
۳۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۱۱۰۲۳ مورد جدید 
کووید-۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشته خبر داد و گفت: 
۵۷۸۰ بیمار نیز در وضعیت شدید این بیماری در مراکز درمانی 
به ســر می برند. دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۱۸ آذر 
۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۲۳ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که یک 
هزار و ۷۱۰ نفر از آنها بســتری شدند.وی گفت: مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۶۲ هزار و ۳۹۷ نفر رسید.
اری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲۳ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۵۰ هزار و ۹۱۷ نفر رســید.به گفته وی، خوشبختانه 
تــا کنون ۷۵۴ هــزار و ۲۲۴ نفر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شــده اند.اری افزود: ۵۷۸۰ نفر از بیماران 
مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند.ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون ۶ میلیون و 
۴۷۷ هزار و ۷۱۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده اســت.اری همچنین گفت: در حال حاضر ۶۴ شهرستان 
در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرســتان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در 

وضعیت زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل سابق بانک سرمایه به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط 
مال تحصیل شده از طرق نامشروع محکوم شد. غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در سی و ششمین نشست خبری اش،  اظهار کرد: در رابطه با پرونده ترور 
شهید فخری زاده هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح و هم در شعبه امور بین الملل دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است و مراجع قضایی بین المللی این اقدام 
جنایتکاران را تحت تعقیب قرار می دهند. سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت نخست دستگاه قضایی است، گفت: در 

یکی از استان های شمال غرب کشور، پرونده ای در مورد رشوه های سنگین برخی کارمندان گمرک رسیدگی شد....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی قوه قضائیه:
تأیید حکم »روح اه زم« در دیوان عالی کشور
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 تاخیر استقال اروپا تحت تاثیر
 انتخاب بایدن

انتخــاب دونالد ترامپ در ســال ۲۰۱۶ نقطه عطفی برای بســیاری 
از کشــورهای دنیا بود که بــا درون گرایی آمریــکا در راهبرد جبران 
عقب ماندگی از چین خود راهبرد جدیدی را تجربه کنند. هم روســیه 
از عملکرد ترامپ انتفاع زمینه ســازی برای اقتدار بیشتر بدست آورد و 
هم اروپا به نوعی به ضعف بنیه نظامی خود در عدم اســتقال و اجبار 
تبعیت از ناتو بفکر ایجاد ارتش مســتقل افتــاد. انتخاب جو بایدن اما 
میتواند در ســرعتی که هر دو اردوگاه سیاســی جهان، اروپا و روسیه 
بــرای خود تدوین نموده بودند، ایجــاد نماید. اخیرا و در همین رابطه 
جوزپ بورل، نماینده عالی سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با انتشــار 
یادداشتی بلند سعی کرده اســت چرایی »استقال استراتژیک اروپا« 
در جهان را توضیح داده و نگرانی خود را در این زمینه ابراز نماید. وزیر 
خارجه پیشــین اسپانیا، هرچند با فرصت مناسب برای نوسازی روابط 
اتحادیه اروپا با آنسوی اقیانوس اطلس در پی انتخاب جو بایدن موافق 
اســت و معتقد است انتخاب بایدن بسترساز اقتصاد عاقانه تری برای 
اروپا خواهد بود و زمینه گســترش روابط صلح آمیز در جهان را فراهم 
میکند، اما همزمان معتقد اســت که اتحادیه اروپا باید بدون توجه به 
تغییرات در شــبکه چینش ها و نگاه جدید کاخ سفید به تعامل های با 
کشورها »سعی در گســترش افکار و ارزش های مربوط به خودش نیز 
داشته باشــد.« جوزپ بورل با اشاره به یکی از نوشته های مونتسکیو، 
نویســنده شهیر فرانسوی در قرن هجدهم، با عنوان »چگونه می توان 
پارســی)ایرانی( بود؟« می نویســد »ما اروپایی ها هم باید این سوال را 
مطــرح کنیم که چگونه اروپا می تواند ] یک اروپا باشــد[ و به عبارتی 
یک استقال استراتژیک داشته باشد؟« مقصود نماینده عالی سیاست 
خارجی اروپا در این مکتوب هشیاری دادن به کشورهای اروپایی است 
کــه تحت تاثیر مبارزه جدی ترامپ با اروپــا در ضربه زدن به یورو در 
مقابل دار چه میزان مجبور به عمل گرایی در جهت دفاع از ارزش پول 
خود شــدند و این موضوع ممکن اســت با انتخاب جو بایدن در حد و 
اندازه ای فروکش کند اما پتانسیل یک انتخاب دیگر در مسیر شکننده 
کردن اتحاد غرب همیشــه وجود دارد. در نوشــته نماینده سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا می خوانیم که همواره بحث استقال استراتژیک 
بدلیل ترس از انفعال آمریکا، توســط رهبران و سیاستمداران اروپایی 
به تاخیر انداخته شــده است. با این حال بحران شیوع کرونا نشان داد 
کــه »اروپا نیاز دارد تا در زمینه های اقتصادی و فناوریها به اســتقال 
استراتژیک دست یابد.« آقای بورل تاکید می کند که عما چنین اتفاقی 
در مسیر نگاه و عملکرد دونالد ترامپ در چهار سال اخیر افتاده است. 
اینکه در اردوگاه غرب چرا و چگونه میتوان به اتحاد معنی داد البته یک 
پاسخ تعریف دار نداشته و نخواهد داشت و اینکه اروپا را به تنهایی هم 
بتوان در چارچوب یک اتحاد پایه دار معرفی کرد هم خود بدلیل رفتار 
برکزیت از جانب انگلستان تئوری شکننده ایست. اما این همبستگی با 
آمریکا فقط در جنگ جهانی دوم علیه روسیه معنی دار بوده است و در 
بســیاری از چارچوب های ذاتی اعم از فرهنگ و سیاست و حتی در ده 
سال گذشته در اقتصاد کاما اعتبار و ارزش تعریف خود را از دست داده 
است. بجز آنچه که در بنیان های تمدنی این افتراق را موجب میشوند 
امروز عامل سومی هم بروز نموده که تحت تاثیر اقتدارگرایی اقتصادی 
در جهان این اتحاد را بی معنی نموده اســت. کاای چینی تحت تاثیر 
ســلطه سنگین حزب کمونیســت چین بر مردمش در رقابت با همه 
جهان از قیمت بهتری برخوردار اســت و نیاز جهان به این کاا روز به 
روز افزایش می یابد و بدون شــک مقررات جهانی شــدن غربی را در 
خواهد نوردید و همین عامل موجب اندیشه گرایی تک تک کشورهای 
غربی نســبت به شــرایط مردم خود در بحث اشتغال و هزینه مصرف 
شده اســت. اتحاد اروپا و آمریکا ممکن است در چارچوب های نظامی 
امنیتی حتی با هزینه بســیار زیاد عملی از روی ناچاری تلقی شود اما 
اتحاد اقتصادی هیچ مفهوم عقانی در پی نخواهد داشت. اینکه آلمان 
و فرانسه تاکنون هزینه اتحاد اروپا را در مواجهه با ارزش یورو و تامین 
اشتغال در اروپا پرداخته اند یقینا تحت تاثیر کاهش صادرات در تقابل 
با چین ادامه نخواهد یافت و اگر قرار باشد استقال را به معنی اساسی 
آن تعریف کنیم این راهبرد چیزی جز افتراق از اتحاد با آمریکا در قدم 

اول و پراکندگی کشورهای اروپایی در قدم دوم در بر نخواهد داشت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سرلشکر سامی با تاکید بر اینکه راه شهید فخری زاده با عزم و اراده بیش تر دنبال می شود گفت: دشمنان باید منتظر واکنش های جمهوری اسامی ایران با 
کیفیت و وضعیتی که خودمان تعیین می کنیم، باشند. سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در حاشیه مراسم 
گرامیداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با بیان اینکه بزرگترین لطف الهی که شهادت است، شامل حال 
محسن فخری زاده عزیز و فخر ایران شد ،گفت : دشمنان قسم خورده ایران اسامی باید بدانند که شهادت چراغ راه ماست و ما راه این شهید عزیز را ادامه 
خواهیم داد و راهی که شهدا باز می کنند،هیچگاه توقف نخواهد داشت.وی افزود:  هر نقطه ای که دشمن روی آن متمرکز می شود، به منزله نقطه قوت ما و 
هراس دشمنان است و متوسل شدن به اقدامات جنایتکارانه ای مانند ترور به معنای آن است که ما باید امثال شهید فخری زاده را تربیت کنیم.فرمانده کل 
سپاه با تاکید بر اینکه راه این عزیز با عزم و اراده بیشتر توسط شاگردانش ادامه خواهد داشت،گفت: دشمنان باید منتظر واکنش های جمهوری اسامی ایران 
با کیفیت و وضعیتی که خودمان تعیین می کنیم ، باشند.سردار سامی با بیان اینکه ترور  و اقدامات کوردانه دشمنان جز افزوده شدن بر شتاب انقاب 
اسامی ما دستاورد دیگری نخواهد داشت ، ادامه داد: ما با شهادت رشد کرده ایم و دشمن قدرت درک این حقیقت را ندارد. آنها فکر می کنند که مردان 
بزرگ ما تنها هویت فیزیکی دارند از این رو به دنبال حذف آنها هستند اما شهادت آنان، اراده ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام قوی تر می کند.فرمانده 
کل سپاه در پایان با تاکید بر این که به ملت عزیز ایران اطمینان می دهیم که واکنش قاطعی نسبت به ترور دانشمند هسته ای خود خواهیم داشت,افزود: 
شهادت برای ما افتخار است و همانطور که شاهد بودیم حاج قاسم با شهادتش موجب ذلت استکبار شد قطعا شهادت محسن فخری زاده نیز موجب ذلت 

دشمنان می شود و سرعت ما را در مسیری که انتخاب کرده ایم بیشتر می کند.

جزئیات گزارش تفریغ بودجه؛
چه میزان از منابع هدفمندی یارانه ها در سال۹۷ محقق شد؟

بر اساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، ۸۷.۷ درصد از منابع هدفمندی یارانه ها در سال 
مذکور محقق شده است. دیوان محاسبات کشور گزارش تفصیلی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد که براساس ماده واحده 
این گزارش، بودجه ســال ۹۷ کل کشــور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال و از 
حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال بوده است.براساس نتایج حاصل از تفریغ بودجه، 
منابع وصول شده بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بالغ بر ۱۷ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال )حدود ۱۳۳ 
درصد(، پیش بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار و 
۵۰۸ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال )حدود ۱۲۸ درصد( برآورد مصارف بودجه کل کشور پس از تغییرات است.گفتنی است، براساس 
گزارش تفریغ بودجه ۹۷، ۸۷,۷ درصد )حدود ۸۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان( از منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۷ محقق 
شده است. براساس این گزارش، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به مبلغ 
۴۱۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۵ یورو و ۲۲ میلیون و 
۳۷۳ هزار و ۹۳۸ درهم را وصول و به حساب های سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز ننموده که مبین 
عدم رعایت تکلیف بند )ت( ماده ۲ آیین نامه اجرایی این بند و عدم تحقق اهداف قانونگذار است.بررسی بند )د( تبصره ۶ گزارش 
تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است، شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق استان ها بر اساس اباغیه مورخ 
۶ خرداد ماه ۱۳۹۷ شرکت توانیر در محاسبه عوارض برق به میزان ۸ درصد برق مصرفی، »آبونمان« را هم لحاظ نموده اند که این 
امر موجب شــده مبلغ ۲۵۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۲۴ ریال غیر قانونی از مشــترکین وصول شود که مبین عدم 
رعایت مفاد حکم بند د تبصره ۶ بودجه است.پس از بررسی موضوع توسط دیوان محاسبات کشور، شرکت توانیر طی اباغیه مورخ 
۲۳  بهمن ماه ۹۷ عنوان شرکت های یادشده دستور حذف بهای آبونمان در محاسبه عوارض برق قبوض سال ۱۳۹۷ مشترکین 
را اباغ نمود لیکن در زمان باقی مانده تا پایان ســال ۱۳۹۷، اصاحات ازم در قبوض برق مشترکین اعمال نگردیده است.وجوه 
حاصل از عوارض برق به همراه سایر اقام مندرج در قبوض برق صادره به نام هر مشترک به صورت متمرکز دریافت و به حساب 
متمرکز خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران واریز و بر اساس جدول ذیل بند )الف( تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ کل کشور، دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتی ها به عنوان دریافتی های )منابع( سازمان 
هدفمندسای یارانه ها محسوب و توسط خزانه داری کل کشور به حساب سازمان یاد شده منتقل و پس از تخصیص از سوی سازمان 

برنامه و بودجه کشور، توسط شرکت توانیر درخواست وجه می گردد.

120 میلیارد دریافتی عوارض برق به خزانه واریز نشد
بر این اساس و منطبق با گزارش های دریافتی از شرکت های زیر مجموعه شرکت توانیر از مجموع عوارض برق وصولی مبلغ ۱۰ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به حســاب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۵ واریز نموده اســت. عدم واریز مبلغ ۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۷۹۶ 
میلیون و ۴۲۰ هزار ریال عوارض برق وصولی به حســاب ردیف درآمدی، مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.ازم به ذکر 
اســت، بر اســاس این بند، عوارض ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشــور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ۸ درصد مبلغ برق 
مصرفی در ســفق ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با ســازمان برنامه و بودجه کشــور و 
تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون با الویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق 
حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. ازم به تاکید است، مشترکین روستایی و چاه های کشاورزی از شمول 

حکم این بند معاف می باشند.

همکاری قرارگاه خاتم با ۵۰۰ شرکت دانش بنیان
 آزادراه غدیر تا یک ماه آینده زیر بار ترافیک می رود

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیا با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا 
در ســه قطعه خط آهن خواف ـ هرات، کار کرد و پروژه آماده افتتاح است، گفت:  
پروژه آزادراه غدیر نیز امیدواریم تا یک ماه آینده زیر بار عبور ترافیک برود.ســعید 
محمد  در حاشیه بازدید ۴ قطعه آزادراه کنارگذر جنوبی تهران اظهار داشت: بیست 
و ســوم آذرماه سالروز تاسیس قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیا است و این شجره 
طیبه ۳۱ ســال به کشور خدمت کرده است و امروز برای کشور نقطه اطمینان به 
حســاب می آید و در همه عرصه های فنی و مهندسی موجب اعتای کشور است.

وی افــزود: پروژه های زیادی را در روزها و هفته های آتــی برای افتتاح داریم که 
همگی از پروژه های تأثیرگذار و مهم کشور است.وی اظهار داشت: آزادراه کنارگذر 
جنوبی و تهران با ســرمایه گذاری ۷۰ درصدی قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء در 
آســتانه تکمیل است. این آزادراه از جنوب استان های البرز و تهران می گذرد، از آبیک قزوین منشعب می شود و به سه راه 
چرم شــهر متصل می شود.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء با بیان این که این آزادراه استراتژیک ۱۶۰ کیلومتر طول 
دارد، گفت: با تکمیل این آزادراه زمان سفر برای خودروهای سواری ۲ ساعت و برای خودروهای سنگین ۱,۵ ساعت کاهش 
می یابد.ســردار محمد با اشــاره به تأثیرات مؤثر آزادراه کنارگذر جنوبی تهران در موضوعات پدافند غیرعامل گفت: کاهش 
آلودگی هوا، کاهش ترافیک و کاهش آاینده های صوتی در دو اســتان تهران و البرز از مزایای تکمیل این آزادراه است.وی 
ارزش روز پروژه را ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعام کرد و گفت: پروژه تقریبا آماده بهره برداری است و به وزارت راه و شهرسازی 
اعام کردیم اســتقرار تیم های بهره بردار، پلیس راهور، بخش های خدماتی و... انجام شــود و امیدواریم تا یک ماه آینده زیر 
بار عبور ترافیک برود.فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء اظهار داشت: فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی سبان یکی دو 
هفته آینده تکمیل خواهد شد و ۱۶۰ مگاوات برق به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه می کند.سردار محمد بیان کرد: خط 
آهن خوافـ  هرات روز پنجشــنبه هفته جاری با حضور مقامات عالی رتبه دو کشور ایران و افغانستان افتتاح می شود. این 
مســیر ریلی دسترسی کشور افغانستان به آسیای میانه و آب های آزاد را تسهیل می کند.وی افزود: قرارگاه سازندگی خاتم 
اانبیاء در قطعات یک، دو و سه این پروژه ریلی کار کرده است.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء بیان کرد: همچنین به 
زودی عمیق ترین ایستگاه مترو تهران در خط ۷ با عمق ۵۲ متر آماده افتتاح است. این ایستگاه توسط مجموعه های قرارگاه 
سازندگی خاتم اانبیاء احداث شده است.سردار محمد گفت: همچنین آزادراه متصل کننده بزرگراه آزادگان به آزادراه امام 
رضا)ع( توسط متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا اجرا شده است و این آزادراه به نام آزادراه شهید رستگار به زودی 
افتتاح خواهد شد.وی  اظهار داشت: قرارگاه خاتم مرکز علمی و تحقیقاتی نظیر پژوهشگاه سازندگی خاتم را راه اندازی کرد 
و در حال حاضر با ۵۰۰ شرکت دانش بنیان همکاری داریم.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء اظهار داشت: امیدواریم 
در حوزه های مختلف نفت،  گاز، پتروشــیمی، حمل و نقل، صنعت و معدن و دیگر پروژه های عمرانی قرارگاه مثل همیشــه 
خدمات مناســبی به کشور و مردم ارائه دهد.به گزارش فارس، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء امروز از قطعات یک، 
دو، سه و چهار آزادراه کنارگذر جنوبی تهران )آزادراه غدیر(  بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این آزادراه 
قرار گرفت.این آزادراه از آبیک قزوین شروع می شود و در قالب ۴ قطعه تا سه راهی چرم شهر ادامه دارد. در این پروژه قرارگاه 
خاتم هم پیمانکار و هم سرمایه گذار پروژه )۷۰ درصد(  است.در پایان این بازدید سردار محمد وعده داد این پروژه آزادراهی 

تا یک ماه آینده زیر بار عبور ترافیک می رود.

دست دولت در جیب صندوق توسعه ملی

 کسری بودجه نیاز به درمان دارد نه ُمسکن!
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد؛

عمده کسری بودجه سال 98 از محل 
پایه پولی تامین شده  است

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته است که بیش برآورد منابع بودجه ای در سال های 
گذشته و تکرار مجدد آن در ایحه بودجه سال آینده، نتیجه ای جز تورم های افسار گسیخته نخواهد داشت.مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال۹۸ پرداخته است. 
در این گزارش به بیش برآورد منابع بودجه ای در سال های گذشته اشاره شده و نسبت به پیامدهای تکرار مجدد 
این اشــتباه در ســال آتی هشدار داده شده است.در ابتدای این گزارش آمده است که بودجه سال ۹۸، با وجود 
اینکه مشخص بود میزان درآمد حاصل از صادرات نفت کمتر از قانون بودجه خواهد بود، با بیش برآورد منابع 
حاصل از صادرات نفت به تصویب رسید و در نتیجه، دولت با کسری بودجه ۱۳۱هزار میلیارد تومانی مواجه شد. 

این کسری بودجه موجب شد...

رییس مرکز اطاع رسانی وزارت کار تشریح کرد؛

جزییات واریز بسته جدید معیشتی
 شمس گفت: بسته معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی که قرار است به حساب سرپرستان خانوار واریز شود جدا از 
یارانه معیشتی )یارانه بنزین( است.یکی از سوااتی که درخصوص بسته معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی توسط 
افراد مطرح می شود این است که این مبلغ جدا از یارانه معیشتی به حساب سرپرست خانوار واریز می شود 
یا با یارانه معیشتی ادغام شده است؟به همین منظور حامد شمس در این باره، گفت: بسته معیشتی ۱۰۰ 
هزار تومانی که به ازای هریک از اعضای خانواده قرار است به حساب سرپرستان خانوار واریز شود جدا از 
یارانه معیشتی )یارانه بنزین( است.رئیس مرکز اطاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: 
این بسته معیشتی در ۴ ماه به ازای هریک از اعضای خانواده، ۱۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار 
قرار اســت واریز می شود.گفتنی است؛ مشموان این بسته معیشــتی ۱۰۰ هزار تومانی، یارانه معیشتی 
بگیرانی اســت که شغل ثابت و درآمد ثابت ندارند. کارگران ساختمانی، رانندگان و... هریک از افرادی که 
یارانه معیشتی را ماهانه دریافت می کنند و شغل و درآمد ثابت هم ندارند مشمول این تسهیات هستند.

به گفته وزارت رفاه، ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر که در دهک های پایین جامعه قرار دارند و شغل و درآمد 
ثابت ندارند، مشمول دریافت این بسته هستند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از شناسایی آن ها، 

لیست این افراد را به سازمان برنامه و بودجه برای واریز ارسال می کند.

سرلشکر سامی: 

دشمنان منتظر واکنش جمهوری اسامی باشند
راه شهید فخری زاده را با اراده بیش تر ادامه می دهیم
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افزایش قیمت بیش از 50 درصدی اقام 
مصرفی روزمره در یک سال

ربیعی در نشست خبری:
نفت را در بازار جهانی نفروشیم به مردم می فروشیم
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سخنگوی قوه قضائیه:گزیده خبر

تأیید حکم »روح اه زم« در دیوان عالی کشور
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل ســابق بانک ســرمایه 
بــه موجب حکم قطعی به ۱۲ ســال حبس تعزیری، محرومیت 
موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شــده 
از طرق نامشــروع محکوم شد. غامحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضائیه در سی و ششمین نشســت خبری اش،  اظهار کرد: 
در رابطه با پرونده ترور شــهید فخری زاده هم در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح و هم در شــعبه امور بین الملل دادسرای تهران 
پرونده تشــکیل شده است و مراجع قضایی بین المللی این اقدام 

جنایتکاران را تحت تعقیب قرار می دهند.

 صدور حکم پرونده  رشــوه های سنگین برخی کارمندان 
گمرک در یکی از استان های شمال غرب کشور

سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
همچنان اولویت نخســت دســتگاه قضایی است، گفت: در یکی 
از استان های شمال غرب کشــور، پرونده ای در مورد رشوه های 
ســنگین برخی کارمندان گمرک رسیدگی شد که برای ۱۰ نفر 
حکم ســنگین صادر شد.وی ادامه داد: محمدرضا لطفی به جرم 
اخذ رشوه ۱۰ ســال حبس، ۷۴ ضربه شاق و انفصال موقت از 
خدمات دولتی، اســماعیل مرادی ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ 
ضربه شــاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، فرزاد فروغ ۱۰ 
ســال حبس، ۷۴ ضربه شاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، 

همه این افراد به جزای نقدی هم محکوم شده اند.

 مدیر عامل سابق بانک سرمایه به 12 سال حبس تعزیری 
محکوم شد

اسماعیلی گفت: در پرونده بانک سرمایه مدیر عامل سابق بانک 

که به تازگی به کشور بازگردانده شد از رأی صادره واخواهی کرد و 
در حال حاضر به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری، 
محرومیــت موقت از خدمات دولتی، جــزای نقدی و ضبط مال 

تحصیل شده از طرق نامشروع محکوم شد.

 40 هزار میلیارد تومان با برگشت ۶ شرکت از طریق حکم 
دادگاه به دولت بازگشت

سخنگوی دســتگاه قضا اظهار کرد: در ۴ ماه اخیر ۶ شرکت آب 
و خاک پارس، ســیلوی سنقر، تراورس البرز، فواد میبد، کشت 
و صنعت مغان و تولید نیرو برق شــاهرود از طریق فرآیند هیأت 

داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت.وی ادامه داد: مجموع 
ارزش این ۶ شرکت و برآورد اولیه سازمان خصوصی سازی قریب 

به ۴۰ هزار میلیارد تومان است که به دولت بازگشت.

 تأیید حکم روح اه زم در دیوان عالی کشور
اســماعیلی درباره وضعیت حکــم روح اه زم، گفت: دیوان عالی 
کشور، حکم دادگاه عمومی و انقاب در مورد روح اه زم را تأیید 
کرد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات 
معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر گذشــت از شکایات علیه 
خبرنگاران و رســانه ها گفت: تا صبح دیــروز هیچ نامه ای مبنی 
بر اعام گذشــت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و 
رســانه ها به قوه قضائیه واصل نشده اســت.وی ادامه داد: ظاهرا 
دوستان نیت داشــتند یا دارند این کار را انجام دهند. امیدواریم 

این نیت جامه عمل به خودش بپوشاند.

 رسیدگی به پرونده هفت تپه در حال انجام است
اسماعیلی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده هفت تپه در حال انجام 
است. همزمان اقدامات بســیار خوبی برای جلوگیری از کاهش 
تولید و کاهش سطح اشتغال در این شرکت انجام شده است.وی 
افزود: دادگاه با رویکرد رسیدگی به اتهام و اینکه این موضوع نباید 
موجب اخال در فعالیت تولیدی شــود در حال انجام کار است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بخشی از این پرونده در مورد 
واگذاری متوجه سازمان خصوصی سازی است، گفت: خبر داریم 
رئیس وقت ســازمان خصوصی ســازی یعنی شخصی که اخیرا 
جابجا شــد نامه ای به هیأت داوری زده است و پرونده هفت تپه 

را برای رسیدگی و اظهار نظر به هیأت داوری ارجاع کرده است.

واکنشی به شایعات خارجی درباره وضعیت 
سامت رهبر انقاب

صادق خرازی در پی انتشــار برخی شایعات در مورد وضعیت سامت رهبر 
انقاب در بخش هایی از پســتی که در حســاب کاربری اش در اینستاگرام 
منتشر کرد ، به این شایعات واکنش نشان داد. متن یادداشت اینستاگرامی 
صادق خرازی به این شرح است: من معموا سعی کرده ام سکوت اختیار کنم 
ساختار و تشکیات رهبری سیستم اطاع رسانی خود را دارد و دلیلی ندارد 
فردی مثل من اظهارنظری کند اما به دلیل انبوه تماس هایی که با من گرفته 
شــد این پســت را می گذارم. دیروز با یکی از نزدیکان حضرت آقا صحبت 
داشتم، بحمده حال مبارک ایشان عالی و سرشار از انگیزه و انرژی هستند. 
به شــایعات دروغ و فرافکنی ها توجهی نشود کل سناریو ساخته و پرداخته 

شایعه افکنانه و دروغ پردازان خارجی است و بس.

دریادار سیاری:
جوانان دانشمند راه شهید فخری زاده را 

ادامه می دهند
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: صدها جوان دانشمند کشور، راه شهید 
فخری زاده را با قدرت ادامه می دهند.، امیر دریادار حبیب اه سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش دیروز درحاشــیه مراسم بزرگذاشت شهادت شهید 
محسن فخری زاده که در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران برگزار شد، گفت: 
صدها جوان دانشمند کشور، راه شهید فخری زاده را با قدرت ادامه می دهند.

وی افزود: راه این شــهید را همانند بقیه شهدا ادامه خواهیم داد و به برکت 
خون این شهید مسیر نورانی وی تداوم می یابد.معاون هماهنگ کننده ارتش 
با بیان اینکه آنچه دشمن در این ترور و اقدامات مشابه آن هدف قرار داده، 
این اســت که ایران به توانمندی ها و قله علم و دانش دست پیدا نکند، اما 
کور خوانده اســت و دشمن هرگز به این خواسته خود نخواهد رسید، تاکید 
کرد: همان طور که رهبر معظم انقاب هم فرمودند، هر چه داریم به برکت 
خون شهداســت.دریادر سیاری با اشاره به اینکه به برکت خون این شهید، 
این مسیر روان تر و با قوت تر ادامه می یابد و دستیابی ایران به قله های بلند 
نزدیکتر می شــود، گفت: دشمن نمی تواند جلوی رشد انقاب ما را بگیرد و 

این را در ۴۲ سال گذشته همواره ثابت کرده ایم.

در دیدار با خانواده شهید فخری زاده؛
وایتی مراتب همدردی و تسلیت مقام 

معظم رهبری را اباغ کرد
مشــاور مقام معظم رهبــری در امور بین الملل با حضور در منزل شــهید 
فخــری زاده با خانواده وی دیدار و مراتب همدردی و تســلیت مقام معظم 
رهبری را اباغ کرد.علی اکبر وایتی مشــاور مقــام معظم رهبری در امور 
بین الملل دیروز)سه شــنبه( با حضور در منزل شهید فخری زاده با خانواده 
وی دیدار و مراتب همدردی و تســلیت مقام معظــم رهبری را اباغ کرد.

وایتی در این دیدار که ریاســت دانشگاه آزاد اســامی نیز حضور داشت 
ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این دانشمند برجسته و ممتاز عرصه 
هســته ای و دفاعی کشور، گفت: رهبر معظم انقاب در پیام شهادت شهید 
دکتر فخری زاده فرمودند »این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به  
خاطر تاش های علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشــت« و 
بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامان و آمران آن و پیگیری تاش 
علمی و فنی شهید در همه  بخش هایی که این شهید عزیز در آن ها فعالیت 
داشتند، تاکید فرمودند.مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل بر ادامه 
راه شهید فخری زاده تأکید کرد و خطاب به همسر این شهید بزرگوار، گفت: 
شما در زندگی وی نقش بی بدیلی داشتید و از خداوند متعال می خواهیم تا 

بتوانیم ادامه دهنده خوبی برای آن شهید عزیز باشیم.

سرلشکر موسوی:
اقدامات هوانیروز ارتش در نهضت 
قطعه سازی و خودکفایی مطلوب است

فرمانده کل ارتش گفت: اقدامات هوانیروز ارتش در نهضت قطعه سازی و 
خودکفایی، مطلوب است.، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش همزمان با سالروز شهادت شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری 
و روز هوانیروز، با حضور ســرزده در ستاد هوانیروز از بخش های مختلف 
این یگان بازدید کرد.وی که بدون اطاع قبلی و به صورت غیرمترقبه در 
جمع فرماندهان و کارکنان هوانیروز حضور یافت، ضمن گرامی داشــت 
یــاد و خاطره شــهدای هوانیروز و تبریک روز هوانیــروز، گفت: عملکرد 
شایسته هوانیروز ارتش جمهوری اســامی ایران در طول ۴۲ سال عمر 
پربرکت انقاب اسامی، در مقاطع مختلف، از بدو پیروزی انقاب، هشت 
سال دفاع مقدس و بحران های طبیعی و مردم یاری، قابل توجه و شایان 
تحسین بوده است.فرمانده کل ارتش با اشاره به اقدامات مطلوب هوانیروز 
ارتش در زمینه نهضت قطعه ســازی، بهینه ســازی و خودکفایی، افزود: 
تــاش این یگان عمده در راســتای نگهداری، آماده بــه کاری و اجرای 
مأموریت های محوله در دهه های پس از انقاب اســامی شبیه به معجزه 
بوده است.سرلشکر موسوی خودکفایی هوانیروز در حوزه تربیت و آموزش 
خلبانان را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: خوشبختانه هوانیروز ارتش 
جمهوری اســامی ایران عملکرد بســیار مطلوبی در ایــن حوزه چه در 
ســال های دفاع مقدس و چه بعد از آن دوران داشــته است و امروز هم 
شاهد به روز رسانی این آموزش ها در دانشکده تخصصی هوانیروز هستیم 
کــه مصداق آن در مأموریت های مختلف عملیاتی و غیرمترقبه به وضوح 

قابل درک است.

قالیباف قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها را اباغ کرد

رئیس مجلس شورای اسامی با صدور نامه ای خطاب به مدیرعامل روزنامه 
رسمی کشور ضمن اباغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 

از منافع ملت ایران از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی در این نامه که خطاب به 
اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رســمی کشور است، آمده 
اســت: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای 
تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، »قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملت ایران« برای چاپ و انتشــار در روزنامه رسمی اباغ 

می گردد.

سخنگوی دولت گفت: در صورتی که نتوانیم نفت را در بازار 
جهانی به فروش برسانیم پیش بینی شده است با مشارکت 
دادن مردم در خرید نفت و فروش داخلی این درآمد محقق 
شــود. علی ربیعی ســخنگوی دولت پیــش از ظهر دیروز 
)سه شــنبه( در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد، اظهار کرد: ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر 
واقعیت های امروز کشور و با نگاهی به آینده نزدیک در تاش 
برای بهبود آینده بهتر شکل گرفته است.ربیعی افزود: تاش 
دولت بر این بوده که منابع و درآمدهای پیش بینی شده کامًا 
واقعی باشند و مصارف اجتناب ناپذیر کامًا پوشش داده شود 
و هزینه غیرضروری نیــز افزایش نباید.وی تاکید کرد: یکی 
از تاش های دولت در ســال های گذشته این بوده است که 
ایحه بودجه از اتاق ها و کمیســیون های دربسته خارج و در 
منظر افکار عمومی و نظارت همگان قرار گیرد و امروز بودجه 
بیش از هر زمان دیگر در دســترس جامعه است.سخنگوی 
دولت گفت: همچنین شایان ذکر است ایحه بودجه از نظر 
سیاســت های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از 
رکود و حرکت به ســمت رشد و رونق اقتصادی و به منظور 
حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق بگیران و اقشــار 
نیازمند به حمایت، به صورت انبســاطی تنظیم شده است 
و از طرفی در اجــرا، کاهش هزینه های غیرضروری دولت و 
اولویت بندی مخارج مدنظر است.ربیعی با بیان اینکه ایحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ ویژگی های مهمی دارد شامل موارد زیر 
اســت، گفت: مقابله با فقر مطلق و تاکید بر معیشت مردم و 
دنبال کردن سیاســت های حمایتی، حمایت جدی از حوزه 
بهداشــت، درمان و ســامت و مقابله فعاانه با آثار ناشی از 
شیوع کرونا، حمایت از تولید و گسترش اشتغال به خصوص 
خرد، کوچک و متوسط، تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی 
و زیربنایی خصوصاً در حوزه توســعه حمــل و نقل ریلی و 
اتصال به شبکه های ریلی حومه شهرها، آزادراه ها و قطارهای 
شهری، بهداشت و درمان، آب و کشاورزی و توسعه صنعتی و 
معدنی و اصاح ساختاری با نگاه به افزایش درآمدهای پایدار، 
ایجاد شــفافیت، کارآیی هزینه ها و اصاحات نهادی است.

وی افــزود: حمایت از صادرات غیرنفتی با تاکید بر مبادات 
با کشورهای همســایه، تقویت و توسعه سامانه ها و خدمات 
دولت الکترونیک، تقویت زیرســاخت ها و تجهیزات آموزش 
مجازی در راســتای آموزش فراگیر و از راه دور با هدف ارتقا 
شاخص های آموزشی در مناطق محروم و تقویت آموزش های 
مهارتــی و فنی و حرفه ای از دیگر ویژگی های ایحه بودجه 
۱۴۰۰ است.ســخنگوی دولت گفــت: تمرکززدایی در امور 
بودجه اســتان ها و اعطای اختیارات به شورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان ها، تقویت اعتبارات تملــک دارایی های 
سرمایه ای استان ها و توجه به ارتقای شاخص های برخورداری 
مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد تعادل های منطقه ای 
در توزیع اعتبارات استانی از جمله ویژگی های ایحه بودجه 
است.ربیعی ادامه داد: ایحه بودجه کل کشور در سال آینده، 
۲,۴۳۵ هزار میلیارد تومان اســت که در مقایســه با بودجه 
کل امسال، ۲۰ درصد رشد داشته است. ایحه بودجه شامل 
۸۴۱ هزار میلیارد تومــان بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد 
تومان درآمدهای اختصاصــی و ۱,۵۶۱ هزار میلیارد تومان 
بودجه شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 
و بانک ها اســت.وی یکی از مهمترین دســتاوردهای ایحه 
بودجه ســال آینده را کاهش نقــش منابع حاصل از فروش 
نفت خام در بودجه جاری دانســت و گفــت: بنابر تصمیم 
دولت، در بودجه جاری ســال آینده، بیش از میزان فروش 
نفت در دوران قبل از تحریم، فروش نفت دیده نشــده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: همچنین حفظ ارزش پول ملی 
یکی از ویژگی های ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ است. به رغم 
برخی توصیه ها مبنی بر افزایش نرخ تسعیر ارز که در زمان 
تنظیم بودجه مطرح بود، دولت به منظور تقویت ارزش پول 
ملــی، جلوگیری ازکاهش قدرت خرید مــردم و اجتناب از 
آثار تورمی آن، حاضر به انجام این کار نشــد.ربیعی تصریح 
کرد: واردات کااهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشکی، با 
ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ اما پیش بینی شده است در صورت 

محرز شــدن آثار منفی حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی نســبت به 
آثار تورمی اصاح نرخ ترجیحی تســعیر ارز، اصاح نرخ ارز 
ترجیحــی به نرخ ETS )نرخ ســامانه معامات الکترونیکی( 
انجام و صددرصد درآمد ناشــی از این اصاح برای معیشت 
و سامت مردم مصرف شــود.وی گفت: در خصوص ایحه 
پیشنهادی بودجه ابهاماتی در این مدت مطرح شده است که 
بر برخی از آنها پاسخ داده می شود. باید توجه داشت تولید و 
فروش نفت مساله ای منفی نیست، ما باید نفت را صادر کنیم 
و فروش نفت به منظور توســعه کشور، وابسته کردن جهان 
به ایران و حضور در بازارهای بین المللی مهم اســت و آنچه 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که درآمد ناشی از فروش 
نفت را در بودجه جاری هزینه نکنیم.سخنگوی دولت گفت: 
درآمدهای حاصل از فروش نفت را برای رفاه مردم، تقویت، 
نگهداشت و توسعه زیربناها و زیرساخت های کشور که مورد 
استفاده نسل های آینده است، به کار بگیریم. تصمیم بنیادی 
دولت این است که نفت برای توسعه زیرساخت ها و حمایت 
اجتماعی از زندگی مردم مصرف شــود.ربیعی با بیان اینکه 
ابهام بعدی در خصوص عدالت و توجه به محرومین اســت، 
اظهار کرد: قابل ذکر است حفظ معادل ۸ هزار میلیارد دار 
برای واردات کااهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی در این راســتا بوده است. دولت در این زمینه 
اندیشیده اســت که این یارانه به جامعه هدف خود برسد و 

بدون عوارض منفی و ایجاد رانت، مردم از آن بهره ببرند.
وی با بیــان اینکه افزایش ۲۵ درصــدی حقوق کارکنان و 
بازنشســتگان در بودجه پیش بینی شده است، گفت: برای 
این کار اعتبار معــادل ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت کاهش 
فقر مطلــق از طریق پرداخت مســتمری و یارانه نگهداری 
به مددجویان تحت پوشــش نهادهای حمایتی به تعداد سه 
میلیون و دویســت و چهل هزار خانوار با ۳۲ درصد رشــد 
نسبت به سال جاری پیش بینی شده است.سخنگوی دولت 
گفت: رشد ۱۰۹ درصدی اعتبارات صندوق های بازنشستگی 
کشوری، لشــکری و صندوق بازنشستگی کارکنان فواد از 
۸۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۸۰ هزار میلیارد 
تومــان در ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ رســیده و همچنین 
اعتبار معادل ۳۱ هزار میلیــارد تومان بابت پرداخت کمک 
معیشتی به ۶۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.ربیعی 
از استمرار پرداخت های یارانه نقدی خانوار به مبلغ ۴۲ هزار 
میلیارد تومان و پرداخت کمک معیشــتی به مبلغ ۳۱ هزار 
میلیارد تومان از محل اعتبارات هدفمندســازی یارانه ها در 
ســال آتی خبر داد و گفت: بیمه درمان رایگان ۳۰ میلیون 
نفر از جمعیت کشــور از طریق سازمان بیمه سامت ایران 

و پرداخت حق بیمه آن توسط دولت محاسبه شده است.
وی از رشــد ۶۴ درصــدی اعتبــارات بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران به عدد ۱۸,۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۹,۵۰۰ میلیارد 
تومان خبر داد و گفت: بابت پرداخت بخشــی از حق بیمه 
بازنشســتگی اقشــار خاص از جمله زنان سرپرست خانوار، 
رانندگان، قالیبافان، باربران و خادمان مســاجد به ۲ میلیون 
نفر پیش بینی شــده است.سخنگوی دولت از اعتبار معادل 
۱,۷۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلوان 
با ۳۱ درصد رشد نســبت به سال گذشته در بودجه امسال 
خبر داد و گفــت: اعتباری معــادل ۱,۴۲۰ میلیارد تومان 
بابت پرداخت مســتمری به ۱۰۰ هزار رزمنده معسر با ۳۳ 
درصد رشد نسبت به ســال گذشته پیش بینی شده است.

ربیعــی تاکید کرد: از ســوی دیگر بــا افزایش فروش نفت، 
برنامه های حفظ اشتغال، اشــتغال زایی جدید و حمایت از 
مشــاغل کوچک پیگیری خواهد شــد. گسترش سامت و 
کاهش هزینه های مردم پیش بینی شــده است و ۳۰ درصد 

از آحاد جامعه برق و گاز رایگان دریافت خواهند کرد.وی در 
خصوص اصاح ساختار بودجه گفت: آن بخش از برنامه های 
اصاح ســاختار که قابلیت اجرا در ســال آینده را دارند در 
دو بخش »درآمدزایی پایــدار و ثبات اقتصادی« و »کارایی 
هزینه ها و شفافیت و چابک ســازی دولت« به شرح زیر در 
ایحه بودجه منظور شده است. الزام به شناسایی و ثبت کل 
اموال دولت در ســامانه واحد و مولدسازی دارایی های دولت 
با پیش بینی ســازوکارهای آن در ایحه دولت، ایجاد امکان 
فروش اموال دولت در قالب ETF و مردمی ســازی اقتصاد از 

جمله این موارد است.

قرار نیست مذاکرات تازه ای درباره برجام انجام بگیرد
ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع تهران در 
خصوص اظهارات برخی مقامات خارجی برای توافق بهتر با 
ایران گفت: به زبان ساده بازگشت به شرایط ۲۸ اردیبهشت 
۹۷ یــا ۱۸ می ۲۰۱۸ یعنی همان روزی که آمریکا به انجام 
تعهداتــش خاتمه داد. ما انتظار داریم کــه آمریکا با همان 
ســرعتی که ترامپ چنین کاری را انجــام داد و البته بدون 
هیچگونه پیش شــرطی تمام روندهای مخرب طی شده را 
معکوس کند.ربیعی گفت: دولت بعدی آمریکا به خوبی می 
داند که چه کارهایی را برای جلب اطمینان ایران باید انجام 
بدهد و از چه اقدامات زیانباری که می تواند به دیپلماســی 
آســیب بزند، خودداری کند. تا پیش از بازگشت آمریکا به 
نقطــه ای که خــود را از انجام تعهداتش جــدا کرد، امکان 
بررسی مذاکرات تازه ای اساسا وجود ندارد.وی در خصوص 
اعام تمایل ژاپن و کشور های عرب حوزه خلیج فارس برای  
حضور و مذاکــرات جدید برجام گفت: ما بطورکلی از نقش 
آفرینی بیشتر ژاپن به عنوان یک کشور دوست و شریک مهم 
در مسائل بین المللی اســتقبال می کنیم.سخنگوی دولت 
گفت: مذاکرات برجام از دیدگاه ما تمام شــده و قرار نیست 
مذاکرات تازه ای انجام بگیرد که نیازی به تجدید ســاختار 
مذاکرات وجود داشته باشــد. امروز تنها مسئله باقی مانده، 
بازگشــت همه طرف ها به تعهداتشــان مطابق توافق انجام 

گرفته است و این موضوع پیچیده ای نیست.

جزئیات ســرنخ های ترور شهید فخری زاده را وزارت 
اطاعات اعام می کند

وی در خصوص آخرین وضعیت شناسایی عوامل ترور شهید 
فخری زاده گفت: تا آنجایی که اطاع دارم موضوع توســط 
وزارت اطاعات در حال  پیگیری اســت و بررسی سرنخ ها و 
ابعاد ماجرا همچنان ادامه دارد. با روشــن تر شدن ابعاد این 
حادثه تروریســتی وزارت اطاعات قطعا اطاع رسانی های 

ازم را انجام خواهد داد.

نصب 500 ســانتریفیوژ در نطنز در چارچوب برجام 
است

سخنگوی دولت  در خصوص ســوالی مبنی بر اینکه اخیرا 
تروئیکای اروپا از نصب ســانتریفیوژها در نطنز ابراز نگرانی 
کرده اند. در زمینه نصب و نگرانی های طرف اروپایی پاســخ 
دولت چیست؟ گفت: اقدام ایران برای نصب ۵۰۰ سانتریفیوژ 
در نطنز از مدت ها قبل و در راستای کاهش متوازن تعهدات 

به دلیل خروج آمریکا از برجام پیش بینی شده بود.
ربیعی افزود: سانتریفیوژهای نصب شده از نسل IR۲M بوده و 
۵ تا ۶سو ظرفیت دارند که نسبت به IR۱ حدود ۶ برابر توان 
غنی سازی بیشتری دارد. آنچه ایران انجام داده در چارچوب 
گام های ۵ گانه کاهش تعهدات برجامی بوده و این موضوع به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گزارش شده و نصب این 

نسل از سانتریفیوژها تحت نظارت آژانس است.
وی ادامه داد: در خصوص سانتریفیوژها دو نکته را باید اضافه 
کنیم. اول اینکه این اقدامــات در چارچوب برجام و حقوق 
مندرج در آن برای طرفین انجام می گیرد.، ثانیاً همانطور که 
بارها گفته ایم تمام اقدامات ما برگشت پذیرند و هر زمان که 
آمریکا به تعهداتش برگشــت، به سرعت به وضعیتی که در 

برجام توافق کرده ایم باز خواهیم گشت.

رئیس جمهور اطاعی از تصمیمات شورای عالی امنیت 
ملی نداشته است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی طی اطاعیه ای اعام کرد، قانون 
»اقــدام راهبردی برای لغو تحریم هــا« به زیان مصالح ملی 
نیســت. دولت چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: 
حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی 
روزمره و معیشــت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می 
گذارد دولت باید طرف مشــورت قرار می گرفت.وی افزود: 
برخی از قوانین مختص یک زمان نیســتند و  تمام مسائل 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی را متاثر می کنند و به شدت 
تحت تاثیر قرار می دهند. اگر این موارد مربوط به حوزه کان 
ملی و امنیت کشــور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای 
دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می شد و در یک 
اجماع عمومی و با نظر کارشناســان انجام می گرفت.ربیعی 
گفت: دولت به این روند تاکید داشــت و مساله از آنجا آغاز 
شــد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای 
این طرح هماهنگی هــای ازم را به عمل آورده و بیش از ۲ 
ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است.

نفت را در بازار جهانی نفروشیم در داخل می فروشیم
ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »دولت 
در ایحه بودجه ۱۴۰۰، میــزان فروش نفت را ۲ میلیون و  
۳۰۰ هزار بشــکه در روز پیش بینی کرده اســت، در حالی 
که به اعتقاد برخی کارشناســان فروش یک میلیون بشکه 
ای بودجه ۹۹ هم به طور کامل محقق نخواهد شــد. دلیل 
خوش بینی دولت برای افزایش فروش نفت در ســال ۱۴۰۰ 
چیســت؟ آیا بازگشت احتمالی آمریکا و لغو تحریم ها علت 
تعیین این عدد اســت؟«، اظهار کرد: ما حق نداریم از روند 
ایجاد درآمد برای مردم کشــور دریغ کنیم.ربیعی گفت: ما 
باید دوران تحریم و عدم فروش نفت را بشکنیم. پیش بینی 
فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت گام اول و چشم 
انداز اولیه در افزایش فروش نفت و حفظ سهم کشورمان در 
اوپک اســت. دولت تمام تاش خود را برای به عقب راندن 
تحریم ها به کار خواهد بســت و حقوق مردم و حق کشور 
از فرصت های اقتصادی جهــان را خواهد گرفت.وی افزود: 
بنابراین فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه یک چشم انداز 
است و حاوی دو پیام است که اوًا وزارت نفت قادر به تولید 
این میزان نفت در کوتاه مدت است و ثانیاً تاش برای فروش 
نفت و دسترســی به منافع آن در بــازار جهانی تاش برای 
احقاق حق ملت ایران اســت و محقق خواهد شد.سخنگوی 
دولت تاکید کرد: در صورتی که نتوانیم نفت را در بازار جهانی 
به فروش برســانیم پیش بینی شده است با مشارکت دادن 
مردم در خرید نفت و فروش داخلی این درآمد محقق شــود 
که با این کار هم نقدینگی و تورم کنترل می شود و هم مردم 
با سرمایه خرد خود در تولید و اشتغال سهیم می شوند و هم 

مردم منتفع خواهند شد.
ربیعی تاکید کرد: این پیش بینی براســاس عوامل متعددی 
صورت گرفته است. یکی از عوامل حفظ سهمیه اوپک است. 
مــا باید ســهمیه اوپک خود را حفظ کنیم و خوشــبختانه 
ظرفیت تولیدمان تکافوی این امر را دارد.وی ادامه داد: البته 
این تصمیم بر مبنای بازگشت احتمالی آمریکا و لغو تحریم 
ها گرفته نشده است هرچند پیام واضح ما برای بازگشت به 
شرایط ۲۰۱۷ مشخص بوده و دولت تمام توان خود را برای 
به عقب راندن تحریم ها ادامه خواهد داد. پیام روشن ما این 

است که شرایط فعلی را قبول نداریم.

ربیعی در نشست خبری:
نفت را در بازار جهانی نفروشیم به مردم 

می فروشیم
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استانها دست دولت در جیب صندوق توسعه ملی

 کسری بودجه نیاز به درمان دارد نه ُمسکن!
درحالی که قرار بود ســهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ 
درصد برسد، پیش بینی ایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ 
درصد دارد، به عبارت دیگر به نظر می رسد دولت امسال هم به جای در نظر گرفتن یک 
راه حل قطعی و همیشــگی برای جبران کسری بودجه، باز هم به دنبال راه حلی موقت 
یا درواقع مســکنی به نام سهم صندوق توسعه ملی است.بررسی اجمالی وضعیت درآمد 
و هزینه های دولت طی چند دهه گذشــته حاکی از آن است که بودجه همواره کسری 
ساختاری داشته و همیشه هزینه های دولت از درامدهایش بیشتر بوده است. دلیل عمده 
این موضوع درآمدهای نفتی اســت.درواقع از آنجایی که همواره سیاســت بر نفت سایه 
انداخته، کشــور گاهی موفق به فروش نفت با قیمت باا شده، گاهی نفت فروخته اما با 
قیمتــی کم تر از چیزی که پیش بینی کرده بود و گاهی هم به دلیل تحریم یا موفق به 
فروش نفت نشــده و یا قادر به بازگرداندن وجوه حاصل از فروش نفت نشــده است. این 
درحالی اســت که زمانی که فروش نفت به میزان و قیمت مناسب صورت گرفته، دولت 
هزینه هایی را برای این منبع درامدی در نظر گرفته که زمانی که پول نفتی در کار نیست، 
این هزینه ها بی درآمد می مانند.در این شــرایط است که مشکل کسری بودجه خود را 
بیشتر نشــان می دهدا و انتظار می رود دولت جایگزین مناسبی برای این منبع درامدی 
داشته باشد تا این پاشنه آشــیل هر بار باعث زمین خوردن بودجه نشود. درواقع دولت 
همچنان و حتی در شرایطی که امکان صادرات نفت را ندارد، چشم به درآمدهای نفتی 
دوخته و چند ســالی است که سهم صندوق توســعه ملی از این درامدها نصیب دولت 

می شود.

سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی چقدر باید باشد؟
طبق قانون برنامه پنجم توســعه باید ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حســاب صندوق 
توسعه ملی واریز و ساانه سه درصد به آن اضافه شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه 
به نفت، محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای 
توسعه کشور باشد. البته در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی ۳۰ درصد شد و 
باید در ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود. بر این اساس در حالی باید طبق 
قانون برنامه ششــم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده 
به ۳۸ درصد برســد که پیش بینی صورت گرفته در ایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان 
از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشــت. این ماجرا محدود به سال ۱۴۰۰ نیست و 
سال هاســت که سهم صندوق توســعه ملی از درآمد نفت با توجه به کاهش درآمدهای 

نفتی، طبق تکلیف قانون برنامه توسعه پرداخت نمی شود.

طی 9 سال اخیر چه میزان از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی رفت؟
درواقع  برای اولین بار تبصره مربوط در قانون بودجه ۱۳۹۰  گنجانده شد و طی آن بانک 
مرکزی مکلف بود هر ماه از محل درآمدهای نفتی ۲۰ درصد برای صندوق، ۱۴.۵درصد 
برای شــرکت ملی نفت و حدود سه درصد ســهم مناطق نفت خیز  را واریز و مابقی را 
در اختیار دولت قرار دهد. اما جریان آن طور که پیش بینی شــده بود،  پیش نرفت و با 
تغییر درآمدهای نفتی و کاهش آن، به غیر از معدود دفعاتی همواره ۲۰ درصد واریز شده 
است.در سال ۱۳۹۱، طبق قانون  سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در 
همان ســال دولت دهم دست به برداشت ۲.۷ میلیارد داری از صندوق توسعه ملی زد 
و به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشــش شرایط سخت اقتصادی 
پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال 
متوالی دولت در کنار پرداخت سهم ساانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی 

عیدانه بپردازد. درواقع در اواخر ســال ۱۳۹۱ که یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی 
کشور  بود و رشد اقتصادی تا منفی ۵.۸ و تورم فزاینده دو رقمی برای آن ثبت شد رییس 
دولت دهم که آخرین ماه های ریاست خود را سپری می کرد تصمیم گرفت در ایام پایانی 
سال به بهانه سال اقتصادی سختی که مردم پشت سر گذاشته بودند به آنها عیدانه بدهد.

دولت با مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشــت به این نتیجه رســیدند که در کنار 
یارانه نقدی ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی که به هر یارانه بگیر که شاید بیش از ۷6 میلیون نفر 
بودند پرداخت می شد در اسفند ماه ۸۵ هزار تومان عیدی بدهد که این رقم برای افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی به ۱۰۰هزار تومان هم می رسید.بر این اساس 
در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲6 درصد رسید که کنار آن دو 
درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شــد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریز شد. 
در سال ۱۳۹۳ هم این گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق  که به ۲۹ درصد رسید 
دو درصــد دیگر عیدانه هم برای ســال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد 
درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد.در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا 
که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شــد و این ریزش قیمت و به 
دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت با طرح پیشــنهاد عدم پرداخت سهم مازاد 
صندوق توســعه از درآمد نفتی در ایحه بودجه ۱۳۹۴ همراه شــد و و با موافقت های 
صورت گرفته، ســهم صندوق به ۲۰ درصد برگشــت، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ 
دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.سال ۱۳۹6، همزمان شد با 
اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه که روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی 
تغییر کرده بود؛ به طوری که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال باید دو درصد به آن 
اضافه می شد.  همچنین در قانون بودجه ۱۳۹۷سهم صندوق ۳۲ تعیین شد ولی در ادامه 
این روند افزایش متوقف و ســهم ۳۴ درصدی سال ۱۳۹۸ و ۳6 درصدی سال ۱۳۹۹ با 
توجه به کاهش درآمد نفت و کمبود منابع، ۲۰ درصد سهم صندوق پرداخت و مابقی در 
اختیار دولت قرار گرفت.بر اساس این گزارش، در ایحه بودجه سال آینده ظاهرا کمبود 
منابع نفتی جبران شــده و درآمد نفتی نسبت به سال جاری که حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی بود به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و چند برابر شــده است، 
با این وجود آنچه که به عنوان ســهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنان 
همان ۲۰ درصد سال های گذشته است.  باید برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی 
از محل درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی بر اساس ایحه بودجه ۱۴۰۰ فقط  ۲۰ 
درصد واریز و ما به التفاوت ۱۸ درصدی آن در اختیار دولت قرار می گیرد که قرار است 
به عنوان بدهی دولت و وام تلقی شــده و بازپرداخت آن بر اساس شرایط تعیین شده از 
سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در این حالت از سهم ۳۸ درصدی 
صندوق توســعه ملی از درامدهای نفتی بیش از ۴۷ درصد به دولت اختصاص پیدا می 

کند و از آن امکان استفاده دارد.

تبعات استقراض از بانک مرکزی
درواقع به نظر می رسد دولت باز هم به جای در نظر گرفتن منابع جدید درآمدی، چشم 
به ســهم صندوق دوخته است. این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که 
تبدیل منابع ارزی صندوق با توجه به این که در دســترس نیست و پرداخت ریال آن به 
دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی محسوب و موجب افزایش پایه پولی 
و تورم می شود.درواقع استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باعث 
افزایش حجم پول در گردش و در نهایت افزایش تورم و آســیب دیدن دهک های پاینی 
جامعه می شود. بنابراین این راه هم پیش از این شکست خورده به نظر می رسد و به دلیل 

تبعاتی که در پی دارد نمی توان به عنوان یک راه حل همیشــگی به آن تکیه کرد.البته 
امسال مسئوان بر این نکته تاکید کرده اند که  عدم استقراض از بانک مرکزی و انتشار 
پول برای تامین کسری بودجه از سیاستهای دولت محسوب می شود که در بودجه ۱۴۰۰ 

پیش بینی شده است.

فروش اوراق مالی، ازم است اما کافی نیست
البته راه حل جدید دولت برای جبران کسری بودجه، فروش اوراق مالی است. از خرداد 
تــا کنون ۲۷ مرحله ائراق بدهی به میزان ۷۸ هزار و 6۸۰ میلیارد تومان به فروش رفته 
است. بر این اساس دولت در ایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل 
فروش اوراق و اســامی و اســناد خزنه پیش بینی کرده است. هرچند این روش از نظر 
صاحب نظران روش درستی محسوب می شود اما راه حل همیشگی برای کسری بودجه 
ســاختاری دولت نیست و چنانچه این کسری ســال ها ادامه داشته باشد، در نهایت این 

روش به یک بحران مالی برای دولت تبدیل خواهد شد.

مالیات می تواند جایگزین نفت شود؟
اما دیگر منابع درآمدی دولت، مالیات اســت و برخی کارشناســان عقیده دارند که باید 
بــا اصاح نظام مالیاتی ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات باشــد. درواقع هزینه 
جاری 6۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت که عمده آن حقوق و دســتمزد است فقط امکان 
تامین حدود نیمــی از آن از محل درآمدها وجود دارد و مابقی باید از محل درآمد نفت 
و واگذاری ســهام و اوراق تامین شود که در نهایت به کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی 
تراز عملیاتی بودجه منتهی شده است.بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت ها مکلف 
شدند که در جهت به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی حرکت کنند، به این معنی که 
هزینه های جاری دولت که گاها تا بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دســتمزد تشکیل 
می دهد به تدریج به ســمتی حرکت کند که تامین آن کاما از محل درآمد نفت قطع 
شده و درآمدهای دولت )مالیات و سایر درآمدها( پاسخگوی هزینه های جاری باشد.دولت 
در ایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که 
بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. این درآمدها 
شامل مالیات اشــخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات 
و مالیات بر کااها و خدمات می شــود.در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ 
هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار 
میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کااها و خدمات ۹۴ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ 
در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. در سال جاری 
میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد 
تومان، مالیات بر ثروت 6۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و 
مالیات بر کااها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.با این تفاسیر، هر 
یک از مالیات های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کاا و خدمات به ترتیب ۱۴ 
هزار میلیارد تومان، ۱6 هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین 
افزایش را داشــته است.  البته نمی توان یک شبه مالیات را به عنوان منبع اصلی درآمد 
دولت جایگزین درآمدهای نفتی کرد اما با ســر و سامان دادن به وضعیت اخذ مالیات و 
برخورد با فرارهای مالیاتی می توان مســکنی به نام برداشت از صندوق توسعه ملی برای 

کسری بودجه را تبدیل به یک درمان قطعی کرد.

افزایش قیمت ها خللی در خدمات و تولید 
آسفالت سازمان عمران تبریز ایجاد نکرد

آذربایجان شــرقی - فاح: مدیرعامل سازمان عمران 
تبریز با اشــاره به اینکه در ســال جاری این سازمان 
در عرصه تولید آســفالت پیشرفت قابل ماحظه ای از 
بعد کمی و کیفی داشته است، گفت: افزایش چندین 
برابری قیمت مصالح آسفالت، کرایه های حمل و اجرا 

خصوصا قیر، مانع بزرگی برای اجرای نهضت آســفالت در ســال ۹۹ بود. بابک 
شریفی با اعام این مطلب افزود: شیوع بیماری کرونا و اعمال و اجرای محدودیت 
های ناشــی از این بیماری نیز بر حجم مشکات اضافه کرد با اینحال و علیرغم 
موانع و مشــکات پیش رو، همکاران ســاعی و زحمتکش در مجموعه پویا و 
فعال ســازمان عمران تبریز با حمایت های شهردار، معاونین و مدیران شهری 
کانشهر تبریز از روزهای ابتدائی سال جدید بدون تعطیلی و توقف تولید پروژه 
های آســفالت ریزی را اجرائی کرده اســت. شــریفی اضافه کرد: بر اساس آمار 
موجود در ۸ ماه آغازین سال جاری با تولید بیش از ۱۳۰ هزار تن، میزان تولید 
آسفالت رشد چشمگیری داشته است.مدیرعامل سازمان عمران تبریز افزود: این 
میزان آسفالت بدون خرید از سایر تولید کنندگان آسفالت و تماما در مجموعه 
کارخانجات آســفالت ســازمان عمران تبریز تولید و توسط اکیپ های آسفالت 
اساســی سازمان و یا از طریق جلب همکاری مناطق دهگانه شهرداری تبریز در 

نقاط مختلف شهر اجرا شده است.

سرپرست شهرداری منطقه دوگرگان: 
 دستورالعمل های بهداشتی به طور کامل

 اجرا می شود
سرپرست شهرداری منطقه دو گرگان از اجرای کامل دستورالعمل های بهداشتی 
در این شهرداری خبر داد.مجید میرزاحسینی در خصوص اجرای دستورالعمل 
های بهداشتی اظهار کرد: بر اســاس دستورالعمل اباغی از سوی دکتر دادبود 
شهردار محترم در راستای پروتکل های بهداشتی، حضور کارکنان به نسبت یک 
ســوم در حال اجراست.میرزاحسینی افزود: البته حضور کارکنان و کارمندان به 
گونه ای اســت که خدمات رسانی با اختال مواجه نشود و مشکلی در خدمات 
دهی به شــهروندان به وجود نیاید.وی با اشاره به تب سنجی مراجعه کنندگان 
گفت: همه روزه در ابتدای درب ورودی، عوامل ما با اســتفاده از دســتگاه تب 
سنج اقدام به کنترل کارکنان و مراجعه کنندگان می کنند.سرپرست شهرداری 
منطقه دو خاطرنشان کرد: با هماهنگی بعمل آمده با سازمان آتشنشانی عوامل 
این سازمان هر چندروز یکبار با حضور در منطقه ساختمان شهرداری را به طور 
کامل ضدعفونی می کنند.میرزاحسینی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت 
گرفته در راستای اجرای دستورالعمل های بهداشتی اهدای بسته های بهداشتی 
شامل تعدادی ماسک و مواد ضدعفونی به هریک از کارکنان بوده است.وی ادامه 
داد: همچنین به ارباب رجوع هایی که بدون ماسک به دنبال ورود به شهرداری 

هستند با اهدای ماسک به آنها راه ورودشان را هموار ساخته ایم.

مدیر منطقه یک خبر داد:
احداث زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی 

شهدای شهرداری
همدان- محبوبه یادگاری: این روزها که متاســفانه شیوع ویروس کرونا باعث 
تعطیلی بســیاری از فعالیتهای روزمره شــهروندان شده اســت و بسیاری از 
همشهریان با همراهی توصیه های پزشکی در خانه می مانند شهرداری منطقه 
یک عاوه بر اجرای پروژه های موجود، توسعه زیرساختهای ورزشی فرهنگی را 
در دستور کار خود قرار داده تا شاهد گامی مثبت در این زمینه باشیم، در این 
خصــوص مصاحبه ای را با دهبانی صابر مدیر منطقه یک صورت دادیم که در 
ادامه می خوانیم:مدیر منطقه یک با بیان اینکه یکی از رسالتهای مهم شهرداری 
در حوزه های فرهنگی ورزشــی توسعه زیرساختها برای شکوفایی نسل جوان 
است گفت رویکرد این منطقه افزایش هرچه بیشتر زیرساختهای ورزش های 
مختلف در ســطح منطقه یک است به طوری که شهروندان در سطح محات 
خود بتوانند از آن بهره ببرند.وی ادامه داد در طی یک ســال اخیر پروژه هایی 
همچون احداث زمین ورزشــی فوتبال در پارک الــه و محله دره مراد بیگ، 
احداث زمین ورزشــی بدمینتون بوستان ارم، بازســازی زمین ورزشی فوتبال 
بوستان مردم، همچنین احداث زمین ورزشی بسکتبال در بوستان مردم که تا 
انتهای سال جاری به اتمام می رسد و خریداری و جای گذاری میزهای شطرنج 
و پینگ پونگ موید این امر است.دهبانی صابر گفت مجموعه شهدای شهرداری 
که زمین ورزشــی باشــگاه شهرداری همدان است و بســیاری از جوانان شهر 
همدان به دنبال شروع ورزش قهرمانی از این باشگاه هستند در طی سالیان اخیر 
کیفیت مناســبی نداشت و با توجه به نگاه این منطقه به توسعه زیرساختهای 
ورزشی تصمیم گرفته شــد تا عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی در این 
مجموعه را آغار کنیم.مدیر منطقه یک عنوان کرد عملیات اجرایی این پروژه ۵  
هزار متر مربعی از ابتدای آذر ماه با اعتباری ۵۳ میلیارد ریالی آغاز شده است و 
هم اکنون عملیات خاکبرداری آن در جریان است، که پس از آن عملیات بتن 
ریزی و ایه های زهکش اجرا خواهند شد.وی ادامه داد امیدواریم با اقداماتی که 
در زمینه ورزش های محلی و قهرمانی صورت می پذیرد شاهد گرایش هرچه 
بیشتر اســتعدادهای نهفته و جوانان شهر همدان به ورزش باشیم.بهنام گلفام 
مدیر فنی شهرداری منطقه یک با بیان اینکه برای اولین بار در شهر همدان از 
سیستم فیلترینگ در اجرای این چمن مصنوعی استفاده می شود گفت سعی 
شده است تا با استفاده از زهکشی کامل و اجرای بهترین کیفیت چمن مصنوعی 

شاهد رشد و ترقی ورزش قهرمانی در شهر همدان باشیم.

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته تصویب 
طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی 

با حضور فرماندار قم
به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن استان قم ، به 
استناد جزء ۵ بند ))الف(( ماده ۲6 قانون برنامه ششم 
توســعه در خصوص نحوه بررسی و تصویب طرح های 
هادی و تعیین محدوده روستایی ، سیزدهمین جلسه 
کمیته تصویــب طرحهای هــادی و تعیین محدوده 

روستایی با حضور  آقایان: مهندس حیدری فرماندار قم.  مهندس رحمان نیای 
مدیرکل دفتر فنی اســتانداری . مهندس بلدی مدیر کل بنیاد مسکن ، صمدی 
جانشین معاونت عمران روستایی . بخشداران بخش های خلجستان . مرکزی و 
 سایر اعضای کمیتة تصویب در سالن جلسات بنیاد مسکن استان تشکیل گردید. 

ازم به ذکر است در این جلسه موارد مربوط به بازنگری طرح هادی روستاهای 
جنت آباد و چاهک بررسی و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد؛
عمده کسری بودجه سال ۹۸ از 
محل پایه پولی تامین شده  است

مرکــز پژوهش هــای مجلس در گزارشــی به ایــن موضوع 
پرداخته اســت که بیش برآورد منابع بودجه ای در سال های 
گذشــته و تکرار مجــدد آن در ایحه بودجه ســال آینده، 
نتیجه ای جز تورم های افســار گسیخته نخواهد داشت.مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشــی به بررســی عملکرد قانون 
بودجه و عملکرد مالی دولت در سال۹۸ پرداخته است. در این 
گزارش به بیش برآورد منابع بودجه ای در ســال های گذشته 
اشــاره شده و نسبت به پیامدهای تکرار مجدد این اشتباه در 
ســال آتی هشدار داده شده است.در ابتدای این گزارش آمده 
اســت که بودجه سال ۹۸، با وجود اینکه مشخص بود میزان 
درآمد حاصل از صــادرات نفت کمتر از قانون بودجه خواهد 
بود، با بیــش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت به تصویب 
رســید و در نتیجه، دولت با کسری بودجه ۱۳۱هزار میلیارد 
تومانی مواجه شد. این کسری بودجه موجب شد تا مجوزهایی 
برای پوشش کسری بودجه صادر شود. از این رو باید بررسی 
عملکرد قانون بودجه ســال۹۸ را از بررسی عملکرد منابع و 
مصارف عمومی دولت در سال ۹۸ متمایز کرد.بررسی عملکرد 
قانون بودجه ۹۸ نشان می دهد ۳۰ درصد از منابع پیش بینی 
شــده در قانون بودجه ۹۸، محقق نشده که بخش عمده ای 
از آن ناشــی از عدم تحقق فروش نفت مطابــق برآوردهای 
قانون بودجه اســت.از سوی دیگر، بررســی عملکرد منابع و 
مصارف عمومی دولت در ســال ۹۸ حدوداً برابر با ۹۴ درصد 
میــزان مصوب بوده که بخش قابــل توجهی از آن مربوط به 
مجوزهایی اســت که خارج از قانون بودجه صادر شد و میزان 
واقعی منابع محقق شده همان ۷۰ درصدی است که پیش  تر 
اشاره شد.منابع عمومی شــامل سه محور درآمدها، واگذاری 
دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است. مطابق 
با بررسی های مرکز پژوهش ها، ۴۰درصد از منابع بودجه ۹۸ 
از طریق استقراض تامین شــد و همچنین حدود ۱۰۲ هزار 
میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال۹۸ استفاده 
شــده اســت.بخش قابل توجهی از منابعی که برای پوشش 
کســری بودجه پیش بینی شــده بود، قابل دسترسی نبود و 
به همین دلیل عمده کسری بودجه از محل پایه پولی تامین 
شــد و این موضوع تاثیر زیادی بر تورم در سال های ۹۸ و ۹۹ 
به همراه داشــت. تکرار این روند در سال آینده نتیجه ای جز 
کسری بودجه و در نهایت تورم افسار گسیخه به همراه نخواهد 
داشت.در پایان گزارش اشاره شــده است که بیش برآوردی 
منابــع در قانون بودجه و عدم ایجــاد منابع پایدار و مدیریت 
هزینه های دولتی، به معنی بااســتفاده شدن قوانین بودجه 
و حذف نقش مجلس در ایــن زمینه خواهد بود و همچنین 
تبعات اقتصادی چون تورم های افسار گسیخته به همراه دارد.

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان غیرقابل بازگشت است، زیرا قانون شده و حتی 
اگر دوره قانون برنامه ششــم توسعه تمام شود، آثار حقوقی و 
قانونی آن متوقف نمی شود.محمد باقر نوبخت« در گفت وگوی 
اینســتاگرامی با فرهنگیان، بازنشستگان، اعضای کادر درمان 
و کارکنان ســازمان زندان ها به آنان اطمینان داد که همواره 
پیگیر مطالباتشان اســت.  وی درباره همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان گفت: بزرگترین بودجه برای بازنشستگان در 
ایحه ۱۴۰۰ گنجانده شده تا آنچه از متناسب سازی حقوق 
آنها باقی مانده، اجرایی شــود.معاون رییس جمهوری گفت: 
به قولی که به شــما داده ام، پابرجا هستم. حتی برای کسانی 
که عضو غیرهیات علمی فرهنگیان هســتند نیز این موضوع 
اعمال خواهد شــد. این اقدام غیر قابل بازگشت است، چون 
قانون شــده،  حتی اگــر دوره قانون برنامه تمام شــود، آثار 
حقوقی و قانونی آن متوقف نمی شود.وی همچنین در واکنش 
به خبرسازی یکی از ســایت ها که افزایش رقم ردیف بودجه 
صندوق کشــوری را  مورد انتقاد قرار داده بود؛ تصریح کرد: 
متناسب سازی حقوق بازنشســتگان قانون است و باید برای 
این احکام قانونی، منابع مالــی ازم در ایحه بودجه ۱۴۰۰ 
دیده می شد.نوبخت بیان کرد: بودجه ازم برای بازنشستگان 
لشگری و کشــوری در ایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است 
و منابع ازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی پرداخت خواهد شد.  
رییس ســازمان برنامــه و بودجــه در رابطه بــا رتبه بندی 
فرهنگیان گفت: حتی قبــل از ارائه ایحه دولت به مجلس، 
مبلغ هشت هزار میلیارد تومان در ایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده 
شــد. پس جای هیچ نگرانی نیست.وی خطاب به فرهنگیان 

و بازنشســتگان ادامــه داد: دو ردیف مختــص فرهنگیان و 
بازنشستگان در ایحه بودجه در نظر گرفته شده،  یک ردیف 
همیشگی و یک ردیف رزرو که اگر سرریزهایی در اجرا پیش 
آمد، به خاطر کمبود منابع مالی، متوقف نشویم. همچنان که 
امسال نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان همین کار 
را کردیــم و یک هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص 
یافت. برای ســال بعد هم ۹۰ هزار میلیــارد تومان برای این 
منظور در نظر گرفته شــده اســت.وی با یادآوری اینکه رشد 
بودجه وزارت آموزش و پرورش در ایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت 
به قانون بودجه امســال، بیش از رقم رشد کل ایحه بودجه 
است، تاکید کرد: فرهنگیان اطمینان داشته باشند که منابع 
مالــی ازم برای رتبه بندی آنها در ایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده 
شــده اســت و فوق العاده ویژه آنان نیز در قالب همین رتبه 
بندی دیده خواهد شد.نوبخت در پاسخ به سواات فرهنگیان 
درباره اینکه چه زمانی فوق العاده ویژه آنان پرداخت می شود 
نیز اظهار داشت: ما به طور مکتوب موافقتمان را اعام کردیم 
و منابــع مالی ازم را هم در ایحه بودجه منظور کرده ایم که 
از اول فروردین ماه فوق العاده ویژه پرداخت شود. البته وزارت 
آموزش و پرورش باید زودتر اباغ ها را بزند.وی در واکنش به 
مطالبات پیاپی کاربران برای پیگیری مطالباتشــان از وزارت 
آموزش و پرورش و بهداشــت و درمان، گفت: سازمان برنامه 
و بودجه، دســتگاه مجری نیســت و از جنبه وظیفه نظارتی 
باید وارد موضوعات شویم. در مورد مطالبات، مجوزهای ازم 
را داده ایــم، این موارد را باید از دســتگاه های مجری مربوطه 
پیگیری کنید.رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 
این سازمان با تامین منابع مالی و صدور مجوزهای قانونی ازم 
می کوشد مشکات فرهنگیان، کادر درمان و بازنشستگان را 

رفع کند اما اجرای این مجوزها و قوانین با دستگاه های اجرایی 
است که باید از آنها مطالبه شود.

معاون رییس جمهور با اشــاره به مسائل کادر درمان؛ گفت: 
افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم برای دانشگاه ها کمی 
مشکل بود، اما کوشیدیم که حتما اعمال شود. مجوز ازم داده 
شد و منابع مالی آن هم دیده شد. وزارت بهداشت و درمان نیز 
در حال آماده کردن احکام کادر درمان هستند و چون منابع 
مالی آن تامین شده به محض صدور احکام، قابل اجرا خواهد 
بود.وی با اشاره به اینکه اخیرا ۳۰ هزار مجوز جدید استخدام 
برای تکمیل کادر درمان،  گفت: اولویت جذب با افرادی است 
که اان مشغول به کار هســتند. ۲۲ هزار میلیارد تومان هم 
برای استخدام این افراد در ایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته 
شــده اســت.نوبخت در واکنش به دغدغه نیروهای شرکتی 
کادر درمان نیز خاطرنشــان کرد: صدور مجوز استخدام ۵۳ 
هزار نفر در وزارت بهداشت برای این بود که پرسنل شرکتی 
بتوانند زودتر جذب شوند.رییس سازمان برنامه و بودجه درباره 
قانون تســری برای کارمندان سازمان زندان ها، گفت: دستور 
اجرای این قانون و پیش بینی آن در بودجه ســال ۱۴۰۰ را 
صادر کرده اســت و از اول فروردین اجرایی می شود.وی در 
واکنش به کاربرانی که خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان بودند نیز گفت: پاداش بازنشستگان ۹۸ پرداخت 
شده و با نیروهای مسلح نیز هماهنگ کردیم که این موضوع 
را اجرا کنند. تا کنون دو بخشنامه داده ایم که پرداخت ها انجام 
شود. البته برخی دســتگاه ها لیست بازنشستگان را با تاخیر 
ارائــه داده بودند؛ در حالی که پول از مدت ها پیش نزد خزانه 
بود.نوبخت در پایان گفت: تا روزی که در این جایگاه هستم، 

با انگیزه و قوت تمام کارها و مطالبات را پیگیری می کنم.

خبر نوبخت درباره پاداش بازنشستگان

رییس کمیسیون برنامه و بودجه:
مجلس اصاحات ساختاری را در بودجه ۱۴۰۰ 

اعمال می کند
حمیدرضا حاجی بابایی گفت: همه تاش مجلس آن اســت که اصاح ساختار بودجه 
را در ایحه ۱۴۰۰ اعمال کنیم و میزان وابســتگی به نفت را کاهش دهیم. حمیدرضا 
حاجی بابایی، درباره ایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: بودجه بانک ها و شــرکت های دولتی 
پیش از ارائه ایحه بودجه عمومی به مجلس شــورای اسامی ارائه شد و ما آن را مورد 
بررسی قرار دادیم و به دنبال آن هستیم که بودجه بانک ها و شرکت های دولتی را واقعی 
کنیم.وی درباره میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت، گفت: تاش مجلس شورای 
اســامی آن اســت که میزان وابستگی بودجه کشــور به نفت کاهش پیدا کند.رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی تصریح کرد: شفافیت منابع و مصارف 
ایحه بودجه برای مجلس شــورای اسامی حائز اهمیت است و این موضوع را به طور 

دقیق پیگیری می کنیم.

سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد؛
اختاف نرخ تورم ایران با نرخ  تورم جهانی

سازمان برنامه و بودجه اعام کرد:  نرخ تورم ایران اختاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای 
توســعه یافته دارد. در ســال ۱۳۹۸ به علت افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کااها، 
نرخ تورم کشــور به باای ۳۹ درصد رسید. سازمان برنامه و بودجه در گزارش مبانی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساانه دستگاه های اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ به تحلیل نرخ تورم 
پرداخت.طبق جزئیات تورم ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۴.۲ درصد و همچنین برای سال ۲۰۲۱ 
با اندکی کاهش ۳۳.۵ درصد پیش بینی کرده اســت. این درحالی است که تورم اروپا در همین 
ســال های کمتر از یک درصد در نظر گرفته شد.نرخ تورم جهان و کشورهای منتخب در جدول 
نشان می دهد برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از ۳ درصد کمتر در نظر گرفته شد.سازمان برنامه 
و بودجه با اشــاره به آمارهای صندوق بین المللی پول نوشت:  همان طور که در نمودار مشاهده 
می شــود، نرخ تورم ایران اختاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد.در 
ســال ۱۳۹۸ )۲۰۱۹( به علت افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کااها، نرخ تورم کشور 

به باای ۳۹ درصد رسیده است.
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وزیر نیرو:نگـــاه

کاهش ۱۲ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف با طرح برق امید
وزیر نیرو با اشــاره به اســتقبال خوب مشــترکان از طرح 
بــرق امید، از کاهش حدود ۱۲ درصدی تعداد مشــترکان 
پرمصرف خبر داد.رضا اردکانیان دیروز سه شنبه در حاشیه 
آییــن رونمایی دو پروژه ســاز و کاری هوشــمند ســازی 
خدمات تخصصی بخش آب )ســاماب( و واگذاری و انتقال 
وظایف به شــرکت های تابعه )تفویض اختیار( که در ســی 
و یکمیــن هفته پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران به صورت 
ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: با اباغ مصوبه طرح 
برق امید به وزارت نیرو در اوایل شهریور، دو ماه برای فراهم 
کردن مقدمات اجرای آن فرصت داده شده بود که این طرح 
عما از ابتدای آبان اجرایی شد.وی اضافه کرد: منتظر اواخر 
آذر هســتیم که آخرین روزها در جمــع آوری اولین قبض 
دو ماهه اســت تا گزارش دقیقی به مردم و مســئوان در 
این چارچوب ارائه شود.اردکانیان با بیان این که لزوما همه 
مشــترکان خانگی قبض ایــن دوره را اول آبان نگرفته اند و 
برخی شهریور آن را دریافت کرده اند، گفت: طبق برآوردی 
کــه انجام شــده و پایان آذر قطعی تر در ایــن باره گزارش 
خواهد شــد، از حــدود ۴۰ روزی که از طرح گذشــته و با 
میزان اطاع رســانی های صورت گرفته اســتقبال خوبی از 
برق امید شــده اســت؛ به این معنا که حدود ۱۲ درصد از 
مشــترکان پرمصرف - که اصلی ترین هــدف ما کم کردن 
تعداد این مشترکان بود - کاهش یافته است.وی اظهار کرد: 
با مراقبت و مواظبت مردم، این تعداد به مشــترکان خوش 
مصرف اضافه شــده است و به همین میزان هم در مقایسه 
با سال گذشته حدود ۱۰ درصد مشترکان خوش مصرف به 
گروه کم مصرف ها پیوســتند.اردکانیان گفت: اعتقاد ما این 
اســت که مردم همراهی خواهند کــرد و تا فصل گرم قادر 
خواهیم بود دســت کم ۱۰ درصد کاهش مصرف را در گروه 
پر مصرف ها شاهد باشــیم که کمک بزرگی به صنعت برق 
اســت.وزیر نیرو اعام کرد: قرار شد این طرح به آب و گاز 
هم تسری پیدا کند. این روزها پیشنهاد ما در هیئت دولت 
مطرح خواهد شد که به محض تصویب، در این زمینه اطاع 
رســانی خواهد شد.وی افزود: موضوع آب از حیث شرایط با 
برق متفاوت است؛ برق را می توان در هر نقطه ای از کشور 
که تولید می شود به هر نقطه دیگر به واسطه شبکه ارسال 
کنیم ولی در آب این گونه نیست و محدودیت ها منطقه ای 
است.وزیر نیرو گفت: به همان میزان که سعی شد در بخش 
برق ســطح مصرف گروه های کم مصرف انتخاب و یک سوم 
الگوی مصرف در این بخش، کم مصرف اعام شــود، امید 

اســت در بخش آب هم این گونه باشد تا بتوانند از تخفیف 
صددرصدی برخوردار شــوند.وی افزود: این لزوما بدان معنا 
نیســت که یک ســوم الگوی مصرف در بخش آب با همان 
میزان در بخش برق تطبیــق دارد.طبق اعام وزارت نیرو، 
اردکانیان اظهار کرد: وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول 
آب و برق به درآمد و عایدی در یک بازه نسبتا طوانی نگاه 
می کنــد؛ درآمد اصلی ما در این اســت که مصرف، مصرف 
صحیح و بهینه ای باشــد و ناچار نباشیم سرمایه گذاری های 
سنگینی را در تابســتان صرفا برای پشت سر گذاشتن اوج 
بار انجام دهیم.وزیر نیرو افزود: البته کشــور، رو به توســعه 
اســت و نیازمند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه ها است 
و این کار انجام می شــود، اما آن بخش از سرمایه گذاری که 
صرفا بــه خاطر عادات ناصحیح مصرف یا مدیریت ناصحیح 
مصرف در زمان اوج بار باشــد، اگر به عادتی صحیح تبدیل 
شــود، درآمد هنگفتی برای صنعت بــرق خواهد بود.وی با 
اشــاره به اظهارات پنج شنبه گذشته رئیس جمهوری مبنی 
بر ســاخت ســاانه ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در دولت 
تدبیر و امید گفت: در ســال های اخیر با کاهش رشــد اوج 

بــار از ۵ درصد بــه یک درصد، مانند این اســت که عاوه 
بــر ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه حقیقی، ســالی ۴ هزار مگاوات 
نیروگاه مجازی هم ســاخته شــده اســت.وزیر نیرو گفت: 
عایدی ناشــی از مدیریت مصرف درآمد بسیار باایی است 
که در مقایســه با تخفیفی که به گروه کم مصرف ها پاداش 
داده می شــود به معنای کاهش درآمد نیست و این نگرانی 
وجــود ندارد و در درازمدت به معنای یکی دو ســال قطعا 
صنعت برق از این حیث عایدی قابل توجهی خواهد داشت.

وی درباره ســیاب ها هم گفت: تغییــر اقلیم از حالت یک 
نظریــه خارج شــده و در دنیا با آن به عنــوان یک پدیده 
برخورد می شــود. یکی از عوارض یا نشانه های تغییر اقلیم 
این اســت که از شرایط اعتدالی در منطقه خارج می شویم؛ 
به این معنا که دیگر نمی توان گفت هر سال فقط روی ۲۳۰ 
تا ۲۵۰ میلیمتر بارش حساب کنیم و در شرایط حدی میان 
ترســالی های مکرر و شدید یا خشکسالی های قابل ماحظه 
قرار می گیریم.اردکانیان افزود: ازم اســت بر این اســاس 
برنامه ریزی ها هم متناســب شود. بارش هایی که ناگهانی و 
با شــدت و میزان باا صورت می گیرد باز هم اتفاق خواهد 

افتاد. یعنی سیل و خشکســالی دیگر از حالت حوادث غیر 
مترقبه خارج و به حوادث مترقبه تبدیل می شــود و وزارت 
نیرو و دســتگاه های برنامه ریزی کشور باید به سمت ایجاد 
سیستم های نگهداری این حجم وسیع بارش و سیستم های 
جمع آوری و هدایت آب های ســطحی توسط شهرداری ها 
رفت.وی گفت: در مناطقی مانند اهواز و خوزستان که حالت 
جلگه ای دارند و شــهرهای مســطح بدون داشتن سیستم 
جمع آوری آب های ســطحی نمی توان این حجم بارش های 
ناگهانی که بخشی از علم هیدرولوژی  است را مدیریت کرد.

اردکانیان گفت: وزارت نیرو ایجاد سیستم های جمع آوری و 
هدایت فاضاب را در دســتور کار دارد و در خوزستان هم 
پروژه های متعددی در دست انجام است، کمک های خوبی 
نیز شــده و با اجازه رهبری برای استفاده از منابع صندوق 
توســعه ملی برای طرح فاضاب اهواز، امسال و سال آینده 

این کار سرعت خواهد گرفت.
وی افزود: یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری 
و روستایی هم کمکی در این زمینه خواهد بود. شرکت های 
آب و فاضاب روستایی سال های سال به عنوان شرکت های 
دولتی فعالیت داشتند، ولی به دلیل محدودیت منابع ورودی 
به عرصه فاضاب روســتایی نداشــتند، اما  اکنون در قالب 
یک شرکت یکپارچه استانی با ساختار غیردولتی و یکپارچه 
شدن منابع مالی و انسانی و نیز تجهیزات امید است هر چه 
زودتر پرونده فاضاب روســتایی هــم باز و طرح ها در مدار 
اجرا قرار گیرد.وی گفت: همکاری نزدیک با شــهرداری ها 
می تواند در این زمینه کمک حال باشد. دستگاه برنامه ریزی 
کشور و شوراهای شهر هم به این مسئله توجه خواهند کرد 
که سیستم های جمع آوری آب های سطحی که طبق قانون 
وظایفه شهرداری ها است، در نقاطی که خیلی ضرورت دارد 
ایــن طرح ها را زودتر اجرا کنند و این گونه نباشــد که در 
زمان بارش های شــدید به دلیل نبود کانال های جمع آوری 
آب های ســطحی، این بارش وارد کانال های فاضاب شده 
و با جریان شــدیدی با فاضاب مقابله و بر آن غلبه کند و 
آن را پس براند و در نقاطی بیرون زده و موجب مشــکل و 
گرفتاری برای مردم شــود.وی با بیان اینکه طرح فاضاب 
اهواز، پروژه بزرگی است و به صورت مرحله ای اجرا می شود، 
افزود: این مشکل مربوط به منابع مالی بوده که امسال رفع 
شــده و این روزها منتظر هســتیم که کارهای اجرایی آن 
توسط مسئوان آغاز شود. فکر می کنم در فرصت نه چندان 

طوانی طرح فاضاب اهواز اجرا شود.

مقصر سیاب های اخیر چه کسی است؟
بارش باران هر ســال موجب بروز خســارت در کشور می شود و نکته 
قابل توجه این اســت که هنوز معلوم نیست بار و مسوولیت این مشکل 
دقیقا بر دوش کدام نهاد قرار گرفته اســت.، با شروع فصل پاییز و آغاز 
بارش شــاهد سیل و آبگرفتگی در چندین استان بودیم و این در حالی 
است که وزارت نیرو کارنامه خود را در انجام اقدامات پیشگیرانه مثبت 
می داند و آنطور که معاون وزیر نیرو اعام کرده شهرداری ها در انجام 
وظایــف خود آنطور که باید عمل نکرده اند.حدودا ۱۹۰ ســد ملی در 
کشــور وجود دارد. از اول انقاب اسامی تا کنون تعداد سدهای ملی 
یعنی سدهای بزرگ و متوسط به حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است و 
حدودا ظرفیت مخازن این سدها ۵۲ میلیارد متر مکعب است و نزدیک 

نیمی از این سدها در استان خوزستان قرار دارد.
در دولــت فعلی هر دوماه یک ســد به بهره برداری رســیده و تا پایان 
دولت ۵۲ ســد به نتیجه خواهد رســید. وزارت نیرو حدودا ۱۰۰ سد 
دیگر را در دســت مطالعــه دارد. البته هنوز به نتیجه نهایی نرســیده 
اما می تواند ذخیره آیهای ســطحی را ۱۸ میلیارد متر مکعب افزایش 
دهد.قاسم تقی زاده خامســی - معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت 
مدیریــت منابع آب - در این رابطه به ایســنا گفته که یکی از اهدافی 
که بســیار  جدی تر  پس از سیل دو سال پیش مورد توجه قرار گرفت 
این بود که حتما موضوع ســیاب بیش از گذشته در سدها دیده شود. 
در گذشــته سدها تنها ۲۰ درصد در مدیریت سیاب نقش داشتند اما 
ســیاب های اخیر نشان داد که نقش ســدها در مدیریت سیاب بی 
نظیر اســت و باید افزایش یابد.به گفته او در خوزســتان اگر سدهای 
کرخه، دز، کارون و ســیمره وجود نداشت، مشــخص نبود چه اتفاقی 
می افتاد اما خوشبختانه این ســدها نقش خودشان را بسیار خوب در 
مدیریت ســیاب ایفا کردند. باید به این مساله توجه کرد که سد برای 
این نیست که همیشه پر آب باشــد؛ حتی کارکرد برخی از سدها می 
تواند فقط برای کنترل ســیاب باشد.وی با تاکید بر اینکه در موضوع 
سیاب کارهای بسیار خوبی انجام شده و چند روز پیش سیاب بزرگی 
را در خوزســتان شــاهد بودیم که با توجه به ایروبی هایی که صورت 
گرفته بود توانستیم بدون خسارت از این سیاب عبور کنیم، گفت: در 
همه رودخانه ها هزینه های زیادی در همین راستا صورت گرفته است. 
به طور مثال در اســتان کرمان صنایع مشارکت کردند و اکثر رودخانه 
ها ایروبی شــدند.معاون وزیر نیرو ادامه داد: اعتبارات وزارت نیرو در 
این حوزه نسبت به گذشته افزایش بیشتری یافته و امسال حدود ۳۰۰ 
میلیــارد تومان برای این کار تخصیص یافت امــا هنوز به اعتبار مورد 
نظر دسترســی نداریم و پیشــنهاد ما این است که حداقل سالی ۵۰۰ 
میلیارد تومان برای نگهــداری وضع موجود در اختیار وزارت نیرو قرار 
دهند که به دولت نیز پیشــنهاد دادیم و امیدواریم که برای سال آینده 
این اتفاق بیفتد.معاون وزیر نیرو درخصوص آبگرفتگی اهواز و اقداماتی 
که برای مقابله با این موضوع صورت گرفته نیز  اظهار کرد: مســاله آب 
های ســطحی و فاضاب باید جدا  دیده شود. اجرای شبکه فاضاب بر 
عهده وزارت نیرو و جمع آوری آب های ســطحی برعهده شهرداری ها 
اســت. در شــهرهایی که طرح جمع آوری آبهای سطحی وجود ندارد، 
شــبکه فاضاب هم با یک بارندگی و ورود آب بــه لوله های فاضاب 
کارآیی خود را از دســت می دهند.به گفته تقی زاده خامسی، در شهر 
تهران، وزارت نیرو شــبکه فاضاب را انجام می دهد که تا کنون حدود 
۷۶۰۰ کیلومتر شبکه فاضاب در تهران انجام شده و شهرداری تهران 
نیز سال هاست که طرح شبکه جمع آوری آبهای سطحی را در دستور 
کار دارد و برای این منظور تونل های بسیار بزرگی را ایجاد کرده است. 
در اوایــل انقاب در تهران نیز همچون اهواز آب در ســطح خیابان ها 
باقی می ماند و سیستم جمع آوری آب های سطحی و ساختن مسیل 
ها در شــهر تهران موجب شده که در سال های اخیر شاهد آبگرفتگی 

خیابان ها نباشیم.
اما در شــهرهای جنوبی مثل اهواز، آبادان، ماهشهر و بوشهر در اولین 
قدم باید مســاله آب های سطحی حل شود؛ در غیر این صورت مشکل 
اهــواز در این شــهرها نیز رخ خواهد داد. باتوجه بــه اینکه خیابان ها 
در اهواز شــیب ندارد و سیســتم جمع آوری آبهای سطحی نیز تعبیه 
نشده است، آب در سیستم فاضاب جمع و موجب شکستن لوله های 
فاضــاب و تجمع آب و فاضاب در خیابان می شــود. به گفته معاون 
وزیر نیرو در شــهر اهواز سیستم جمع آوری فاضاب وجود دارد اما با 
هر بار بارندگی مشــکاتی ایجاد می شود و مشکل دیگر گسترش بی 
رویه شــهر ها است. افزایش حاشیه نشینی و نبود زیرساخت های ازم 
نیز علت دیگر وقوع چنین اتفاقی است.تقی زاده خامسی پیشنهاد کرده 
که هر جایی که سیســتم شــبکه فاضاب اجرایی می شود، همزمان 
سیستم جمع آوری آب های سطحی توسط شهرداریها نیز اجرا شود تا 
مشکاتی که در شهرهایی جنوبی هست دیگر به وجود نیاید. متاسفانه 
هرچه در سیستم فاضاب این شهرها هزینه می کنیم، با یک بارندگی 
از بین می رود و مجدد باید همان هزینه ها انجام شــود.هرچند که در 
وزارت نیرو اقداماتی برای مقابله با ســیل طی ســال های اخیر صورت 
گرفته است اما برای سروسامان دادن جدی به این مساله ازم است که 
ارگان ها و ســازمان های ذیربط بیش از این، با یکدیگر متعهد شوند تا 
حداقل در سال های آینده حداقل مسووان از بارش باران و پیامدهای 

آن غافلگیر نشوند.

جذب بیش از 12 هزار مشترک جدید در 
استان اردبیل طی سالجاری

ســردار اسماعیلی  از جذب دوازده هزار و ۲۴۰ مشترک 
جدید گاز طبیعی طی هشت ماهه نخست سالجاری در 
استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعام 
این خبر گفت: اشــتراک پذیری های صورت گرفته در 
بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری و عمومی بوده که در روستاهای استان 
طی هشــت ماهه نخست ســالجاری بیش از چهار هزار و ۴۲۹ مشترک و طی 
همین مدت در شهرها بیش از هفت هزار و ۸۱۱ مشترک جدید جذب شده اند 
که با احتساب این میزان ، تعداد کل مشترکین گاز طبیعی در استان اردبیل به 
۵۰۲ هزار و ۲۶ مشترک رسیده است.وی گفت : با همت و تاش خادمین ملت 
در مجموعه شرکت گاز استان اردبیل در مجموع تاکنون بالغ بر ۵۰۲ هزار و ۲۶ 
مشترک در سطح استان مصرف کنندگان گاز طبیعی هستند که تعداد ۳۶۸ هزار 
و ۶۰۰ مشترک شهری و ۱۳۳ هزار و ۴۲۶ مشترک هم روستایی هستند.این مقام 
مسئول ضریب نفود گاز طبیعی در استان اردبیل را در حوزه شهری ۱۰۰ درصد 
و در حوزه روســتایی ۹۵ درصد بیان کرد و افزود: استان اردبیل شامل ۲۹ شهر 
می باشد که تمامی شهرهای استان و تعداد ۱۳۵۰ روستای استان نیز با ضریب 
نفوذ ۹۵ درصد از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که تا پایان سال آینده و با 
بهره مندی ۱۳۳ روستای در حال اجراء میزان برخورداری خانوار روستایی استان 

اردبیل به ۹۸ درصد افزایش خواهد یافت.

از سوی مدیرعامل شرکت انتقال گاز؛ 
سرپرست جدید روابط عمومی شرکت انتقال 

گاز ایران منصوب شد
 آذربایجان شرقی - فاح: مدیرعامل شرکت انتقال گاز در 
آیین تکریم و معارفه روساء و سرپرستان جدید شرکت 
انتقال گاز ایران، تغییرات سازماني را زمینه پویایي و بهبود 
فرآیند کاري سازمان برشمرد. مهدي جمشیدي دانا، در 
این آیین که بصورت مجازي و از طریق ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد، ضمن تاکید بر همدلي و تعامل کارکنان در امورات سازماني گفت: 
تغییر و تحول در سازمانها باعث پویایي، تزریق انرژي جدید و برنامه هاي نو براي 
رســیدن به اهداف تعالي سازماني مي شــود.  جمشیدی دانا، تغییر و تحول در 
سازمانها را جزو مولفه هاي اجتناب ناپذیر عنوان کرد و افزود: تغییرات رده هاي 
مختلف سازماني یکی از ملزومات هر سازمان پویا و فعالی است که موجب تحرک و 
پویایی بیشتر می شود. وي استفاده از تجربه دیگران را، آسان ترین روش یادگیري 
دانست و تصریح کرد: امیدوارم با استفاده از تجربیات، نظرات و راهکارهای سازنده 
نیروهای توانمند، بتوانیم در ارایه خدمات ارزنده تر به هموطنانمان پیشگام بوده 
و به نحو شایسته اي در چرخه اقتصادي سهیم شویم. مدیرعامل شرکت انتقال 
گاز ایران ادامه داد: همدلي، همیاري و همکاري باید به شــکل اصولي و پیوسته 
برقرار و تبادل تجربه، همواره مد نظر قرار گیرد تا این همفکري و همگرایي زمینه 
اي براي افزایش بهره وري و ارتقاي سازماني باشد. ازم به ذکر است در ادامه این 
آیین، طی احکام جداگانه از طرف مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، محمدرضا 
بخشعلیزاده، بعنوان سرپرست روابط عمومي، محمد رضا فخرایي، بعنوان مشاور 
مدیرعامل و سرپرست مدیریت توسعه منابع انساني، حسن شیخ ایمانپور، بعنوان 
مشاور مدیرعامل، غام رضا خوانساري، بعنوان رئیس پژوهش و فناوري و حسین 
محمدی نیز بعنوان رییس امور بازرســی فنی شرکت انتقال گاز ایران منصوب 

شدند.
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گزیده خبر افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی اقام مصرفی روزمره در یک سال
جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد که در مهر ماه امســال در بین ۸۹ قلم کاای اساسی، قیمت ۸۴ کاا بین ۰.۴ 
تا حدود ۳۱۴.۶ درصد نســبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته، بیشترین افزایش 
قیمت هم مربوط به گروه آهن آات، کنجاله سویا و حبوبات بوده و بیشتر اقام مصرفی 
روزمره مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره بیش از ۵۰ درصد افزایش 
یافته است.، از بین ۸۹ کاایی که تغییرات قیمت آن ها از مهر سال گذشته تا ماه مشابه 
امسال منتشر شده، قیمت ۱۳ کاا شامل چهار نوع تیر آهن با ۱۹۹.۴ تا ۳۱۴.۶ درصد، 
دو نوع میلگرد با ۱۹۸.۷ و ۲۰۰.۱ درصد، ورق ســیاه با ۲۲۱.۶ درصد، کنجاله سویای 
وارداتی با ۲۷۴.۹ درصد و همچنین لپه، لوبیا قرمز، عدس، برنج هندی و برنج پاکستانی 
باســماتی به ترتیب با ۱۴۰.۴، ۱۰۳.۸، ۱۷۰، ۱۶۰.۴و ۱۱۲.۴ درصد افزایش قیمت در 
مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا 
چهار برابر شده است.بنابراین قیمت هر کیلو لپه، لوبیا قرمز، عدس، برنج هندی و برنج 
پاکســتانی باسماتی در مهر به ترتیب به حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۲۵ هزار و ۳۰۰ 
تومان، ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان و ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان رســیده 
اســت.  نکته قابل توجه در این آمار نیز افزایش بیش از ۲۷۰ درصدی کنجاله ســویای 
وارداتی )نوعی خوراک دام و طیور(  است که باعث شده قیمت هر کیلو از این محصول به 
بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که در هفته های 
گذشته قیمت مرغ گرم در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش از ۳۰ هزارتومان 

رســید. این در حالیست که اواخر مهر ماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر 
کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرده بود.  

اقام روزمره بیش از 50 درصد گران شد
در ایــن میــان ۲۴ کاا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشــتندکه از جمله 
مهم ترین آن ها تخم مرغ با ۹۴.۵ درصد، برنج تایلندی با ۷۱.۴، گوشــت مرغ با ۵۰.۶، 
مرغ زنده با ۵۳.۳، شکر کیلویی و بسته بندی با ۵۸.۱ و ۵۳.۶ درصد، قند شکسته ۵۳.۱، 
کره پاستوریزه با ۷۲.۶،  لوبیا چیتی با ۷۸، نخود با ۸۶.۶، گوجه فرنگی با ۸۱.۳،  پیاز با 
۶۳.۸ و موز با ۷۴.۱ درصد  افزایش قیمت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 
بنابراین در مهر امسال قیمت هر کیلو تخم مرغ به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان، برنج تایلندی 
به ۱۲ هزار و ۷۰۰، گوشت مرغ به ۱۹ هزار و ۷۰۰، مرغ زنده به ۱۳ هزار و ۸۰۰، شکر 
بــه ۸۳۰۰، قند به ۱۰ هزار تومان، کره پاســتوریزه به ۷۸۰۰،   لوبیا چیتی به ۲۶ هزار 
و ۵۰۰، نخــود بــه ۱۷ هزار و ۸۰۰، گوجه فرنگی به ۴۴۰۰، پیاز به ۴۳۰۰ و موز به ۲۲ 
هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.ذرت خارجی با ۷۹.۷ و ذرت داخلی ۸۷.۳، جو خارجی 
با ۵۳.۴ سایر انواع خوراک دام و طیور هستند که از مهر سال گذشته ماه مشابه امسال 
بیش از ۵۰ درصد گران شــده اند و قیمت هر کیلو از آن ها به ترتیب به حدود ۳۲ هزار 
تومان و ۲۷ هزار تومان رســیده است.اســتیک پراید و پژو نیز در این مدت با افزایش 
قیمــت ۵۱.۵ و ۷۲.۳ درصدی مواجــه بودند و قیمت هر حلقه از آن ها به ۳۵۰ و ۴۴۰ 

هزار تومان رســیده است. همچنین استیک سمند، اتوبوس و کامیون، سیمان، سیم و 
ماشین لباسشویی تولید داخل از جمله دیگر کااهایی است که قیمت آن ها بیش از ۵۰ 

درصد افزایش یافته است.
از بین مهم ترین کااهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند 
هم می توان به شــیر خام با ۲۴.۷ درصد، شیر استریل پاکتی با ۳۲.۲، شیر بطری یک 
لیتری با ۲۰.۹، برنج داخلی هاشمی با ۲۷.۷ درصد، ماکارونی ۵۰۰ گرمی با حدود ۴۰،  
پنیر ۵۲۰ گرمی با ۳۷.۴، ماســت کم چرب و پر چرب بــا حدود ۲۲ و ۲۹، انواع چای 
خارجــی با ۱۷ تا ۱۹ درصد و همچنین انــواع روغن با ۱۰ تا ۲۶ درصد افزایش قیمت 

اشاره کرد.

قیمت کدام کااها کاهش یافت؟
در این میان قیمت ۵ کاا نیز در مدت یاد شده بین ۰.۶ تا ۱۴.۴ درصد کاهش داشته 
اســت. کمترین کاهش قیمت مربوط به گوساله زنده  که در مهر ماه هر کیلو از آن به 
قیمت ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شده و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به کاغذ 
چــاپ ۷۰ گرمی اندونزی بوده که قیمت هر بند از آن از ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان در مهر 
سال گذشته به ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان در مهر امسال رسیده است.قیمت گوشت گوساله، 
خرما مضافتی و جوجه یک روزه گوســاله زنده  نیز در یک سال مورد بررسی به ترتیب 

۰.۴،   ۱.۶، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.

فاصله ۳ میلیارد داری آمار تجارت خارجی 
»همتی« با گمرک!

در حالی رئیس کل بانک مرکزی از مثبت شدن ۱.۵ میلیارد داری تراز تجارت 
خارجی خبر داده که با آمار گمرک ایران مبنی بر تراز منفی ۱.۶ میلیارد داری 
همخوانی ندارد و دلیل اختاف سه میلیارد داری مشخص نیست. رئیس کل 
بانک مرکزی که شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری حاضر شده بود در 
بین اظهارات خود به آمار تجارت خارجی اشــاره کرد و در این رابطه صادرات 
غیرنفتی کشور را ۲۶.۵ میلیارد دار و واردات را ۲۵ میلیارد دار  اعام و گفت 
که تراز تجاری کشــور ۱.۵ میلیارد دار مثبت شده است.همتی در حالی این 
آمار را مورد تاکید قرار داد که با آماری که چندی پیش گمرک ایران به عنوان 
مرجع اصلی آمار تجاری، در مورد کارنامه تجارت خارجی در هشــت ماه اول 
امسال منتشر کرد منطبق نیســت؛ چرا که تراز تجاری ایران در این مدت نه 
تنها مثبت نبوده بلکه منفی ۱.۶ میلیارد دار نیز بوده است.موضوعی که البته 
با واکنش لطیفی -سخنگوی گمرک ایران- نیز همراه شده و در این باره گفته 
است که تجارت هشت ماهه ایران نشان می دهد صادرات ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ 
میلیــون دار و واردات ۲۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دار اســت که در این تراز 
کشور مثبت نیست بلکه منفی یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون دار است.  به گفته 
وی تراز ماهیانه در دو ماه مهر و آبان )مقایســه ارزش واردات و ارزش صادرات 
صرفا در هر کدام از این دو ماه( مثبت بوده ولی تراز تجارت کشــور در هشت 
ماه گذشته متاسفانه همچنان  منفی است.در این حالت آمار اعامی رئیس کل 
بانک مرکزی در تراز تجارت خارجی ســه میلیارد دار با تراز اعامی گمرک 
فاصله داشــته و در بخش صادرات نیز حدود پنج میلیارد دار و واردات حدود 
۱.۵ میلیارد دار بیشتر از آمار رسمی گمرک ایران است.اما نگاهی به وضعیت 
تجارت خارجی ایران بر اســاس آمار گمرک ایران از این حکایت دارد که کل 
صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تن کاا 
به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دار بوده اســت که سهم این پنج کشور 
بــا ۵۷ میلیون و ۲۹۷ هزارتن و  ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دار، ۷۵.۵ 

درصد وزن و ۷۷ درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.

رئیس شورای رقابت اعام کرد
 خودروهای همکاس از قیمت گذاری 

خارج می شوند
رئیس شــورای رقابت از انجام بررســی ها برای خــروج خودروهای رقیب و 
همکاس از دســتورالعمل قیمت گذاری این شورا خبر داد.رضا شیوا، درباره 
خودروهای جدیدی که مشمول قیمت گذاری خواهند شد، گفت: با توجه به 
انحصاری بودن بازار خودرو، شــورای رقابت بر اســاس قانون، موظف به ورود 
و تعیین دســتورالعمل قیمت گذاری است و در مورد خودروهایی که جدید 
شناســایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قیمت گذاری انجام 
خواهد شد.وی افزود: قیمت گذاری خودروهای جدید بر اساس روش کلینیک 
انجام می شــود که طی آن ۱۰ تا ۱۲ خبره مســتقل قیمت گذاری خودرو 
گزینش شــده و در رابطه با قیمت، نظر خــود را اعام می کنند و در نهایت 
قیمت ها بررســی و مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت.رئیس شورای رقابت 
همچنین به بررسی های شورای رقابت برای خروج برخی خودروها اشاره کرد 
و توضیح داد: چنــد واحد تولیدی بزرگ خودرو از جمله کرمان موتور، گروه 
بهمن و مدیران خودرو در کشــور وجود دارند که خودروهای گران قیمت و 
ســطح باا با ســایز بزرگ تولید می کنند و اغلب خودروهای آنها در سطح 
متوســط یا رو به پایین نیست.شیوا ادامه داد: گروه های خودروسازی سایپا و 
ایران خودرو نیز از مدتی پیش خودورهایی در ســطح بااتر تولید می کنند؛ 
بنابراین اگر در بین تولیدات شــرکت های خودروســازی خودروهای با یک 
کاس و ســطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت کنند آنگاه از چارچوب 
قیمت گــذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مد نظــر قرار دارند.رئیس 
شــورای رقابت این را هم گفت که هر زمان تشخیص دهیم هر خودرویی که 
در بازار رقیب داشــته باشند و از انحصار خارج شده باشد، به طور حتم شورا 
آن را از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می کند و نه تنها در مورد خودرو، 
بلکه برای هر کاایی که انحصار آن شکســته شده باشد و رقابت ایجاد شود، 
اینگونه اقدام می کنیم، چراکه تولید در فضای رقابتی است که موجب افزایش 
انگیزه و کیفیت و در نهایت رضایت مشــتری می شود.گفتنی است؛ شورای 
رقابت در ابتدای ســال جاری به قیمت  گذاری خودرو برگشت. این در حالی 
اســت که حدود دو ســال پیش در نتیجه مصوبه هیات هماهنگی سران سه 
قوه، به نوعی شــورای رقابت از مسئولیت قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته 
شد؛ آن هم در شرایطی که مسئوان در شورا معتقد بودند برداشت نادرست 
وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت از مصوبه ســران سه قوا موجب کنار رفتن 
شورا از قیمت گذاری و انتقال به وزارت صمت شده است.ولی در نهایت بعد از 
رایزنی های صورت گرفته و به استناد قانون که تاکید دارد باید شورای رقابت 
به بازار انحصاری ورود کند و قیمت گذاری را بر عهده بگیرد، این شــورا بار 
دیگر در ابتدای ســال جاری به قیمت گذاری خودرو برگشت ولی این بار با 
توجه به ممنوعیت واردات خودرو تعداد بیشتری از خودروها مشمول انحصار 

و در نهایت قیمت گذاری شدند.

 پیاده سازی چرخه مديريت بهره وری 
در سطح شركت ذوب آهن اصفهان

پــروژه پیاده ســازي چرخه مدیریت بهــره وري در 
سطح شرکت پیرو دستور مدیر عامل شرکت با هدف 
افزایش ارزش افزوده و کاهش هزینه عوامل تولید، در 
راســتاي پاسخگویي به نیازها و انتظارات سهامداران 
شرکت،  بر پایه مطالعات انجام شده توسط مدیریت 

برنامه ریزي و مهندســي صنایع و بهره گیري از نظرات دکتر جعفر عسکري 
مشاور سازمان مدیریت صنعتي، تعریف و در چهار مرحله درحال پیگیري مي 
باشد .مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع ضمن بیان این خبر، 
چهار مرحله مذکور را بدین شرح بیان کرد: تعیین و اندازه گیری شاخص های 
کلیدی، تجزیه و تحلیل شاخص هاي بهره وري، شناسایي برنامه هاي بهبود 
و اجرای برنامه های بهبود .وی افزود: در جهت پیاده ســازي چرخه مدیریت 
بهره وري ضمن تشکیل کمیته اصلي بهره وري شرکت به ریاست مدیر عامل، 
کمیته هاي تخصصي مربوطه با هدایت معاونین ذي ربط بدین شرح تشکیل 
گردید: کمیته بهره وري مواد اولیه، کمتیه بهره وري انرژي، کمتیه بهره وري 
ســرمایه، کمیته بهره وري نیروي کار ، و کمیته بهره وري توسعه محصول و 
بازار .وی اظهار داشــت: بر پایه سومین نشست کمیته بهره وري شرکت، در 
۲۶ آبان ماه به ریاســت مدیر عامل ، مقرر گردید کمیته هاي تخصصي بهره 
وري با مشــارکت واحدهاي ذي ربط و تسهیل گري مدیریت برنامه ریزي و 
مهندسي صنایع  نسبت به تدوین و ارایه  Action Plan برنامه هاي بهبود 

بهره وري اقدام نمایند

دبیر ستاد تنظیم بازار از تذکر جدی به انجمن صنایع لبنی برای جلوگیری از 
افزایش قیمت خبر داد و گفت که اگر واردکنندگان کااهای اساســی، کاای 
خود را بیش از  یک ماه در گمرکات کشور نگهداری کنند، کاا تحویل سازمان 
اموال تملیکی می شود و به عنوان کاای متروکه با ضوابط مربوطه در شبکه 
توزیع قرار می گیرد.  ، عباس قبادی در برنامه جلسه ستاد تنظیم بازار وعده داد 
که شرایط بسیار خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد شود و گفت: بعد از مدت ها 
که با مشکات تامین ارز و تحویل نهاده های دامی به واحدهای تولیدی مواجه 
بودیم، در حال حاضر می توان گفت شــرایط خوبی در این زمینه وجود دارد 
و گزارش ارائه شــده از سوی معاونان وزارت جهاد کشاورزی هم نشان دهنده 
ثبات جوجه ریزی و تولید مرغ در کشور است. بنابراین در هفته های آینده این 
ثبات در بازار حکم فرما خواهد بود.  وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روند 
تامین ارز و خریدهای خارجی با ثبات شــود و در طول سال شاهد نوسانات 
قیمتی نباشیم و با اشاره به ممنوعیت صادرات تخم مرغ، گفت که این شرایط 
می تواند به تثبیت قیمت تخم مرغ کمک کنــد.  قبادی درباره وضعیت بازار 
محصوات لبنی نیز گفت: مقرر شده انجمن صنایع لبنی دعوت و تذکر جدی 

به آنها داده شود تا از هرگونه افزایش قیمت به جد جلوگیری شود. گزارشاتی از 
نقاط مختلف کشور به دست ما رسیده که برخی واحدهای تولیدی به افزایش 
قیمت مبادرت کردند که تخلف محسوب می شود.  وی با تاکید بر اینکه تولید 
کنندگان به هیچ عنوان بدون هماهنگی با سازمان حمایت حق افزایش قیمت 
نخواهد داشــت، تصریح کرد: تسهیل ورود نهاده های دامی نیز با اقداماتی که 
در گمرکات کشــور صورت گرفته در حال تحقق است و سامانه بازارگاه هم 
مشکات قبلی را ندارد. می توان گفت بر اساس گزارش معاونت امور دام وزارت 
جهاد کشــاورزی ۱۰۰ درصد نهاده تحویل مرغداری ها و واحدهای تولیدی 
مرغ و تخم مرغ داده می شود.  این مقام مسئول در ادامه به واردکنندگان هم 
هشــدار داد و گفت: اگر واردکنندگان کااهای اساسی، کاای خود را بیش از  
یک ماه در گمرکات کشور نگهداری کنند، کاا تحویل سازمان اموال تملیکی 
می شــود و به عنوان کاای متروکه با ضوابط مربوطه در شــبکه توزیع قرار 
می گیرد.  وی با بیان اینکه روش یاد شده باعث می شود واردکنندگان تاش 
بیشــتر برای خروج کاای خود از گمرک داشته باشند، تصریح کرد: در این 
زمینه اگر تخلفی احراز شــود حتماً از کارت بازرگانی ســلب اعتبار می شود. 
دبیر ســتاد تنظیم بازار در ادامه با بیان اینکه قیمت های جهانی مواد غذایی 
و خوراکی در ماه های اخیر روند صعودی فوق العاده ای داشــته و طبیعی است 
که در بازار داخل هم تاثیر بســزایی داشته باشد،   اظهار کرد: با اقداماتی که 
در زمینه موجودی کااهای اساسی در کشور صورت گرفته می توان گفت این 
روند صعودی حداقل تاثیر را در بازار داخل گذاشته و روند توزیع کاا در کشور 

شرایط نسبتا خوبی دارد.

دکتر جانی هاریانتو، رییس دانشــگاه پریزیدنت اندونزی 
 طی نامــه ای رســمی به آقــای دکتر محمد شــریف 
ملــک زاده، نظریه پرداز تئوری MFT آمادگی دانشــگاه 
پریزیدنــت اندونزی را  برای میزبانی از مراســم برگزاری 
اعطای جوایــز MFT اعام نمود. در بخشــی از این نامه 
آمده اســت: موجب خوشــوقتی اســت تا در این ابتکار 
مشــارکت نماییم. دانشــگاه پریزیدنــت آمادگی خود را 
  MFT بعنوان میزبان و محل دبیرخانه رقابت علمی جوایز
)چارچوب ملک زاده برای گردشــگری( اعام میدارد. ما 
بر این باوریم کــه نظریه MFT حمایت و نقش ارزنده ای 
در آمــوزش جهانی به ویژه در حوزه گردشــگری خواهد 
داشــت. مراســم اعطای جوایز MFT بصورت دوســاانه 
 و بــا همکاری اتحادیه بین المللی روســای دانشــگاهها  
)IAUP ( و سازمان جهانی جهانگردی )UNWTO( برگزار 
خواهد شــد. و در چهار گروه به مدیر برتر، پژوهش برتر، 
کارآفریــن برتر گردشــگری عایق ویژه و نــوآوری برتر 
در  گردشــگری حال اعطا می گردد. طرحها، پروژه ها، 

ابتــکارات و اقدامات تاثیرگذار در صنعت گردشــگری به 
 دبیرخانه ارائه و  توســط هیئــت داوران مورد قضاوت و 
 رای گیری قرار گرفته و نفرات برتر تعیین خواهند شــد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان، این 
 اقدام به پاس تقدیر از دست آوردها و تاشهای علمی پروفسور 
محمد شریف ملک زاده، پدر علم نوین گردشگری و حمایت 
از فعاان عرصه گردشگری جهان و ارائه راهکارهای جدید 

برای حل بحرانهای جهانی برنامه ریزی شده است.

اتفاقی بزرگ برای اولین بار در سطح بین المللی برای یک دانشمند ایرانی

 دانشگاه پریزیدنت اندونزی دبیرخانه 
دائمی بین المللی جایزه MFT را ایجاد کرد

در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد

 هشدار به واردکنندگان
 کااهای اساسی

با انجام برنامه ریزی منسجم و کار تیمی دقیق به دست آمد: 
دست يابی به ركورد روزانۀ تولید ۲۱ ذوب در كورۀ 

قوس شمارۀ ۱ فوادسازی 
بهنام ادیبی، کارشناس تولید کوره های قوس الکتریکی ناحیۀ فوادسازی و ریخته گری مداوم، از 
ثبت رکورد ۲۱ ذوب بر روز در کورۀ شــمارۀ ۱ فوادســازی در تاریخ سیزدهم آذرماه خبر داد و 
گفت: در سالی که شرکت فواد مبارکه تولید ۷.۲ میلیون تن فواد را سرلوحۀ کار و هدف خود 
قرار داده اســت، دست یابی به این رکورد بسیار ارزشمند محقق شد.  ادیبی در ادامه خاطرنشان 
کرد: در این راستا، زمان تخلیه تا تخلیه به ۶۹ دقیقه و مصرف انرژی الکتریکی به ۴۸۵ کیلووات 
ساعت بر تن مذاب کاهش یافت. وی افزود پیش از این نیز در تاریخ ۲۹ آبان ماه، رکورد ۲۰ ذوب 
در کورۀ شمارۀ ۲ فوادسازی محقق شده بود.عبدالرحیم ذوالفقاری، کارشناس برق و ابزار دقیق 
کوره های قوس نیز ضمن تأکید بر نقش پایش مداوم پارامترها توسط مجموعۀ تولید و تعمیرات 
عنوان کرد: در این راســتا، توان الکتریکی کوره با در نظر گرفتن ظرفیت ترانسفورماتور افزایش 
یافت و نقطۀ بهینۀ کاری کوره با همفکری همکاران به نحوی تعیین گردید که تمامی تجهیزات 
جانبی پذیرای این افزایش ظرفیت باشند.مهدی آریافر، مسئول ذوب کوره نیز بیان داشت: با ایجاد 
تعادل بین سیستم شارژ آهن اسفنجی و توان الکتریکی و حرارتی کوره، حداکثر استفاده از منابع 
موجود و زمان های کاری کوره میسر شد و رکورد فوق به دست آمد.مسعود آقانژاد، شیفت فورمن 
کوره های قوس الکتریکی نیز به حداقل رساندن زمان های آماده سازی بین ذوب کوره در این روز و 
همراهی چهار تیم کاری کوره در دست یابی به این مهم را مورد تأکید قرار داد و افزود: این رکورد 
نتیجۀ تاش و همدلی همۀ همکاران درخصوص کنترل مواد ورودی، کنترل فرایند ذوب گیری، 

آماده به کاری تجهیزات و کاهش توقفات آماده سازی کوره است.

 رییس اتاق ایران و سوییس:
  FATF نقشی در بلوكه شدن پول های

 ايران ندارد
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: مشکل اساسی ما در 
خرید واکسن کرونا انتقال پول خواهد بود که باید راه حل آن پیدا شود و انشاءاه 
تا ۴۵ روز دیگر این اتفاق می افتد. تا وقتی واکســن کرونا در دســترس کشورها 
قرار بگیرد ســازوکار مالی ایران نیز در این مورد باز خواهد شد.شریف نظام مافی 
در مورد تاثیر تحریم ها و FATF در بلوکه شــدن پول های ایران اظهار داشت: تاثیر 
تحریم  ها در بلوکه شــدن پول های ایران بیشــتر از FATF است. البته اگر به طور 
 FATF وجود دارد اما FATF کامل تحریم ها برداشته شود باز هم مشکل لیست سیاه
همیشه یک راه حل اقتصادی دارد. ما می توانیم FATF را قبول کنیم یا نکنیم اما 
تحریم ها یک طرفه هستند. از همین جهت FATF مکمل تحریم ها است اما از آنجا 
که یک موضوع تکنیکال و اقتصادی اســت می تواند برطرف شود.وی افزود: هدف 
اصلی تحریم ایجاد ترس و وحشت بانک ها و شرکت ها است تا با ایران کار نکنند.  
FATF کاری با شــرکت ها ندارد و مربوط به بانک های خارجی می شــود تا با ایران 

کار نکنند و همیشه زمان می دهد و زمان بندی می کند که ما بتوانیم به قوانین و 
مقررات آن بپیوندیــم. اما تحریم ها هیچ قانونی ندارد و به نوعی بی قانونی جامعه 

بین المللی را نشان می دهد. 
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به نقش کانال مالی سوییس 
در انتقــال پول های بلوکه شــده ایران بیان کرد: با انتخــاب آقای بایدن احتمااً 
پول های بلوکه شده ایران به صورت آرام آرام آزاد خواهد شد و این پول ها می تواند 
در اختیار بانک مرکزی ایران در کانال مالی ســوئیس باشــد تا ایران بتواند غات 
و داروهای مورد نیاز به خصوص واکســن کرونا را تهیه کند.وی خاطرنشان کرد: 
FATF مانع آزاد شــدن این پول ها نیست حق بانک مرکزی ایران است و می  تواند 

هر طور که صاح می داند و آن را اســتفاده کند، FATF در این مورد بحثی ندارد. 
بعد از آزادسازی پول های بلوکه شده بانک های دیگر اظهار کنند که به علت حضور 
ایران در لیســت سیاه FATF با ایران کار نمی کنند اما این موضوع نقشی در بلوکه 
شــدن پول های ایران ندارد. مافی تصربح کــرد: دولت آقای بایدن می تواند با یک 
دســتور یک روزه پول های بلوکه شــده ایران را آزاد کند البته بعید است که این 
اتفاق بیفتد و احتمااً این موضوع مشــمول مذاکرات خواهد شد. کشورهای ثالث 
نیز تا حدی از این موقعیت سوءاستفاده کرده اند. اگر میلیاردها دار پول های ایران 
در این کشورها به بهانه تحریم های آمریکا بلوکه است این کشورها نیز سود آن را 
می برند. بنابراین بلوکه شدن پول های ایران در کشورهای مثل عراق، کره جنوبی، 
چین و غیره بخشی به خاطر ترس از تحریم ها و بخشی بهانه است، ولی به هرحال 
این کشورها باید متعهد باشند که پول های ایران را با بهره آزاد کنند. وی در مورد 
واردات واکسن کرونا اظهار کرد: با شرایط فعلی که ترامپ ایجاد کرده احتمااً در 
واردات واکســن کرونا به مشکل برخواهیم خورد، به نظر نمی رسد که این شرایط 
تداوم داشــته باشد. یکی از حرکت های بشردوستانه ای که آقای بایدن برای نشان 
دادن چراغ سبز مذاکرات می تواند انجام دهد رفع مشکل ایران برای واردات واکسن 
کرونا اســت. ولی در شرایط فعلی با تهدیدهای آقای ترامپ که متوجه شرکت ها 
و بانک ها برای کار با ایران اســت به نظر می رسد به مشکل بر می خوریم که البته 
این شرایط تا ۴۵ روز آینده رفع خواهد شد. مافی در پاسخ به اینکه واکسن کرونا 
مشمول تحریم نمی شود، گفت: دارو نباید مشمول تحریم شود همانطور که غات 
نباید مشــمول تحریم شود اما وقتی همه راه های تجارت خارجی بسته می شود با 
اینکه در ظاهر تحریمــی در دارو وجود ندارد اما در واقع در این حوزه نیز تحریم 
صورت می گیرد.وی خاطرنشــان کرد: مشکل اساســی ما در خرید واکسن کرونا 
انتقال پول خواهد بود که باید راه حل آن پیدا شود و انشاءاه تا ۴۵ روز دیگر این 
اتفاق می افتد. من فکر می کنم تا وقتی واکســن کرونا در دســترس کشورها قرار 

بگیرد سازوکار مالی ایران نیز در این مورد باز خواهد شد. 
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رییس کل بانک مرکزی:گزیده خبر

مانع ابر تورم شدیم
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که تشدید تورم در ماه های 
اخیر به دلیل شــوک ارزی اســت، گفت: طی ۲.۵ سال تحت 
شــدیدترین تحریم ها بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای 
مایحتاج ضروری مردم ایجاد شــود.به گــزارش اقتصادآناین، 
عبدالناصر همتی، رییــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مانع 
ابر تورم شــدیم، گفت: تورم در ماه های اخیر تشدید شده و به 
دلیل شوک ارزی است ، ما بر مبنای دار نیمایی ١٧ هزار تومان 
پیش بینی کردیم که تورم متوســط یکساله منتهی به خرداد 
١۴٠٠ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت 
داریم.وی ادامه داد: تعهد بانک مرکزی برای ارز ۴۲٠٠ تومانی، 
هشت میلیارد دار است که از این میزان ۵.۵ میلیارد دار برای 
کااهای اساسی و ۲.۵ میلیارد دار برای دارو بوده است و بانک 
مرکــزی به تعهد خود پایبند بوده  و تــا کنون ٧ میلیارد دار 
تامین شده است.همتی افزود: بیش از یک میلیارد دار تاییدیه 
ارز دادیم ولی ترخیص کاا صورت نگرفته اســت. بانک مرکزی 
کااهای وارداتی اعتباری را به شرط ورود فوری به کشور تامین 
ارز می کند. از ابتدای سال تاکنون ۲۶.۵ میلیارد دار صادرات و 
۲۵ میلیارد دار واردات انجام شده است.رئیس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: بسیاری از کااهای اساسی با دار ۴۲٠٠ تومانی وارد 
شــده اند اما افزایش قیمت های زیادی در بازار داشته اند برای 
مثال کنجاله با ارز دولتی وارد شده و باید پرسید اکنون چرا در 
بازار با این قیمت ها به فروش می رســد؟وی همچنین در بخش 
دیگری از این مصاحبــه در خصوص واردات اعتباری این نکته 
را گفت که بانک مرکزی کااهای وارداتی اعتباری را به شــرط 
ورود فوری به کشور تامین ارز می کند و ادامه داد: بانک مرکزی 
اعام کرده که با واردات اعتباری موافق اســت به شــرط اینکه 
به محــض موافقت بانک مرکزی کاا را وارد کشــور کنند، اما 
واردکنندگان به جز دو شرکت که رقم باایی هم نبوده است، به 
ما اعام نکرده اند.همتی تأکید کرد: وقتی تضمین در خصوص 
ارز داده می شود باید به طور قطع وارد کشور شود و بانک مرکزی 
مخالفتی ندارد. از چند شرکت حدود ۵٠٠ میلیون یورو اعتباری 
قبول و سریع هم تاییدیه را صادر کردیم.وی در ادامه به وضعیت 
عرضه ارز در بازار و سامانه نیما اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
عرضه ارز در سامانه نیما بسیار مطلوب است. روزانه بین ١٧٠ تا 
١8٠ و گاهی ۲٠٠ میلیون دار در ســامانه نیما عرضه می شود 
که میانگین نرخ این ارز هم ۲۵ هزار و ۴٠٠ تومان است که روند 
کاهشی دارد. چرا که انتطارات تورمی کاهشی است.رییس کل 
بانک مرکزی ادامه داد: طی ۲.۵ ســال تحت شدیدترین تحریم 
ها بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای مایحتاج ضروری مردم 
ایجاد شــود. وزارت صمت باید ثبت سفارش را بر اساس برآورد 
درآمدهای ارزی انجام دهد و مدیریت تقاضا را به درستی انجام 
دهد.همتی گفت: ممکن است یکی دو کاا با مشکاتی مواجه 
شده باشــد که دایل دیگری دارد و نمی خواهم وارد جزییات 
دایل آن شــوم. وقتی در جامعه اعام می شــود که ارز ۴۲٠٠ 
تومانی حذف خواهد شد طبیعتا شوکی به بازار وارد می شود و 

این سیگنال را می دهد که هر کسی کاا دارد نفروشد.

انتقاد همتی درباره ترخیص کااها بدون انتقال ارز
همتی گفت: یک عده کااهای خود را نگه داشتند به این امید 
که ارز ۴٠ تا ۵٠ هزار تومان شود سپس ترخیص کنند. اطاعات 
ناقــص می دهند و می گویند بانک مرکزی ارز نمی دهد. اعام 
کرده ایم کسانی که کاا به صورت اعتباری وارد کرده اند بیایند 
تعهد بدهند که کاا را سریع ترخیص کنند تا تضمین چندماهه 
بدهیم ارزشان را تامین کنیم. وی افزود: واردات کاا بدون انتقال 
ارز اصــا یعنی چه؟ من نمی خواهم زیاد توضیح بدهم اما یک 
میلیارد دار مجوز ترخیص دادیم اما این اتفاق روی نداد. اجازه 
نخواهیــم داد ارز بابت کااهایی کــه در اولویت نیازهای مردم 
نیســتند تحت عنوان واردات بدون انتقال ارز وارد کشور شود. 
بعد سررسید دســتور رییس جمهور، اجازه انتقال ارز بر خاف 
ضوابط بانک مرکزی را نمی دهیم .رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: بانک مرکزی در حال حاضر وظایف بسیار مهم تری دارد که 
فشار سنگینی را نیز متحمل می شود. بر همین اساس درخواست 
ما از دیگر بخش ها این اســت که کمک کننــد. ما در خدمت 
تاجران و فعاان اقتصادی هستیم، اما آنها هم شرایط ما را درک 

کنند. در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است اما مدام گفته 
می شــود که بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی دهد. بانک 
مرکزی از کجا بیاورد، باید چاپ کند؟رئیس کل بانک مرکزی با 
تأکید براینکه زمانی که ارز در دسترس نیست، باید پول به چاپ 
برســد، تصریح کرد: در این خصوص مقاومت به خرج می دهم، 
ناراحت نشوند زیرا مسئول ارزش پول ملی هستم، باید این کار را 

انجام دهم، فحش ندهند و بگویند همتی پول نمی دهد.

بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی دهد 
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی اجازه واردات 
بــدون انتقال ارز را نمی دهد به دلیل اینکه به معنای خروج ارز 
و سرمایه از کشــور است بنابراین منشأ ارز باید مشخص باشد. 
مقایســه 8٧ ماهه دولت یازدهم با همین مقدار در دولت های 
قبلی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در این دولت علیرغم 
تحریم و فشــارهای ارزی افزایش نیافته است. وی افزود: از مهر 
ســال ٧9 تا مهر سال 99 رشــد نقطه به نقطه در این سالها را 
بررسی کردیم که بر این اساس نمودار مورد بررسی 3 قله دارد؛ 
نقدینگــی 39.۴ درصدی ســال 8۵، نقدینگی 38.8 درصدی 
ســال 9۲ و نقدینگی 3٧.۲ درصدی در سال 99 که میانگین 
رشــد نقدینگی نیز ۲٧.٧ درصد است و انحرافاتی که در نمودار 
وجود دارد ناشــی از اتفاقاتی اســت که به اقتصاد تحمیل شده 
اســت. ضمن اینکه باید شــرایط ارزی امسال و سال گذشته و 
فشــارها را نیز در نظر بگیرید.وی ادامه داد: رشــد نقدینگی از 
مرداد 9۲ تا مهر 99 معادل 83 درصد بوده است. از ابتدای سال 
تا امروز رشــد پایه پولی ١.۵ درصد بوده است. بانک مرکزی از 
ابتدای سال اجازه پولی شدن کسری بودجه را نداده و مقاومت 
کرده است. بخشی از رشد پایه پولی به دلیل حمایت بانک ها از 
بازار سرمایه بوده است.رهبر معظم انقاب کمک بسیار بزرگی 
به بانک مرکزی دارند و حمایت های خوبی از ما دارند. ایشــان 
فرمودند در صورت کسری بودجه اولویت با اوراق و فروش سهام 
اســت و برای انتشار اسکناس نباید ســراغ بانک مرکزی رفت. 
برهمین اســاس ما امسال توانستیم خوشبختانه با مقاومتی که 
داشــتیم رشــد پایه پولی ١3 درصدی را ثبت کنیم. انتظارات 
تورمی کاهش پیدا کرده و پیش بینی می  شــود نرخ تورم نیز 
کاهش یابد.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فروش ســهام 
یا اوراق هر کدام برای دولت امکان پذیر بود باید انجام شــود و 
برای انتشار اسکناس نباید سراغ بانک مرکزی برود، چیزی بود 
که امسال با کمک دوستان و مقاومتی که به خرج دادیم، موفق 
شدیم از اول سال رشد پایه پولی را 3 درصد کنیم.همتی درباره 
تورم ١3 درصدی نیز گفت: تورم بیشتر جهش است و در واقع 
فشار هزینه ناشی از رشــد قیمت ارز است. قیمت ارز هم زیاد 
بــاا رفت که نقدینگی در واقع تقاضــای مربوط به آن را ایجاد 
می کند. وقتی انتظارات تورمی در کشور به خاطر رشد بر فرض 
ارز یا به هر دلیل هزینه ها که اول ســال به وجود آمد که کرونا 
هم یکی از آنها بود، افت تولید را سبب شد. تولید که افت کند، 
نرخ ارز باا می رود و کاهش ارزی خواهیم داشــت و تمام اینها 
به تولید لطمه می زند.از طرف دیگر سبب می شود قیمت دارایی 
ها به خاطر انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، انتظارات تورمی 
بای تمام این موارد اســت. چــرا پیش بینی می کنم به تدریج 
افت خواهد کرد، برای اینکه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده 
است. چرا قیمت اتومبیل پایین می آید؟ چرا ارز به سمت پایین 
می آید؟ چه اتفاقی افتاده اســت؟ انتظارات تورمی کاهش پیدا 
کرده است.همتی در توضیحات تکمیلی افزود: دوستان وزارت 
بهداشت فشار می آورند و از نظر ما هم تامین آن مشکلی نیست، 
ولی در بودجه مورد اشــاره قرار نگرفته، اما دوســتان این یک 
میلیارد دار را با ســرعت می خواهند. البته آنان هم حق دارند، 

نیاز جدی وجود دارد، این را قبول داریم، ولی از آن طرف مطرح 
نکنند که چرا نقدینگی در حال رشــد اســت. از ابتدای سال تا 
حاا  بابت تبدیل یوروها که تقریبا باای ٧٠٠ میلیون یورو آن 
را تبدیل کردیم، حدود  ١۶ هزار میلیارد پرداخت شــده که از 
این ١۲ و نیم درصد رشــد پایه پولی ۵ واحد درصد آن به این 

مسئله مربوط می شود.

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده سال آینده شرایط 
بهتری از لحاظ اقتصادی خواهیم داشت

همتی درباره تحقق منابع ایحه بودجه ١۴٠٠ تصریح کرد: پیش 
فــروش نفت و اوراق برای تحقق منابع ایحه بودجه پیش بینی 
شده است. البته مسئول بودجه نیستم، انشااه کسری هم پیش 
نمی آید و مقاومت می کنیم، دوستان هم مراعات حال ما را دارند. 
در بودجه دخل و خرجی است که چنانچه می توانند از خرج کم 
کنند.وی در خصوص خرید اوراق توســط بانک ها توضیح داد: 
بانک ها نباید خرید کنند، مردم این اوراق را خریداری می کنند. 
نرخ را مناسب بگذارند، مردم مشتاق خرید آن خواهند بود. اوراق 
های پیش بینی شــده را تا پایان سال هم بفروشند، 38 درصد 
GDP  می شود، در حالی که قانون برنامه ششم مطرح کرده در 
شــرایط خاص تا ۵٠ درصد هم امکان پیشروی دارد. کشوری 
که پشــت سرش نفت عظیمی وجود دارد از این بدهی ها نباید 
نگران باشد.همتی در ادامه افزود: نظام یکپارچه است، دولت ها 
نباید مشــکات را به گردن هم بیاندازند. باید فکر نظام و اداره 
کشور باشیم. دولت فعلی هم یکســری پروژه ها را برای دولت 
بعدی افتتاح می کند، دولت بعــدی هم برای دولت بعدی این 
کار را انجام می دهد.ئیس کل بانک مرکزی درباره اجرای قانون 
جدید چک از ۲۲ آذرماه گفــت: قانون جدید چک حدود یک 
سال و نیم پیش در مجلس تصویب شد و اجرای آن ۲۲ آذر ماه 
امسال آغاز می شود. ٧٠ درصد کارهایی که باید انجام می شد، 
صورت گرفته، ولی یک بخش آن ســامانه نیاز دارد که براساس 
آن مردمی که از این پس درصددند چک بنویسند باید ابتدا وارد 
این سامانه شوند، شماره چک و مبلغ مورد نظر را در آنجا درج 
کنند، کســی هم که می خواهد این چــک را دریافت کند باید 
حتما در ســامانه آن را به لحاظ اعتبار مورد بررسی قرار دهد.

امانه فوق را بانک مرکزی آماده کرده و از آخر این ماه هر کسی 
که بخواهد چک صادر و دریافت کند، می تواند از ســامانه آن را 
پیگری کند از اپلیکشین هایی که در تلفن های همراه وجود دارد، 
آیکونی تحت عنوان صدور چک یا سامانه صیاد وجود دارد، ولی 
این موضوع پس از اباغ در شــورای پول و اعتبار هفته گذشته 
به طور جدی مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که از 
آقای رییس جمهور خواهش کنیم شنبه در ستاد ملی به خاطر 

شرایط کرونایی اجازه دهند تدریجی و اختیاری باشد.

در حال حاضر با ناترازی بانک ها روبه رو هســتیم و اگر 
نرخ ســود را افزایش دهیم ناتــرازی بانک ها افزایش 

می یابد
رییــس کل بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ کوتاه مدت در حال 
حاضر در دامنه ١٠ تا ۲۲ و نرخ سود بین بانکی ۲٠.۵ درصد 
اســت. بانک مرکزی نرخ ســود را مدیریت و با رکود مبارزه 
می کند.رییس کل بانک مرکزی همچنین از رایزنی با دو کشور 
برای خرید واکسن کرونا خبر داد و گفت: از حدود یک ماه قبل 
برای خرید واکسن کرونا با کره جنوبی درحال مذاکره بودیم 
ولی کره نتوانســت تضمینی برای عدم بلوکه شدن پول ایران 
در امریکا به ما بدهد.همتی گفت: هیچ مشــکلی برای تأمین 
منابع ارزی خرید واکســن نداریم و به محض اینکه رایزنی ها 
با یک کشور به سرانجام رســید همان روز می توانیم پول را 

منتقل کنیم.رئیس کل بانک مرکزی البته این را هم گفت که 
فعا زمان مناسبی برای افزایش نرخ سود بانکی نیست چراکه 
هم با مشکل ناترازی بانک ها روبه رو هستیم و هم باید به فکر 
تقویت بازار ســرمایه باشیم.وی افزود: ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مســلح یکی از خواسته های مقام معظم رهبری 
بود و باکمک نیروهای مســلح پیش رفت و بااخره توانستیم 
این پروژه عظیم بانکی را انجام دهیم که در تاریخ بی ســابقه 
اســت . پروژه ادغام بانک های نظامی تــا پایان آذر نهایی می 
شود و تابلو همه بانکهای ادغامی به سپه تغییر می کند. بازار 
متشــکل ارزی آغاز به کار کرده و روزانه 3 تا ۵ میلیون دار 
در آن معامله می شود.وی در خصوص بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی تاکید کرد: بدهی بانک ها کاهش پیدا کرده اســت. به 
دلیل مسئولیت ام باید بازار سرمایه را هم در نظر داشته باشم، 
در مقطعی تاکید کرده بودم بانک ها به کارگزاری ها وام ندهند، 
اما در ارائه این وام ســختگیری صورت نگرفت و علت آن هم 
این بود کــه به بورس لطمه می خورد و میــزان وامی که به 
کارگزاری ها دادند رقم بسیار قابل توجهی بود.شرایط به شکلی 
است که رئیس بانک مرکزی را در جایی قرار می دهند که نه 
تنها ارز به آن تحویل نمی دهند، تقاضای ارز هم دارند. پول نو 
هم می خواهند، از آن طرف استثناهایی را برای دریافت معرفی 
می کنند، بورس هم باید کمک کند که البته این وظیفه بانک 
مرکزی اســت تا به حال هم چنین بوده است و فعاان بازار 
سرمایه مطمئن باشند بانک مرکزی هر اندازه توان داشته باشد 
از ایــن کمک دریغ نخواهد کرد، ولی بانک مرکزی هم منوط 
به یکسری درآمد است. در شــرایط بسیار سخت اکنون سه 
واحد درصد اضافه می شود، مطرح می کنند که بانک مرکزی 
موفق به کنترل نشده است. شرایط بانک مرکزی را هم ببینند، 

ایده آل نیست.

 بانک ها باید نســخه های قرارداد وام را به مشتریان 
بدهند

رئیس کل بانک مرکزی درباره چرایی عدم ارائه نســخه ای از 
جدول بازپرداخت اقســاط و وام به مشــتریان توسط بانک ها 
گفت: من اصا با این رویه موافق نیســتم و خوشبختانه هفته 
گذشته در هیات عامل بانک مرکزی مجدداً برای اباغ تصویب 
شد که بانک ها ملزم به ارائه قرارداد تسهیات به مشتریان خود 
هســتند. لذا اگر مردم در قراردادهای بانکی با مشکل مواجه 
شدند می توانند با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی تماس 
بگیرنــد و ما با هر بانکی که طبق مقررات اقدام نکرد، برخورد 
می کنیم.وی درباره برخی قراردادهای مشــارکت از جمله ربح 
مرکب )بهره بر ســود( افزود: با توجه به بخشــنامه جدیدی 
که رییس قوه قضائیه اباغ کرده اند خیلی از این مســائل حل 
شده است و هماهنگی خوبی بین دادگاه ها و بانک مرکزی به 
عنوان مرجع رسمی رسیدگی به این قواعد شکل گرفته است. 
همچنین ما از اول سال اباغ کرده ایم که در این قراردادها، باید 
محاسبات بر مبنای عقود شــرعی باشد و در غیر این صورت 

قرارداد باطل است.

 بانک ها زرنگی نکنند، تخلفی ببینم برگشت می زنیم
همتی تأکید کرد: اگر مردم از این قراردادها نیز شکایتی دارند 
می توانند به سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی ارجاع دهند 
و ما با بررسی پرونده اگر تخلفی ببینیم آن را برگشت می زنیم 

لذا بانک ها احساس زرنگی نکنند.

همتی: از پیچ گذر می کنیم
همتــی تأکید کــرد: با روندی که بــازار ارز در پیش گرفته و 
با اقداماتی که انجام شــده و اتفاقاتی که در رشــد اقتصادی 
و تجــارت خارجی در حال صورت گرفتن اســت، از این پیچ 
گذر خواهیــم کرد.رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به تاش 
دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: هدف 
اصلی ترامپ فروپاشــی نظام اقتصادی ایران بود که به نتیجه 
نرسید و اکنون زمان به نتیجه رســیدن مقاومت مردم ایران 
است و متغیرهای اقتصادی نشان می دهند که روزها و ماه های 

بهتری را در پیش رو خواهیم داشت.

 بانک مرکزی اعام کرد:
 رفع یکساله محدودیت های ناشی از چک 

برگشتی برای بنگاه های اقتصادی
بانک مرکزی براســاس مفاد قانون صدور چــک با هماهنگی وزارت صمت و 
اســتانداری های سراسر کشــور، رفع محدودیت های ناشی از چک برگشتی 
برای بنگاه های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.روابط عمومی بانک 
مرکزی اعام کرد: بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت و اســتانداری های سراســر کشــور روند رفع 
محدودیت مشــموان آیین نامه شماره ٧۲۲٠8 مورخ ١۲ شهریور ماه ١398 
هیئت وزیران موضوع تبصره ١ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد. 
براساس تبصره ١ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک رفع محدودیت بندهای الف 
)عدم افتتاح هرگونه حســاب و صدور کارت بانکی جدید(، ج )عدم پرداخت 
هرگونه تســهیات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی( و  د )عدم 
گشایش اعتبار اســنادی ارزی یا ریالی( در خصوص بنگاه های اقتصادی که 
دارای چک برگشتی هستند باتوجه به شرایط، اوضاع  و احوال اقتصادی موجب 
اخال در امنیت اقتصادی اســتان مربوط شــود، به تشخیص شورای تأمین 

استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آید. 
باتوجه به موارد فوق و در راســتای اجرای مــاده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره 
فوق الذکر بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت 
بنگاه اقتصادی به مدت  یک سال در سامانه های مربوط اقدام می کند.بر این 
اساس مدیریت کل اعتبارات طی بخشــنامه شماره 98.۲9۲٧۵9 مورخ ۲9 
آبان ماه ١398 موضوع رفع محدودیت های فوق الذکر و اسامی مشموان را از 
طریق درگاه خدمات الکترونیک این بانک به آدرس Portal.pbn.net به منظور 
رفع محرومیت ناشی از چک برگشتی برای دریافت تسهیات به شبکه بانکی 
کشور اعام کرد. همچنین رفع محدودیت ناشی از چک برگشتی برای صدور 
ضمانت نامه و گشــایش اعتبار اسنادی در »ســامانه سپام« و افتتاح حساب 
در »ســامانه سیاح« برای مشموان آیین نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی 
انجام می شود. گفتنی است مشموان آیین نامه مورد اشاره همچنان از دریافت 

دسته چک محروم خواهند بود.

معامله 39 میلیارد داری بازار بین بانکی در 
اولین سال بازگشت تحریم ها

در ســال 9٧ بالغ بر 38 میلیارد و 9۲٧ میلیــون دار ارز در بازار بین بانکی 
معامله شــده که یورو با ۴۵.9 درصد و یوان با ۲۶.١ درصد بیشترین سهم را 
در بین ارزهای معامله شــده در این بازار داشته اند. بر اساس اطاعات گزارش 
اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، در بخش وضع اقتصادی کشــور، مجموع 
معامله ارزی در بازار بین بانکی کشــور در ســال ١39٧ به تفکیک ارزهای 
معامله شده درج شده است.طبق این گزارش، معــــادل 38 میلیارد و 9۲٧ 
میلیون دار ارز شــامل یورو، درهم امارات متحده عربی، یـوآن چـین، وون 
کـره جنـوبی و سـایر ارزهـا در بـازار بین بـانکی معاملـه شـد کـه نسـبت بـه 
ســال قبــــل از آن 9.۵ درصــد کــاهش داشــت. در ایــن ســال یـورو 
بیشـــترین سـهم از مبـادات بـازار بین بـانکی را بـه خـود اختصــاص داد.

ســهم ایــن ارز بــا ۲.۴ واحــد درصــد افــزایش نسبت بـه سـال ١39۶ 
بـه ۴۵.9 درصـد رسـید. در ســـال مـورد بررسی، سهم یوآن چین از کـل 
مبـادات بـازار بین بـانکی ۲۶.١ درصد بود که نسبت به سال قبل از آن ۲.١١ 
واحد درصد افزایش نشان می دهد.درهم امارات و وون کـره جنـوبی نیـز بـه 
ترتیـــب ســهم ۲ و 9.۴ درصــدی از معــامات بــازار بین بــانکی را بــه 
خود اختصـاص دادنـد. در ایـن سـال سـهم سـایر ارزهـا نیـز بـا ١٠.۴ واحد 
درصد افزایش نسبت بـــه سـال قبـل از آن، بـــه ۲١.١ درصد رسید. بانک 
مرکزی در این گزارش تصریح کرده است که فاصله نرخ رسمی دار با نرخ این 
ارز در بازار آزاد در سال 9٧ به طور متوسط معادل ١۴۶.۴ درصد بوده است.

گزارش از بازار سرمایه؛
کاهش ۵۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۵۲8 واحدی معادل ٠.3٧ درصد 
به یک میلیون و ۵٠٧ هزار و 3۶3 واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص 
کل با رشــد ۴8 واحدی به ١9 هزار و ۲۲۶ واحد رسید. دیروز تاار شیشه ای 
در چهارمین روز کاری هفته )ســه شــنبه هجدهم آذرماه 99(، شاهد روند 
نزولی تعدادی از شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شــاخص قیمت 
)وزنی-ارزشــی(، با کاهش ١۴۴۵ واحدی معــادل ٠.3٧ درصد به رقم 39۵ 
هزار و ۲٠۴ واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد ١۶۴3 واحدی 
معادل ٠.3٧ درصد، عدد ۴۴۴ هزار و 3٧9 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص 
قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ١٠٧۶ واحدی به رقم ۲9٠ هزار و 98٧ واحد 
رســید. همچنین شاخص سهام آزاد شــناور، ۶8١8 واحد افزایش را رقم زد 
و به ســطح ۲ میلیون و ٧١ هزار واحد رســید.همچنین شاخص بازار اول با 
۵8۴١ واحد افزایش به رقم  یک میلیون و ١١۶ هزار واحد رســید و شاخص 
بــازار دوم نیز، با ۴۶3٠١ واحــد کاهش همراه بود و عدد 3 میلیون و ١ هزار 
واحد را به نمایش گذاشت.بر اســاس این گزارش، در معامات دیروز بورس 
تهران، نمادهای معاماتی فارس، شستا، کگل، شپنا، تاپیکو، شتران و وغدیر، با 
بیشترین کاهش، تاثیر معناداری در روند کاهشی شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل، نمادهای معاماتی فملی، وبصادر، وامید، ونیکی، شبریز و فخاس، 
بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار 
سرمایه در چهارمین روز کاری هفته، معامله گران بورس  ١۴ میلیارد و ۴۲۴ 
میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب ۲ میلیون و ١33 هزار نوبت معامله 
و به ارزش ١39 هزار و ۵83 میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، 
بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد فملی) ملی  صنایع  مس  ایران( با ١۴.۵9 
درصد رشــد بود و پس از آن، نمادهای غبهنوش، قصفها، غدام، دیران، سفار 
و فســپا بود. همچنین نماد معاماتی سدور)ســیمان  دورود( با ۴.۶١ درصد، 
بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای ساربیل، کرماشا، 
تایرا، فنوال، کگل و سنیر بود.روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد 
که نمادهای معاماتی فملی، خودرو، شستا، خساپا، وتجارت و آبادا، به عنوان 
پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.بر اساس این گزارش، نمادهای 
معاماتی ولپارس، وتوکا، بموتو، وکار، فسپا، شسینا و ثشاهد با بیشترین تقاضا 
مواجه شــدند و در مقابل نیز نمادهای پدرخــش، خرینگ، انرژی١، خزامیا، 
غنوش، یاقوت و وســپه بیشــترین حجم عرضه را داشــتند.همچنین دیروز 
بیشترین بازدهی متعلق به گروه: »هتل و رستوران« و کمترین بازدهی متعلق 
به گروه »استیک و پاستیک« بود.در معامات دیروز بازار سرمایه، شاخص 
اکثر صنایع بورســی ســبزپوش بودند. به گونه ای که شاخص صنایع فلزات 
اساسی، انتشار و چاپ، محصوات چوبی، وسایل ارتباطی، محصوات چرمی و 
کانی غیرفلزی با افزایش همراه شدند و شاخص صنعت اطاعات و ارتباطات 

با ۵١ واحد کاهش مواجه شد.

شفافیت مالی در پی اصاح قانون صدور چک
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به اصاح قانون چک در مجلس و تاش بانک مرکزی برای اجرای این قانون از ابتدای ماه آینده، تاش شده تا در این قانون 
شــفافیت هر چه بیشــتر مالی مدنظر باشد.سیدجواد حسینی کیا با اشاره اصاح قانون چک در مجلس و اهتمام بانک مرکزی برای اجرای این قانون از ابتدای ماه آینده، گفت: با 
اصاحات صورت گرفته در قانون چک اعتبار چک باا رفته و در واقع ارجاع پرونده ها به دستگاه قضا کاهش خواهد یافت.وی با تاکید بر اینکه در این قانون تاش شده شفافیت هر 
چه بیشتر مالی مدنظر باشد، افزود: اهلیت سنجی در ارایه دسته چک به افراد، مهم ترین مولفه در مقابله با چک های برگشتی در اصاحیه اخیر قانون مذکور است.نماینده مردم سنقر 
در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه با کاهش ورودی به دستگاه های قضایی اطاله دادرسی نیز به شدت کوتاه خواهد شد، تصریح کرد: با اجرایی شدن این قانون از سوی بانک 
مرکزی شاید ایراداتی نیز استخراج شود که قطعا در آینده برطرف خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه بانک ها در نتیجه چک های برگشتی، بسیاری از منابع خود را از دست داده اند، 
افزود: با این کار جلوی بخشی از هدر رفت و هرز رفتن منابع بانک ها نیز گرفته خواهد شد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی یادآور شد: اصاحیه قانون چک 

به حدی با دقت صورت گرفته که بسیاری از اقتصاددانان، فعاان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی آن را یک جهش اساسی در اصاح نظام بانکی می دانند.

در تهران طی هفت ماه 
 چه میزان سفته و برات 

فروخته شد؟  

در هفت ماهه اول ســالجاری ۴۵ میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان 
سفته و برات فروخته شد که معادل ١3٧ میلیارد و 39٠ میلیون 
تومان از این اســناد واخواست شــد.  ، طبق آمار بانک مرکزی 
بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۲٠ میلیون تومان ســفته و برات در مهرماه  
١399 در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ١3.۲ 
درصد کاهش و نسبت بـه ماه مشابه سال قبل 8.٧ درصد افزایش 
یافت.  همچنین، در هفت ماه اول ســالجاری حدود ۴۵ میلیارد 
و ۴٠٠ میلیون تومان ســفته و برات در شهر تهران فروخته شد 
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش را نشان 
می دهد.این در حالی است که در مهرماه معادل ٧٠٠ برگ سفته 
و برات به مبلغ ١۵ میلیارد و 83٠ میلیون تومان در شــهر تهران 
برگشت خورده است که تعداد و مبلغ آن ها در مقایسه با ماه قبل 
به ترتیب ١۲.9 درصد و ۴٠.۵ درصد کـاهش داشت و نسبت به 
ماه مشــابه سال قبل از لحاظ تعداد ١9.9 درصد و از لحاظ مبلغ 
3.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.عاوه براین، در هفت ماه اول 
امسال نیز معادل ۴۶٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ١3٧ 
میلیارد و 39٠ میلیون تومان در تهران برگشت خورده است که 
نســبت به دوره مشابه ســال قبل از لحاظ تعداد ٧.۵ درصد و از 

لحاظ مبلغ ۵۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
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یادداشت

 ظریف خطاب به همسایگان خلیج فارس: 
 ما با غرب در خصوص منطقه

 مذاکره نمی کنیم
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به درخواست برخی کشورهای همسایه 
از غــرب جهت حضور در روند مذاکره با ایــران، تاکید کرد: »ما با غرب در 

خصوص منطقه مذاکره نمی کنیم. مشکل اصلی، مداخله های آنان است.«
، محمد جواد ظریف در صفحه توئیتر خود نوشــت: »به نظر می رسد برخی 
کشورهای همسایه از غرب درخواست کرده اند که بخشی از روند مذاکره با 
ایران باشند. ما با غرب در خصوص منطقه مذاکره نمی کنیم. مشکل اصلی، 
مداخله های آنان اســت.«ظریف در  ادامه تاکید کرد: »ما همیشــه آماده 
مذاکره با همســایگان هستیم و طرح هایی همچون امنیت منطقه 1986، 
مجمع گفتگــوی منطقه ای 2016 و اقدام صلح هرمــز 2019 بیانگر این 

موضوع است.«

واکنش چین به تحریم های جدید آمریکا: 
تافی می کنیم

وزارت خارجه چین امروز تحریم آمریکا علیه دولت و مقامات این کشــور را 
به شــدت محکوم کرد. ســخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه هنگ 
کنگ بخشــی از چین به شــمار می رود اقدامات اخیر آمریکا را دخالت در 
امور داخلی این کشور خواند.چین در بخشی از بیانیه خود سرکوب مجرمان 
را کاما حق خود و بخشــی از حق مالکیت ارضــی خود خواند و آمریکا را 
به دخالت در امور داخلی این کشــور به بهانه دفاع از دموکراســی، حقوق 
بشــر و استقال در هنگ کنگ متهم کرد.وزارت خارجه چین با بیان اینکه 
اقدام امریکا در تحریم مقامات چینی باعث خشم 1.4 میلیارد جمعیت چین 
خواهد شــد.این نهاد چینی در ادامه پیامی برای دولت آمریکا ارسال کرد: 
دولت چین عمیقا متعهد به مخالفت با مداخله آمریکا در امور هنگ کنگ و 
از سوی دیگر حفظ اقتدار، امنیت و منافع توسعه چین و اجرای سیستم یک 
کشــور، دو سیستم است.وزارت خارجه چین در پایان به آمریکا هشدار داد 
که برای حفظ اقتدار و دفاع از منافع خود دست به اقدام متقابل خواهد زد.

دستور ترامپ برای واکسن کرونا 
ترامپ دیروز )سه شنبه( قرار است دستوری اجرایی را امضا و تایید کند که 
نخســت آمریکایی ها باید واکسن کرونا را تزریق کنند و سپس این واکسن 
در سایر کشورها توزیع شــود.به گزارش پایگاه خبری هیل، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست کاخ سفید با عنوان »عملیات پُر 
ســرعت« قرار است دستور اجرایی را درباره تسریع در روند تحویل واکسن 
کروناویروس امضا کند.یکی از مقام های ارشــد دولتی واشنگتن گفت:  این 
دستور اجرایی بر دریافت واکســن کرونا برای آمریکایی ها و توزیع مناسب 
و ســریع آن در بین مردم کشــور تاکید دارد و پــس از آنکه مردم آمریکا 
این واکســن را دریافت کردند، در بین سایر کشورها توزیع خواهد شد.این 
دســتور اجرایی همچنین چارچوب کاری را برای آژانس های دولتی آمریکا 
به منظور همکاری در کمک رســانی به ســایر کشورها در ایمن سازی پس 
از واکسینه شدن مردم آمریکا در نظر گرفته است.این مقام ارشد آمریکایی 
همچنین گفت: وقتی که مطمئن شــدیم می توانیم تمامی نیازهای مربوط 
به تامین واکســن را برای مردم کشــورمان تامین کنیم،  سپس برای سایر 
کشورها نیز این واکسن تامین می شــود.ترامپ در نشست امروز سخنرانی 
می کند و قصد دارد تا درباره موفقیت دولت در ساخت واکسن صحبت کرده 
و به افرادی که در این روند دخیل هستند، تبریک گوید.ترامپ بابت ساخت 
این واکسن مقابله با کروناویروس اعتباری برای خود دست و پا کرده است.

واکسن های تولید شده توسط کمپانی های داروسای »فایزر« و »مدرنا« 9۵ 
درصد موفقیت داشته اند. همچنین اخبار مثبت درباره ساخت این واکسن ها 
با وخیم تر شــدن اوضاع پاندمی کرونا منتشر شــده است. کرونا ویروس در 
آمریکا قریب به 1۵ میلیون شهروند این کشور را مبتا کرده و بیش از 280 

هزار تن نیز در ایاات متحده در نتیجه ابتا به آن جان باخته اند.

بورل: 
 باید راهی برای باز گشت آمریکا

 به برجام پیدا کنیم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی ضمن تکرار این ادعا که 
ایران باید به طور کامل از برجام پیروی کند گفت باید راهی برای بازگشت 
آمریکا به برجام پیدا کنیم. »جوزپ بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دیروز سه شــنبه در وبیناری با عنوان »GLOBSEC« بر لزوم باز گشــت 
آمریکا به توافق هسته ای برجام تأکید کرد.به نوشته خبر گزاری اسپوتنیک، 
بورل در اظهارات خود با تکرار این ادعا که جمهوری اســامی ایران باید به 
طور کامل از برجام تبعیت کند گفت: »ما باید راهی را برای باز گشت آمریکا 
به توافق هسته ای با ایران پیدا کنیم و همچنین راهی برای ایران که به طور 

کامل از این توافق پیروی کند.« 

  ۵ نکته درباره بیانیه تروئیکای اروپایی
 درباره ایران

سه کشــور اروپایی عضو برجام بر حسب عادت همیشگی خود بیانیه ای را درباره 
تصمیمات هســته ای تهران صادر کرده اند که ابعاد آن قابل تأمل است. سه کشور 
اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان امروز در واکنش به نصب سه آبشار سانتریفیوژهای 
پیشرفته در نطنز و همچنین مصوبه اخیر مجلس شورای اسامی بیانیه ای را صادر 
کرده اند.در این بیانیه آمده است که دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس »به صورت 
خستگی ناپذیر« برای حفظ برجام تاش کرده اند. آنها برجام را »دستاوردی کلیدی« 

برای »دیپلماسی چندجانبه« و »معماری عدم اشاعه« عنوان کرده اند.

اروپا و حفظ برجام؛ در حرف و نه در عمل
مشخص نیست که این سه کشور اروپایی کدام تاش های خستگی ناپذیر را انجام 
داده اند که کسی جز خودشان سراغی از آنها ندارد. روال سنتی و معمول اروپایی ها 
در قبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، صرفاً صدور بیانیه 
و اتخاذ مواضع سیاسی بوده است که خروجی عملی نداشته است.جالب است که 
اروپایی ها در بیانیه های قبلی خود حتی مدعی شده اند که فراتر از تعهد خود در 
برجام عمل کرده اند، باز اینجا مشــخص نیست که آیا واقعاً اروپایی خودشان هم 
باورشان شده است که کاری برای جبران خروج آمریکا از برجام کرده اند، یا اینکه 
به روی خود نمی آورند و بیشــتر ادای انجام تعهد درمی آورند. عمده مستمسک 
اروپایی برای پایبندی به تعهدات، اینستکس بی خاصیت و ناکارآمد است که این 
روزها حتی صحبتی از آن به میان نمی آید، این مکانیزم بیش از آنکه گره ای از کار 
بگشاید، بیشتر شبیه یک شوخی بود که هدف آن اتاف وقت و خرید زمان برای 

نگه داشتن ایران در توافق هسته ای بوده است.

آنچه اهمیت ندارد عمل به تعهدات است
به نظر می رسد اروپا به خوبی به خلف وعده و عدم پایبندی خود در زمینه تعهدات 
برجامی واقف است، اما بیان علنی و اعتراف در این خصوص را در راستای منافع 
خــود نمی داند، چرا که اتحادیه اروپا، به عنوان متحــد آمریکا، برجام را به عنوان 
یک توافق در زمینه منع اشــاعه هســته ای می بیند و اهمیتی برای ابقا یا رفع 
تحریم ها قائل نیســت. در اکثر بیانیه های اروپا به ویژه ســه کشور آلمان، فرانسه 
و انگلیس همواره به برنامه هســته ای ایران و مهار آن اشاره شده است، اما درباره 
رفع تحریم های ایران حتی به لحاظ لفظی نیز تأکید چندانی نشــده است.هایکو 
ماس، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه اخیر خود با اشپیگل به بحث خروج آمریکا 
از برجام و احتمال بازگشت مجدد به این توافق اشاره می کند و می گوید که »ما 
دیدیم که توافق هسته ای، زمانی که آمریکا از بیرون با آن می جنگد، چقدر ارزش 
کمی دارد«.این اظهارات وزیر خارجه آلمان صراحتاً اعتراف به این نکته است که 
با خروج آمریکا، اروپا هیچ کاری را نتوانسته است انجام دهد تا برجام حتی ارزش 
حفظ کردن را داشــته باشد، این اظهارات هم به معنای عدم انتفاع ایران از توافق 
هسته ای، و هم بی وزنی، یا در حالت خوش بینانه، کم وزنی اروپا در معادات مربوط 
به توافق هسته ای است.موارد دیگری از سخنان مقامات اروپایی در خصوص عدم 
انتفاع ایران از برجام وجود دارد. این اظهارات عمدتاً در تناقض آشکار با آنچه در 
بیانیه های سه کشور اروپایی آمده اســت، هستند. آنها هم اعتراف می کنند که 
پــس از خروج آمریکا، اقدامی را نکرده اند، اما در عین حال مدعی می شــوند که 
تاش های خســتگی ناپذیری را داشته اند. این تناقض نشئت گرفته از تناقض در 

سیاست اعامی و اعمالی اروپاست. 

همواره طلبکار
سه کشور اروپایی در بخشی از بیانیه جدید خود از رویکرد دولت جدید آمریکا در 
گنجاندن موضوعات دیگر نظیر موشکی و منطقه ای در توافق هسته ای استقبال 
کرده انــد. اعتماد به نفس باا و کاذب اروپایی ها که در واقع »بدهکار« هســتند، 
باعث شــده است که آن توهم »طلبکار« بودن را داشته باشند. به قول سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان که امروز گفت »اروپایی ها اول برادری خود را ثابت 
کنند، بعد ادعای ارث و میراث کنند.«هایکو ماس با اشاره به هماهنگی با همتایان 
انگلیسی و فرانسوی خود به لزوم رسیدن به توافق هسته ای جدید یا همان برجام 
پــاس می گوید که »ما به این توافق نیاز داریــم، چون دقیقاً به ایران بی اعتماد 
هســتیم.«وزیر خارجه آلمان به گونه ای صحبت می کنــد که گویی ایران به طور 
یکجانبه از برجام خارج شده و علیه آنها تحریم اعمال کرده است! اگر صحبت از 
بی اعتمادی باشد، این تهران است که باید به طرف های مقابل از جمله آمریکا و 
اروپا بی اعتماد باشد. عملکرد طرف های مقابل طی چند سال گذشته گواه روشنی 
بر این مدعاست.اظهارات وزیر خارجه آلمان، جدای از »جرزنی« و »قلب واقعیت« 
نشانه ای خطرناک و زنگ خطری برای آینده است، کسی که هنوز خسارتی را که 
ایجاد کرده جبران نکرده است و به جای اعتمادسازی بنا را بر بی اعتمادی بیشتر 

می نهد، در جایگاه مدعی قرار گرفته است.

در جبهه مشترک با آمریکا
اروپــا با این رویکرد، قبحی را برای خلف وعده قائل نیســت و با مواضع جدید، 
دولت های آتی در آمریکا را تشــویق به عهدشــکنی در هرگونه توافقی می کند، 
از طرفــی دیگر، این مواضع و اظهارات نشــان می دهند کــه اروپا در خصوص 
موضوع ایران، در جبهه مشترک با آمریکاست، حال این اشتراک از سر استیصال 
و وابستگی باشد یا اشــتراک اصول، تفاوتی نمی کند، خروج آن تا حدود زیادی 

یکسان است.

چشم امید به اختاف درون ایران
در حالی که مجلس شورای اسامی به عنوان یکی از قوای مستقل، اخیراً مصوبه ای 
را در زمینه لغو تحریم ها به تصویب رســانده است، سه کشــور اروپایی از ایران 
می خواهند که آن را اجرا نکند، طبیعتاً این درخواست خطاب به قوه مجریه است 
که وظیفه اجرای هر قانونی را در کشــور به عهده دارد، در اینجا به نظر می رســد 
اروپایی ها با لطافت خاصی به دنبال تشــدید دوقطبی و اختاف افکنی بین قوا و 
طیف های مختلف در کشــور هستند. این شــیطنت اروپا، ازمه انسجام و اتحاد 
ملی را بیــش از پیش تبیین می کند.اروپا تا به اینجای کار برای حفظ برجام نه 
کاری کرده و نه جدیتی به خرج داده اســت، تنها کار آنها گفتاردرمانی و مطالبه 
یکطرفه از تهران بوده است. دولت های اروپایی نهایت کاری که کرده اند این بوده 
است که منتظر سر کار آمدن دولتی جدید در واشنگتن بوده اند، چون که به خوبی 
به ظرفیت و جایگاه و وزن خود آگاه هستند.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه نیز گفت که اروپا باید ظرفیــت و جایگاه خود را بداند، پس انتظار 
می رود که تصمیم گیران در کشــورمان نیز به اندازه وزن و ظرفیت اروپا به آن و 
بیانیه هایش توجه کنند. وقتی اروپا حاضر اســت خود را تا به این اندازه در قبال 
آمریکا تحقیرشده بداند و ببیند، لزومی ندارد که کشورهای دیگر برای آن ارج و 
جایگاه کاذب بسازند.طبیعتاً اصرار اروپا بر عدم اجرای مصوبه جدید مجلس نه با 
هدف تأمین منافع ملی ایران، بلکه با هدف تضعیف موضع مذاکراتی تهران است 
تا نتواند درباره درخواســت مذاکرات غیرهسته ای مقاومت کند، اگر چنین باشد، 
اقدام منطقی و عقانی اصرار و پافشاری بر اجرای این مصوبه است، تا اینکه هم 
اهرم ایران برای مذاکرات تقویت شــود و هم اینکه طرف مقابل برای بازگشت به 

تعهدات تحت فشار باشد.

 شمخانی در دیدار با فیصل مقداد: 

جهان بدون رژیم صهیونیستی امن تر خواهد بود
فیصل المقداد وزیرجدید امور خارجه سوریه که به تهران سفر 
کرده است، صبح دیروز با دریابان علی شمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون 

مسائل دوجانبه منطقه ای و بین المللی با او گفتگو کرد.
  در این دیدار دریابان شمخانی با اشاره به سطح عالی روابط 
راهبردی ایران و سوریه و با تمجید از نقش مهم و ممتاز این 
کشور در مقاومت منطقه ای علیه اشغالگری و توسعه طلبی 
رژیم صهیونیستی بر ضرورت استمرار و گسترش روابط تهران 
ـ دمشق تاکید کرد.او با بیان اینکه آمریکا با حضور در سوریه 
به دنبال غارت نفت سوریه، حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و 
تقویت و گسترش هســته های تروریستی داعش در منطقه 
اســت، تصریح کــرد: باید به حضور شــرارت آمیز آمریکا در 
منطقه پایان داد.دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره به 
علت وجودی و رمز بقاء رژیم صهیونیســتی که توسعه تجاوز 
به حقوق انســانها و ترور است افزود: جامعه جهانی و مجامع 
بین المللی باید برای ایجاد جهانی امن و آرام دربرابر اقدامات 
این رژیم خون آشــام و ضد بشری قاطعانه بایستد.شمخانی 
تاکیــد کرد: بی تردید جهان، بدون رژیم صهیونیســتی امن 

تر خواهد شــد.وی گفت: دولتمردانی که با حقارت مشغول 
عادی ســازی روابط با رژیم جعلی صهیونیســتی و کمک به 
اجرای نقشــه های امریکا در منطقه هستند فرجامی بهتر از 
قذافی و عمر البشیر نخواهند داشت.دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان با تجلیل از مقاومت مردم و دولت سوریه در 
برابر تجاوز و تروریســم عبریـ  داعشی تاکید کرد: جمهوری 
اسامی ایران هیچگاه ملت و دولت سوریه را در مسیر مبارزه 
با تجاوز گری و نابود ســازی تروریسم تنها نخواهد گذاشت.

شــمخانی تصریح کرد؛ خون پاک فرزندان مقاومت در ایران، 
سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و همه باد اسامی بنیان 
اشغالگری، تجاوز و تروریســم را از منطقه ریشه کن خواهد 
کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ســوریه نیز با قدردانی از 
حمایت های همه جانبه جمهوری اسامی در برابر تروریسم 
و تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: دولت و ملت سوریه 
هیچگاه خاطره جانفشانی و فداکاری سرداران و سربازان ایرانی 
و در راس آن ها شهید قاسم سلیمانی فراموش نخواهند کرد.

او با اشاره به روابط خوب دو کشور در همه حوزه ها بر تقویت و 
گسترش این روابط به ویژه در حوزه های اقتصادی تاکید کرد.

رئیس جمهــور روابط ایران و ســوریه 
را برادرانــه و راهبردی توصیف کرد و 
گفت: جمهوری اسامی ایران همواره 
کنار دولت و ملت سوریه بوده است و 
تا پیروزی نهایی در این مسیر خواهد 
بود. حجت ااســام حســن روحانی 
رئیس جمهــور در دیدار فیصل مقداد 
وزیر امور خارجه ســوریه با تســلیت 
درگذشــت آقای ولید معلــم اظهار 
داشــت: روابط تهران و دمشق بعد از 
پیــروزی انقاب اســامی ایران و در 
دوران حیات حضرت امام راحل و آقای 
حافظ اســد بنیانگذاری شد و امروز با 
اراده و تصمیم مســئولین دو کشــور 
همچنان این روابط با استحکام ادامه 
دارد.وی با تأکیــد بر اینکه جمهوری 
اســامی ایران همواره کنــار ملت و 
بــود، تصریح  دولت ســوریه خواهد 
ایران تصمیم  کرد: جمهوری اسامی 
و اراده ای را که برای حمایت از دولت و 
ملت سوریه به عنوان متحد استراتژیک 
خود داشته است همچنان ادامه خواهد 
داد و همــواره و تا پیروزی نهایی کنار 
سوریه خواهیم بود.رئیس جمهور مقابله 
با اشغالگران صهیونیست و تروریسم را 
هدف مشترک دو ملت ایران و سوریه 
دانست و گفت: تردیدی نداریم که تا 
پایان راه و نابودی تروریست ها باید به 
مقاومت و ایســتادگی خود ادامه داد.

روحانی با اشــاره به اقدام ترامپ برای 
انضمام بخشــی از خاک ســوریه به 
دشمن صهیونیستی تصریح کرد: باید 
تا آزادی سرزمین های اشغالی از جمله 
جوان با اشــغالگران صهیونیســتی 

مقابله کرد.وی همچنین تصریح کرد: 
جمهــوری اســامی ایــران از لحاظ 
سیاسی هم همواره کنار دولت سوریه 
خواهد بود و در این راستا روند آستانه 
را در راســتای حفظ منافع و تمامیت 
ارضی سوریه مفید می داند و با جدیت 
آن را دنبال می کند.رئیس جمهور اقدام 
دولت ســوریه در رونــد اصاح قانون 
اساسی را پسندیده و ارزشمند توصیف 
کرد و گفت: امیدواریم در سال آینده 
میادی انتخابات سراسری در سوریه 
برگزار شود تا مردم و همه جریان های 
سیاسی نظر و رأی خود را اعام کنند.

روحانــی اضافه کرد: هــدف اصلی از 
تروریســم و تحریم، فشار بر ملت ها و 
دولت  های قانونی و مســتقل منطقه 
است، لذا کامًا شــرایط مردم سوریه 

را در برابــر تحریم هــا درک می کنیم 
چرا که در سه ســال گذشته بدترین 
تحریم ها را تجربه کردیم.وی با تأکید 
بر مقاومــت و ایســتادگی ملت های 
منطقه در برابر تروریسم و اشغالگری، 
با یادآوری شهادت شهید سلیمانی و 
شهید فخری زاده گفت: علت و عوامل 
شــهادت این عزیزان کامًا روشــن 
است، هدف دشمنان با شهادت شهید 
سلیمانی این بود که نه تنها از مقاومت 
ملت ایران، بلکه از مقاومت ملت های 
منطقه انتقام بگیرند و با شهادت شهید 
فخری زاده می خواهند از پیشرفت علم 
و تکنولوژی انتقــام بگیرند و در این 
شرایط گرامیداشت یاد شهید سلیمانی 
ادامه راه این شهید بزرگوار با استحکام 
راه مقاومت ملت های منطقه در برابر 

تاریخ و گرامیداشــت شهید  جباران 
فخری زاده ادامه راه تحقیقات و علم و 
امور  پژوهش است.فیصل مقداد وزیر 
خارجه سوریه نیز در این دیدار روابط 
تهران و دمشــق را از ارزشمندترین و 
شــرافتمندانه ترین روابط سیاسی در 
جهان دانست و اظهار داشت: معتقدیم 
ســایر کشــورها باید یاد بگیرند که 
رابطه و دوستی حقیقی چگونه شکل 
می گیرد و چگونه می توان آن را با قوت 

ادامه داد.
وی با تسلیت شهادت شهید فخری زاده 
و ســردار ســلیمانی گفت: کســانی 
که چنیــن جنایت هایــی را مرتکب 
می شــوند، نمی دانند که ریخته شدن 
خون این شــهیدان ما را در رسیدن 
به پیــروزی مصمم تر می کند و مردم 
ســوریه هیچ گاه فداکاری های شهید 
سلیمانی را فراموش نخواهند کرد.وزیر 
امور خارجه سوریه، اقدام دولت آمریکا 
در زیر پا گذاشتن تعهدات و توافقات 
بین المللی را غیرعقانی توصیف کرد و 
گفت: سوریه معتقد است اقدام دولت 
ایران در عقد توافق هســته ای با ۵+1 
بســیار ســازنده و مفید بوده است و 
اقداماتی که در راســتای الزام طرفین 
مذاکره به انجام تعهداتش انجام داده 
است بسیار بجا و سازنده است.فیصل 
مقداد خاطرنشــان کرد: ســال آینده 
میادی انتخابات ریاســت جمهوری 
در ســوریه را برگــزار خواهیم کرد و 
امیدواریم دوستان سوریه همچنان با 
قدرت کنار ما باشــند تا این صحنه را 

هم با پیروزی پشت سر بگذاریم.

فیصل مقداد در دیدار با روحانی:
 مردم سوریه فداکاری های شهید 

سلیمانی را فراموش نمی کنند 

مسئوان پیشــین و کنونی سازمان های جاسوسی 
آمریکا، انگیس و رژیم صهیونیستی شک دارند که 
دولت جدید احتمالی آمریکا در سال 2021 به توافق 
هسته ای جدیدی با ایران برسد. در حالی که برخی 
شنیده ها از تمایل »جو بایدن« رئیس جمهور بعدی 
احتمالی آمریکا برای تغییر توافق هسته ای ایران و 
مشــمول کردن موضوعات دیگر در برجام حکایت 
دارد، اما مســئوان امنیتی آمریکایی، انگیســی و 
صهیونیســتی در حصول این موضوع برای ســال 
بعد شک دارند.به نوشته روزنامه »جروزالم پست«، 
مســئوان ارشد و کنونی ســازمان های جاسوسی 
»ســیا«، »موســاد« و »ام آی6« طی سخنرانی در 
کنفرانــس مجازی اندیشــکده مطالعــات داخلی 
اسرائیل )INSS( از شک خود درباره احتمال به دست 
آمدن توافق فراگیر بزرگ بین ایران و دولت احتمالی 
بایدن در سال 2021 گفتند.در این کنفرانس، »جان 
ســاورز« رئیس پیشــین ام آی 6 و »جان بولتون« 
مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفتند اگر هم قرار 
باشد که توافق جدیدی بین ایران و دیگر کشورهای 
امضاکننده برجام حاصل شــود، بیشتر از یک سال 
طول خواهد کشید.ساورز که در سال های 200۳ تا 
200۷ جزو تیم مذاکره کننده انگلیس با ایران بود، 
اذعــان کرد: »فقط با فشــار حداکثری، راهی برای 
توافق ها )جدید( پیدا نمی کنیم. ایرانی ها، مردمانی 
مغرور هستند«.وی با کنایه به اقدامات جنایت کارانه 
رژیم های آمریکا و صهیونیستی در ترور دانشمندان 
هســته ای و فرماندهان نظامی ایران، تصریح کرد: 
»اســتفاده از زور، ویران کردن، کشــتن افراد ساده 
است. کار دشوار این است که پل )ارتباط( بسازیم، 
اعتمــاد ایجــاد کنیم و فضایی کــه در آن مردم با 

مسالمت کنار یکدیگر زندگی کنند، درست کنیم«.
بولتون که هنوز آتش خوی ضد ایرانی او تند است، 
از دولت کنونی آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« به 
دلیل سهل گرفتن به ایران انتقاد کرده و مدعی شد 
تحریم ها را باید سریعتر و به صورت همزمان اعمال 
می کرد تا ایرانی ها را شــوکه کند.او ضمن اشاره به 
تمایل بایدن برای مذاکره با ایران برای بازگشت به 
توافق هسته ای، اما گفت که رئیس جمهور احتمالی 
آمریکا در آینده وضعیت منطقه را بسیار پیچیده تر 
از حالت کنونی و چیزی که انتظارش را دارد، خواهد 
دید.بر این اساس، »نورمن رول« عضو ارشد پیشین 
سیا - که در حوزه ایران فعالیت داشت - نیز اظهار 
داشت که موضع های ایران و دولت احتمالی بایدن 
در هرگونه مذاکرات آتی، بســیار از یکدیگر فاصله 
داشــته و تاش برای هرگونه توافق فراگیر، بسیار 
طوانی خواهد شد.رول البته افزود با اینکه احتمال 
حصــول توافــق فراگیر در زمان کم بســیار پایین 
است اما ممکن است اعتمادسازی های کوتاه مدتی 
به شــکل توافق موقــت صورت بگیرد.به نوشــته 
جروزالم پست، وی تحلیل کرد ایران فقط زمانی به 
تبعیت کامل از برجام برمی گردد، که مطمئن شود 
آمریکا راهی برای بازگشت ساده و سریع به مکانیسم 
احیای تحریم های ســازمان ملل نداشته باشد.این 
مقام ســابق سیا همچنین گفت اتحاد جهانی برای 
مقابله با برنامه موشکی و فعالیت های »ثبات زدای« 
ایران در منطقه نمی بیند. »زوَهر پالتی« مقام ارشد 
وزارت جنگ رژیم صهیونیســتی نیــز با تعبیری 
مشابه، گفت: »ایرانی ها درباره هیچ چیزی مصالحه 
نخواهند کرد... من با انتظارات زیادی )درباره توافق 
جدید( وارد ســال 2021 نمی شوم«.بر این اساس، 

»عامــوس یادلین« رئیس پیشــین رکن اطاعاتی 
ارتش رژیم صهیونیســتی و مدیر کنونی اندیشکده 
INSS، در این جلســه گفت:  »چیزی که واقعا مهم 
اســت، بســتن حفره های برجاِم قدیمی است. رها 
کردن اهرم فشــاری که دولت ]دونالــد[ ترامپ با 
کارزار تحریم های فشار حداکثری ایجاد کرده، آنهم 
بدون گرفتن امتیازی از ایران در حوزه موشک های 
بالستیک و فعالیت های ثبات زدای منطقه ای آن، یک 
اشتباه بزرگ است«. پیش از این، بایدن در مصاحبه 
با روزنامه »نیویورک تایمز« ضمن تشــریح مواضع 
خود برای ماه های اولیــه دولت احتمالی اش، گفته 
بود هنوز بر سر موضع بازگشت به برجام،  به عنوان 
»نقطه شروعی برای مذاکرات آتی« و همچنین به 
شــرط تبعیت مجدد ایران از محدودیت ها ایستاده 
است. دولت آمریکا اردیبهشت ماه سال 1۳9۷ از این 
توافق خارج شد و ضمن اعمال تحریم های متوقف 
شده ذیل این توافق، تحریم های دیگری علیه ایران 
وضــع کرد. تروئیکای اروپــا علی رغم مخالفت های 
لفظی با خروج آمریــکا از برجام به وعده های خود 
برای جبران آثار این خروج عمل  نکردند. جمهوری 
اســامی ایران در واکنش به بی عملی کشــورهای 
اروپایی در ۵ گام طبق مفــاد برجام تعهدات خود 
ذیل این توافق را کاهش داد.عاوه بر این نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی در چارچــوب گام های 
کاهش تعهدات هسته ای و نامه رئیس جمهور ایران 
به کشــورهای اروپایی، در پاســخ به روند اقدامات 
خصمانــه آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران و 
همراهی کشورهای اروپایی با آن روز سه شنبه طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به تصویب نهایی 

رساندند.

جروزالم پست:
 شک و تردید مقامات سیا، موساد و ام آی۶ درباره توافق ایران با بایدن در ۲۰۲۱
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بیل گیتس بنیان گذار شــرکت "مایکروسافت" پیش بینی کرده که 
ممکن است تا بهار ســال ۲۰۲۱، با افزایش پیشرفت های پزشکی 
در مبارزه با ویروس کرونا، تقریبا ۶ واکسن کووید-۱۹ تایید و آماده 
توزیع شــوند. بیل گیتس، کارآفرین موفق، گفت: "من انتظار دارم 
که حدود ۶ واکســن تایید شــده در ســه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در 
اختیار داشته باشیم." وی اظهار کرد: عاوه بر واکسن فایزر و بیو ان 
تک )Pizer-BioNTech( که قبا انتخاب شده اند، واکسن مدرنا 
)Moderna(، آسترازنکا )AstraZeneca(، جانسون و جانسون 
) Johnson & Johnson( و نوواکس )Novavax ( نیز احتماا 
طی ماه های آینده مجوز دریافت خواهند کرد. البته وی نام ششمین 

واکسن را ذکر نکرد. 

وقتی آفتاب صورت شما را گرم می کند، چیزی فراتر از پرتوهای نور 
را به ســوی شما می فرستد و آن نوترینوها هستند، این ذرات شبح 
مانند فقط با ردی از جرم به سوی ما می آیند. تریلیون ها ذره نوترینو 
هر ثانیه وارد بدن ما می شوند و به سطح زمین می رسند و با سرعتی 
نزدیک به سرعت نور از زمین عبور می کنند. دانشمندان سالها این 
رگبار نوترینوها را موشــکافی و بررسی کرده اند تا بفهمند که دقیقا 
چگونه خورشید آنها را تولید و پرتاب می کند. در حالی که ۹۹ درصد 
انرژی خورشید از یک نوع همجوشی تأمین می شود، مدت ها تصور 
می شــد که یک درصد باقیمانده طی یک واکنش دوم و پیچیده تر 
به وجود می آید و پس از دهه ها فعالیت آزمایشی، فیزیکدانان برای 
اولین بار نوترینوهای حاصل از این واکنش نادر را تشخیص داده اند. 

حشــره خوار اتروسی که کوچکترین پستاندار خشک زی است یک 
ترفند دقیق برای صرفه جویی در مصرف انرژی در زمستان دارد زیرا 
این پستاندار می تواند مغز خود را منقبض/ کوچک کند. این حشره 
خوار که وزنش ســنگین تر از یک کارت بازی نیســت، هر روز باید 
هشــت برابر وزن بدن خود غذا بخورد و بنابراین نمی تواند به خواب 
زمســتانی برود. اخیرا گروهی از محققان با استفاده از اسکن ام آر 
 somatosensory(آی متوجه منقبض شدن قشر امسه /حسی
cortex( مغز این حشــره خوار که اطاعات حسی را از شارب های 
خود پردازش می کند، شــدند. شارِب به نوع ویژه ای از مو یا پرهای 
حســگر در بعضی جانوران، به ویژه پســتانداران و پرندگان، گفته 

می شود. 

تا بهار آینده 6 واکسن کووید-19 
در دسترس خواهد بود

 داخل خورشید دقیقا
 چه چیزی است؟

این حشره خوار در مصرف انرژی 
صرفه جویی می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دیدار دوستانه تیم های هنرمندان حامی با جانبازان و معلولین قطع عضو

تقلب آایندگی در 15 درصد پیکاپ های دیزلی آمریکا
تحقیق انجام شده توسط بخش هوای آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا نشان می دهد مالکان پیکاپ های دیزلی در این کشور 
به صورت گســترده ای از دستگاه های تقلب آایندگی اســتفاده می کنند. AED تخمین می زند در ۱۰ سال گذشته کنترل های 
آایندگی از بیش از ۵۵۰ هزار دســتگاه پیکاپ دیزلی این کشــور حذف شده است. حذف این سیستم ها بیش از ۵۷۰ هزار تن 
اکسید نیتروژن اضافی و ۵ هزار تن ذرات آاینده اضافی وارد هوا می کند. ذکر این نکته مهم است که مطالعه یاد شده فقط مختص 
پیکاپ های دیزلی کاس ۲ و ۳ با وزن مخصوص بوده و خارج از این محدوده را شامل نشده است. در کل AED می گوید ۵۵۰ 
هزار دســتگاه پیکاپ دارای این نقیصه هستند که حدود ۱۵ درصد از کل پیکاپ های دیزلی را شامل می شود، خودروهایی که 
قبًا با این سیستم های کنترل آایندگی تائید شده بودند. نیتروژن اکسید اضافی تولیدی توسط این خودروها معادل اضافه شدن 
بیش از ۹ میلیون دستگاه پیکاپ دیزلی به جاده های آمریکا می باشد. اگرچه قانون هوای پاک آمریکا دست کاری در سیستم های 
کنترل آایندگی را ممنوع کرده اما AED می گوید چندین کمپانی و سازنده شخصی اقدام به فروش و نصب سخت افزار و نرم افزار 

طراحی شده برای تقلب در آایندگی این خودروها می کنند. 

کاراته رسما از المپیک 2024 کنار گذاشته شد
پس از تصمیم سال گذشته کمیته اجرایی بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، جدول رشته های حاضر در این رقابت ها منتشر شد و 
با وجود تاش فدراسیون جهانی کاراته، رشته کاراته از المپیک پاریس کنار گذاشته شد. کمیته اجرایی بازی های المپیک ۲۰۲۴ 
پاربس، اوایل سال گذشته پس از برگزاری جلسه اعام کرد رشته رزمی کاراته از جمله رشته هایی است که در بازی های المپیک 
۲۰۲۴ حضور نخواهد داشت. هر چند فرانسه از قدرت های کاراته جهان محسوب می شود و فدراسیون جهانی کاراته نیز به این 
تصمیم معترض شد اما اعتراضات در نهایت راه به جایی نبرد و با اعام رسمی رشته های حاضر در المپیک پاریس مشخص شد 
کاراته جایی در این رقابت ها نخواهد داشــت. کاراته برای نخستین بار قرار است در المپیک توکیو حضور داشته باشد اما کمیته 
اجرایی المپیک پاریس حاضر نشد این رشته برای دومین مرتبه در المپیک ۲۰۲۴ حاضر شود. ایران نیز یکی از قدرت های کاراته 

جهان محسوب می شود و از شانس های کسب مدال برای ورزش ایران در المپیک توکیو خواهد بود. 

مقبلی تو دست ر دامان تو مقبل زدم
این وصیت هم پدر کردست هم مار مرا گار آزری باد امت حِرز اراهیم بِن  آزر مراا بود ر شعر من  نَعتِ ن یح باشد اندر دفتر و دیوان من باد پُ مدح تو هم دیوان و هم دفتر مراا مدا ر ثنای تو زبان پُ مدح ا محشر مرااز سعادت باد ا محشر بقای جسم تو ش تو چون فّرخی ر شاری چاکر مراچون قَهستانی تو را چاکر بسی ر مهتری

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ و عرصه فرهنگی 
کتاب »فرهنگ و عرصه فرهنگی )اصول، مبانی، ضرورت ها 
و مسئولیت ها(« از رهنمودهای آیت اه العظمی خامنه ای، 
رهبر انقاب، گردآوری و تنظیم شــده است. همان طور 
که از عنوان مشخص است موضوع کتاب فرهنگی است. 
ایــن کتاب در قطع رقعی با تعــداد صفحات ۳۷۰ برای 
اولین بار در سال ۱۳۸۸ توسط موسسه فرهنگی هنری 
قدر وایت، منتشــر شده و در سال ۱۳۹۴ به چاپ سوم 
رسیده است. این اثر، بحث فرهنگ و عرصه فرهنگی را 
از کام رهبر معظم انقاب اسامی که به اعتراف فرهنگ 
شناسان، احاطه و تسلط عمیق و گسترده ای بر این مقوله 
دارند؛ در معرض افکار و اندیشــه مردم مسلمان، به ویژه 
جوانان و دانشجویان قرار می دهد. فرهنگ مثل آب، هوا 
و غذا، از ضروریات زندگی اســت. فرهنگ شــکل و شیوه زندگی، آداب و رســوم و عادات مردم است. 
فرهنگ تجلی باورهای یک ملت در عرصه حیات فردی و اجتماعی اســت. به همین جهت مثل آب و 
هوا و غذا، هرچه پاک تر و سالم تر باشد، آن ملت، با نشاط تر، سالم تر و سعادتمند خواهد بود. در چنین 
دنیای بی فرهنگی با سردمداران آلوده و شیطان صفت و شرارت آفرین، نظامی قد برافراشت که مبتنی 
بر فرهنگ اسام بود. اسامی که توانمندی های الهی خود را در انسان سازی و تمدن آفرینی، نشان داده 
بود. اینک در عصر فرهنگ مادی، این ندای اســام است که مجدداً انسان ها را به هویت فطری و الهی 
خویش می خواند و بطان تئوری های غربی را روشــن و قطعی می ســازد. این اسام است که جوامع 
بشری و مسلمانان را به مردم سااری دینی و احیای ارزش های انسانی و استقامت در برابر آلودگی ها و 
زورگویی های شیاطین فرامی خواند. جمهوری اسامی، الگویی ارائه داد که نظام فکری و سیاسی لیبرال 

دمکراسی غرب را در چالشی عظیم قرار داد.

آبتین گلکار 
آبتین گلکار با اعام خبر انتشار ترجمه اش از وادیمیر 
ناباکوف، می گوید: ناباکوف نویســنده ســخت خوانی 
اســت و نثر دشــواری دارد اما جالب است در ایران 
خوش شانس بوده و از کارهایش استقبال شده است. 
این مترجم ادبیات روســیه درباره کتاب جدید خود 
گفت: »بازگشت چورب« مجموعه  چند داستان کوتاه 
از وادیمیر ناباکوف است؛ معموا او را با رمان هایش 
می شناسند، ولی داستان های کوتاه او نیز ارزش ادبی 
و هنری فراوانی دارند. این داستان ها بیشتر به دوران 
اول نویسندگی او که به زبان روسی می نوشت و دوران 
مهاجرتش به اروپا بازمی گــردد. این کتاب گزیده ای 
از داســتان های دو سه مجموعه اوســت که برای ما 
ملموس تر اســت و خواننده ایرانی راحت تر آن ها را درک می کند. او افزود: زبان اصلی داستان های 
این مجموعه روســی است. »بازگشت چورب« شامل داســتان های از ما بهتران، تصادف، کوتوله 
ســیب زمینی، بازگشت چورب، برایتن اشترتر-پائولینو، تیغ، رنجش، بادرنجبویه، موسیقی و اعام 
خبر اســت که در نشر چشمه منتشــر شده اســت. گلکار درباره وضعیت کتاب های ناباکوف در 
ایران بیان کرد: ناباکوف، چه در زبان انگلیسی و چه در زبان روسی، نویسنده سخت خوانی است، 
کتاب هایش به گونه ای نیســت که عامه مردم از آن ها ســردر بیاورند و با زبان خاص می نویسد و 
نوشته هایش پیچیده اســت. خود او هم می گوید که برای عامه مردم ننوشته است و مخاطبانش 
خاص هســتند. او با تاکید بر این که نثر ناباکوف دشــوار و فهم آن برای عامه مردم مشکل است، 
گفت: جالب اســت که او در ایران نویسنده خوش شانسی بوده و از بسیاری از آثارش ترجمه های 

خوبی وجود دارد. 

فرهنگ

ســهیا جبری طراح لباس می گوید، بــا توجه به اینکه 
گنجینه ای از لباس های اقوام را داریم اما گدایی لباس های 
غربی را می کنیم و کپی دســته هــزارم چینی و دیگر 
برندها را اســتفاده می کنیم. بررسی پوشش اقوام ایرانی 
متضمن این نکته اســت که جدا از بافت فرهنگ ملی و 
بومی، عوامل مهم دیگری در شیوه و نوع پوشش به مثابه 
گونه ای از سبک زندگی مؤثر بوده اند و لباس تحت تأثیر 
این عوامل شرایط و دوره های مختلف دگرگونی را تجربه 
کرده است. بررسی هر کدام از این عوامل نیازمند مطالعه 
چند جانبه است چرا که هیچ یک از آن ها مفهومی مجرد 
و مستقل نیستند و با مؤلفه های مختلف و متنوع دیگری 
پیوند دارند. البته مبحث مهم و اساســی در نوع پوشش، 
شــیوه دوخت، جنس پارچه ها و تزئینات اســت که در هر قوم جاذبه های دیدنی پوشش ها را می بینیم، 
زمانی که به پوشش کرمانج، قزلباش، لر، ترک، گیلک، بلوچ و… نگاه می کنیم تفاوت های گسترده ای را 
می بینیم. امروزه این نوع پوشش بسیار کم استفاده می شود و تقریباً فراموش شده اند، به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان، طراحان و متولیان حوزه مد و لباس باید در این زمینه ها ورود پیدا کنند تا این نوع پوشش 
در جامعه احیا شود. درباره لباس اقوام و مهجور ماندن آن ها می گوید: فرهنگی به وجود آمده که قدمت اش 
به دوران قاجار و ناصرالدین شاه برمی گردد زمانی که آنان به فرنگ رفتند مرعوب شدند که پوشش و زبان 
آن ها بسیار خوب و پیشرفته است و ما عقب مانده هستیم و کشور ما باید خودش را به درجه آن ها برساند. 
این امر باعث شد که پوشش کشورمان تحت تأثیر این اتفاقات قرار گیرد و این موضوع تا دوران پهلوی 
دوم تداوم پیدا کرد. من به خاطر دارم که در کشور ما بیشتر مد و پوشش تحت تأثیر ُمدی که در سریال ها 

رواج دادند، قرار گرفت و پوشش سنتی کشورمان به آرامی به حاشیه رفت.

گنجینه لباس اقوام


