آن هستیم خصولتی ها درآمدهای بی سابقه ای تحت عنوان سود خالص به دست آوردند 
اما مالیات بسیار بسیار جزئی پرداخت کردند، حال در این شرایط حساس و تحریم های 
گسترده، دولت به سراغ مالیات ستانی از برندگان اقتصاد نمی رود.این کارشناس اقتصادی 

افزود: دولت به جای اینکه از طریق مالیات، کسب درآمد کند به طور مرتب بر روی ارز 
دارو تبلیغ می کند که کل آن 700 میلیون دار اســت که برای ساخت داخل استفاده 
می شــود که این تولیدات 97 درصد تولیدات داروی کشور را تشکیل می دهد. در حالی 
عده ای تاکید بر حذف یارانه دارو می کنند که همزمان 1.5 میلیارد دار برای واردات 3 
درصد باقیمانده دارو پرداخت می شود که بخش قابل توجهی از آن هم قابلیت تولید در 
داخل را دارد.راغفر گفت: اگر دولت، مردمی باشــد می تواند تولیدات داخل را گسترش 
دهد.این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش هزینه، مصارف و طرح های عمرانی در بودجه 
1400 بیان داشت: از لحاظ هزینه ای، بودجه سال آینده 73.5 درصد افزایش پیدا کرده 
و در بخش طرح های عمرانی هم با افزایش 65 درصدی مواجه هســتیم. با این اعداد و 
ارقام به نظر می رســد دولت بعدی به هیــچ وجه نتواند ریل گذاری که صورت گرفته را 
تغییر دهد. راغفر با تاکیــد بر اینکه بدهی بزرگی در بودجه 1400 وجود دارد، تصریح 
کــرد: دولت امروز به راحتی می گوید اگر نفــت به فروش نرود منابع را از طریق فروش 
اموال دولت تامین می کنیم حال اینکه کجای دنیا با این روش کشور را اداره می کنند و 
اساساً چه کسی قرار است این اموال دولتی را خریداری کند و متقاضی این اموال در این 
شرایط اقتصادی چه کسانی هستند؟وی ادامه داد: معتقدم بودجه 1400 بدهی بزرگی 
برای دولت بعد باقی می گذارد.این کارشــناس اقتصادی افزود: دولت این امکان را دارد 
که صدها هزار میلیارد تومان از مالیات بر بورس، خرید ســکه و ارز که تمام این بازارها 
تحت اختیار خود اســت، مالیات دریافت کند. دولت می تواند از فعالیت های سوداگری 
در بخش زمین و مســکن مالیات ستانی داشته باشد. از تمام کسانی که جنگل و کوه ها 

را به ویاهای لوکس تبدیل کردند باید مالیات گرفته شود.راغفر با اشاره به چند هدف 
اصلی بودجه 1400 گفت: جلوگیری از کاهش قیمت ارز مهمترین هدف بودجه 1400 
اســت. همچنین از دیگر اهداف ایحه بودجه ســال آینده این است که به دولت بعدی 
اجــازه تغییر ریل گذاری را نمی دهد و با بدهی بزرگ قدرت تصمیم گیری را از دســت 
دولت بعــد می گیرد.وی تاکید کرد: چه نمایندگان مجلس و چه شــورای نگهبان اگر 
این بودجه را تصویب کنند عما در تحقق این اهداف سهیم هستند.این استاد دانشگاه 
ادامه داد: بیش از 3 دهه گذشــته همواره شاهد تکرار استدال هایی هستیم که هر بار 
این موضوعات مطرح می شود مردم ضعیف تر شده اند و این بار هم رئیس مجلس اخیراً 
ایــن موضوع را مطرح کرده که عده ای چندین خودرو دارند و بنزین بیشــتری مصرف 
می کننــد و عده ای هم هیچ خودرویی ندارند و مخاطب بنزین یارانه ای نیســتند. تمام 
این اظهارنظرها مقدمه چینی برای افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی اســت. این 
در حالی است که آنچه باعث ارزان شدن قیمت بنزین شده، افزایش قیمت ارز بوده که 
توسط دولت ها اتفاق افتاده است.راغفر با بیان اینکه عواملی در درون سیستم نفوذ کردند 
و نفوذی محســوب می شوند، اظهار داشــت: این نفوذی ها باعث بی ثبات سازی اقتصاد 
کان، بی ثبات ســازی اجتماعی و در نهایت بی ثبات ســازی سیاسی خواهند شد.وی با 
بیان اینکه دولت در این شرایط اقتصادی و روابط بین الملل چگونه می خواهد 200 هزار 
میلیــارد تومان منابع از محل فروش نفت را محقق کند، گفت: قاعدتاً این اعداد و ارقام 
استقراض است و به معنی بدهکار کردن دولت آینده است حال اینکه دولت آینده گویا 

قرار نیست پاسخگوی مردم باشد.

افق های روشن پگاه آذربایجان شرقی با مدیریت جدید؛
افزایش فروش داخلی و خارجی و ارتقا 

جایگاه سامت در جامعه 
آذربایجــان شــرقی - فــاح: بــا توجــه بــه 
پتاســیل های پــگاه آذربایجان شــرقی بعنوان 
صنایــع  مجتمع هــای  بزرگتریــن  از  یکــی 
عمــده  تولیدکننــدگان  و  اســتان  غذایــی 
محصوات پودری در شــمال غرب کشور، انتظار 

می رود با حضور مدیریت جدید و متخصص و نیز ســرمایه های انســانی 
و تجهیزات فنی روز دنیا در این شــرکت، پگاه آذربایجان شــرقی بتواند 
بزودی در صدر شــرکت های تابعه صنایع شــیر ایران قــرار بگیرد. مدیر 
شرکت شــیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شــرقی با اشاره به کسب نشان 
واحد نمونه اســتانی این شــرکت در جشــنواره امتنان، اظهار کرد: پگاه 
آذربایجان شرقی با قدمتی 60 ساله، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 
40 نوع محصــول لبنی، تولید و عرضه می کند. دکتر احد فاحی افزود: 
پگاه آذربایجان شــرقی به کشــورهای عراق، افغانستان، پاکستان، قطر و 
آذربایجان صادرات دارد و توســعه بازارهای صادراتی نیز در دســتور کار 
اســت.وی گفت: با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوات پگاه، کارگروه 
تخصصی تحقیق و نوآوری در این شرکت تشکیل شده و تولید محصوات 
جدید جزو اســتراتژی های پگاه آذربایجان شرقی است. وی اضافه کرد: 
کاهش ضایعات و انرژی، نوســازی خطوط تولید، توسعه بازارهای داخلی 
و صادراتــی، ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان و افزایش مزیت رقابتی، 
رسالت پیش روی پگاه آذربایجان شرقی محسوب می شوند.مدیر شرکت 
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی تصریح کرد: این مجموعه به عنوان 
یکی از بزرگترین مجتمع های تولید شــیر و انواع فرآورده های لبنی در 
اســتان با همت کارکنان ساعی خود در تاش است با افزایش سهم بازار 
و تولیــد، محصوات ســامتی آور و با کیفیت را تقدیم ســفره خانواده 
هــا کــرده و در راه ارتقاء جایگاه ســامت جامعه گام بــردارد و در این 
راه نیازمند حمایت از تولید هســتیم. دکتر احد فاحی همچنین توسعه 
فنی و زیرســاخت ها، تولید محصوات جدید و توسعه بازارهای داخلی و 
صادراتی را از برنامه های پیش روی این شرکت برشمرد. وی گفت: توسعه 
صنعت لبنیات به ویژه تولید محصــوات پودری با کیفیت و در تناژ باا 
می تواند عاوه بر توسعه صنعت دامپروری استان، در راستای حمایت از 
صنایع غذایی نیز نقش بسیار سازنده ای را ایفا کرده و تمامی کارکنان و 
کارگران این مجموعه شبانه روز در تاشند با تولید انواع محصوات لبنی 
سالم و سامت محور به ســامت خانواده ها کمک نمایند. مدیر شرکت 
شــیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با اشــاره به اقتصاد دانش بنیان، 
توجه هر چه بیشتر و همکاری صمیمانه و تنگاتنگ دانشگاه و صنعت در 
زمینه توســعه محصوات جدید و منطبق با خواســته های مردم و ذائقه 
خانواده ها را از دیگر برنامه های این صنعت عنوان کرد و افزود: نیاز امروز 
صنعت تحقیق و توسعه بوده و از جمله رویکردهای جاری ما می توان به 
محصوات لبنی متنوع و افزایش روزافزون کیفیت فرآورده ها اشاره کرد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تشریح کرد؛
جزئیات طرح حمایت جبرانی معیشت 

خانوارها در محدودیت های کرونا
آذربایجان شــرقی - فاح: مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی شرایط بهره 
مندی از طرح حمایت جبرانی معیشــت خانوارها 
در محدودیت های کرونا را تشریح کرد. به گزارش 
خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، حسین فتحی در 

خصوص اجــرای این طرح اظهار کرد: در راســتای عمل به بیانات مقام 
معظم رهبری در خصوص حمایت از خانوارها در شــرایط شیوع بیماری 
کرونا و بند 12 مصوبه چهل و یکمین نشســت ستاد ملی مدیریت کرونا، 
طرح حمایت جبرانی معیشــت خانوارها همزمان با سراســر کشــور در 
آذربایجان شــرقی اجرا می شود. فتحی، جزئیات این طرح حمایتی را به 
شــرح ذیل تشریح کرد:1. کمک باعوض )ماهانه مبلغ  یک میلیون ریال 
به ازای هر یک از اعضای خانوار( از آذرماه تا پایان ســال جاری به مدت 
چهار ماه، به سرپرســت خانوار پرداخت می شــود. تعداد اعضای خانواده 
نیز با توجه به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین ســال 1399 درنظر 
گرفته  می شود. 2. خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی که 
منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تســهیات 
کرونایــی خانوارها بوده اند، حدود 29.7 میلیون نفر )11 میلیون خانوار(، 
تحت پوشــش این طرح حمایتی قرار می گیرند.افراد مشــمول: تمامی 
افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای معیشــتی دریافت کرده اند و درآمد 
ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشــند، 
افــراد دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، شــرکت های دولتی 
یــا نهادها عمومی غیردولتی، بازنشســتگان، بیمه پرداز ســازمان تامین 
اجتماعی یا ســایر صندوق های بازنشستگی شامل این طرح نمی شوند.

روش درخواســت: متقاضیان صرفا" کــد ملی خود را از تلفن همراه ثبت 
شــده به نام سرپرست خانوار به سرشماره 6369 ارسال کنند، شهروندان 

تنها یک بار پیامک ارسال کنند.

 تقدیر فرمانده سپاه قم 
از اوقاف ناحیه ۲
فرمانده سپاه استان قم با اهدای لوح تقدیری از اوقاف 
ناحیــه دو به دلیل همکاری با ســپاه و اجرای طرح 
شمیم خدمت، قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، سرتیپ دوم 
پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی فرمانده سپاه علی 

بن ابیطالب)ع( قم با اهدای لوح تقدیری به حجت ااسام رحمت جمشیدپور، 
 از وی به خاطر همکاری با ســپاه و اجرای طرح شمیم خدمت قدردانی کرد.

در متــن این لوح تقدیر آمده اســت: هر چند اجر و پــاداش خالصانه در راه 
خدا را جز ذات اقدس الهی کســی پاسخگو نیست، اما از باب حدیث شریف 
»من لم یشکرالمخلوق لم یشــکر الخالق« از مساعدت و همکاری جنابعالی 
در اجرای مسابقات قرآنی خانواده های سپاه استان قم و همچنین راه اندازی 
کارگاه های خیاطی گروه جهادی شــهید محمدرضا شــفیعی تقدیر و تشکر 
می نمایــم و از خداوند منان توفیقات روزافزون شــما را در خدمت به نظام 
مقــدس جمهوری اســامی و احیای بصیرت و معرفت قرآنی در سایه ســار 
الطاف بی کران الهی، تحت زعات ولی امر مســلمین جهان حضرت آیت اه 

خامنه ای خواهان و خواستارم.

متوسط اجاره ماهانه واحد ۵۰ متری در تهران، ۳.۲ 
میلیون تومان!

بررســی ها حاکی اســت متوســط اجاره ماهانه یک واحد 50 متری در تهران در پایان 
تابســتان امســال 3 میلیون و 209 هزار تومان بوده که افزایش 47.4 درصدی نسبت به 
تابســتان پارسال داشته است. ستاد ملی مبارزه با کرونا در خرداد ماه امسال مصوب کرد 
که سقف افزایش اجاره بها برای مستأجران در تهران، ۸ کانشهر و سایر مناطق شهری به 
دلیل شیوع کرونا و تعطیلی یا از رونق افتادن برخی کسب و کارها، به ترتیب، 25، 20 و 
15 درصد باشد.محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز 
در گفت وگویی که پایان شــهریور امسال با خبرنگار مهر داشت، درباره این مصوبه گفته 
بود: ارزیابی های ما نشــان می دهد این برنامه ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل 
کند؛  البته باید این را هم در نظر داشــت که بازار مســکن، یک بازار ترکیبی اســت و از 
متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.این در حالی است که آمار منتشر شده از سوی مرکز 
آمار ایران در خصوص وضعیت بازار اجاره بها در تابستان امسال نشان می دهد، اجاره بها 
نسبت به بهار امسال 15.2 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته، 47.4 درصد افزایش 
نرخ را تجربه کرده اســت.به عبارت دیگر میانگین اجاره بها در شهر تهران تقریباً دو برابر 
ســقف مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا رشد داشته است که می تواند به معنای شکست 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا باشد؛ هر چند که محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی 
درباره رقم اعامی از ســوی مرکز آمار، می گوید که مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص 
قراردادهای تمدیدی از ســال گذشته بوده و شامل قراردادهای جدید نمی شده است که 
با توجه به نبود آمار تفکیکی از تعداد اجاره نامه های تمدیدی و اجاره اولی ها، نمی توان به 
طور دقیق در این خصوص قضاوت کرد.همچینین مرکز آمار ایران در این گزارش، متوسط 
اجاره بهای هر متر مربع واحد مســکونی در تهران در پایان تابستان امسال را 64 هزار و 
191 تومان برآورد کرده است.به عبارت دیگر، متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 50 
متری در تهران 3 میلیون و 209 هزار تومان، 60 متری، 3 میلیون و ۸51 هزار تومان، 70 
متری، 4 میلیون و 500 هزار تومان و واحد 75 متری که در طرح جامع مسکن، به عنوان 
الگوی مصرف مســکن در تهران شناخته می شود، 4 میلیون و ۸14 هزار تومان محاسبه 
می شــود.این در حالی است که حداقل حقوق کارگران دارای مهارت در تهران برای سایر 
سطوح مزدی بدون احتساب مزایا، 3 میلیون و 50 هزار تومان و با احتساب بن کارگری 
و حق اواد )یک فرزند( به 3 میلیون و 700 هزار تومان می رســد.به عبارت دیگر، خانوار 
کارگری 3 نفره مستأجر در واحد 50 متری در تهران، تا ۸6.7 درصد از سبد درآمدی خود 

را به اجاره بها اختصاص می دهند!

جهانگیری تاکید کرد؛
برخورد جدی با دریافت  کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی 

که کاا وارد نکردند
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر پیگیری جدی برای تامین کااهای اساسی و دارو 
برای سه ماه پایانی سال، گفت: با دریافت کنندگان ارز 4200تومانی که کاا وارد نکردند، 
برخورد جدی می شود.اســحاق جهانگیری در جلسه تامین ارز کااهای اساسی و ضروری 
با تاکید بر ضرورت تامین کااهای اساســی و دارو به  ویژه در ســه ماهه پایانی ســال، از 
دســتگاه های ذیربط خواست نســبت به تامین کااهای اساسی و دارو پیگیری مستمر و 
مجدانه داشته باشند.معاون اول رییس جمهوری همچنین بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت 
تامین کااهای اساسی و دارو برای سال 1400 تاکید کرد و گفت: ازم است میزان کااهای 
اساسی و دارو و همچنین ارز مورد نیاز برای سال 1400 برآورد شود تا تصمیمات ازم در 
این خصوص اتخاذ گردد.جهانگیری با اشاره به برخی گزارشی ها درباره افرادی که از سال 
9۸ ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کاای اساسی دریافته کرده اما کاایی به کشور 
وارد نکرده اند، تصریح کرد: کارگروهی برای شناســایی دقیق این افراد و شــرکت ها فعال 
شده و در صورت تایید عدم واردات دارو و کاا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در 
نامه ای به محضر مقام معظم رهبری 
اقدامات انجام شده در مورد تسهیل 
فضای کســب و کار را تشریح کرد.، 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و 
دارایی اقدامات انجام شده در رابطه با 
بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را 
در قالب نامه ای به محضر مقام معظم 

رهبری ارائه کرد.
در این نامه که در تاریخ 15 آذر ماه 
ارسال شده، آمده است: پیش از هر 
سخنی، تشــکر خالصانه خود بابت 
توجه ویژه حضرتعالی به گزارش های 
مرتبط با حوزه بهبود محیط کسب 
و کار ایــن وزارتخانه را ابراز می دارد 
و به اســتحضار می رســاند: پس از 
فرمایشــات گرانقدرتــان در تاریخ 
هفدهم اردیبهشــت ماه سال جاری 
در خصــوص انجام اقدامات مقتضی 
برای ارتقا امتیــاز و رتبه جمهوری 
اســامی ایران در شاخص سهولت 
انجام کســب و کار بانک جهانی در 
راســتای تحقق منویــات حکیمانه 
حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح 

ذیل انجام پذیرفته است.
1- در تاریــخ 10 خرداد ماه ســال 
جاری پنجره واحد فیزیکی شــروع 
کســب و کار در اتــاق بازرگانــی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران 
و با همکاری آن اتاق، ســازمان ثبت 
اسناد و اماک کشور، سازمان تأمین 
اجتماعی، روزنامه رســمی کشــور، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
شرکت ملی پست جمهوری اسامی 
ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، 
راه اندازی شد. در این پنجره واحد، 
عملیات ثبت شــرکت، ثبت نام در 
نظام مالیاتــی و انجام امور مالیاتی، 
تخصیــص کــد کارگاهــی تأمین 
اجتماعــی، ثبــت آگهی تأســیس 
در روزنامــه رســمی و روزنامه های 

کثیراانتشــار و تحویل دفاتر پلمپ 
شــده مالیاتی انجام می پذیرد. این 
خدمات در ابتدا تنها برای تأســیس 
شرکت های مســئولیت محدود بود 
که با مصوبه هیــأت مقررات زدایی 
و تســهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار ایــن خدمات به شــرکتهای 
سهامی خاص نیز تسری داده شده 
و در ادامه، ثبت تغییرات شرکتها و 
همچنین ثبت عائم تجاری نیز در 
دســتور کار قرار گرفته است که به 
یاری خداوند تا پایان ســال جاری 
این خدمات نیز به صورت گســترده 
به فعالیــن بخش خصوصــی ارائه 
گزارش  آخرین  شد.براساس  خواهد 
بانک جهانی، فرایند شــروع کسب 
و کار در شــهر تهران، 72.5 روز به 
طول می انجامید و باعث افتخار است 
که اعام نمایم تا تاریخ 10/9/1399 
تعداد 765 شــرکت در این پنجره 
واحد بــه ثبت رســیده و میانگین 
زمانی انجام همه این اقدامات برای 
هر شــرکت به کمتر از 3 روز تقلیل 
یافته است. البته با برنامه ریزی های 
صورت گرفته بــرای انجام اقدامات 
تکمیلــی و بنیادی، بــه دنبال این 
هستیم که این زمان به 1 روز کاهش 
یابد. با عنایت به تجربه موفق کسب 
شده در تهران، در تاریخ 5/5/1399 
در 4 شهر مشــهد، تبریز، اصفهان 
و شــیراز نیز ایــن پنجره های واحد 
فیزیکی راه اندازی شــده است که 
در مجموع در این شهرها نیز تاکنون 
تقریباً 240 شرکت با میانگین زمانی 

3 روز ثبت شده اند. از جمله اقداماتی 
که منجر بــه این کاهش زمان ارائه 
خدمات شــده اســت می تــوان به 
ایجاد ارتبــاط الکترونیکی و تعامل 
بین ســازمانی، حذف کد اقتصادی 
و جایگزینــی آن با شناســه ملی و 
کد ملی اشــخاص، تسهیل فرآیند 
ثبت نام نظام مالیاتی و الکترونیکی 
شدن کامل این فرآیند )که منجر به 
کاهش 55 روزه زمان ارائه خدمات 
مالیاتی شده است( و همچنین ارائه 
خدمت مباشرت به صورت تخصصی 
و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.

2- بــا عنایت به تخصصــی بودن 
دعــاوی تجاری و تأثیر آن در نماگر 
اجرای قراردادها از شاخص سهولت 
انجام کســب و کار بانــک جهانی، 
در تاریخ 26 آبــان 1399 مجتمع 
قضائــی تخصصی دعــاوی تجاری 
با همکاری مشــترک قــوه قضائیه 
و این وزارتخانه در شــهر تهران راه 
اندازی شــده است. براساس آخرین 
گزارش بانک جهانی، رســیدگی به 
یک دعوای تجــاری در تهران 505 
روز زمان می برد و کیفیت رسیدگی 
قضائی نیز امتیاز 5 از 1۸ را داراست. 
پس از افتتاح ایــن مجتمع و با راه 
اندازی کارگروههای تخصصی حقوق 
تجــاری کــه در آن صاحب نظران 
حقوق تجارت، دست اندرکاران قوه 
قضائیــه، متخصصین بهبود محیط 
کســب و کار و فعالیــن اقتصادی 
بخش خصوصی حضور دارند، انتظار 
می رود نتیجه بررسی های منجر به 

ایــن کارگروه های تخصصی،  اقدام 
در فاز نخســت زمان رســیدگی به 
پرونده هــای دعاوی تجاری به 1۸0 
روز و کیفیت رســیدگی به امتیاز 7 

از 1۸ برساند.
3- عــاوه بر 2 مورد فــوق الذکر، 
تدوین ایحه حمایت از سهامداران 
خرد در این وزارتخانه و ارســال آن 
از طریــق هیأت محتــرم دولت به 
مجلس شورای اسامی برای تصویب 
و همچنین انجام اقدامات مقدماتی 
برای تدوین ایحه وثایق بانکی نیز 
از جمله اقداماتی اســت که در این 
خصوص صورت پذیرفته و همچنان 
نیز در دست پیگیری است. ازم به 
ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی 
بانــک جهانی حداقل 2 ســال باید 
از پیاده ســازی و اجــرای هر اقدام 
اصاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط 
کســب و کار یک کشور لحاظ شود 
لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی 
و رتبه بنــدی گزارش هــای بانک 
جهانی از 2 ســال آینده مشــاهده 

خواهد شد.
شایان ذکر اســت در سال گذشته 
عاوه بر این اقدامات، ۸ مورد اقدام 
اصاحی اساســی دیگر کــه مورد 
تأیید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون 
ایران و اتاق اصنــاف ایران بوده نیز 
صورت پذیرفته اســت که متأسفانه 
به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی، 
مــورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته 
است. لکن آنچه در این میان اهمیت 
دارد، ارتقــا ســطح ادراک بهبــود 
محیــط کســب و کار در نزد مردم 
و فعاان بخش خصوصی اســت که 
خوشبختانه نظرسنجی های میدانی 
نشــان می دهد این اتفاق مبارک با 
اقداماتی که شــرح آن به محضرتان 

ارائه شد رخ داده است.

دژپسند به رهبر انقاب نامه نوشت
 تشریح 3 اقدام در تسهیل 

کسب و کار

رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس به تشــریح 
اقدامات مجلس در مســیر اصاح ســاختار بودجه 
پرداخــت و گفت: تعیین تکلیــف وضعیت بانک ها 
و شــرکت های دولتی حین اصاح ساختار بودجه 
مدنظر خواهد بود.محمدرضــا پور ابراهیمی ضمن 
تاکید بر اینکه موضوع اصاح ســاختار بودجه مهم 
ترین اولویت مجلس برای اقدامات اقتصادی در سال 
1400 است که از ابتدای سال امکان عملیاتی شدن 
دارد، گفــت: با توجه بــه تاکیداتی که رهبر معظم 
انقــاب در این باره داشــتند باید یک تحول تحت 
عنوان ســاختار بودجه در کشــور رخ دهد.نماینده 
مردم کرمان در مجلس شــورای اســامی با بیان 
اینکه در ســال جاری مجلس جلسات متعددی با 
تیم اقتصادی دولت با هدف اصاح ســاختار بودجه 
داشــته و توافقاتی نیز صورت گرفته اســت، افزود: 
ما اکنون به دنبال شناســایی کسری های مرتبط با 
بخش ســاختار هســتیم تا برای اولین بار  ساختار 
بودجه را عملیاتی می کنیم تا به این ترتیب مطالبه 
مقام معظم رهبری در میــدان عملیاتی کنیم.این 
نماینده مــردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه 
اصاح ســاختار بودجه مطالبه رهبــری و مردم از 
مجلس و دولت بوده اســت، تصریح کرد: برنامه ما 
در خصــوص ایحه بودجه 1400 کل کشــور این 

اســت که تاش کنیم یا با دولت سر همین متن به 
توافق برســیم و اصاح ساختار را قرار دهیم که در 
این صورت مورد تایید شــورای نگهبان هم خواهد 
بود و یا اگر با دولت به توافق نرســیم نظراتشان در 
ایحه بودجه را به راحتی در بخش های کمیسیون 
تلفیق قرار بدهیم.پــور ابراهیمی با بیان اینکه عزم 
مجلس برای اصاح ســاختار بودجه جدی اســت، 
گفت: چیزی کــه ما در مجلس دنبــال می کنیم 
اصاحات بودجه و انجام کارهای اساســی است.وی 
با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر اینکه درآمد نفتی 
به حداقل رسیده اســت، افزود: سوال این است که 
کشــور از بودجه نفت جدا شده آیا جایگزینی برای 
آن دیده شده است؟ جدا شدن یک وجه از تصمیم 
اســت اما باید درآمد پایدار در نظر گرفته شود.پور 
ابراهیمــی ادامه داد: در نظــر نگرفتن درآمد پایدار 
برای بودجــه عامل اصلی اســتقراض برای جبران 
کســری بودجه و همچنین انتشــار پول از طریق 
بانــک مرکزی و امثال آن اســت.وی بــا تاکید بر 
اینکه ما در اصاح ســاختار بودجه اصاح ساختار 
نظام مالیاتی کشــور را نیز دنبال می کنیم،  گفت: 
یکی محورهای اصاح ساختار نظام مالیاتی شامل 
ایجاد پایه های جدیــد مالیاتی خواهد بود که فقط 
شــامل درصدی از افراد جامعه که پردرآمد هستند 

خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با 
بیان اینکه قبل از اصاح ساختار بودجه مقدمات آن 
فراهم خواهد شــد، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی 
یکی از کارهای مقدماتی برای اصاح ساختار بودجه 
است که مجلس در آن اقدامات ازم را شروع کرده 
تا به این ترتیــب جلوی بیش از 100 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتــی را بگیرد.پور ابراهیمی با تاکید 
بر اینکه رقم فرار مالیاتی بسیار چشم گیر بوده و اگر 
بتوانیم با قوانین جدید جلوی آن را بگیریم می توان 
به جایگزینی این منابع به چسبندگی بودجه به نفت 
اقــدام کنیم، تصریح کرد: بنابراین وقتی می گوییم 
ساختار بودجه باید اصاح شود باید این سرفصل ها 
اصاح شود تا این سرفصل ها اصاح نشود ساختار 
بودجه اصاح نخواهد شد.وی مولدسازی دارایی های 
دولت را یکی از مهم تریم مولفه های مدنظر اعام 
کرد و گفت: عدد های بســیار کان و سنگینی در 
حوزه مولد ســازی داریم که باید با تعامل بیشتر از 
آن ها استفاده حداکثری صورت بگیرد.این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تعیین تکلیف 
وضعیت بانک ها و شــرکت های دولتی نیز در حین 
اصاح ســاختار بودجه مدنظر خواهــد بود، افزود: 
کســب درآمدهای جدید برای کمــک به جبران 

کسری بودجه در دستور کار است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
تعیین تکلیف بانک ها و شرکت های دولتی در اصاح ساختار بودجه
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زنگنه تشریح کردگزیده خبر

جزئیات طرح محاسبه رایگان گازبهای ۳۰ درصد از مشترکان خانگی
وزیر نفت از بررســی طرح محاسبه رایگان گازبهای ۳۰ درصد از 
مشــترکان کم مصرف خانگی در هیئت دولت به عنوان مشوقی 
برای مدیریت مصرف انرژی در کشــور خبر داد.، بیژن زنگنه، در 
مراســم امضای تفاهم نامه همــکاری وزارت نفت و معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری با موضوع بهینه سازی مصرف 
انرژی گفت: به منظور ایجاد مشوق هایی برای مدیریت مصرف گاز، 
براســاس طرحی که قرار اســت در دولت بررسی شود، گازبهای 
۳۰ درصد از مشــترکان خانگی که مصرف کمتری دارند، رایگان 
محاســبه می شود و این طرح تأثیری بســزا بر مدیریت مصرف 
ســوخت خواهد داشــت که در صورت تصویب در هیئت دولت، 
اجرایی می شــود.وی افزود: بر اساس این مصوبه، مشترکانی که 
مصرف خود را در زمســتان ۱۰ درصــد کاهش دهند، از کاهش 
۱۵ درصدی در گازبها برخوردار می شوند که این موضوع دو تأثیر 
دارد؛ نخست اینکه قیمت تصاعدی محاسبه نمی شود و افزون بر 
این، دولت هم در پی کاهش مصرف  ۱۵ درصد تخفیف می دهد. 
برای این کار منابعی هم دیده شده است. هر چند این طرح برای 
ما کاهش درآمد به همراه خواهد داشت، اما ایجاد تعادل در تراز 
تولید و مصرف که در نتیجه این طرح حاصل می شــود برای ما 
اهمیت بیشتری دارد.وزیر نفت افزود: اصاح سیستم موتورخانه ها 
و جایگزینی بخاری های فرســوده از دیگر اقدام های مهم دولت 
در زمینه کاهش مصرف انرژی اســت که هفته پیش در شورای 
اقتصاد هم تصویب و مقرر شد دولت یارانه ای را به منظور تعویض 
بخاری های با بازده پایین با بخاری های با کارایی باا و نیز تعمیر 
موتورخانه ها اختصاص دهد کــه امیدوارم هفته جاری در دولت 
تصویب شــود.زنگنه با تأکید بر لزوم اجرای منویات مقام معظم 
رهبری در زمینه مدیریت مصرف انرژی، هدف اصلی از اجرای این 
طرح ها را حمایت از مشترکان و اعطای مشوق هایی برای کاهش 
مصرف انرژی در کشور دانست.وی با اشاره به اینکه بهینه سازی 
مصرف انرژی همیشه مطلب تعیین کننده ای در وزارت نفت بوده 
اســت، گفت: در پی افزایش شــدید مصرف این مسئله به تازگی 

اهمیت بیشتری یافته اســت، زیرا ما منابعی تجدیدناپذیر داریم 
و به نقطه باای تولید رســیده ایم و این طور نیست که هر مقدار 
مصرف کنیم، بتوانیم تولید کنیم، بنابراین بهینه ســازی برای ما 

یک اصل و باید است.

لزوم همکاری نهادها مختلف در زمینه فرهنگ سازی برای  
مصرف بهینه انرژی

وزیــر نفت افزود: زنان در بخش خانگــی مدیریت مصرف نقش 
تاثیرگذاری را در بهینه ســازی مصرف انرژی و آب دارند و اگرچه 

سال هاست که ما به این قضیه پرداخته ایم، اما امیداوریم با امضای 
این تفاهم نامه آن را ســازماندهی و عملیاتی کنیم. امیدوارم این 
تفاهم نامه با همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
تحقق یابد و همکاران ما در وزارت نفت نیز با تمام قدرت در این 
باره همکاری می کنند. البته ازم اســت نهادهای دیگر از جمله 
آموزش و پروش و صداوسیما نیز در این  زمینه به ویژه در بخش 
فرهنگ سازی همکاری کنند.زنگنه تأکید کرد: در نفت هم ما به 
نقش بانوان توجه کرده ایم، به نحوی که برای نخستین بار بانوان 
در عالی ترین رده های مدیریتی در صنعت نفت فعالیت می کنند 

و برای نخســتین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، یک خانم عضو 
هیئت مدیره شــده اســت. تعداد زیادی از مدیران ارشد صنعت 
نفت، بانوان هســتند و تاش کرده ایم هر چه تبعیض بوده است، 
تا جایی که دســت ما و زور ما می رسد، با زمان و فرهنگ سازی 
و تغییر ذهنیت ها، آنها را به تبعیض مثبت به نفع خانم ها تبدیل 
کنیم و در شرایط برابر به خانم ها اولویت بدهیم.وزیر نفت تصریح 
کرد: امروز هیچ محدودیتی برای خانم ها در جذب در هیچ سمتی 
وجود ندارد، به جز برای سکوهای نفتی که آن هم به دلیل اینکه 
متناســب با نــوع کار و زندگی آنها نیســت و در بقیه بخش ها 
محدودیت نداریم. زنگنه گفت: محدودیت هایی که برای پذیرش 
خانم ها در دانشگاه نفت بود، برداشته شد و حتی دوره هایی برای 
توانمندســازی خانم ها )برگزاری دوره های مینی  ام بی ای( برگزار 
شــد و امیدواریم بانوان روز بــه  روز نقش پررنگ تری در صنعت 
نفت داشته باشــند.وی با تأکید بر اینکه تعداد زیادی از افرادی 
که به تازگی برای پذیرش مــدت معین در صنعت نفت در حال 
مصاحبه هستند را زنان توانمند با صاحیت های باا تکشیل می 
دهند، افزود: امیدواریم این دسته از کارکنان نقش خود را به خوبی 
در آینده صنعت نفت و کشــور ایفــا کنند.وزیر نفت تأکید کرد: 
امیدواریم دوســتان ما در نفت پیگیری تفاهم نامه امروز را جدی 
بگیرند و دنبال کنند، زیرا بانوان به واقع نقش تعیین کننده ای در 
مصرف انرژی کشــور دارند و مدیریت انرژی برای ما بسیار مهم 
است، زیرا همکاران ما با زحمات زیاد انرژی را تولید می کنند، اما 
هدر می رود و در خانه ها اشخاصی که می توانند آن را مهار کنند، 
بانوان هستند.تفاهم نامه همکاری وزارت نفت و معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در 
کشــور روز شنبه، ۱۵ آذرماه از طریق ویدیو کنفرانس بین بیژن 
زنگنــه، وزیر نفت و معصومه ابتکار، معــاون امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری با حضور علی مبینی دهکــردی، مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت و فاطمه تندگویان، مشاور 

ارشد وزیر نفت در امور بانوان و خانواده امضا شد.

جاسوسی انرژی تهدیدی برای رونق 
تجدیدپذیرها

اخیرا گزارشــی در نروژ منتشر شده که از جاسوســی از اسرار نفت و گاز این 
کشور که یکی از ســبزترین کشورهای جهان به شمار می رود، حکایت دارد.

سرویس ضدجاسوسی نروژ نسبت به جاسوسی صنعتی توسط روسیه، چین و 
کشورهای دیگری که به دنبال دست یافتن به اسرار صنعت نفت نروژ هستند، 
هشــدار داده است. همچنین هشــدار داده که صنعت انرژی تجدیدپذیر نروژ 
ممکن است به زودی به هدف حمات سایبری جاسوسان خارجی تبدیل شود.

نروژ ســومین صادرکننده بزرگ نفت و گاز در جهان پس از عربستان سعودی 
و روســیه و دومین منبع مهم گاز طبیعی اروپای غربی پس از روســیه است.

طبق گزارش سرویس ضدجاسوسی نروژ، بیش از ۵۰ شرکت نفت و گاز نروژی 
شامل شــرکت ملی نفت نروژ )اکوئینور( و وزارت نفت و گاز شش سال پیش 
هدف حمات سایبری سازمان دهی شده ای قرار گرفتند.سرویسهای اطاعاتی 
روســیه، چین و سایر کشورها منابع بزرگ انسانی و فناوری و همچنین صبر 
زیادی دارند که به آنهــا اجازه می دهد به مدت زمان طوانی روی طرحهای 
جاسوســی کار کنند.طبق گزارش اف بی آی آمریکا، جاسوســی شرکتی در 
صنعت نفت و گاز عمدتا شامل سرقت مالکیت معنوی از جمله اسرار تجاری، 
تحقیقات و اطاعات منحصر یک شــرکت است. اطاعات مذکور از تجهیزات 
حفاری تا عایق خط لوله را ممکن اســت دربربگیرد و می تواند به ســادگی 
ویجتی باشــد که از آن برای حفاری یا ردگیری بهتر ذخایر استفاده می شود. 
این نوع جاسوســی ممکن است به از دست رفتن درآمد، اختال در تولید، از 
دست رفتن مشــاغل، صدمه دیدن شهرت و از دســت دادن سرمایه گذاری 
برای تحقیقات و توســعه منجر شود.متهمان اصلی، رقیبان داخلی یا خارجی، 
شرکتهای استارتاپ، ماموران اطاعات خارجی )جاسوسان(، کارمندان ناراضی 

یا مجرمان سازمان یافته هستند.

اما چرا نروژ؟
نروژ معموا الگویی برای انرژی تجدیدپذیر نه در اروپا بلکه در سراســر جهان 
دیده می شود و بازی جدید، طرح گذار به انرژی سبز ۴۰ تریلیون داری است 
که این رقم عظیم باعث جذب جاسوســان شده است.این کشور اسکاندیناوی 
دوست دارد چهره سبزی از  خود پیش چشم دنیا ترسیم کند که شامل تولید 
نیــروی تجدیدپذیر ۱۰۰ درصدی، پرچمدار در حمل و نقل برقی، نوآور طراز 
اول در فنــاوری پاک، آایندگی کربن داخلی اندک و حامی پیمانهای اقلیمی 
بین المللی اســت. در واقع نروژ یکی از سبزترین کشورها در جهان است و در 
حــال حاضر ۹۸ درصد از برق مورد نیازش را از منابع تجدیدپذیرها تولید می 
کند که عمدتا برق آبی است. همچنین سال گذشته خودروهای پاگین برقی 
یک سوم از خودروهای جدید ثبت شده در این کشور بودند که نروژ را به معیار 
خوبی برای تبدیل شدن به بازار خودروهای برقی تبدیل می کند. سهم نروژ از 
خودروهــای تمام برقی در بااترین رده ها در جهان قرار دارد.اما اگر از نزدیک 
به صنعت انرژی نروژ نگاه کنید، واقعیت کاما متفاوت است. اقتصاد این کشور 
تا حدودی زیادی به صادرات نفت و گاز وابسته مانده است. در واقع ۱۸ درصد 
از تولید ناخالص داخلی نروژ و ۶۲ درصد از صادرات این کشــور مســتقیما به 
صنعت نفت و گاز مربوط اســت. این رقم برای آمریکا بسیار کمتر بوده و تنها 
هشــت درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از محل سوختهای فسیلی 
است.در زمینه توسعه صنعت نفت و گاز هم وضعیت مشابهی وجود دارد. نروژ 
در حال توسعه میادین نفتی جدید در دریای شمال و دریای بارنتز است. این 
کشور تنها در سال جاری دهها بلوک اکتشافی فراساحلی جدید را به مناقصه 
گذاشته و در سال آینده ممکن است مجوزهای زیادی برای اکتشاف در دریای 
بارنتز صادر کند.با وجود هیاهویی که برای ســبز شدن وجود دارد، نفت و گاز 
برای نروژ ضروری مانده و این کشور تا زمانی که تقاضا وجود دارد، هیچ برنامه 
ای برای متوقف کردن اکتشاف و حفاری میادین جدید ندارد. با در نظر گرفتن 
این که نخبه انرژی تجدیدپذیر اروپا چنین حضور پررنگی در سوختهای فسیلی 
دارد، نمی توان انتظار داشت همتایانش در غرب بهتر از این عمل کنند.همزمان 
 SSE PLC نروژ پروژه های تجدیدپذیر عظیمی نظیر شراکت اکوئینور با شرکت
اسکاتلند برای توســعه بزرگترین پروژه بادی فراساحلی جهان پیش می برد.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، چنین وضعیتــی نروژ را به هدف بزرگی برای 
جاسوسی در حوزه انرژی تبدیل کرده است. در این بین، انگشت اتهام به سمت 
چین نشانه رفته و مخابرات ۵G قدرتمندترین ابزار جاسوسی به شمار می رود.

توقف شناور لوله گذاری روسیه در نزدیکی 
پروژه نورد استریم ۲

کشتی لوله گذار روسیه در نزدیکی سایت اجرای پروژه ساخت خط لوله گازی 
نورد استریم ۲ در دریای سیاه توقف کرد.به گزارش رویترز، داده های مؤسسه 
ردیابی کشتی های رفنیتیو ایکون نشان می دهد شناور لوله گذاری »آکادمیک 
چرسکی »روسیه روز شنبه )۱۵ آذرماه( در نزدیکی محل ساخت خط لوله گاز 
نورد اســتریم ۲ در دریای بالتیک توقف کرد.کنسرسیوم تحت هدایت شرکت 
گازپروم روســیه که ســاخت این خط لوله هزار و ۲۳۰ کیلومتری را به عهده 
دارد، ماه گذشــته اعام کرده بود پس از تعلیق یک ســال پیش عملیات در 
پی تحریم شرکت های درگیر در ساخت وساز این پروژه توسط ایاات متحده، 
فعالیت این پروژه را ازســر می گیرد.ســفیر ایاات متحده آمریکا در برلین از 
دولــت آلمان و اتحادیه اروپا خواســت فعالیت ساخت وســاز این خط لوله را 
برای ارســال سیگنالی به مسکو متوقف کنند.واشنگتن معتقد است این خط 
لوله که به نقطه اشــتعال روابط روسیه و غرب تبدیل شده و این روابط را در 
پایین ترین سطح پس از جنگ ســرد قرار داده است، امنیت انرژی اروپا را به 
خطر می اندازد.رابین کوینویل، ســفیر ایاات متحده در برلین، در مصاحبه با 
روزنامه هندلزبات آلمان گفت: این خط لوله فقط یک پروژه اقتصادی نیست، 
بلکه ابزار سیاســی کرملین برای دور زدن اوکراین و تقسیم اروپاست.داده های 
ایکون نشان داد کشــتی لوله گذاری روسیه در شمال لهستان و آلمان توقف 
کرده است. شرکت آلسیز سوئیسی - هلندی دسامبر گذشته به دنبال تهدید 
تحریم های واشنگتن، لوله گذاری را به حالت تعلیق درآورد.یک مقام دریایی در 
شهر استرالسوند آلمان به شرکت های حمل ونقل اعام کرد که از پنجم تا ۳۱ 
دســامبر در منطقه ای از دریای بالتیک که پروژه نورد استریم ۲ از آنجا عبور 

می کند، فعالیت های لوله گذاری انجام می شود.
این مقام گفت که زمان پایان کار یا نحوه قرار دادن دیگر بخش های باقیمانده 
این خط لوله مشخص نشده است و افزود: در آینده نام کشتی لوله گذار را عنوان 
می کند.ی روز جمعه )۱۴ آذرماه( از اظهارنظر بیشتر در این باره خودداری کرد.

بیش از ۹۰ درصد پروژه ۱۱ میلیارد داری نورد اســتریم ۲، با هدایت شرکت 
انرژی دولتی گازپروم روســیه و با هدف دو برابر کردن ظرفیت خط لوله نورد 
استریم، تکمیل شده است.این در حالی است که ایحه ساانه سیاست دفاعی 
ایاات متحده که اواخر روز پنجشــنبه )۱۳ آذرماه( توسط قانونگذاران اعام 
شــد، حاوی تحریم هایی اســت که به گفته طرفداران آن، پروژه نورد استریم 

۲ را متوقف می کند.

آژانس بین المللی انرژی:
کرونا بهره وری انرژی را به پایین ترین سطح در یک دهه اخیر رساند

آژانس بین المللی انرژی اعام کرد که ویروس عالم گیر کووید-۱۹ پیشــرفت بهره وری انرژی را به کمترین مقدار در یک دهه اخیر رســاند.به گزارش مؤسســه 
اطاعات انرژی آی. ســی. آی. اس، این آژانس اعام کرد که ویروس همه گیری جهانی کرونا ســرعت پیشــرفت جهانی در بهره وری انرژی را به کمترین مقدار 
در یک دهه اخیر رســانده و تهدیدی برای تحقق اهداف بین المللی آب و هوا ایجاد کرده اســت. این مسئله سبب شده است سه سال آینده برای معکوس کردن 
»این روند نگران کننده« حیاتی باشــد.بر اســاس گزارش »بهره وری انرژی در سال ۲۰۲۰« آژانس بین المللی انرژی، شدت انرژی اولیه جهانی - شاخصی کلیدی 
درباره مقدار کارآیی فعالیت اقتصادی جهان در مصرف انرژی - امسال کمتر از یک درصد بهبود می یابد که ضعیف ترین رقم از سال ۲۰۱۰ است.در این گزارش 
آمده اســت: این رقم بســیار کمتر از سطح پیشرفت مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مشترک جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، کاهش آلودگی هوا و 
افزایش دسترســی به انرژی اســت. سرمایه گذاری در بهره وری انرژی در سراسر جهان در ســال ۲۰۲۰ و در پی رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا 
با کاهش ۹ درصدی روبه رو شــده اســت.فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: از برنامه های دولت ها برای افزایش سرمایه گذاری در بهره وری انرژی 
در پاســخ به بحران اقتصادی اســتقبال می کنیم، اما آنچه تاکنون مشاهده کرده ایم نامســاعد است و به هیچ وجه کافی نیست.وی افزود: بهره وری انرژی باید در 
اولویت کارهایی باشــد که دولت ها برای دســتیابی به بهبود پایدار دنبال می کنند. این مسئله بســیار اشتغال زاست و سبب ادامه فعالیت اقتصادی و صرفه جویی 
در هزینه های مصرف کنندگان می شــود و زیرســاخت های حیاتی را روزآمد می کند و مقدار انتشــار آایندگی را کاهش می دهد.بیرول گفت: هیچ بهانه ای برای 
اجتناب از سرمایه گذاری بیشتری قابل قبول نیست.بر اساس تجزیه و تحلیل آژانس بین المللی انرژی، سرمایه گذاری های جهانی در محرک های اقتصادی مرتبط 
با بهره وری که تاکنون توســط دولت ها اعام شــده است، بین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ حدود ۲ میلیون شغل تمام وقت ایجاد می کند.افزون بر اقدام هایی که در 
زمینه بهبود بهره وری انرژی انجام می شــود، ۴ میلیون شــغل دیگر در سطح جهان از طریق افزایش سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی در ساخت وساز، 

حمل ونقل و صنعت ایجاد می کند.

/ایحه بودجه ۱۴۰۰/
پیش بینی درآمد صادرات نفت منطقی است؟

بر اســاس ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، 
 میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شــده که 
این رقم در بودجه ســال جاری بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشــان 
می دهد پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی ســال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، 
رشــدی ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده که این اعداد مورد انتقاد کارشناسان قرار 
گرفته است.محمد خطیبی، کارشناس ارشــد حوزه انرژی در این باره به ایسنا 
گفت: رقمی که از محل درآمد نفت در ایحه بودجه لحاظ شده است به دو عامل 
قیمت و میزان صادرات بســتگی دارد. در مــورد قیمت نمی توان از هم اکنون 
صحبت کرد؛ البته ۴۰ دار درنظر گرفته شــده که امیدواریم محقق شود.وی با 
بیان اینکه باتوجه به تصمیم اخیر اوپک پاس می توان امیدوار بود که عدد ۴۰ 
دار محقق شود، اظهار کرد: البته این مساله نیز می تواند نوسان داشته باشد اما 
بازار امیدوار کننده است. در مورد مساله بعدی یعنی میزان صادرات نیز باید گفت 
که هر رقمی که تعیین می شود باید با دلیل و منطق باشد.این کارشناس حوزه 
انرژی با تاکید بر اینکه رقم صادرات سال گذشته از عدد تعیین شده امسال بسیار 
پایین تر بوده و ســوال اصلی این اســت که در سال آینده قرار است چه اتفاقی 
بیفتد که مقدار صادرات نفت چند برابر شود، تصریح کرد: اگر به این سوال پاسخ 
داده شود می توان مجاب شد. اگر بخواهیم یک رقم منطقی را برای بودجه سال 
آینده درنظر بگیریم باید رقمی معادل یکی دو سال اخیر را لحاظ کنیم.به گفته 
خطیبی اگر با یک اطمینان فرض کنیم که سال آینده متفاوت از یکی دو سال 
اخیــر خواهد بود و صادرات ما جهش خواهد کرد باید یک دلیل و منطق دقیق 
داشته باشیم، اما اگر قرار باشد منطقی عمل کنیم باید رقمی معادل یکی دو سال 
اخیر را در نظر بگیریم.وی با بیان اینکه رقم مطرح شــده ابهام دارد و نمی توان 
آن را توجیه کرد، گفت: مگر اینکه فرض خاصی پشت آن وجود داشته باشد. به 
طور مثال دولت گمان کرده باشد که سال آینده تمام تحریم های نفت برداشته 
می شــود و ما می توانیم در شرایط عاری از تحریم، نفت را صادر کنیم. اگر این 
فرض محقق شــود صادرات دو میلیون بشکه و حتی بااتر از آن عملی خواهد 
شد ولی اگر چنانچه این فرض محقق نشود شاهد کسری بودجه بسیار سنگین 
برای این دولت و دولت بعد خواهیم بود.این کارشــناس حوزه انرژی ادامه ادامه 
داد: پس از تنظیم بودجه برای درآمد باا هزینه باا نیز درنظر گرفته می شــود. 
زمانی که درآمد محقق نشود محل هزینه ها مبهم است و آن زمان تورم عجیبی 
ایجاد می شــود که فشــار زیادی را بر مردم و کشور تحمیل می کند. به همین 
دلیل برای جلوگیری از چنین تورمی باید رقم ها منطقی و با یک اطمینان باا 
قابل تحقق باشد؛ چراکه در غیر این صورت مشکات زیادی به وجود می آید.به 
گزارش ایسنا، در ایحه بودجه سال ۱۴۰۰،   درآمد ایران از محل صادرات نفت، 
 میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده است.  با 
این حال چنانچه منابع دولــت از محل صادرات نفت،   میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده 
باشــد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه التفاوت 
حاصل شــده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.همچنین در صورت تحقق 
درآمد مازاد بر ســقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان،  درآمد حاصله بر اســاس قانون 

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

در ماه اکتبر
صادرات نفت سعودی به آمریکا به پایین ترین 

سطح ۳۵ ساله رسید
صادرات نفت خام عربستان سعودی به آمریکا در ماه اکتبر به پایین ترین سطح در 
۳۵ سال اخیر رسید و کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز شد.به گزارش راشاتودی، 
صادرات نفت خام عربستان سعودی به آمریکا در ماه اکتبر به پایین ترین سطح 
در ۳۵ ســال اخیر رسید و کمتر از ۱۰۰ هزار بشــکه در روز شد.تنها در هفته 
منتهی به ۲۷ نوامبر حجم صادرات نفت عربســتان به آمریکا تا سطح ۷۳ هزار 
بشکه در روز پایین آمده بود.پیش از این پایین ترین سطح صادرات نفت عربستان 
بــه آمریکا ۱۷۷ هزار بشــکه در روز و مربوط به ماه آگوســت بود.این در حالی 
اتفاق می افتد که بزرگترین صادرکننده و تولیدکننده نفت اوپک با سقوط شدید 
قیمت ها به دنبال کاهش صادرات است تا قیمت ها را تقویت کند. کاهش صادرات 
عربستان به بازار آمریکا به ویژه از این نظر اهمیت دارد که بازار نفت آمریکا تأثیر 

مهمی بر بازارهای نفت جهانی دارد.

رئیس دفتر مطالعــات انرژی وین گفت: غیر اوپکی 
ها خواهان افزایش تولید ۲ میلیون بشــکه در روز 
برای ۳ ماهه اول ســال ۲۰۲۱بودند،اما عربستان و 
اغلب اعضای اوپک تمایلی به افزایش تولید جمعی 
نداشتند. یکصد و هشــتادمین اجاس وزرای نفت 
اوپــک در تاریــخ ۳۰ نوامبــر ۲۰۲۰ میادی )۱۰ 
آذر ماه ســال جاری( به طور مجازی و با هماهنگی 
دبیرخانه اوپک در وین برگزار شد. طبق برنامه ای که 
پیشاپیش هماهنگ شده بود، اجاس اوپک پاس 
متشــکل از اعضای سازمان اوپک و ۱۲ کشور تولید 
کننده نفت غیر اوپک قرار بود که در تاریخ ۱ دسامبر 
)۱۳ آذر ماه ســال ۹۹(، بافاصلــه پس از اجاس 
وزرای اوپک برگزار شــود، اما وزرای اوپک تصمیم 
گرفتنــد که اجاس اوپک پــاس را به بعد از ظهر 
پنجشنبه ۳ دسامبر موکول کنند.فریدون برکشلی، 
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین در گفتگو با خبرنگار 
مهر در این رابطه گفت: وزرای اوپک نتوانسته بودند 
بر سر آینده مسیر با یکدیگر توافق کنند. در حالیکه 
در روزهای منتهی به برگزاری اجاس اوپک، بیشتر 
تحلیلگران بازار، تمدید ۳ ماهه توافق کنونی را قطعی 
تلقــی می کردند و بازار هم خود را منطبق با چنین 
تصمیمی، مهیا کرده بود، در عمل چرخش تحوات 

شرایط را متفاوت ساخت.

جوان عراق و نیجریه در بازار
وی با اشــاره به اینکه اساس تصمیم اوپک پاس بر 
ادامه روند کاهش جمعی ۷.۷ میلیون بشکه در روز 
بود، افزود: در مقابل اعضای دیگری، به ویژه روسیه 
براین عقیده پافشاری داشــتند که بازار عزم اوپک 
پاس را در تثبیت بازار جهانی نفت جدی گرفته و 
در نتیجه، دریافته است که هرگونه کاهش در روند 
قیمت ها، اوپک پاس را مجدداً به سیاســت کاهش 
تولید باز می گرداند.این کارشــناس بین المللی بازار 
نفت با بیان اینکه از همین روی اوپک و اوپک پاس 
بر سر دوراهی مهمی، گرفتار آمد، ادامه داد: گروهی 
از کشورهای عمدتاً خارج از اوپک که به طور جدی 
خواهان افزایش تولید ۲ میلیون بشکه در روز برای 

۳ ماهه اول ســال ۲۰۲۱ میادی بودند، از ســویی 
دیگر عربســتان و بیشــتر اعضای اوپک تمایلی به 
افزایش تولید جمعی از خود نشــان نمی دادند. ازم 
به توضیح اســت که عقبه و زمینــه این دو دیدگاه 
و مســیر تولید به عدم پایبندی تعدادی از اعضای 
اوپک پاس بر می گردد.برکشلی اظهار داشت: عراق 
و نیجریه، دو عضوی هســتند که با پیشی گرفتن از 
میزان سهمیه های تخصیصی رسمی خود در اوپک، 
نفت وارد بازار می کنند. این به معنای ربودن ســهم 
کشــورهایی است که به ســهمیه های رسمی خود 
پایبندند. البتــه در این میان ورود بی محابای لیبی 
بــا بیش از ۱.۳ میلیون بشــکه در روز تولید هم، بر 
پیچیدگی ساختارهای بازار افزود. ضمن اینکه لیبی 
در حال حاضر از شــمول نظام سهمیه بندی اوپک 

پاس معاف است.

حمل و نقل، موتور رشــد تولید نفت / ورق 
برگشت

رئیــس دفتر مطالعات انرژی وین توضیح داد: طرف 
تقاضا هم فشار بر تولید کنندگان را سخت پیچیده 
کرده اســت. اوپک پاس اینک گــروگان ویروس 
کروناست. هرگونه بهبودی در شرایط اقتصاد جهانی 
و به خصوص در بخش حمل و نقل که موتور رشد، 
مصرف نفت است، تابعی از واکسن کرونا، اثر بخشی 
آن و سرعت و میزان استفاده گسترده بین المللی از 
آن است.وی افزود: درســت در همین مدت مشابه 
سال گذشــته و در ۲۰۱۹، بازار جهانی نفت، جشن 
عبور تقاضای جهانی نفت از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه 
در روز را گرفت. در اوپک، انتظار داشــتیم که تقاضا 
ســالیانه ۱.۲ الی ۱.۱ میلیون بشکه در روز افزایش 
پیدا می کند. اما تنها ۳ ماه بعد از آن میزان تقاضای 
جهانی نفت به زیر ۸۰ میلیون بشکه در روز رسیده 
بود.این کارشــناس بین المللی بازار نفت با تاکید بر 
اینکه در واقع امروز اوپک و اوپک پاس نیســت که 
بازار جهانی نفت را هدایت می کند، بلکه بازار است 
که برای اوپک پاس تعیین تکلیف می کند، تصریح 
کرد: البته بازار هم خود از دنیای پزشــکی و واکسن 

مقابله با کرونا خط می گیرد. به این ترتیب می توان 
گفــت تأثیرات بازار بر اوپــک، این بار بیش از تأثیر 

اوپک پاس بر بازار است.

شیل اویل در انتظار بایدن
به گفته برکشــلی در این میان عوامل و فاکتورهای 
مهم دیگری هم هســتند که به نحــوی به آمریکا 
مربوط می شــوند. به این ترتیب که نفت شیل هنوز 
بااترین رقم تولید جهانی نفــت را در اختیار دارد. 
رقم ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر. چنانچه 
رئیس جمهور آینده بخواهد به ســنت دمکرات ها با 
مقررات سختگیرانه محیط زیستی وارد شود، هزینه 
تولید شــیل و عملیات کراکینــگ، خیلی از تولید 
کنندگان را از صحنه رقابت بازار، دور می کند. البته 
رشد شیل مدیون سیاست های انرژی اوباما است، اما 
ترامپ به اصول سیاست ها و قوانین زیست محیطی 
پایبنــد نبود.وی گفت: تحریم هــا هم موضوع مهم 
دیگری اســت که اوپک به ناچــار باید به آنها توجه 
کند. چنانچه رئیس جمهور آینده تحریم های نفتی 
ونزوئا و جمهوری اســامی ایران را لغو و یا کاهش 
دهد، نزدیک به ۵ میلیون بشکه نفت جدید به بازار 
باز می گردد. این هم بدان معناست که ماحظات و 
مناسبات پیچیده در مسیر اوپک پاس در ۲۰۲۱ در 
پیش رو خواهد بود.رئیس دفتر مطالعات انرژی وین 
با بیان اینکه با توجه به ماحظات پیچیده و مهمی 
که به آنها اشــاره شد، اوپک پاس تصمیم گرفت تا 
وارد مســیر افزایش فاز به فاز تولید شود، افزود: این 
بدان معناســت که اوپک پاس از اول ژانویه میزان 
کاهش ۷.۷ میلیون بشــکه ای خــود را با ۲ میلیون 
افزایش به ۵.۷ میلیون می رســد. بازار جهانی نفت 
که انتظار تصمیمات متفاوتی داشت و خود را برای 
تمدید توافق قبلی آماده کرده بود، تاکنون واکنش 
مثبتی از خود نشــان داده است. البته برای ترسیم 
تصویری واقعی تر ازم اســت تا دوشنبه ۱۷ آذر ماه 
سال جاری صبر کرد. قیمت نفت خام برنت با اندک 
افزایشــی در ســطح ۴۷.۳۵ دار در هر بشکه قرار 

گرفته است.

اوپک پاس، گروگان کرونا
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گزیده خبر اتاق بازرگانی ایران خبر داد

بهبود وضع اقتصادی ایران با کاهش قیمت ارز
اتــاق بازرگانی ایــران در جدیدترین گزارش خــود از وضعیت 
شاخص مدیران خرید)شامخ( اعام کرده که وضعیت در آبان ماه 
بهبودی نسبی را نشان می دهد.، این گزارش که به شکل ماهانه 
و از ســوی اتاق بازرگانی منتشر می شود، نتیجه بررسی وضعیت 
بنگاه هــای اقتصادی و تولیدی کشــور در بازه زمانی یک ماهه و 
مقایسه شرایط آنهاســت. بر این اساس هرچه که عدد شامخ به 
۱۰۰ نزدیک تر باشــد به معنی رشد مثبت و رونق و هرچه به زیر 
۵۰ متمایل شود به معنی رکود اقتصادی است.آخرین ارزیابی های 
اتاق ایران از وضعیت اقتصادی کشــور در آبان ماه ســال جاری 
نشان می دهد که عدد شامخ با رشد بیش از یک واحدی به عدد 
۴۵.۷ رسیده است که هرچند نشان دهنده باقی ماندن در فضای 
رکودی است اما بهبودی نسبی را مقایسه با مهر ماه امسال نشان 
می دهد.بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در طرح شامخ آبان ماه، 
به غیراز مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان درمجموع وضعیت 
سایر زیرشــاخص های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند. 
نتایج نشان می دهد درحالی که در این ماه اکثر فعالیت های بخش 
صنعت با رکود روبرو بوده اســت، افزایش اندک در شاخص کل 
ناشــی از کم شدن شــدت رکود در بخش خدمات بوده است.در 
این ماه، شاخص میزان فعالیت های کسب وکار نسبت به مهرماه 
با نرخ کاهش کمتری روبرو بوده است. هرچند میزان تولیدات و 
ارائه خدمات در بخش ســاختمان و به ویژه در صنعت با کاهش 

روبرو بوده است اما مایم تر شدن نرخ کاهش در بخش خدمات 
و کشاورزی، درمجموع باعث افزایش اندک در شاخص کل میزان 
فعالیت های کســب وکار شده است.از سوی دیگر شاخص قیمت 
خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده نســبت به مهرماه نرخ 
افزایش کمتری داشــته است و برای اولین بار طی ۷ ماه گذشته 
شدت در افزایش در قیمت ها کمتر بوده است که دلیل عمده آن 
روند کاهش نرخ ارز بوده اســت. این در حالی است که بر اساس 
آخریــن گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه آبان ۵.۲ درصد 
یعنی نســبت به نرخ ۷ درصدی مهر اندکی کاهش یافته اما نرخ 
تــورم ۱۲ ماهه منتهــی به آبان ماه ۲۹ درصد و نســبت به ماه 
قبل ۱.۸ درصد افزایش داشــته است.بر اساس داده های به دست 
آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در 
آبان ماه، ۴۷.۶۳ اســت و اکثر فعالیت های بخش صنعت نسبت 
به مهرماه )۵۲.۲۲( با رکود روبرو بوده اند. این شــاخص که طی 
۷ ماه گذشــته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رســانده 
است، نشــان می دهد که از یک سو تأثیر کاهش در تقاضا-ناشی 
از محدودیت های کوویــد ۱۹- و همچنین امیدواری به کاهش 
قیمت ها و از ســوی دیگر کمبود شدید نقدینگی تولیدکنندگان 
باعث رکود در این بخش شــده اســت. فعاان اقتصادی بخش 
صنعت به غیراز ســرعت انجام و تحویل ســفارش، وضعیت سایر 

زیرشاخص های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند.

روند تولید در هشت ماهه امسال 
افزایشی است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۲۵ قلم کاای 
اصلی صنعتی و معدنی که تاکنون اطاعات آن اســتخراج شده است، ۱۷ 
محصول با رشد مثبت و ۸ محصول روند نزولی داشته است.به گزارش شاتا، 
سعید زرندی در جلسه پایش آمار افزود: در هشت ماهه امسال انواع خودرو 
سواری با تولید حدود ۵۴۳ هزار دستگاه و رشد ۲۱ درصدی، تلویزیون ۷۹۷ 
هزار دستگاه با ۶۱ درصد رشد، کاتد مس ۱۹۲ هزارتن با افزایش ۹ درصدی، 
فواد خام با بیش از ۱۹ میلیون تن و رشــد بیش از ۸ درصدی، سیمان با 
تولید ۴۸ میلیون تن و رشــد ۱۵ درصدی و استیک خودرو با تولید ۱۷۸ 
هزارتن با رشــد ۲۵ درصدی را نشان می دهد.  تولید اتوبوس، مینی بوس و 
ون الکتروموتور، کاغذ، کنســانتره زغال سنگ و ظروف شیشه ای با کاهش 
تولید مواجه بوده اند.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان 
کرد: در این مدت۴۵۶۰ پروانه بهره برداری جدید صادر شد که در تعداد ۱۱ 
درصد و با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۸۶ هزار نفر رشد ۳۵ درصد 
را در بخش اشتغال نشان می دهد. صدور پروانه صنفی در این مدت نزدیک 
به ۵۰ درصد رشــد داشته اســت.به گفته وی در حوزه تجارت الکترونیک 
نیز صدور گواهی امضای الکترونیکی در این مدت ۵۳ درصد رشــد را نشان 
می دهد.  پروانه اکتشــاف معدن با صدور ۶۴۷ پروانه با رشد ۱۲ درصدی، 
گواهی کشف با ۳۳۹ مورد ۵ درصد و پروانه بهره برداری معدن با ۴۱۰ مورد 
۶ درصد، رشــد داشته اســت.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در خصوص تســهیات به بخش صنعت و معدن نیز گفت: از منابع 
پــروژه رونق تولید به ۲۲۵۷ واحد به مبلغ بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال و 
از محــل تبصره ۱۸ قانون بودجه بــه ۸۲۹ واحد به ارزش ۴۶ هزار میلیارد 
ریال تسهیات پرداخت شده است.زرندی در بخش دیگری از سخنان خود 
بیان کرد: انتشار آمار بخش تولید و تجارت به صورت شفاف و منظم انجام 
می شــود و همه اطاعات مثبت یا منفی در اختیــار عموم قرار می گیرد و 
در ایــن خصوص ماحظه ای را مدنظر نمی گیریــم.  اطاعات کل گزارش 
واحدهای غیرفعال که شاید در گذشته ماحظاتی برای انتشار عمومی بود را 
در سامانه بهین یاب برای دسترسی سرمایه گذاران قرار داده ایم.معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: وقتی تصمیم به انتشــار 
عمومی صنایع اشــباع گرفتیم، برخی افراد نگران تبعات انتشار این لیست 
بودن.  اما تصمیم گرفته شــد این صنایع به صورت عمومی نیز اعام شود.  
سیاست  ما در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است 
که همه اطاعات، آمار و گزارش ها در دسترس عموم قرار گیرد و هم اکنون 
در این خصوص در بین سایر دستگاه های دولتی پیشتاز هستیم.معاون طرح 
و برنامه وزارت صمت همچنین گفت: در سامانه بهین یاب، بخشی به عنوان 
پایش فضای کسب وکار ایجاد کردیم تا صنعت گران، معدن کاران و تجار نظر 
خود را در خصوص موانع کسب وکار اعام کنند. نتیجه این پایش را در خود 
سامانه قرار داده ایم که همگان از نتایج این نظرسنجی هم بهره  مند شوند.وی 
همچنین در این جلســه در خصوص میز خدمت الکترونیک گفت: با توجه 
به شــیوع بیماری کرونا و لزوم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و تکریم 
ارباب رجوع و عدم حضور مراجعان به وزارت خانه میز خدمت الکترونیکی در 
سامانه بهین یاب ایجاد شده و در مدت حدود یک ماه ۲۷۵ درصد درخواست 
واصل که به ۲۵۸ درخواســت پاسخ داده شده اســت.معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان بیان کرد: اکثر خدمات وزارت خانه، 
صدور مجوزها درخواســت تسهیات و ... به صورت الکترونیکی است و میز 

خدمت الکترونیکی آماده ارائه به ذینفعان وزارتخانه است.

آغاز پذیره نویسی دومین صندوق 
سرمایه گذاری از ۱۷ آذر

پذیره نویســی دومین صندوق ســرمایه گذاری خصوصی با سرمایه ۱۰۰۰ 
میلیــارد ریالی در فرابــورس از ۱۷ آذر ماه آغاز می شــود.دومین صندوق 
ســرمایه گذاری خصوصی با عنوان ثروت آفرین فیروزه با ســرمایه ۱۰۰۰ 
میلیارد ریالی در فرابورس پذیره نویســی را آغــاز می کند و تا ۲۴ آذر ماه 
نیز ادامه دارد.محصوات کشــاورزی و دامپروری، محصوات شــیمیایی، 
محصوات غذایــی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغــذ و مقوا و صنایع 
لجســتیک و بسته بندی حوزه این صندوق است.دوره فعالیت این صندوق 
۶ ســال بوده و از طریق کارگزاری های عضو شــبکه فرابورس ایران امکان 
مشارکت در پذیره نویسی فراهم است. هر واحد سرمایه گذاری ۱،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال بوده و حداقل تعداد واحد قابل خریداری ۱۰۰۰ واحد اســت. در این 
دوره از پذیره نویسی، موسسان ۳۰ درصد سرمایه را تعهد می کنند و مابقی 
از طریق پذیره نویسی عمومی تامین خواهد شد.صندوق  های سرمایه گذاری 
خصوصی شکلی از طرح  های سرمایه گذاری جمعی هستند که بر مبادات 
سهام اختصاصی متمرکز است. هدف از تشکیل این صندوق ها، جمع آوری 
سرمایه از ســرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل 
رشد زیاد با هدف کسب بیشــترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش 
ریسک است.دستورالعمل راه اندازی صندوق های خصوصی در سال ۹۷ توسط 
ســازمان بورس تصویب شد. واحدهای این صندوق ها به شکل قابل معامله 
در بورس هســتند. ساختار آنها در قالب واحدهای ممتاز و واحدهای عادی 
است. تصمیمات سرمایه گذاری آن با مسئولیت مدیر صندوق در چارچوب 
مصوب مجمع و با کمک کمیته ســرمایه گذاری اتخاذ می شود. شایان ذکر 
اســت صندوق های خصوصی در کنار صندوق های جسورانه و تامین مالی 
جمعی زنجیره تامین مالی شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه را کاملتر 
می کند.بر اساس اعام مرکز اطاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، 
با پذیره نویسی این صندوق، تعداد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی به 
۲ صندوق افزایش یافته که با توجه به پذیره نویســی یک صندوق سرمایه 
گذاری خصوصی، مجموع ســرمایه این صندوق هــا به ۱۵۰۰ میلیارد ریال 

افزایش می یابد.

در ۲۰ ماه گذشته محقق شد؛
پرداخت بیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال 

برای تامین سرمایه در گردش صنایع
بررســی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از پرداخت ۷۱ هزار 
و ۲۸۸ میلیارد ریال تسهیات به واحدهای صنعتی و معدنی از محل تبصره 
۱۸ قانون بودجه در ۲۰ ماه گذشــته اســت که ۵۳ هــزار و ۲۵۰ میلیارد 
ریــال از این منابع )معادل ۷۵ درصد( برای تامین ســرمایه در گردش این 
واحدها اختصاص یافت.منابع تخصیصی از محل تبصره ۱۸ در ســه بخش 
تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز فعاان اقتصادی و کمک به نوسازی و 
جایگزینی ماشین آات و طرح های که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارند، پرداخت می شود.

در نیمه ۹۹ تحقق یافت؛
دستیابی به بیش از ۷۰ درصد ظرفیت پیش بینی 

شده طرح جامع فواد
 بررسی ظرفیت ۸۴ واحد فواد سازی کشور گویای دستیابی به بیش از ۷۰ درصد 
ظرفیت پیش بینی شده برای افق ۱۴۰۴ است و انتظار می رود با طرح هایی که امسال 
و ســال آینده به بهره برداری می رســد، این هدف زودتر از زمان برنامه ریزی شده، 
محقق شود.براساس ظرفیت سنجی ۸۴ واحد فواد سازی کشور که از سطح بیش از 
هفت میلیون تن تا کمتر از ۱۰۰ هزار تن رده بندی شده اند، در نیمه نخست امسال 
در مجموع طرفیت تولید ۳۹ میلیون و ۸۲۱ هزار تن تحقق یافته اســت.برپایه آمار 
مورد بررســی مجموعه های فواد مبارکه)با ۱۸.۱درصد(، خوزستان )با ۹.۶ درصد( 
و ذوب آهن )با ۹.۱ درصد( در مجموع ۳۶.۸ درصد ظرفیت فواد سازی کشور را به 
خود اختصاص داده اند.  فواد مبارکه با ۷.۲ میلیون تن، خوزستان ۳.۸ و ذوب آهن 
۳.۶ میلیون تن در مجموع ۱۴.۶ میلیون تن ظرفیت فواد سازی کشور را در اختیار 
دارند.براساس این گزارش، بدون در نظر گرفتن واحد های یاد شده، ۲۰ شرکت فواد 
سازی کشور بیش از یک تا ۶ درصد ظرفیت فواد سازی را دارند، این واحد ها اغلب 
در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تکمیل و راه اندازی شده اند، ضمن اینکه 
برنامه ششم توسعه سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد.عاوه براین تعداد ۶۰ شرکت فواد 
ســازی در کشور ۰.۱ تا ۰.۸ درصد ظرفیت کل را دارند و درعین حال هفت شرکت 
هریــک دارای ظرفیت ۱۰۰ هزارتنی، ۱۹ شــرکت در دامنه ۹۵- ۵۰ هزارتنی قرار 
دارند و ۱۸  شرکت هم در حد ۵۰- ۳۰ هزارتنی جای گرفته اند.براساس طرح جامع 
فواد در افق ۱۴۰۴ ظرفیت فواد ســازی کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد که با 
احتساب تولید حداقل ۵۰ میلیون تن، انتظار می رود با مصرف ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن 
در داخل کشور بقیه به بازارهای هدف صادراتی راه یابد.، ایران اکنون دهمین فواد 
ساز جهان محسوب می شود و براساس آمارهای سال گذشته میادی ) ۲۰۱۹( در 
زمینه صادرات فواد خام )شمش( ایران در رده نوزدهمین صادر کننده قرار گرفت و 

از لحاظ صدور محصوات رده ۵۳ را به خود اختصاص داد.

سرپرست سازمان صنایع کوچک:
 بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی احیا 

یا تثبیت شد
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از احیاء و راه اندازی مجدد 
۹۹۱ واحد صنعتی غیرفعال از ابتدای امسال تاکنون با احیاء و تثبیت ۱۷ هزار و ۹۰ نفر 
فرصت شغلی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.به گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، »اصغر مصاحب« افزود: اکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بیش از ۴۶ 
هزار واحد صنعتی کوچک و متوســط مســتقرند که نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۰ مورد آنها 
غیرفعال و راکد هســتند.به گفته این مقام مسوول، در سال ۹۹ در مرحله نخست احیای 
یک هــزار و ۵۰۰ واحد صنعتــی و در بازنگری برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
راه اندازی مجدد دو هزار واحد در سراســر کشــور در دســتور کار قرار گرفت.عضو هیات 
مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: با بازگشت ۹۹۱ واحد 
صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال، ۶۶ درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع 
کوچک و متوســط در سال ۹۹ عملیاتی شده اســت.وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی 
احیای ۲۷ هزار شــغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحدهای 
احیاء شده بیش از ۶۳ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.مصاحب 
اظهار داشــت: رشته صنایع شــیمیایی با ۲۴۷ واحد، فلزی با ۲۳۴ واحد و غذایی با ۲۱۲ 
واحد، به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به 
خود اختصاص داده اند.وی گفت: سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجدد راه اندازی شده، 
به طور متوســط ۱۸ نفر است و ســرمایه گذاری انجام شده برای احیای این واحدها بیش 
از ســه هزار و ۳۵ میلیارد تومان بوده است.این مقام مســوول خاطرنشان کرد: راه اندازی 
مجدد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال از طریق واگذاری به سرمایه گذار 
جدید، تامین مالی، اخذ شریک سرمایه گذار، تامین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل 
مشکات اختاف شرکاء و غیره انجام شده است.وی یادآور شد: تجربه سال های گذشته در 
راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال نشان می دهد که در ۶ 

ماهه دوم سال، عملکرد بهتری در این حوزه اتفاق می افتد.

وزیر صمت از خودکفایی ۴ قلم کاای 
اصلی مرتبط با کرونا خبر داد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان نشست کمیته تدارکات و 
پشتیبانی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت وگو با خبرنگاران بیان 
کرد: در چهار قلم کاای مهم مربوط به تجهیزات مبارزه با کرونا 
که وزارت صمت مســؤول بوده، به تولیدات خوبی رسیده ایم.به 
گزارش شبکه اطاع رسانی تولید و تجارت ایران )شاتا( »علیرضا 
رزم حســینی« با بیان این مطلب افزود: در تولید ماســک مازاد 
داریم و تولیدکننــدگان تقاضای صادرات دارند و مجوز صادرات 
با تقاضای وزارت بهداشــت در صورت مازاد نیاز داخلی داده می 
شود.وی ادامه داد: در زمینه تولید ونتیالتور نیز دو کارخانه بزرگ 
در حــال تولید و تامین نیاز وزارت بهداشــت بــوده و همزمان 
متقاضی صادرات نیز هستند.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه 
کرد: در زمینه تولید دســتگاه های اکسیژن ســاز نیز واحدهای 
تولیــدی آمادگی تولید و تامین نیاز وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی را دارند.رزم حسینی در خصوص تامین اکسیژن 
بیمارستان ها نیز بیان کرد: فواد کشور )اصفهان، کرمان، یزد و 
برخی اســتانهای دیگر( به صورت رایگان اکسیژن به بیمارستان 
هــا تحویل می دهند.وی اعام کرد: بــا همکاری و تعامل همه 
تولیدکنندگان و دســت اندرکاران در تجهیزات مرتبط با کرونا 
در کشور به خودکفایی رسیدیم و این روند همچنان ادامه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات اقام مرتبط با 
کرونا گفت: بنابر تقاضای وزارت بهداشت، اگر در کاایی مازاد نیاز 

داخلی داشته باشیم، مجوز صادرات هم خواهیم داد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران:
 کمبود فناوری روز در بخش معدن 

از دایل خام فروشی است
 رییس سازمان نظام مهندســی معدن ایران گفت: امروز یکی 
از دایل خام فروشــی در بخش معدن ناشــی از کمبود فناوری 
روز است، در حالی که بخش معدن در شرایط تشدید تحریم ها 
می تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.»تقی 
نبئی« دیروز یکشــنبه در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری 
شــرکت دانش بنیان بنیاد برکت ) ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( افــزود: اکنون ۴۱ هزار نفر عضو متخصص ســازمان 
نظام مهندســی معدن ایــران در ۳۱ اســتان منطبق با ذخایر 
معدنی پراکندگــی دارند.وی افزود: بخش معدن عاوه بر ایجاد 
اشــتغالزایی مورد نیاز در محرومیت زدایی در سطح کشور می 
تواند نقش موثری داشــته باشــد و اکنون موانع ایجادی برای 
فروش نفت، فرصت ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد کشــور را 
فراهم ســاخته اســت.ایران اکنون دارای حدود ۶۰ میلیارد تن 
ذخیره معدنی شناســایی شده اســت که از این رقم نزدیک به 
۴۰ میلیــارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.براســاس 
آمارهای رسمی منتشر شده، سهم بخش معدن وصنایع معدنی 
از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۲۰ درصد در ســال گذشته بود 
و وزارت صنعت، معدن وتجارت وعده داده، امســال این میزان 
به ۲۵ درصد برســد. رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران 
اضافه کرد: امروز شــرکت های دانش بنیان برای رشــد بخش 
معدن وارد عمل شــده اند و شــرکت دانش بنیان زیر مجموعه 
بنیاد برکت در قالب تزریق دانش به بخش معدن، زمینه رشــد 
آن را فراهم سازد.ایران اکنون نزدیک به پنج هزار و ۶۰۰ معدن 
فعال دارد که ســالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد 
معدنی از آنها استخراج می شود که سهم مصالح ساختمانی ۶۰ 
تا ۶۵ درصد برآورد شــده است. براســاس این گزارش، »سعید 
عشــیری« مدیرعامل شرکت دانش بنیان معنا )وابسته به بنیاد 
برکت - ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در این مراســم 
گفت: امسال با تمرکز در حوزه اکتشاف با بهره گیری از فناوری 
نوین، برنامه ریزی ازم برای فرآوری مواد معدنی به عمل آمده و 
در سال های ۱۴۰۱- ۱۴۰۰  دستاورد این بخش عرضه خواهد 
شــد.وی تصریح کرد: سرمایه گذاری مشترک در بخش معدن، 
قابل توسعه اســت و طرح های توســعه فناوری از محورهایی 
است که در این ارتباط موضوعیت دارد.به گزارش ایرنا، ایران با 
اکتشاف ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع دهمین کشور جهان 
محسوب می شود و از نظر ذخایر شناسایی شده در رده پانزدهم 

قرار گرفته است.

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اظهار کرد: نه تنها کاهش نرخ ارز 
در ماه های اخیر باعث کاهش قیمت مواد 
اولیه نشده بلکه قیمت ها در ماه های اخیر 
افزایش نیز داشــته است.محمد حسین 
اســامیان، در مورد وضعیت بازار لوازم 
خانگی اظهار داشت: میزان لوازم خانگی 
در بازار بسیار زیاد است اما تقاضایی برای 
آن وجود ندارد. تقاضا نســبت به هشت 
ماهه گذشته حدود ۸۰ درصد افت کرده 
است. با توجه به اینکه تقاضا وجود ندارد 

قیمت ها هم ثبات پیدا کرده است.
وی با بیان اینکــه افزایش قیمت که از 
سال گذشــته آغاز شــده بود تا مهرماه 
ادامه داشــت و بعد از آن به ثبات رسید، 
افزود:  افزایش قیمت نســبت به هشت 

ماهه گذشــته حــدود ۷۰ درصد بوده 
اســت. کارخانه ها امروز هم مواد اولیه را 
به قیمت ماه های پیش که نرخ ها افزایش 
یافته بود، می خرند.نایب رییس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی یادآور شــد: 
کاهش نرخ ارز در قیمت مواد اولیه لوازم 
خانگی تاثیری نداشــته اســت اما باعث 
انتظار کاهش  شده که مصرف کنندگان 
قیمت زیادی داشــته باشند.وی تصریح 
کرد: نه تنهــا کاهش نرخ ارز در ماه های 

اخیر باعث کاهش قیمت مواد اولیه نشده 
بلکه قیمت مــواد اولیه در ماه های اخیر 
افزایش نیز داشته، قیمت تمام شده برای 
تولیدکننده در ۲ ماهه اخیر نسبت به ۴ 
ماهه اخیر بیشــتر نیز شده است. ثبت 
سفارش ها هم به روز نیست و از پنج ماه 
پیش پول مواد اولیه پرداخت شده است. 
قیمت محصوات پتروشیمی و فواد در 
ماه های اخیر با افزایش مواجه بوده است. 
با این شــرایط دلیل ثبات بازار نیز نبود 

تقاضا است نه کاهش قیمت تمام شده.

وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت ارز ثبات 
داشــته باشــد و در مرز ۲۴ تا ۲۵ هزار 
تومــان بماند و این ثبــات حداقل ۶ ماه 
تا یک سال ادامه پیدا کند، قیمت لوازم 
خانگی نیز متاثر خواهد شــد البته لوازم 
خانگی نیز به مولفه های تولید وابســته 
است باید دید مواد اولیه کاهش می یابد 
یا همین سیر ادامه خواهد یافت.اسامیان 
با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان 
گفت: دولت از کارخانجات ایرانی حمایت 
کند، در مرحله اول قیمت تمام شده کاا 
برای کارخانجات باید کاهش یابد اگر این 
اتفاق بیافتد بازار راه خود را پیدا می کند 

و قیمت ها تعدیل می شود

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
افزایش 70 درصدی قیمت 
لوازم خانگی در 8 ماه گذشته
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گزارش از بازار سرمایه؛نگـــاه

شاخص بورس کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را پس گرفت
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۲۴۲۹ واحدی معادل 
۲.۱۸ درصــد به یک میلیون و ۵۲۳ هزار و ۱۰۶ واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل با رشد ۳۹۹ واحدی به ۱۹ 
هزار و ۲۰۳ واحد رســید. دیروز تاار شیشــه ای در دومین روز 
کاری هفته )یکشنبه شانزدهم آذرماه ۹۹(، شاهد روند صعودی 
شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-

ارزشی(، با افزایش ۸۴۸۰ واحدی معادل ۲.۱۸ درصد به رقم ۳۹۸ 
هزار و ۳۲۱ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۱۰۲۰۲ 
واحــدی معادل ۲.۳۶  درصد، عدد ۴۴۲ هــزار و ۶۷ واحد را به 
نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۶۶۸۰ 
واحدی به رقم ۲۸۹ هزار و ۴۷۳ واحد رســید. همچنین شاخص 
سهام آزاد شــناور، ۳۶۲۲۰ واحد افزایش را رقم زد و به سطح ۲ 
میلیون و ۷۲ هزار واحد رســید. همچنین شــاخص بازار اول با 
۲۵۰۷۶ واحــد افزایش به رقم  یک میلیــون و ۱۱۶ هزار واحد 
رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۶۰۷۹۱ واحد افزایش همراه بود 
و عدد ۳ میلیون و ۷۴ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس 
این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی 
شستا، فارس، خودرو، شــپنا، کگل، فواد و پارسان، با بیشترین 
افزایش، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابــل، نمادهای معاماتی اخابر، وپارس، پاکشــو، وبملت و 
رانفور، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

با پایــان فعالیت بــازار ســرمایه در دومیــن روز کاری هفته، 
معامله گران بورس  ۱۳ میلیارد و ۳۱۷ میلیون برگه بهادار و سهام 
را در قالــب ۱ میلیون و ۹۶۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۵۹ 
هزار و ۱۹میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین 
افزایش قیمت متعلق به نماد خریخت) صنایع ریخته گری ایران( با 

۱۱.۷۶ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای غبهنوش، زمگسا، 
دانا، پاسا، انرژی۳ و ســخوز بود. همچنین نماد معاماتی فمراد 
)آلومراد( با ۳.۷۱ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس 
از آن نیز، نمادهای وسینا، پتایر، پاکشو، وسلرستا، غشصفا و بکام 

بود.

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

پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی خساپا، برکت، خگستر، 
فاسمین، وتوکا و شبریز با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل 
نیز نمادهای پدرخش، معادنح، انرژی۱، یاقوت، وســینا، ونوین و 
کبورس بیشــترین حجم عرضه را داشــتند.همچنین کمترین 
بازدهی متعلق به گروه تولید محصوات کامپیوتری، الکترونیکی 
و نوری و بیشترین ارزش معامات متعلق به بانک ها و موسسات 

مالی و اعتباری بود.

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار سرمایه در دومین روز هفته، شاخصهای صنعت با 
روند افزایشــی همراه شده است. به گونه ای که شاخص صنایعی 
همچون فنی مهندسی، خودرو، فراورده نفتی، محصوات چوبی، 
کاشــی و سرامیک، وســایل ارتباطی و چند رشته ای ص، رشد 

داشتند.

ایبنا گزارش می دهد؛
همکاری نظام بانکی و مالیاتی؛ نسخه ای 

دیرهنگام اما موثر
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: همکاری بانک مرکزی با سازمان امور 
مالیاتی گام بزرگی اســت که البته به چگونگی و اندازه تعامل این دو نهاد با 

همدیگر و همچنین حمایت های قانونی وزارت اقتصاد از آنها بستگی دارد.
با اعام رسمی مسئوان بانک مرکزی، »ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی 
پس از ماه ها برنامه ریزی با ســازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شــد« و 
آن طور که مدیرکل بازرســی و مبارزه با فرار مالیاتی هم می گوید »از ۹ آذر 
ماه دســتگاه های کارتخوان بانکی تنها با تأیید ســازمان امور مالیاتی فعال 
می شــوند«. این ها نمونه هایی از آغاز همــکاری نظام بانکی و نظام مالیاتی 
کشــور هستند.براساس این سخنان، از این  پس، با هماهنگی بانک مرکزی 
فرایند ارائه دستگاه های کارتخوان به صورتی خواهد بود که ابتدا سازمان امور 
مالیاتی وضعیت پرونده مالیاتی صاحبان این دستگاه ها را مشخص و تأیید 
کند و سپس دســتگاه به این افراد تحویل داده شود. به گفته وی، سازمان 
امور مالیاتی ساماندهی دستگاه های کارتخوانی که در حال حاضر به اشکال 

مختلف فعال هستند را نیز با همکاری بانک مرکزی در دستور کار دارد.
اما ساماندهی دستگاه های کارتخوان چه اندازه اهمیت دارد؟ براساس آمارها، 
در ایران به ازای هر یک هزار نفر ۸۰ دســتگاه کارتخوان وجود دارد که این 
تعداد نســبت به میانگین ۲۰ تا ۴۰ دستگاه در کشورهای دیگر، دو تا چهار 
برابر بیشتر است. طبق آخرین آماری که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده چین 
بــا ۳۱ میلیون کارتخوان فیزیکی در رتبه اول در این شــاخص قرار دارد و 
ایران با ۸ میلیون در جایگاه دوم ایستاده است. ایران همچنین با حدود ۲۱ 
میلیارد تراکنش در مقام سوم کشورهای پُرتراکنش قرار دارد.این در حالی 
است که همچنان شــاهد فرار برخی اقشار از شفافیت تراکنش های بانکی 
به  وسیله کارتخوان ها هســتیم. امری که حاا با قانونی شدن هماهنگی و 
همکاری بیشتر دســتگاه مالیاتی با نظام بانکی باید دید چقدر بر شفافیت 
اقتصادی کشور می افزاید و آیا روزنه های فساد مالی و فرارهای مالیاتی بسته 

خواهد شد یا خیر؟

تقویت نظام مالیاتی و هدفمندی بانک ها
حسین جبرئیلی فر، مشاور مالی و اقتصاددان در این باره معتقد است: موفقیت 
این قانون بســتگی به این دارد که این همکاری تا چه حد باشد. او به ایِبنا 
می گوید: به طور کلی با توجه به رونق بورس، خیلی از افراد سرمایه های خود 
را از بانک ها خارج کرده اند و به سمت بورس سوق داده اند که هرچند این امر، 
برای بورس خوبی هایی داشته اما از طرفی برای بانک مرکزی، کاهش منابع 
بانکی و ســپرده ها را به دنبال داشته است.هدفمند شدن بانک ها و افزایش 
نظارت های پولی و مالی یکی از تاثیرات همکاری با نظام مالیاتی کشور است. 
کاری که مدت ها قبل از این باید انجام می شد. جبرئیلی فر با اشاره به مثبت 
بودن همکاری نظام بانکی با نظام مالیاتی کشــور خاطرنشان می کند: این 
همکاری باعث می شود که پشتوانه مالی بانک مرکزی دوباره رونق بگیرد و 

بتواند در جهت ارائه تسهیات ازم به خصوص در بخش تولید گام بردارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از نتایج قانونی شدن همکاری بانک ها 
با نظام مالیاتی شــفافیت مالی در جهت هدایت نقدینگی به ســمت تولید 
اســت. او در این باره می گوید: به خصوص که هم اکنون مســاله تولید کمی 
با چالش روبه روســت؛ در حوزه تولید و اشتغال، این همکاری می تواند گام 
بزرگی باشد که البته به چگونگی و اندازه تعامل بانک مرکزی و سازمان امور 
مالیاتی کشور با همدیگر و همچنین حمایت های قانونی وزارت امور اقتصاد 

و دارایی از آنها بستگی دارد.

شفافیت نظام مالیاتی در گرو نظارت بر کارتخوان ها
از سوی دیگر، آن طور که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 
گفت وگویی مطرح کرده است هم اکنون بیش از ۸ میلیون دستگاه کارتخوان 
میان فعاان اقتصادی و توسط بانک ها توزیع  شده است که باید نوع کاربری 
این دستگاه ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود؛ چرا که حدود ۴۰ درصد 
این دستگاه ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و در نتیجه، 
بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.به گفته توانگر، طبق اطاعاتی که 
وجود دارد »حساب پشتیبان ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان متعلق به دارنده 
دســتگاه نیست که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می افتد« و از 
ســوی دیگر، »۵۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان نیز مربوط به اتباع غیرایرانی 
است که مؤدی مالیاتی نیســتند«.اما به نظر می رسد به تدریج بتوان برای 
ســاماندهی این شــرایط نیز تدابیر ازم را اندیشید. آنچنان که جبرئیلی فر 
توضیح می دهد؛ اشــخاص حقیقی که در وزارت اقتصاد ثبت نام نکرده اند و 
کسانی که گردش مالی باایی دارند، با تشخیص قانون می توان مورد تحقیق 
قرار داد و صورت وضعیت مالیاتی آنها را بررســی کرد که آیا به طور مرتب 

مالیات پرداخت کرده اند یا خیر.

نگرانی ندارد!
البته شــایان توجه اســت که نظام بانکی تضمین داده اســت وضع چنین 
قوانینی به معنی سرک کشیدن به حســاب های شهروندان نیست و صرفاً 
شامل ابعاد کان و غیر شفاف جابجایی های پولی و مالی می شود. همچنین 
طبق قانون بودجه ۱۳۹۹، درآمدهای ماهانه تا ۳ میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف هســتند، چهار پله مالیاتی نیز برای مازاد درآمد کف تعیین 
شده مشخص شده اند و عموم شهروندان و همچنین فروشندگان و خریداران 
نیازی به نگرانی از بابت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و نظارت 

بر کارتخوان ها نخواهند داشت.

شناسایی نقدینگی سرگردان
در کنار این، یکی از مشــکاتی کــه اکنون اقتصاد ایــران تجربه می کند 
نقدینگی ســرگردان و پنهان است که هر روز ســر از یک بازار در می آورد 
و متولی مشــخصی برای آن وجود ندارد. از این رو، شفافیت کارتخوان های 
کشور در راستای نظارت بر عملکرد مالیاتی جامعه را برای مدیریت نقدینگی 
جامعه موثر است. جبرئیلی فر معتقد است: به دلیل سیاست های اخیر، بانک 
مرکزی تا حدودی میزان تســهیات دهی اش کاهــش یافته بود که با این 
مســئله می تواند دوباره برای اعطای تسهیات به بخش واقعی تولید کمک 
کند و از این طریق باعث رونق تولید شــود.این کارشــناس مالی در پایان 
می گویــد: به طور کلی این امــر را گام مثبتی ارزیابی می کنم و امیدوارم با 

اقدامات این چنینی جهش مثبتی در جهت تولید و اشتغال داشته باشیم.
حاا باید دید با اجرایی شــدن ایــن قانون، این گام چــه تاثیری در روند 
شفاف ســازی، شناســایی فرارهای مالیاتی و همچنین تقویت درآمدهای 
غیرنفتی کشور خواهد داشت؟ و آیا مسئله مالیات در کشور نفت خیز ایران 
یک بار برای همیشه حل خواهد شد یا با بازگشت درآمدهای نفتی، دوباره 

در بر همان پاشنه می چرخد!؟

تاثیر عوامل خارجی بر نرخ ارز
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نوسانات بازار ارز بیشتر ناشی از تحریم ها بوده است، گفت: مدیریت بانک مرکزی مناسب بوده و توانسته بازار 
را ساماندهی کند.بهروز محبی نجم آبادی با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: بانک مرکزی در تاش برای ساماندهی وضعیت بازار بوده تا به این ترتیب رفع مشکات اقتصادی 
صورت بگیرد.نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در سال گذشته نیز شاهد رشد یک باره نرخ ارز از ۱۲ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان بودیم، افزود: در 
سال گذشته مدیریت آقای همتی بر بانک مرکزی مناسب بوده و توانست ساماندهی بازار را ممکن کند.نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مباحث ارزی کشور 
تحت تاثیر عواملی بوده که کمتر داخلی است، تصریح کرد: تحریم ها و فشارهای ناشی از آن در روند رو به صعود نرخ ارز تاثیر داشته است.وی با بیان اینکه در نتیجه تحریم ها 
بحث تراکنش ها و بحث انتقال حواله های مالی به واسطه محدودیت های بانکی عملیاتی نیست، گفت: استفاده از جنگ روانی برای تضعیف ارزش پول ملی نیز موضوع دیگری 
است که از خارج کشور هدایت می شود.نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مسئول مستقیم تقویت پول ملی بانک مرکزی است، افزود: توقع این است که بانک 
مرکزی در کنار مجلس و در کنار دولتی ها تاش کرده و از همه ابزارهای ممکن استفاده کند تا تقویت ارزش پول ملی رخ دهد بنابراین ما با توجه به تاش های صورت گرفته 
نقد جدی به عملکرد بانک مرکزی نداریم.محبی نجم آبادی با تاکید بر اینکه مجلس برای رفع مشکات مردم گارد سیاسی در مقابل دولت ندارد، تصریح کرد: مجلس به دنبال 
حاشیه نبوده و اکنون نیز آماده هر نوع کمکی به تیم اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع است.وی با بیان اینکه ابعاد خارجی تاثیرگذار در نرخ ارز اکنون بسیار قوی شده است، 

گفت: در بحث ارز مشکات جدی داریم اما با این حال مدیریت خوبی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در حال انجام است.

چشم انداز سبز بورس آسیا؛واکسن 
کرونا به تنهایی کافی نیست

عمده شاخص های بورس آسیا پس از تجربه افت روز دوشنبه گذشته 
ســبز پوش بودند. با اینحال کارشناسان معتقدندکه شرایط اقتصاد 
جهانی بعد از کرونا تنها وابسته به کشف واکسن این بیماری نیست 
و سهامداران بازار سرمایه باید فاکتورهای متعددی را در نظر بگیرند.

طی چند روز اخیر ارزش ســهام در سراســر جهان پس از افزایش 
قیمت های ماه نوامبر  که پاســخی بــود به نتایج بهتر از حد انتظار 
چندین واکسن ویروس کرونا و امیدواری به کاربرد آنها قبل از پایان 
سال میادی، سقوط کرد. البته شاخص داوجونزدر نیویورک بهترین 

ماه خود را در تقریبا ۳۴ سال گذشته تجربه کرد.
طبق گزارش های موجود در معامات چند روز اخیر بورس های آسیا، 
شاخص ها عملکرد مناســبی نداشتند.شاخص »نیک کی ۲۵«  در 
توکیــو ۰.۷۹ درصد افت را تجربه کرد. این شــاخص از ۲۶ هزار و 
۴۳۳.۶۲ واحــدی پایین رفت.بورس هنگ کنگ ۲.۰۶ درصد پایین 
رفت و در ســطح ۲۶ هــزار و ۳۴۱.۴۹ قرار گرفــت.  همچنین در 
شاخص شانگهای در چین ۰.۴۱ درصد ریزش کرد.بعاوه، شاخص 
»اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی ۱.۲۶ درصد کاهش 
را تجربه و به ســطح ۶ هزار و ۵۱۷.۸۱ رسید.  اما شاخص های یاد 

شده در آسیا سه شنبه گذشته را با رشد شروع کرده بودند.
بورس هنگ کنگ یک روز پس از کاهش بیش از دو درصدی دوباره 
به محدوده مثبت خود بازگشت. کاهش شاخص هنگ کنک به خاطر 
این بود که این شــهر شاهد جهش بیماری کرونا و اجبار مسئولین 
برای در پیش گرفتن اقدامات مهار کننده بود. البته شــاخص بازار 
ســرمایه در شانگهای، تایپه و سنگاپور نیز با رشد همراه بود.در این 
مورد سایت خبری-تحلیل »بیزینس تایمز« در گزارشی به تحلیل 
موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده است: به باور تحلیلگران 
احتمال اینکه میلیون ها نفر در عرض چند هفته بر سر کار برگردند 
به معامله گران اجازه داد تا روی بهبودی اقتصادی سال آینده حساب 
باز کنند.»کریس ایگگو« از مدیران سرمایه گذاری AXA گفت: من 
کامًا مطمئن هســتم که با ورود بازار سهام به سال ۲۰۲۱ وضعیت 
سبد سهام در شرایط خوبی قرار خواهد گرفت.شاخص توکیو شاهد 
۱.۵ درصد رشد بود، در حالی که شاخص های سیدنی، سئول، مانیل 
و جاکارتا نیز بیش از یک درصد رشد داشتند.در مورد علت این رشد 
»استیون اینس«، کارشــناس بازار سرمایه نیز گفت:چشمک زدن 
چراغ های ســبز در انتهای تونل نشان می دهد که سرمایه گذاران 
بایــد نگرانی های فوری در باره کوید ۱۹ را در نظر بگیرند ولی روی 
آینده متمرکز شوند؛ آینده ای که به نظر می رسد فوق العاده روشن 
و گاوی اســت. او اضافه کرد: البتــه آدم نمی داند منظره آن طرف 
تونل چگونه خواهد بود.  شــیوع ویروس کرونا نگرانی های بیشتری 
در آمریکا ایجاد کرده اســت. زیرا با بازگشت  میلیون ها آمریکایی  از 
مسافرت های عید شکرگزاری، کارشناسان معتقدند که موج جدیدی 
ظرف چند هفته آینده شــروع خواهد شد.همچنین، »جروم پاول«، 
رئیس فدرال رزرو هشــدار داد: افزایش پرونده های جدید کوید ۱۹، 
چه در اینجا و چه در خارج از کشــور، نگران کننده است و می تواند 
برای چند ماه آینده چالش برانگیز باشــد.وی به کمیته بانکی سنا 
گفت: تا زمانی که مردم اطمینان حاصل کنند که بازگشت به کار و 
فعالیت در دامنه وســیعی ایمن خواهد بود، بهبود اقتصادی بعید به 
نظر می رسد.همچنین در این گزارش به چند مورد مهم و تأثیرگذار 
در بازار سرمایه اشاره شده است: یک دعوای بین دو حزب دمکرات 
و جمهوری خواه در آمریکا است: »ام اف پاول« چندین ماه است که  
از قانونگذاران آمریکایی می خواهد تا دو حزب بر ســر بسته محرک 
اقتصادی توافق کنند. اما اگرچه صداهای موافقی وجود دارد اما هنوز 
اقدامی عملی صورت نگرفته اســت. هر دو طرف دیگری را به دلیل 
فقدان توافــق مقصر می داند.مورد دوم به بــازار نفت و تأثیر آن بر 
معامات بازار سرمایه مربوط است: در حالی که معامله گران نگران 
خبرهای مربوط به مذاکرات مرتبط با کاهش تولید در سازمان اوپک 
هســتند، دو باره قیمت نفت کاهش یافت. این در حالی است که با 
امید به مهار ویروس کرونا بازار سوخت نگران افزایش تقاضا است.در 
پایان گزارش ضمن اشاره به اهمیت موضوع آمده است: بیژن نامدار 
زنگنه، وزیر نفت ایران گفته است: گفت وگوها بدون تصمیم گیری 
به بعد موکول شده و گفت وگوهای روز سه شنبه کار آسانی نخواهد 
بود. به همین دلیل برخی از کشــورها با تمدید توافق کاهش تولید 
مخالفند ... دستیابی به توافق دشــوار خواهد بود.«به نظر می رسد 
شــرایط اقتصاد جهانی بعد از کرونا تنها وابســته به کشف واکسن 
این بیماری نیست و ســهامداران بازارهای مختلف باید فاکتورهای 

متعددی را در نظر بگیرند.

یــک تحلیلگر بازار ســرمایه بــا تاکید 
بر اینکه دولــت باید این ســیگنال را 
به بــازار بدهد که قرار نیســت بورس، 
فدای منافع سیاسی شــود، گفت: اگر 
مداخات سیاســی برداشته شود، بازار 
به شــرایط قبل بازمی گردد.علی مروی 
بــا بیان اینکه برای حفــظ اعتماد بازار 
پیشــنهاداتی کــه در گذشــته مطرح 
شــد، کماکان موضوعیت دارند، گفت: 
ســازمان بورس و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، بایــد کمترین میزان دخالت 
را در بازار ســرمایه داشته باشند، ضمن 
اینکــه تمامی بازیگران اعم از حقیقی و 
حقوقی نباید در فرایندی قرار گیرند که 
مجبور به خرید یک سهام باشند تا صف 
خرید یا فروشی تشــکیل شود؛ این در 
حالی اســت که ضوابط رگواتوری نیز 

باید به نحو مناســبی انتخاب شود؛ نه 
اینکه مانند حــذف حجم مبنا یا دامنه 
نوسان، برای بازار ســرمایه دردسرساز 
شــوند.این تحلیلگــر بازار ســرمایه با 
تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و شــورای 
عالــی بورس به عنــوان رگاتور باید با 
تخلفات در بازار برخــورد کنند، افزود: 
از ســوی دیگر، باید مدیریت در بازار به 
گونه ای باشــد که انحصارها در مواردی 
همچون ســبدگردانی یــا کارگزاری ها 
برداشــته شــود؛ واقعیت این است که 
ســازمان بورس شیوه بدی را در ارتباط 

با بازارگردانی به نمایش گذاشت که این 
موضوع باید اصاح شــود؛ چراکه نحوه 
سیاستگذاری و برخورد سازمان بورس 
در برابــر بازارگردانی اصــًا قابل دفاع 
نبوده و خود مانعی برای شــکل گیری 
تصریح  است.وی  مناســب  بازارگردانی 
کرد: انجــام چنین اقداماتی می تواند به 
فعاان بازار این سیگنال را بدهد که قرار 
نیست بازار سرمایه، فدای منافع سیاسی 
شــود؛ ضمن اینکه عدم شفافیت هایی 
همچون بسته شدن نمادهایی که بعضاً 
دســت اندرکاران بورس در آن ذی نفع 

هستند نیز به صاح نیست و روند شفاف 
بازار سرمایه را دچار اختال می کند.

مروی معتقد است که در شرایط کنونی 
بازار ســرمایه، عطــش خرید آن چنانی 
وجود نــدارد و این میزان اســتقبال از 
خرید ســهام هم، قابل پیش بینی بوده 
اســت؛ بنابراین اگر مداخات سیاسی 
برداشته شــود، بازار به شــرایط رو به 
رشد قبل بازخواهد گشت؛ ضمن اینکه 
بخشی از رشــد بازار نیز به بعد از سال 
جدید موکول می شــود؛ بر این اساس، 
انتظار رشــد اسمی را در بازار داریم.وی 
اظهار داشــت: بحث شکل گیری حباب 
در بازار، منتفی است مگر در مورد برخی 
ســهام خاص که داستان آن ها متفاوت 
است و نمی توان شــرایط آنها را به کل 

بازار تعمیم داد.

باید به تصمیمات اشتباه در بازار 
سهام پایان داد

یک اقتصاددان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه  ازبازار ارز 
به سمت مشارکت اقتصادی گفت:  در اقتصادهای موفق 
اوراق صکوک منجر به جذب نقدینگی می شــوند که این 

مهم باید در اقتصاد ایران بازنگری شود.
 این روزها نوســانات در قیمت ارز به ویــژه دار و یورو 
بار دیگر نشــان داد که بــازار ارز، بــازار مطمئنی برای 
سرمایه گذاری نیست. معموا هم در یک نظام اقتصادی 
نرمال، ســرمایه های مردم از طریق نظام بانکی و بورس 
به ســمت تولید هدایت می شود و ســود حاصل از این 
مشارکت نسبت به میزان ســرمایه ای که شهروندان در 
یک پروژه اقتصادی شــریک شــده اند تقسیم می شود. 
از همیــن رو، اوراق مشــارکت در پروژه هــای اقتصادی 
و عمرانی اســت که هم به رونق تولید و توســعه جامعه 
می انجامد و هم نقدینگی جامعــه را کانالیزه و مدیریت 
می کند کــه ثمره آن افزایش اشــتغال و تولید کااهای 
متناســب با نقدینگی جامعه اســت که به کاهش تورم 
می انجامد. اما چرا ابزار اوراق مشــارکت در ایران چنانچه 
بایســته است پاسخگوی چالش های پولی و مالی اقتصاد 
کشــور نیست و با فرار ســرمایه ها به سمت سایر بازارها 
از جمله ارز و ســکه به مشــکات نقدینگی برای جامعه 
دامن می زند. کارشناسان اقتصادی یکی از دایل این امر 
را جایگزینی نظام ســوداگری با نظام اقتصادی می دانند.

فتح اه تاری، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه در این باره به 
خبرنگار ایِبنا گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ما این است 
که نظام دالی در همه ابعاد اقتصادی رشد شدیدی داشته 
اســت و در نتیجه آن، نظام تولید انگیزه کافی ندارد و از 
همین رو، سرمایه ها به ســمت نظام سوداگری و دالی 
ســوق پیدا می کند.وی افزود: در این نظام داان به هر 
شکلی که بتوانند سود می برند و یکی از بازارهایی که برای 
سوداگری طرفداران زیادی دارد، همین بازار دارایی های 
سرمایه ای اســت که می تواند این منفعت را ایجاد کند و 
ارز یکی از نمونه های شــاخص آن است.تاری با اشاره به 

ناکام بودن بانک ها در جذب سپرده های مردم خاطرنشان 
کرد: مشکل دوم آن است که نظام بانکی هم سال هاست 
ســودی که به عنوان ســود بانکی برای سپرده ها در نظر 
می گیرد تنها از حیث اســمی مثبت است و در حقیقت 

منفی و آسیب زا است.
ایــن تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در چنین شــرایطی 
اشــخاص برای حفظ ارزش دارایی هــای خود )حتی اگر 
دال هم نباشــند( رو به دارایی هایی می آورند که بتوانند 
حداقــل ارزش پول خود را حفظ کنند، یعنی اان وقتی 
مردم می بینند ســود بانکــی ارزش پــول را هم حفظ 
نمی کند، پی می برند که در عمل با »سود منفی« مواجه 
هستند.وی ادامه داد: به همین خاطر، بعضی ها دوباره رو 
می آورند به بازار دارای هایی مثل طا و ارز که اینها اکنون 
با قیمت های بین المللی ســنجیده می شوند. طا با دار 
سنجیده می شود و ارز هم که عمدتاً دار پایه مقایسه آن 
است؛ بنابراین در این بازارها تحت تاثیر مسائل بین المللی 

نوسانات اقتصادی به وجود می آید.
تاری تصریح کرد: مشــکل این اســت که مــا نیامده ایم 
مشــارکت واقعی ســرمایه گذاران را در سود فعالیت های 
اقتصادی فعال کنیم . بخش هایی مثل مســکن که سود 
باایی دارند می توانند سرمایه های سرگردان خرد و کان 
را جذب کنند. اما ما در نظام پولی و مالی خود نتوانستیم 

سیاست جذب سرمایه های سرگردان را تحقق بخشیم.

نمونه موفق جذب سرمایه های سرگردان
تاری در ادامه با ذکر مثالی انتشــار اوراق مشــارکت در 
بسیاری از کشورها را منجر به کنترل نقدینگی و رشد و 
توسعه آن کشورها دانست و اظهار کرد: نمونه اش همین 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، اوراق صکوکی که منتشر 
می کنند با سود ثابت نیست بلکه مشارکت واقعی در سود 
آن سرمایه گذاری ها است که جذابیت ایجاد می کند. مثل 
پروژه های جزایر نخل امارات و یا اطراف مسجدالحرام که 

همگی با اوراق صکوک ســاخته شده است. به طوری که 
جذب ســرمایه هم می کنند چون سود حقیقی مثبت به 
سپرده گذار ارائه شــده و نقش آن در توسعه هم مشهود 
است.این اقتصاددان یادآور شد: در کشور ما صکوکی که 
منتشــر می شود همان سود بانکی است که به خاطر نرخ 
تورم، به صورت حقیقی منشاء منفی دارد و بانک ها سود 
ثابت را مبنا قرار می دهند و بر پرداخت این ســود منفی 
اصــرار می ورزند. بنابراین اینجا انگیزه اســتفاده از اوراق 
مشــارکت وجود ندارد به طوری که گاهی بانک مرکزی 
مجبور می شــود به بانک ها تحمیل کند که حداقل ۲۰ 
درصد از این اوراق را باید داشــته باشــید تا اوراق دولت 
به فروش برســد.وی راهکار مدیریت بــازار پولی ایران و 
کاهش تاثیر نوسانات بازار ارز را، بازنگری در سیاست های 
نظام بانکی در توزیع اوراق مشارکت دانست و گفت: پس 
در بخش های مختلف اقتصادی اگر ما بتوانیم مشــارکت 
حقیقی را فعال کنیم، مثًا بگوییم این اوراق مشــارکت 
برای ایجاد فان پتروشــیمی اســت و این را آخر سر به 
ســهام تبدیل کنیم که من نوعی مالک و سهیم باشم و 
اگر کســی بخواهد آن را بخرد من این دارایی را با قیمت 
بااتری بفروشم که متناسب با تورم باشد و فقط به سود 
اسمی کفایت نشود، در جذب سرمایه های مردم و خروج 
نقدینگی از ســایر بازارها به سمت مشارکت در پروژه ها 
تاثیرگذار خواهد بود.تــاری در پایان گفت: اما اان اوراق 
مشــارکتی که دولت به فروش می رساند یک سود اسمی 
دارد و با یک شرایط سخت هم ارائه می شود که متاسفانه 
هیــچ کدام از اینها انگیزه های ازم برای جذب ســرمایه 
را ایجاد نمی کنند.گفتنی اســت ابزارهای مالی اسامی 
)ُصکوک(، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله 
در بازارهای مالی هســتند که بر پایه یکی از قراردادهای 
مورد تأیید اســام طراحی شــده اند و دارندگان اوراق به 
صورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع 

حاصل از آن ها هستند.

اوراق مشارکت واقعی ضامن تعادل در بازار پولی
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گزیده خبر

الشرق ااوسط: 
لیست کابینه حریری آماده تقدیم به عون 

است
روزنامه الشرق ااوسط از آخرین مراحل روند تشکیل دولت لبنان و سناریوهای 
احتمالی در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش روزنامه الشــرق ااوســط به نقل از 
منابع آگاه سیاسی نوشت، به نفع سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان است که 
نزد میشــل عون، رئیس جمهور این کشور برود و مذاکرات را ازسربگیرد به ویژه 
بعد از اینکه به طرح فرانســه پایبندی خود را نشان داد و برای اجرای آن جهت 
توقف فروپاشــی اقتصادی و مالی تاش کرد. او مسئولیت خود را می داند و آگاه 
است که دست بسته ماندن تأثیر منفی به دنبال دارد و او هیچ راهی جز تسهیل 
تشــکیل دولت ندارد.این روزنامه نوشت، حریری لیستی شامل اسامی ۱۸ وزیر 
تهیه کرده و کابینه خود را به عون معرفی خواهد کرد. این کابینه کاما همســو 
و هماهنگ با طرح فرانســه است. حریری همچنان به طرح فرانسه پایبند است 
و تحرکات او با تحرکات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه همراه است که 
همچنان برای تأمین شــبکه امنیت اجتماعی برای فراهم کردن حمایت ازم از 
دولت آتی تاش می کند.این منابع معتقدند، حریری و عون باید مجددا مذاکراتی 
داشته باشند تا میزان آمادگی عون برای پایبندی به طرح فرانسه مورد سنجش 
قرار گیرد.حریری به دنبال تصمیماتی که شورای عالی دفاعی اتخاذ کرد، از مذاکره 
با عون خودداری کرد. وی دلیل سکوتش را این دانست که وارد فضای درگیریهای 

طایفه ای نمی شود و آماده ازسرگیری مذاکرات با عون است.

لندن و بروکسل در مسیر شکست کامل 
توافق برگزیت

نخست وزیر انگلیس و رئیس کمیســیون اروپا پس از تماس تلفنی در بیانیه ای 
نوشتند به دلیل پابرجا بودن برخی اختافات، عدم حصول توافق برگزیت محتمل 
است. »بوریس جانسون« نخســت وزیر انگلیس و »اورسوا فون ِدر لین« رئیس 
کمیســیون اروپا بامداددیروز یکشنبه در تماسی تلفنی، موانع پیش روی توافق 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( را به بحث گذاشتند.
به نوشــته روزنامه »گاردین«، جانســون و فون در لین پس از این تماس تلفنی 
در بیانیه ای مشــترک اعام کردند، در حالی که تنها ســه هفته به اتمام مهلت 
مذاکرات باقی است، گفت وگوها درباره روابط پسابرگزیت میان لندن و بروکسل، 
از روز دوشنبه از سر گرفته خواهد شد.در این بیانیه آمده است:  »دیروز در تماسی 
تلفنی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا، بر پیشرفتی که در بسیاری از زمینه ها حاصل 
شــده است تأکید و از آن استقبال شد. با این حال اختافات چشمگیری بر سر 
سه مسئله حیاتی باقی است. هر دو طرف بر این مسئله تأکید کردند که اگر این 
مسائل حل نشوند، عدم حصول توافق محتمل است«.نخست وزیر انگلیس و رئیس 
کمیسیون اروپا افزودند: »با وجود اینکه که جدی بودن این اختافات را می دانیم، 
توافق کردیم که تاش بیشــتری از سوی تیم های مذاکره کننده صورت گیرد تا 
قابل حل و فصل بودن آن ها مورد بررســی قرار گیرد. بنابراین از سرپرست های 
مذاکره کنندگانمان درخواست کردیم فردا در بروکسل حضور یابند. عصر دوشنبه 
بار دیگر با یکدیگر صحبت خواهیم کرد«.روز سه شنبه »مایکل گوو«، وزیر کابینه 
بریتانیا و معاون جانسون در این باره گفته بود امکان دارد مذاکرات برگزیت بدون 

دستیابی به هیچ توافق نهایی به پایان برسد.

روزنامه ژاپنی:
آمریکا، ژاپن و فرانسه در تدارک نخستین 

رزمایش مشترک هستند
آمریکا در تاش برای ایجاد ائتاف های جدید علیه چین، در ماه میادی می، برای 
نخستین بار رزمایشی مشترک با حضور نیروهای ژاپنی و فرانسوی برگزار خواهد 
کرد.، روزنامه »سانکی« ژاپن از اولین رزمایش مشترک این کشور با آمریکا و فرانسه 
خبر داد که برای ماه می سال میادی آتی )۲۰۲۱( تدارک دیده شده است.این 
رزمایش در دو ســطح زمینی و دریایی انجام می شود و بر تمرین امدادرسانی در 
مقابله با بایای طبیعی و همچنین دفع حمات دشمن فرضی تمرکز دارد.محل 
انجام رزمایش هم آب های ساحلی یکی از جزایر غیرمسکونی ژاپن است.رزمایش 
سه گانه ژاپن-فرانسه-آمریکا نمونه ای از تاش واشنگتن برای تشکیل ائتاف های 

جدید علیه قدرت یابی چین در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک است.

دیپلمات روس:
 مسکو با برجام جدید مخالف است

 سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین با مخالفت 
با توافق هسته ای جدید به جای برجام با ایران خاطرنشان کرد که هرگونه 
توافق هســته ای جدید با ایران ســال های زیادی بطــول می انجامد.، 
میخاییل اولیانوف دیروز یکشــنبه در توییتی نوشــت: برخی تحلیلگران 
خواهان توافق بهتر با ایران هستند.مقام روس افزود: آنها این اصل را از یاد 
برده اند که تکامل خوب اما بازگشت به توافق هسته ای اولیه )حالت اولیه 

برجام( موضوع سختی است.  
وی ادامه داد: هرگونه تاش برای بهبود بخشــیدن آن )توافق هسته ای 
با ایران( نیاز به ســال های طوانی مذاکره بدون تضمین برای دستیابی 
به نتایج مثبت دارد.  پیشــتر نماینده دائم روســیه در سازمان های بین 
المللی در ویــن در مورد دورنمای مذاکرات ایران و آمریکا ازجمله درباره 
بازگشــت واشنگتن به برجام خاطرنشان کرد که در این مورد پیش بینی 
کردن دشوار است اما شــانس برای مذاکره وجود دارد.وی افزود: شانس 
واقعی بــرای آغاز گفت و گوها بین ایران و آمریــکا وجود دارد اما موارد 
اختاف بقدری زیاد است که من نمی توانم در این مورد پیش بینی کنم.

اولیانوف خاطرنشــان کرد که بدون مذاکره جدید، می توان »برنامه جامع 
اقدام مشــترک« )برجام( را به حالت قبل و شرکت مجدد آمریکا در آن 
بازگرداند.این مقام روس در صفحه فیس بوکی خود نوشت: دیپلمات ها و 
تحلیلگران در مورد سیر اوضاع پیرامون ایران در سال ۲۰۲۱میادی گمانه 
زنی می کنند.وی افزود: اظهارات مقام های ایرانی در این مورد قابل توجه 
است که تصریح می کنند امکان بازگشت خودکار و بدون هرگونه مذاکره 
وضعیت )پیرامون برجام( را به شــرایطی که در دوره اوباما قرار داشــت، 
ممکن می دانند.نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در 
وین خاطرنشان کرد: به این ترتیب آمریکا به اجرای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت باز می گردد و تحریم هــا را لغو می کند و تهران اجرای 

کامل برجام را از سر می گیرد.

فرانسه، همچنان ناآرام؛
اعتراض ها در فرانسه رنگ و بوی امنیتی 

به خود گرفت
در ادامه اعتراض ها علیه قانون جامع امنیتی در فرانسه که از شنبه گذشته 
و با تظاهرات در ده ها شهر آغاز شد، روز گذشته - شنبه - این اعتراض ها 
رنــگ و بوی امنیتی به خود گرفــت و خیابان های پاریس بار دیگر و این 
بار شدیدتر از پیش صحنه خشونت پلیس علیه معترضان بود.به گزارش 
شبکه سه فرانسه دیروز یکشنبه در گزارشی با عنوان »راهپیمایی آزادی 
و عدالت: درگیری های شــدید در پاریس« نوشت: مخالفان قانون جامع 
امنیتی، جلیقه زردها و تظاهرکنندگان علیه بی ثباتی روز شنبه برای آزادی 
و عدالت، راهپیمایی کردند. در جریان این تظاهرات که درگیری خشونت 
آمیز بین »تخریب کنندگان« و پلیس را به دنبال داشــت، ۲۱ نفر در این 
شهر بازداشت شدند.این در حالی است که برخی رسانه های دیگر فرانسه 
مانند شــبکه تلویزیونی »ب.اف.ام« از بازداشــت ۹۵ نفر و زخمی شدن 
۶۷ پلیس در تظاهرات روز گذشــته خبر داده اند.بر اساس این گزارش، 
چندین هزار تظاهرکننده با شعار »حقوق اجتماعی و آزادی« در پاریس 
تجمع کردند. تظاهرکنندگان در فضایی بســیار متشــنج مسیر ایستگاه 
»لیــاس – Lilas« تا میدان جمهوری را پیمودند. این تظاهرات منجر به 
ناآرامی شد.شبکه سه فرانسه افزود: به مناسبت روز ملی مبارزه با بیکاری 
 CGT(و بی ثباتی، بسیاری از اتحادیه ها از جمله کنفدراسیون عمومی کار
(، فدراسیون اتحادیه های صنفی)FSU(، اتحادیه همبستگی)Solidaires( و 
...  خواستار اصاح بیمه بیکاری و حمایت های بیشتر شدند. این اتحادیه ها 
تاکید کردند: ناامنی بیشــتر، به نفع کارفرمایان تمام شده و بویژه به ضرر 
زنان اســت.اگر چه تظاهرات روز گذشــته در پاریس در ابتدا به صورت 
مســالمت آمیز برگزار شده بود اما شکل خشــونت آمیز میان معترضان و 
نیروهای پلیس به خود گرفت. خشــونت ها از آنجا آغاز شــد که برخی 
معترضان با جلیقه و نقاب سیاه که از آن ها به عنوان »تخریب کنندگان« 
در فرانسه یاد می شود، تعدادی خودرو را به آتش کشیدند و شیشه تعدادی 
از بانک ها و فروشــگاه ها هم شکسته شد.در جریان این ناآرامی ها، پلیس 
فرانسه به معترضانی که به سمت آنها پرتابه های آتش زا پرتاب می کردند، 
با شلیک گاز اشک آور پاسخ داد.به گفته »ژرار درمنن« وزیر کشور فرانسه، 
در جریان تظاهرات روز گذشــته - که پلیس تعداد تظاهرکنندگان آن را 
حدود ۵۰۰ نفر در پاریس و ۵ هزار نفر در سراســر فرانســه اعام کرده 
- در مجموع ۴۲ نفر بازداشت شــدند.به گزارش رسانه های فرانسوی به 
نقل از مقامات دولتی، به دنبــال فراخوان هایی که به منظور تظاهرات و 
تجمع در حدود یکصد شهر فرانسه منتشــر شده بود، با احتساب شمار 
معترضان در پایتخت، بیش از ۳۰ هزار نفر اعم از جلیقه زردها در سراسر 
این کشــور از جملــه رن، نانت، لیل و اورلئان بــه خیابان ها آمده بودند.

به گزارش شبکه ســه فرانسه برای جلوگیری از خراب کاری ها در جریان 
تظاهرات شنبه هفته گذشته که متولیان، تعداد معترضان شرکت کننده 
در این تظاهرات را ۵۰۰ هزار نفر اعام کردند، ۶ هزار نیروی پلیس به کار 
گرفته شده بودند.خیابان های فرانسه که از زمان پیروزی امانوئل مکرون در 
انتخابات ۲۰۱۷ و بویژه از دو سال پیش تاکنون، شاهد تظاهرات گسترده 
مردمی در اعتراض به سیاســت های دولت اســت، به دنبال تصویب یک 
طرح جنجال برانگیز، این روزها جنبش اعتراضی تازه ای را تجربه می کند 
که به یک بحران امنیتی دراین کشور منجر شده است.شنبه هفته پیش، 
خیابان های ۷۰ شــهر فرانسه از جمله پایتخت صحنه حضور معترضان 
خشمگین به سیاســت های دولت از جمله سیاست های تبعیض نژادی 
و حقوق بشــری بود.طرح جنجالی دولت اگرچه از سوی پارلمان تصویب 
شده اما هنوز به تایید سنا نرسیده است.فرانسوی ها شنبه هفته گذشته در 
اعتراض به این اقدام تجمعاتی برگزار کردند که بنا به اعام وزارت کشور 
فرانسه، ۱۳۳ هزار تظاهرکننده در بیش از ۷۰ شهر از جمله پاریس، لیون 
و استراسبورگ علیه قانون »امنیت عمومی« به خیابان ها آمدند. در جریان 
این تظاهرات، نیروهای امنیتی با معترضان درگیر و از گاز اشک آور برای 
خاموش کردن اعتراض ها اســتفاده کردند.دولت فرانسه از همان ابتدای 
فعالیت در ۱۲ سپتامبر /۲۰۱۷ )۲۱ شهریور ۹۶( با تظاهرات گسترده ای 
مواجه شد که مکرون تاش کرد با گشایش فضای گفت و گو درباره اصاح 
قانون کار مانع از تداوم این اعتراض ها شــود.اگرچه تا نزدیک به یک سال 
، فرانســه اعتراضاتی به این شکل گسترده به خود ندید، اما کاخ الیزه که 
از نوامبر ۲۰۱۸/ آبان ۹۷ ، گرفتار کاف ســردرگم تظاهرات مردمی علیه 
سیاســت های اقتصادی دولت و نیز اصاحات بازنشستگی است، با ارائه 
پیــش نویس یک قانون جنجال برانگیز و تصویب ماده ای در پارلمان این 
کشور زمینه ساز شکل گیری تحرکات تازه تری شده که ماهیتی متفاوت از 

اعتراض های پیش از خود دارد.

 امتیازدهی به دوحه در وقت اضافه

آیا بحران قطر پایان می یابد؟ 
حل بحران قطر با ۴ کشــور عربی پس از اقدامات شتابزده دولت 
»دونالد ترامپ« نشــان می دهد که وی قصد دارد در وقت اضافه 
آخرین هدیه خود را به مقامات ســعودی بدهد. بیش از ۳ سال 
از بحران قطر با ۴ کشــور عربی شامل عربستان سعودی، امارات، 
بحرین و مصر ســپری می شــود. این چهار کشور از پنجم ژوئن 
سال ۲۰۱۷ میادی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند 
و ضمن محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشــور، ۱۳ شرط 
از جمله کاهش روابط با تهران و تعطیلی شــبکه الجزیره را برای 
از ســرگیری این روابط تعیین کردند.بــا این حال، اکنون برخی 
تحرکات شتابزده از سوی ایاات متحده آمریکا موجب شده است 
تا گمانــه زنی ها پیرامون حل و فصل قریب الوقوع بحران قطر با 
۴ کشــور عربی بیش از هر زمــان دیگری افزایش یابد. درهمین 
ارتبــاط، وزارت خارجه کویت اعام کرده اســت که مذاکرات و 
گفتگوهای مثبتی برای پایان دادن به بحران قطر انجام شده است. 
این درحالی است که مقامات ارشد قطر از جمله وزیر خارجه این 
کشور نیز روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده اند.سؤالی که افکار 
عمومی را به خود مشغول ساخته این است که عربستان چگونه 
از شــروط ۱۳ گانه در برابر قطر عبور کرده و آن ها را به دســت 
فراموشی سپرده است؟ نکته قابل تأملی که در این خصوص وجود 
دارد، سرنوشت ماجرای ۱۳ شرط کشورهای تحریم کننده برای 
قطر است. اکنون این سوال نزد افکار عمومی ایجاد شده است که 
پس از گمانه زنی ها مبنی بر حل و فصل قریب الوقوع بحران قطر، 
تکلیف ۱۳ شرط تعیین شده برای دوحه چه می شود؟ عربستان 
سعودی چگونه پس از گذشــت نزدیک به ۴ سال از شروط ۱۳ 
گانه خود عبور کرده و آنها را زیر پای گذاشــته اســت؟ از جمله 
مهمترین شروط عربستان سعودی برای رفع محاصره قطر و حل 
و فصل بحران خود با آن، قطع رابطه با ایران و نیز تعطیلی شبکه 
الجزیره بوده است؛ شــروطی که هیچیک از آنها تاکنون توسط 
مقامات دوحه اجرا نشــده اند. از همین روی، پر واضح است که 
جامه عمل پوشــاندن قطر به شروط ۱۳ گانه تعیین شده عامل 

اعام حل و فصــل قریب الوقوع بحران دوحه نیســت و عوامل 
دیگری در این زمینه دخیل بوده اند.ســفر اخیر »جرد کوشنر« 
داماد و مشاور »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ایاات متحده آمریکا 
به قطر و عربســتان و دیدار او با مقامات ارشــد دوحه و ریاض، 
اتفاقی است که می تواند از علت اصلی افزایش گمانه زنی ها مبنی 
بر حل و فصل بحران قطر، رمزگشایی کند. او در دیدار با مقامات 
ســعودی و قطری، گفتگو با آنها برای حل و فصل بحران ایجاد 
شــده از حدود ۴ سال گذشته را در دســتور کار قرار داد.ترامپ 
قصد دارد با اعطای آخرین هدیه خود به عربســتان در وقت های 

اضافه باقی مانده از دوران ریاست جمهوری اش، بایدن را در برابر 
عمل انجام شده قرار دهدینگونه به نظر می رسد که رئیس جمهور 
ایاات متحده آمریکا پس از آنکه شکســت خــود در انتخابات 
ریاســت جمهــوری را پذیرفت، قصد دارد در مــدت زمان باقی 
مانده از دوره ریاســت جمهوری خود یعنی در وقت های اضافه، 
به گونه ای عمل کند که ضمن تأمین منافع و مصالح عربســتان 
ســعودی، دولت آتی بایدن را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. 
ترامپ به خوبی از نگرانی های عربستان سعودی نسبت به روی کار 
آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا آگاه است.

از همین روی، وی به صورت شــتابزده پرونده آشتی عربستان و 
قطر را در وقت های اضافه دوره ریاست جمهوری خود به جریان 
انداخته است تا بدین ترتیب، تمامی مسیرها به روی دوحه برای 
فاصله انداختن آن میان واشنگتن و ریاض را مسدود کرده باشد. 
بعید نیست که عربستان ســعودی با پرداخت مبالغ هنگفت به 
رئیس جمهور کنونی آمریکا، چنین مأموریتی را به او سپرده باشد.

عربستان سعودی نیک می داند که با روی کار آمدن بایدن و تداوم 
بحران قطر، امکان تأثیرگذاری دوحه بر دولت جدید واشــنگتن 
وجود دارد و این مســأله می تواند به دور شــدن تدریجی ایاات 
متحده از ریاض منجر گردد. به همین دلیل، مقامات ریاض حتی 
بــه قیمت اعطای امتیازات فراوان به دوحه نیز حاضر به مصالحه 
با آن شــده و تمامی شــروط ۱۳ گانه خود را به دست فراموشی 
سپرده اند.تاش های شــتابزده ترامپ برای ایجاد مصالحه میان 
دوحه و ریاض را نمی توان بی ارتباط با تحرکات واشــنگتن برای 
تسریع روند عادی ســازی روابط با تل آویو دانستاز سوی دیگر، 
تاش های شتابزده دولت رو به اتمام ترامپ برای ایجاد مصالحه و 
آشتی میان قطر و عربستان را نمی توان بی ارتباط با پرونده عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی در منطقه قلمداد کرد. در واقع، 
ترامپ به خوبی می داند که یکی از موانع اصلی و اساسی در مسیر 
عادی سازی روابط قطر با رژیم صهیونیستی، عدم پایان بحران آن 
با عربستان سعودی و متحدانش است. از همین روی، واشنگتن 
پرونده مصالحه میان دوحه و ریاض را در واپسین هفته های پایان 

دوره ریاست جمهوری ترامپ به جریان انداخته است.
آمریکایی ها بــر این باورند که پس از مصالحــه دوحه و ریاض، 
مســیر برای حرکت قطر به سمت عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی هموارتر می شود و البته عربستان نیز خواهد توانست 
از نفوذ خود برای قانع ساختن دوحه جهت گام گذاشتن در این 
مســیر بهره برداری کند. این درحالی است که قطر پیشتر اعام 
کرده اســت که با کشورهای حامی عادی سازی روابط با تل آویو 

همصدا نخواهد شد.

رئیس جمهــور آمریکا با بیــان اینکه 
انتخابــات  موضــوع  در  زودی  بــه 
ریاست جمهوری به دیوان عالی خواهد 
رفت، گفت اگر شکســت خورده بود 
اقرار می کرد اما ایــن کار را نمی کند 
چون تقلب شده است.»دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه بار 
دیگر ادعای خود مبنی بر وقوع تقلب 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســوم 
نوامبر این کشــور را تکرار کرد.ترامپ 
طی سخنرانی در ایالت جورجیا، گفت: 
»انتخابــات ریاســت جمهوری تقلبی 
بــود، ولی ما آن را پیروز می شــویم و 
بــه زودی به دیوان عالــی می رویم«.

آمریکایی، وی  نوشته رســانه های  به 
با ادعای اینکــه تاش هایی نیز برای 
تقلــب در انتخابات مجلس ســنا در 
ایالت جورجیا رخ داده، اظهار داشــت: 
»دو کرسی سنای ایالت جورجیا نباید 

بــا تقلب همراه شــود«.رئیس جمهور 
آمریکا درباره شکســت خــوردن در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز ادعا کرد: 
»اگر شکســت خورده باشم، بازنده ای 
بســیار رئوف خواهم بود! اگر شکست 
خورده باشــم، می گویم که باختم و به 
استراحت می کنم«. فلوریدا می روم و 

ترامپ ادامه داد: »اگر شکست خورده 
بودم، اقــرار می کردم. امــا وقتی که 
آنهــا )دموکرات ها( تقلــب می کنند، 
نمی توانیــد )شکســت( را بپذیرید«.

وی در ادامــه ادعاهای خــود، درباره 
کشورهای راضی از نتیجه انتخابات و 
شکســت خود گفت: »خوشحال ترین 

افراد، سران چین هســتند. بعد از آنها 
ســران ایران هســتند«.بر این اساس،  
رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از تصمیم 
»جو بایدن« نامزد حزب دموکرات برای 
بازگشت به توافق هســته ای ایران نیز 
مدعی شد: »بایدن شروع به پول دادن 
به ایران خواهد کــرد. اما اگر من پیروز 
شوم، یک ساعته سران ایران را در دفترم 
جمــع می کنم تا توافــق امضا کنیم«.

ترامــپ همچنین افــزود:  »البته هنوز 
هم امکان دارد ایــن اتفاق بیافتد!«وی 
پیش از ایــن، در توئیتی که تا حدودی 
نشــان دهنده اســتیصال وی از تغییر 
دادن نتیجه انتخابات بود، نوشــت: »ما 

تا کنون رأی قانونی بیشــتری به دست 
آوردیم. تنها کاری که می توانم کنم این 
اســت که به تاش و پویش ادامه داده 
و رئیس جمهور خوب )عالی!( باشم«. در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز 
سوم نوامبر )۱۳ آبان( برگزار شد، برآورد 
رســانه ها حاکی است جو بایدن با ۳۰۶ 
رأی الکترال در مقابل ۲۳۲ رأی ترامپ 
پیروز شده است. طبق قوانین آمریکا هر 
یک از نامزدهــای انتخاباتی که بتواند 
۲۷۰ رأی الکترال را به دست بیاورد به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده 
و مجوز ورود به کاخ ســفید را به دست 
می آورد. تیم دونالــد ترامپ از پذیرش 
شکســت امتناع کرده و شکایت هایی را 
در چند ایالــت علیه آنچه به گفته آنها 
تخلف ها و تقلب های انتخاباتی اســت، 
مطرح کرده است اما این شکایت ها در 

چند ایالت رد شده اند.

ترامپ: 
به زودی به دیوان عالی می رویم

مشاور امنیت ملی افغانستان: 
صلح با طالبان باعث تمرکز بر مبارزه با داعش می شود

مشاور امنیت ملی افغانستان روز شنبه گفت: روند موفقیت آمیز صلح با طالبان به دولت این کشور اجازه می دهد منابعش را بر مقابله با داعش و حمات این گروه به 
اهداف نرم متمرکز کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، افغانستان در حال دست و پنجه نرم کردن با موج خشونتی است که با وجود مذاکرات برجسته صلح با طالبان که 
از ماه سپتامبر در قطر آغاز شد، شدیدتر شده است.داعش مدعی مجموعه ای از حمات علیه اهداف آسیب پذیر، از جمله حمله ماه نوامبر به دانشگاه کابل شده که در 
آن مردان مسلح، نارنجک منفجر کرده و در محوطه دانشگاه دست به کشتار زدند.»حمداه محب«، مشاور امنیت ملی افغانستان گفت گرچه داعش از قلمروی تحت 
کنترل خود جابه جا و منابع بودجه آن مختل شده، این گروه همچنان شبکه ای از ترور را حفظ کرده است.وی به خبرگزاری فرانسه گفت: البته آن حمات توسط داعش 
بسیار آسیب رسان هستند، موجب ترس بسیار در مردم ما می شوند و سخت در تاش هستیم از حمله داعش به شهرهایمان جلوگیری کنیم.وی در حاشیه کنفرانس 
امنیتی منامه در پایتخت بحرین اظهار کرد: با تهدیدات بسیاری مواجه هستیم... بنابراین منابع ما گسترده است.محب گفت: یکی از دایلی که بر این روند صلح با طالبان 
متمرکز هستیم، آن است که اگر به صلح با طالبان دست پیدا کنیم، نیروهای امنیتی ما ظرفیت های خود را به سمت گروه های تروریستی نظیر داعش سوق می دهند و 
بعد می توانیم بسیار راحت تر با آن ها مقابله کنیم.مذاکرات دوحه در روزهای اخیر با ایجاد مرام نامه ای که به روند صلح اجازه ورود به مرحله بعدی یعنی ایجاد دستورکار 
برای مذاکرات را می دهد، پیشرفت زیادی داشته است.محب خاطرنشان کرد: درگیری بین طالبان و افغانستان، درگیری طوانی بوده و دهه ها به طول انجامیده؛ برای 
پایان دادن به این درگیری مسلماً نارضایتی های بسیاری وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود.وی گفت: همه خسته هستند. تقاضای مردم افغانستان، پایان دادن به 

این درگیری است، اما تفاوت های بسیاری وجود دارد؛ فکر می کنم با روحیه خوب، می توانیم به صلح برسیم.

 نتایج تحقیقات جدید حاکی اســت که مردم اروپا تمایل چندانی به دریافت واکسن 
کووید – ۱۹ ندارند که شاید دلیل آن نگرانی از عوارض جانبی واکسن باشد.به گزارش 
شــبکه تلویزیون جهانی چین )CGTN(، نتایج مطالعه جدید نشان می دهد که بیش 
از نیمی  از اســپانیایی ها تمایلی به واکسینه شدن در برابر کووید – ۱۹ ندارند و این 
نگرانی از بابت اکراه مشابه به دریافت واکسن در سراسر اروپا رو به افزایش است.  این 
نظرسنجی که از ۲  هزار و ۱۳۰ نفر از مردم اسپانیا انجام شد، مشخص کرد درحالی که 
یک سوم از جمعیت این کشور بی درنگ آماده دریافت واکسن هستند، اکثریت یعنی 
۵۵.۲ درصد مایلند منتظر اطاع از تاثیرات واکســن روی سایرین بمانند. این آمار، ۸ 
درصد بیش از آمار بررسی قبلی است که اوایل ماه نوامبر )اواسط آبان( انجام شد.دولت 
اسپانیا اعام کرده است که تا اواسط سال ۲۰۲۱ بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را واکسینه 
می کند، اما اگر مردم این کشور نظرشان را تغییر ندهند، دستیابی به این مهم ممکن 
نخواهد بود.دانشمندان تخمین زده اند که ۶۰ تا ۹۰ درصد از جمعیت یک کشور باید 
هر سال در برابر کووید – ۱۹ واکسینه شوند تا در برابر این بیماری، ایمنی جمعی حاصل 
و از شیوع گسترده ویروس در آینده جلوگیری شود. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز 
ممکن است برای رسیدن به این درصد عنوان شده، دچار مشکل شوند.در ایتالیا، نتایج 
تحقیقی جداگانه نشــان داد که تقریبا ۴۰ درصــد ایتالیایی ها ترجیح می دهند این 
واکسن را دریافت نکنند.قرار است در انگلیس از روز سه شنبه عملیات واکسیناسیون 
پس از دریافت اولین ُدز ۴۰ میلیونی از واکســن شرکت های فایزیر و بایون تک آغاز 
شــود، اما جذب مخاطب نیز می تواند مساله ای قابل توجه باشد.در ماه اوت )مرداد(، 

تحقیقی که به همت دانشگاه کینگز کالج انگلیس و شرکت تحقیقاتی ایپسوس موری 
این کشور انجام شد، بیان کرد که تنها ۵۰ درصد از مردم بریتانیا مایل به واکسینه شدن 
در برابر کرونا هستند.همچنین مشخص شد که افراد ۱۶ تا ۳۴ ساله دو برابر افراد باای 
۵۵ ســال، نسبت به دریافت واکسن بی میل هستند.تحقیق مشابهی در فرانسه، اکراه 
مردم این کشور به واکسینه شدن را نمایان کرد.در ماه اکتبر )مهر(، ۵۴ درصد از افرادی 
که موسسه ایپسوس از آنها سوال کرده بود، گفتند که نسبت به تاثیرات واکسن بدگمان 
هستند.این بررسی همچنین در آلمان انجام شد و مشخص کرد که ۶۹ درصد از مردم 
این کشــور مایل به دریافت واکســن هستند.براساس اعام موسسه ایپسوس، شک و 
تردید نسبت به واکسن در اروپا بیش از گرایش به واکسن در دیگر نقاط جهان است، 
به طوری که ۷۳ درصد از مردم سراسر جهان مایل به واکسینه شدن هستند.بیش از ۴ 
نفر از ۵ نفر در هند، چین، کره جنوبی و برزیل برای دریافت واکسن در صورت موجود 
بودن اعام آمادگی کردند که این رقم در فرانسه کمی بیش از نیمی از این تعداد و در 
آمریکا، آفریقای جنوبی، ژاپن و آلمان حدود ۲ از ۳ نفر اســت.نیمی از بزرگساان در 
سراسر جهان )۵۲ درصد( اعام کردند که واکسن را ظرف سه ماه پس از در دسترس 
بودن برای همگان، دریافت می کنند.بیش از دو سوم نیز همین کار را انجام می دهند، 
رقمی که در مکزیک ۷۱ درصد، برزیل ۶۸ درصد و چین ۶۸ درصد اســت، رقمی که 
کمتر از ۴ نفر از هر ۱۰  نفر در فرانسه و اسپانیا )هر دو ۳۸ درصد( است.در این میان، 
۹۰ درصد از مردم چین و ۸۶ درصد از مردم کره جنوبی گفتند که واکسن را در سال 

نخست توزیع دریافت می کنند، درحالی که این رقم در فرانسه فقط ۵۴ درصد بود.

چرا اروپایی ها تمایلی به دریافت واکسن کووید – ۱۹ ندارند؟
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یک متخصص تغذیه می گوید خوردن غذا های بدون چربی، موجب 
اختال در بدن می شــود. از اختــاات هورمونی گرفته تا عملکرد 
سیســتم مرکزی عصبی. اگر شخصی قصد خوردن کلسیم را دارد، 
باید تمام لبنیات فاقد چربی یا کم چربی را فراموش کند، زیرا جذب 
کلســیم نیاز به وجود اسید های چرب دارد. بنابراین، درصد ایده آل 
چربی در این محصوات لبنی باید ۴-۷ درصد باشــد. غذای بدون 
چربی طعم بدی دارد. نه فقط نظارت برمیزان چربی مصرفی، بلکه 
نظارت بر نوع و کیفیت آن نیز بسیار مهم است؛ به گونه ای که باید 
چربی مــورد نیاز بدن را باید از طریق مصــرف روغن های گیاهی، 
آجیل، آووکادو و نه از چیپس ســیب زمینی، فست فود و شیرینی 

جات تامین کرد.

این گیاه خوراکی حاوی اکســید های قدرتمند آنتی هیدروکسی است 
که یک اسید طبیعی در میوه است و سلول های مرده پوست را برطرف 
کرده و پوست را درخشان می کند. همچنین حاوی ویتامین A است که 
به تولید ســلول های پوستی جدید و نرم تر و جوان تر شدن این بافت 
کمک می کند. کدو حلوایی با داشــتن غنی ترین ریزمغذی ها، مجهز 
به ساح هایی موثر برای مقابله با بیماری هاست. کدو حلوایی به دلیل 
داشتن مقادیر باای کاروتنوئید 30 درصد از بروز تمام انواع سرطان ها 
پیشگیری می کند. عاوه بر این کدو حلوایی به دلیل دارا بودن مقادیر 
باای بتاکاروتن که در میوه ها و سبزی های نارنجی رنگ مثل هویج و 
کدو به وفور یافت می شــود، از پوست در برابر تشعشعات ماوراء بنفش 

محافظت می کند.

پژوهشگران آمریکایی در مدل های شبیه سازی شده نشان داده اند که 
پایین بودن همه شیشه های خودرو می تواند میزان انتقال کووید-۱۹ 
را کاهش دهد. پژوهش جدیدی نشــان می دهد که ایمن ترین راه 
برای پیشگیری از انتقال احتمالی کووید-۱۹ میان دو نفر که با هم 
در یک خودرو ســفر می کنند و در چنین محیط بسته و پرخطری 
قرار دارند، پایین بودن هر چهار شیشــه خودرو و دور بودن مسافر 
از راننده تا حد امکان اســت. بهتر اســت که مسافر طی سفر، روی 
صندلی عقب در جهت مخالف راننده نشســته باشد. راه حل بستن 
کامل و محصور کردن محیط که فقط به جریان هوای شبیه سازی 
شده و غیرچرخشی تهویه مطبوع خودرو تکیه داشت، پرخطرترین 

روش بود و بیشترین خطر انتقال قطرات را به همراه داشت.

  غذای بدون چربی چه آسیبی
 به بدن می رساند؟

خواص باور نکردنی کدو حلوایی 
برای سرماخوردگی

می تواند کاهش انتقال کورنا  با 
پایین بودن شیشه های خودرو

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازگشایی بازار بزرگ تهران نیز پس از دو هفته تعطیلی 

قیمت و مشخصات هیوندای سانتافه مدل 2021
هیوندای ســانتافه ۲0۲۱ در ماه اکتبر رونمایی شــد و در آن زمان شاهد چیزی بیشتر از یک فیس لیفت ساده بودیم. طبیعتاً تغییرات 
گسترده رخ داده در این خودرو هزینه بر هستند و ما دقیقاً می توانیم قیمت و مشخصات این خودرو را ببینیم. بر پایه آنچه در وب سایت 
این خودروســاز کره ای آمده نسخه پایه ســانتافه SE قیمت آغازین ۲۸0۲۵ داری دارد که نسبت به مدل ۲0۲0 افزایش قیمت ۵۷۵ 
داری را نشان می دهد. تریم کالی گرافی که عضو جدید خانواده سانتافه ۲0۲۱ است ظاهراً قیمت پایه ۴3۴۷۵ داری خواهد داشت. 
قیمت این خودرو در مقایسه نسخه پرچم دار قبلی یعنی لیمیتد چهار چرخ محرک افزایش ۲۷۲۵ داری را نشان می دهد. البته تمامی 
قیمت های یاد شــده شامل هزینه های تحویل نیز هستند. افزایش قیمت ســانتافه ۲0۲۱ با تغییرات زیادی توجیه می شوند. جدای از 
به روزرسانی های واضح ظاهری و دیایت های مشابه هیوندای پالیسید، این شاسی بلند از پلتفرم جدیدی سود می برد. زیرساخت جدید 
باعث ارائه پرفورمنس، هندلینگ و ایمنی بهتری خواهد شــد. همچنین اســتفاده از معماری جدید راه را برای استفاده از قوای محرکه 
الکتریکی شده باز کرده است. تریم کالی گرافی جدید که امسال برای پالیسید هم قابل سفارش خواهد بود تجهیزات سطح باایی همچون 

متریال لوکس تر کابین را به همراه دارد. 

دفاعیه فدراسیون شطرنج ایران به فیده
فدراســیون شــطرنج ایران پیش از مجمع عمومی فدراسیون جهانی دفاعیه ای به فدراســیون جهانی شطرنج )فیده( ارسال کرد. 
نودویکمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج روز گذشته به صورت آناین و وبینار برگزار شد. در این مجمع نایجل شورت 
نایب رئیس فدراســیون جهانی درباره ایران و شــرایط پیرامون آن طرح موضوع کند. این درحالی است که صحبت هایی از تعلیق 
شطرنج ایران شنیده شده است و نایب رئیس انگلیسی فدراسیون جهانی چندین بار ایران را به تعلیق تهدید کرده است. به نوشته 
سایت چس ۲۴، اما فدراسیون شطرنج ایران هم در نامه ای از خود دفاع کرده و در آن آورده است که بازیکنان ایران فقط به دلیل 
"اعتقادات شخصی" خود از رقابت در برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی خودداری کرده اند و از طرف رژیم هیچ فشاری روی آنها 
نبوده اســت. حتی فدراسیون شــطرنج ایران تصاویری از معاینه دو بازیکن خود در مسابقات جهانی نوجوانان در سال ۲0۱۹ را به 
عنوان مدرکی مبنی بر بیماری آنها برای مسابقه ندادن ضمیمه کرده است. فدراسیون ایران متذکر شده که بازیکنان ایرانی با هزینه 
شخصی خود در مسابقات شرکت کرده  و مستقیماً برای شرکت در این مسابقات اقدام کرده اند و در نتیجه فدراسیون شطرنج ایران 

مسئولیتی برای تصمیمات بازیکنان نداشته است. 

رای او بس بادبان و حلم او لنگر مراکشتی دولت همی  گوید ه ر ریای مُلْکزانکه خشمش بهره داد از دود و از اخگر مراگفت اه من دل خصمان او سوزم همی گاه جوان هست دور گنبد اَخضَر مرااسب اوگویده ا ر من سوارست آفتاباز کف او کشتی و از حِلم او لنگر مراجود او گوید ه من بخشنده بحرم زانکه هسترش و کرسی بس نباشد کرسی و منبر مرابخت  گوید گر ه  امش خطبه خوانم ر فلک وقف شد ر مدح تو طبع سخن  گستر مراای همه ساه سخاگسترکف میمون تو

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 
جنــگ اول جهانی نومیدانه جنگیدند و رنج کشــیدند. 
کتاب در غرب خبری نیست نه اتهام است، نه اعتراف و 
نه به هیچ وجه ماجرایی قهرمانی، زیرا مرگ برای کسانی 
که با آن دست به گریبان اند، ماجرا به شمار نمی آید. این 
کتاب از نسلی از انسان ها صحبت می کند که جسمشان 
را از مهلکه به در بردند ولی زندگی شــان در جنگ نابود 
شــد. در قسمتی از متن پشــت جلد کتاب آمده است: 
گیرایی این داســتان پرشکوه در اصالت و ســندیت دردناک آن نهفته است. نویسنده خود ناگزیر شده 
اســت در لباس سربازی در ارتش آلمان خدمت کند؛ در جهنمی که چنین گویا و روشن در کتاب در 
غرب خبری نیســت نمایانده، زیسته و از گیرودار آن جان ســالم به در برده است. راوی کتاب حاضر، 
سربازی به نام »پل« است که خاطراتش از دوران جنگ را روایت می کند. سربازی نوزده ساله که همراه با 
دوستان همکاسی اش تحت تاثیر تبلیغات معلم مدرسه اسلحه به دست می گیرند و مشغول نابود کردن 
دنیا و زندگیشــان می شوند. 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 شده بودند صحبت می کند. برای این جوانان ازم نبود از خدمت 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.

اریش ماریا رمارک
اریــش ماریا رمارک در ســال ۱۸۹۸ در آلمان به 
دنیا آمد. وی نویسنده مشهور آلمانی بود که عمده 
شهرتش به خاطر رمان ضد جنگ )در جبهه غرب 
خبری نیست( می شناسند. رمارک بین سال های 
۱۹30 تا ۱۹3۹، خانه ای در سوییس بنا کرد و بر 
آن بود که حتــی موقتی در آن زندگی کند، لکن 
رژیم نازی کتاب های او را که ضد جنگ نوشــته 
شده بود، در آلمان توقیف و تابعیت او را لغو کرد. 
جوانــی او همزمان با جنــگ جهانی اول بود و به 
زیر پرچم خوانده شد تا در جبهه غرب نبرد کند. 
بنابراین نویســنده با آنچه در کتاب آمده است به 
خوبی آشناســت. پس از اتمــام جنگ، رمارک به 
آلمان بازگشــت و دســت به کارهای مختلف زد اما در آخر خبرنگار روزنامه شد و در سال 
۱۹۲۹ کتاب در غرب خبری نیســت را منتشــر کرد. کتابی که ســاده و روان بود و مردم 
جهان را از وحشــت جنگ آگاه می کرد. رمارک بین ســال های ۱۹30 تا ۱۹3۹ خانه ای در 
ســوئیس بنا کرد و بر آن بود موقتی در آن زندگی کند امــا رژیم نازی کتاب های او را که 
ضــد جنگ بود، در آلمان توقیف و تابعیــت او را لغو کرد. اریش         ماریا رمارک به هیچ یک از 
دو گروه هدِف نفرت نازی         ها، یعنی یهودیان و کمونیست         ها، تعلق نداشت. هرگز از او کامی 
در جهت حمایت و یا مخالفت با حزب نازی صادر نشــده بود، در واقع به لحاظ نژادی و از 
نظر ســر و ریخت و افتخاری که نسبت به میراث آلمانی خویش بیان می         داشت، نمونه بارز 
یک آریایی مورد تحسین نازی         ها محسوب می         شد ولی رمان او و توفیق رکوردشکِن آن برای 

محکوم         کردن         اش کافی بود.

فرهنگ

چهل ودومین نشســت از »مجموعه درس گفتارهایی 
درباره  شــمس تبریــزی« با موضــوع »مقدمه ای بر 
انسان شناســی شــمس تبریزی« به صورت مجازی 
برگزار شــد. محمدجواد اعتمادی در این نشســت 
ســخنانش را این  چنیــن آغاز کرد: موانا شــمس 
را نادره مرد شــگرف و عظیمی خطــاب می کند که 
سخنانش و عجایب احوال پیچیدگی های جهان درون 
او و شــخصیت غریب و چارچوب گریز و فهم گریز او 
چندان رازآلود و اســرارآمیز بوده که همچنان پس از 
گذشت قرن ها شمس را از اولیای خداوند می شناسیم 
و نمی توانیم به تمامی آن چنان که هست پرده از روی 
ســیمای او برگیریم. شمس شخصیتی نهان است و 
خود خواسته که نهان از دیده ها باشد. جهان او چندان عظیم بوده که دو جهان بر َشَرف جهان او 
حسد می برد. هر چقدر که موانا مشهور شمس اما مستور است. چنین خواسته بوده که نهان از 
دیده ها باشد و در پرده های راز و ابهام پنهان است. شمس تبریزی سال ها در پرده های راز پنهان 
بوده و همچنان راز وجود شمس در شگفتی ها نهان است اما چاپ کتاب مقاات شمس و تصحیح 
و انتشــار ایــن کتاب امکانی را برای ما ایجاد کرد که فراتــر از آن چه در تذکره ها و در کتاب های 
مناقب درباره شمس آمده و فراتر از آن چه موانا درباره شمس گفته از طریق سخنان خود شمس 
تبریزی بتوانیم راهی به جهان اندیشه ها و معارف او بیابیم. ما باید از طریق سخنان شمس بکوشیم 
دریچه ای به این مساله بگشاییم که این انسان چگونه می اندیشیده و مجموعه نگرش و باور و تعالیم 
و اندیشــه آرای او چه بوده است؟ درباره سخنان شمس کاوش های گوناگونی می توان انجام داد و 

مطالب متنوعی را می توان در مقاات شمس جست وجو کرد.

شمس می خواست نهان از دیده ها باشد


