
 کرونا جان ۲۸۴ نفر دیگر را 
در ایران گرفت

 ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با 
فوت ۲۸۴ بیمار دیگر از مبتایان قطعی در ۲۴ ســاعت گذشته، 
شــمار جانباختگان قطعی این بیماری در کشــور به ۵۰ هزار و 
۵۹۴ نفر رسید.سیما سادات اری دیروز دوشنبه با اعام آخرین 
آمار مبتایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود: در ۲۴ ســاعت 
گذشــته تا ظهر دیــروز )۱۷ آذر ۱۳۹۹( بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی ۱۰ هزار و ۸۲۷ بیمار جدید مبتا به کووید 
۱۹ در کشور شناسایی شــد و هزار و ۶۹۱ نفر بستری شدند. با 
این حساب، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون 
و ۵۱ هزار و ۳۷۴ نفر رسید.ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: 
خوشــبختانه تاکنــون ۷۴۲ هزار و ۹۵۵ نفــر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند. همچنین ۵۷۹۶ نفر 
از بیمــاران مبتا به کووید ۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 
تحــت مراقبت قرار دارنــد و تاکنون ۶ میلیــون و ۴۳۲ هزار و 
۲۲۸ آزمایش تشــخیص کووید ۱۹ در کشــور انجام شده است.

اری افزود: در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ 
شهرســتان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از خطه شمال و استان گیان با 
شما صحبت می کنم، نمودار ابتا و بستری کرونا در این استان 
همچنان صعودی و نگران کننده است، برای کاهش موارد بیماری 
و بیماریابی سریع افراد مبتا طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در 
این استان شروع شده و کمیته های عملیاتی این طرح خدمات 
مراقبت، حمایت و نظارت را در مناطق مختلف این استان انجام 

می دهند.
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این دولت پرهزینه ترین بعد از انقاب
هفته گذشــته در یورونیوز مقاله ای را مطالعه میکردم که به نکات 
داخلی سیاســتهای اقتصادی بعد از پیروزی انقاب اسامی ایران 
اشاره پرداخته بود. این مقاله با مقایسه هزینه اداره کشور ایران بعد 
از انقاب توســط دولتها بطور تلویحی به این موضوع اشاره میکند 
که کشور ما در عدم توازن دخل و خرج نظامی نظارتی برای کنترل 
روند هزینه ســازی ندارد. مجلس در تعامل با دولت متکی به ارقام 
بزرگ بودجه بدون واکنش بــه تصویب توجیه گرانه می  پردازد و 
تبصره هایی را تصویب میکند که روند افزایش در سیر منحنی آن 
برای مردم ما کشــنده اســت. در این شرایط وقتی به گذشته نگاه 
میکنیم عبارتی به ذهن تبادر میکند که مشهور است به: » هرسال 
دریغ از پارسال«. نخستین بودجه ایران پس از انقاب سال ۱۳۵۷ 
بالــغ بر ۲۴۶ میلیــارد تومان بوده ولی این رقم پس از ۴۲ ســال 
و مطابق ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ که دولت حســن روحانی روز 
چهارشنبه گذشته ۱۲ آذر ماه به مجلس ایران پیشنهاد کرده به دو 
هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان رســیده؛ یعنی نزدیک به ۱۰ هزار 
برابر شده است. سال ۵۷ تا سال ۱۴۰۰ به عبارتی ۴۳ سال و بطور 
میانگین یعنی ساانه ۲۳۰ برابر!!. در سه بودجه پیشنهادی نخست 
که توسط دولت موقت مهدی بازرگان و محمدعلی رجایی تهیه و 
اجرا شده، رقم صرف شده برای اداره کشور از ۲۴۶ به ۳۱۶ میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت. این در حالی بــود که آخرین بودجه 
مصوب دوران پهلوی برای ســال ۱۳۵۷ نزدیک به ۴۰۳.۹ میلیارد 
تومان بوده اســت. به عبارتی دولت اول در کشور قصد صرفه جویی 
نسبت به دوره ستم شــاهی داشته است. در دوران ۸ ساله نخست 
وزیری میرحسین موسوی و همزمان با جنگ ایران و عراق، بودجه 
کشــور با حدود ۲۱۴ درصد رشــد از ۳۱۰ به ۹۷۴ میلیارد تومان 
افزایش پیدا می کند اما این رشــد پس از پایان جنگ و در دوران 
هشت ساله ریاســت جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به هزار و 
۳۳۴ درصد می رســد و رقم کلی بودجه کشور ۱۴.۳ برابر می شود. 
در این دوره برای نخســتین بار رقم برنامه مالی یکســاله دولت از 
هزار میلیارد تومان فراتر می رود و تا در ســال ۱۳۷۶ به ۱۸ هزار و 
۸۶۲ میلیارد تومان بالغ می شود. سرعت رشد بودجه در دو دولت 
محمد خاتمی قدری کاهش پیدا می کند و به ۵۹۰ درصد می رسد. 
دولت او که اداره کشــور را با هزینه کرد ســاانه ۲۳ هزار میلیارد 
تومانــی در اختیار گرفته بود با تنظیــم بودجه ۱۵۹ هزار میلیارد 
تومانی برای ســال ۱۳۸۴ تحویل محمود احمدی نژاد می دهد. در 
دوره هشت ساله ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد که ایران از 
یک سو با رشد تاریخی درآمدهای نفتی مواجه شد و از سوی دیگر 
وارد چالش تحریم های بین المللی و وقوع فتنه انگیزی های جریان 
نفوذ علیه نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ شد، هزینه اداره کشور توسط 
دولت در مجموع ۲۸۰ درصد)۳.۸ برابر( رشــد کرد و از ۱۹۱.۵ به 
۷۲۷.۷ هزار میلیارد تومان رسید. اما با روی کار آمدن دولت حسن 
روحانی در سال ۹۲  سیر نزولی سرعت رشد بودجه ایران همزمان با 
تشدید تحریم های اقتصادی آمریکا و افزایش نابسامانی اقتصادی و 
ناکارآمدی دولت های یازدهم و دوازدهم متوقف و حتی کاما وارونه 
شد. در حالی که نخستین بودجه تنظیم و اجرا شده توسط دولت 
روحانی  در سال ۱۳۹۳بدون احتساب بودجه شرکتهای دولتی بالغ 
بر ۸۰۳.۳ هزار میلیارد تومان بود، این رقم بر پایه ایحه بودجه سال 
۱۴۰۰ که روز چهارشــنبه )۲ دسامبر/۱۲ آذر( و به عنوان آخرین 
بودجه تنظیمی دولت دوم روحانی به مجلس پیشنهاد شده، با ۲۰۳ 
درصد رشد به دو هزار و ۴۳۵.۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نزدیک 
به ۳ برابر شده است. لذا میتوان ادعا کرد دولت روحانی در بودجه 
آخر خود، بااترین رشــد هزینه های جاری در دو دهه اخیر را ثبت 
کرده است و نهایتا نتیجه گرفت که این دولت پرهزینه ترین دولت 

بعد از پیروزی انقاب اسامی ایران بوده است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

طا در سال آینده کدام مسیر را برمی گزیند؟
۲۰۲۰ را می توان هر چیزی جز یک سال باثبات توصیف کرد سالی که در آن پاندمی کرونا، دوشنبه و پنجشنبه 
سیاه بازار سهام، جنگ نفتی عربستان و روسیه و انتخابات ریاست جمهوری پرتنش ایالت متحده آمریکا شد تا 
طا موقعیت خاصی را از سر بگذراند.طا  پس از سقوط تاریخی خود در سال ۲۰۱۸ و رسیدن به زیر هزار و ۲۰۰ 
دار در سال ۲۰۱۹ بهبود ۲۰ درصدی را تجربه کرد و سال را با قیمت هزار و ۵۱۹ داری به پایان برد اما افزایش 
قیمت طا به سال ۲۰۱۹ منتهی نشد و در فوریه سال ۲۰۲۰ این فلز گران بها توانست به قیمت هزار و ۶۷۲ دار 
برسد و در اواسط ماه مارس امسال با افزایش عرضه طا در بازارهای مالی قیمت این فلز گران بها تا هزار و ۴۰۰ 
دار پایین آمد اما پس از گذشت چند هفته با کاهش نرخ بهره دوباره طا به مسیر صعودی بازگشت و از مرز هزار 
و ۷۰۰ دار نیز عبور کرد.با بهبود یافتن شرایط اقتصادی آمریکا و رشد ارزش دار طا شروع به عقب نشینی کرد 
و در ماه سپتامبر هر اونس از این فلز گران بها در محدوده ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ دار معامله شد اما با اوج گرفتن دوباره 
نااطمینانی ها در ماه اوکتبر و همراه با انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا این فلز زرد دوباره به قیمت هزار و ۹۶۰ دار در هر 
اونس رسید با این حال طا نتوانست در این قیمت ثابت بماند و با اعام خبر کشف واکسن کرونا توسط شرکت 
داروسازی فایزر،بازارها سبزپوش شدند و طا نیز روند کاهشی را استارت زد و در حال حاضر هر اونس از این فلز 
گران بها هزار و ۸۳۹ دار و ۳۰ سنت قیمت دارد.با این حال ممکن است مسیر حرکت این فلز گران بها در اواخر 
ســال جاری هر لحظه تغییر کند و هر لحظه امکان دارد مهم ترین اهرم تاثیر گذار بر قیمت آن یعنی تورم روند 
حرکت طا را معکوس کند چراکه در حال حاضر کشورها برای فرار از رکود به وجود آمده در چرخه اقتصادی بیشتر 
از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند و تبعات طزریق این نقدینگی تورم بیشتر و رشد بیشتر قیمت طا و کاهش 
بیشتر ارزش پول ملی است.در پیش بینی اخیر قیمت طا تحلیلگران گلدمن ساکس چشم انداز صعودی خود را 
برای سال آینده حفظ کرده اند و هدف قیمتی خود را برای این فلز گران بها در سال ۲۰۲۱ نزدیک به دو هزار و 
۳۰۰ دار در هر اونس اعام کرده اند چراکه به گفته کارشناسان این شرکت سال آینده با بااتر رفتن انتظارات 
تورمی دار آمریکا تضعیف می شود و تقاضای خرده فروشی در بازارهای نوظهور همچنان باا می ماند.تحلیلگران 
سیتی بانک نیز با کارشناسان گلدمن ساکس هم عقیده هستند و به گفته آنها طا در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ تا 
۲ هزار و ۲۰۰ دار باا خواهد رفت و تا پایان سال آینده رکورد ۲ هزار و ۴۰۰ داری خود را خواهد شکست و از 
طرف دیگر تحلیلگران بانک استرالیایی ای ان زد نیز طی یادداشتی پیش بینی کرده اند که این فلز زرد تا پایان 
سال جاری به قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ دار در هر اونس خواهد رسید و تا اوایل سال ۲۰۲۱ به قیمت  هزار و ۳۰۰ 
دار در هر اونس دست پیدا خواهد کرد.از طرف دیگر یکی از تحلیلگران اچ اس بی سی معتقد است که کاهش 
ریسک های ژئوپولیتیک در سال آینده در نتیجه بهبود روابط سیاسی و یا اقتصادی آمریکا با سایر کشورهای دنیا 
در حالی که منجر به سبزپوش شدن بازارهای مالی بزرگ دنیا خواهد شد نااطمینانی های موجود در بازارها را نیز 
کاهش می دهد و این کارشناس شرکت خدمات مالی و بانکداری بریتانیایی بر این عقیده است که به احتمال زیاد 
طا سال جاری را در محدوده قیمتی ۱۹۶۵ دار به پایان برساند و قیمت آن در سال آینده در محدوده هزار و ۹۰۰ 
تا ۲۰۰۰ دار باقی بماند.طبق پیش بینی هایی که امیدوار به کاهش قیمت طا در سال جاری و در سال آینده 
هستند قیمت این فلز زرد تا پایان سال جاری به هزار و ۸۰۰ دار در هر اونس می رسد و همچنین این فلز گران 
بها سال آینده را در محدوده هزار و ۷۰۰ داری به پایان خواهد برد اما تحلیلگران ولت اینوستور بر این عقیده اند 
که طا سال جاری را با قیمت هزار و ۸۹۱ دار به پایان خواهد برد و در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۲ هزار و ۲۵ دار 

خواهد رسید و تا سال ۲۰۲۵ این فلز گران بها به قله ۳ هزار و ۴۸ داری صعود خواهد کرد.

وزیر امورخارجه ضمن تشریح شرایط و تحوات اخیر منطقه، ضرورت هوشیاری و همفکری میان ایران، سوریه و سایر کشورها را بیش از پیش ضروری دانست. 
»فیصل مقداد« وزیر امور خارجه جدید سوریه دیروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان و فیصل 
مقداد وزیر امور خارجه سوریه مسائل مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین مبارزه مشترک علیه تروریسم مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.دو 
طرف با اشاره به روابط گسترده و راهبردی بر اراده خود برای گسترش و تحکیم مناسبات تاکید و پیرامون توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی تبادل 
نظر کردند.ظریف در ابتدای ماقات یاد و خاطره مرحوم ولید معلم وزیر امور خارجه فقید سوریه را گرامی داشت و ضمن تبریک به فیصل مقداد، آمادگی خود 
برای همکاری با وزیر خارجه جدید سوریه را ابراز داشت.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از ادامه روند سیاسی در سوریه، حمایت 
جمهوری اسامی ایران از روند آستانه را مورد تاکید قرار داد و برگزاری اجاس اخیر آوارگان را مثبت ارزیابی کرد.ظریف با تشریح شرایط و تحوات اخیر 
منطقه، ضرورت هوشیاری و همفکری میان ایران، سوریه و سایر کشورها را بیش از پیش ضروری دانست.»فیصل مقداد« وزیر امو خارجه سوریه نیز در این 
دیدار مراتب تسلیت بشار اسد رئیس جمهور و ملت سوریه به دولت و ملت ایران به مناسبت شهادت شهید فخری زاده و همچنین سردار شهید سلیمانی را 
ابراز و برای این دو شهید واامقام رحمت واسعه الهی مسالت کرد.وزیر امور خارجه سوریه با ابراز تشکر و قدر دانی از حمایت های مستمر جمهوری اسامی 
ایران از سوریه در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، به اقدامات نا هنجار آمریکا در منطقه که به افزایش تنش ها منجر شده است نیز اشاره و آن را در چارچوب 
ترجیح منافع رژیم صهیونیستی بر منافع آمریکا در منطقه ارزیابی کرد.فیصل مقداد عزم دولت سوریه برای ادامه مبارزه با تروریسم را مورد تاکید قرار داد و 

همکاریهای مشترک دو کشور در این خصوص را مهم خوانده و آن را گام اساسی جهت بازگشت صلح و آرامش به سوریه دانست.

 جهانگیری: 

برای ادامه تحریم ها باید آمادگی داشته باشیم
 وزیر صمت:

  به دنبال شکستن انحصار 
درحوزه خودرو هستیم

افزایش 498 درصدی قیمت کااهای وارداتی 

وزیر صمت با بیان این که به دنبال شکســتن انحصار در حوزه خودرو هســتیم و این کار را انجام خواهیم داد 
گفت: نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه تولید داخلی نیز باید شرکت های بخش خصوصی را تقویت کنیم 
تا رقیب خودروسازان شوند. علیرضا رزم حسینی  با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و توزیع 
گوشــت مرغ در سراسر کشور است ضمن اینکه خرید مرغ باید توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام گیرد 
افزود: با تفکیک وظایفی که انجام شد، مسئول تامین نهاده های دامی وزارت صمت بوده است که خوشبختانه با 
همکاری بانک مرکزی تاکنون بیش از نیاز های وزارت جهادکشاورزی نهاده ها را تحویل این وزارتخانه داده ایم.

وی اضافه کرد:...

پای ارز 4200 تومانی در میان است
احتمال رانت ۱۶۰۰ میلیاردی از ترخیص بی اجازه ذرت!

 روایت همتی از تاش  برای خرید واکسن کرونا:

پرداخت ارزی برای خرید واکسن کرونا 
با مشکل مواجه است

عبدالناصر همتی در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور تامین واکســن کرونا توضیحاتی ارائه کرد.
در یادداشــت اینستاگرامی  عبدالناصر همتی آمده اســت: برخی نادانسته یا مغرضانه ، سعی در تطهیر 
اقدامات غیر انســانی امریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای دروغین امریکا بر عدم محدودیت بر 
معامات دارو تاکید میکنند، برای ثبت در حافظه تاریخی می گویم:اعام خبر مربوط به توزیع واکســن 
کرونا توســط برخی کشورهای همسایه بین مردمشان تلخ ترین پاسخ به این عده است. از آنجا که خرید 
واکسن کرونا)covax( بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای 
پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز ، به خاطر  تحریم غیر انسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با 
مانع مواجه شــده است.کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U-turn دار برای خریدهای بشر دوستانه، 
نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد.

صندوق بین المللی پول با فشار و تهدید آمریکا ، و علیرغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ گونه مانع 
اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطرح کردن وام بشر دوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را پیدا نکرد.

البته ، انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است که انشااه با همکاری و اقدام به موقع دستگاههای 
ذیربط به نتیجه خواهد رسید. خرید واکسن از دیگر کشورها نیز در دستور کار همکاران وزارت بهداشت 

قرار دارد. اخبار واصله در خصوص تولید داخلی واکسن کرونا نیز امیدوار کننده است.

ظریف در دیدار با وزیر خارجه سوریه:
 هوشیاری میان ایران، سوریه و سایر کشورها بیش 

از پیش ضروری است

5

5

5

3

2

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با تشریح آخرین وضعیت استان های درگیر 
ســیل و مداخات جوی از ارائه درخواست افزایش رقم وام های معیشتی و جبران 
خسارت سیل زدگان به دولت خبر داد.اسماعیل نجار، با اشاره به بارش های اخیر 
در کشــور که عمده استان ها را تحت تاثیر خود قرار داد، گفت: سازمان مدیریت 
بحران کشور درابتدای پاییز دستورالعملی را به استانداران سراسر کشور اباغ کرده 
و بر ضرورت آماده باش آنان برای حوادثی که ممکن اســت در پی نزوات جوی 
ایجاد شود، تاکید کرد. پس از آن نیز در پی پیش بینی های هواشناسی، هشدارها 
و دستورالعمل های ازم را بر حسب استان و منطقه به مدیران کل بحران و تمامی 
دســتگاه های امداد و خدماتی اباغ کرده اســت که در مورد بارش های اخیر نیز 
همین اقدامات انجام شد.وی با بیان اینکه بارش های اخیر سبب بروز آبگرفتگی و 
سیاب در برخی از مناطق استان های خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان 
شد گفت: متاسفانه شدت این بارش ها خساراتی را به هموطنان ما به خصوص در 
دو استان بوشهر و خوزستان وارد کرد که در حال پیگیری برای جبران آن هستیم.

رییس ســازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به وضعیت استان خوزستان گفت: 
در برخی از شهرهای این استان سال هاست که به دلیل نبود نهرهایی برای جمع 
آوری و انتقال آب های ســطحی مشکاتی ایجاد می شود. در این شهرها عمدتا با 
پمپ های قوی اقدام به تخلیه آب می شود که سال گذشته نیز با پیگیری سازمان 
مدیریت بحران کشــور چندین دستگاه پمب قوی برای تخلیه آب اختصاص داده 

شد.

پرداخت وام باعوض معیشتی به آسیب دیدگان سیل
نجار در مورد وضعیت فعلی اســتان خوزستان گفت: در حال حاضر دراین استان 
مشکل جدی وجود ندارد و عمده ارزیابی ها برای تعیین خسارات و جبران آنها نیز 
به اتمام رسیده اســت. ما تاش کردیم که با دست باز نسبت به جبران خسارات 
اقدام کنیم و حتی موارد متعددی که خانه فرســوده ای در مناطق سیل زده قرار 
داشــت، آن را هم در لیست جبران خســارات قرار دادیم. در همین راستا نیز در 
مجموع چهار هزار درخواســت برای وام تعمیرات و ۱۰۰۰ درخواســت برای وام 
ســاخت واحدهای تخریبی و نوسازی در این استان تایید شده است. عاوه بر آن 
۶۰۰۰ وام معیشــتی نیز به حادثه دیدگان پرداخت خواهد شد.وی با بیان اینکه 
بخشــی از این وام ها باعوض و بخشــی دیگر نیز با بازدهی کم است، گفت: وام 
معیشتی از نوع باعوض است و همچنین بخشی از وام های جبران خسارات نیز به 

شکل باعوض پرداخت خواهد شد.

درخواست افزایش مبلغ وام جبران خسارات به دولت

رییس سازمان مدیریت بحران کشور درمورد مبلغ این وام نیز گفت: در درخواستی 
به دولت تاکید کردیم که با توجه به افزایش قیمت مصالح و هزینه ها ازم اســت 
مبلغ این وام ها افزایش پیدا کند که پس از تایید نهایی رقم آن را اعام می کنیم.

نجار در مورد وضعیت اســتان بوشهر نیز گفت: در این استان همچنان ارزیابی ها 
ادامه دارد و فرآیند تعیین خسارت هنوز انجام نشده است. اما پس از نهایی شدن 
مانند استان خوزستان وام های معیشتی، تعمیری و نوسازی به آسیب دیدگان داده 
خواهد شــد.وی با بیان اینکه بارش ها در این استان کم سابقه بوده است، گفت: 
در مناطقی از اســتان بوشهر در عرض سه ساعت بیش از ۱۶۰ میلیمتر بارندگی 
داشتیم که بسیار زیاد اســت. از طرفی دیگر در برخی نقاط مانند وحدتیه، دلیل 
آبگرفتگی شکستگی چند درخت و افتادن آن به رودخانه بود. این درخت ها در زیر 

پلی متوقف شده و آب نیز پشت آن انباشت شده و مشکاتی را ایجاد کرده بود.

پرداخت اجاره بها برای اسکان موقت
رییس ســازمان مدیریت بحران کشور همچنین از پرداخت اجاره بها برای اسکان 
موقت سیل زدگان خبر داد و گفت: به این افراد مبلغی داده خواهد شد تا به شکل 
موقت محلی را برای اسکان خود انتخاب کنند. که این مبلغ عاوه بر مبلغی است 
که تحت عنوان وام معیشــتی و جبران خســارت پرداخت خواهد شد.نجار تعداد 
فوتی های ناشی از این حوادث را نیز هفت تن اعام کرد و گفت: دو نفر در بوشهر 
و پنج نفر در هرمزگان جان خود را از دســت دادند .در این میان فقط یک زن در 
استان بوشهر به دلیل سقوط در آب جان خود را از دست داد و مابقی تحت تاثیر 
غیرمستقیم سیل قرار داشتند. یک نفر در بوشهر به دلیل ریزش ساختمان و پنج 
نفر شامل دو زن، دو مرد و یک کودک نیز که سرنشینان دو خودرو بودند به دلیل 
ریزش کوه جان خود را از دســت دادند.وی با بیان اینکه قطع شدن جدی برق را 
نیز در این استان ها نداشتیم، درباره مسیرهای مسدود شده نیز اظهارکرد: برخی 
ازمسیرها برای پیشگیری از  وقوع خطر،  مسدود شده اند و ما به استانداران اباغ 
کرده ایم که حتما مسیرهای دارای خطر را تا رفع کامل خطر مسدود کنند.رییس 
سازمان مدیریت بحران کشــور در مورد خسارات وارد شده به بخش کشاورزی و 
باغات نیز تصریح کرد: این خســارت ها از طریق بیمه پرداخت خواهد شد. سال 
گذشته ۲۲۸۴ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه کشاورزی کمک کردیم و حدود 
۶۰۰۰ میلیارد تومان نیز با اســتمهال وام کشاورزان موافقت شد. این عزیزان باید 
زمین های خود را بیمه می کردند که خوشبختانه عمده آنان این اقدام را انجام داده 
و خسارتشان نیز از این طریق انجام خواهد شد.نجار با بیان اینکه در حال حاضر و 
طبق اعام هواشناسی موج بارش جدید تا ۱۰ روز آینده در کشور رخ نخواهد داد، 

گفت: امدادرسانی در شهرها و مناطقی که ازم باشد ادامه خواهد داشت.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور اعام کرد

پرداخت وام معیشتی به سیل زدگان
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 رئیسی:گزیده خبر

 قدرت بیشتریعنی هزینه  های دشمن برای اعمال فشار را باا ببریم
رئیس قوه قضائیه با بیان این که بیگانگان باید بدانند که هرگونه 
اعمال فشــار بر ملت بزرگ ایران برای آنها هزینه  دارد، تأکید 
کرد: هرچه دســت ما در برخــورداری از اهرم ها و مؤلفه های 
قدرت پر باشــد، هزینه های دشــمن افزایش می یابد. آیت اه 
ســید ابراهیم رئیسی در جلســه صبح دیروز شورای عالی قوه 
قضائیه، از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسامی به خاطر 
تصویب قانون راهبردی کاهش تحریم ها و وادار کردن دشمن 
به پایبندی و انجام وظایف و تعهداتش در توافقات و قراردادهای 

بین المللی تقدیر کرد.

اقدامات دشمن برای اعمال فشار علیه ملت ایران برای 
آنها هزینه بر است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکــه بیگانگان باید بدانند هرگونه 
فشار بر ملت بزرگ ایران اسامی برای آنها هزینه  خواهد داشت، 
تأکید کرد: هرچه دست ما در برخورداری از اهرم ها و مؤلفه های 
قدرت پر باشد، هزینه های دشمن برای دشمنی و اعمال فشار 

بر ملت افزایش می یابد.

همه باید در برابر دشن نگاه انقابی داشته باشند
رئیســی گفت: در برابر دشمن نگاه همه باید انقابی باشد و با 
نگاه های فردی و سیاســی نباید با این مســائل برخورد کرد و 
مردم انتظار دارند که همه دست اندرکاران و مسئوان با قدرت 
و متناســب با واقعیت های ملــت موضع  گیری کنند و به همه 

پیام بدهند.

آنچه با مقاومت ملت تناسب دارد، تولید قدرت در همه 
عرصه هاست

رئیس قوه قضائیه افزود: در شرایطی که آلمان با موضع سخیف 
خود نشــان داد اروپایی ها از آمریکا پیــروی می کنند، آنچه با 
مقاومت ملت ایران تناســب دارد، تولید قدرت در عرصه های 
اقتصــادی و علمی و امنیتی و دفاعی اســت تــا همراهان و 
همگامان آمریکا متوجه شــوند که به جای فشار بر ملت ایران 

باید به تعهدات خود عمل کنند.

دانشــگاه باید در تولید علم و جنبش نرم افزاری نقش 
فعال داشته باشد

  رئیسی در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو، بر نقش دانشجویان 
در تولید علم و جنبش نرم افزاری تأکید و اظهار کرد: دانشــگاه 
باید در تحقق پیشــرفت و عدالت در گام دوم انقاب اسامی 

پیشگام و نقشی فعال و مؤثر در این زمینه داشته باشد.رئیس 
قوه قضائیه با بیان این که عدالتخواهی و اجرای عدالت در همه 
ایه های کشور مهم است، تصویب قوانین عادانه در نهاد تقنین 
و اجرای عاانه قوانین توســط دستگاه های اجرایی و همچنین 
داوری عادانه در دســتگاه قضا را از الزامات حکمرانی شایسته 

دانست.

جنس آرمان خواهی دانشــجویان بــا مطالبات احزاب 
سیاسی تفاوت دارد

رئیسی از دانشجویان به عنوان جوانان بانشاط، آرمان خواه، صادق 
و دغدغه مند یاد کرد و با بیان اینکه آرمان خواهی دانشــجویان 
از جنس مطالبات احزاب و گروه های سیاســی نیست، تصریح 
کرد: روحیه انقابی دانشجویان ایجاب می کند فضای دانشگاه ها 
هم انقابی باشد و بنا بر تأکید رهبر معظم انقاب، دانشجویان 
هم در تحقق پیشرفت و هم در مطالبه اجرای عدالت پیشگام 
باشند.وی با اشاره به آثار و برکات تعامل دستگاه قضا با نخبگان 
در جهت تبیین اقدامات و برنامه های عدلیه و اطاع از نظرات 
و دیدگاه های آنها، بر لزوم ارتباط مستمر همکاران مجموعه قوه 
قضائیه و سازمان های تابعه با دانشجویان و طاب و سایر اقشار 

جامعه تأکید کرد.

الکترونیک قضایی در  نقش یکپارچه ســازی خدمات 
تسهیل دسترسی مردم به عدالت

رئیس دســتگاه قضا در بخش دیگری از ســخنانش با تقدیر 
از اقدامــات مرکز آمــار و فناوری اطاعات قــوه قضائیه برای 
یکپارچه سازی خدمات الکترونیک قضایی گفت: این اقدام گام 
مهمی در جهت هوشمندسازی نظام قضایی و تسهیل دسترسی 
مردم به عدالت است.رئیسی ابراز امیدواری کرد با بهره مندی از 
ظرفیت  فناوری های نوین و هوشمند شدن همه بخش های قوه 
قضائیه، هم فرآیند دسترسی مردم به خدمات قضائی آسان تر 
شود و هم شرایط کار برای همکاران دستگاه قضا به ویژه قضات 

بهتر شود.

همکاران قضایی ضمن رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اجازه ندهند کار مردم زمین بماند

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در همه واحدهای قضایی برای حفظ 
جان همکاران دســتگاه قضا و ارباب رجوع در برابر کرونا تأکید 
کرد اما در عین حال از مدیران دادگســتری ها و سازمان های 
تابعه خواست که با دادرسی بموقع، اجازه ندهند کوچک ترین 

وقفه و خللی در رسیدگی به کار مردم به وجود آید.

راه اندازی سه شعبه شورای حل اختاف در زندان تهران 
بزرگ

در این جلسه، حجت ااسام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه 
شوراهای حل اختاف گفت: هفته گذشته از زندان تهران بزرگ 
بازدید داشــتیم که در جریان این بازدید، ســه شعبه شورای 
حل اختاف این زندان افتتاح شــد که این شــعبات با حضور 

روحانیونی از قم آغاز به کار کرده است.

آزادی 41 مددجوی اندرزگاه جوانان تهران
وی همچنین خاطرنشــان کرد: در جریان این بازدید، همراه با 
معاون دادستان و دادیاران زندان در اندرزگاه جوانان نیز حضور 
یافتیم و با 350 نفر از مددجویان دیدار کردیم که به واســطه 
این حضور و گفت وگوی رودررو با آنها، زمینه آزادی 41 نفر از 

مددجویان فراهم شد.

بهره برداری از اپلیکیشن »عدالت همراه« در هفته آینده
زارع پور، رئیس مرکز آمار و فنــاوری اطاعات قوه قضائیه نیز 
با اشــاره به افتتاح »درگاه ملی قــوه قضائیه« در هفته جاری 
که برای ایجاد محلی بــرای تجمیع همه خدمات الکترونیکی 
دســتگاه قضا به مردم و تاش برای تســهیل دسترسی آحاد 
جامعــه به عدالت صورت گرفته اســت، اعام کــرد: در هفته 
پیِش رو نیز از اپلیکیشن »عدالت همراه« که امکان ارائه تمامی 
خدمات الکترونیک قضایی به روی گوشی تلفن همراه را فراهم 

می کند، رونمایی خواهد شد.

کاهش 31هزار اعزام و بدرقه زندانیان با اجرای دادرسی 
الکترونیک

وی با توجه به سیاســت قوه قضائیه برای کاهش اعزام و بدرقه 
زندانیان به محاکم قضایی در ایام شیوع کرونا، از افزایش قابل 
توجه دادرسی الکترونیک بین زندان و محاکم قضایی خبر داد 
و یکی از دســتاوردهای این اقدام را کاهــش 31 هزار اعزام و 
بدرقه زندانیان عنوان کرد.زارع پور خاطرنشــان کرد که با اباغ 
رئیس کل دادگستری استان تهران از ابتدای هفته تمامی اعزام 
و بدرقه های اســتان تهران که بخش قابل توجهــی از اعزام و 
بدرقه های کل کشور را به خود اختصاص می داد، تنها از طریق 
دادرسی الکترونیک امکان پذیر خواهد بود که رئیس قوه قضائیه 
با تقدیر از این اقدام به رؤسای دادگستری های استان ها تأکید 
کــرد در ایام کرونا از این ظرفیت برای کاهش تردد زندانیان و 

صیانت از آنها در برابر مخاطرات بیماری کرونا استفاده کنند.

 نماینده ولی فقیه در سپاه:
  پاسداران اجازه دست درازی به انقاب 

را نمی دهند
حجت ااســام حاجی صادقی گفت: تا سپاه هست، انقاب هست و پاسداران 
اجازه دســت درازی به انقاب را نمی دهند.به گزارش وابط عمومی دانشــگاه 
افسری و تربیت پاسداری امام حسین )علیه السام(؛ حجت ااسام و المسلمین 
عبداه حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه در مراسم گرامیداشت روز 
دانشــجو و یادواره شهدای مدافع حرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حسین )علیه السام( در جمع دانشجویان این دانشگاه در سخنانی پاسداری 
را یک نعمت خاص و ویژه عنوان کرد و گفت: فلسفه و کارکرد پاسداری جهاد 
در راه خداست، که به فرموده امام)ره( خداوند این درب را برای خاصان خود باز 
می کند.نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه انقاب زنده و در حال پیشروی 
اســت، گفت: انقاب ممکن است با فراز و نشــیب ها همراه باشد و فتنه های 

گوناگون او را در بر گیرد اما توقف ندارد.
وی افزود: دشــمن در چهل ســال انقاب هرچه در توان داشت برای نابودی 
انقاب به کار بست و انقاب را با انواع فتنه ها مواجه کرد، اما انقاب نه تنها زنده 

ماند بلکه با حرکت پیش رونده الهی، دشمنان خود را عقب راند.
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه سخنانش به بیان اصولی از انقاب و پاسداری 
پرداخت و در تشریح اولین اصل از این اصول عنوان کرد: انقاب زنده و پویاست 
و به فرموده امام راحل)ره(، انقاب چون زنده و در حال حرکت اســت دشمن 
دارد. انقاب زنده و پویای ما چون از خود اثر دارد شیاطین تحمل پیشروی آن 
را ندارند، پس نبرد بین حق و باطل پایان نمی یابد.نماینده ولی فقیه در سپاه 
ابراز کرد: این جنگ تمام نشدنی است و ادامه دارد تا انسان ها محک بخورند و  
افراد گرانبها پیدا شوند و مشخص شود چه کسانی رستگار هستند یا نیستند. در 
پرتو این مبارزه و جهاد است که ارزش انسان ها هویدا می شود.حجت ااسام 
حاجی صادقی به بیان دومین اصل پرداخت و گفت: چون انقاب دشمن دارد 
حافظ و پاسدار می خواهد، یکی از فلسفه های وجودی سپاه این است که نگذارد 
انقاب بمیرد یا بماند و درجا بزند تا دشــمنان دستشان به انقاب برسد.وی 
ادامه داد: فرهنگ پاسداری ریشه در فرهنگ علوی، فاطمی و حسینی علیهم 
الّسام دارد. فریاد پاسداران این است که »اگر می توانید از ما بگذرید و سر ما را 
ببرید اما اجازه نمی دهیم دستتان به انقاب برسد.«نماینده ولی فقیه در سپاه با 
بیان این که با گذشت روزگاران پاسداری از انقاب حساس تر، مهم تر و دشوارتر 
شــده است، گفت: در هر زمان باید در برابر حمله و تهاجم دشمن سنگر زد و 
با اقداماتش مقابله کرد. در همه صحنه ها، مسئولیت ها و نبردهای سخت و نرم 

باید بایستیم و نگذاریم سر سوزنی به این انقاب خدشه وارد شود.
وی عنوان کرد: تا سپاه هست، انقاب هست و پاسداران اجازه دست درازی به 
انقاب را نمی دهند، فتنه ها را به فرصت و حمله ها را به دفع محکم و پرهزینه 
تبدیــل می کنند.حجت ااســام حاجی صادقی قوی شــدن را از مؤلفه های 
پاســداری خواند و بیان کرد: پاســداری دو نوع قدرت می خواهد؛ یک قدرت 
بیرونــی که فراگیری علوم و فنون نظامی اســت و دومین رکن قدرت، قدرت 
درونی است که با علم و مبانی اعتقادی، معنویت، دین ، وایت و قرآن به دست 
می آید.وی اضافه کرد: پاســداری یعنی سربازی و تبعیت از وایت، وایت نیز 

همان زمینی شدن فرمانروایی خدا و تجلی توحید است.
در پایان مراسم از خانواده معظم شهیدان ستار اورنگ، حسن اکبری، ابراهیم 
عشریه، مهدی طهماسبی، عباس دانشگر و حسین جوینده از شهدای دانشگاه 
افســری و تربیت پاسداری امام حســین )علیه السام( توسط حجت ااسام 

حاجی صادقی و سردار غامی فرمانده دانشگاه تقدیر شد.

بادامچیان:
جامعه روحانیت می تواند محور وحدت 

اصولگریان باشد
دبیرکل حزب موتلفه اســامی گفت: جامعه روحانیت می تواند محور وحدت 
اصولگریان باشد، به همین جهت هر اقدامی تحت هر عنوانی در جهت تضعیف 
این وحدت آسیب زا است. اسداه بادامچیان در اعام مواضع هفتگی این حزب، 
با اشاره به انتخابات ســال 1400، گفت: حزب موتلفه اسامی برای انتخابات 
سال آینده اعتقاد به وحدت همه نیروهای ارزش گرا دارد، زیرا شرایط جهانی، 
بحران همه جانبه آمریکا و کشــورهای سه گانه اروپایی، مشکات اقتصادی و 
سیاســی منطقه، مشــکات کرونایی، گام دوم انقاب اسامی و ضرورت حل 
مشــکات مردم ایجاب می کند که همه نیروها با هم در وحدت و همراهی و 
یاری دهی به یکدیگر قرار گیرنــد.وی تصریح کرد: جامعه روحانیت می تواند 
محور این وحدت برای همگان باشد، لذا هراقدامی تحت هر عنوانی در جهت 
تضعیف این وحدت باشد را آسیب زا می داند که موجب تجری دشمنان اسام 
و جریانات مسئله دار خواهد شد و از همگان دعوت می کنیم در محور وحدت و 
تجمع همه نیروها اقدام کنند.دبیرکل حزب موتلفه اسامی در بخش دیگری از 
سخنان خود تاکید کرد: مواضع ایران در برابر رویدادهای جهانی باید یکپارچه 
و هماهنگ در چارچوب رهنمودهای، ولی امر مسلمین باشد و مجلس و دولت 
و همه قوا با هم همراهی کنند، اگر دولت در موردی نظر خاصی دارد طبق اصل 
قانون اساسی و با رهبری در میان بگذارد.بادامچیان اظهار داشت: ایران به هیچ 
وجه از حقوق مسلم هسته ای صلح آمیز و سایر حقوق خود در برابر فشارهای 
بیگانگان کوتاه نیامده و نخواهد آمد.وی تصریح کرد: اگر آمریکا در سیاســت 
جدید دولت آینده خود بخواهد مسیر زورگویی ها را ادامه دهد همانطور که در 
40 ســال گذشته به جایی نرسیده باز هم شکست قطعی خواهد خورد و اگر 
بخواهد از این مسیر غلط بازگردد باید ابتدا بدون هرگونه مذاکره با لغو تحریم ها 
و استرداد حقوق تضعیف شده ایران شروع کند، واا در استمرار تهدید و قلدری 
و تحریم هیچگونه انتظاری جز مقاومت و پشیمان کردن زورگویان نباید داشت.

دبیرکل حزب موتلفه اســامی همچنین با تبریک روز دانشجو و گرامیداشت 
خاطره شهدا و مقاومت دلیرانه دانشجویان در 1۶ آذر از جوانان و دانشجویان 
خواست که خود را برای گام دوم انقاب اسامی و نقش سرنوشت ساز جوانان 
در آن مجهز کنند و موجی جدید در دانشگاه ها و محیط های دانشجویی پدید 
آورند که تمدن نوین اســامی را پایه گذاری کند.بادامچیان در ادامه با اشاره 
به بودجه ســال 1400، تصریح کرد: دولت باز هم نتوانست تحولی در بودجه 
نویسی داشته باشد و تکرار همان بودجه نویسی غلط باز هم مشکات کشور و 
مردم را افزایش خواهد داد.وی اظهار داشت: تنها انتظار از نمایندگان مجلس 
اســت که دراین باره، اقدام اساسی و کاری موثر و راهگشا انجام دهند.دبیرکل 
حزب موتلفه اســامی به مقاومت مردم یمن هم اشــاره  کرد و گفت: ثمرات 
مقاومــت ملت قهرمان یمن، پیروزی های اخیر آنهاســت که با ادامه مقاومت 
و جهاد تهاجمی به یاری خــدای منتقم خون مظلومان، پیروزی نهایی آن ها 
نزدیک خواهد بود.بادامچیان گفت: رژیم صهیونیستی مانند اربابش آمریکا در 
گرداب متعفن فســاد، فحشــا، فقر فرو رفته و روز بــه روز به پایان نکبت بار 
خود نزدیک می شود.وی تاکید کرد: در چنین شرایطی ملت قهرمان فلسطین، 
انتفاضه را با راهکاری جدید و شــجاعت بیشتر افزایش دهند که نصر و فتح از 

خداوند متعال است.

 عرف: 
ارتقای مشارکت سیاسی در انتخابات 

۱۴۰۰ یک وظیفه ملی است

معاون سیاســی وزیر کشور گفت: اســتفاده از خرد جمعی و دیدگاه های 
مختلف امری مهم اســت و امروز باید همه برای ارتقای مشارکت سیاسی 
در کشور احساس مسئولیت کنیم. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور 
و رئیس کمیســیون ماده 10 احزاب در نشســت روز گذشته هم اندیشی 
دبیران کل احزاب و گروه های سیاســی که در ســالن پیامبر اعظم)ص( 
در محل وزارت کشــور برگزار شــد با اشــاره به 1۶ آذر که مزین به روز 
دانشجو است؛ گفت: 1۶ آذر، سالروز حرکت انقابی، ضد استکباری و ضد 
استبدادی دانشجویان را پاس می داریم.وی با اظهار اینکه امسال به خاطر 
شرایط کرونایی توفیق پاسداشت روز دانشجو در دانشگاه ها حاصل نشد؛ 
گفت: به اســتانداران تأکید شــد که ارتباط مجازی و ویدئوکنفرانسی با 
دانشــگاه ها برقرار شــود تا حداقل باب گفت وگو باز بماند.رئیس ســتاد 
انتخابات کشــور در ادامه صحبت های خود با اشــاره اینکه اســتحکام و 
پایداری نظام جمهوری اســامی در حضور و مشــارکت باای مردم در 
صحنه ها بوده است؛ گفت: در آستانه انتخابات سراسری ریاست جمهوری و 
شوراهای اسامی شهر و روستا در خردادماه سال آینده قرار داریم و باید 
تمام تاش و دغدغه مان، برگزاری انتخاباتی قانونی، ســالم و با مشارکت 
باا باشد.عرف تصریح کرد: باید احساس اطمینان را برای مردم عزیزمان 
در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و مسئله سامتی برای حضور در 
پای صندوق های رأی ایجاد کنیم.وی با تاأکید بر اهمیت مشارکت مردم 
در انتخابات 1400 گفت: انتخابات 1400، انتخاب رئیس جمهوری آینده 
کشور است و طبیعی اســت که هر چه میزان مشارکت باا باشد, اقتدار 
نظام در داخل و صحنه بین المللی تقویت می شــود.معاون وزیر کشور در 
بخش دیگری از صحبت های خود به ظرفیت احزاب در کشور اشاره کرد 
و گفــت: در حال حاضر 120 حزب مجوزدار در کشــور در حال فعالیت 
است و فعالیت این احزاب می تواند بر افزایش مشارکت در انتخابات مؤثر 
باشد و به انتخابات تنوع و زیبایی خاصی بخشد.عرف اظهار داشت: وزارت 
کشور آمادگی باایی برای اخذ نظرات سازنده و جدید در مسئله برگزاری 
انتخابات در شرایط کرونایی دارد و در این خصوص فراخوان ویژه ای هم از 
سوی روابط عمومی و اطاع رسانی وزارتخانه منتشر شده است.وی گفت: 
استفاده از خرد جمعی و دیدگاه های مختلف امری مهم است و امروز باید 
همه برای ارتقای مشــارکت سیاسی در کشور احساس مسئولیت کنیم.

رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به احتمال وجود بیماری کرونا 
در زمان برگزاری انتخابات 1400 تصریح کرد: نیازمند این هستیم که از 
تجارب موجود در انتخابات هایی که طی ماه های گذشته در دنیا نظیر کره 

جنوبی, روسیه و ... برگزار شده، استفاده کنیم.

 قالیباف:
 قفل های صنعت هسته ای کشور به برکت خون شهید 

فخری زاده باز شد
رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه طرح مصوب مجلس از 4 ماه قبل در دستور کار 
کمیســیون قرار داشت، گفت: خون شهید فخری زاده باعث شد کاری که بررسی آن زمان 
زیادی می برد، ســریع تر به نتیجه برسد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، 
به منظور تجلیل از شــهید فخری زاده در منزل ایشان حضور یافت و با خانواده شهید دیدار 
کرد.رئیس مجلس در این دیدار با تأکید بر روحیه علمی و عرفانی شهید فخری زاده گفت: 
روحیه علمی و جهادی دانشــمندان در حوزه دفاعی و هسته ای همواره کشور را در مسیر 
توســعه قرار داده است که شهید فخری زاده از جمله مصادیق چنین دانشمندانی در کشور 
بود.وی با بیان اینکه افرادی همچون شهید فخری زاده باعث تولید قدرت و عزت در کشور 
شدند، اظهار داشــت: به طور قطع آثار و خدمات شهید فخری زاده به عنوان برگ زرینی در 
تاریخ علمی و مطالعاتی کشور ماندگار خواهد شد.قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه خون 
شــهید فخری زاده قفل های بسته صنعت هســته ای را باز کرد، تصریح کرد: طرح مصوب 
مجلس از 4 ماه قبل در دســتور کار کمیسیون قرار داشت اما خون شهید فخری زاده باعث 
شد کاری که بررسی آن زمان زیادی می برد سریع تر به نتیجه برسد.رئیس قوه مقننه افزود: 
از خداوند توفیق می خواهیم که ما نیز با فرهنگ شــهدایی همچون فخری زاده در مســیر 
سیدالشــهدا)ع( گام برداریم و در این مسیر یاور رهبری و خدمتگزار مردم باشیم.وی اضافه 
کرد: به طور حتم خون شهید سلیمانی و شهید فخری زاده عزت و استقال کشور را حفظ و 
تقویت خواهد کرد و باعت تداوم راه انقاب می شود.رئیس مجلس شورای اسامی در پایان 
شــهید فخری زاده را شخصیتی با روحیه و فرهنگ جبهه و جهاد و پرورش یافته در مکتب 
حضرت امام توصیف و خاطرنشان کرد: عموم جامعه بعد از شهادت شهید فخری زاده تا حد 
مختصری با عظمت شــخصیت و کار ایشان آشنا شدند که همه این ها ناشی از گمنامی و 

تواضع شخصیتی این شهید بزرگوار بود.

 رئیس سازمان بازرسی:
 با مقصران سیل و آبگرفتگی به شدت 

برخورد می کنیم 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور  گفت: مردمی که ۸ سال دفاع مقدس 
پیشــگام خدمت و مقاومت بودند، شایسته بهترین خدمات هستند و 
انتظار می رود کار اساســی برای مشکل جمع آوری آب های سطحی و 
فاضاب انجام شود.به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، 
حجت ااسام والمسلمین درویشیان که با دستور ریاست قوه قضائیه به 
منظور بررســی مشکات ناشی از سیل و آبگرفتگی به خوزستان سفر 
کرده است در جمع تعدادی از مسئوان استانی مرتبط با سیل افزود: 
کار گذاشتن پمپ، عاج موقت است و باید کار بصورت ریشه ای انجام 
شــود، ما به دوستان گفته ایم کم کاری هایی که انجام شده از سوی هر 
نهادی که بوده مورد بررســی قرار بگیرد و اگر ترک فعلی انجام شده، 
ســازمان بازرســی ورود کند.وی با بیان اینکه این حق طبیعی مردم 
اســت که هم آب شرب مناسب و هم سیستم فاضاب درست داشته 
باشــند، خاطرنشان کرد: اختاف نظرها باید در جهت خدمت به مردم 
کنار گذاشــته شوند و یک بار برای همیشــه باید تکلیف این موضوع 
مشــخص شود و اینجور نباشد که هر سال بیاییم راجع به این مسئله 
بحث کنیم. درویشیان با اشاره به ضرورت ارائه گزارش، حسب دستور 
رئیس  قوه قضائیه به ایشان در خصوص ترک فعل های صورت گرفته در 
این حوزه افزود: اینکه بگوییم باران زیاد باریده که توجیه خوبی نیست. 
کما اینکه در نقاط زلزله خیز، ساختمان ها را برای تحمل 9 ریشتر هم 
پیش بینی می کنند و این موضــوع در بحث آبگرفتگی ها و فاضاب و 

آب های سطحی خوزستان باید لحاظ شود.

مدیر عامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: 
از تمامی شــرکت های هواپیمایی کشور در بخش ارایه 
خدمات حمایــت می کنیم و کارهای فنی آنها را بدون 

هیچ گونه افزایش نرخی به انجام می رسانیم.
 بــه گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر ســرتیپ 
دوم افشــین خواجه فرد مدیرعامل ســازمان صنایع 
هوایــی وزارت دفاع گفت: به رغــم وجود تحریم های 
ظالمانه و عدم دریافت هرگونه کمک خارجی آن هم در 
شــرایط کرونایی کشور،  تعمیرات اساسی هواپیماهای 
مســافربری و ارائه خدمات فنی و مهندسی به شرکت 
هــای هواپیمایی، همچنان ادامه خواهد داشــت.مدیر 
عامل ســازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح با تبریک 
روز جهانــی هواپیمایی به تمامی تاشــگران فعال در 
حوزه صنعت حمل و نقل هوایی کشور  گفت: براساس 
دســتورالعمل صادره به زیر مجموعه های این سازمان 
اعام کرده ایم برای دریافت مطالبات از شــرکت های 
هواپیمایی برای ارائه خدمات، هیچگونه فشــاری را به 
آنها تحمیل نکرده و بــرای جلوگیری از توقف ناوگان 
هوایی مســافربری از هیچ گونه گوششی دریغ نکنند.

وی با بیان اینکه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 
از زیرســاخت های عظیمی در خصوص ارائه خدمات 
فنی و مهندسی در چند دهه اخیر برخوردار بوده است، 
گفت: خدمات ارائه شده به هواپیماهای مسافربری برابر 
اســتانداردهای روز دنیا ارائه می شود و در این زمینه 
پاســخگوی نیازهای فنی و مهندســی شــرکت های 
هواپیمایی هســتیم.امیر خواجه فرد با اشاره به شرایط 
کرونایی کشــور با وجود تحریم ها گفت: برای کاهش 

اثــر تحریم ها در شــرایط کرونایی موجــود از تمامی 
شــرکت های هواپیمایی کشور  در بخش ارایه خدمات 
حمایت می کنیم و کارهای فنی آنها را بدون هیچ گونه 
افزایــش نرخی به انجام می رســانیم. امیر خواجه فرد 
افزود : با توجه به آسیب شناسی انجام شده، باور داریم 
که  باید با اســتفاده از  ظرفیت های داخلی کشور، کار 
خــود را انجام دهیم  و برابــر رهنمودهای مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( که بر ما تکلیف شده است، همه 
باید دســت به دســت هم داده و به هم کمک کنیم تا 
فشارهای اقتصادی کاهش یابد. وی افزود:  بحث تحریم  
یک نوع جنگ اســت و به لحاظ نوع ماهیت خود یک 
جنگ اقتصادی اســت که دامنه آن به جنگ فناوری 
کشیده شده اســت.امیر خواجه فرد خاطر نشان کرد:  
این مهم نشــان می دهد که بحث تحریم ها یک بحث 
مبتنی بر توان داخلی اســت و به هر میزان که ما توان 
داخلی افزایش دهیم به همان میزان  تحریم ها خود به 
خود شکسته خواهد شد و این اتفاقی است که ما در افق 
آینده در بخش هوایی که مرزهای دانش را گســترش 

می دهیم خواهیم دید.

 امیر خواجه فرد: 
تعمیرات اساسی هواپیماهای مسافربری بدون افزایش قیمت ادامه دارد
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استانها  جهانگیری: 

برای ادامه تحریم ها باید آمادگی داشته باشیم
معــاون اول رئیس جمهــور با اشــاره به شــرایط پیش رو و 
چشم اندازها نسبت به آینده، گفت: باوجود احتمال تغییر در 
سیاســت های دولت آینده آمریکا، همچنان باید برای شرایط 

سخت و ادامه تحریم ها آمادگی و برنامه داشته باشیم.
معــاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانــی از عملکرد مثبت 
اتــاق ایران و بخش خصوصی در دوره فشــارهای حداکثری 
آمریکا، تأکید کرد: اقتصاد کشور بدون حضور بخش خصوصی 
پیش نخواهد رفت و برای این منظور ازم اســت سیاســت 
فرهنگی مناســبی از بخش خصوص پشتیبانی کند. شافعی، 
رئیس اتاق ایران هم در این نشست خواستار توجه به نظرات 
بخش خصوصی برای توســعه تجارت شد.در سال های اخیر 
که تحریم ها بار دیگر بر اقتصاد ایران ســایه افکنده اســت، 
فعــاان اقتصادی و اعضای اتاق ایران در نشســت هایی که با 
مسئوان و دولتمردان داشته اند، بارها اعام کرده اند که بخش 
خصوصی به رغم محدودیت های ناشــی از تحریم با توجه به 
مناسبات و روابط خود در بازارهای هدف می توانند در پیشبرد 
اهداف کشور نقش آفرین باشــد.در نشست مشترک اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با فعاان اقتصادی که با 
حضور غامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمدرضا انصاری 
نایب رئیس اتاق ایران، محمدرضا کرباسی معاون امور بین الملل 
اتاق ایران، غامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه، حمید زادبوم رئیس ســازمان توســعه تجارت و 
روســای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و برخی از کشورها 
برگزار شد، بر این نقش آفرینی تأکید شد. اسحاق جهانگیری 
اعــام کرد که بدون حضور بخش خصوصی، اقتصاد کشــور 
پیش نخواهد رفت.غامحســین شافعی رئیس اتاق ایران نیز 
در این نشست ضمن برشمردن مهم ترین موانع توسعه تجارت 
با کشورها، خواستار توجه به نظرات بخش خصوصی در روند 
تصمیم گیری ها شد.عاوه بر این، رئیس اتاق ایران ظرفیت های 
اتاق های مشــترک بازرگانی را در توسعه تجارت به خصوص 
تجارت با کشــورهای اروپایی و منطقه ای موردتوجه قرار داد 
و بر ضرورت انتخاب رایزنــان بازرگانی از میان فعاان بخش 
خصوصی تأکید کرد.تســهیل مراودات تجاری با کشورهای 
اروپایی و منطقه ای از طریق حل مشکات نظام بانکی و مالی 

از دیگر موضوعاتی بود که شــافعی در این نشست موردتوجه 
قرار داد و تأکید کرد پیشنهادهای بخش خصوصی برای حل 

این مشکات، بسیار راهگشا خواهد بود.

اقتصاد کشــور بدون حضور بخــش خصوصی پیش 
نمی رود

معاون اول رئیس جمهور در این نشســت خاطرنشــان کرد: 
فعاان اقتصادی مردانه پای کار آمدند و عملکرد خوبی داشتند 
و با تأســی از راهبرد مقاومت مورد تأکید مقام معظم رهبری 
توانستند سیاست فشار حداکثری آمریکا را با شکست مواجه 
کنند.اســحاق جهانگیری با اشاره به اهمیت حمایت از بخش 
خصوصی از طریق سیاســت های فرهنگی مناسب در کشور، 
یادآور شد: اقتصاد کشور بدون حضور بخش خصوصی پیش 
نخواهد رفت و برای این منظور ازم اســت سیاست فرهنگی 

مناســبی از بخش خصوص پشتیبانی کند زیرا اگر جامعه به 
لحاظ فرهنگی با بخش خصوصی همراهی نداشته باشد، امکان 
فعالیت و رشد آنها و به تبع آن توسعه اقتصادی محقق نخواهد 
شــد.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید با عقل و 
تدبیر و همراهــی فعاان اقتصادی از فرصت های پیش رو در 
راســتای منافع مردم و اقتصاد کشور استفاده کنیم، تصریح 
کرد: باید صدایی واحد از همه مسئوان قوای سه گانه و فعاان 
اقتصادی شــنیده شود تا دنیا بداند که با کشوری یکپارچه و 

متحد روبه رو است.

او با قدردانــی از عملکرد و اقدامات مثبت اتاق ایران و بخش 
خصوصی در دوره فشــار حداکثری آمریکا گفــت: در دوره 
تحریم های ظالمانه بخش زیادی از درآمدهای نفتی کشــور 
محقق نشــد اما بااین وجود جریان تولید در کشور ادامه پیدا 

کرد و خوشــبختانه با کمبــود کاا مواجــه نبودیم که این 
دستاوردها نتیجه عملکرد فعاان اقتصادی و صادرکنندگان 
و واردکنندگان بوده است که اقتصاد کشور را سرپا نگه داشته 

است.

بخشنامه های دوران فشار، اصاح خواهد شد
او با بیان اینکه بخش خصوصی و فعاان اقتصادی نقش مؤثر و 
تعیین کننده ای در تعامات اقتصادی با کشورهای دیگر دارند، 
تصریح کرد: با توجه به محدودیت های منابع ارزی کشور، اگر 
گشایشی در ایام پیش رو حاصل شود باید منابع مالی مسدود 
شده در کشــورهای دیگر را آزاد کنیم تا این منابع به چرخه 
اقتصادی کشــور بازگردد.جهانگیری در ادامه کاهش ســطح 
سرمایه گذاری در ایران طی سالیان اخیر را نگران کننده برای 
آینده کشــور دانست و از اتاق ایران خواست، برنامه ریزی های 
ازم را برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
خارجی انجــام دهد.معاون اول رئیس جمهــور درباره برخی 
گایه های بخش خصوصی نسبت به اباغ مقررات و بخشنامه ها 
در دوران تحریم نیز گفت: بسیاری از این بخشنامه ها در دوره 
فشار حداکثری اباغ شد و هدف این بود که اقتصاد و زندگی 
مردم دچار فروپاشی نشود اما درصورتی که شرایط تغییر کند و 
گشایشی حاصل شود، بخشنامه ها و مقررات دست و پاگیر که 
مختص دوران فشار و تحریم بوده، اصاح خواهد شد.او از اتاق 
ایران خواســت فعالیت اتاق های مشترک ایران با کشورهای 
دیگر به خصوص کشــورهای هدف صادراتی و همسایگان را 
جدی تــر بگیرد و با توجه به صحبت هــای رئیس اتاق ایران، 
زمینه فعالیت رایزن های اقتصادی را در این کشــورها فراهم 
کند.جهانگیری با اشــاره به شــرایط پیش رو و چشم اندازها 
نسبت به آینده، گفت: باوجود احتمال تغییر در سیاست های 
دولت آینده آمریکا، همچنان باید برای شرایط سخت و ادامه 
تحریم ها آمادگی و برنامه داشته باشیم و امنیت غذایی مردم و 
تأمین کااهای اساسی و دارو را در اولویت برنامه ها قرار دهیم. 
هرچند نباید نسبت به آینده مأیوس و ناامید بود و ضمن حفظ 
آمادگی برای مواجهه با بدترین شرایط، نسبت به تغییر شرایط 

نیز خوش بین باشیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر کرج
ایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده 
اختیارات شوراها را سلب و کاهش می دهد

خزانه دار و رئیس کمیســیون شهرســازی، معماری و 
بافت های فرســوده شورای شــهر کرج گفت: تصویب 
ایحه تمدید قانون مالیات بــر ارزش افزوده اختیارات 
شــوراهای شهر را سلب و کاهش می دهد.احد رسولی 
عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و بیست 

و ششمین جلسه رسمی شورا با بیان اینکه اختیار نهاد شوراهای شهر در حوزه 
وضع عوارض شهری از شــوراها سلب و به وزارت کشور واگذار شد، اظهار کرد: 
مجلس شورای اسامی در آذرماه سال جاری به جمع بندی کمیسیون اقتصادی 
مجلــس در خصوص ایحه ارزش افــزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به 
شورای نگهبان ارائه کرد.وی با بیان اینکه ایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات 
ایحه درآمدهــای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشــتراکات 
زیادی بودند، در زمان مجلس دهم از ســوی دولت با رویکرد تمرکزگرایانه ارائه 
شــد، گفت: این ایحه پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتا با رفع بخشــی از 
نگرانی های مدیریت های شــهری، نهایتا به تصویب مجلس هم رســید و پس 
از ارائه به شــورای نگهبان با ایرادتی مواجه شــد.عضو شورای شهر کرج گفت: 
کمیســیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان 
مدیریت های شــهری اعم از شوراها و شهرداری ها نسبت به جمع بندی برای 
رفع ایرادات اقدام و متاســفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای 
اسامی به تصویب رسید، تصمیمی که به دلیل شرایط خاص کشور آنهم پس از 
ترور دانشمند عزیز هسته ای و دفاعی کشورمان، تحت تاثیر قرار گرفت و توجهی 
به آن نشــد و عما مغفول ماند.رسولی یادآور شد: به موجب مجموعه تغییراتی 
کــه در مواد و تبصره های ایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده 53 این 

مصوبه اعمال شده است.

رییس شورای اسامی شهر تبریز:
 برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا تراموا 

را راه اندازی می کنیم
آذربایجان شــرقی - فاح: رییس شورای اسامی شهر 
تبریز گفت: یکی از اهداف مهم شــورای اسامی شهر 
تبریز در دوره پنجــم، راه اندازی خطوط مترو بود که 
شاید بیشترین هزینه را هم در پی داشته است. شهرام 
دبیری در بازدید از چهار ایســتگاه در شــرف افتتاح 

قطار شهری تبریز با اعام این مطلب افزود: در راستای سیاست گذاری شورای 
اسامی شــهر برای بهره برداری از خطوط مختلف مترو، اکنون چهار ایستگاه 
از خط 1 آماده بهره برداری اســت که قرار است 2۷ آذر توسط ریاست محترم 
جمهوری افتتاح شود.وی با بیان اینکه برای این چهار ایستگاه، در مجموع ۷50 
میلیارد تومان هزینه شــده است، اضافه کرد: تمامی ایستگاه های خط 1 تقریبا 
آماده شــده و فقط یک ایســتگاه از این خط باقی مانده اســت. رییس شورای 
اسامی شهر تبریز ادامه داد: در حال برنامه ریزی برای خطوط 2 و 3 هستیم تا 
با تامین و پشتیبانی مالی ازم، پیشرفت کار در این خطوط با سرعت انجام شود.

وی افزود: یکی از برنامه های مهم شــورای اســامی شــهر در دوره پنجم، راه 
اندازی خطوط مترو بود که شــاید بیشترین هزینه را هم در پی داشته است اما 
خوشبختانه می بینیم که این چهار ایستگاه به خوبی آماده بهره برداری شده و 
به زودی تقدیم شــهروندان عزیز تبریزی خواهد شد. شهرام دبیری در خصوص 
احداث سایر خطوط قطار شهری تبریز در سال های آینده، گفت: ما از شهردار و 
سازمان قطار شهری یک برنامه و طرح جامع برای خطوط مختلف مترو خواسته 
ایم؛ چرا که این پروژه بزرگ، بســیار پرهزینه است و احداث یک کیلومتر از آن 

نزدیک ۷00 میلیارد تومان هزینه دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
حمایت از شرکت های دانش بنیان و 

دانشجویان ایده پرداز
 ویژه برنامه گرامیداشــت روز دانشــجو و پرسش و 
پاســخ دانشــجویان با حضور رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی مازندران و جمعی از اعضای هیئت رئیسه 
این دانشــگاه و نمایندگان دانشجویی  در سالن قلم 
برگزار شد.دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران در ســخنانی با گرامی داشت یاد شهدای دانشجویی 
عدالت خواه که در راه مبارزه با اســتبداد جان خود را از دســت دادند گفت : 
امیدواریم همواره در مسیری که این شهدا برای ما ترسیم کردند حرکت کنیم 
.رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با اشاره به ترورهای ناجوانمردانه که 
باعث از دســت دادن شخصیت های ارزشمندی چون سردار شهید سلیمانی 
و دانشمند شهید فخری زاده شــد اظهار کرد: اگر بتوانیم به وظایف اساسی 
خود عمل کنیم به خواسته های این شهیدان جامعه عمل می پوشانیم.وی با 
اشاره به شیوع بیماری کووید19 در دنیا اضافه کرد : بیماری کرونا در وضعیت 
زندگی بشــر امروزی تاثیر گذار بود و آثار این تغییر را می توان در شیوه ها و 
سبک زندگی مشاهده کرد.وی با تاکید بر اینکه مشخص نیست تا چه زمانی 
این وضعیت ادامه پیدا می کند گفت: در برخی از مناســبات ، شیوه زندگی و 

رفتار  اجتماعی نیاز به باز تعریف داریم.

سخنگوی بودجه 1400:
یک هزار میلیارد تومان برای خرید واکسن 

کرونا اختصاص یافت
ســخنگوی بودجه 1400 با اشــاره به ویژگی های بخش سامت در بودجه 
سال آینده، از رشد 138 درصدی اعتبارات وزارت بهداشت و پیش بینی یک 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا خبر داد.»مژگان خانلو« 
دیروز دوشنبه درباره ویژگی های بخش سامت در ایحه بودجه سال آینده 
اظهارداشت: هدف اصلی نظام سامت، تأمین، حفظ و ارتقای سامت، ایجاد 
هماهنگی برای تأمین مالی ارائه خدمات و ســرمایه گذاری در تولید منابع 
انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو است.سخنگوی بودجه 1400 افزود: ایجاد 
این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و مؤثر است 
که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. 
این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا 
ضمن تأمین ســامت برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد.وی با بیان 
اینکه وزارت بهداشــت به نمایندگی از دولت، مسئولیت سامت را بر عهده 
دارد و تأمیــن منابع مالی و اعتبارات موردنیاز جهت تحقق اهداف موردنظر 
به خصوص در دوران شــیوع ویروس کرونــا از اهمیت مضاعفی در ایحه 
بودجه سال 1400 کل کشــور برخوردار است، افزود: برای جبران خدمات 
کادر درمان و اعمال افزایش های قانونــی حقوق و مزایا، اعتبارات موردنیاز 
برای تولید یا واردات واکســن کرونا و تجهیز مراکز درمانی و افزایش تعداد 
تخت های بیمارستانی، اعتبارات و تمهیداتی در بودجه سال آینده پیش بینی 
شده است.خانلو با مقایسه برنامه مالی یک ساله بخش سامت در سال 1400 
نسبت به بودجه امســال، گفت: دولت در بخش اعتبارات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، رشد 138 درصدی را در بودجه سال آینده نسبت 
به امسال پیشــنهاد کرده و براین اســاس اعتبار این وزارتخانه از 32 هزار 
میلیارد تومان به ۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.وی درباره 
حقوق کادر بهداشــت و درمان در سال آینده نیز گفت: با احتساب افزایش 
اعمال شده در اسفندماه ســال گذشته )افزایش امتیازات فصل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشور( و پیش بینی بار مالی استخدام های جدید مورد نیاز و 
تقویت کادر درمان وزارتخانه، پیش بینی شده حقوق کادر درمان 150 درصد 
رشد داشته باشد.سخنگوی بودجه 1400 اظهارداشت: همچنین در ایحه 
پیشنهادی دولت سهم بخش سامت از اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش 
افزوده نیز 22 افزایش یافته و از هفت هزار و 400 میلیارد تومان به 9 هزار 
میلیارد تومان رســیده است.وی با اشاره به اهمیت تامین دارو و واکسن در 
این دوران گفت: اعتبارات مورد نیاز برای تامین دارو، واکسن و شیرخشک از 
2 هزار و 282 میلیارد تومان به سه هزار و 685 میلیارد تومان افزایش یافته 
است )رشد 61 درصدی(. همچنین به دلیل اهمیت و ضرورت تامین واکسن 
کرونا، مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای این موضوع پیش بینی شده است.

خانلو با اشــاره به اهمیت و ضرورت تامین یارانه وزارت بهداشت به خبرنگار 
ایرنا گفت: دولت در ایحه بودجه سال آینده رشد 46 درصدی برای تامین 
یارانه وزارت بهداشــت پیش بینی کرده و رقم پیشــنهادی از ســه هزار و 
۷92 میلیارد تومان در قانون امســال به پنج هــزار  و 540 میلیارد تومان 
افزایش یافته اســت.به گفته سخنگوی بودجه 1400، اعتبارات طرح تحول 
سامت در بودجه سال آینده نیز ادامه داشته و بدون تغییر نسبت به امسال 
معــادل پنج هزار و 200 میلیارد تومان مانده اســت.وی با اشــاره به اینکه 
رشد اعتبارات دانشــگاه های علوم پزشکی ناشی از افزایش حقوق و مزایای 
کارکنان به میزان 152 درصد اعمال شــده است، توضیح داد: در سال های 
قبل، بخشی از کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی از محل درآمد اختصاصی 
حقوق دریافت می کردند که با کاهش درآمدهای اختصاصی دانشــگاه ها با 
شــرایط فعلی اعتبار موردنیاز پرداخت حقوق حــدود 45 هزار نفر از افراد 
مزبور به بودجه عمومی منتقل شــد که به همراه اعتبارات موردنیاز جهت 
جبران کمبود کادر پرستاری در سال جاری )حدود 22 هزار نفر( و تکمیل 
مابقی کسری کادر درمان موردنیاز در سال 1400، در مجموع اعمال افزایش 

یادشده اجتناب ناپذیر بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در زمستان 
سال 96 گزارشی که یک دفعه به ما رسید این بود که 
بانک مرکزی آمده سود سپرده های بانکی را افزایش 
داده، برای اینکه منابع نقدینگی از بازار ارز به سمت 
سپرده های بانکی بیاید، که این اتفاق بدون هماهنگی 
با مجلــس انجام شــد.»محمدرضا پورابراهیمی« با 
اشاره به اینکه ما در کمیسیون اقتصادی هیچ تصمیم 
اقتصادی را بدون حضور کارشناســان و ذی مدخان 
قضیه نمی گیریم، یادآور شــد: نــگاه ما و آن چیزی 
که ما مدنظر داریم آن اســت که جنس تصمیم باید 
ادبیات کارشناســانه فارغ از فضای سیاسی و فارغ از 
آنچــه که دولت و مجلس چه می گوید باشــد.  وی 
در پاسخ به این ســؤال که »معیار ارز دو نرخی چه 
بــود« گفت: این موضوع دو بحث اســت یکی اینکه 
وقتی اساس این بحث در خصوص برخی کااها طرح 
شد مشکل داشــت و ما هم توضیح دادیم، اما برای 
تصمیم گیری در حوزه کااهای اساســی مثل دارو، 
مواد غذایی، نهادهای دامی، بخش کشاورزی و اینکه 
بتوانیم با قیمت های سابق کشور را اداره کنیم بحث 
شــد، واا برای کلیه کااها این تصمیمی اشتباه بود 
و در همــان اواخر نیمه ســال 9۷ هم خود دولت به 
اشــتباهش پی برد اما با هزینه سنگینی که چندین 
میلیارد دار از منابع کشــور هم از بین رفت. زمانی 
کــه در پایان ســال 96 موضوع التهابــات ارزی در 
کشور شروع شد ما احســاس کردیم فضای نرخ ارز 
در کشــور در حال تغییر است، لذا جلساتی با رئیس 
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت گذاشتیم و به آقایان 
گفتیم شما برنامه تان برای کنترل بازار ارز چیست؟ 
گفتند ما داریــم تصمیمات مهمی می گیریم، اجازه 
دهیــد که تصمیمات را جلــو ببریم و ما هم گفتیم 
پس این تصمیمات و اقدامات را به ما هم اعام کنید. 
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: چون نهایتا اجرای 
قوانیــن برعهده قوه مجریه اســت و ما در این حوزه 
مســؤلیتی نداریم، اما گزارشــی که یک دفعه به ما 
رسید این بود که بانک مرکزی آمده سود سپرده های 
بانکی را افزایــش داده برای اینکه منابع نقدینگی از 
بازار ارز به ســمت ســپرده های بانکی بیاید، که این 
اتفاق بدون هماهنگی با مجلس انجام شده بود، ما روز 
بعد در مجلس جلســه فوق العاده گذاشتیم و رئیس 
کل بانک مرکزی و رؤسای بانک ها را دعوت کردیم، 
به رؤسای بانک ها گفتیم شما متوجه هستید که چه 
تصمیمی می گیرید؟ افزایش ســود سپرده از 15 به 
20 درصد چوب به گوش نظام بانکی می زند، جالب 
این بود که رؤسای بانک ها گفتند شب در جلسه بانک 
مرکزی ما را دعوت کردنــد، در آنجا این موضوع را 
به ما اباغ کردند مــا اصا صحبتی درخصوص این 
موضوع نکردیــم، به دولت گفتیم این چه تصمیمی 
اســت؟ گفتند اجازه دهید اختیارات قانونی برعهده 
ماســت می خواهیم بازار ارز را از التهاب خارج کنیم 
که نه تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز 
بدتر شــد بلکه دیدیم که در ســال 9۷ چه اتفاقاتی 

افتاد و اثرات منفی اش را در بازار پول هم گذاشــت 
و ناتوانی نظام بانکی را هم بیشــتر کرد. این نماینده 
مجلس یازدهم در برنامــه »بدون توقف« همچنین 
اظهار کرد: دولت در فاز بعد وارد واگذاری ســکه شد 
که این تصمیم هم بدون مشورت با مجلس بود، من 
وقتی دیدم این اتفاق می افتد به همکاران خودم در 
کمیسیون گفتم فکر می کنم دولت برنامه مشخصی 
ندارد و اگر برنامه اش اینهاست که بیشتر هزینه دارد، 
لذا طرح دوفوریتی کمیســیون اقتصــادی در پایان 
ســال 96 برای ســاماندهی بازار ارز توسط کمیته 
ارزی کمیســیون با مشورت چندین نفر از مجموعه 
متخصصان و افرادی که قبا رئیس کل بانک مرکزی 
بودند جمع بندی شــد، اولین هفته کاری سال 9۷ 
را اختصاص دادیم به ایــن طرح با اولویت و فوریت 
کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، 
وزیر اقتصاد وقت هم در جلســه حاضر شــدند، بعد 
از چند ســاعت جمع بندی هر دو در جلسه گفتند 
که ما با طرح کمیســیون اقتصادی موافقیم اگرچه 
نکاتی هم داریم و بندهایی هم باید اصاح شــود، از 
جلسه که بیرون آمدند حتی خبرنگاران و شبکه های 
مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است، همان 
شــب بنده در منزل بودم از شبکه خبر دیدم معاون 
رئیس جمهور آمدند گفتند جلســه چند ساعته ای 
داشــتیم و جمع بندی کردیــم از این لحظه نرخ ارز 
را در کشــور 4200 اعام می کنیم، هر کسی به هر 
میــزان برای هر نــوع کاا ارز می خواهد ما ارز را در 
اختیارش قرار می دهیم که من همان شب به رئیس 
مجلس زنگ زدم و گفتم که این برای کشور فاجعه 
اســت. پس ما تصمیم مان کاما مغایر بود، ما اساسا 
طرح مصوب داشــتیم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه 
کارشناسی بود چون ما در دوره قبل هم با این شوک 
ارزی مواجه شــده بودیــم.  پورابراهیمی همچنین 
عنوان کرد: تقریبا بعد از چند ماه اصرار مکرر جلسه 
غیرعلنی گذاشتیم و تمام تیم اقتصادی دولت آمدند 
و ما اعــام کردیم که این کار رســما برای اقتصاد 
کشور فاجعه بار اســت. دولت می گوید من براساس 
قانون اساســی متولی اجرا هستم متولیاجرا هم حق 
و اختیارات قانونی دارد و ما اگر بخواهیم تغییری در 
این تصمیم دهیم باید مســیر قانونی را برویم، دولت 
همان جا اعام کرد که من رســما مســؤلیت کار را 

می پذیرم و برای ما هم از روز روشن تر بود که تصمیم 
ارز 4200 منجــر به از بیــن بردن بخش عظیمی از 
منابع ارزی کشــور می شــود که همین هم شد. آن 
موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی 
همه تصمیمات تغییر کــرد و 80 درصد تصمیمات 
جدید اباغی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص 
ســاماندهی بازار ارز بود.  عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران در پاسخ به این سؤال که »در این صورت چرا 
مجلس از بُعد نظارتی خودش اســتفاده نمی کند« 
یادآور شد: ابزارهای نظارتی سؤال، تحقیق و تفحص، 
اســتیضاح و کفایت سیاسی  اســت، در همان دوره 
قبل که این اتفاقــات افتاد مجموعه ای از این ابزارها 
عملیاتی شد، ما برای اولین بار در تاریخ مجلس پرونده 
بانک مرکزی را فرســتادیم. اما این ابزارهای نظارتی 
ســختگیرانه در همان تاریخ درخصوص مؤسســات 
غیرمجــاز یا اتفاقاتــی که در این بخش هــا افتاد با 
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در همان دوره قبل 
در دستور کار قرار گرفت، موضوعات مربوط به طرح 
ســؤال، تذکر، استیضاح هم همه در دستور کار قرار 
گرفت. وی همچنین در خصوص مشکات تخصیص 
ارز و مباحثی که مربوط به تصفیه آنهاست نیز اظهار 
کرد: در این خصوص یک مانده ای حســابی از سال 
98 به مبلغ چهــار و نیم میلیارد دار از منابع ارزی 
است که تخصیص پیدا کرده اما تصفیه کاایی انجام 
نشده است، عمدتا صحبت های ما با دولت سر همین 
موضوعات است، اخیرا گزارشی که بانک مرکزی در 
خصوص تصفیه تعهدات ارزی و موضوعات مربوط به 
تخصیص ارز ارائه کرده را در دستور کار قرار دادیم، 
در خصوص تخصیص ارز 4200 که هیچ در خصوص 
ارز معمولی هم مشــکل داریــم، چون تخصیص ارز 
را گرفتند و هنوز کاایی وارد کشــور نشده، اگر هم 
واردکننده انصــراف داده ارزش را برنگردانده که این 
هم رقم قابل توجهی اســت و چندین هزار برابر ارز 
4200 اســت، این هم دستگاه نظارتی که متعلق به 
خود دولت است رسما در کمیسیون اقتصادی مطرح 

کردند. 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور 
شــد: من می خواهم بگویم اگر مــا بخواهیم در این 
حــوزه تصمیم بگیریم و برای اینکــه بتوانیم از این 
وضعیتی که هــم به دلیل عدم کار کارشناســی و 
دقیق دولت در طی ســال های اخیر مثل موضوعات 
ارزی انجام شــده و هزینه های سنگینی را به جامعه 
وارد کرده، هم به واســطه عوامل ناشی از تحریم ها 
بر اقتصاد وارد شــده، اگرچه بخش کمی را شــامل 
شــده اما عدم اتکای دولت به توانمندی های درونی 
در اقتصاد اثر آن را به جای اینکه کاهنده کند بیشتر 
کرد و هم به واســطه موضوعات اخیر از جمله کرونا 
بر ما تحمیل شــده گذر کنیم یک نگاه کوتاه مدت و 
یک نگاه بلندمــدت داریم و این اقدامات کوتاه مدت 
می توانــد به مردم کمک کند، امــا اعتقاد ما در این 

رویکرد بلندمدت نخواهد بود.

 روایت پورابراهیمی از پشت  پرده افزایش نرخ سود در زمستان 96
 تصمیمات غیرکارشناسی ارزی هزینه سنگین به مردم وارد کرد
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جهش کرونا ترمز صعود نفت را کشیداستانها
قیمت نفت در معامات دیروز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
افزایــش موارد جهانی ابتا به ویــروس کرونا که باعث تجدید 
قرنطینه از جمله تدابیر جدید در کالیفرنیای جنوبی شده است، 
کاهش پیدا کرد.های معامات نفت برنت ۲۰ سنت معادل ۰.۴ 
درصد کاهش یافت و به ۴۹ دار و پنج ســنت در هر بشــکه 
رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت ۲۰ سنت معادل 
۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۴۶ دار و شــش ســنت در هر 
بشکه رسید. هر دو شاخص هفته گذشته برای پنجمین هفته 
متوالی افزایش پیدا کردند.به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد 
شــرکت OANDA، پس از این که لــس آنجلس کانتی رکورد 
باای دیگر از ابتا به ویروس کرونا را منتشر کرد و کره جنوبی 
سطح هشدار را افزایش داد، نفت صعود اولیه خود را که تحت 
تاثیر عرضه واکسن کووید ۱۹ بود، از دست داد. تدابیر قرنطینه 
کووید ۱۹ در سراســر جهان مانع از رشد قیمت نفت در کوتاه 
مدت خواهد بود.منطقه باواریای آلمان هم محدودیتهای سخت 
گیرانه تری را تا پنجم ژانویــه وضع کرد. مقامات کره جنوبی 
مقررات فاصله گذاری اجتماعی در سئول و اطراف آن را تشدید 

کردند و این وضعیت حداقل تــا پایان ماه جاری ادامه خواهد 
داشت.عامل دیگری که در کاهش قیمتها نقش داشت، افزایش 
شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته گذشــته بود که 
یازدهمین افزایش هفتگی در ۱۲ هفته اخیر بود. تولیدکنندگان 
آمریکایی با وجود کاهش هزینه در سال جاری و آینده، در حال 
ازســرگیری فعالیت چاههای متوقف شده هستند.در این بین، 
آماده شــدن ایران برای تولید و فروش نفت با حداکثر توان در 
مدت ســه ماه مورد توجه بازار جهانی قرار گرفت. مویا در این 
باره گفت: احتمال افزایش تولید ایران در مدت ســه ماه آینده 
به فشــار کاهشی بر قیمتهای نفت می افزاید. ایران به تسهیل 
محدودیتهای آمریکا در صورت مذاکرات مثبت برجامی خوش 
بین است.بر اساس گزارش رویترز، بهبود سریع تقاضا در چین 
و تحوات مربوط به واکســن کووید ۱۹ روند کاهش قیمتها را 
محدود کرد. صادرات چین در نوامبر با سریعترین روند از فوریه 
ســال ۲۰۱۸ افزایش پیدا کرده که تحت تاثیر تقاضای جهانی 
قوی و احیای ســریعتر بخش تولید این کشــور در مقایسه با 

شرکای تجاری بزرگش بوده است

 آغازعملیات ۳ طرح آبرسانی 
در شهرستان اردستان

مدیــر   آب و فاضــاب اردســتان از آغاز عملیات 
اجرایی سه طرح آبرسانی روستایی در این شهرستان 
با اعتباری بالغ   بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
خبر داد.رضا دهقانی افزود:  عملیات اصاح و تعویض 
شــبکه انتقال آب روستای کهنگ به طول حدود ۶ 
کیلومتر به همراه  نصب تمامی انشــعابات،  با همکاری بســیج  ســازندگی، 
بخشــداری مرکزی در حال انجام است  وپس از اجرای این عملیات  ۶۹۰ 
خانوار از آب ســالم و بهداشــتی پایدار   بهره مند می گردند. وی ادامه داد: 
عملیات آماده  سازی و نصب مخزن پیش ساخته  آب شرب روستای سفیده 
که ۲۴۱ مشــترک را زیرپوشش قرار می دهد با ظرفیت ۲۱۰ متر مکعب و 
اعتباری افزون بر سه میلیارد ریال از محل اعتبارات آب و فاضاب آغاز شده 
و تا ۲۲ بهمن امســال به بهره برداری می رسد.مدیر آب و فاضاب اردستان 
اظهار داشت: عملیات فنس  و حصارکشی مخزن ۱۰۰ متر مکعبی روستای 
شیرازان  نیز با اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال  در دستور 
کار قرار دارد این در حالیســت که در  روستای شیرازان بیش از ۹۰ خانوار 
تحت پوشش  آبفا قرار دارد .   دهقانی با بیان اینکه ۱۰۸ روستا با جمعیت 
افزون بر ۱۵ هزار نفر در قالب ۱۱ هزار مشــترک   تحت  پوشش آبرسانی 
شهرستان اســت، افزود: اکنون ۵۷ روستا به وسیله سه دستگاه تانکر سیار 
آبرسانی می شوند و در تاش هستیم تا با تامین منابع آبی پایدار این تعداد 
را به حداقل ممکن کاهش دهیم.شهرستان اردستان با افزون بر ۴۲ هزار نفر 
جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال شــرقی اصفهان واقع شده و دارای ۲۶ 

هزار فقره انشعاب آب شرب و ۲ هزار و ۱۸۰ فقره انشعاب فاضاب است.

مشارکت کارکنان پاایشگاه گاز ایام در 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ایام

رئیس روابط عمومی شــرکت پاایــش گاز ایام از 
مشارکت کارکنان این پاایشگاه در آزادی زندانیان 
جرائم غیر عمد در اســتان ایــام خبر داد و گفت: 
کارکنــان این واحد صنعتی بــه صورت خودجوش 
مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد ایام کمک کردند." منوچهر کرمیان" با اشاره به اینکه کارکنان این 
پاایشگاه گاز در راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک به همنوعان خود 
این اقدام خداپسندانه را انجام داده اند، افزود: کارکنان این واحد صنعتی در 
ابتدای ســال جاری تاکنون در زمینه های مختلف به مناطق محروم استان 
بخصوص روستاهای اطراف پاایشــگاه کمک های قابل توجهی کرده اند.

کرمیان تصریح کرد: کارکنان این شرکت با همکاری بسیج حقوقدانان سپاه 
امیرالمؤمنین اســتان مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای آزادی چندین زندانی 
جرائم غیــر عمد پرداخت کرده اند و در آینده نیز این کمک ها اســتمرار 
خواهد داشت.رئیس روابط عمومی شرکت پاایش گاز ایام خاطر نشان کرد: 
از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا در استان، کارکنان این شرکت طی  
مراحــل متعدد به افراد زیان دیده از این بیماری مبالغ قابل توجهی  کمک 

نقدی و غیر نموده اند.

انشعاب غیر مجاز آب در ایام مدیریت 
توزیع را با چالش مواجه کرده است

ایام_صمیم نیا _نوراه تیموری مدیرعامل شــرکت آب فاضاب ایام در 
جریان بازدید معاون دادستان از ساخت و سازهای غیر مجاز شهرک شهید 
کشــوری ایام گفت: برخی از شهروندان با ساخت ساز خانه باغ  در اطراف 
شهرک و به دنبال آن نصب انشعاب غیرمجاز، عاوه بر  اختال در امر توزیع 
عادانه آب مدیریت توزیع را با چالش مواجه کرده اســت.وی افزود: در این 
راستا ساخت و سازهای بی رویه خارج از طرح های هادی شهر و روستا در 
این شهرک مشکات بسیاری برای شرکت  آبفا به وجود آورده است.پیرباوه 
مدیر امور آبفا شهرســتان ایام نیز در این بازدید با اشاره به وارد مدار شدن 
مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک شهید کشوری بیان داشت: با بهره برداری 
از مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی شــهرک شهید کشــوری که در بااترین نقطه 
شــهرک مذکور احداث شده و با احداث سه حلقه چاه و اجرای خط انتقال 
بــزودی این مخزن وارد مدار بهره بــرداری خواهد گردید.وی افزود: با مدار 
امدن این مخزن نقاط باا دســتی شهرک که با کمبود و افت فشار مواجه 
بودند مشکل افت فشار انان حل خواهد شد.معاون محترم دادستان استان  
در پایان ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته توسط ابفای استان تاکید 
کرد، با افرادی که خارج از محدوده اقدام به ساخت و ساز می نمایند برخورد 

قانونی می شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
مازندرانی ها در 8 ماهه اول سال 99 

حدود 4 میلیارد و 66 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی مصرف کردند

مدیر عامل شــرکت گاز مازندران گفت: مشترکان 
شــرکت گاز اســتان مازندران در ۸ ماهه نخســت 
ســال جاری، چهار میلیارد و ۶۶میلیون متر مکعب 
گاز مصرف کرده که نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته، کاهش محسوسی را نشان می دهد."حمزه 
امیرتیموری"، سرپرست شرکت گاز مازندران با اعام این خبر و با اشاره به 
مصرف گاز در مدت مشــابه سال قبل، افزود: مشترکان گاز استان مازندران 
در  ۸ ماهه اول ســال گذشته، چهار میلیارد و 3۱3 میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی مصرف کرده اند.وی گفت: شیوع کرونا به همراه وضعیت مناسب آب 
و هوایی مصرف گاز در اســتان را امســال بیش از ۲۴۰ میلیون متر مکعب 
کاهش داده است.امیرتیموری علت کاهش مصرف گاز در استان را وضعیت 
بهتر آب و هوایی ،محدودیت های کرونایی تردد خودرویی و تعطیلی بسیاری 
از رســتوران ها و تاارهای پذیرایی اعام کرد.وی افزود: مشترکین استان 
مازنــدران در بخش های مختلف اعــم از خانگی، تجاری، عمومی، صنعتی 
و نیروگاهی در آبان ماه ســال جاری  ۴۲۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
مصرف کردند.سرپرســت شــرکت گاز مازندران کاهش میزان مصرف گاز 
طبیعی در مازندران در فصل ســرد ســال را با توجه به برخورداری ۹۷.۵ 
درصــدی جمعیت مازندران از گاز طبیعی قابل توجه دانســت.ازم به ذکر 
است شرکت گاز استان مازندران دارای  یک میلیون و ۴۸۰ هزار مشترک در 

بخش های خانگی، تجاری و صنعتی است.

 حمایت ویتول از برنامه افزایش تولید 
تدریجی اوپک پاس

گروه بازرگانی نفت ویتول از تصمیم هفته گذشــته اوپک پاس برای تســهیل تدریجی 
محدودیت عرضه حمایت و اعام کرد تقاضا برای انرژی تا زمان عرضه واکسنهای کووید 
۱۹ شــکننده خواهد ماند. مایک مولر، مدیر منطقه آسیای ویتول که بزرگترین شرکت 
بازرگانی نفت جهان است، در مصاحبه ای با شرکت مشاوره گلف اینتلیجنس گفت: اوپک 
پاس با توجه به وضعیت تقاضا و شــرایط ویروس در زمستان پیش رو که هنوز واکسنی 
توزیع نشده، کار درستی انجام داده است.اوپک پاس در مذاکرات رسمی پنج شنبه گذشته 
با افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشــکه در روز از ابتدای سال میادی آینده و برگزار 
دیدارهای ماهانه برای تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی موافقت کرد. نفت برنت یک روز 
پس از این نشست به ۴۹ دار و ۲۵ سنت در هر بشکه صعود کرد که بااترین قیمت در 
هشت ماه اخیر بود. بر اساس توافق آوریل که در اوج بحران کرونا منعقد شده بود، قرار بود 
تولید اوپک پاس در ژانویه حدود دو میلیون بشــکه در روز افزایش پیدا کند.با این حال 
تصمیم روز پنج شنبه پس از مذاکرات چند روزه که ناشی از شکاف و اختاف نظر در میان 
اعضای کلیدی این گروه شــامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی بود، گرفته شد. 
ریاض مایل است تولید نفت را محدود نگه دارد در حالی که ابوظبی معتقد است سهمیه 
تولیدش غیرمنصفانه بوده و خواهان تولید بیشتر نفت است. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 

وزیر انرژی عربستان سعودی این مذاکرات را خسته کننده توصیف کرد.

وزیر نفت عراق:
به توافق اوپک پاس پایبندیم

وزیر نفت عراق اعام کرد کشورش به توافقات کاهش تولید اوپک پاس برای کمک به 
مهار نوسان قیمتهای نفت پایبند است زیرا این تولیدکننده به دنبال قیمتهای بااتر برای 
صادرات نفتش است. احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق اعام کرد انتظار دارد قیمت نفت 
در ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا کند اما درباره روند فعلی قیمتها محتاط 
ماند.عراق در طول ســال ۲۰۲۰ موفق نشد به سهمیه کاهش تولید خود عمل کند اما 
قول داده است کاهش تولید جبرانی را برای مازاد تولیدی که داشته است، اجرا کند.طبق 
آمار مقدماتی که اول دســامبر از سوی وزارت نفت عراق منتشر شد، صادرات نفت خام 
دولت فدرال عراق بدون در نظر گرفتن منطقه کردستان در نوامبر شش درصد کاهش 
ماهانه داشت و به ۲.۷۰۹ میلیون بشکه در روز رسید و احتماا پایبندی به سهمیه اوپک 
پاس را بهبود بخشید.سهمیه تولید نفت عراق 3.۸۰۴ میلیون بشکه در روز تعیین شده 
و این کشور موافقت کرده است کاهش تولید جبرانی 3۰۲ هزار بشکه در روز در سپتامبر 
و ۱۶۵ هزار بشــکه در روز را در ماههای اکتبر تا دسامبر را برای جبران مازاد تولیدش 
در فاصله ماه مه تا اوت انجام دهد.عراق قصد دارد عاوه بر گریدهای نفتی بصره ایت و 
بصره ِهوی، در سال آینده گرید نفتی جدیدی به نام بصره مدیوم را به بازار عرضه کند. 
ســازمان بازاریابی نفت دولتی عراق )سومو( در اوایل نوامبر به مشتریانش اطاع داد که 

گرید نفتی جدیدی را عرضه می کند.

  نگرانی از رکوردشکنی دوباره 
مصرف گاز خانگی

این ســوال مهم مطرح اســت که آیا با توجه به روند رو به رشــد 
مصرف گاز بخش خانگی در روزهای پاییز، در زمستان سرد امسال 
شاهد افت بیش از حد گازرسانی به نیروگاه ها و حتی تکرار قطع 
برق زمستانی خواهیم بود؟ در روزهای اخیر بار دیگر رکورد مصرف 
گاز در بخش خانگی در ســال جاری شکســته شد و مصرف ۲۴ 
ساعته ۵3۰ میلیون مترمکعبی در بخش خانگی، تجاری و صنایع 
غیرعمده به ثبت رسید.با وجود آنکه هنوز روزهای سرد زمستانی 
نیامده و در پاییز شاهد رکوردشکنی های پی در پی و افزایش بی 
رویه مصرف گاز هستیم، این نگرانی ایجاد شده که با سردتر شدن 
هوا و رســیدن روزهای سرد زمستانی، مصرف بخش خانگی فراتر 
رفته و حتی رکورد تاریخی سال گذشته که مصرف گاز در بخش 
خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۶۱۶ میلیون مترمکعب در روز 
بود شکسته شــود.در زمستان سال گذشته با افزایش مصرف گاز 
در بخــش خانگی و گذر مصرف این بخــش از مرز ۶۰۰ میلیون 
مترمکعب، شاهد افت شدید گازرسانی به نیروگاهها و صنایع بودیم 
به طوری که بســیاری از صنایع بزرگ کشــور با سوخت مایع به 

فعالیت خود ادامه دادند.

معاون عمرانی فرماندار مراغه:
 نیاز آب شرب بهداشتی مراغه در
 ۲۰ سال آینده برطرف می شود

آذربایجان شــرقی - کاظمی: شهرســتان 
۲۶۵ هــزار نفری مراغه بــه عنوان دومین 
شهرســتان بزرگ آذربایجان شرقی بعد از 
تبریز، از جمله مناطق اســتان است که به 
دلیل تعداد زیاد روستاها، برخی از مناطق 

روســتایی پرجمعیت آن در دهه های گذشــته با چالش کمبود یا 
کیفیت بد آب شــرب مواجه بوده اند. از آنجا که کارشناسان اعام 
کرده اند کیفیت پایین آب شهرستان مراغه به عنوان یکی از دغدغه 
های جدی مردم شهرســتان به ویژه در مناطق روستایی، به دلیل 
قدمت باای تصفیه خانه آن اســت، دولت برای رفع این مشــکل، 
ساخت مخزن زال ســازی را با برآورد هزینه هفت میلیارد تومانی 
در دســتور کار قرار داد.معاون عمرانی فرمانــدار مراغه در این باره 
گفت: با بهره برداری از مخزن زال ســاز تصفیــه خانه آب، نیاز این 
شهرستان به آب شرب بهداشتی تا ۲۰ سال آینده مرتفع خواهد شد. 
نقی مســکینی افزود: احداث این مخزن در راستای ارتقای کیفیت 
آب شــرب و نیز تامین نیازهای آبی شهروندان در مناطق شهری و 
روستایی، از سوی شــرکت آب و فاضاب انجام می شود. وی ادامه 
داد: این طرح با توجه به توسعه مناطق مختلف شهری و نیاز برخی 
روســتاهای حاشیه شهری در سال های اخیر، اهمیتی حیاتی برای 
شهرستان دارد.وی اضافه کرد: تصفیه خانه آب فعلی این شهرستان 
با حدود ۲۴ ســال قدمت نیاز به توسعه داشته و احداث مخزن زال 
ساز با حدود هفت میلیارد تومان اعتبار اولیه در این راستا انجام می 
شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب مراغه نیز گفت: طرح ساخت 
مخزن زال ســاز در راستای افزایش ظرفیت و کیفیت آب شرب و 

توسعه و تجهیز تصفیه خانه آب این شهرستان در حال اجراست. 

نشست مدیر کل راهداری وحمل و 
نقل جاده ای و سرپرست شرکت گاز 

استان گلستان
   علی طالبی  سرپرست شرکت گاز استان گلستان  بهمراه مهندس 
قنبریان رئیس امور مهندسی و اجرای طرحها  با  حضور دراداره کل  
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان   با  مهدی میقانی   دیدار 
وگفتگو کردند.  دراین دیدار، سرپرســت شرکت گاز استان گلستان  
ضمن تشکر از همکاری های بسیارخوب اداره  کل  راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان در راستای توســعه گازرسانی ،  پیگیر   مجوز 
اجرای شبکه گاز در مسیر جاده  منتهی به  دو روستای کرند و هوتن    
شهرستان گنبد شدند. مهندس طالبی  درادامه گفت:خوشبختانه با 
نظر مســاعد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  ضمن  
تاکید بر صیانت  از جاده و عدم خســارت به آنها ،  مجوز مربوطه با 
اصاحاتی صادر شد  تا  ادامه  روند گازرسانی به  دو روستای گنبد   
به تاخیر نیفتد.در این نشست همچنین  مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان  نیز ضمن خوشآمدگویی ، با اشاره به  اهمیت  
نقش راهها  و حفظ و نگهداری از این شــریانهای حیاتی  ، آمادگی 
خود را در زمینه  همکاری در روند توسعه گازرسانی استان بویژه دو 

روستای اشاره شده فوق اعام نمود.

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی ضمن انتقاد 
از اعداد مطرح شده در ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
برای پیــش بینی فروش نفت، گفت: میزان 
صادرات مطرح شده در ایحه بودجه منطقی 
نیســت و این مســاله می تواند مشکاتی 
همچون تورم را برای کشور به دنبال داشته 
باشــد.مرتضی بهروزی فر با بیان اینکه در 
ایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت فروش نفت ۴۰ 
دار در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این 
قیمت باتوجه به پیش بینی های سال آینده 
و شرایط فعلی منطقی است اما صادرات ۲.3 
بشکه در روز عدد چندان منطقی نیست.به 
گفته وی بیشترین میزان صادرات نفت ایران 
بعد از انقاب اســامی حدود ۲.۵ میلیون 
بشکه بوده است، در خوشبینانه ترین حالت 
اگر تمام تحریم ها برداشــته شــود و از آن 
طــرف وضعیت به گونه ای باشــد که هیچ 
کشــوری به دنبال کاهش تولید نباشد، می 
توان به تولید حداکثری ایران فکر کرد.این 
کارشناس ارشــد حوزه انرژی ادامه داد: اگر 

فرض را بر رفــع کامل تحریم ها بگذاریم و 
ایران بتواند جایگاه خود را در بازار پیدا کند 
باز هم در صورت تداوم شــرایط فعلی تمام 
کشورها می بایســت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد 
کاهش تولید داشته باشند، لذا اگر ما نیز وارد 
بازار شویم مجبور به تابعیت هستیم.بهروزی 
فر با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی ایران 
برای عدم کاهش تولید بهانه تحریم را دارد 
اما زمانی که وارد بازار شــود باید از مقررات 
جمعی اطاعت کند، تصریح کرد: در بهترین 
حالت اگر کشورهای دیگر ایران را بپذیرند 
و همه  کشــورها ۲۰ درصد کاهش تولید را 
داشته باشند ایران نیز به همین میزان باید 
کاهش تولیــد را اعمال کند.وی اظهار کرد: 
عدد ۲.3 میلیون بشــکه به اعتقاد من عدد 
منطقی نیســت و این صحبت ها که گفته 
می شــود اگر نتوانیم صادرات داشته باشیم 
پیش فروش داخلی خواهیم کرد نیز منطقی 

به نظر نمی رسد و باید دید آیا میتوان چنین 
مبلغی را جذب کرد و مردم چنین اطمینانی 
خواهند کرد و اصا اجرای این طرح امکان 
پذیر است.این کارشناس ارشد حوزه انرژی 
با بیان اینکه اگر قیمــت نفت را همان ۴۰ 
دار در نظر بگیریــم در 3۶۵ روز این عدد 
حدود ۱۶ میلیارد دار می شود که این عدد 
را نمی توان از مردم اخذ کرد  باید ســاز و 
کارهای آن لحاظ شــود، گفــت: در چنین 
شــرایطی دولت آینده دچار یک استقراض 
گســترده خواهد شــد.به گفته بهروزی فر 
بنده به عنوان کارشناس اعتقاد دارم و پیش 
بینی می کنــم که وضعیت ایران به راحتی 
تسهیل می شــود و صادرات ایران در کوتاه 
مدت به ۱.۵ میلیون بشــکه در روز خواهد 
رسید اما بااتر از آن باتوجه به وضعیت بازار 
کــه احتمال دارد ویروس کرونا تا ۶ ماه و یا 
یکسال آینده ادامه داشته باشد دور از ذهن 

است.وی با تاکید بر اینکه ارائه چنین اعدادی 
موجب تورم می شــود، گفت: اگر قرار باشد 
از منابع داخلی اخذ شــود و با سود به مردم 
برگردانده شــود موجب تورم خواهد شد به 
نظر من قیمت منطقی است اما حجم مطرح 
شده قابل قبول نیست.در ایحه بودجه سال 
۱۴۰۰،   درآمد ایران از محل صادرات نفت، 
 میعانــات گازی و گاز بیــش از ۱۹۹ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده است.  با این 
حــال چنانچه منابع دولت از محل صادرات 
نفــت،   میعانات گازی و خالص صادرات گاز 
در ســال ۱۴۰۰ کمتر از ســقف ۱۹۹ هزار 
میلیارد تومان تعیین شــده باشد، به دولت 
اجازه داده می شــود با رعایت قانون نسبت 
به تامین مابه التفاوت حاصل شــده از منابع 
حساب ذخیره ارزی اقدام کند.همچنین در 
صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار 
میلیارد تومان،  درآمد حاصله بر اساس قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور به 

حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

درآمدهای نفتی محقق می شود؟
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گزیده خبر  وزیر صمت:

 به دنبال شکستن انحصار در حوزه خودرو هستیم
وزیر صمت با بیان این که به دنبال شکســتن انحصار در حوزه 
خودرو هســتیم و این کار را انجام خواهیم داد گفت: نه تنها در 
حوزه واردات بلکه در حوزه تولید داخلی نیز باید شــرکت های 

بخش خصوصی را تقویت کنیم تا رقیب خودروسازان شوند.
 علیرضا رزم حســینی  با بیان این که وزارت جهاد کشــاورزی 
مسئول تولید و توزیع گوشت مرغ در سراسر کشور است ضمن 
اینکه خرید مرغ باید توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام گیرد 
افزود: با تفکیک وظایفی که انجام شد، مسئول تامین نهاده های 
دامی وزارت صمت بوده است که خوشبختانه با همکاری بانک 
مرکزی تاکنون بیش از نیاز های وزارت جهادکشاورزی نهاده ها را 

تحویل این وزارتخانه داده ایم.
وی اضافه کــرد: وزارت صمت، نهاده های دام و طیور مورد نیاز 
وزارت جهاد کشــاورزی را حتی بیشتر از نیاز این وزارتخانه به 
موقع تأمین کرده است وزارت جهاد کشاورزی هم نهاده ها را در 
گمرک پس از ترخیص، تحویل می گیرد و در بازارگاه در اختیار 

دامداران و مرغداران قرار می دهد.

به دنبال شکستن انحصار در حوزه خودرو هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: به دنبال شکستن 

انحصار در حوزه خودرو هستیم و این کار را انجام خواهیم داد.
 رزم حسینی افزود: نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه تولید 
داخلی نیز باید شــرکت های بخش خصوصــی را تقویت کنیم 
تا رقیب خودروســازان شــوند.وی رقابت سالم را باعث افزایش 
کیفیت و همچنین کاهش قیمت خودرو دانســت و اضافه کرد: 
این مهم، افزایش اشــتغال و فعال تر شدن قطعه سازان را نیز به 

دنبال خواهد داشت.وزیر صمت با اشاره به افزایش تولید خودرو 
در چند ماهه گذشته، گفت: پیش بینی می کنیم که این افزایش 

تا پایان سال به 50 درصد برسد.
رزم حســینی با بیان اینکه تعهدات خودرویــی مردم در حال 

پاســخ دهی اســت، افزود: دنبال افزایش تولید هســتیم و در 
خصــوص واردات خودرو چند مولفه باید همراه باشــند که در 
کارگروه های کارشناســی در حال بررسی آن ها هستیم تا خاء 
بازار برطرف شــود.وی درباره اباغ شــیوه نامه جدید فواد با 

بیان اینکه بورس کاا و خدمــات برای عرضه همه محصوات 
تولیدی اســت گفت: در فرآیند قیمت گذاری در بورس دخالت 
نداریم بلکه نظارت می کنیم ضمن اینکه می خواهیم جلوی رانت 
را بگیریم.وزیــر صمت با بیان اینکه بنــا داریم مدیریت بازار را 
انجــام دهیم افزود: یکی از راه های مدیریت بازار این اســت که 
تولیدکنندگان موظف به عرضه محصوات خود در بورس شده 
اند و هــر خریدار می تواند حداقل 20 تــن کاا بخرد البته در 
شــرایط کنونی به علت مازاد تولید، قیمت ها نزولی است. رزم 
حســینی گفت: در فاصله تولید تا بازار، عده ای از فرصت سوء 
اســتفاده کردند و قیمت ها را باا بردنــد از این رو ما به دنبال 
معقول و متعادل کردن قیمت ها و تقویت تولید داخل هستیم 
ضمن اینکه در سایر زنجیره های مرتبط با محصوات فوادی از 
جمله خودروســازی ها و لوازم خانگی باید این تعادل در قیمت 
را شاهد باشیم البته قیمت در زنجیره های مرتبط باید بر اساس 
قیمت های معقول توسط تشــکل ها و مسئوان تعیین قیمت 
شــود.وی افزود: عرضه محصوات نهایی در بورس شروع شده 
اســت و در گام نخســت با ابزار هایی که داریم شرکت ها را به 
عرضه در بورس موظف می کنیم. در این باره هفته گذشته عرضه 
خوبی صورت گرفته که تداوم دارد.وزیر صمت با بیان اینکه باید 
اجازه دهیم تا محصول با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده 
قرار گیرد گفت: چرا در چند ماه گذشــته فوادسازان کشور ما 
محصول را در بازار داخل، بااتر از قیمت های جهانی به فروش 
رسانده اند این در حالی است که مواد اولیه، انرژی و نیروی کار 
را در داخل با قیمت مناسب استفاده کرده اند بنابر این محصول 

باید با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت.

 افزایش ۴۹۸ درصدی قیمت 
کااهای وارداتی 

گزارش مرکز آمار ایران از رشــد 498 درصدی قیمت کااهای وارداتی نســبت 
به سال گذشــته حکایت دارد. قیمت کااهای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر میزان مبادات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده 
رابطه مبادله اســت و تغییــرات آن ها از اهمیت باایی برخوردار اســت.در طرح 
شــاخص قیمت کااهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور 
سال 1390 )سال پایه( استفاده شده است که پس از بررسی  های به عمل آمده، 
سال 1395 به عنوان سال پایه  ی جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر 
اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال 1395 )سال پایه جدید( ارائه می  
شود.روش جمع آوری اطاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک ایران و طبقه 
بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری 
)HS( است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای 20 گروه  اصلی 
طبقه  بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک داری و ریالی محاسبه و منتشر 
می  شود.این در حالی است که طبق اعام مرکز آمار ایران  برای محاسبه شاخص 
 فصل تابســتان 1399 از داده  های مقدماتی گمرک استفاده شده است. نتایج 
اعام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن ها باید با ماحظه انجام شود.

  
افزایش 1.۷ درصدی تورم فصلی

طبق این گزارش تغییرات شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده  های 
ریالی در فصل تابســتان 1399 نســبت به فصل قبل، ٦9,4 درصد است که در 
مقایسه با تورم فصلی بهار 1399)برابر با ٦٧.٧ درصد( حدود 1.٧ درصد افزایش 
داشــته است.همچنین تغییرات شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده 
 های داری نیز در فصل تابســتان 1399 نســبت به فصــل قبل، 13.3 درصد 
افزایش داشــته که در مقایســه با تورم فصلی بهار 1399 )برابر با 10.8درصد( 

حدود 2.5 واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه  های اصلی طبقه بنــدی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی 
مربــوط به گروه » حیوانات زنــده و محصوات حیوانــی و ...« )2,4 درصد( و 
بیشــترین نرخ مربوط به گروه »مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گران بها یا 

نیمه گران بها و ...« )٧5.2 درصد( است.
 

افزایش 90 درصدی تورم نقطه به نقطه
تغییرات شــاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بــر داده  های ریالی در فصل 
تابســتان 1399 نســبت به فصل مشابه ســال قبل 498.2 درصد است که در 
مقایســه با تورم نقطه به نقطه بهار 1399 )برابر با 40٧.5 درصد( حدود ٧.90 
واحد درصد افزایش داشــته اســت.همچنین تغییرات شاخص قیمت کااهای 
وارداتی مبتنی بر داده  های داری در فصل تابســتان 1399 نســبت به فصل 
مشــابه سال قبل 44.1 درصد است که در مقایســه با تورم نقطه به نقطه بهار 
ســال 1399 )برابر با 3٧.2 درصد( حدود ٦.9 واحد درصد افزایش داشته است.

در گــروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش 
ریالی مربوط به گروه » پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از 
این مواد و ...« )0,8 درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه » محصوات صنایع 

شیمیایی یا صنایع وابسته به آن « )٦54.0 درصد( است.
  

اوضاع تورم در 4 فصل
تغییرات میانگین شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در 
چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1399 برابر با 412,2 درصد بوده است که 
در مقایســه با تورم ساانه  بهار 1399 )برابر با 34٧.1 درصد( واحد ٦5.1 درصد 
افزایش داشته است.تغییرات میانگین شاخص قیمت کااهای وارداتی مبتنی بر 
داده  هــای داری در چهار فصل منتهی به فصل تابســتان 1399 برابر با 4.3٦ 
درصد بوده است که در مقایسه با تورم ساانه  بهار 1399 )برابر با 33.2 درصد( 
 HS حدود 3.3 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه  های اصلی طبقه بندی
کمترین نرخ تورم ســاانه در بخش ریالی مربوط به گروه » پوست خام، چرم، 
پوســت های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و...« )0,4 درصد( و بیشترین 
نرخ مربوط به گروه »ماشین آات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات 

آنها و...« )495.3 درصد( است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در روابط بین الملل اقتصادی نباید 
از ظرفیت کشورهای همسایه غافل ماند، گفت: در سال گذشته مجموع صادرات 
ما به اتحادیه اروپا کمتر از 500 میلیون دار و واردات نیز 490 میلیون دار بوده 
است در حالی که در همین سال ما 3 میلیارد دار صادرات به افغانستان داشتیم 
و در مقایســه با اتحادیه اروپا این رقم بیش از ٦ برابر بوده اســت.محمد صفایی 
دلویی، با اشــاره به ضرورت توجه به ظرفیت کشورهای منطقه و استفاده از آن 
ها، اظهار داشــت: ارتباط ما با کشورهای همسایه، توسط مدیران وزارت خارجه 
نادیده گرفته شــده است در حالی که این ارتباط اقتصادی و سیاسی در شرایط 
تحریم های فعلی می تواند بســیاری از فشــارهای وارده را بر مردم کاهش دهد.

وی ادامه داد: در ســال گذشته مجموع صادرات ما به اتحادیه اروپا کمتر از 500 
میلیــون دار و واردات نیز 490 میلیون دار بوده اســت در حالی که در همین 
ســال ما 3 میلیارد دار صادرات به افغانستان داشــتیم و در مقایسه با اتحادیه 
اروپا این رقم بیش از ٦ برابر بوده است.این نماینده مجلس با اشاره به افتتاح راه 
آهن خواف- هرات که دو کشــور ایران و افغانســتان را به یکدگیر از مسیر ریلی 
متصل می کند، گفت: قطعا توســعه ریلی با کشورهای افغانستان عراق، سوریه و 
کشورهای میانه می تواند ما را به بازارهای هدف این کشورها نزدیک تر کند و باید 
برای این امر برنامه ریزی صورت گیرد.صفائی دلویی، توجه نمایندگان به توسعه 
خطوط راه آهن و گســترش ناوگان ریلی را یکی از برنامه های مهم نمایندگان 

مجلس عنوان کرد وافزود: همانطور که می دانیم حمل و  نقل ریلی بسیار مقرون 
به صرفه تر از ســایر وسایل حمل و نقلی به ویژه در خصوص باربری است. البته 
از نظرکاهش آایندگی و ایمنی باای جابجایی بار و مســافر هم قابل مقایسه با 
سایر وسایل حمل و نقلی نیست. این مهم همواره مورد توجه نمایندگان است و 
در جلســات علنی که با مسئوان وزارت راه داشتیم نسبت به تسهیل مقررات و 
تصویب بودجه های عمرانی نهایت همکاری را داشتیم.عضو کمیسیون اقتصادی 
به مصوبه اعطای تسهیات توسط  صندوق توسعه ملی برای توسعه راه آهن شرق 
کشور اشاره کرد و گفت: انجام این طرح که  در مسیر گناباد به بیرجند قرار است 
اتفاق بیفتد مطمئنا برای مردم منطقه ثمرات بسیاری را خواهد داشت و یکی از 
آرزوهای مردم استان خراسان جنوبی را با وجود گذشت 1٦ سال از استان شدن 
محقق می کند.وی ادامه داد: با تکمیل این مسیر و اتصال آن به راه آهن زاهدان 
و سپس، چابهار می تواند دسترسی بازرگانان ما به کشورهای آسیای میانه، هند 
و افغانستان را بسیار تسهیل کند و هزینه های تجار را بسیار کاهش دهد.نماینده 
مردم گناباد و بجســتان در مجلس، استفاده از سرمایه گذران خارجی را در کنار 
سرمایه گذاران داخلی باعث تسریع اجرای طرح های عمرانی در کشور دانست و 
گفت: با توجه به جغرافیای وسیعی که ما با کشورهای همسایه  داریم و همچنین 
پتانســیل عظیمی که در  تجارت خارجی با این کشورها  وجود دارد بدون شک 
توسعه راه های ارتباطی من جمله راه آهن می تواند در بحث باری و مسافری به 
گسترش تجارت و کاهش هزینه های جابجایی بار کمک کند و این مهم می تواند 
به کاهش هزینه تمام شــده کاای نهایی مردم منجر شود. وی افتتاح پروژه راه 
آهن – هرات را یکی از دســتاوردهای ملی عنوان کرد و  گفت: باید در انجام این 
طرح و یا طرح های مشابه از حضور شرکت های سرمایه گذار چینی که در بحث 
ساخت جاده ها و راه آهن در سال های گذشته موفق ظاهر شدند نیز استفاده کرد. 
مطمئنا با همراهی آنها در کنار پیمانکاران ایرانی می توان به تسریع روند اجرایی 

پروژه ها کمک کرد البته اولویت با ظرفیت داخل است.

 بازارگردانی ۸ هزار میلیارد تومانی 
شرکت های بزرگ

غریب پور دربارۀ نقش معدن و صنایع معدنی در بورس گفت: در 
ماه های اخیر ارزش بازارگردانی شــرکت های این حوزه ازجمله 
صنایع مس،فواد مبارکه، چادرملو و گل گهر، ســرمایه گذاری 
معادن و فلزات، فواد خوزســتان و... به 8 هزار میلیارد تومان 
رسیده است.وی افزود: این شــرکت ها عاوه بر بازارگردانی، با 
افزایش سرمایه، گام های بلندی در جهت توسعۀ این بخش برداشته اند.غریب پور در ادامه 
گفت: شرکت چادرملو بیش از 5800 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته است. شرکت 
ملی مس نیز 10 هزار میلیــارد تومان و پس از آن فواد مبارکه 10 هزار میلیارد تومان 
افزایش سرمایه خواهد داشــت.رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تأکید بر اینکه در زنجیرۀ 
معدن و صنایع معدنی خبرها امیدوارکننده است، گفت: فقط شرکت ملی مس و فواد 
مبارکه افزون بر 4 میلیارد یورو پروژۀ توسعه ای در اختیار دارند که در نهایت به تقویت 
حقوق ســهامداران می انجامد.به گفتۀ وی، ارزش طرح های توســعۀ شرکت های بزرگ 
معــدن و صنایع معدنی، معادل 4,5 میلیــارد یورو )به صورت ارزی(، و 40 هزار میلیارد 
تومان )به صورت ریالی( اســت.غریب پور با اعام اینکه معدن و صنایع معدنی 24 درصد 
بورس را تشــکیل می دهند، تصریح کرد: آیندۀ این شــرکت ها از وضعیت کنونی بهتر 
خواهد بود و بازار روبه رشــدی خواهند داشت.شایان ذکر است پیشنهاد افزایش سرمایۀ 
شــرکت از مبلغ 209000 میلیارد ریال به مبلــغ 304500 میلیارد ریال در تاریخ 11 
آذر ماه به تصویب هیئت مدیره رســیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی 

شرکت ارسال شده است.

با اظهارات متفاوتی که برای ترخیص محموله 81 
هزار تنی ذرت که از گمــرک بدون مجوز وزارت 
کشاورزی ترخیص شــده، وجود دارد، اینکه کجا 
و چگونه این محموله مصرف شــده مبهم است و 
اگر این ذرت ها از بازار ســر درآورده باشند، حدود 
1٦00 میلیارد تومان ســود ناشــی از فروش آن 
خواهد بود. ماجرا از نامه وزارت جهاد کشاورزی به 
گمرک شروع می شود که پیگیر نحوه ترخیص 81 
هزار تن ذرتی شده بود که بدون مجوز این وزاتخانه 
از خرداد، تیر و مرداد امسال قبض انبار و ترخیص 
شد.این در حالی است که بر اساس مصوبه هیأت 
وزیران در مردادماه 1398 در خصوص تنظیم بازار 
نهاده های کشاورزی، باید تمامی نهاده های دامی از 
جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز 
معاونت توســعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای 

کشاورزی ترخیص شود.

بدون  ترخیص  تکلیف  کشــاورزی:  وزارت 
مجوز را روشن کنید

معــاون وزارت جهــاد کشــاورزی از رئیس کل 
گمرک ایران خواســته بود که طی بررسی های 
خود جریان را مشخص و منعکس کند که مدتی 
بعد، گمــرک مربوطه طی نامــه ای توضیحاتی 
ارائه و در کل اعام کــرد که »مجوزهای ازم از 
جمله دامپزشــکی و سازمان حفظ نباتات وزارت 
کشاورزی اخذ شــده و از سویی شرکت دریافت 
کننده ذرت، یک شــرکت تولیدی و صنعتی در 
زمینه تولید فروکتــوز از ذرت بوده و هیچ گونه 
فروش و عرضه ای در بازار نداشته است، فاقد کد 
بازارگاه بوده، شرکت بازرگانی و یا تجاری نیست 
و ذرت های وارد شــده صرفا جهت مصرف خود 

شرکت و به عنوان مواد اولیه آن است. «

مجلس: گمرک درست تر می گوید
این ماجرا در ســکوت مســئوان ارشــد گمرک 
پیش رفت، ولی اخیرا راســتی - عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس - اعام کرد »موضوع در مجلس 
مورد بررســی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده 
که گمرک هیچ ســامانه ارتباطی با وزارت جهاد 
کشــاورزی ندارد و به نوعی موضع گمرک درست 

تر است.«

موضع دیگر گمرک و تناقض با تکلیف
از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران گمرک اعام 
کرده که »در زمان ترخیص ذرت های مذکور، این 
سامانه در اختیار نبود و برای جلوگیری از رسوب 
کاا به صورت درصدی در اختیار صاحب کاا قرار 
گرفت.«این موضــع جدید گمرک، ضمن اینکه با 
اعام پیشــین مدیر گمرک ترخیص کننده ذرت 
ها مطابقت چندانی ندارد، از این لحاظ قابل تامل 
است که قبا از ســوی گمرک ایران به گمرکات 
اجرایی تکلیف شده بود حتی برای ترخیص نهاده 
ها باید مجوز بازارگاه دریافت شود، با این حال آنچه 

اتفاق افتاده خارج از چارچوب بوده است.

 ذرت ها آزاد فروش رفت؟
اما اینکــه ذرت ها بعد از ترخیــص چگونه مورد 
استفاده قرار گرفته، موضوع مبهمی است.چندی 
پیش رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس در 
اظهاراتی به ماجرای این ترخیص اشاره و گفته بود 
که »هیچ نهاده ای از گمرک ایران نباید بدون اجازه 
وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته 
معــاون این وزارتخانه اعام کــرده چند محموله 
بدون مجوز خارج و توزیع شــده که بازار سیاه به 

وجود آورده است.«

 ارز 4200 تومانی و رانت سنگین
بنابراین اگر ایــن محموله 81 هزار تنی ذرت در 
بازار آزاد فروش رفته باشــه رانت سنگینی را به 
همراه داشته است، چرا که ذرت از جمله کااهای 
اساسی وارد شده با ارز 4200 تومانی است و اگر 
به طور متوســط با نرخ 25 هــزار تومان فروش 
رفته باشد، در هر کیلوگرم حدود 20 هزار تومان 
ســود دارد و در مجموع سود فروش این محموله 
رقمی حدود 1٦00 میلیــارد تومان خواهد بود.

گرچه هنوز ابعاد این ماجرا به طور کامل مشخص 
نیســت، ولی به هر صورت پای ارز 4200 تومانی 
در میان اســت که در حال حاضر فقط برای پنج 
قلم کاای اساســی از جمله ذرت، جو و کنجاله 
ســویا اختصاص پیدا می کند و هر گونه تخطی 
در رابطــه با جریان واردات و ترخیص این کااها 
با توجــه به اختاف قیمت باای بــازار آزاد می 
تواند نتایج منفی به همراه داشــته باشد.در مدت 
اخیــر که بازار مرغ با افزایــش تند قیمت همراه 
شده بود، برخی مسئوان و فعاان این بخش به 
بازار سیاه نهاده های دامی و افزایش قیمت آن با 
وجود اینکه نرخ تامین ارز واردات )4200 تومان( 
تغییر نکرده، اشاره کرده بودند.به هر صورت این 
ترخیص تامل برانگیــز گمرک، ابهاماتی دارد که 
باید از ســوی گمرک ایران و سایر دستگاه های 
مربوطه و به ویژه دستگاه های نظارتی در مورد آن 
اطاع رســانی شود و مشخص شود چرا ترخیص 
کننــده بدون توجه به تکلیف بــرای ترخیص با 
مجوز بازارگاه در هر شرایطی، خاف این موضوع 
اقدام کرده است. همچنین بعد از خروج از گمرک 
چه مسیری طی شــده و محصول با چه قیمتی 
فروش رفته و در نهایت در کدام شرکت و به چه 

نحوی مصرف شده است؟

پای ارز 4200 تومانی در میان است
احتمال رانت 1۶00 میلیاردی از ترخیص بی اجازه ذرت!

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت همیار مایا رایان صنعت )با مسئولیت محدود(

 بدینوســیله از شــرکای محترم شــرکت همیار مایــا رایان صنعت 
)با مســئولیت محدود(، دارای شناسه ملی )14009359089( دعوت 
می شود تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور که در 
ساعت )14( مورخه 1399/09/29 در محل مرکز اصلی شرکت تشکیل 

می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع: 

1- افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش سهم الشرکه شرکا؛
2- افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود شریک جدید؛

3- اصاح و تصویب اساسنامه جدید شرکت؛

شناسه ملی )14009359089(، شماره ثبت )5۶3149(

 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومیمهدی مطلبی- احد از شرکای شرکت
 یک مرحله ای با ارزیابی ساده

  تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر
و حریم رودخانه های کرج و شاهرود 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی ســاده » تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر و حریم 
رودخانه های کرج و شاهرود« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در ســامانه مورخ 99/09/18 می باشد. اطاعات و اســناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 19 مورخ 99/09/23

مهلت ارسال پاسخ : تا ساعت 19 مورخ 99/10/04
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت11 مورخ 99/10/06 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی 
مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598

تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 27313131-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 -021

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-04
 عضو کمیسیون اقتصادی:
صادرات ایران به افغانستان ۶ 
برابر صادرات به اتحادیه اروپا
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

عقبگرد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۰۱۳۶ واحدی 
معادل ۰.۶۷ درصد به یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۷۱ واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۳ واحدی 
به ۱۹ هزار و ۱۷۸ واحد رســید. دیروز تاار شیشــه ای در 
سومین روز کاری هفته )دوشنبه هفدهم آذرماه ۹۹(، ابتدا 
شاهد روند صعودی شاخص های منتخب بود ولی در ساعت 
پایانی، با کاهش اکثر شــاخص ها مواجه شــد. به گونه ای 
که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۲۶۵۰ واحدی 
معادل ۰.۶۷ درصد به رقم ۳۹۵ هزار و ۶۷۱ واحد رســید. 
شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۷۸۵ واحدی معادل ۰.۱۸ 
درصد، عدد ۴۴۲ هزار و ۸۶۷ واحد را به نمایش گذاشــت.

شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۵۱۴ واحدی به رقم 
۲۸۹ هزار و ۹۹۷ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد 
شــناور، ۷۶۴۷ واحد کاهش را رقم زد و به سطح ۲ میلیون 
و ۶۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۵۶۶۷ 
واحد کاهش به رقم  یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد رســید 
و شــاخص بازار دوم نیز، با ۲۶۷۱۴ واحد کاهش همراه بود 
و عدد ۳ میلیون و ۴۷ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر 
اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای 
معاماتی تاپیکو، فواد، کگل، کچاد، خودرو، وغدیر، وامید 
و شپنا، با بیشترین کاهش، تاثیر معناداری در روند کاهشی 

شاخص کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 
رمپنا، وبصادر، وتجارت، فخوز، خســاپا و فخاس، بیشترین 
تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشــتند.با پایان 
فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس  ۲۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون برگه بهادار و سهام را در 

قالب ۲ میلیــون و ۵۶۶ هزار نوبت معامله و به ارزش ۲۰۴ 
هــزار و ۷۴ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، 
بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد غبهنوش) بهنوش  
ایــران( با ۸.۳۳ درصد رشــد بود و پــس از آن، نمادهای 
خنصیر، زمگسا، فسپا، مداران، غپینو و غپینو بود. همچنین 

نماد معاماتی قصفها)قنداصفهان( با ۶.۳۴ درصد، بیشترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای آســیا، 

غنوش، وساخت، قثابت، پاکشو و فنوال بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی وتجارت، خودرو، شستا، خساپا، خگستر و غزر، به 

عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتــی غپینو، وتوکا، 
ولپارس، وکار، سیمرغ، شســینا و بموتو با بیشترین تقاضا 
مواجه شــدند و در مقابل نیز نمادهــای انرژی۱، پدرخش، 
خبهمن، وســاخت، آسیا، خرینگ و ولساپا بیشترین حجم 

عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در دیروز معامات بازار ســرمایه، شاخص صنایعی همچون 
محصوات چرمی، وســایل ارتباطی، انتشــار و چاپ، فنی 
مهندســی و زراعت، با افزایش و شاخص صنعت تامین آب، 

برق، گاز با روند کاهشی همراه شد.

جهش استفاده از خدمات الکترونیک بانک ها
 پول کاغذی کمرنگ شد

به دنبال گســترش اســتفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک و 
همچنین تغییر ذائقه مردم پس از شیوع ویروس کرونا،  میزان استفاده 
از پول کاغذی در برابر گرایش به خدمات الکترونیک بانک ها افت کرده 
اســت.نایب رییس کمیســیون فناوری اطاعات اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه شــروع پاندمی کرونا در جهان فعالیت های الکترونیکی را با 
رشــد قابل توجهی مواجه کرد، اظهار کرد: این شرایط در دنیا، اقتصاد 
را ناچار به تغییر رویکرد به ســمت فناوری های نوین بانکی و خدمات 
الکترونیکی ســوق داد کــه در ایران نیز تحولی ایجــاد کرد.عبدالرضا 
نوروزی تصریح کرد: با اینکه فرآیندهای الکترونیکی در ایران با ُکندی 
پیش می رفت، اما به دلیل داشــتن زیرساخت های نسبی توانستیم در 
این مدت رشــد خوبی را داشته باشــیم که اگر چنین زیرساخت هایی 
را نداشــتیم این توســعه و رونق امکان پذیر نبود که البته هنوز به قله 
نرسیده است.وی با اشاره به اینکه براساس آمارهایی که داریم این روند 
کمی با کاهش مواجه شده است، ادامه داد: عاوه براینکه در زیرساخت 
های الکترونیکی هنوز هم باید اقداماتی صورت گیرد، فرهنگ ســازی 
در این مورد هم باید شــکل بگیرد، چرا که هنوز هم متاســفانه اغلب 
مردم تمایل به حضور فیزیکی دارند و دوست دارند که در بازار گشت و 
گذار کنند.نایب رییس کمیسیون فناوری اطاعات اتاق بازرگانی ایران 
تاکید کرد: از ســوی دیگر، نبود کنترل و نظارت های کافی بر بســتر 
الکترونیکی جهت خرید یا دریافت خدمات اینترنتی و الکترونیکی نیز 
باعث از بین رفتن اعتماد مردم شده و به همین دلیل ترجیح می دهند 

حتما در محل حضور داشته باشند.
نوروزی تصریح کرد: در کشــورهای توسعه یافته به دلیل رقابت باا در 
این بخش کنترل ها نیز بیشــتر است و در نتیجه شاهد رونق بیشتری 
در این بخش از فناوری های نوین هستیم.او با اشاره به مزایای بسیاری 
که بانکــداری الکترونیک و خدمات اینترنتی به همراه خواه داشــت، 
افزود: مهم ترین موضوع کمرنگ شدن استفاده از پول کاغذی است که 
خود به خود از بین خواهد رفت و هزینه های گزافی که برای چاپ پول 
صرف می شــود نیز حذف خواهد شد. از سوی دیگر سوءاستفاده هایی 
که در حوزه اســکناس تقلبی وجود دارد هم برداشته می شود.نوروزی 
گفــت: کاهش مصرف انرژی، رفع آلودگی هوا و همچنین صرف جویی 
در زمان برای افراد از دیگر مزایایی اســت که فعالیت در حوزه فناوری 
به دنبال دارد. نکته مهم دیگر حذف واســطه ها در خریدهای اینترنتی 
اســت که می توان با اســتفاده از این روش، محصول را بدون واسطه 
تهیه کنیم.نایب رییس کمیسیون فناوری اطاعات اتاق بازرگانی ایران 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ایجــاد پرونده مالیاتی 
برای صاحبان کارتخوان گفت: ما همواره از شــفافیت در اقتصاد و رصد 
معامات و گردش های مالی اســتقبال می کنیم و به طور قطع ایجاد 
پرونده های مالیاتی برای دســتگاه های کارتخوان اقدام مثبتی خواهد 
بود، چرا کــه به جلوگیری و کنترل پولشــویی کمک خواهد کرد.وی 
ادامه داد: اما در این میان زیرســاخت ها نیز باید فراهم باشــد و ساز و 
کار مناسبی برای اجرای این فرآیند باید تعریف کرد تا به عنوان نمونه 
اگر یک فرد در یک رسته شــغلی از کارتخوان استفاده نکرد بتوان، به 
گــردش مالی کاری که انجام می دهد آگاه بــود و جلوی فرار مالیاتی 

او را گرفت.

دبیر کل کانون بانک ها تاکید کرد؛
برگشت زدن چک تا اطاع ثانوی ممنوع

اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعاان اقتصادی در کسادی 
بازارها ناشــی از کرونا، به بانکها درخواست عدم برگشت زدن چکها را 
داده اند اما دبیر کل کانون بانکها می گوید این کار غیرقانونی اســت.،  
بعــد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شــیوع ویروس کرونا 
اعام و بر اســاس آن، بسیاری از کســب و کارها را مجبور به تعطیلی 
نمود، اســتانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی 
هر چند اندک از کســبه و فعاان اقتصادی داشــته باشند که ماه های 
مدیدی اســت کاســبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه 
هســتند که شــرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و 
کارهایشــان را با مخاطره مواجه ساخته است.بر این اساس، استانداران 
در نامه ای به شــعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم 
برگشــت چک های بانکی فعاان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای 
آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشــت تعطیلی های سراسری، مجدد 
بتوانند چرخ کســب و کار و درآمدزایی شــان را به حرکت درآورده و 
بدهــی های خود را بپردازند.حال اما بانکها این تصمیم اســتانداران را 
خارج از حیطه قانونی دانســته و عمًا اجرای این خواسته را عملیاتی 
نمی دانند؛ اما برخی شــعب نیز این خواسته اســتانداران را عملیاتی 
نمــوده و همین امر هم، طی روزهای گذشــته، اعتراضات زیادی را در 
پی داشــته اســت.در واقع، مشــتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی 
شــعب برای پاس کردن چک های در اختیار خود، با این موضوع مواجه 
شدند که متصدی شــعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن 
چک های در اختیارشان امتناع می کنند که این امر، منجر به نارضایتی 
دارندگان چک شــده بود.حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها 
و موسســات خصوصی هم، این کار را خاف قانــون می داند و معتقد 
اســت که شــعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.وی افزود: مطابق 
با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواســت مشــتریان برای برگشــت 
چک هــای در اختیارشــان را ندارند و چنانچه چــک بانکی در اختیار 
مشــتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشــت زده شود، 
بانک باید به درخواســت دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل 
کند.جمشــیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت 
زدن چک های در اختیار مشــتریان به دلیل نامه نگاری چند استاندار با 
بانکها انجام شــده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در 
این رابطه نادرســت عمل کرده اند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با 
قانون، دارنده چک می تواند از بانک درخواســت برگشــت زدن چک را 

داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.
وی اظهار داشت: بانک تنها می تواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی 
بــر امهال وام یا بدهی خود به سیســتم بانکی تصمیم گیری نماید که 
البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامه های صادره از سوی بانک 
مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چک های بانکی است 
و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.به گفته جمشیدی، اختیار چک 
به دســت دارنده آن اســت و صرفاً او می تواند در تفاهم با صادرکننده 
چک، از برگشــت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر 

این صورت بانک چنین اجازه ای را ندارد.

یک کارشــناس اقتصــادی با تاکید بر لزوم اصاح ســاختار 
اقتصــادی، گفت: اگر تورم را کنتــرل کنیم، ارزش پول ملی 
افزایــش خواهد یافت.دکتر بهنام ملکــی از صاحب نظران و 
اقتصاددان کشــورمان با اشاره به آثار منفی کسری بودجه بر 
کاهش ارزش پول ملی اظهار داشــت: در هر اقتصادی، ارزش 
پول ملی به توان ملی کشور بستگی دارد. به نظر می رسد که 
مهم ترین عنصر، تولید یک کشور باشد. وقتی قدرت تولیدی 
یک کشــوری، باا می رود، به همان نســبت پول آن کشور 
تقویت می شــود و قدرت خرید مردم باا می رود.وی افزود: 
در جامعــه ما، یکی از مهم ترین مولفه ها بر ارزش پول ملی، 
نحوه تامین مالی دولت اســت. اگر هزینه هایی که در جامعه 
است، مابه ازای آن، کار و تولیدی در کشور انجام شود، ارزش 
پول ملی حفظ و تقویت می شود، در غیر اینصورت به همان 
نسبت، شاهد افت ارزش پول ملی خواهیم بود. به قول معروف 
آب در شیر اضافه شده و ارزش پول ملی کمتر می شود.ملکی 
در پاسخ به چرایی پایین آمدن ارزش پول ملی طی سال های 
گذشــته اظهار داشــت: اصلی ترین عامل در افت ارزش پول 
ملی این اســت که هزینه ها و درآمدهای دولت، تراز نیست. 
کشــورهایی که تعادلی در هزینه و درآمد دولت ها ندارند، به 
کسری بودجه شدید دچار می شوند. ممکن است برخی دولت 
ها از عدم کسری بودجه حرف بزنند، ولی وقتی کاهش ارزش 
پولی را مشــاهده می کنید، متوجه کســری بودجه خواهید 
شد.این کارشــناس اقتصادی یادآور شد: به طور مشخص در 

جامعــه ایران، یکی از عوامل تاثیر گــذار بر ارزش پول ملی، 
موضوع کســری بودجه است. بودجه های ما متاسفانه در این 
سال ها، نفتی بوده و وقتی که درآمد نفتی محقق نشد، دولت 
دچار کســری بودجه می شــود و در ادامه به اشکال مختلف 
نظام بانکی را تحت فشار قرار می دهد که منجر به تزریق پول 
پرقدرت به جامعه می شود. به ازای هر واحد کسری بودجه ای 
که بانک مرکزی از طریق منابع بانکی خودش تامین می کند، 
هشت برابر نقدینگی افزایش پیدا می کند. به همان نسب عدم 
تعادل را شــاهد خواهیم بود. همچنین فرایندی که از طرف 
دیگر به افت ارزش پول ملی اثر گذاشته است، موضوع تحریم 
هــای خصمانه بر اقتصاد ایران اســت.وی تاکید کرد: در این 
شرایط، کاهش ارزش پولی به عبارت دیگر مالیات از فقرا تعبیر 
می شود. یعنی اینکه صاحبان درآمدهای باا، معموا سرمایه 
هایی دارند که در شرایط تورم، آسیب پذیری کمتری دارند، 
چون ارزش ســرمایه آنها به همان نسبت که ارزش پول ملی 
کم می شود، بااتر می رود.ولی طبقات پایین و فقرا که حداقل 
درآمد را دارند و نیازهای خود را به ســختی تامین می کنند، 
می بینند که هر چقدر تاش می کنند، باز هم درآمدشــان 

نسبت به گذشته، کمتر شده است.

راهکار موثر برای تقویت ارزش پول ملی چیست؟
ملکی در پاسخ به این سوال گفت: برای اینکه از این وضعیت، 
برون رفت داشــته باشیم، باید ابتدا یک نگاه کان به اقتصاد 
داشــته باشیم و در گام بعد وارد جنبه های خرد آن شویم. ما 
یک سری مشکات ساختاری داریم، که اگر آنها را حل نکینم، 
نمی توان به نتیجه امیدوار بود. پس باید ساختار اقتصادی را 
اصاح و درســت کنیم.وی افزود: اگر ساختار تورم را کنترل 
کنیم، باعث افزایش ارزش پول ملی خواهد شــد. اتفاقی که 
بااترین خدمت به همه مردم، خصوصا فقرای جامعه اســت. 
همچنین برای صیانت از پول ملی صیانت، بایستی به سمت 
ســالم سازی ساختارهای اقتصادی حرکت کنیم تا در نهایت 
به رشــد ارزش پول ملی کمک کنیم.به گفته این کارشناس 
اقتصــادی: اگر بخواهیم پول ملی تقویت شــود، دو بعد دارد. 
یک بعد مربوط می شــود به عوامل خارجی و تحریم ها، که 
این موضوع واقعیتی است که نباید کتمان کرد و بعد دیگر به 
تصمیمات داخلی مربوط می شود.بنابراین خیلی روشن است 

که یکــی از عوامل موثر بر افت ارزش پــول ملی، تحریم ها 
بوده اســت و بایســتی اقداماتی صورت بگیرد که آثار تحریم 
ها کم شــود و یا به گونه ای رفتار کنیم که تحریم ها از بین 
برود. در نتیجه یکی از راهکارها، تعامل برابر با جهان اســت و 
دیگری این است که ناکارامدی هایی که در اقتصادمان وجود 
دارد را برطرف کنیم تا شــاهد تراز شدن هزینه ها و درآمدها 
باشیم.همچنین بایستی ساختار اقتصادی را سالم کنیم. مهم 
ترین اقدامی که باید صورت بگیرد، مقابله با رانت و امضاهای 
طایی اســت. تا زمانی که شــاهد انواع رانت های اقتصادی 
باشیم، متاســفانه اقتصاد کشــورمان را از بین می برد و در 
نهایت باعث افت ارزش پول ملی می شود. بایستی جلوی این 
عامل را بگیریم.وی تاکید کرد: نظام بانکی بایســتی در جهت 
وصول مطالبات کان و تسهیات پرداخت شده به افرادی که 
در مســیر غیر تولیدی حرکت کرده اند، تاش کند تا شاهد 
بازگشــت منابع بانکی به شبکه بانکی باشیم که در نهایت به 
تقویت ارزش پول ملی نیز کمک می کند.همچنین باید تاش 
شود که هزینه های تولید در کشور پایین بیاید تا در گام بعد 
سیگنال مثبتی به ایرانیان خارج از کشور ارسال شود مبنی بر 
چشم انداز مثبت در جهت ســرمایه گذاری در ایران و رونق 
تولید و شکوفایی اقتصادی کشــور؛ راهکاری که نمونه آن را 
در چین و هند نیز شــاهد بوده ایم. در مجموع این راهکارها، 
در یک برنامه دو تا سه ساله، می توان به تقویت ۵۰ درصدی 

پول ملی کمک کرد.

یک اقتصاددان پاسخ داد؛
ریشه کاهش ارزش پول و راهکار تقویت آن چیست؟

تقویت احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه شده ، پیگیری برخورد با متخلفان ارزی، تاش 
بــرای بازگرداندن ارزهای صادراتی و تزریق ارز به بــازار؛ مجموعه اقدامات اخیر بانک 
مرکزی در کنترل نرخ ارز در بازار بود.در چند ماه اخیر، بازار ارز روزهای ملتهبی را از سر 
گذرانده است، به طوری که در مقطعی نرخ دار تا سقف قیمتی ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان 
نیز افزایش یافت، اما یک ماه اخیر این روند افزایشی قیمت، شکسته شده و شاهد روند 
نزولی قیمت ها در بازار هستیم. سیاست های بانک مرکزی نرخ دار را در کانال ۲۵ هزار 
تومان تثبیت کرده و به نوعی ناظر بر تحقق این وعده است که اوایل آبان اعام شده بود 
»شرایط بازار ارز به سمت ثبات خوبی حرکت خواهد کرد«.اقدامات زیادی این مدت از 
سوی بانک مرکزی به دستگاه های مختلف اباغ شده که برخی از این دستگاه ها که بانک 
مرکزی قدرت نظارتی بیشتری بر آنها دارد نظیر بانک ها، تاحدودی به این موج حمایت 
از سیاست های پولی پیوسته اند.مقاومت در برابر فشارهای روانی تحریم ها و ایجاد تعادل 
در بازارهای مالی کشــور رسالت سنگینی است که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های 
انقباضی از جمله کنترل ترازنامه بانک ها، قوانین مربوط به تسهیات و چک، کاهش نرخ 
سود بین بانکی، رایزنی برای تحقق مطالبات ارزی از سایر کشورها و تزریق میلیونی ارز 
به بازار متشکل ارزی در صدد مدیریت آن بر آمده است؛ راهی که همچنان ادامه دارد.در 
این بین، اقداماتی که کارشناسان آن را مثبت ارزیابی می کنند، نشان می دهد که بانک 
مرکزی همچنان باید در این مســیر استوار و ثابت قدم باشد تا در روزهای آینده ثبات 
اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم؛ ثباتی که در نهایت به امنیت روانی فعاان اقتصادی 

و کاهش تورم روانی کااها و خدمات منجر شود.

اقدام اول، کاهش نرخ سود بین بانکی
همایــون دارابــی در اینباره به ایِبنا می گویــد: بازار معمــوا انعکاس دهنده امیدها و 
ناامیدی های معامله گرها و همچنین دوره های رونق و رکود اقتصادی اســت. او معتقد 
اســت: تصمیماتی که در چند هفته اخیر به خصوص در زمینه کاهش نرخ ســود بین 
بانکی گرفته شده، تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته است.به بیان این تحلیل گر اقتصادی، از 
این نظر بانک مرکزی در این مدت توانست روی این شرایط مسلط شده و مانع از افزایش 
بیش از اندازه سود بین بانکی شود. دارابی با بیان اینکه این امر تا حدودی به کمک بازار 

آمد، اظهار می کند: بازار سرمایه و کل اقتصاد ایران پر از پتانسیل است و اگر مجموعه 
تصمیمات اقتصادی که در نهادهای دولتی و خارج از دولت گرفته می شود به نفع بازار 
ســرمایه باشد، این بازار می تواند رشد بیشتری هم از خود نشان دهد.او می گوید: بانک 
مرکزی در مهار سود بانکی خصوصاً کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۲ درصد به حدود 
۲۰ درصد گام موثری برای تقویت بازار برداشته و امیدواریم مجموعه تصمیمات دولت به 
خصوص در مورد قیمت گذاری محصوات کنار گذاشته شود که این امر به خصوص در 
مورد صنعت خودرو و صنعت فواد بیشتر نمود پیدا می کند و اگر سیاست ها به گونه ای 

باشد که بستر مناسب فراهم شود، بازار توانایی رشد خیلی پیدا می کند.

اقدام دوم، تزریق ارز خصولتی ها به بازار
طی ماه های اخیر، یکی از موثرترین اقدامات بانک مرکزی که در زمان مناسبی انجام شد 
اعام شفاف عرضه روزانه ۵۰ میلیون دار اسکناس در بازار بود که همزمان با صدور جواز 
افزایش ســقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی تا ۵۰۰ هزار دار انجام 
گرفت.احسان سلطانی، تحلیل گر اقتصادی درباره هدف چنین سیاستی به ایِبنا توضیح 
می دهد: اگر مردم احساس کنند که قرار است نرخ ارز پایین بیاید، مقدار زیادی از دار و 
ارز احتکار شده به مرور وارد بازارها می شود و همین امر کمک می کند که ریزش نرخ ارز 
تثبیت شود.سلطانی خاطرنشان می کند: همانطور که دکتر همتی گفتند نرخ ارز واقعی 
نیســت و باید بانک مرکزی از طریق ابزارهای قانونی فشار روی صادرکننده ها، به ویژه 
صادرکننده های خصولتی را افزایش دهد تا ارز ازم را به بازار تزریق کنند.به بیان این 
اقتصاددان، بانک مرکزی چاره ای ندارد جز اینکه از ابزارها و مکانیزم های خود استفاده 
کند تا چه آن ارزهایی که دست صادرکنندگان است و چه آن ارزهایی که دست مردم 

ذخیره شده است، به بازار تزریق شود.

اقدام سوم، برخورد با متخلفان ارزی
صــدور اجازه تهاتر ارزی برای صادرات و واردات، دســتگیری گروهی از داان فضای 
مجازی و انتشــار اخبار مثبت درباره ساخت واکسن کرونا از یک سو و تقویت احتمال 
آزادسازی ارزهای بلوکه شده  در بانک های خارجی از سوی دیگر عواملی هستند که به 
عقیــده اقتصاددانان به روند کاهش قیمت ها طی روزهای آینده کمک خواهند کرد.در 
کنار این اظهار نظر جدید اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مبنی بر لزوم 
برخــورد جدی با دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کاا به کشــور وارد نکرده اند، 
اهمیت ویژه ای دارد. به گفته این مقام مسئول، کارگروهی برای شناسایی دقیق اینگونه 
افراد و شــرکت ها فعال شده و در صورت تایید عدم واردات دارو و کاا به کشور، با آنها 
برخورد جدی خواهد شد.هر چند بسیاری از سیاست های دولت تا سال ۱۴۰۰ تغییری 
نخواهد کرد، اما گام های مثبتی برداشته شده که به تدریج خبر از تشدید نظارت ها بر 
توزیع ارز و حتی اجرای سیاســت تک نرخی شدن ارز می دهد. امر مهمی که به گفته 
کارشناســان عاوه بر از بین بردن بسیاری از زمینه های فساد و رانت، می تواند فارغ از 
تمامی تحوات داخلی و بین المللی که پیش بینی می شــود در روزهای آتی رخ دهد، 

مسیر را برای اجرای سایر سیاست های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز، هموار سازد.

اقدامات مهم بانک مرکزی در بازار ارز
پیشنهاداتی برای بهبود شرایط
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گزیده خبر

 بیانیه تروئیکای اروپا درباره تصمیمات 
هسته ای ایران

سه کشور اروپایی عضو برجام که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده اند طی 
بیانیه ای از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته  در سایت نطنز ابراز نگرانی کردند.

 فرانســه، آلمان و انگلیس طی بیانیه ای از برنامه ایران برای نصب سانتریفیوژ 
در ســایت نطنز ابراز نگرانی کرده اند.این ســه کشــور اروپایی در بیانیه خود 
اعــام کردند که اگر ایران در حفظ فضای دیپلماســی جدی اســت باید به 
تعهدات خود در برجام پایبند باشد.در بیانیه تروئیکای اروپایی آماده است: ما 
دولت های فرانسه، آلمان، پادشاهی متحده تاش های خستگی ناپذیری برای 
حفظ برنامه جامع اقدام مشترک داشته ایم.این توافق، دستاوردی کلیدی در 
زمینه دیپلماســی چندجانبه و معماری منع اشاعه جهانی به شمار می رود.ما 
بر اســاس این باور که برجام سهم قابل توجهی در اعتماد سازی در خصوص 
ماهیت صرفاً صلح آمیز هسته ای ایران و همچنین در خصوص صلح و امنیت 
بین المللی خواهد داشــت بر ســر برجام مذاکره کردیم.این توافق همچنان 
بهترین روش و در حال حاضر تنها روش برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران 
و محدودســازی آن می باشــد.اطاعیه اخیر ایران به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مبنی بر اینکه قصد نصب ســه آبشار جدید از سانتریفیوژهای جدید در 
کارخانه غنی سازی سوخت در نظنز دارد مغایر با برجام و به شدت نگران کننده 
اســت.عاوه بر این، ما با نگرانی های عظیم از قانــون اخیری که به تصویب 
مجلس ایران رسیده با خبر شــده ایم.چنانچه این قانون اجرایی شود، برنامه 
هسته ای ایران را به نحو محسوسی توسعه خواهد داد و دسترسی های نظارتی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را محدود خواهد کرد.این اقدامات، ناســازگار با 
برجام و تعهدات وســیع تر هســته ای ایران خواهند بود.اگر ایران در خصوص 
حفظ فضایی برای دیپلماســی جدیــت دارد، نباید این گام ها را اجرایی کند.

چنین اقدامی تاش های مشــترک ما برای حفظ برجــام را به خطر خواهد 
انداخت و خطر لطمه زدن به فرصت های مهم بازگشت به دیپلماسی با دولت 
جدید آمریکا را به همراه دارد.ما در چارچوب برجام به اقدامات ناسازگار ایران 
رسیدگی خواهیم کرد.از اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا، جو بایدن در 
خصوص برجام و توسل به مسیرهای دیپلماتیک برای پرداختن به نگرانی های 
گسترده تر در خصوص ایران استقبال می کنیم. این در راستای منافع همه ما 
است.رسانه های غربی سه روز قبل گزارش داده اند که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به کشــورهای عضو اعام کرده اســت که ایران تصمیم به نصب تعداد 
بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته  2M-IR در تأسیسات هسته ای نطنز دارد.

ابراز نگرانی کشــورهای اروپایی از کاهش تعهــدات  برجامی ایران در حالی 
است که این سه کشور نه تنها به تعهدات خود ذیل برجام عمل نکردند بلکه 
با تحریم های اعمالی آمریکا همراهی کردند.ســعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه درباره مواضع برجامی کشورهای اروپایی گفت:  موارد عدم 
پایبندی اروپا در ابعاد تحریمی کاما روشن است و در کمیسیون مشترک به 
اروپا گفته شــده است. اینکه عده ای سعی کنند مسیری را که آمریکا و رژیم 
ترامپ از طریق فشار حداکثری به دست بیاورد، از طریق دیگری که اسم آن 
را گفتگو بگذارند، به دست بیاورند شدنی نیست و در تهران خریدار ندارد. آنها 
باید به تعهدات خود بازگردند و برادری خود را ثابت کنند. ایران در چارچوب 

تصمیمات خود اعام کرده است که اقدامات کاهشی برگشت پذیر هستند.

عربی 2۱ بررسی کرد؛
سفر السیسی به پاریس؛ همکاری در سایه 

فراموشی پرونده های حقوق بشری
رئیس جمهور مصر در حالی قرار است دیروز با همتای فرانسوی خود در پاریس 
دیدار کند که به نظر می رســد »امانوئل ماکرون« پرونده های حقوق بشری در 
قاهره را که پیشتر منتقد آن ها بود، فراموش کرده است.پایگاه عرب زبان »عربی 
2۱« در نوشتاری به بررسی سفر اخیر »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر 
به »پاریس« پایتخت فرانسه پرداخت و نوشت: قرار است دیروز دوشنبه السیسی 
با همتای فرانســوی خود یعنی »امانوئل ماکرون« دیدار و گفتگو کند.بر اساس 
این گزارش، سفر عبدالفتاح السیســی به پاریس ۳ روز به طول خواهد انجامید 
و او در جریان این ســفر با مقامات ارشد فرانسه ازجمله ماکرون دیدار و گفتگو 
می کند. هدف از سفر رئیس جمهور مصر به فرانسه تقویت روابط و همکاری های 
دوجانبه با مقامات این کشور است.سفر السیسی به پاریس در حالی انجام می شود 
که آخرین دیدار السیســی و ماکرون به حدود 2 سال پیش باز می گردد؛ یعنی 
زمانی که دو طرف در شهر قاهره با یکدیگر دیدار کردند و ماکرون انتقاداتی را در 
خصوص مسائل حقوق بشری در مصر مطرح کرد.انتقادات حقوق بشری فرانسه 
از مصر هیچگاه از مواضع شــفاهی فراتر نرفت و پاریس هیچ گام عملی در این 
زمینه برنداشت. با این حال، انتقادات حقوق بشری ماکرون از موضع گیری های 
شفاهی فراتر نرفت و هیچگاه اقدامی عملی برای متوقف ساختن نقض حقوق بشر 
در مصر توسط مقامات پاریس، صورت نگرفت. هرچند که دفتر ریاست جمهوری 
فرانســه اعام کرده اســت که ماکرون در دیدار دیروز خود با السیسی با وی در 
خصوص مســائل حقوق بشــری گفتگو می کند، اما واقعیت آن است که پاریس 
شــراکت استراتژیک خود با قاهره را بر دیگر مسائل ترجیح می دهد.سازمان های 
حقوق بشری غیردولتی در فرانسه در خصوص سفر السیسی به پاریس گفته اند: 
مواضع فرانســه در قبال نقض حقوق بشر در مصر نباید تنها به محکومیت های 
شــفاهی محدود شود. فرانسه باید برای حل و فصل پرونده های حقوق بشری، بر 
مصر اعمال فشار کند.این سازمان ها تأکید کرده اند: در اکتبر سال 2۰۱۷ یعنی 
زمانی که رئیس جمهور مصر به پاریس سفر کرده بود، شاهد بودیم که ماکرون 
ترجیح داد در خصوص مسائل حقوق بشری در مصر با رئیس جمهور این کشور 
هیچ صحبتی نکند. به نظر می رســد که اولویت فرانسه تنها شراکت استراتژیک 

با مصر باشد.

بار دیگر به بهانه هنگ کنگ؛
آمریکا دهها مقام چینی را تحریم می کند

آمریکا به بهانه تحوات هنگ کنگ قصد تحریم دست کم ۱2 مقام چینی دیگر 
را دارد.به گزارش الجزیره، آمریکا در حال آماده کردن مقدمات تحریم دست کم 
۱2 نفر دیگر از مقامات چین بواســطه تحوات هنگ کنگ است.منابع آگاه به 
رویترز گفته اند، واشنگتن بزودی تحریم هایی را علیه مقامات چین از جمله اعضای 
حزب حاکم این کشور به اتهام رد صاحیت قانون گذاران مخالف در هنگ کنگ 
اعام خواهد کرد.در ماه گذشته چین قطعنامه ای را تصویب کرد که می گوید هر 
قانون گذاری که از استقال هنگ کنگ حمایت یا امنیت ملی را تهدید کند، باید 
رد صاحیت شــود که این امر به برکناری چهار نفر از قانون گذاران هنگ کنگی 
انجامید.در همین رابطه، »رابرت اوبراین« مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید، در 
بیانیــه ای گفت: اقدامات اخیر پکن مبنی بــر رد صاحیت قانون گذاران طرفدار 
دموکراســی در شورای قانون گذاری هنگ کنگ، شکی باقی نمی گذارد که حزب 
کمونیست چین به طرز آشکاری تعهدات بین المللی خود تحت اعامیه مشترک 
چین- بریتانیا و وعده هایش به مردم هنگ کنگ از جمله آن دست وعده های تحت 
قانون اساسی را نقض کرده است.به گزارش مهر، آمریکا هنگ کنگ را به عنوان 
اهرم و بهانه ای برای اعمال فشار بر چین در دست گرفته و هر تصمیمی که پکن 
در خصوص هنگ کنگ اتخاذ می کند بهانه ای می شود تا واشنگتن تحریم های 

جدیدی را علیه مقامات چینی اعمال کند.

مرکز پژوهشی صهیونیستی: 
بیشترین نگرانی بن سلمان از علنی کردن 
رابطه با اسرائیل قیام مردم عربستان است

یک مرکز پژوهشــی صهیونیستی اعام کرد تاش های عربستان سعودی برای 
تکذیب دیدار محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با نخست وزیر اسرائیل نشان 
می دهد که همچنان چند دســتگی در خانواده سلطنتی حکمفرما بوده و ریاض 
همچنان نگران برقراری علنی این روابط است.در یادداشتی که در مرکز پژوهش 
های سیاسی بگین -سادات منتشر شده آمده است : بسیاری از تردید عربستانی 
ها برای سوار شدن به قطار سازش با اسرائیل حیرت زده شده اند ، ریاض که خود 
به امارات متحده عربی  ، بحرین و ســودان برای برقراری علنی روابط با اسرائیل 
چراغ سبز نشان داده است خود در انجام این کار دچار تردید شده است.مردخای 
کیدار نویسنده این یادداشت معتقد است یکی از نتایجی که می توان از این تردید 
گرفت آن است که نشست  شامگاه 22 نوامبر  محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خاک عربستان موفقیت آمیز نبوده یا 
حداقل نتایج مورد دلخواه را  به وجود نیاورده است.در ادامه یادداشت آمده است 
: روز به روز  این ســئوال بیشتر مطرح می شود که چرا عربستان سعودی دچار 
تردید و واهمه شده است.نویسنده سپس در پاسخ به این پرسش می نویسد : باید 
بگوییم که این پرسش چند پاسخ دارد مهم ترین آنها وحشت ریاض از ایران است 
زیرا عربســتان همچنان از نوع واکنشی که تهران نسبت به نزدیکی ریاض به تل 
آویو از خود نشان می دهد ، واهمه دارد.به اعتقاد نویسنده، عربستانی ها خوب می 
دانند در صورت واکنش ایران نه ایاات متحده و  نه اسرائیل هیچ یک جرات ورود 
به این مخمصه را  پیدا نخواهند کرد زیرا آن را در راستای منافع خود نمی بینند.

دومین دلیل  حضور بایدن در قدرت اســت که می تواند عربستان را مجددا در 
جایگاه ناقضان حقوق بشر قرار بدهد. به اعتقاد این نویسنده سومین دلیل شرایط 
داخلی عربستان است ، گرچه جهان غرب و اسرائیل، عربستان را بر اساس گفته 
ها و رفتارهای محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خاصه و تفسیر می کنند و 
به ارزیابی اقدامات اصاحگرایانه وی از اجازه یافتن زنان برای رانندگی ، کشــف 
حجاب و تاش برای رهایی از وابســتگی به نفت پرداخته و وی را حاکم مطلق 
این کشــور می دانند اما این نگاه ، از منظری اشتباه صورت گرفته است، زیرا از 
لحاظ عملی از زمان انتصابش در ژوئن 2۰۱۷ به عنوان ولیعهد عربستان موجی 
از ناخرســندی خانواده ســلطنتی را  در بر گرفت و این ناخرسندی هم به دلیل 
این انتصاب و هم به دلیل نوع رفتاری که از خود نشان می دهد به وجود آمد.به 
هر شــکل محمد بن سلمان در زمان قرار گرفتن در این موقعیت فقط ۳2 سال 
داشت و در مقایسه با دیگر ولیعهدها فرد بسیار جوانی محسوب می شود.یب دیگر 
محمد بن سلمان آن است که وی تجربه چندانی در مدیریت سازمانی و سیاسی 
نداشــت در حالی که بقیه ولیعهدها پیش از رسیدن به این موقعیت پست های 
دیگر سیاسی را از سفارت تا وزارت تجربه کرده بودند.خانواده سلطنتی عربستان 
به شدت از گرفتاری کشورشان در باتاق یمن ناخرسند بوده و محمد بن سلمان 
را مقصر اصلی آن می دانند ، همچنین او را عامل اصلی  ترور جمال خاشقجی در 

اکتبر 2۰۱8 در استانبول  و عواقب وخیم بعدی آن می دانند .

 خطیب زاده:

 هر گونه تغییر برجام به معنای پایان آن است
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در نشســت هفتگــی خود با 
خبرنگاران شرکت کرد. ســعید خطیب زاده دیروز در نشست 
خبری به ســواات خبرنگاران پاســخ داد.خطیب زاده در این 
نشســت خبری گفت: میزبان اولین سفر خارجی وزیر خارجه 
سوریه هســتیم که به دعوت وزیر خارجه ایران به تهران سفر 
کرده اســت. او با وزیر خارجه، رئیس جمهور، رئیس مجلس و 

مقامات کشورمان ماقات خواهد کرد.

وزیر خارجه آذربایجان به تهران سفر می کند
وی افــزود: وزیر خارجه آذربایجان چهارشــنبه هفته جاری به 
تهران سفر می کند و با مقامات کشورمان از جمله وزیر خارجه، 
رئیس جمهور و رئیس مجلس دیدار خواهند کرد.ســخنگوی 
وزارت خارجه در ادامه درباره اظهارات وزیر خارجه آلمان گفت: 
در خصوص برجام، موضع ایران یــک موضع تداوم دار و بدون 
تغییر بوده اســت. ما برجام را مذاکره کردیم و سالهای سختی 
مذاکره کردیم و امضا شده و در قطعنامه 22۳۱ درج شده است. 
همه آنهایی که با حقوق بین الملل آشــنا هستند می دانند که 
نــه ایران دوبــاره برجام را مذاکره می کند و نــه الزام آور بوده 
قطعنامه 22۳۱ تغییری می کنــد. امیدواریم اروپا ظرفیتهای 
خود را بشناسد و ســقف و کف روابط را در نظر بگیرد. یکی از 
طرف هایی که نتوانســت به تعهداتش پایبند باشد، اروپا بود از 
جمله آلمان. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، آنها نتوانستند 
به تعهداتشان پایبند باشــند. ایران درباره امنیت ملی خودش 
نه با کســی مذاکره و نه مصالحه می کنــد. دوم اینکه ایران با 
حقوق خود آشــنا است. سیاست ما اصولی است. منافع خود را 
می شناسیم و دغدغه های مشروعی داریم.وی درباره اظهارات 
مقامات ســعودی و بحرینی گفت: دربــاره منطقه هم، برخی 
کشــورها تمامی حیثیت خود را گذاشــتند تا در دوران رئیس 
جمهور در حال خروج از کاخ سفید به اهداف خود برسند. پول 
خود را خرج کردند تا امنیت بخرند. کسی که بر پایه های سست 
پول خود را خرج کردند، اان نگران هستند. ایران لنگرگاه ثبات 
در منطقه هســت. این کشــورها باید بدانند که جایگاهشــان 
چیســت و تا چه حد می توانند صحبــت کنند و باید به اندازه 
خودشان صحبت کنند. خطیب زاده گفت: درباره مصوبه مجلس 
که باید تبدیل به قانون شــود، نظــر محترم رئیس جمهور که 
رئیس شــورای امنیت ملی هستند روشــن بوده است. اگر این 
تبدیل به قانون شــود، وزارت خارجه قطعا به آن پایبند خواهد 
بود و اجرا خواهد کرد. آقای ظریف گفتند که هم مصوبه مجلس 
و هم گام های کاهش تعهدات ایران مشروط به بازگشت طرف 
مقابل به تعهدات هستند، که اگر آنها به تعهدات خود برگردند، 
ما هم تعهدات خــود را انجام خواهیم داد. گفته هایی از دولت 
جدید آمریکا شنیده می شود که مایل هستند به توافق برگردند 
و به تروریســم اقتصادی علیه ملت ایران پایان دهند. ضمنا ما 
احتیاجی به مذاکره مجدد درباره آنچه توافق شــده نداریم.وی 
افزود: سفر آقای فیصل مقداد اولین سفر خارجی ایشان هست 

و این اهمیت روابط دو کشــور را نشان می دهد. روابط ایران و 
ســوریه روابطی برای آرامش، صلح و ثبات منطقه هست. ملت 
ســوریه از مسیر دردناکی عبور کرده اســت. برخی کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای، با این توهم که بتوانند دولت را تغییر 
دهند، برای مردم سوریه شــرایط بدی را ایجاد کرده اند. همه 
باید با هم کار کنیم تا صلح و ثبات دائمی برای سوریه از طریق 
سیاسی حاصل شود. ایران در کنار سوریه است تا روزهای خوبی 
برای مردم سوریه در روزهای آتی رقم بخورد.سخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان در ادامه گفت: درباره همکاری های ایران با 
دولت دوست و قطر، روابط ابعاد گسترده ای دارد و طبیعی است 
که تمامی اقدامات در چارچوب دســتورالعمل هاست. یکی از 
اصول اصلی دیپلماســی ما حمایت از تولید داخلی است. هیچ 
کاری جمهوری اســامی نمی کند مگر اینکه با هماهنگی بین 
دســتگاهی باشد.وی ادامه داد: ریاض مسئول جنگ و قحطی و 
خون ریزی در یمن است. متاسفانه بسیاری از مدارس تکفیری 
با پول عربستان در کشورهای مختلف در حال کار کردن هستند. 
هر چه زودتر به این اقدامات انجام دهند برای مردم عربســتان 
و منطقه بهتر اســت.خطیب زاده دربــاره خروج از ان پی تی و 
اینکه آیا در چارچوب برجام هست یا نه گفت: جامعه ایران یک 
جامعه چندصدایی هســت، اما سیاست رسمی ایران سیاستی 
است که نهادهای رسمی اعام می کنند. وزارت خارجه مجری 
سیاست های کلی نظام است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
ادامه گفت: موضع ما درباره مصوبه مجلس همان است که گفته 
ایم و نظرات وزارت خارجه لحاظ نشــده است و به لحاظ رویه 

ای به این موضوع ایراد داریم.این اولین بار نیســت که اسناد به 
رســانه ها درز می کند. البته تمامی اسنادی که به آژانس ارائه 
می شــوند، محرمانه تلقی می شــوند. ما در جلسات و دیدارها 
ایــن موضوع را بارها مطرح کرده ایم. متاســفیم از اینکه برخی 
جریــان های درون آژانس به دنبال بــه هم زدن همکاری ایران 
و آژانس، قبل و بعد از ســفر آقای گروسی، هستند.خطیب زاده 
گفت: موارد عدم پایبندی اروپا در ابعاد تحریمی کاما روشــن 
است و در کمیسیون مشــترک به اروپا گفته شده است. اینکه 
عده ای سعی کنند مسیری را که آمریکا و رژیم ترامپ از طریق 
فشــار حداکثری به دست بیاورد، از طریق دیگری که اسم آن را 
گفتگو بگذارند، به دست بیاورند شدنی نیست و در تهران خریدار 
نــدارد. آنها باید به تعهدات خود بازگردند و برادری خود را ثابت 
کنند. ایران در چارچوب تصمیمات خود اعام کرده اســت که 
اقدامات کاهشی برگشت پذیر هستند.سخنگوی وزارت خارجه 
گفت: اگر فشــار حداکثری آمریکا شکســت خورده، این اتفاق 
ناگهانی نبوده و تمامی ارکان نظام با هم همکاری کرده اند. وی 
در خصوص زمان از سرگیری غنی سازی 2۰ درصد گفت: مسیر 
قانونی کاما روشن است و اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، 
ازم ااجراست. مسائل فنی با سازمان انرژی اتمی است. برخی 
ابعاد سیاسی دارد که ما آن را پیگیری می کنیم. باید ماحظات 
وزارت خارجه در آن مراعات می شود و باید مراعات بشود. البته 
همچنان تا زمانی که به قانون تبدیل شــود، مسیری را طی می 
کند. ما هم در وزارت خارجه منتظریم.خطیب زاده در ادامه مبنی 
بر ابراز تمایل ژاپن برای حضور در مذاکرات برجامی گفت: ما در 

دنیا دوســت زیاد داریم و می توانیم یک کلوپ دوستان درست 
کنیم. برجام یک مسئله مربوط به گذشته است و یک چیزی در 
گذشته با تمام فراز و نشیب ها مذاکره شده و امضا و مهر و موم 
شده است و هرگونه دست زدن به آن چه به لحاظ شکلی و چه 
محتوای، به معنای پایان آن است. همکاری های ایران با ژاپن و 

کشورهای دیگر در مجاری خود ادامه خواهد یافت.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: بحث بازگشت آمریکا به تعهدات 
ذیل قطعنامه 22۳۱ است. حتی دولت فعلی آمریکا هم متوجه 
شده است که مسیر سیاست فشــار حداکثری شکست خورده 
است. این موضوع ربطی به مصوبه مجلس ندارد. مصوبه مجلس 
کاما روشن است و تفسیربردار هم نیست. ما فکر می کنیم که 
مصوبه در چارچوب مصوبات قبلی، می توانست بهتر نوشته شود.

خطیب زاده درباره برخی اخبار مبنی بر منصوب کردن عراقچی 
به عنوان ســفیر ایران در سازمان ملل گفت: من دیروز بافاصله 
گفتم که این خبر درست نیست و ما تغییری در نمایندگی مان 
در نیویــورک نداریم و آقای عراقچــی به فعالیت خود در تهران 
ادامه می دهند.وی ادامه داد: ما بســیار ســریع و صریح از حل 
و فصل تنش ها در منطقه اســتقبال کردیم. ما از هر گونه از هر 
گونه حل و فصل سیاسی بحران خلیج فارس استقبال می کنیم. 
مسیر عربستان و کشــورهای دیگر برای محاصره قطر، قلدری 
بوده است. ایران در زمان گشایش و سختی در کنار دوستان خود 
بوده و خواهد بود.سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات وزیر 
خارجه ســعودی گفت: اینکه بیش از حد به جایگاه یک کشور 
متوســط در منطقه بپردازیم کمکی نمی کند. جایگاه کشورها 
در روابط بین الملل مشــخص اســت. عربستان رفتار نامناسبی 
را با همســایگان خود داشته اســت و باید مسیر خود را عوض 
کند. این موضوع هم به نفع خودش اســت و به نفع منطقه. این 
کشور بهتر است در حد خودش صحبت کند.وی درباره احتمال 
برگزاری نشست کمیسیون برجام در سطح وزرا گفت: کمیسیون 
مشــترک می تواند در ســطح وزرا هم برگزار شود. بحث هایی 
هم بوده اســت.  اگر دستور کار آن مشخص شود، می تواند این 
نشست در سطح وزرا برگزار شود.خطیب زاده گفت: بایدن نکاتی 
را گفته است که اصا قابل قبول نیست. اینکه آمریکا بخواهد در 
چارچوب قطعنامه 22۳۱ به تعهدات خود را انجام دهد، مســیر 
درستی هست. ما هم گفته ایم که اگر آنها و طرف های برجامی 
به تعهدات خــود برگردند ما هم به تعهدات خود بر می گردیم. 
برخی ضمائمی از قول بایدن در مطالب گفته شــده است. آنها 
برای ما مهم نیســت، ما منتظر اقدام و رفتار می مانیم. اقدامات 
برای ما مهم است.سخنگوی وزارت خارجه درباره مصوبه مجلس 
گفــت: وزیر خارجه در گفتگوی مدیترانه ای گفت که به محض 
ازم ااجرا شــدن، اجرا خواهیم کرد. برای اتمام مراحل نیاز به 
امضای رئیس جمهور اســت. به محض اینکه این موضوع توسط 
رییس محترم جمهور اباغ شــود، اجرا خواهد شد. درباره بیانیه 
دبیرخانه شورای امنیت ملی، خود دبیرخانه توضیح بدهد، و من 

نظری درباره آن ندارم.

عراقچی: 
پرتغال نقشی فعال در روابط ایران و اروپا بازی کند

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با دوستانه خواندن روابط تهران و لیسبون، با اشاره به جایگاه پرتغال به عنوان رئیس 
دوره ای اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد که پرتغال بتواند نقشــی فعــال در روابط ایران و اروپا بازی کند.  »کارلوس 
آنتونیو ریکو دا کوشتا نیوش« سفیر پرتغال در تهران، دیروز دوشنبه با »سید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه ماقات کرد.در این دیدار سفیر پرتغال بر آمادگی و عاقمندی کشورش برای تقویت و گسترش روابط دوجانبه 
و همچنین مناســبات ایران و اتحادیه اروپا تاکید کرد.عراقچی هم در این دیدار، ضمن دوستانه خواندن روابط تهران و 
لیسبون با اشاره به جایگاه پرتغال به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد که پرتغال بتواند نقشی فعال 
در روابط ایران و اروپا بازی کند. پرتغال از ابتدای ژانویه سال 2۰2۱ ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت.

 مقامات هندی دیروز دوشــنبه اعام کردند که بر 
اثر شیوع یک بیماری جدید در ایالت آندرا پرادش 
واقع در جنوب شــرق هند، یک نفر جان خود را از 
دست داد و ۳۵۰ نفر دیگر بستری شدند.به گزارش 
شبکه خبری »ایندیا تودی«، برخی مخالفان دولت 
هند مدعی اند دولت دست راستی حاکم بر هند برای 
شکستن جو سنگین بزرگ ترین اعتصاب تاریخ هند 
که میلیون ها کشــاورز در آن شرکت دارند، باعث 
شیوع این بیماری است.میلیون ها کشاورز هندی در 
اعتراض  به خروج دولت از فرآیند سه جانبه تعیین 
قیمت محصوات کشــاورزی چندین روز است در 
دهلی نو بست نشسته اند و بسیاری راه های ورودی 
به این شهر بسته اســت.مقامات هندی افزودند: از 
روز یکشنبه تاکنون ۳۵۰ نفر از مردم شهر »الورو« 
به بیمارستان منتقل شده اند. در آزمایشهای  خون، 
مغز و مغز  نخاع افراد مبتا،  امر غیر عادی مشخص 
نشده است.مقامات هندی افزودند: تاکنون ۱8۶ نفر 
از بیمارستان مرخص شده اند اما ۱۶۴ نفر همچنان 
در بیمارســتان ها تحت مداوا قــرار دارند.به گفته 
پزشکان محلی از عایم این بیماری ناشناخته کف 
دهان و حالت تهوع و پس از آن بیهوش شدن فرد 
بیمار اســت. عائم شدید در افراد حدود ۱۵ دقیقه 

ادامه می یابد و پس از آن فرد بیهوش می شود.
یک مرد ۴۵ ســاله هندی پس از داشتن این عائم 

در بیمارستان جان خود را از دست داده است.
نشــریه »بیزینس اینسایدر« نوشــت: آنچه باعث 
نگرانی پزشکان محلی شده است این است که هیچ 
یک از بیماران با یکدیگر ارتباط نداشــته یا در یک 

محل نبوده اند. اکثر افراد بســتری شده سالمندان 
و کودکان می باشــند.جاگان موهان ردی سروزیر 
ایالــت آندرا پرادش اعام کرده اســت که آلودگی 
در آب دلیل این بیماری نمی باشــد زیرا آزمایش 
های انجام شــده هیچ آلودگی در آب آشامیدنی را 
نشــان نداده اند.با این حال مقامات در شــهر الورو 
که مرکز شــیوع این بیماری است، مراکز آموزشی 
را یک روز تعطیل کرده اند.به گزارش نشریه »تایمز 
او ایندیا«، اگرچه مقامات بهداشتی هنوز علت دقیق 
شــیوع این بیماری را نمی داننــد، با این حال تیم 
های متخصص پزشکان به شهر الورو اعزام شده اند 
و مشغول بررسی خانه به خانه بیماران احتمالی می 
باشند.مقامات اعتقاد دارند، مواد سمی محتمل ترین 
علت این بیماری است و نتیجه نهایی  تنها پس از 
پایان بررسی ها مشخص می شود.این درحالی است 
که به گفته پزشکان، تست کرونای این افراد منفی 
بوده است.هند دومین کشور در جهان از نظر ابتای 
باا به ویروس کرونا می باشــد. وزارت بهداشت این 
کشــور اعام کرد که در 2۴ ساعت گذشته بیش از 
۳۳ هزار مورد جدید کرونا در هند به ثبت رســیده 
است. تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۶8 هزار نر در هند 
به ویروس کرونا مبتا شده و بیش از ۱۴۰ هزار نفر 

دیگر جان خود را از دست داده اند.

بیماری های ناشناخته هند 
شیوع بیماری های ناشناخته در هند ساانه صدها 
نفــر را در این کشــور قربانی می کنــد. اما برخی 
بیماری ها در این کشــور وجــود دارد که پس از 

گذشــت ده ها سال از  شناسایی آنها، دولت و کادر 
پزشــکی هند هنوز  نتوانسته اند درمانی برای این 
بیماری ها پیدا کنند.به گزارش »رویترز«، در شهر 
گوراکپور واقــع در ایالت اوتار پرادش، یک بیماری 
ناشناخته بیش از ۱۵ سال است که در میان مردم 
وجود دارد. زمانی که در ســال 2۰۰۵ این بیماری  
با تب   مشــاهده شد که با گذشت بیش از دو دهه 
همچنــان در این مناطق دیده می شود.پزشــکان 
گمان می کردند آن بیماری آنسفالیت ژاپنی )ورم 
مغز( است. در این ســال بیش از یک هزار کودک 
هنــدی به دلیل ابتا به این بیماری جان خود را از 
دست دادند.با این وجود تحقیقات نشان داد اگرچه 
این بیماری عائم مشابهی با آنسفالیت مغز دارد ما 
عامل شــیوع آن مشخص نیست.در شهر مظفرپور 
ایالت بیهار، بیماری آنسفالیت از سال ۱۹۹۵ تاکنون 
قربانی می گیرد. اکثر قربانیان این بیماری کودکان 
هســتند. اگرچه کارشناسان مصرف سم های آفت 
کش موجود بــر روی میوه ها توســط کودکان را 
دلیل بروز این بیماری معرفی کرده اند اما تعدادی 
دیگر معتقدند عائم مصرف کودهای شــیمیایی و 
ســم های آفت کش بســیار متفاوت است. پس از 
گذشت ســالهای طوانی محققان هنوز نتوانسته 
اند دلیل مشخصی برای برون این بیماری در ایالت 
بیهار مشخص کند و این بیماری همچنان در میان 
کودکان قربانی می گیرد.همچنین بر اساس گزارش 
رسانه های هند در ســال 2۰۱۹، ۳۱ مورد شیوع 
بیماری های ناشــناخته و در سال جاری 2 مورد از 

این بیماری ها گزارش شده است.

بیماری ناشناخته در هند: 
ویروس جدید یا عامل انسانی؟
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واکســن کووید-۱۹ که بســیار انتظارش را می کشیم نتایجی دلگرم 
کننده و درعین حال گیج  کننده داشته است. تولیدکنندگان واکسن 
“آکسفورد” در ۲۳ نوامبر در بیانیه ای مطبوعاتی اعام کردند که واکسن 
تولید شده توسط این دانشــگاه در انگلستان و شرکت بزرگ دارویی 
آســترازنکا در بررسی داده های آزمایش فاز سه به طور متوسط ٪۷۰ 
موثر بوده است. اما بررسی ها نشان داده تفاوت چشمگیری در کارایی 
واکسن بسته به میزان دوز دریافتی وجود دارد. به نظر می رسد دریافت 
دو دوز کامل از واکسن به فاصله دو ماه تنها ۶۲ درصد در ایجاد ایمنی 
موثر باشد، این در حالی است که به طور شگفت آوری افرادی که میزان 
کمتری از واکسن در مرحله اول درافت کردند و دوز کاملی از واکسن را 

در مرحله دوم گرفتند ایمنی ۹۰ درصدی نشان داده اند. 

چین قصد دارد با توسعه یک سیستم قدرتمند تعدیل هوا، مساحتی 
بیــش از ۱.۳ میلیــارد هکتاری را با باران مصنوعی پوشــش دهد. 
شــورای دولتی چین اعام کرده است که این کشور تا سال ۲۰۲۵ 
یک سیستم توسعه یافته تعدیل هوا خواهد داشت که مساحت بیش 
از ۱.۳۵ میلیــارد هکتاری )۵.۵ میلیون کیلومتــر مربع( را با باران 
مصنوعی و مساحت حدود ۱۴۳ میلیون هکتاری را با سرکوب تگرگ 
پوشش می دهد. چین با دستیابی به موفقیت در تحقیقات بنیادی 
و تحقیق و توســعه در فناوری های کلیدی، پیشرفت های مداوم در 
مدرن سازی و خدمات تصفیه، پیشرفت های شاخص در پیشگیری 
جامع در برابر خطرات ایمنی و بهینه ســازی در سیستم ها تا سال 

۲۰۲۵ یک سیستم اصاح یا تعدیل آب و هوا خواهد داشت. 

یک شــرکت فناوری چینی که در سال های اخیر در عرصه گوشی های 
هوشــمند نامی دست و پا کرده است، در یک ثبت اختراع جدید اقدام 
به طراحی یک گوشــی هوشــمند دارای ماژول دوربین متحرک کرده 
که می توان دوربین ها را از گوشــی جدا کرد و بدون اینکه مستقیماً به 
گوشی نگاه کنیم، سلفی بگیریم. سازندگان تلفن همراه طی سالیان اخیر 
همواره سعی کرده اند دوربین های سلفی گوشی ها را با پنهان کردن آنها 
در زیر نمایشگر یا حتی تعبیه آنها درون گوشی از نمای روبرویی گوشی 
حذف کنند، اما شرکت "اوپو")Oppo( با یک روش غیرمعمول به سراغ 
حل این مشکل رفته است: جدا شدن دوربین از تلفن همراه! طبق گفته 
پایگاه "۹۱Mobiles"، شرکت "اوپو" یک ماژول دوربین قابل جابجایی 

را برای تلفن های هوشمند ثبت اختراع کرده است. 

چرا نتایج واکسن کرونای "آکسفورد" 
دانشمندان را گیج کرده است؟

چین تا سال 2025 سیستم 
قدرتمند تعدیل هوا می سازد

 دوربین هایی که از گوشی
 جدا می شوند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

چهارشنبه های امام رضایی؛ توزیع غذای گرم در مناطق کم برخوردار 
تهران به همت گروه جهادی و خیریه شمس 

تجربه رانندگی با پورشه پانامرا GTS مدل 2020
از بســیاری جهات پورشه پانامرا GTS محصولی ناهنجار در دنیایی از خودروهاست که هدف مشخصی ندارد. به صورت منطقی به نظر 
می رســد توازن مناســبی وجود ندارد زیرا این یک خودروی اسپورت با کالبدی لیموزین است. اما در واقعیت این موضوع برعکس شده 
مخصوصاً اینکه پانامرا GTS به خودرویی تبدیل شــده که تقریبا می تواند هر کاری انجام دهد؛ بنابراین اگرچه قیمت ۱۰۷۱۸۰ پوندی 
آن بسیار زیاد است )مدل تست شده قیمت فراتر از ۱۲۰ هزار پوند داشته است( اما توانایی های ناب پانامرا GTS واقعاً باورنکردنی است. 
در آغاز باید گفت نشستن داخل کابین و راندن آن بسیار حس خوبی دارد. با وجود پیشرانه ۸ سیلندر ۴ لیتری توئین توربویی که ارتقا 
یافته و قدرت ۴۷۳ اسب بخاری و گشتاور ۶۲۰ نیوتون متری تولید می کند، شتاب حرف اول را می زند. کافی است به شتاب صفر تا ۱۰۰ 
کیلومتر در ساعت ۳.۷ ثانیه ای و حداکثر سرعت ۲۹۸ کیلومتر در ساعتی فکر کنید. مصرف سوخت ۱۲.۱ لیتر در هر صد کیلومتر نیز 
برای چنین هیوایی بد نبوده و میزان آایندگی آن نیز به ۲۷۵ گرم دی اکسید کربن در هر کیلومتر کاهش یافته است. اما شما پانامرا 
GTS را برای مصرف کم سوخت نمی خرید. شما آن را به خاطر سواری اش انتخاب می کنید. به همین خاطر گیربکس ۸ سرعته دوکاچه 

اتوماتیک ارتقا یافته عملکردی عالی در زمان حرکت دارد.

لیگ برتر تفنگ و تپانچه چه زمانی استارت خواهد خورد؟
در حالی که قرار بود لیگ برتر تفنگ و تپانچه آبان شروع شود اما هنوز ثبت نام از تیم ها نهایی نشده و زمان آغاز مسابقات هم مشخص 
نیســت. به دلیل شیوع کرونا آغاز فصل جدید لیگ های ورزشی دستخوش تغییراتی شدند اما بسیاری از رشته های کم برخورد و حتی 
پربرخورد مثل کشتی و هندبال با رعایت پروتکل های بهداشتی استارت خوردند. تیراندازی یک رشته کاما بدون برخورد است که تمامی 
وسایل مورد استفاده ورزشکاران نیز کاما شخصی و انفرادی است اما با این حال فدراسیون تیراندازی هنوز نتوانسته است فصل جدید 
لیگ برتر تفنگ و تپانچه را آغاز کند. البته فدراسیون تیراندازی شهریور خبر آغاز لیگ تفنگ و تپانچه از آبان را اعام کرد اما کمی بعد 
رییس سازمان لیگ تیراندازی گفت امکان آغاز مسابقات از آبان وجود ندارد و این مسابقات ممکن است از آذر شروع شود. البته در حال 
حاضر هم )۱۷ آذر( هنوز ثبت نام از تیم ها انجام نشده و به گفته رییس سازمان لیگ تا پایان این هفته اسامی تیم ها مشخص خواهد 
شد. هرچند حسینی اوایل دی را زمان آغاز این رقابت ها عنوان می کند اما باید دید که آیا فدراسیون تیراندازی می تواند مسابقات لیگ 
تفنگ و تپانچه را همانند لیگ اهداف پروازی استارت بزند؟ لیگ اهداف پروازی بعد از ۸ سال راه اندازی شد و در همین شرایط شیوع 
کرونا در حال برگزاری است و سه هفته نخست آن انجام شده است. حتی دو هفته از مسابقات در شرایط اعمال محدودیت ها برگزار شد.

یاد اید با تو از یحیی و از جعفر مراگر ز یحیی و ز جعفر هست ر بخشش مثل ری محضری آورده امهست بی معروف سراسر همه منکر مراوندران حضرت زنیرنگ و روغ این و آنبوده ایی مُنکر همه معروف سراسر مرار ر آن دولت ه من بودم ه اقبال الخیمه و خرگاه و اسب و اشتر و استر مرامن مقیمی چون توانم بود ر خدمت ه نیستر ضمیر و ر قَلَم شد مُدغَم و مُضمَر مرار باک و مشک اب از بهر سکر و مدح تو ا چو خوانی محضرم خوانی نکو محضر مراش تو ر دوستدا

پیشنهاد

چهره روز

تبر
بعید اســت خواننده ای که رمان جنایــت و مکافات را 
خوانده باشد با دیدن عنوان کتاب، شخصیت راسکلنیکف 
در ذهنش زنده نشــود. تبــر از مهم ترین عناصر کتاب 
داستایفسکی اســت اما در کتاب تبر اثر وست لیک این 
ایهام دارد. شــخصیت اصلی آن نه با تبر کسی را به قتل 
می رســاند و نه حتی با آن کار دارد. موضوع به زندگی و 
شغل شــخصیت اصلی که »برک دوور« نام دارد مربوط 
است.داستان رمان بر مبنای کاهش نیرو، تعدیل پرسنل 
و اخراج کارکنان متمرکز اســت. دوور در یک کارخونه 
کاغذسازی کار می کند ولی به علت تعدیل نیرو کارش را 
از دست می دهد. او هرچقدر هم برای کار تقاضا می کند 
به نتیجه ای نمیرسد. در نتیجه تصمیم می گیرد آدم هایی 
که ممکن است رقیب او در پیدا کردن کار باشند را حذف کند تا به این ترتیب خودش تنها گزینه برای 
استخدام باشد.در واقع نویسنده آدمی را به تصویر کشیده است که بی تفاوتی مسئوان در رده های باا 
او را به فردی سنگدل و هولناک تبدیل کرده تا به شنیع ترین کارها دست بزند. برک دوور در صفحات 
آخر یادآور می شود که: »هدف من از کاری که دارم انجام میدهم، مقصودم، مرادم، خیر است، کامًا خیر 
است. مگر چه کار کرده ام که شرمنده باشم؟« در این سوال شاید اصلی ترین پیام داستان نیز نهفته باشد.

شروع کتاب تبر نیز از زیبایی خاصی برخوردار است:
راســتش تا به حال آدم نکشــته ام، مرتکب قتل نشده ام، جان کســی را نگرفته ام. عجیب این که، یک 
جورهایــی، به خودم می گویم کاش درباره ی این موضوع با پدرم حــرف می زدم، چون او تجربه اش را 
داشــت، چیزی که توی دنیای تجارت به ش می گوییم سابقه در حوزه ی تخصصی؛ توی جهان جهانی 

دوم سرباز پیاده نظام بوده....

لوئیز گلیک
لوئیز گلیک شاعر، استاد اهل ایاات متحده آمریکا و 
برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات سال ۲۰۲۰ است. از گلوک 
غالباً بعنوان یک شــاعر زندگینامه ای یاد می شــود. 
کار او به دلیل شــدت عاطفی و اغلب با اســتفاده از 
اســطوره، تاریخ یا طبیعت بــرای مراقبه در تجارب 
شخصی و زندگی مدرن شــناخته شده است. وی در 
شهر نیویورک به دنیا آمد و در انگ آیلند بزرگ شد. 
وی در دوران دبیرستان از بی اشتهایی عصبی رنج برد 
و بعدها بر بیماری غلبه کرد. وی در کالج سارا ارنس 
و دانشــگاه کلمبیا تحصیل کرد اما مدرکی نگرفت. 
وی افزون بر نویسندگی، در چندین مؤسسهٔ شعر نیز 
تدریس کرده است. گلوک در کار خود بر روشن کردن 
جنبه های آســیب، میل و طبیعت متمرکز شده اســت. در سال ۱۹۶۸، گلوک نخستین مجموعهٔ 
شــعر خود را به نام Firstborn منتشــر کرد که مورد توجه مثبت منتقدان قرار گرفت. با این 
حال، او پس از ســال ۱۹۷۱، هنگامی که آغاز به آموزش شــعر در کالج گودارد در ورمونت کرد، 
یک مورد طوانی از انســداد نویسنده را تجربه کرد که فقط درمان شد. شعرهایی که وی در این 
مدت سروده اســت، در کتاب دوم او، خانه ای در مارشلند )۱۹۷۵( گردآوری شده است که بسیاری 
از منتقدان آن را پیشرفت مهم وی قلمداد می کنند و از »کشف صدای متمایز« وی حکایت دارد. 
گلوک افتخارات زیادی برای کار خود دریافت کرده اســت، از جمله جایزهٔ نوبل ادبیات در ســال 
۲۰۲۰.]۷[ افزون بر بسیاری از جوایز مهم شعر در ایاات متحده، وی چندین بورسیهٔ تحصیلی از 
بنیاد ملی هنر و بنیاد گوگنهایم دریافت کرده است. در زیر افتخاراتی را که وی برای کار و کارهای 

فردی خود دریافت کرده است آورده شده است.

فرهنگ

یکی از نخستین  نقاشــی های آبرنگ »ون گوگ« ـ 
نقاش مشــهور هلندی ـ در یک حراجی به فروش 
گذاشته می شــود. تابلو نقاشی »آســیاب بادی در 
نزدیکی اهــه« ـ اثر »ون گــوگ« ـ نقاش پرآوازه 
پست امپرسیونیست در نیویورک به حراج گذاشته 
می شود. این تابلو نقاشی که در جوای سال ۱۸۸۲ 
خلق شده است، از نخستین  نقاشی های آبرنگ این 
هنرمند به شــمار می رود و قرار اســت در هشــتم 
دســامبر با قیمت تخمینی ۲ الــی ۳ میلیون دار 
به فروش برســد. گمان می  رود دو شــخصیتی که 
بیرون از ســاختمان به تصویر کشــیده شده باشند 
»ون گــوگ« و بــرادرش »تئو« باشــند. بــا اینکه 
آســیاب های بادی سوژه ای رایج در نقاشــی های منظره هلندی بود اما نکته ای که این نقاشی 
آبرنگ »ون گوگ« را از ســایر آثار مشــابه متمایز می کند، حذف کردن قسمت باایی آسیاب 
بادی و تاش برای جلب توجه مخاطب به زمین و انســان ها اســت. نقاشی »آسیاب بادی در 
نزدیکی اهه« فقط یک بار در سال ۱۹۶۱ در نمایشگاهی واقع در آمستردام به نمایش گذاشته 
شــد. این اثر که همواره در مجموعه های خصوصی دور از چشم مردم نگهداری شده است در 
سال ۱۹۸۴ در حراجی ساتبیز به یک مجموعه دار ساکن نیویورک فروخته شد. در سال ۲۰۱۵ 
این اثر در حراجی کریستیز به قیمت ۳.۶ میلیون دار فروخته شد. »ونسان ون گوگ« ـ نقاش 
نامدار هلندی ـ اکنون به  عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشــان پســت امپرسیونیسم شناخته 
می شود. او در ۳۰ مارس ۱۸۵۳ در ایالت برابانت هلند نزدیک مرز بلژیک به دنیا آمد. برخی از 

مشهورترین کارهای او در سه سال پایانی عمرش خلق شدند.

حراج نقاشی آبرنگ اثر »ون گوگ«


