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وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور ترکیه، در توئیتر نوشت که او درباره جدایی مناطق شمالی ارس از ایران شعر خواند اما 
هیچکسی نمی تواند درباره »آذربایجان عزیز ما« صحبت کند. »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران دیروز )جمعه( به برخی اتفاقات 
و صحبت های انجام شــده در رژه نظامی روز گذشــته در باکو واکنش نشان داد.ظریف در صفحه توئیتر خود نوشت: »به اردوغان نگفته بودند شعری که به 
غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است!«وی ادامه داد: »آیا او نفهمید که علیه استقال جمهوری 

آذربایجان سخن گفته است؟ هیچکس نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند«...

www.sobh-eqtesad.ir

ظریف خطاب به اردوغان:
 هیچکس نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند
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حقوق بشر، پوشش گناه حاکمان بر بشر
هر ســاله  ســازمانهای با اصطاح حقوق بشری دهم دسامبر را 
که با عنوان روز حقوق بزرگداشــت اعامیه حقوق بشر نامیده 
میشــود به نوعی جشــن گرفته و بدون ذکــر آنچه در این ۷۲ 
ســال بر بخشی از بشریت رفته به چشم پوشی از ظلم حاکمان 
زر و زور و تزویر در جهان ادامه میدهند. شاهد ماجرا همین جا 
کنار دســت ما در روز چهارشنبه ۹ دســامبر مطابق با ۱۹ آذر 
۱۳۹۹ اتفاق افتاده است ..میشل باشله،  کمیسرعالی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد در یک سخنرانی با صراحت تمام می گوید 
به رئیس جمهوری جدید ایاات متحده امید زیادی بسته است.

زیرا که او نســبت به مجموعه ای از تعهدات مطرح شده بسیار 
امیدواری داده اســت  و این امید واری شامل رفتاری است که 
زمان ریاســت جمهوری جو بایدن  اقداماتــی در جهت بهبود 
بخشیدن به وضعیت حقوق )بشر( در کشورش و جهان گام های 
موثری بردارد. بصورت تئوریک و البته نه در عمل مجمع عمومی  
ســازمان ملل متحد در ســال ۱۹۴۸ میادی  اعامیه جهانی 
حقوق بشر را تصویب کرد. به همین مناسبت در سالگرد هفتاد 
و دومین سال صدور این اعامیه امسال روز حقوق بشر کمپین 
یک ســاله برگزار می کنــد تا هفتادو دومین ســالگرد اعامیه 
جهانی حقوق بشــر را جشن بگیرد، یک سند تاریخی که حقوق 
مســلمی را اعام می کند ، که همه به عنوان یک انسان صرف 
نظر از نژاد ، رنگ ، مذهب ، جنســیت ،زبان، عقاید سیاســی یا 
عقاید دیگر ، منشــأ ملی یا اجتماعــی ، ثروت ، تولد یا هر مقام 
دیگر از آن برخوردار هســتند.  همه جا خوانده و شنیده ایم که 
حقوق بشر با توسعه پایدار در همه جهان رابطه مستقیمی دارد 
بگونه ای که بدون تحقق حقوق بشــر به توسعه پایدار نمی توان 
امیدوار بود. حقوق بشــر هســته اصلی اهداف توسعه پایدار در 
همه جهان  اســت و درغیاب کرامت انسانی، امکان دستیابی به 
توسعه پایدار نه بطور شــکلی و نه بلحاظ مفهومی وجود ندارد. 
فضای تبعیض در جهان امروز آبروی اعامیه حقوق بشر را برده 
اســت. زیرا قرار بوده در جهان صلح پایدار و حقوق متســاوی 
برای همه افراد بشــر رعایت شود اما در همین کنفرانس خبری 
خانم میشــل باشــله از میان تعهدات وعده داده شــده توسط 
رئیس جمهوری آینده ایاات متحده به مواردی همچوین برنامه 
رسیدگی به حقوق مهاجران جوان،  افزایش شمار اسکان مجدد 
پناهجویان،  پایــان دادن به جدایی خانواده ها، حمایت از حقوق 
بهداشت جنسی و باروری، ریشه کن کردن نژادپرستی نظام  مند 
و ممنوعیت شــکنجه اشاره کرده و گفته که به تحقق همه این 
وعده  هاتوسط رئیس جمهوری جدید آمریکا  خوشبین و امیدوار 
اســت. این سخن رانی در همین کامات کوتاه نشان میدهد که 
میزان اعمال و تســری حقوق بشــر در جهان و حتی در آمریکا 
بعنوان مهد آزادی چه میزان بوده اســت؟ از اتفاقات جالب این 
اســت که  مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشــنبه ۲۰ 
آذر با انتشــار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، گفته 
اســت که : »ایاات متحده در روز جهانی حقوق بشر، حقوق و 
آزادی هایی را که در اعامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ درج 
شــده است،  راگرامی می دارد.« او گفته است که این روز، برای 
مردم آمریکا طنین خاصی دارد؛ چرا که ایاات متحده نخستین 
کشــوری بود که بر اساس این باور که »همه افراد یکسان خلق 
شده  اند و خالق شــان به آنها حقوقی مسلم داده است، بنا شد«. 
این بیانیه را کنار بیانات خانم میشــل باشــه کمیسریای  عال 
حقوق بشــر که از رئیس جمهــوری اینده آمریــکا توقع دارد 
اقدامــات مهمی را انجام دهد میگــذارم و کاما واضح می بینم 
که » حقوق بشــر پوشش گناهان بشر هایی امثال مایک پمپئو 
واقع شــده و در جهان بطور واضح در عمل و اجرا  حقوقی برای 
اعظم مردم جهان  متصور نبوده اســت. فاصله حقوق بشری که 
آمریکا و طرفداران او از ۷۲ سال گذران بر صدور اعامیه حقوق 
بشــر تا آمروز تحقق بخشــیده اند تا حقوق بشری که اسام به 
جهان عرضه نموده از ازمین تا آســمان اســت . دولتهای عضو 
سازمان کنفرانس اســامی, متن اعامیه حقوق بشر اسامی را 
تصویــب نموده اند که در مقدمه آن آمده کــه »»  با ایمان به 
اه, پــروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشــنده نعمتها, 
خداوندی که انســان را به بهترین وجــه آفریده و به او حیثیت 
داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند, خداوندی که آبادانی 
و اصاح زمین را بر عهده بشــر گذارده و امانت تکالیف الهی را 
بر گردن او نهاده و آن چه در آســمانها و زمین اســت همگی را 
تحت تصرف وی قرار داده و با تصدیق رســالت محمد)ص( که 
خداوند ایشــان را به هدایت و آیین راســتین فرستاده و وی را 
رحمتی برای جهانیان, و آزادگری برای بردگان و شــکننده ای 
برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است, پیامبری که برابری 
را میان همه بشــریت اعام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر 
دیگران جز در تقوی قائل نشــده, و فاصله ها و اکراه را از میان 
مــردم برچید, مردمی که خداوند آنــان را از روح واحد آفریده 
است و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب, که ساختار اسام بر 
پایه آن استوار شــده است, عقیده ای که بشریت را فراخواند تا 
جز خدا, کســی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند 
و احدی را به عنوان خدا به جای اه نگیرند, عقیده ای که پایه 
راســتین آزادی مسؤوانه بشــریت و حیثیت آنان را پی ریزی 
کرده و رهایی انسان از بردگی را اعان نموده است««.در همین 
شرایط کرونا جهان شاهد بردگی بخش ۸۰ میلیون نفری مردم 
در همان مهد آزادی که پمپئو آن را گرامی میدارد بوده اســت. 
لذا با صراحت میتوان گفت صدور اعامیه بشر متضمن اقداماتی 
با دو اســتاندارد بوده است که یکی بانی فقر و فاکت و دیگری 

حامی زرو زور و قدرت و فئودالیسم مدرن بر بشر بوده است.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

۲۳۲ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناســایی و فوتی ناشی از کووید۱۹ در کشور را اعام کرد. دکتر 
سیماســادات اری گفت: تا دیروز ۲۱ آذر ماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹هزار و ۵۹۴ بیمار 
جدید مبتا به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی شد که یک هزار و ۴۰۸ تن از آنها بستری شدند.وی گفت: 
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۹۲هزار و ۶۱۷ تن رسید.به گفته اری، متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۵۱ هزار و ۷۲۸ نفر رسید.ســخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا کنون ۷۸۷هزار و ۸۵۳ نفر از 
بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی افزود: ۵۷۶۰ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری ادامه داد: تا کنون ۶میلیون و ۶۱۱هزار و ۷۸۳ 

آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

رئیس  جمهور گفت: آمریکایی ها فهمیدند در تحریم ملت ایران اشتباه تاریخی مرتکب شدند و ما امیدواریم در آینده این اشتباه توسط حاکمان بعدی در 
کاخ سفید جبران شود.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز )پنجشنبه( در مراسم افتتاح راه آهن خواف-هرات که با حضور رئیس جمهور 
افغانستان برگزار شد، اظهار کرد: امروز روز سام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران است. دو ملتی که از یک ریشه، تاریخ، 
فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همســایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند.روحانی گفت: امروز به عنوان یکی از 
روزهای تاریخی در روابط دو ملت افغانســتان و ایران اســت. روابط ما از طریق دل ها، اندیشه، فرهنگ ها و رفتارها و تاش ها بوده است و ریل راه آهن 
این پیوند را مستحکم تر می کند.وی ادامه داد: امروز، روزی توام با شادمانی برای دو دولت افغانستان و ایران است و من به سهم خودم بسیار خوشحالم 
که گرچه نشد به خاطر شرایط بهداشتی و کرونایی در کنار همدیگر و حضور فیزیکی این افتتاح را انجام دهیم ولی از طریق فضای مجازی این افتتاح 
بزرگ را با فرمان دو رئیس جمهور شاهد خواهیم بود و مطمئناً این روز به عنوان یک روز تاریخی برای ما فراموش ناشدنی است.روحانی گفت: امروز یک 
روز تاریخی و به یاد ماندنی برای تاریخ دو کشور بزرگ ایران و افغانستان است. ۲۰ آذر سال ۹۹ یاد ما خواهد ماند. این تاریخ، تاریخ اتصال دو سرزمین 
دوست از طریق راه آهن با اعدادی است که برای ما ایرانیان با میمنت و مبارکی توام است.رئیس جمهور ادامه داد: ما عدد ۲۰ را به عنوان نمره عالی و 
خوب و به کسی که می خواهیم بگوییم کار بسیار خوبی انجام داده است، می دهیم و امروز شاهد روزی هستیم که مقارن با ۲۰ آذر و همچنین دسامبر 
سال ۲۰۲۰ است. بنابراین این خط تاریخی ما با سه ۲۰ آغاز شده است.وی خطاب به رئیس جمهور افغانستان گفت: روابط دو کشور ایران و افغانستان 
به عنوان دو کشور برادر، مسلمان، دوست و همسایه تنها از طریق همزبانی نیست. بلکه از طریق همدلی هم است. به گونه ای که در شعری آمده است 
که همدلی از همزبانی خوش تر است.روحانی اظهار داشت: ایران و افغانستان امروز دارای هم سرنوشتی هستند و سرنوشت هر دو کشور یکی است. ثبات، 
امنیت و توسعه منطقه در سایه ثبات، امنیت و توسعه هر دو کشور است. توسعه افغانستان توسعه ماست و امنیت افغانستان امنیت ماست و ثبات در 
افغانستان به معنای ثبات ما و همه کشورهای منطقه است.رئیس جمهور تصریح کرد: ریشه روابط ایران و افغانستان در فرهنگ، تاریخ و زبان است و این 
موضوع مربوط به امروز نیست بلکه مربوط به هزاران سال پیش است و البته همسایگی ما یک انتخاب نیست بلکه تقدیر و سرنوشت تاریخی است. اما 
بهره مندی ما از سایه یکدیگر  به اراده ما بستگی دارد.وی تاکید کرد: اراده دولت و ملت ایران این است که دو کشور از همه نعمت هایی که امکان پذیر 
است به نفع همدیگر بهره برداری و استفاده کنند. زمانی که از مرزها و بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز ایران و افغانستان سخن می گوییم، معموا در مغز 
نوعی از فاصله سخن گفتن است اما زمانی که از راه، پل و رودخانه سخن می گوییم، اینجا از یگانگی و همبستگی حرف می زنیم.روحانی اظهار داشت: 
این همبستگی باعث رونق بیشتر در زندگی مردم افغانستان می شود و ما همیشه در کنار تاریخ و ملت افغانستان بودیم. روزی که کشور افغانستان توسط 
شوروی سابق اشغال شد، همان روز امام خمینی )ره( سفیر شوروی را احضار کردند و با این سفیر سخن گفتند و فرمودند که کار شما غلط و اشتباه 
اســت و ملت افغانســتان روزی شما را از سرزمین خود بیرون می رانند.رئیس جمهور متذکر شد: همچنین در طول جهاد مردم افغانستان، ملت ایران 
در کنار ملت افغانستان بود و پیروزی و شادی شما، پیروزی و شادی ما بود.وی تاکید کرد: ما افتخار داریم که در طول این چهل و چند سال، میزبان 
میلیون ها نفر مردم افغانســتان در این ســرزمین بودیم. میزبانی ایران برای همسایه گرامی و دوست خود یعنی افغانستان توام با آموزش رایگان  برای 
فرزندان ملت افغانستان بوده است که بیش از ۴۰۰ هزار نفر دانش آموز افغانی در کاس های درس ما آموزش می بینند و از بهداشت و درمان رایگان ما 
استفاده می کنند و در ماجرای کرونا به همان نسبت که به مردم ایران خدمت دادیم، بدون هیچ فاصله و امتیازی به مردم افغانستان هم خدمت دادیم.

روحانی افزود: ما امروز معتقدیم که فرهنگ و تاریخ ایران و افغانستان در هم تنیده است و به همان نسبت باید بازار و اقتصاد ما هم در هم تنیده باشد. 
برای اینکه اقتصاد دو کشور را در کنار یکدیگر و ارتباطات تجاری و اقتصادی مان را در حد مطلوب برسانیم، اولین قدم زیرساخت هاست.رئیس جمهور 
خطاب به رئیس جمهور افغانستان گفت: با حضور شما و آقای مودی، ما راه آهن چابهار را افتتاح کردیم که آن روز، روز تاریخی سه ملت بود و با حضور 
ویدیو کنفرانسی جنابعالی، راه آهن ایران به افغانستان را افتتاح کردیم که دومین راه آهن در شرق ایران است.وی ادامه داد: راه آهن میرجاوه، راه آهن 
اول ما بود که ما را به پاکستان متصل می کند و راه آهن خواف-هرات، راه آهن دوم شرقی ماست که ما را به افغانستان متصل می کند و از شمال، ما در 
سرخس، اینچه برون و جلفا و رازی و در آینده نه چندان دور اتصال ما از کرمانشاه به خانقین و از خرمشهر به بصره راه های ارتباطی دیگری است که 
ما را به شرق و غرب متصل می کند.روحانی گفت: افتتاح راه آهن خواف-هرات می تواند مورد استفاده و بهره برداری مردم افغانستان قرار گیرد. درآینده 

نزدیک امیدواریم که روزنک به هرات متصل شود.

اشرف غنی: افتتاح راه آهن خواف-هرات باعث جهش اقتصادی ایران وافغانستان می شود
رئیس جمهور افغانستان گفت: افتتاح پروژه تاریخی راه آهن خواف-هرات به مثابه گام مهم در جهت توسعه و جهش اقتصادی ایران و افغانستان است.، 
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز )پنجشنبه( در مراسم افتتاح راه آهن خواف-هرات که با حضور ویدئو کنفرانسی حجت ااسام حسن روحانی 
برگزار شد، اظهار کرد: خوشحال هستم که شاهد بهره برداری از پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف-هرات هستیم که نتیجه تاش های خستگی ناپذیر 
هر دو کشور در عرصه اتصال قوی و رسیدن به رفاه اقتصادی است.وی خطاب به روحانی بیان کرد: آرزو داشتم که در افتتاح این پروژه بزرگ به صورت 
حضوری با جناب شما اشتراک نمایم اما محدودیت ناشی از ویروس کرونا باعث شد این پروژه حیاتی را به صورت غیرحضوری و از طریق ویدیو کنفرانس 
افتتاح کنیم.رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد: با استفاده از فرصت می خواهم مراتب عمیق همدردی مردم خود را با مردم جمهوری اسامی ایران که 
با موج دوم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، ابراز کنم.اشرف غنی اظهار داشت: از کمک های شما در مهار کردن موج اول ویروس کرونا و توجه 
خاص تان در بهبود مهاجران افغانستان در ایران تشکر می کنم.وی خطاب به روحانی ادامه داد: از حضور شما در افتتاح این پروژه حیاتی استقبال می کنم 
و از بارگاه خداوند متعال برای همه مردم دنیا و به ویژه مردم متدین ایران و افغانســتان توفیق رهایی از موج دوم کرونا را مســالت می کنم.رئیس جمهور 
افغانستان تاکید کرد: تکمیل این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات 
شبانه روزی و جانفشانی های مسئوان، طراحان، کارگران و همه دست اندرکاران این پروژه مهم است.وی گفت: افتتاح این پروژه تاریخی را به مثابه گام 
مهم در جهت احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور به فال نیک گرفته و از آن استقبال می کنیم. همچنین از همه همکارانی که در محل افتتاح 
پروژه حضور دارند، قدردانی می کنم.اشرف غنی در سخنان پایانی خود گفت: امروز یک روز تاریخی است و همه ما براساس اراده و منافع مشترک به ثبات 

و هماهنگی رسیدیم. افتتاح این پروژه تاریخی را به هر دو ملت تبریک می گویم.

ابهامات نفتی ایحه بودجه 1400

از پیش بینی ۷۰ هزار میلیارد تومانی تا نقش بورس در فروش نفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای 
داخلی در شأن مردم ما نیست

 هدفگذاری ارتقای ترانزیت از ایران
 به 50 میلیون تن 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای داخلی در شأن مردم ایران نیست، 
از نهایی شــدن بسته ارائه شــده برای اصاح صنعت خودرو در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد که بایستی 
رقبای جدید در حوزه خودروســازی وارد شــوند. علیرضا رزم حسینی در نشســت هم اندیشی خود با مدیران 
رسانه های کشور،   کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل را در شان مردم ایران ندانسته و اظهار کرد: 
بسته اصاح صنعت خودرو را ارائه کرده ایم که به زودی نهایی می شود. این در حالی است که باید رقبای جدید 

در حوزه خودروسازی وارد شده....

 بازنگری مزد ۹۹ کارگران

هدف بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد
حمایتپولیازبورستورمراافزایشمیدهد

طادرسایهکروناوبرگزیت
معامات آتی طا روز گذشــته روند کاهشــی خود را ادامه داد و دستاوردهای دو روز پیشتر معاماتی را 
تحت تاثیر قرار داد. به نظر می رسد در شرایط فعلی نقش پناهگاه امن فلزات گرانبها از سوی سرمایه گذاران 
کمرنگ تر شده و برای بازگشت به مدار صعود نیاز به یک جرقه اساسی وجود دارد. در شرایطی که ریسک 
گریزی ســرمایه گذاران کاهش یافته، بازار فلزات گرانبها تحت فشــار قرار گرفته است. بر این اساس روز 
گذشــته طای آتی فوریه با کاهــش ۴.۴۰ داری به قیمت ۱۸۳۴.۱۰ دار و نقــره آتی مارس در بازار 
کومکــس نیویورک با کاهش ۰.۰۴ داری به قیمت ۲۴.۰۲ دار مورد معامله قرار گرفت.اگرچه انتشــار 
ادعای بیکاری هفتگی ایاات متحده روز گذشته بازار فلزات گرانبها را تحت تاثیر قرار داد و مانع از ریزش 
بیشتر قیمت ها شد اما در نهایت معامات در روندی نزولی به پایان رسید.بانک مرکزی اروپا هم روز گذشته 
برنامه خرید اوراق قرضه خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو افزایش داد، در حالی که انتظار می رفت اقدامات 
جدید اتحادیه اروپا بر بازارها تاثیر مثبت بر جای بگذارد اما تاکنون واکنش کمی از بازار شــاهد بوده ایم.

بانــک جهانی گزارش داد که خروجی صندوق مبادله ای بورس طا )ETFهای طا( در ماه نوامبر به دلیل 
بهبود چشم انداز اقتصادی به یک رکورد جدید دست یافته است. صندوق های مبادله ای )ETF(های طا 
یکی از مهمترین ابزارهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی هستند که ترجیح می دهند سرمایه خود را 
به بازار طا منتقل کنند.بازارهای جهانی سهام روز گذشته عموما روند کاهشی داشتند. در ایاات متحده 
هم دو شاخص از سه شاخص اصلی در پایان معامات منفی بود. اگرچه بازارها حرکت منفی داشته اند اما 
از نگاه تحلیل گران حتی حرکت منفی بازارها با نگاهی به چشم انداز ۲۰۲۱ و روند بهبود اقتصادی اتفاق 
افتاده چرا که بر اســاس این باور توزیع گسترده واکسن کرونا منجر به بهبود سریع تری شرایط اقتصادی 
خواهد شــد.در شرایط فعلی عموما دیدگاه تاجران و سرمایه گذاران بر این مبناست که کنگره بسته دوم 
محــرک مالی را که مبلغ آن کمتر از یک تریلیون دار اســت و با هدف کمک به خانواده های آمریکایی 
در نظر گرفته شــده، به زودی تصویب می کند. اگرچه نگرش بازار در اوایل هفته نسبت به تصویب بسته 
مثبت تر بود اما با نزدیک شدن به اواخر هفته علیرغم اختاف دیدگاه میان دموکرات ها و جمهوری خواهان 
همچنان امید به تصویب نهایی وجود دارد.مذاکرات میان اتحادیه اروپا و انگلیس در مورد روند برگزیت هم 
هنوز به توافق درســتی نرسیده است، جریانی که خود موجب عدم اطمینان و افزایش اضطراب در میان 
فعاان بازار اروپایی شــده است.در طول معامات روز گذشته شاخص دار آمریکا روند کاهشی در پیش 
گرفت در حالی که بار دیگر فاصله زیادی تا پایین ترین سطح دو سال و نیم گذشته خود ندارد. در بازارهای 
مهــم خارجی قیمت های آتی نفت خام ژانویه نیمکس در یک جهش قابل توجه به بااترین قیمت خود 
در طول هشت ماه گذشته رسید و به قیمت ۴۷ دار در بشکه مورد معامله قرار گرفت. بازده اوراق قرضه 
ده ســاله خزانه داری آمریکا نیز روز گذشته در محدوده ۰.۹ درصدی معامله شد.از دیدگاه فنی معامات 
آتی طای فوریه در یک ســطح کلی از لحاظ مزیت فنی کوتاه مدت قرار گرفته اند. هدف بعدی صعودی 
قیمت طا دستیابی به بااترین سطح قیمت معامات آتی دسامبر و بااترین سطح معامات هفته یعنی 
۱۸۷۹.۸۰ دار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت ها رســیدن به زیر سطح پشتیبانی کامل ۱۸۰۰ 
دار در هر اونس است. بر اساس معامات اخیر سطح مقاومت نخست طا ۱۸۵۴.۲۰ دار و سطح مقاومت 
دوم ۱۸۶۵ دار در هر اونس عنوان شده در حالی که سطح پشتیبانی نخست طا در ۱۸۲۴.۸۰ و سطح 
پشتیبانی دوم ۱۸۱۰ دار در هر اونس مشاهده شده است.روند صعودی معامات آتی نقره مارس هم در 
یک سطح کلی از لحاظ مزیت فنی کوتاه مدت قرار گرفته است. هدف بعدی صعودی قیمت نقره دستیابی 
به سطح مقاومت فنی در بااترین قیمت معاماتی ماه نوامبر یعنی ۲۶.۲۷ دار در هر اونس و هدف بعدی 
نزولی قیمت ها رســیدن به زیر سطح پشتیبانی کامل ۲۱.۹۳ دار در هر اونس است. بر اساس معامات 
انجام شده اخیر، سطح مقاومت نخست نقره ۲۴.۵۰ دار و سطح مقاومت دوم ۲۴.۷۵۵ دار در هر اونس 
عنوان شــده در حالی که سطح پشتیبانی نخست بر روی ۲۳.۶۳ دار و سطح پشتیبانی دوم بر روی ۲۳ 

دار در هر اونس قرار گرفته است.

راه آهن خوافـ  هرات افتتاح شد
روحانی:امنیتافغانستانامنیتماست

اشرفغنی:افتتاحراهآهنخواف-هراتباعثجهش
اقتصادیایرانوافغانستانمیشود
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 حجت ااسام سعیدیگزیده خبر

رفتنترامپوآمدنبایدنچیزیراعوضنمیکند
رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرمانده کل قوا، بایدن و ترامپ را مأمور و ابزار حاکمیت 
استکباری دانست و گفت: تضاد ما با آمریکا فردی و حزبی نیست که اگر ترامپ برود و 
بایدن بیاید و یا قدرت از حزب جمهوری خواه به حزب دموکرات منتقل شــود وضع 
عوض شود.انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جناح دموکرات در این انتخابات 
موجب گمانه زمانی هایی در میان برخی سیاســیون و شــخصیت های کشور در باب 
مذاکره مجدد ایران و آمریکا شده است. این گمانه زنی ها تا جایی پیش رفت که برخی 
از شــخصیت های سیاسی کشور تلویحا و در برخی اظهار نظرهای خود طوری وانمود 
کردند که علی رغم تجربه تلخ برجــام و مذاکره با آمریکا ایران دوباره آماده مذاکره با 
آمریکایی ها است.حجت ااسام علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل 
قوا به چرایی گرایش برخی جریانات داخلی به مذاکره مجدد با آمریکا پرداخته است که 
مشــروح آن را در ادامه می خوانید. جریان غرب گرا و اصاح طلب که با همســویی با 
دولت اعتدال و عدم کارآمدی آن، قافیه را باخته و سوخت شعاری خود را تمام شده و 
ظرفیت شعوری خود را پر شده می بینند همواره در تاشند مصالح کشور را به نوعی به 
شرایط سیاســی حاکم بر آمریکا گره زده و در سراب و خیال به قصد دستیابی بر آب 
حرکت کنند البته هدف اصلی آنها این اســت که با شــرطی کردن مردم، از این نمد 
کاهی برای خود بافته و با اغوای افکاری عمومی در عرصه انتخابات 1400 کسب وجهه 
کنند و اّا چگونه می شــود که اینها توجه نداشــته باشند که با تسلیم در برابر آمریکا 
چیزی عاید ما نخواهد شد و چگونه نمی دانند تفاوتی بین ترامپ و بایدن نیست؟ مشکل 
ما با آمریکا و به تعبیر بهتر تضاد ما با آمریکا هم مبنایی و هم رفتاری و عملکردی است.

تضاد ما با آمریکا تضاد بین حق و باطل و ایمان و کفر اســت. نظام حاکم در آمریکا بر 
اساس سلطه پایه گزاری شده و ماهیت استکباری دارد یعنی جوهره حاکمیت آمریکا 
جوهره سلطه و حاکمیت اراده آمریکا بر جوامع بشری است.چنین حکومتی تحمل هیچ 
گونه اراده و قدرتی را در برابر خود ندارد مگر آن اراده و حکومت بتواند با اتکاء به درون 
و مقاومت فعال، سطح قدرت خود را به سطح ضربه متقابل یا ضربه پیش دستانه برساند 
و یا اینکه ساختار آمریکا در هم بشکند که برخی نشانه های آن در حال حاضر مشاهده 
می شود.تضاد ما با آمریکا فردی و حزبی نیست که اگر ترامپ برود و بایدن بیاید و یا 
قدرت از حزب جمهوری خواه به حزب دموکرات منتقل شــود وضع عوض شــود.در 
حقیقت بایدن و ترامپ مأمور و ابزار حاکمیت اســتکباری هســتند.تضاد ما با آمریکا 
موضوعی نیســت که اگر در مسئله هسته ای توافق شد، مسائل حل شود و لذا دولت 
اعتدال با تصور اشــتباه وارد عرصه مذاکره شــد و امتیازات زیادی در عرصه تعامل به 
دشمن داد به خیال  کوتاه آمدن نظام حاکم برآمریکا که نتیجه به یک معادله باخت ما 
و برد دشمن تبدیل شــد.تضاد ما با آمریکا ماهوی و اعتقادی و تقابل جبهه توحید با 
جبهه کفر و شرک اســت و هیچگونه زمینه ای برای کنار آمدن با یک رژیم الحادی، 
استکباری وجود ندارد.تضاد ما با آمریکا حاکم به شخص نیست که با تعویض مهره ای 
شــرائط تغییر کند از قدیم گفته اند که »جمهوری خواهان با شمشیر سر می برند و 
دموکرات ها با پنبه سر می برند.«تضاد ما با آمریکا عمقی و راهبردی است نه تاکتیکی 
و ســلیقه ای. مســئله جمهوری اســامی ایران صیانت از انقاب اسامی، استقال و 
حمایت از ملّت های مظلوم مســلمان اســت و در اینگونه امور راهبردی امکان عقب 
نشینی وجود ندارد و فشار آمریکا هم ناظر به همین مبانی و اصول است و نظام اسامی 
حق ندارد کوچکترین عقب نشینی داشته باشد.هدف اصلی نظام حاکم بر آمریکا مقابله 
با انقاب و بر اندازی نظام اسامی است و این هدف در طول بیش از 4 دهه ثابت بوده 

اما استراتژی و راهبرد با توجه به متغیرهای زیادی تغییر می کند. استکبار با توجه به 
شرائط گاهی نبرد سخت را در دستور قرار می دهد و گاهی توطئه کودتا  و گاهی تحریم 
و گاهی تحریم همراه با تعامل در دستور قرار می گیرد.آنچه که زمینه ورود آمریکا به 
عرصه تعامل در کنار تحریم را فراهم کرد، تحول در وضعیت قوه مجریه در جمهوری 
اسامی ایران بود. در ایران دولتی سرکار آمده بود که بدون توجه به پیشینه خیانت های 
آمریکا در قبال ایران و بدون توجه به عملکرد خیانتکارانه رژیم حاکم بر آمریکا در عرصه 
بین المللی، وارد مذاکره شد و امتیازات زیادی را با انگیزه رفع تحریم کامل در اختیار 
دشمن قرار داد اّما تغییری در تحریم و برآورده شدن خواسته های ایران بدست نیامده 
و چنانچه رهبری معّظم)مّدظلّه العالی( نظارت عالیه و شرایط خاص را تدبیر نمی کردند 
معلوم نبود چه اتفاقی بیفتد. به نظر می رسد سه عامل زمینه ساز ورود دولت یازدهم 
بــه وادی تعامل بود. نخســت عدم توجه به جوهره اســتکباری آمریکاســت. جوهره 
اســتکباری و تجاوز گری جزء ذات آمریکاســت که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. 
گذشــته نشــان می دهد آمریکا بنا بر اعتراف کارتر در طول 240سال تنها 16سال در 
حالت جنگ نبوده است و مستندات حاکی از آن است که آمریکا تنها در نیمه دّوم قرن 
بیستم به 22 کشور حمله نظامی داشته و در 17 کشور دخالت کرده است دخالت ها 
در مورد ایران هم بسیار روشن است. دومین علت عدم درک درست از مبانی و اصول و 
مصالح حاکمیت دینی است.حکومت دینی متکی بر مبانی و اصولی است که از جمله 
آنها قاعده نفی ســبیل است، نمی تواند با نظام استکباری آمریکا سازش کرده و تسلیم 
شود. حکومت دینی نمی تواند از اصل اقتدار دفاعی عقب نشینی کند. حکومت دینی 
نمی تواند از عمق راهبردی خود عقب نشــینی کند. خواست آمریکا حل مشکات در 
قالب برد برد نیست مطالبه و خواست آمریکا تسلیم جمهوری اسامی و عقب نشینی 
از مبانی و اصول مسلم خود است.علت سوم ضعف و فقدان ظرفیت و تاب آوری در کنار 
رهبری مقاوم و با ثبات است. مشکل جمهوری اسامی دولت هایی هستند که به علّت 
ضعف در پاســداری و صیانت از انقاب و نظام اسامی و فقدان برنامه ریزی و پایداری 
در برابر فشار ها به سمت بدترین راه حل که همان سازش هست می روند. این مقایسه 
ها با تعجب در تحلیل کسانی ارائه می شود که پیشینه مطالعات دینی و خطابه دارند 
در حالی که اّوا هیچ ســنخّیت و شباهتی بین وضعیت نظام اسامی و ظرفیت های 
گسترده آن و وضعیت آمریکا با صلح حدیبیه و صلح امام حسن  نیست که در آن موارد، 
قدرت و حکومت در اختیار پیامبر و امام حســن وامام حسین نبود در حالی که اکنون 
حکومت دینی دارای حاکمیت و اقتدار می باشــد ثانیأ پیامبر و ائمه معصومین )علیه 
الســام(  به هیچ عنوان از مبانی و اصول عقب نشینی نکردند و در مورد امام مجتبی 
مشکل اصلی فتنه داخلی و خیانت یاران بوده و حضرت برای حفظ هسته مرکزی شیعه 
در قالب شرایطی صلح نامه را تایید کردند که با شرایط امروز کامأ متفاوت است. ثالثاً 
چرا حضرات به مقاومت پیامبر در شعب ابی طالب استناد نمی کنند که در سخت ترین 
شرایط در برابر تحریم کفار مقاومت کردند و تن به سازش و تسلیم ندادند. توافق هسته 
ای نشان داد کوتاه آمدن و عقب نشینی حد مشخصی ندارد و خواسته آمریکا فقط در 
محدوده برجام نبوده و حرکت آمریکا پایانش ســقوط نظام اسامی است.می توان در 
وضعیت مشابه از آقایان سؤال کرد که پس از فتح مّکه و شکل گیری حکومت دینی به 
رهبری پیامبر چنانچه دولت های روم و ایران حکومت اسامی را تحریم می کردند و 
فشار می آوردند برای عقب نشینی پیامبر از دین و آئین و ضروریات دین آیا پیامبر باز 
هم با عدول از اصول تن به صلح و ســازش می داد؟ایستادگی پیامبر در برابر خواسته 

های کّفار و مشرکین مبّین این حقیقت است که قلمرو مبانی و اصول منطقه ممنوعه 
است و امکان عقب نشینی وجود ندارد. با توجه به ماهیت استکباری و تجاوزگری نظام 
حاکم بر آمریکا، اواً پذیرش شرایط ایران و برداشتن همه تحریم ها در واقع تعلیق به 
محال است که آزموده را آزمودن خطاست ثانیاً برفرض رئیس جمهور دموکرات آمریکا 
به برجام هم برگردد تاکتیکی اســت و هدف آن ها ادامه تحریم و کشاندن جمهوری 
اســامی ایران به دنبال خود برای برداشتن گام های بعدی و برجام های 2 و3 و خلع 
ســاح کامل جمهوری اسامی اســت.که این راهبرد اوباما بود و همین راهبرد تداوم 
خواهد یافت.خطای بزرگ دولت مردان این است که چیزی را در زبان و شعار می گویند 
کــه در دل چیز دیگری دارند که همان امیــد واهی به آمریکا و هم پیمانان آن یعنی 
کشورهای اروپایی است.متأســفانه برخی دولت مردان گرفتار نفاق سیاسی هستند و 
آنچــه  در دل دارند بیان نمی کننــد این ها حاکمیت دینی را با تکیه بر مبانی امام و 
رهبری قبول ندارند و عمق استرتژیک نظام را قبول ندارند، دفاع از مقاومت و حمایت 
از ملّت مظلوم فلسطین را باور ندارند و در ذهن آن ها مدلی شبیه به مالزی و سنگاپور 
و حداکثر ژاپن اسامی خلجان می کند در حالی که اواً ماهیت، شرایط کشور و نظام 
اسامی ایران با کشورهای مذکور تفاوت اساسی دارد و نمی توان انقاب اسامی و نظام 
جمهوری اسامی را با آن ها مقایسه کرد ثانیاً نگاه آمریکا به ژاپن به عنوان یک کشور 
ائیک که در خدمت آمریکاست با نگاه آمریکا به یک نظام انقابی متکی به اسام ناب 
بســیار متفاوت است.آمریکا از اساس با یک نظام با ماهیت دینی و انقابی در ایران در 
تقابل قرار دارد و حد یقفی برای تعامل وجود ندارد.به نظر می رسد ژاپن بر اساس مدل 
اســتعمار فرانو در خدمت آمریکا قرار دارد و حضور ده ها هزار نیروی آمریکایی نشان 
دهنده وضعیت آن کشور است. در مورد مالزی هم عاوه بر تفاوت ماهوی با جمهوری 
اســامی ایران، توصیه ماهاتیر محّمد نخست وزیر آن کشور به مسئولین کشور ما این 
بود که مثل ما عمل نکنید که با یک تکان آمریکا یک شبه اقتصاد ما فرو بریزد.آمریکای 
امروز با چندین چالش و بحران روبروســت این چالش ها عبارتند از: ناامنی و احساس 
ناامنی عمومی. نظام حاکم بر آمریکا، ناامنی را در جاهای دیگر می دید و ایاات متحده 
را به عنوان جزیره امن معرفی می کرد امروز ناامنی آمریکایی به درون آمریکا برگشته 
و هم ناامن ترین کشور در منطقه به شمار آمده و هم احساس عمومی ناامنی همه مردم 
را فراگرفته است. چالش دیگر شکاف عمیق درونی است که پدیده نژادپرستی و راست 
گرایی افراطی زمینه ســاز دوگانگی و دو قطبی را در آمریکا فراهم کرده است. تحلیل 
گران، اتاق های فکر، رســانه ها، نخبگان سیاسی و دولت و کنگره را چهار ضلع قدرت 
آمریکا معرفی می کردند که اکنون اختاف و چندگانگی چهار ضلع را متزلزل کرده و 
به چالش کشیده اســت.از دیگر چالش های جدی بحران اقتصادی بی سابقه و خیل 
عظیم بیکاران است که به شدت هژمونی آمریکا را با مشکل جدی مواجه کرده است. 
ویروس ذره بینی کرونا چالش دیگری است که هیمنه آمریکا را شکسته و ناتوانی یک 
ابرقدرت را به رخ جهانیان کشــیده است. بحران مشروعیت و مقبولیت از دیگر بحران 
های متوجه آمریکاســت که پدیده دموکراســی را با چالش جدی مواجه کرده است.

بنابراین می توان گفت آمریکا هم در مدیریت درونی با چالش و بحران ها مواجه بوده 
و هــم در عرصه بیــن الملی با کاهش توان و ظرفیت در حل بحــران ها، مهار رقبا و 
تأثیرگذاری مواجه است.البته این ها تجربه زیادی در اصاح دموکراسی با عدول و زیر 
پا گذاشتن موازین آن دارند و ممکن است به طور موقت بر اوضاع مسلط شوند اما بحران 

ها آنقدر جدی است که ایاات متحده را به صورت ایاات متفرقه در خواهد آورد.

 پیام تسلیت رهبر انقاب: 
 آیت اه یزدی شخصیتی جامع

 و اثرگذار داشت

حضــرت آیت اه خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم مجاهد و پارســا آیت اه 
حاج شــیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند.رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی 
درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت اه حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند.

متن پیام به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیةاه آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان اه علیه 
را بــه حوزه ی علمیه ی معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی مقام و جامعه ی 
محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و به طور ویژه 
به خاندان گرامی و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم.سوابق انقابی و 
مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه ی دورانهای 
انقاب و اشتغال به مسئولیتهای بزرگ در اداره ی کشور همچون ریاست قوه ی 
قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسامی، 
و در کنار فعالیت علمی و فقهی، شــخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل 
پدید آورده بود.  ایمان راســخ به مبانی انقاب و اســتقامت در این راه و غیرت 
دینی و انقابی، نشانه های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این 
وزن سنگین ذخیره ی معنوی مایه ی علو درجات ایشان باشد.  از خداوند متعال 

رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.

سیدعلی خامنه ای
19 آذر 1399

سردار تنگسیری:
  نیروی دریایی سپاه تا رفع کامل مشکات

 در کنار مردم خوزستان خواهد بود
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با تشریح اقدامات سپاه در جهت ساماندهی به 
مشکات مردم خوزستان تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه همانند سال گذشته 
در کنار مردم خوزستان تا رفع کامل مشکات آنها خواهد بود. در پی بارندگی 
های شدید در چند روز اخیر استان های جنوبی به ویژه استان خوزستان که 
منجر به وقوع سیل و آب گرفتگی معابر و منازل برخی شهر های این استان 
گردید، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در اولین ساعات 
بارندگی ســیل آسا در آن استان با فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه 
تماس تلفنی گرفته و نسبت به امداد رسانی سریع و کمک به مردم برای رفع 
مشکات پیش آمده از سیل و بارندگی های اخیر با استفاده از همه ظرفیت 
موجود در منطقه سوم دریایی تاکید کرد.تنگسیری  گفت: با توجه به حضور 
میدانی سردارسرلشــکر پاسدار سامی فرمانده محترم کل سپاه  در مناطق 
سیل زده استان خوزستان بویژه بندر امام خمینی)ره( و تاکید ایشان مبنی 
بر کمک رسانی و امداد سریع به مردم ، نیروی دریای سپاه پاسداران انقاب 
اســامی آمادگی ازم در خصوص ارائه کمک و امداد رسانی به مردم برای 
کمتر نمودن مشــکات پیش آمده در سیل اخیر به سردار نوذری ، فرمانده 
منطقه ســوم  نیروی دریایی ســپاه اباغ نموده و موظف شدند همه توان و 
ظرفیت های آمادی ، پشتیبانی،مهندسی، شناوری، غواصی و تکاوری و دیگر 
بخش ها برای کمک به مردم عزیز مناطق ســیل زده اخیر همانند شهرهای 
جراحــی و بندر امام خمینــی )ره(  بکار گیرند و این کار اآن در حال انجام 
و در برخی بخش ها الحمده در حال اتمام می باشــد ولی اعام نمودیم تا 
رفع کامل مشــکات در کنار مردم باشــند و اگر خانواده ای نیاز به کمک 
داشــت حتما امداد رسانی سریعا انجام شــود.وی تاکید کرد: نیروی دریایی 
سپاه همانند سال گذشته در کنار مردم خوزستان تا رفع کامل مشکات آنها 
خواهد بود و خدمت به مردم عزیز این خطه از میهن اســامی که در دوران 
دفاع مقدس، ایثار و کمک به رزمندگان اسام جزء وظایف آنان بوده فراموش 
نخواهد کرد، امروز هم وظیفه نیروهای مســلح است به آنها کمک نمایند و 
هیچ منتی هم نداریم ما وظیفه داریم در هر جایی که مشکلی وجود داشته 
باشد با تمام امکانات و ظرفیت برای رفع مشکات این مردم نجیب و وایت 
مدارتاش نماییم و در کنار آنها باشیم.فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: از 
خدمات ارائه شده توسط نیروی دریایی سپاه در سیل اخیر چند روز گذشته، 
حضــور جهادی و انقابی فرماندهان، روحانیون و رزمندگان  منطقه ســوم 
نیروی دریایی ســپاه در مناطق ســیل زده و در کنارمردم بوده که این خود 
مایه تجدید قوای روحی و مایه دلگرمی و پشتوانه عمیق معنوی برای مردم 
و تقویت روحیه برادری و تاش مضاعف برای تســکین آام مردم و کاستن 
تالمات روحی آنان بوده است.ســردار علیرضا تنگسیری تاکید کرد :در شهر 
اهواز هم به محض آب گرفتگی معابر و محات مسکونی مردم ،  منطقه سوم 
نیروی دریایی سپاه با انتقال پمپ های قوی تخلیه آب به مناطق تجمع آب، 
سریعاً شروع به تخلیه آب از معابر و مناطق مسکونی نمود.وی افزود: نیروی 
دریایی سپاه با راه اندازی و استقرار  قرارگاه جهادی امدادی امام علی )علیه 
السام( در بندر امام خمینی )ره( به فرماندهی سردار اباذری برای سازماندهی 
گــروه های جهادی در راســتای  ارائه بهتر و منظم کمکها و امداد رســانی 
مطلوب و بموقع به خانواده ها و افراد آسیب دیده از سیل، اقدام نموده است و 
ازبرنامه های خدمات دهی وامدادی آن در سیل اخیر خوزستان به ویژه شهر 
جراحی و بندرامام خمینی)ره( می توان به توزیع غذای گرم به خانواده های 
آسیب دیده از سیل ، در اختیار گذاشتن وسایل نقلیه سبک و سنگین برای 
انتقال مردم از محل ســیاب ها به خشکی، بازنمودن مسیر  رفت و آمدها و 
ترمیم جاده های تخریب شده،تخلیه و هدایت آب های راکد از منازل و معابر 
در محات مختلف در شــهر جراحی و بندر امام خمینی )ره( ، تخلیه سریع 
آب از منازل و معابر شهری،شســت و شــوی منازل آسیب دیده و نظافت و 
تمیز نمودن وسایل زندگی ، تامین برخی وسایل واقام مورد نیاز مانند فرش 
و بخاری و ...  می شــود اشاره نمود.فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: مردم 
مطمئن باشــند رزمندگان سپاه اسام و نیروی دریایی سپاه و ناوگروه های 
بسیج دریایی تا رفع کامل مشکات و آسیب های باقیمانده از سیل در کنار 
مردم عزیز خواهند بود و هر کاری از دستمان برآید برای کمک به مردم عزیز 

خوزستان دریغ نخواهیم کرد.

خانزادی مطرح کرد؛
تامین نیازهای نیروی دریایی ارتش با 

تغییر در تجهیزات تولیدی نزاجا
فرمانده نیروی دریــای ارتش گفت: تغییر در برخی تجهیزات تولیدی 
نزاجا، نیازهای نیــروی دریایی را تامین می کند.، امیر دریادار خانزادی 
از صنایع دانش پایه و دســتاوردهای دفاعی سازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران بازدید کرد.

فرمانده نیــروی دریای ارتش در بازدید از ســازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نیروی زمینی ارتش ،گفت: اقدامات جهادی در سازمان های 
تحقیقاتی و خودکفایی نیروهای چهارگانه ارتش، گلوگاه های عملیاتی 
را باز کــرده و موانع موجود را رفع خواهد کرد.وی با اشــاره به میزان 
توانمندی های فن آورانه ای که در ارتش جمهوری اسامی ایران تجمیع 
شده اســت، افزود: اگر این توانمندی ها به عنوان یک فن آوری دانش 
پایه، با هم ترکیب شود می تواند نیازهای عمومی نیروهای مسلح را در 
بخش های مختلف رفــع کند.فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر 
این که آگاهی از توانایی های دیگر همرزمان در نیروهای مســلح می 
تواند ما را به سطح بااتری از توانمندی دفاعی و امنیتی برساند تصریح 
کرد: همکاری نزدیک بین ســازمان های تحقیقات و جهاد خودکفایی 
نیروهای چهارگانه ارتش، باعث ارتقاء مرز تکنولوژی در سطح نیروهای 
مســلح کشــور خواهد شــد.امیر دریادار خانزادی تاکید کرد: انباشت 
پیشــرفت های فن آورانه نزاجا بر پایــه فعالیت های جهادی، آینده ای 
درخشــان را برای نیروی زمینی ارتش رقم خواهد زد.وی در پایان این 
بازدید گفت: تعدادی از تجهیزات ســاخته شده در سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، با اندکی تغییرات راهبردی می 

تواند بخشی از نیازهای عملیاتی نیروی دریایی را برطرف کند.

در واکنش به اظهارات اردواغان؛
سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه 

احضار شد
سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر ترکیه در ایران در واکنش 
به اظهارات اخیر مداخله جویانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
خبر داد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر 
ترکیه در جمهوری اسامی ایران در واکنش به اظهارات مداخله جویانه 
و غیرقابل قبول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ســفر به 
باکو خبر داد.ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: دیروز جمعه 
21 آذر 13۹۹ ســفیر ترکیه در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل 
اورآسیا به وزارت امور خارجه احضار و ضمن اباغ مراتب اعتراض شدید، 
به سفیر تاکید شد جمهوری اسامی ایران خواستار توضیح فوری دولت 
ترکیه در این خصوص است.خطیب زاده افزود: در جریان این احضار به 
سفیر ترکیه اباغ شد که دوران ادعاهای ارضی و امپراطوری های جنگ 
افروز و توسعه طلب سال هاست که سپری شده است.سخنگوی دستگاه 
سیاست خارجی در ادامه اضافه کرد: به سفیر ترکیه تاکید شد جمهوری 
اســامی ایران به هیچکس اجازه مداخله در مورد تمامیت ارضی خود 
را نمی دهد و همان طور که تاریخ پرافتخارش گواه اســت، در خصوص 

امنیت ملی خود حتی ذره ای کوتاه نمی آید.

فرمانده کل ســپاه در دیدار با خانواده 
رژیــم  گفــت:  زاده  فخــری  شــهید 
صهیونیســتی و اذنابش تاوان اقدامات 
ددمنشــانه خود را می پردازند. سردار 
سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل 
ســپاه پاســداران انقاب اســامی با 
حضور در منزل شــهید محسن فخری 
زاده دانشــمند هسته ای و دفاعی ایران 
اســامی با خانواده این شهید دیدار و 
گفتگو کرد. سرلشــکر ســامی در این 
دیدار گفــت: جنایت تروریســت های 
ددمنش، افتخار بزرگی را برای شــهید 
دکتــر فخــری زاده خلق کــرد و این 
دانشمند را همچون سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی که حین حیات، بارها 
انتقام خود را از آمریکایی ها گرفته بود  
مطرح کرد به گونه ای که دشمنان کینه 
شهید را از ســالها قبل در دل داشتند.

وی افزود:فرزندان بــزرگ این ملت که 

توســط شــیطان بزرگ آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی به صورت مظلومانه ترور 
می شــوند، افتخار بزرگی را برای ایران 
اسامی به ارمغان می آورند.فرمانده کل 
سپاه خاطر نشان کرد:شهید دکتر فخری 
زاده دانشمند متخصص و متعهدی  بود 
که ســالها در گمنامــی و مظلومیت به 
میهن اسامی و مردم خود خدمت کرد 
، اما خداوند متعال این چهره درخشان و 
سرفراز را همچون خورشیدی درخشان 
به عالمیان معرفی کــرد و نامش برای 
همیشــه تاریخ در آسمان اقتدار و عزت 

ایران اســامی ماندگار شد.فرمانده کل 
ســپاه تصریح کرد :شهید دکتر فخری 
زاده بــه آرزوی دیرینه خــود که همانا 
شــهادت فی سبیل اه بود رسید و این 

در واقع بااترین فوز عظیم است.
سرلشکر سامی گفت: ساخت شخصیت 
مصمم ، با وقــار، بــا اراده و با صابت 
شــهید دکتر فخــری زاده نمونه بارزی 
از فرزنــدان ایران اســامی اســت که 
دشــمنان ایران اســامی هیچ گاه تاب 
تحمل این چنین مردان مومن و متعهد 
و دانشــمند را ندارند،هرچند از دســت 

دادن این شــخصیت های بزرگ  برای 
کشــور دردناک اســت، اما  این عزیزان 
سند مظلومیت این کشور و ملت عظیم 
الشان ایران هســتند.فرمانده کل سپاه 
با  بیان اینکه چراغ راهی که شــهیدان 
اند هرگــز فراموش نخواهد  برافروخته 
شد،تاکید کرد: بی تردید، مسیر پر تالو 
شهیدان به ویژه شــهید فخری زاده پر 
فروغ تر از گذشــته ادامه خواهد یافت. 
سرلشکر سامی در پایان با بیان اینکه 
رژیم اشغالگر صهیونیستی با این اقدامات 
ناجوانمردانه، خود را به سمت سقوط و 
سرنگونی نزدیکتر کرد و این خون های 
به ناحق ریخته شده هیمنه نظام سلطه 
را فرو خواهد ریخت، تصریح کرد: رژیم 
صهیونیســتی و اذنابش قطعا تاوان این 
جنایت های ددمنشانه را می پردازند و 
ملت بزرگ ایران در موعد مناسب انتقام 

سخت خود را از آنان خواهد گرفت.

 سردار سامی در دیدار با خانواه شهید فخری زاده: 

رژیم صهیونیستی تاوان اقدامات 
خود را می پردازد

 عرف: 
انتخابات و حضور مردم ضامن اقتدار و ثبات

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: انتخابات, بهار فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
است. جمال عرف معاون سیاســی وزیر کشور و رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب 
در دومین نشســت هم اندیشــی دبیران کل احزاب و گروه های سیاسی کشور که 
در محل وزارت کشــور برگزار شد با اشــاره به این که در آستانه برگزاری انتخابات 
سراسری 1400 ریاست جمهوری و شوراهای اسامی شهر و روستا قرار داریم؛ گفت: 
انتخابات, بهار احزاب و گروه های سیاسی است و انتظار داریم گروه های سیاسی برای 
رونق بخشــی به انتخابات وارد فعالیت ها شوند.وی با تشریح این که امسال با پدیده 
کرونا در مســاله انتخابات مواجه هستیم؛ گفت: طبق آخرین نظرات و دیدگاه های 
کارشناســان وزارت بهداشت, بیماری کرونا تا سال آینده هم وجود دارد؛ لذا وزارت 
کشــور تمهیدات ازم را در دستور کار قرار داده است.معاون سیاسی وزیر کشور در 
بخش دیگری از صحبت های خود به فراخوان مهم روابط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت کشــور در خصوص انتخابات 1400 در شــرایط کرونا اشــاره کرد و گفت: 
خوش بختانــه تا امروز دیدگاه ها و نقطه نظرات خوبــی راجع به برگزاری انتخابات 
1400 از دانشگاهیان، نخبگان و اندیشه ورزان این عرصه شاهد بودیم و تاش داریم 
با بهره گیری از نظرات نخبگان، شــرایط مناسبی را برای برگزاری هر چه باشکوه تر 
انتخابات 1400 فراهم ســازیم. عرف در بخش دیگری از ســخنان خود, با اشاره به 
اهمیت مشــارکت باای مردم در انتخابات ریاســت جمهوری گفت: رهبری معظم 
انقاب همواره بر مساله مشارکت و حضور پرشور مردمی در انتخابات تاکید دارند و 
امروز باید با فصل الخطاب قرار دادن دیدگاه های مقام معظم رهبری, همه تاش و 
حرکت مان معطوف به مشــارکت بیش تر مردم در انتخابات باشد.وی در پایان خاطر 
نشــان کرد: همه ما در یک کشتی نشسته ایم و باید با هم افزایی ظرفیت ها به سمتی 
حرکت کنیم که در کشور, آرامش, انسجام و ثبات بیشتر شود و در نظر داشته باشیم 

که مساله انتخابات و حضور مردم، ضامن اقتدار و ثبات کشور است.

محسن رضایی:
ریسک خطرناک دولت در بودجه ۱۴۰۰

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: چه بایدن رئیس جمهور آمریکا شود و 
چه ترامپ تحریم ها تا چهار، پنج ســال دیگر ادامه خواهد داشت.ا، محسن رضایی 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تحلیل ایحــه بودجه 1400 گفت: اینکه 
فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در ایحه بودجه مبنای طرح ریزی درآمد 
دولت باشد معنی اش این اســت که همچنان می خواهیم به روابط خارجی و رفتار 
کشــورهای دیگر نگاه کنیم در حالی که کامًا روشن است که چه بایدن تائید شود 
و چه ترامپ بتواند از دیوان عالی آمریکا اوضاع را برگرداند، تحریم ها تا چهار - پنج 
سال دیگر ادامه خواهد داشت.رضایی هشدار داد: ترامپ جمهوری خواه و چه بایدن 
دمکرات در پی این هســتند که تحریم های اقتصادی را به عنوان فشــار روی گرده 
ملــت ایران ادامه دهند و اینکه ما بخواهیم بودجه، مخارج و درآمدهای دولت را بر 
اساس اتفاقی از بیرون مرزها تعیین کنیم ریسک خطرناکی است و معلوم می شود که 
نمی خواهیم از تحوات درس بگیریم و روی پای خود بایستیم.دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تاکید کرد: ساختار بودجه باید بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی تنظیم شود در حالی که این کار انجام 
نشده است.وی افزود: در این چارچوب باید نقش مردم را در امور زیربنایی و عمرانی 
تعریــف کنیم و مشــوقاتی برای آنان در نظر بگیریم و بــه تدریج این فعالیت ها را 
بــه ملت واگذاریم.رضایی لزوم توجه به محرومیــت و فقرزدایی را در ایحه بودجه 
ضروری دانست و گفت: دولت ایران یکی از دولت های ثروتمند است که با استفاده 
از شرکت های دولتی، معادن و اماک می تواند با توزیع عادانه، شبیه آنچه در سهام 
عدالت انجام شد بخش عظیمی از محرومیت و فقر را در سال 1400 برطرف کند، اما 
چنین تحولی نیز در ایحه بودجه دیده نمی شود.وی افزود: انتظار می رفت که برای 
مشارکت مردم در سرمایه گذاری های زیربنایی و رفع فقر یک حرکت تحولی انجام 

شود که این هم در ایحه بودجه 1400 صورت نگرفته است.
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گزیده خبر توجه دولت به سیاست های حمایتی در ایحه بودجه ۱۴۰۰
دولت در ایحه بودجه ۱۴۰۰بر سیاســت های حمایتی توجه ویژه ای داشــته و افزایش 
۲۵درصدی حقوق، پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی، افزایش ۱۰۹درصدی اعتبار 
صندوق بازنشستگی و موارد دیگر را پیشبینی و به مجلس پیشنهاد داده است. هشتمین و 
آخرین ایحه بودجه دولت تدبیر و امید هفته گذشته )۱۲ آذرماه( تقدیم مجلس شورای 
اسامی شد.  رییس جمهوری بارها در تشریح  خصوصیات ایحه بودجه سال آینده آن را 
واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت توصیف کرده است. مهمترین ویژگی ایحه بودجه ۱۴۰۰، 
مقابله با فقر مطلق و تاکید بر معیشت مردم و دنبال کردن سیاست های حمایتی است.  
این حمایت ها در بخش های بهداشت و درمان، مقابله با آثار ناشی از شیوع کرونا، حمایت 

از تولید و گسترش اشتغال، تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی و زیربنایی است.  

افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان 
تبصره ۱۲ ایحه بودجه ســال آینده مربوط به افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف 
حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی به میزان ۲۵ درصد است پیشنهاد شده است و مقرر 
شده که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین شود.  پس از اعمال افزایش 
ضریــب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق بگیر مجموع مبلغ مندرج در حکم 
کارگزینی برای کارکنان رســمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان 
قرارداد کارمعین )مشــخص( و کارکنان طرح خدمت پزشــکان و پیراپزشکان در وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان 
متناسب سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.امسال افزایش 
حقوق کارکنان به طور متوســط ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به 

کارکنان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.  

یارانه نقدی و معیشتی در بودجه سال آینده

دولت در ایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی 
خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیش بینی کرد.طبق 
تبصــره ۱۴ ایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجموع ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال 
برای بخش هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است.جمع مصارف هدفمندی یارانه ها 
یک میلیون و ۸۸۰ هزار میلیارد ریال اســت که همچون گذشته در ۱۴ محور پرداخت 
می شــود.همچنین در ایحه بودجه سال آینده، دولت سازمان هدفمندسازی یارانه ها را 
مکلــف کرده امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نــام برای بهره مندی از یارانه 
نشــده اند را فراهم کند.  دولت به سازمان هدفمندســازی یارانه ها اجازه داده در صورت 
محقق نشدن منابع پیش بینی شده، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسامی با تضمین 
خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه 

کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.
  

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در ایحه بودجه سال آینده اعتبارات صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق 
بازنشستگان فواد از ۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در ایحه بودجه 
ســال آینده رسیده است یعنی ۱۰۹ درصد رشد داشته است.  البته در روزهای گذشته 
بســیاری از بازنشستگان درباره اجرای همسان ســازی حقوق خود در سال آینده اظهار 
نگرانی کرده بودند که محمد باقر نوبخت رییس ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که 
بزرگترین بودجه برای بازنشســتگان در ایحه ۱۴۰۰ گنجانده شده تا آنچه از متناسب 

سازی حقوق آنها باقی مانده، اجرایی شود.  

رشد 31 درصدی اعتبار حمایت از معلوان
در بودجه ســال آینده اعتباری  معادل ۱.۷ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از 

معلوان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال ۳۱ درصد رشد داشته است.
همچنین اعتباری معادل یک هزار و ۴۲۰  میلیارد تومان بابت پرداخت مستمری به ۱۰۰ 
هزار رزمنده معســر با در نظر گرفته شده که این مبلغ ۳۳ درصد نسبت بودجه امسال 

رشد داشته است.  

افزایش 3 برابری حقوق سربازان 
همزمان با تقدیم ایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسامی ستاد کل نیروهای مسلح 
اعام کرد که در ایحه بودجه سال آینده حقوق سربازان سه برابر افزایش یافته است.  بر 
این اساس حقوق سربازان وظیفه از ابتدای سال ۱۴۰۰ از رقم میانگین ۴۸۰ هزار تومان 

به میانگین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.  

بیمه رایگان 30 میلیون نفر
یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت در ایحه بودجه سال آینده، بیمه درمان رایگان 
۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق سازمان بیمه سامت ایران و پرداخت حق بیمه 
آن توسط دولت است.در ادامه سیاست حمایتی بودجه ۱۴۰۰ رشد ۶۴ درصدی اعتبارات 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران است که از رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان به عدد ۲۹ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.  همچنین در بودجه سال آینده پرداخت بخشی از حق 
بیمه بازنشستگی اقشار خاص از جمله زنان سرپرست خانوار، رانندگان، قالیبافان، باربران 

و خادمان مساجد به ۲ میلیون نفر پیش بینی شده است.
ایحه بودجه کل کشور در سال آینده، ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 
بودجه کل امســال، ۲۰ درصد رشد داشته است. ایحه بودجه شامل ۸۴۱ هزار میلیارد 
تومان بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۱۵۶۱ هزار میلیارد 

تومان بودجه شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است.

یک مقام مسئول؛
زمان واریز سرانه ۱۰۰هزار تومانی کمک 

معیشتی اعام شد
رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت رفاه، زمان واریز سرانه ۱۰۰هزار 
تومانی کمک معیشــتی به حساب ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار نفر از افراد مشمول را 
اعام کرد.حامد شمس با اشاره به پرداخت وام یک میلیون تومانی کرونایی اظهار 
کرد: افراد شناسایی شده در این بخش توسط وزارت رفاه مشخص شدند و لیست 
آنها در دو مرحله به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در نهایت رقم وام یک 
میلیون تومانی توسط بانک مرکزی به حساب افراد سرپرست خانوار واریز شد.وی 
گفت: در این بخــش در مرحله اول، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در مرحله دوم 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر توسط وزارت رفاه مشخص و لیست آنها برای سازمان 
برنامه و بودجه ارســال شــد و در نهایت وام یک میلیون تومانی خود را دریافت 
کردند و پرونده وام یک میلیونی به افراد مشمول بسته شده است.شمس با اشاره 
به مصوبه ســتاد ملی کرونا مبنی بر پرداخت سرانه ۱۰۰ هزار تومانی به هر یک 
اعضای خانوار در تا پایان سال خاطرنشان کرد: در این زمینه قرار است ۱۱ میلیون 
سرپرست خانوار شامل ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تسهیات ۱۰۰ هزار تومانی 
را در ماه های آذر، دی ، بهمن و اســفند دریافت کنند.رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطاع رســانی وزارت رفاه درباه فرایند شناسایی خانواده های مشمول دریافت 
ســرانه ۱۰۰ هزار تومانی کمک معیشتی تصریح کرد: لیست این افراد در مرحله 
نهایی شدن قرار دارد و در هفته جاری برای سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد 
شد.وی افزود: افراد مشمول دریافت تســهیات ۱۰۰ هزار تومانی نیز بر اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا شناسایی شده اند.شمس درباه زمان واریز سرانه ۱۰۰ هزار 
تومانی به حساب خانواده های مشمول گفت: بر اساس برنامه ریزی تا پایان آذر رقم 
اشاره شــده به حساب ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد مشخص شده توسط 

وزارت رفاه واریز خواهد شد.

شهردار منطقه ۸ فرهنگی - تاریخی تبریز:
خیابان شریعتی تبریز پیاده راه می شود

آذربایجان شرقی - فاح: خیابان شریعتی تبریز در هسته 
مرکزی و تاریخی این کانشهر توسط شهرداری منطقه 
هشــت فرهنگی-تاریخی به پیاده راه تبدیل می شود.

شهردار منطقه ۸ فرهنگی - تاریخی تبریز با اعام این 
خبر، افزود: این طرح حداکثر تا یک سال آینده عملیاتی 

می شود و در امتداد آن معابر پیاده راهی حوزه استحفاظی شهرداری منطقه نیز 
توسعه خواهد یافت. علی مدبر اظهار داشت: اجرای چندین پروژه سنگفرش پیاده 
محور در سطح شهرداری منطقه هشت فرهنگی - تاریخی تبریز از جمله سنگ 
فرش شفاعیه، بازار پنبه فروشان و سرای شازده بزرگ در بازار بزرگ، کوچه استاد 
شهریار و محققی به عنوان مسیر پهنه فرهنگی تبریز آغاز شده و در دست اجرا 
است. وی گفت: در کنار این پروژه ها و در جهت کاهش حجم چشمگیر خودرویی 
و تبخیر ترافیکی در مرکز شهر، طرح بررسی و مطالعه ساخت و راه اندازی پیاده راه 
در بســتر خیابان شریعتی انجام شــده و برای رفاه و آرامش شهروندان این گذر 
پرتردد ســال آینده تبدیل به پیاده راه خواهد شد. مدبر ادامه داد: در کنار توسعه 
معابر پیاده راهی منطقه تاریخی شــهر، مرمت خانه های تاریخی نیز آغاز شده 
که طی روزهای اخیر عملیات مرمتی به همراه اســتحکام بخشی خانه تاریخی 
کلکته چی و فاز دوم خانه تاریخی علی مســیو شروع شده که با جدیت  توسط 
معاونت فنی و عمرانی منطقه هشت در حال اجرا است. ازم به ذکر است خیابان 
شــریعتی تبریز یکی از خیابان های بسیار قدیمی در مسیر شمال به جنوب این 
شهر در هســته مرکزی و پرتردد است که به دلیل وجود حجم انبوه مغازه ها و 
صنف خدماتی و نیز مراکز فرهنگی و سینمایی، همه روزه ترافیک سنگین  بر این 

قسمت از شهر حاکم است. 

کمیته امداد استان قم 
پرداخت ودیعه و اجاره مسکن به دو هزار و 

۸۳۵ خانوار تحت حمایت
طی هشــت ماهــه نخســت امســال ۱۷۴ میلیارد و 
۱۷۰ میلیون ریال تســهیات ودیعه و اجاره مســکن 
بــه دو هــزار و ۸۳۵ خانوار مســتأجر تحت حمایت 
پرداخــت شــد.به گــزارش ســایت خبــری کمیته 
امــداد، محمــد ابراهیم نعیمــی، معــاون حمایت و 

ســامت خانواده کمیته امداد اســتان قم با اشــاره به افزایــش ودیعه و اجاره 
مســکن در اســتان قم گفت: در هشــت ماهه نخست امســال دو هزار و ۸۳۵ 
 خانوار تحت حمایت قمی از ودیعه و اجاره مســکن این نهاد بهره مند شــدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۷۹ خانوار ودیعه مسکن دریافت کرده اند گفت: 
 ودیعه پرداختی به خانواده های نیازمند ۱۶۳ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال است.

مســکن  ودیعــه  تأمیــن  بــرای  پرداختــی  تســهیات  افــزود:  نعیمــی 
مددجویــان مســتأجر و نیازمنــد توســط صنــدوق قــرض الحســنه امداد 
 وایــت و بانــک مهــر ایــران تــا ســقف ۲۰۰ میلیون ریــال بوده اســت.

وی همچنین از پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه 
اجاره مسکن به هزار و ۷۶۵ خانوار مستأجر خبر داد و گفت: با توجه به اینکه طی 

چند سال گذشته قیمت اجاره مسکن افزایش چشمگیری داشته است.

طی ۸ ماهه اولسالجاری؛ بیش از یک میلیون 
انواع کاا در ایام جابجا شد

ایام_صمیم نیا _نوراه دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایام ، گفت: در هشــت ماهه اولسلجاری یک میلیون و ۵۵۵ هزار تن انواع کاا 
از طریق ناوگان حمل و نقل استان جابجا شده است.وی افزود: این میزان کاای 
جابجا شــده  ۸۸ هزار و ۳۸۸ ســرویس )بارنامه( ناوگان حمل و نقل در سطح 
اســتان انجام شده اســت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایام اظهار 
داشت:بیشترین میزان این کااها شامل؛ سیمان، گندم، مصالح ساختمانی، انواع 
گاز مایع، ماســه و پلی اتیلن و غیره  اســت.دلخواه ادامه داد: در حال حاضر ۵۴ 
شرکت حمل و نقل کاا در پایانه های باری با ۴ هزار نفر راننده در بخش حمل 
و نقل کاای اســتان مشغول فعالیت هستند.وی بیان داشت: ساانه ۱۰۰ درصد 
جابجایی کاا در داخل استان توسط بخش حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.

وی گفت: رسیدگی به تخلف شرکت های حمل و نقل کاا و مسافر در استان در 
دستور کار این اداره کل قرار دارد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایام 
افزود:خدمت موردنیاز خود را به صورت الکترونیکی ثبت می کنند که این خدمات 
پس از ثبت به صورت متمرکز به زیرمجموعه های این اداره کل ارائه و در یک زمان 

مشخص به درخواست شهروندان پاسخ داده می شود.

مقام مسئول در مرکز آمار:
تابستان امسال فقط ۴۱.۸ درصد جمعیت سن کار کشور شاغل بود

مدیرکل جمعیت و نیروی کار مرکز آمار با بیان اینکه بازار کار در ایران به شرایط فصلی وابسته است، گفت: در تابستان امسال از ۶۲ میلیون نفر جمعیت سن کار در 
ایران ۴۱.۸ درصد در بازار کار فعال بود.، علی اکبر محزون افزود: در فصل تابستان امسال تنها ۴۱.۸ درصد جمعیت سن کار در کشور در بازار کار خود را عرضه کردند و 
عده ای نیز به دایلی خود را وارد بازار نکردند.مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایران یادآور شد: این در حالی است که در نرم جهانی باید ۶۰ درصد جمعیت 
ســن کاردر بازار کار فعال شــوند.وی با بیان اینکه در تابستان سال جاری در مجموع ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار در کشور ما شاغل بودند، افزود: از این تعداد ۱۴ میلیون 
و ۲۹۸ هزار نفر در هفته بیش از ۴۴ ساعت کار کردند و ۳۴ درصد نیز از این افراد کمتر از ۴۴ ساعت مشغول کار در بازار بودند.مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار 
مرکز آمار ایران با بیان اینکه نرخ بیکاری یک شاخص کان اقتصادی در کشورها محسوب می شود، گفت: در مقایسه با تابستان سال گذشته در فصل تابستان امسال 
شاغلین بازار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کمتر بودند.محزونی با بیان اینکه نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹.۵ درصد بود، گفت: این در حالی است که عدد متوسط 

نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان بین ۶ تا ۷ درصد است و ۹.۵ درصد عدد کمی نیست.

 هدفگذاری ارتقای ترانزیت از ایران 
به ۵۰ میلیون تن 

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساانه ۱۰ میلیون تن کاا از بنادر ایران و کریدورهای 
موجود، ترانزیت می شــود، در این باره هدف گذاری ما ارتقای این عدد به ساانه 
۵۰ میلیون تن است.، آیین بهره برداری از راه آهن خواف-هرات امروز به صورت 
ویدئو کنفرانسی، با حضور رؤســای جمهور ایران و افغانستان در حال برگزاری 
است.در این مراســم وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امروز ریل دوستی بین 

ایران و افغانستان در قالب  تعاملی کم نظیر بهره برداری شد.
محمد اسامی با اشاره به شعار امروز در افتتاح این خط ریلی »ایران و افغانستان، 
یــک فرهنگ یک تاریخ« گفت: این حرف زیبا و ماندگار اســت و ضرورت دارد 
همواره پیوندهای دوستی را گسترش دهیم.وی اظهار کرد: این پروژه ریلی ۲۲۵ 
کیلومتر است که ۱۴۰ کیلومتر آن به بهره برداری می رسد.وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: مابقی مســیر در قطعه ۴ حدود ۸۵ کیلومتر است که با همکاری دو 
کشور، این مسیر باقیمانده هم اجرا خواهد شد تا از اتصال کامل برخوردار باشیم.

اسامی بیان کرد: خط آهن  خواف-هرات  قابلیت جابه جایی ساانه یک میلیون 
مسافر در سال و ۶ میلیون تن بار را دارد و به مرکز جمعیتی افغانستان )هرات( 
متصل می شــود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره توســعه ترانزیت ریلی از ایران با 
اجرای این خط آهن، اظهار داشــت: ســاانه ۱۰ میلیون تن کاا از بنادر ایران و 
کریدورهای موجود، ترانزیت می شــود؛ در این باره هدف گذاری ما ارتقای این 
عدد به ســاانه ۵۰ میلیون تن است که افغانســتان سهم قابل توجهی در این 

موضوع خواهد داشت.

تامین نیمی از هزینه حقوق و دستمزد 
ماهیانه دولت از مالیات

هزینه حقوق و دستمزد دولت است که نیمی از آن از مالیات تامین می شود.
 معاون درآمدها مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور  در گفت وگوی ویژه خبری 
اظهار کرد: تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض 
وجود داشت که از فعاان اقتصادی ۳ درصد مالیات وصول می شد و نسبت دولت 
به شهرداری ها از این در آمد ۶۷ به ۳۳ بود.محمد مسیحی افزود: قانون مالیات بر 
ارزش افزوده نیز همین نسبت را دارد و این چنین نیست که همه درآمد قانون 
مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها اختصاص داده شود. وی ادامه داد: اکنون 
دولت در تنگنای شــدید بودجه ای است و باید سطح در آمدهای خود را حفظ 
کند.معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: هزینه جاری 
دولت و پرداخت حقوق و دســتمزد ماهانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است 

که فقط ۱۵ هزار میلیارد آن از محل مالیات تامین می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
اتصال به کشورهای همسایه را در ۴ مسیر 

دنبال می کنیم
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مسیر در اولویت بعدی تکمیل راه آهن 
شــلمچه به بصره و مسیر کرمانشاه به سمت خسروی است. خیراه خادمی در 
مراسم افتتاح راه آهن خواف-هرات با بیان اینکه در حال حاضر طول شبکه ریلی 
ایران حدود ۱۴ هزار کیلومتر اســت، اظهار داشت: در این دولت اتصال ۵ استان 
را به شــبکه ریلی انجام دادیم و یکی از اقدامات مهم در این بخش، احداث راه 
آهن خواف-هرات بوده که با افتتاح این خط افغانســتان می تواند از مزایای این 
خط و اتصال به آب های آزاد بهره مند شود.وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات 
مهم کشــورمان اتصال راه آهن به کشورهای همسایه است، ادامه داد: اتصال به 
کشورهای همسایه را در ۴ مســیر دنبال می کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی 
افزود: اولین مســیر راه آهن خواف-هرات اســت که امروز بخشــی از آن افتتاح 
می شــود و ۸۵ کیلومتر باقی مانده در خاک افغانستان هم در حال ساخت است. 
مسیر بعدی ادامه راه آهن رشت به سمت آستارا و ادامه آن به کشور آذربایجان و 
اروپا است.مدیرعامل شرکت ساخت و  توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: مسیر 
در اولویت بعدی تکمیل راه آهن شــلمچه به بصره و مسیر کرمانشاه به سمت 
خسروی است.خادمی با تاکید بر اینکه راه آهن خواف-هرات پیوند دو ملت یک 
تاریخ یک فرهنگ اســت، اظهار داشت: کار ساخت این مسیر را بافاصله بعد از 
توافقات دو کشور شروع کردیم. این پروژه به طول ۲۲۵ کیلومتر شروع به کار شد 
که امروز ۱۴۰ کیلومتر آن به افتتاح می رسد که دو قطعه از آن در خاک ایران و 
یک قطعه از آن به طول ۶۲ کیلومتر در خاک افغانستان است که یک قطعه دیگر 
در افغانســتان باید ساخته شود.وی گفت: برای ساخت این پروژه چیزی حدود 
۲هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری کرده ایم. همچنین ۱۲ میلیون مترمکعب 
خاکبرداری و ۲۰هزار تن ریل گذاری انجام شد و ۷ ایستگاه ساخته شد.خادمی 
گفت: با این اتصال، افغانستان به آب های آزاد، ترکیه، عراق و اروپا می رسد.وی 
افزود: با این مســیر امکان پوشــش ۱.۵میلیون نفر برای هرات به دست می آید 

همچنین خروج انزوای منطقه سنگین از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.

رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
گفــت: ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی 
نباید حذف شود، ولی در خصوص نحوه 
تخصیص آن ایراد وارد است. محمدرضا 
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسامی گفت: رویکرد 
برنامه بر اساس سرفصل هایی است که 
در مســیر حرکت بازه زمانی پنج ساله 
است تا بتوانیم جهت گیری رفتارهای 
اقتصادی را بر اساس بودجه های ساانه 
تنظیــم کنیم.وی ادامــه داد: هدف ما 
در موضــوع تــراز عملیاتــی در پایان 
برنامه ششم توسعه یعنی مابه التفاوت 
درآمدهای ناشــی از مالیات، گمرک و 
خدمات دولت که درآمدهای غیر از نفت 
و اوراق محسوب می شود با هزینه های 
جاری کشــور تقریباً برابری کند و این 
شکاف از سال اول تا پایان سال برنامه 
ششم توسعه به صفر برسد.پورابراهیمی 
افزود: تراز عملیاتی کشــور در بودجه 
۱۴۰۰ بــه میزان ۳۲۰ هــزار میلیارد 
تومان منفی اســت و این عدد به هیچ 
عنوان، هــدف را مدنظر قرار نمی دهد.

وی گفت: منابع نفتــی در کل بودجه 
کشــور در هدف گذاری برنامه ششــم 
باید به ۲۰ درصد برسد گرچه تمام این 
برنامه ها، در شرایط تحریم تنظیم شده 
اســت، ولی اان با مجموع اوراق سلف 
نفتی و یا کســری هایی که درصندوق 
توسعه ملی انجام می شود نزدیک به ۴۰ 
درصد یا دو برابر است.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی افزود: 
ســهم مالیات به کل منابع مقرر شده 
بود که به ۵۰ درصد کل منابع کشــور 
برسد که در حال حاضر برای اولین بار 
در تاریخ ســال های اخیر به حدود ۲۶ 

درصد رسیده است.وی افزود: در نسبت 
هزینه ها به کل مصارف کشور مقرر شده 
بود که هزینه ها را به ۷۰ درصد برسانیم 
کــه اان تقریباً به ۹۰ درصد رســیده 
اســت. پورابراهیمی ادامه داد: مجلس 
مخالــف حذف ارز چهار هــزار و ۲۰۰ 
تومانی اســت، ولــی در خصوص نحوه 

تخصیص آن ایراد وارد است.
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
گفــت: در حال حاضر بــه واردات، ارز 
تخصیــص می دهیم و کاا از زمانی که 
وارد کشــور می شــود تا زمانی که در 
شبکه توزیع قرار می گیرد و با قیمتی که 
به دست مصرف کننده می رسد اثری از 
ارز ترجیحی در آن دیده نمی شود و این 
یعنــی ما ارز ارزان می دهیم، ولی مردم 
کاای گــران می خرنــد.وی افزود: در 
ســال ۹۷ و به قیمت روز حدود ۱۰۰ 
هــزار میلیارد تومان رانــت در اقتصاد 
کشور به واســطه سیاست غلط توزیع 
شــده اســت، ولی برای برطرف کردن 
این اشــتباه نباید ارز چهار هزار و ۲۰۰ 
تومانی حذف شود، اما می توانیم مبنا را 
بر اساس ســرانه به مردم بدهیم و این 
راهکار، قانونــی و قابلیت اجرایی دارد.

پورابراهیمی ادامه داد: حذف ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ تومانی مبنای ما نیســت. 
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
گفت: در موضوع دارو، سهل ترین اعمال 
در جهت دسترســی مردم بــه داروی 
ارزان را در پیش گرفتیم و آســان ترین 

روش در شــبکه توزیع و تامین داروها 
این اســت که ارز چهار هــزار و ۲۰۰ 
تومانی بدهیم تا مصرف کننده نهایی به 
آن دسترسی داشته باشد، ولی اان کل 
صنعت دارو در کشور به واسطه سیاست 
غلط در حال از بین رفتن است، چون نه 
تنها ما در مصرف مشکل ایجاد کردیم، 
بلکه ضربه به تولید هم وارد کردیم.وی 
افزود: در ارتباط با فروش نفت و با توجه 
به عملکردی که در ســال ۹۹ داشتیم 
و پیــش بینی که تا پایان ســال داریم 
اعداد و ارقام بیش برآوردی است البته 
می توانیم متغیرهای دیگر هم به نحوه 
یا زیاد کنیم.پورابراهیمی  محاسبه کم 
گفــت: ۷۰ هزار میلیــارد تومان تحت 
عنوان اوراق فروش سلف نفتی است که 
اگر منظور این باشه که نفت واقعی در 
سررســید تحویل شود یک نوع فروش 
نفت اســت که از عدد حدود ۲۰۰ هزار 
میلیــارد تومان که بابــت فروش نفت 
محاســبه شــده به نوعی در سرفصل 
منابع بودجه ای مجزا شده است.رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلــس افزود: 
مجموع ســهم درآمد نفتی در بودجه 
عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ 
درصد اســت که به نظر می رسد بیش 
برآوردی است و کار ما را سخت خواهد 
کــرد.وی ادامه داد: ما حتماً به ســهم 
قبلی خــود در اوپک باید بــاز گردیم. 
پورابراهیمی افزود: کاهش اتکا به درآمد 
نفتــی فارغ از موضوع تحریم اســت و 

مــا منابع را در بودجه عمومی کشــور 
نمی آوریم و باید به صندوق توسعه ملی 
برای سرمایه گذاری کشور منتقل کنیم.

رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
ادامه داد: ســهم ۳۸ درصدی صندوق 
توســعه ملی به ۲۰ درصد کاهش پیدا 
کــرده و از ۲۰ درصد هــم، میزان ۲.۸ 
میلیارد یورو صــرف طرح ها به صورت 
استقراض شــده که تاکنون به صندوق 
باز نگشته اســت.وی گفت: کل منابع 
ناشــی از صندوق به شکل مستقیم و 
غیر مستقیم در اختیار دولت در بودجه 
عمومی کشور است. پورابراهیمی درباره 
مالیات هم افزود: اولین مشکل ما، نشت 
مالیاتی است که بر اساس قانون برنامه 
ششم، ســهم مالیات باید به حدود ۱۰ 
درصد برســد که اان حدود ۶ درصد 
اســت یعنی به همیــن میزانی که ما 
مالیــات دریافت می کنیم ظرفیت اخذ 
مالیات اســت که به دلیل عدم اجرای 
طرح نظام جامع مالیاتی در کشور، این 
به یک نشت تبدیل شده که از افرادی 
که بایــد مالیات بگیریم در حال حاضر 
کمیســیون  نمی کنیم.رییس  دریافت 
اقتصادی مجلس درباره پایه های جدید 
مالیاتی هم گفت: برای اولین بار موضوع 
مالیات بر عایــدی را که به دهک های 
پردرآمــد برخورد می کند و به اقشــار 
کــم درآمد هم ارتباطی ندارد هم برای 
تنظیم گری در بخش مسائل اقتصادی 
کشور و هم به عنوان موضوع درآمدی 
در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و 
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار 
دارد و پایه هایی مانند مالیات بر مجموع 
درآمد و امثال آن قابل اضافه شدن در 

این طرح را دارد.

حذف ارز 4200 تومانی مبنا 
نیست، اصاح ازم است

عضو فراکســیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه 
پیشــنهاد من این است که دســتمزد یک بار دیگر 
در نیمه دوم ســال افزایش یابد گفت: به دنبال این 
هستیم که هفته آینده جلســه شورای عالی کار با 
حضور شــرکای اجتماعی و مجلس برای بررســی 
ترمیم دستمزد ۹۹ برگزار شود.ولی اسماعیلی,عضو 
فراکسیون کارگری مجلس درباره مشکات کارگران 
گفت:هر ساله دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم 
و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود. سه 
جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران باید لحاظ 
شود. عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت:دستمزد 
باید بر اســاس تورم سالیانه باشد. ماچیزی خارج از 
قانون از دولت نخواسته ایم. درخواست ما این است 
که بازنگری در دســتمزد صــورت گیرد تا کارگران 

بتوانند با حداقل های زندگی به روز شوند. اسماعیلی 
با اشــاره به اینکه منع قانونی در ماده ۴۱ قانون کار 
وجود ندارد که دستمزد تنها یک بار اول سال تعیین 
شود, ادامه داد:ما پیشــنهاد دادیم که یک بار دیگر 
جلسه شــورای عالی کار تعیین شود وبا حفظ سه 
جانبه گرایی تورم تعیین و بررســی شود.وی ادامه 
داد:حقوقی که کارگــران دریافت می کنند با توجه 
به گرانی ها در شأن کارگران نیست. پیشنهاد ما این 
بود که با توجه به گرانی ها, یک افزایش در نیم سال 
دوم ســال برای افزایش حداقل مزد داشته باشیم. 
عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود:تا کنون پالس 
مثبتی از دولت نگرفته ایم, برای هفته آینده برگزاری 
جلسه ســه جانبه )دولت,کارفرمایان و کارگران( و 
مجلس را پیگیری خواهیم کرد. وی با اشاره به طرح 

مشــوق های کارفرمایی برای کارفرمایان گفت: اگر 
پیشــنهاد می دهیم که دستمزد در نیمه دوم سال 
افزایش یابد, به فکر مشــوق هــای کارفرمایی برای 
کافرمایان هم بوده ایم. با طرح مشوق کارفرمایی به 
دنبال این بوده ایم کــه وضعیت تولید را هم توجه 
کنیم. اســماعیلی بیان کرد: تاش کردیم شرایط را 
به گونه ای پیش ببریم که هم کارفرمایان به سمتی 
روند که تولید نخوابد و هم حقوق کارگران افزایش 
یابد.عضو فراکسیون کارگری گفت: پیشنهاد بنده آن 
است که میزان حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای 
ســال افزایش یابد و در اواسط سال هم مجدداً تورم 
کشــور مورد بررســی قرار گیرد و متناسب با تورم، 
حقوق و مزایای کارگران در ۶ ماهه دوم ســال هم 

افزایش یابد.

 بازنگری مزد ۹۹ کارگران

استانها
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ابهامات نفتی ایحه بودجه 1400گزارش

از پیش بینی ۷۰ هزار میلیارد تومانی تا نقش بورس در فروش نفت
دولت در ایحه بودجه ســال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار میلیارد تومان 
برای پیش فروش نفت در نظر گرفته که به نظر می رسد قرار 
اســت این موضوع در قالب فروش اوراق سلف نفتی در بورس 
انرژی یا انتشار اوراق اسامی اجرایی شود. دولت با نقشی که 
در ایحه بودجه سال آینده برای نفت در نظر گرفته است، گرد 
و خاک زیادی به پا کرد. بسیاری از صاحب نظران پیش بینی 
دولت مبنی بر فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشــکه نفت را غیر 
ممکن می دانند و بر این باورند از آنجایی که این پیش بینی 
به وقوع نخواهد پیوست، دولت بعدی با کسری بودجه مواجه 
خواهد شــد.اگر بخواهیم از نگاه آمــار و ارقام به پیش بینی 
دولت نگاه کنیم، باید گفت از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع 
عمومی دولت در ایحه بودجه سال آینده، ۱۹۹ هزار میلیارد 
تومان به فروش نفت و فراورده های نفتی اختصاص داده شده 
است. دولت برای فروش نفت کف یک میلیون بشکه و سقف 
۲.۳ میلیون بشکه با قیمت ۴۰ دار را پیش بینی کرده و در 
آن سوی ماجرا، سقف پیش فروش نفت یا انتشار اوراق مالی 
اسامی در ســال آینده را به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش 
داده است.درواقع در ســال ۱۳۹۸، ۵۰۰۰ میلیارد تومان، در 
ســال ۱۳۹۷، ۳۰۰۰میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶ نیز ۵۰۰ 
میلیارد تومان اوراق نفتی منتشــر شده است؛ بنابراین میزان 
اوراق منتشــر شــده جمعا ۸۵۰۰ میلیارد تومان است و این 
میزان برای ســال آینده ۷۰ هــزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است. البته این ۷۰ هزار میلیارد تومان در صورتی محقق 
خواهد شد که دولت موفق به فروش نفت به میزانی که پیش 
بینی کرده است نشود؛ بنابراین میزان اوراق بستگی به میزان 
فروش نفت دارد.آنطور که محمد باقر نوبخت_رئیس سازمان 
برنامه و بودجه_توضیح داده است درصورتی که امکان فروش 
نفتی که در ایحه پیش بینی شــده اســت هم فراهم نشود، 
طبق برنامه ریزی صورت گرفتــه از طریق پیش فروش نفت 
در داخل این عدد محقق خواهد شــد. دراین راستا می توان 
در قالب یک صندوق ETF قابل معامله و فروش واحدهای آن 
به مردم یا انتشــار و فــروش اوراق از نقدینگی انبوهی که در 
کشور وجود دارد، استفاده کرد.به گفته وی هرچه نتوانیم نفت 

بفروشــیم با فروش اوراق آن را جبران می کنیم و اگر فروش 
نفت محقق شود، اوراق کمتری فروخته می شود.

دولت به پشتوانه خود در نفت، اوراق منتشر می کند
در این راستا، مژگان خانلو –سخنگوی ایحه بودجه ۱۴۰۰– 
در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکــه از ۸۴۱ هزار میلیارد 
تومان منابع عمومی دولت، ۳۷۱ هزار میلیارد تومان در درآمد 
عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در واگذاری دارایی سرمایه 
ای و ۲۹۸ هزار میلیارد واگذاری دارایی های مالی دیده شده 
اســت، اظهار کرد: در بخش مالــی ۷۰ هزار میلیارد تومان از 
محل پیش فروش داخلی نفت یا انتشار اوراق پیش بینی شده 
است.وی ادامه داد: در جزء ۲ بند ب تبصره ۱ به دولت اجازه 

داده شده است نســبت به پیش فروش نفت با اولویت پیش 
فروش داخلی یا انتشــار اوراق مالی اســامی اقدام کند. این 
منبع ممکن است پیش فروش نفت و سلف ارزی باشد یا می 
تواند در قالب انتشار اوراق اسامی تامین شود اما به طور کلی 
تا کنون هم سلف موازی منتشر شده است. این فرایند معموا 
در بورس انرژی انجام می شود. برای مثال شرکت نفت هم به 
عنوان یک شرکت دولتی از طریق نسبت به انتشار اوراق مالی 
اقدام می کند.به گفته وی بر اساس ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
نیز یا پیش فروش داخلی نفت به پشتوانه نفت، یا اوراق سلف 

نفتی در بورس انرژی یا اوراق مالی منتشر می شود.
خانلو با تاکید بر اینکه طرح فروش اوراق نفتی به پشتوانه نفت 
صورت می گیرد، ابراز کرد: قرار است همانطور که شرکت نفت 

به عنوان شرکت دولتی برای تامین مالی خود به پشتوانه ۱۴.۵ 
درصد ســهم نفتی خود اوراق منتشر می کند، دولت هم به 
پشتوانه سهم خود اوراق منتشر کند.وی درمورد میزان اوراق 
نفتی منتشر شده در سال های گذشته توضیح داد: در سنوات 
گذشته نیز به اســتناد قوانین بودجه سنواتی و با استفاده از 
ظرفیت بورس انرژی، دولت نســبت به تامین مالی از طریق 

انتشار اوراق سلف موازی اقدام کرده است.

تعهد دولت در بازخرید اوراق ابهام دارد
در این راســتا، مرتضی دلخوش_کارشناس اقتصادی_ نیز در 
گفت و گو با ایسنا، با اشــاره به پیش بینی ۷۰ هزار میلیارد 
تومان پیش فروش نفت یا انتشــار اوراق اســامی در ایحه 
بودجه ، اظهار کرد: دولت فعلی با این پیش بینی، تعهد خود 
را بــه دولت بعدی انتقال می دهد. درواقع پول را دولت فعلی 
مــی گیرد و تامین مالی می کند و تعهد بازخرید برای دولت 
بعدی اســت؛ به همین دلیل ممکن است مجلس با این رقم 
موافقت نکند.وی با بیان اینکه دولت در ایحه بودجه فروش 
۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده است، اظهار 
کرد: فکر می کنم  دولت پیش بینی کرده تحریم های نفتی 
درحال برطرف شدن است و ایران می تواند ۲.۳ میلیون بشکه 
در روز نفت بفروشد و از محل فروش نفت می تواند این تعهد 
را جبران کند. البته در این بین مســائل فنی نیز مطرح است 
و اینکه آیا ایران می تواند در صورت برداشته شدن تحریم ها  

روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت به فروش برساند؟
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در همه کشورهای 
دنیــا،  فروش اوراق و تعهد مالی مرســوم اســت، گفت: این 
موضوع مهم است که آیا دولت می تواند در موعد مقرر، اوراق 
را بازخرید کند یا خیــر. این موضوع درحال حاضر در ایحه 
بودجه ۱۴۰۰ ابهام دارد. اگر تحریم ها برداشته نشود و دولت 
نتواند در زمان سررســید، اوراق را بازخرید کند، باید از بانک 
مرکــزی تقاضای نقدینگی کند که این فرایند منجر به  تورم 
می شــود و درواقع دولت آتی باید ضمــن هزینه های خود، 

تعهدات دولت فعلی را هم انجام دهد.

آخرین وضعیت شیرین سازی آب دریا
طبــق برنامه ریزی های صــورت گرفته، ۳۶ درصد از نیاز آبی کشــور در حوزه 
اســتان های جنوبی باید توسط آب شــیرین کن ها تامین شود که طبق گفته 
های معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در حال حاضر حدود ۹۶ واحد شــیرین 
سازی در حال بهره برداری در کشور وجود دارد که تا آخر این دولت ۲۰ تا ۲۵ 
واحد دیگر به آن اضافه خواهد شــد.برای تأمین آب برخی استان ها و کم رنگ تر 
شدن دغدغه کم آبی، اســتفاده از آب دریاها هم یکی از راه حل هاست.به گفته 
کارشناسان، با وضعیت کنونی خشکسالی و تغییر اقلیم موجود، چاره ای جز رفتن 
به سمت تأمین آب شیرین از محل آب دریا وجود نخواهد داشت.  در این راستا 
نیز مطالعاتی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور انجام داده 
اند، به تصویب رســیده و اباغ شده اســت که در فاز اول، آب مورد نیاز حاشیه 
۱۰۰ کیلومتری جنوب کشــور در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
خوزســتان و بوشــهر، به طور کامل از آب دریا تأمین شــود و از آب های درون 

سرزمینی رفع نیاز شود.

مجوز شیرین سازی 8.2 میلیارد مترمکعب آب دریا صادر شده است
آنطور که وزیر نیرو به تازگی اعام کرده تاکنون در بخش شیرین سازی و نمک 
زدایی آب دریا مجوز شیرین سازی ۸.۲ میلیارد مترمکعبی صادر شده که از این 
مقدار آنچه که تاکنون در استان ها، شروع به استفاده کرده اند ۷۶۰ میلیون متر 
مکعب اســت. نیازهای  آبی ۱۷ استان کشور در فات مرکزی و مناطق ساحلی 
مطالعه شــده و این مطالعه ها به انتها رســیده و نیازها نیز مشخص شده است.

اردکانیان با بیان اینکه در بخش استفاده از آب دریا، به صورت بدون نمک زدایی 
یعنی آب شــور، مجوز ۲۶ میلیارد مترمکعب در سال صادر شده که تاکنون از 
این مجوز، ۱۳ میلیارد مترمکعب در حال اســتفاده است، گفته که سه میلیارد 
مترمکعب از آب شــور دریا برای آبزی پروری است و ۱۰ میلیارد مترمکعب نیز 
برای خنک کردن تاسیسات صنعتی، برج های نیروگاه ها و نظایر آن استفاده می 
شود.در واقع آب دریا به دو منظور استفاده می شود؛ یکی از کاربردهای آن برای 
خنک سازی پاایشگاه ها و بخش های صنعتی است که در این بخش نیازی به 
شیرین سازی نیست و به همین شکل مورد استفاده قرار می گیرد. بخش دیگری 
از آب دریا وارد مرحله شــیرین ســازی می شود که البته تنها برای شرب مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.

96 واحد شیرین سازی در حال بهره برداری در کشور وجود دارد
قاســم تقی زاده خامســی، معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا نیز در خصوص 
اقدامات انجام شده در این راستا به ایسنا گفت: از آبی که از این طریق به دست 
می آید آب بسیار با کیفیتی است و در سواحل و در هر جایی که اجرای این طرح 
اقتصادی باشد به اعتقاد من کار بسیار صحیح و درستی است.  اکنون حدود ۹۶ 
واحد شیرین سازی در حال بهره برداری در کشور وجود دارد که تا آخر این دولت 
۲۰ تا ۲۵ واحد دیگر به آن اضافه خواهد شد.وی با اشاره به عدم استقبال از طرح 
های شیرین سازی طی سال های اخیر، تصریح کرد: علت استفاده کم از این طرح 
در سال های گذشته نیز  می تواند این باشد که تکنولوژی شیرین سازی هر روز 
پیشرفته تر و ارزان تر شده است. در یک دوره ای اصا اجرای این طرح اقتصادی 
نبود اما اکنون این تکنولوژی در کشــور ما تقریبا ۸۰ تا ۸۵ درصد قابل ساخت 
است که همین مساله موجب کاهش قیمت می شود.وی در خصوص صدور مجوز 
تخصیص آب دریا به استان های کشور نیز گفت: بخشی برای بدون نمک زدایی 
برای خنک کردن و بخشــی برای نمک زدایی است. برای بوشهر تا کنون ۱۱۷۱ 
میلیون متر مکعب برای آب شور و ۳۷۴ میلیون متر مکعب برای آبی که شیرین 
زدایی می شود مجوز صادر شده است. همچنین برای استان فارس برای شیرین 
زدایی ۲۹۰ میلیون متر مکعب مجوز صادر شده که متاسفانه کاری هنوز بصورت 
جدی صورت نگرفته و ۸۷۰ میلیون متر مکعب برای آب شــور که شیرین نمی 
شــود، مجوز صادر شده اســت.وی ادامه داد: عاوه بر این برای استان هرمزگان 
۱۲۱۴ میلیون مترمکعب برای استفاده از آب دریا و ۳۸۶ میلیون مترمکعب برای 
شیرین سازی مجوز صادر شده و برای استان سیستان و بلوچستان ۲۰۰۰ میلیون 
متر مکعب برای آب شور و ۱۷۴ میلیون متر مکعب برای آب شیرین مجوز صادر 
شــده و به همین ترتیب برای استان های یزد، کرمان، خراسان رضوی و جنوبی 
مجوزهایی صادر شده است.به گفته وی، در مجموع هشت میلیارد و ۱۵۰ میلیون 
مترمکعب برای بدون شیرین سازی و به منظور خنک سازی تجهیزات و ۲۷۴۹ 
میلیون مترمکعب برای شیرین سازی مجوز صادر شده است. در حال حاضر بیشتر 
واحدهای شــیرین سازی در بوشهر و استان هرمزگان مشغول فعالیت هستند و 
در استان هرمزگان ۵۰ درصد آب شرب به صورت شیرین سازی تامین می شود.

طبق ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید ۳۰ درصد از آب مورد نیاز 
شهرهای ساحلی همجوار با  خایج فارس و دریای عمان را از طریق آب شیرین کن 
تامین کند و باید حداقل ۷۰ درصد تجهیزات آب شیرین کن ها و انتقال دانش و 

فناوری آن به شرکت های داخلی انجام شود.

کارشناسان چه می گویند؟
داریوش مختاری کارشــناس حوزه آب در این رابطه به ایســنا گفت: توجه به 
مســائل زیســت محیطی در اجرای چنین پروژه هایی بسیار قابل توجه است 
چراکــه اجرای این پروژه ها می تواند حیــات زندگی جانوران دریایی را تا حد 
زیادی تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل می بایست در اخذ چنین تصمیماتی 
به این موضوع توجه شــود.وی با بیان اینکه این مســاله قابل ارزش گذاری و 
محاسبه است به طوری که به راحتی می توان این جنبه از اجرای طرح را مورد 
توجه قرار داد و به عنوان بخش زیان پروژه در تحلیل منفعت و هزینه تلقی کرد، 
ادامــه داد: تنها با ارزیابی تمام بخش های پروژه، تعیین منفعت و معایب طرح 
می توان در مورد اجرای این طرح ها تصمیم گیری کرد.این کارشــناس حوزه 
آب تصریــح کرد: زمانی که یک پروژه اقتصادی درنظر گرفته می شــود یعنی 
تمام معایب، منافع و پیامدهای آن مورد تحلیل قرار گرفته اســت اما نباید این 
مساله را نیز فراموش کرد که عاوه بر تاثیر شیرین سازی آب دریا انتقال آب نیز 
معایبی را به دنبال دارد و نباید به دلیل مسایل سیاسی چنین طرح هایی اجرا 
شود.مختاری با تاکید بر اینکه طرح های شیرین سازی آب و انتقال باید تنها در 
صورت داشتن صرفه اقتصادی، درنظر گرفتن تمام پارامترهای معایب و مزایای 
آن اجرایی شود، تصریح کرد: اگر گزینه دیگری جز انتقال آب و شیرین سازی 
آب دریا وجود نداشته باشد می توان به سراغ اجرای این طرح ها رفت اما قانون 
و طرحی که چندان مورد توجه قرار نگرفته است، قانون بهینه سازی مصرف آب 
شــهری و روستایی است که می تواند مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

وی با بیان اینکه بهینه ســازی آب شهری و روستایی نیز هزینه هایی را برای 
دولت به دنبال دارد اما منفعت آن بیش تر اســت، گفت: راهکارهایی برای این 
طرح در نظر گرفته شده است، عاوه بر این این طرح پیامدهای محیط زیستی 
نیز به دنبال ندارد و با فرهنگسازی در این حوزه می توان نتایج خوبی را بدست 
آورد.این کارشناس حوزه آب اظهار کرد: باید تصمیم در مورد شیرین سازی و 
انتقال آب به صورت کارشناسی اتخاذ شود و بر اساس چانه زنی های استاندار یا 
نماینده مجلس طرحی اجرایی نشود، همچنین ضروری است که  قبل از اجرای 
طرح تمام مسائل مورد ارزیابی قرار گیرد و تنها در این شرایط می توان انتظار 

داشت که نتیجه مطلوب حاصل شود..

افشای اسرار افزایش درآمد غول های نفتی
بررسی اظهارنامه ها و گزارش موسسات رتبه سنجی نشان داد برخی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان با پرداخت یا عدم پرداخت مالیات سودهای تحصیل شده توسط زیرمجموعه 
هایشان در بهشتهای مالیاتی، درآمدهایشان را در سالهای اخیر افزایش داده اند.گزارش انحصاری رویترز نشان داد شرکتهایی مانند شورون، شل، بریتیش پترولیوم، توتال و انی 
زیرمجموعه هایی در بخش تجارت نفت، خدمات بانکی یا بیمه در بهشتهای مالیاتی دارند و سود این زیرمجموعه مالیات بسیار اندکی داشته یا اصا مالیات ندارد.همه شرکتهای 
یاد شده در گزارش رویترز فعالیتهایی در حوزه های قضایی که نرخ مالیاتی پایینی دارند، برای اهداف تجاری داشته اند.ابرغولهای نفتی در بهشتهای مالیاتی مانند باهاماس، برمودا، 
سوییس، چنل آیلند انگلیس و ایرلند زیرمجموعه های بیمه و تجارت نفت دارند و در این حوزه های قضایی به میزان قابل ماحظه ای مالیات کمتر در مقایسه با کشورهایی که 
در آنجا به استخراج نفت و گاز تولید مشغول هستند، پرداخت می کنند.بر اساس اسنادی که توسط رویترز مشاهده شد، به عنوان مثال شرکت شل ۲.۷ میلیارد دار درآمد بدون 
مالیات از زیرمجموعه هایش در باهاماس و برمودار در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ داشته است. این درآمد هفت درصد از سود شل در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را تشکیل داده است.اگر 

این زیرمجموعه در هلند بودند، شل باید حداقل ۷۰۰ میلیون دار مالیات برای درآمد مذکور پرداخت می کرد.

نفت برنت به باای مرز ۵۰ دار صعود کرد
قیمت نفت پس از صعود چشــمگیری که شــب گذشته داشــت، تحت تاثیر 
امیدواری به بهبود تقاضا با آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹، در معامات روز جمعه 
به روند افزایشی خود ادامه داد. بهای معامات نفت برنت ۱۱ سنت معادل ۰.۲ 
درصد افزایش یافت و به ۵۰ دار و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز 
پنج شنبه سه درصد جهش یافته و برای نخستین بار از مارس امسال، به باای 
۵۰ دار صعود کرده بود.بهای نفت آمریکا با ۱۴ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، 
به ۴۶ دار و ۹۲ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته حدود 
سه درصد افزایش داشــت.قیمتهای نفت تحت تاثیر آزمایشهای امیدوارکننده 
واکســن کووید ۱۹ که آمار افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا و قربانیان آن در 
سراسر جهان را تحت الشــعاع قرار داده است، در مسیر ثبت ششمین افزایش 
هفتگی متوالی قرار دارند.انگلیس هفته جاری تزریق واکسن کووید ۱۹ شرکت 
فایزر را آغاز کرد و آمریکا هم ممکن اســت هفته آینده واکسیناســیون را آغاز 
کند. کانادا چهارشنبه استفاده از نخستین واکسن را تایید کرد و تزریقهای اولیه 
ممکن است از هفته آینده شروع شود.به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت 
OANDA، قیمت نفت با پیش بینی موافقت سازمان غذا و داروی آمریکا با واکسن 
فایزر و احیای اقتصادی آسیا که پاایشگاههای چینی و هندی را متقاضی نفت 
بیشتری کرده است، صعود کرده اند.مشاوران خارج از سازمان غذا و داروی آمریکا 
برای تایید استفاده اضطراری از واکسن فایزر رای داده اند و زمینه را برای موافقت 
این ســازمان با تزریق آن در کشوری که کووید ۱۹ جان بیش از ۲۸۵ هزار نفر 
را گرفته است، هموار کردند.بر اساس گزارش رویترز، رشد چشمگیر ذخایر نفت 

آمریکا یادآور این است که همچنان عرضه زیادی وجود دارد.

مدیرعامل آب و فاضاب مازندران:

شاخص بهره مندی آب شرب در روستاهای 
مازندران بااتر از کشور است

مدیرعامــل آب و فاضاب مازندران گفت: شــاخص بهره  
مندی آب شــرب در روســتاهای اســتان در حال حاضر از 
میانگین کشــوری بااتر بوده و به ۷۷ درصد رسیده است. 
مجید عبداللهی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به یکپارچه 
سازی شرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی اظهار 
داشت: این طرح سبب شد مأموریت های دو شرکت به شرکت پکپارچه آبفا منتقل شد و 
اصاح ساختار و چابک سازی دولت، استفاده از تجارب مفید کارکنان و مدیران، سهولت 
در تأمین منابع آبی، کاهش تنش اجرای پروژه ها در روستاها از جمله اهداف بوده است.

وی ادامه داد: افزایش توان شرکت ها و بهره برداری در ارائه خدمات به مشترکان، بهره 
گیری درست از منابع انسانی، تجهیزاتی، مالی و آبی، یکپارچه شدن برنامه ریزی منابع 
آب، کاهش پســت های سازمانی و کاهش هزینه های مطالعه و اجرای طرح ها از جمله 
مزایای طرح یکپارچه سازی بوده اســت.عبداللهی یادآور شد: علی رغم آنکه مازندران 
جزو اســتان های سرسبز و پرباران به شمار می رود به دلیل تراکم جمعیت و مسافران در 
ســال های اخیر به ویژه در روستاها به استان خاص و ایران کوچک تبدیل شده است و 
برآوردن نیاز آبی با توجه به کمبود ذخایر و منابع زیرزمینی کاری دشوار است.مدیرعامل 
آب و فاضاب مازندران با اشاره به گذر از آخرین تابستان قرن یادآور شد: برای مازندران 
گذر از سال مهم است زیرا همیشه باید پاسخگوی نیاز آبی جمعیت بومی و شناور باشیم.

وی یادآور شــد: ۵۸ شــهر با هزار و ۶۵۷ روستا با جمعیت حدود چهار میلیون نفر تحت 
پوشش آبفا هستند و تعداد مشترکان یک میلیون و ۱۹۳ هزار در یک میلیون و ۵۹۰ هزار 
واحد از خدمات این شرکت بهره مند هستند.عبداللهی با اشاره به وجود چهار تصفیه خانه، 
۶۱۳ ایستگاه پمپاز، ۷۱۷ حلقه چاه، ۳۵۳ دهنه چشمه افزود: حداکثر ظرفیت منابع تأمین 
۵۱۶ میلیون مترمکعب در ســال و طول شبکه توزیع و انتقال بیش از ۲۲ هزار کیلومتر 
اســت.مدیرعامل آب و فاضاب مازندران حجم مخازن ذخیره تأمین آب را ۶۲۷ هزار 
مترمکعب، تعداد آزمایشــگاه کنترل و کیفیت را ۱۹ واحد بیان کرد و گفت: ۱۲ درصد از 
آب های سطحی و ۸۸ درصد از آب های زیرزمینی استفاده می شود و از مجموع روستاهای 
اســتان هزار و ۶۵۷ روستا تحت پوشــش ما قرار دارند.وی یادآور شد: وضعیت روستاها 
از نظر شــاخص بهره مندی آب شرب در ســال ۹۲ حدود ۶۸.۷۲ درصد بود و آن زمان 
شاخص بهره مندی روستاهای کشور ۶۸ درصد بود که مازندران ۱۰ درصد عقب ماندگی 

داشت اما این شاخص در سال ۹۸ به ۷۷.۱۲ درصد رسید .

وزیــر نیرو با تشــریح مصوبــه دولت 
بــرای رایگان شــدن قبــض آب برای 
کم مصرف ها گفــت: پیش بینی ما این 
است که در بخش آب حدود ۴ میلیون 
مشترک در کشور مشمول کم مصرفی 
مصوبه  درباره  اردکانیان  هســتند.رضا 
هیئت دولت با موضوع »اصاح الگوی 
مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف 
آب« اظهار داشت: طبیعتاً گروه هدف ما 
پرمصرف ها هستند و این مشترکان را با 
روش هایی که آموزش آنها در فرصت ۶ 
ماهه موجود از جمله با نصب پنل های 
خورشیدی روی پشت بام شروع شده، 
تشــویق به مدیریت مصرف در بخش 
برق می کنیم.وی افزود: تبلیغات خوبی 
هم شــده و مردم هم اســتقبال خوبی 

کردند.اردکانیــان با اشــاره به اجرایی 
شــدن مصوبه بــرق از اول آبان، اظهار 
داشت: گزارش ۴۵ روزه عملکرد در این 
بخش از ۱۸ میلیون قبض صادر شده، 
حاکی از آن است که نسبت به آمار سال 
گذشته پر مصرف ها ۱۳ درصد کاهش 
یافته و تعــداد کم مصرف ها هم حدود 
۳.۵ درصد افزایش داشــته است.وزیر 
نیرو گفت: برای کم مصرف ها که طبق 
تعریف و مصوبه موجــود، مصرف آنها 
تا یک ســوم الگوی مصرف در مناطق 

مختلف اســت، قبض برق صفر صادر 
می شــود. در خصوص آب هم که امروز 
در دولت تصویب شــد بــه همین گونه 
عمل می شــود.اردکانیان تصریح کرد: 
برای کسانی که مصرف آنها تا یک سوم 
الگوی مصرف آب است، قبض آب صفر 
صادر می شــود.وزیر نیرو ادامه داد: در 
بخش برق به دلیــل ارتباطی که ایران 
با کشورهای همســایه دارد می توانیم 
با هزینه ســنگینی در روز مبادا انرژی 
مورد نیــاز را تأمین کنیم ولی در مورد 

آب اینگونه نیست.اردکانیان گفت: آبی 
که با کیفیت شــرب تولید شــده و در 
اختیار مردم بویژه در بخش خانگی قرار 
می گیرد باید به دقت مورد مصرف قرار 
گیرد و این مصرف صرفاً برای شــرب 
و بهداشت باشــد.وی گفت: امیدواری 
زیادی وجود دارد که بعد از چند ماه و 
در پایان سال گزارش دقیقی از کاهش 
پر مصرف هــا در هــر دو بخش آب و 
برق ارائه شود.اردکانیان گفت: آمادگی 
داریم که از زمان دریافت مصوبه هیئت 
وزیران که اوایل هفته آینده است، ظرف 
حداکثر ۱۰ روز دستورالعمل اجرایی آن 
را به شرکت ها در استان ها اعام کنیم، 
برنامه ما این اســت کــه از اول دی ماه 

مصوبه اجرایی شود.

از سوی وزیر نیرو؛

جزئیات نحوه محاسبه آب بهای رایگان 
برای 4 میلیون خانوار اعام شد

فراخـوان ارزيـابي كيـفي

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

شركت شــهركهاي صنعتي اســتان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي )نظارت بر بهره برداري و 
نگهداري شــبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضاب 15 شهرك و ناحيه صنعتي داراي شبكه و تصفيه خانه( 
به شــماره )2099001281000094( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل 
برگزاری فراخوان ازدريافت و تحويل اســناد فراخوان تا تهيه فهرســت مشاوران دارای صاحيت ، ارسال 
درخواست پيشنهاد)RFP( ،ارائه پيشنهاد مشــاوران و بازگشايی پاكت ها از طريق از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . ازم است پيشنهاد 
دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1399/09/20 مي باشد.
*  مهلت دريافت اسناد استعام ارزيابي كيفي از سامانه ستادتا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاريخ 1399/09/26

* مهلت ارسال پاسخ استعام ارزيابي كيفي تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاريخ 1399/10/11
* رشته و پايه تشخيص صاحيت مشاوران: رتبه 3 يا بااتر در رشته آب و فاضاب

* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 021-41934
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دوم
ت 

نوب

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای داخلی در شأن مردم ما نیست
وزیر صنعــت، معدن و تجارت با بیــان این که کیفیت، تنوع و 
قیمت خودروهای داخلی در شــأن مردم ایران نیست، از نهایی 
شــدن بســته ارائه شــده برای اصاح صنعت خودرو در آینده 
نزدیــک خبر داد و تاکید کرد که بایســتی رقبــای جدید در 
حوزه خودروســازی وارد شوند. علیرضا رزم حسینی در نشست 
هم اندیشــی خود با مدیران رسانه های کشور،   کیفیت، تنوع و 
قیمت خودروهای تولید داخل را در شان مردم ایران ندانسته و 
اظهار کرد: بســته اصاح صنعت خودرو را ارائه کرده ایم که به 
زودی نهایی می شــود. این در حالی است که باید رقبای جدید 
در حوزه خودروســازی وارد شده و بخش خصوصی نیز بایستی 
تقویت شود.وزیر صمت ضمن اشاره به افزایش تولید خودرو در 
دو خودروساز بزرگ کشور طی چند ماهه اخیر، گفت: افزایش 
تولید ۵۰ درصدی در حوزه خودرو پیش بینی شــده است که تا 
پایان ســال محقق خواهد شد.رزم حسینی همچنین در بخشی 
دیگر از ســخنان خود، دو نرخی بودن ارز را ریشــه بسیاری از 
فســادها دانسته که سبب از بین رفتن ثروت ملی می شود و در 
این رابطه اعام کرد: در ۲۰ قلم کاایی که ارز ترجیحی دریافت 
می کنند ثبات نســبی، کاهش قیمت و وفور را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان در این شرایط سخت تحریمی 

مجاهدان اقتصادی هستند، بیان کرد: اباغ سیاست های جدید 
صادراتی توســط رئیس  جمهور و با هماهنگی بانک مرکزی و 
ســتاد اقتصادی دولت سبب خرسندی فعاان اقتصادی و حل 
بسیاری از پرونده ها در این حوزه شده است. در این زمینه فعاان 
اقتصادی که از ســال ۱۳۹۸ به بعد در این حوزه مشکل دارند، 
با مراجعه به ســامانه جامع تجــارت می توانند به رفع تعهدات 
ارزی خود اقدام نمایند.این مقام مســئول اعام کرد: با اجرای 
سیاست های جدید صادراتی شاهد افزایش ۴۶ درصدی صادرات 
در مهرمــاه و ۹ درصــدی آن در آبان مــاه بوده ایم.وزیر صمت 
ضمن اشاره به اباغیه تســریع در ترخیص کااهای اساسی و 
رسوب شده در گمرکات، گفت: مجموعه این سیاست ها سبب 
وفــور کاا و تامین به موقع مواداولیه کارخانه ها شــده اســت.

رزم حسینی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن اشاره به 
علل گرانی ها، تصریح کرد: افزایش چند برابری نرخ ارز، رشــد 
نقدینگی و هزینه های کرونا از علل گرانی های اخیر بوده است. 
در حال حاضر بورس بهترین جایگاه برای عرضه نقدینگی است. 
نقدینگی های موجود در جامعه بایستی به سمت بورس هدایت 
شــود و بنگاه ها نیز با استفاده از روش های نوین تامین مالی از 

بورس تغذیه کنند.

 تنظیم بازار باید به وزارت کشاورزی 
سپرده شود

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: درمواقعی که قیمت مرغ 
در بازار پایین تر از نرخ مصوب است دستگاه های مربوطه هیچ احساس مسئولیت 
و تعهدی نمی کنند و فقط نظاره گر زیان سنگین تولیدکنندگان هستند اما زمانی 
که قیمت مرغ یک ریال از قیمت مصوب بااتر می رود با وجود اینکه که مقصر آن 
تولیدکننده هم نیست، همه دستگاه های مربوطه برای سرکوب قیمت دست به 
کار می شوند. این دوگانگی رفتار واقعا نگران کننده و آسیب زا است.حبیب اسداه 
نژاد با بیان اینکه چوب جنگ زرگری بین دو وزارتخانه  صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( و جهاد کشاورزی را تولیدکننده و مصرف کننده می خورند، اظهار کرد: 
وظایف تنظیم بازار با وزارت صمت و وظایف تولید با وزارت جهاد کشاورزی است 
و همین موضوع مشــکات بسیاری را پدید آورده است .وی ادامه داد: اگر وظایف 
بخش کشاورزی کاما در وزارت جهادکشاورزی تجمیع شود مشکات این بخش 
کاهش می یابد و آرامش بیشــتری حاکم می شود و اختافاتی که امروزه بر سر 
تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی میان دو وزارتخانه شاهد هستیم، پیش نمی 
آید.نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران با اشاره به اینکه وزارت صمت به 
عنوان نهادی که در تنظیم بازار نقش دارد هیچ گاه سازوکاری برای تحویل، توزیع 
و عرضه مرغ نداشته است، گفت: درمواقعی که قیمت مرغ در بازار پایین تر از نرخ 
مصوب است دستگاه های مربوطه هیچ احساس مسئولیت و تعهدی نمی کنند و 
فقط نظاره گر زیان سنگین تولیدکنندگان هستند. در ابتدای سال تولیدکنندگان 
به ازای هرکیلوگرم مرغ ۵۰۰۰تومان ضرر کردند و بســیاری از واحدها از چرخه 
تولید خارج شــدند اما هیچکس پاســخگو نبود و کمترین حمایتی از مرغداران 
صورت نگرفت. وی اضافه کرد: اما زمانی که قیمت مرغ یک ریال از قیمت مصوب 
بااتر می رود، با وجود  اینکه که مقصر آن تولیدکننده هم نیست، همه دستگاه 
های مربوطه برای ســرکوب قیمت دست به کار می شوند که قیمت ها شکسته 
شود که این دوگانگی رفتار واقعا نگران کننده و آسیب زا است.نایب رییس کانون 
انجمن صنفی مرغداران گوشــتی در پایان گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی که 
بر  مسائل کشــاورزی آگاهی بیشتری دارد تصمیم گیرنده نهایی باشد بسیار از 
مشکات حل خواهد شــد و  ما نیز خواستار آن هستیم که همه وظایف بخش 

کشاورزی به این وزارتخانه بازگردد.

وزیر صمت در ۸ ماه سالجاری:
صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه ۵۰ 

درصد رشد داشت
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هشت ماه گذشته صادرات به ۱۵ کشور 
همسایه ۵۰ درصد افزایش یافت که نشان می دهد این کشورها زمینه خوبی برای 
تحقق این مهم هســتند. علیرضا رزم حسینی شامگاه روز پنجشنبه در دیدار با 
فعاان اقتصادی اســتان در ســالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در 
این همین فرآیند در ماه های آینده و تا پایان سال هم افزایش صادرات را شاهد 
خواهیم بود.وی اضافه کرد: جلوگیری از رانت خواری و واردات در مقابل صادرات 
نکته کلیدی و مورد مطالبه فعاان اقتصادی در نشســت امروز بوده اســت.رزم 
حســینی صادرکنندگان را مجاهدان اقتصادی دانست و افزود: واردات ضروری و 
کارخانه های اساسی مختار خواهند بود در سامانه نیمایی ارز را به فروش برسانند، 
صادرکننده مجاهد اقتصادی اســت.وی ادامه داد: تفویض اختیار به ستاد تنظیم 
بازار استان ها و استانداران برای نظارت و کنترل بیشتر قیمت ها در بازار داده شده 
است.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: البته ریشه گرانی ها مربوط به ارز و 

محدودیت هاست از این رو ما به دنبال افزایش کاا در بازار ایران هستیم.
رزم حســینی گفت: در بحث خودرو و فواد باید نوعی مدیریت صورت گیرد تا 
قیمت ها متعادل شــود فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده باید کاهش یابد 
تا پای داان از این موضوع حذف شود.وی اضافه کرد: در راستای جهش تولید 
و ســرمایه در گردش ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب و در شــورای پول و اعتبار 
برای سرمایه در گردش مصوب شد و فعاان اقتصادی و اتاق بازرگانی می توانند 
از آن استفاده کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت و معدن در 
هشــت ماه گذشته رشد خوبی داشت، بیان کرد: در ۱۷ قلم صنعتی رشد داشته 
است که امیدواریم با کمک فعاان اقتصادی و بخش خصوصی و تولیدکنندگان 
ثروت کشور را به جایگاه اصلی خود برسانیم.وی ادامه داد: امروز در اتاق بازرگانی 
معاونان این وزارتخانه با کمیته های اتاق اصفهان نســبت به موضوعات مختلف 
از جمله تامین ارز، صادرات و مشــکات واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش 
واحدها بحث و گفت و گو کردند.وی اضافه کرد: فواد مبارکه اصفهان و ذوب آهن 
طرح های توســعه ای دارند که این مهم در افزایش تولید و صادرات ورق و ایجاد 

اشتغال منجر خواهد شد.

طرح توسعه یک میلیارد یورویی فواد مبارکه 
۲۰ هزار شغل جدید ایجاد می کند

 مدیرعامل شرکت فواد مبارکه اصفهان گفت: اجرای برنامه توسعه این شرکت 
مشتمل بر حدود ۱۲ طرح با حجم سرمایه گذاری یک میلیارد یورو،۲۰ هزار نیرو 
را جذب خواهد کرد.حمیدرضا عظیمیان روز پنجشنبه پس از بازدید وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از طرح های توسعه شــرکت فواد مبارکه در جمع مدیران این 
مجتمع صنعتی افزود: اجرای این این برنامه شامل طرح هایی نظیر طرح نورد گرم 
۲ فواد مبارکه، افزایش ۱.۵ میلیون تُنی فواد هرمزگان، سفید دشت، اردکان و 
ورق خودرو کاشان خواهد بود.وی ادامه داد: با اجرای این طرح ها ۲۰ هزار میلیارد 
تومان به پیمانکاران مختلف در سراســر کشور تزریق خواهد کرد که در راستای 
دســتور رهبر معظم انقاب برای جهش تولید بسیار موثر خواهد بود.مدیرعامل 
شــرکت فواد مبارکه با اشــاره به اهمیت اجرای طرح نورد گرم ۲ این مجتمع 
اظهار داشت: ما  اکنون در زمینه تولید فواد از دنیا عقب نیستیم اما در تولید ورق 
از دنیا عقب هســتیم.عظیمیان هشدار داد: ظرف ۳ تا ۵ سال آینده اگر ورق های 
گرید ۱۰ تولید نکنیم فواد مبارکه به پلی اکریل دوم تبدیل خواهد شد.وی اضافه 
کرد: ورقی که امروز در فواد مبارکه تولید می شود  ۳ تا ۵ سال آینده هیچ بازار 
مصرفی نخواهد داشت.عظیمیان خاطرنشان کرد: ورقی که در خودروسازی های 
آینده مورد استفاده قرار می گیرد از ویژگی های خاص، استحکام باا و وزن پایین 
برخوردار اســت که امروز این قدرت تولید در فواد مبارکه وجود ندارد  اما با راه 
اندازی نورد گرم ۲  امکان دستیابی به این فناروی نیز محقق می شود.به گفته وی، 
هم اکنون امکان تولید ورق با عرض بااتر از یک هزار و ۸۵۰ در این مجتمع وجود 
نــدارد اما با اجرای طرح نورد گرم جدید امکان تولید ورق با عرض ۲ هزار ایجاد 
می شود.مدیرعامل شرکت فواد مبارکه خاطرنشان کرد: امروز بخشی از ورق های 
مورد اســتفاده در لوازم خانگی را نمی توانیم تولید کنیم و  از خارج وارد می شود 
کــه در آینده با راه اندازی طرح مزبور امکان تولید آن هم ایجاد خواهد شــد.وی 
بیان کرد: اگر امروز تصمیمی برای ایجاد نورد گرم ۲ گرفته نشود و همپای دنیا 
ورق های به روز تولید نکنیم، صنایع نفت و گاز و آب و ساختمان در کشور در آینده 
با مشکل مواجه خواهند شد بنابراین مسووان باید  از هم اکنون مانند شرکت پلی 

اکریل فکری هم به حال فواد مبارکه کنند.

  قدرت پیش بینی فعاان اقتصادی 
کم رنگ شده است

عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: سیاســت در همه 
جای دنیا بر اقتصاد تاثیر دارد چون این مســائل در کشــور ما بیشتر است 
تاثیر بیشتری هم می گیریم. این موضوع قدرت پیشبینی پذیری را از فعالین 
اقتصادی در کشور می گیرد.عباس آرگو در مورد تاثیر نقش آفرینی سیاست 
این کشــور اظهار داشــت: موضوعات سیاســی نقش زیادی در اقتصاد ایفا 
می کند و تاثیرات زیادی روی آن دارد. در کشور ما تاثیر سیاست به مسائل 
اقتصادی بیشــتر از دیگر کشورها اســت بازار بورس و بسیاری از بازارهای 
دیگر ما تاثیرات زیادی از مسائل سیاسی مثل تحریم می گیرد. تاثیرپذیری 
اقتصاد ما بیشتر از دیگر کشورها است. وقتی تحریمی وضع می شود اقتصاد 
ما به شــدت تحت تاثیر قرار می گیرد. وی افزود: سیاست در همه جای دنیا 
اقتصاد تاثیر دارد چون این مسائل در کشور ما بیشتر است تاثیر بیشتری هم 
می گیریم این موضوع قدرت پیشبینی پذیری را از فعالین اقتصادی در کشور 
می گیــرد و برنامه ریزی های بلندمدت و عمًا قدرت پیشــبینی را کم رنگ 
می کند و می تواند در بخش های مولد تاثیر منفی داشــته باشد.عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تاثیر منفی برگزاری سیاســت بر 
پیش بینی پذیــری اقتصاد بیان کرد: عاوه بر ایــن از آنجا که پیش بینی 
را ســخت می کند ســرمایه گذاری داخلی و خارجی را نیز تحت شعاع قرار 
می دهد چراکه ریســک سیســتماتیک را افزایش می دهد و سرمایه گذاران 
نمی داند که چه اتفاقی می تواند بیفتد.وی با اشاره به نقص خصوصی سازی 
در کشور و شرکت های دولتی گفت: در کشور ما خصوصی سازی کمتر انجام 
شده و بیشــتر بخش های شبه دولتی فعال هستند. اگر بخواهیم که کشور 
توسعه یابد باید توجه بیشتری به خصوص سازی واقعی داشته باشیم، فضای 
کســب و کار را آماده کرده و ســهم دولت را در ایــن بخش کاهش دهیم 
همینطور باید مالکیت فردی را به رســمیت بشناسیم. هر مقدار که بخش 
خصوصی تقویت شود به توسعه کشور کمک می شود و به طبع آن اشتغال 
پایدار افزایش یافته و سرمایه گذاری نیز در بخش های مولد بیشتر می شود. 
با دولتی شدن اقتصاد می بینیم که دولت کارآیی ازم را برای این کار ندارد.

فایل های گران در بازار بی مشتری
در حالی در هفته جاری انواع خودرو با قیمتی بااتر از قیمت های اعام شده 
از سوی رئیس اتحادیه فایل می شوند که خرید و فروش در این بازار به کف 
رسیده است. از اواخر هفته گذشته همزمان با اعام مصوبه سیاسی مجلس 
مبنی بر خروج ایران از برجام مسیر حرکت خودرو تغییر کرد و با پیشروی در 
هفته جاری همزمان با افزایش قیمت ها در بازارهای موازی طا، ارز، سکه و 

موبایل  قینت ها در بازار خودرو نیز به طور چشمگیری باا رفت.
نوسانات بازار خودرو در اواخر هفته جاری و قبل از تعطیات آخر هفته شدت 
گرفت و در حالی که ۲۰۶ تیپ ۲ در روز چهارشنبه به قیمت ۱۹۵ میلیون 
تومان و با کاهش ۴ میلیون تومانی از ابتدای هفته فایل شد ۲۰۶ تیپ ۵ با 
افزایش ۳۰ میلیون تومانی نسبت به اوایل هفته جاری در روز چهارشنبه به 
قیمت ۲۵۰ میلیون تومان فایل شد و یا پژو پارس سال با ریزش ۸ میلیون 
تومانی نســبت به ابتدای هفته جاری روز چهارشــنبه ۲۱۰ میلیون تومان 
قیمت خورد و تیبا ۲ نیز مســیر مشــابهی را طی چند روز اخیر در پیش 
گرفته است و این خودرو از ۱۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ابتدای هفته 
جاری امروز به قیمت ۱۲۹ میلیون تومان فایل شد و مدل صندوقدار آن نیز 
در حلــی که در ابتدای هفته جاری ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت 
داشــت امروز به قیمت ۱۱۷ میلیون تومان فایل شد.به طور کلی در هفته 
جاری خودروهای موجود در بازار با قیمتی بسیار بااتر از قیمت های واقعی 
و قیمت های اعامی از سوی رئیس اتحادیه فایل می شوند به عنوان مثال 
خــودرو پراید ۱۱۱ در حالی در بازار به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان فایل می 
شــود که رئیس اتحادیه قیمت واقعی آن را ۱۱۳ میلیون تومان اعام کرده 
است و یا پراید ۱۳۱ در حالی در بازار به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان فایل می 
شود که این خودرو طبق گفته رئیس اتحادیه ۹۸ میلیون تومان قیمت دارد 
و در خصوص سایر خودروها نیز این اختاف قیمتی دیده می شود به طوری 
که خودرو سمند ال ایکس از سوی رئیس اتحادیه ۱۶۳ میلیون تومان قیمت 
خورده است ولی این خودرو در بازار به قیمت ۱۸۴ میلیون تومان فایل می 
شــود و یا خودرو پژو ۲۰۷ دنده ای در حالی در بازار با قیمت ۲۹۶ میلیون 
تومان فایل می شــود که به گفته رئیــس اتحادیه این خودرو ۲۶۸ میلیون 
تومــان قیمت دارد.افزایش قیمت ها در بازار خودرو و افزایش فاصله قیمتی 
در این بازار در حالی در هفته جاری شدت گرفت که بازار های موازی طا، 
ارز، سکه و یا موبایل افزایش قیمت این چنینی را تجربه نکرده و در این بازار 
ها قیمت ها با شیب مایمی در حال باا رفتن هستند و از طرف دیگر طبق 
تحقیقات میدانی معامات در بازار خودرو طی یک هفته اخیر به کف رسیده 
اســت و می توان گفت خودرو ای با قیمت های فایل شده در بازار خرید و 
فروش نمی شــود و اعام قیمت ها در حالی از سوی سایت ها و نمایشگاه 
داران باا اعام می شوندتا مرز روانی بازار شکسته شود و  روند افزایش قیمت 

ها در این بازار شدت بگیرد.

نماینده وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( در اتاق اصنــاف ایران با بیان 
اینکــه فقط هفت درصــد از حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیات تخصیص 
داده شده به صنوف آسیب دیده از کرونا 
استفاده شده است، از دولت خواست که 
سال آینده اصناف را از پرداخت مالیات، 
بیمه و عوارض شــهرداری معاف کند.

ابراهیم درســتی با اشاره به آسیب های 
وارده به صنوف از اسفندماه سال گذشته 
اظهار کرد: در این مدت ۵۷ گروه کاایی 
و یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی 
که ۱۵ میلیون اشتغال ایجاد کرده بودند 
دچار خســارت شــدند، اما بسته های 
حمایتــی دولــت برای صنــوف صرفه 
اقتصادی نداشــت و با بروکراسی اداری 
باا برای آن ها غیرجذاب بود. وی با بیان 
اینکــه از ۴۰ هزار میلیــارد تومانی که 
برای جبران خسارت اصناف تخصیص 
داده شده بود، ۲۰ هزار میلیارد تومان به 
بخش گردشگری داده شد، اظهار کرد: 
اصناف هم فقط از هفت درصد این ۲۰ 
هزار میلیارد تومان استفاده کردند. این 
در حالی است که تعداد زیادی از اصناف 
از اســفندماه سال گذشــته در آستانه 
ورشکستگی هســتند. درستی در ادامه 
با اشاره به مشــکات دولت در شرایط 
کنونی از جملــه تحریم ها، فروش نفت 
و شیوع ویروس کرونا، گفت: در چنین 
شــرایطی دولت می توانــد حداقل در 
زمینه بخشش های مالیاتی، اقساطی که 

باید برای وام های کرونایی پرداخت شود 
و همچنین  پرداخت همه حق بیمه به 
سازمان تامین اجتماعی به اصناف نوید 
دهد. وی افــزود: اصناف می گویند اگر 
چیزی به ما ندهیــد، ااقل چیزی هم 
نگیرید. حداقــل حق بیمه کارفرما باید 
بخشیده شود تا کارگران اخراج و بیکار 
نشوند. همچنین ازم است کمیسیون 
های مالیات و بیمه اجتماعی به تعویق 
افتد، چرا که هر اجتماعی که ســامت 
مردم را به خطر بیندازد باید فعا منتفی 
شــود. این مقام صنفی بــا بیان اینکه 
حداقــل ۹۵ درصد صنوف پروتکل های 
بهداشــتی و محدودیت هــای کرونایی 
اخیر را رعایــت کردند، اظهار کرد: این 
در حالی اســت که در محدودیت های 
اخیر با وجود تعطیلــی اصناف بانک ها 
فعالیــت می کردند و بانــک مرکزی به 
طور مســتقیم اباغیــه ای در رابطه با 
چک های برگشــتی نداشــت و اعام 
شفاهی اســتانداری فایده ای نداشت. به 
گفته درستی، مشکات اصناف با تعویق 
یک یا دو ماهه پرداخت مالیات یا بیمه 
حل نمی شود؛ چرا که با وجود تعطیلی ها 
و رکــود در چندماه معجزه ای برای آنها 
رخ نمی دهد. نایــب رئیس اتاق اصناف 

تهران در پایان با اشاره به فعالیت حدود 
۳ تا ۳.۵ میلیون واحد صنفی در سراسر 
کشــور، از آنها خواست که پروتکل های 
بهداشــتی را به طور کامل رعایت کنند 
و از دولت هم خواســت که سال آینده 
اصنــاف را از پرداخــت مالیات، بیمه و 
عوارض شــهرداری معاف کند. شــیوع 
ویروس کرونا و کم شــدن رفت وآمدها 
برای پیشــگیری به ویژه در ماه پایانی 
ســال که عمدتا روزهای پررونقی برای 
کســب وکارهای خرد و کارگران فصلی 
است، باعث شده فعاان تجاری، اصناف 
مختلــف و کارگران دچار آســیب های 
جدی شــوند. اما این افراد آسیب دیده 
عمدتا نســبت به مبلغ و شرایط تعیین 
شــده برای دریافت تسهیات حمایتی 
کرونا گایــه دارند. از طرف دیگر با اوج 
گیری شمار مبتایان و فوتی های کرونا، 
از ۲۰ آبــان ماه فعالیت تمام مشــاغل 
غیرضروری در ۲۵ مرکز استان از جمله 
تهران تا ساعت ۱۸ مجاز و مشاغل گروه 
۳ و ۴ نیز به طور کلی تعطیل شــدند. 
اما با توجــه به ادامــه اوج گیری آمار 
مبتایــان و فوتی ها از روز شــنبه، اول 
آذر هم به مدت دو هفته همه مشــاغل 
به جز مشاغل سطح یک تعطیل شدند 

و قوانین منع رفت و آمد نیز اجرا شد.
تاکنــون ۱۴ گروه شــغلی مشــمول 
دریافت تســهیات حمایتی به مشاغل 
آســیب دیده از کرونا شناخته شدند که 
مهلت ثبــت نام آن در ســامانه کارا تا 
پایان مهرماه بود. البته این تسهیات به 
واحدها و کارگاه هایی اختصاص می یابد 
که نیروهای کار در آن ها شاغل و بیمه 
باشــند در واقع مبنای پرداخت، شاغل 
بودن نیروی کار و تعدیل نشــدن فرد 
و داشــتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع 
کرونا است و میزان پرداخت تسهیات 
نیز به این شکل است که برای واحدهای 
کســب و کاری که فعال بوده و تعطیل 
نشده اند،  مبلغ ۱۲ میلیون تومان وام به 
ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین 
اجتماعی )۷۰ درصد هزینه دســتمزد 
و ۳۰ درصــد امــور عملیاتــی( و برای 
واحدهایی که به اجبار تعطیل شده اند، 
مبلــغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر 
اجتماعی  تامین  پرونده  شــاغل دارای 
)۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد 
ســایر امور عملیاتی( پرداخت می شود.

طبق اعام اتــاق اصناف ایران حدود ۲ 
میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش های 
غیرمشــمول و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر در بخش های مشمول دریافت 
تســهیات شاغل هســتند و خسارت 
ماهانــه تعطیات ناشــی از کرونا برای 
واحدهــای صنفــی بیــش از ۲۶ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

 اگر کمک نمی کنید،
 پول هم نگیرید!

درحالی آمار اعامی رئیــس کل بانک مرکزی از تجارت 
خارجی مطابقتی با آمار گمرک ایران نداشت که در ادامه 
بانک اعام کرد استناد آمار به سامانه توسعه تجارت و تراز 
مثبت تا نیمه آذرماه بوده است، این در حالی است که به 
گفته مسئوان گمرک آمار اخیر سازمان مربوطه، اشتباه 
اعام و به ســرعت آن را حذف کرده بود، از سویی تا این 
تاریخ حتی تراز تجاری منفی تر هم شده است، با این حال 
وقتی اســتناد وزارت صمت به آمار تجاری گمرک است، 
چطور بانک مرکزی سازمان توسعه تجارت را مرجع اصلی 
این آمار می داند؟ دوشنبه شب، رئیس کل بانک مرکزی 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری حاضر شد و در اظهارات 
خود به مثبت شدن ۱.۵ میلیارد داری تراز تجارت خارجی 
اشاره کرد و گفت که میزان صادرات به ۲۶.۵ میلیارد دار و 

واردات به ۲۵ میلیارد رسیده است. 

اختاف تراز تجاری 3 میلیارد دار بود
آمــار همتی با آنچه گمرک ایــران به عنوان مرجع اصلی 
آمار تجارت خارجی در هشت ماه اول امسال منتشر کرد 
همخوانی نداشت؛ به طوری که گزارش گمرک نشان می 
داد تراز تجاری در این فاصله نه تنها مثبت ۱.۵ میلیارد دار 
نبوده بلکه منفی ۱.۶ میلیارد دار بوده اســت و مشخص 
نشد رئیس کل بانک مرکزی این آمار را بر چه منبای و از 
کدام مرجع اعام کرده و این اختاف ســه میلیارد داری 

در آمار تراز تجاری و البته صادرات و واردات از کجاست.

بانک مرکزی: آمار از سازمان توسعه تجارت برداشته 
شد

اما بانک مرکزی در روز گذشــته با وجود انتشــار اخباری 
مبنــی بر ایراد وارده به آمار اعامی رئیس کل بانک مرکز 
واکنشی نشــان نداد تا این که امروز صبح)چهارشنبه( در 
حساب تویئتری خود اعام کرد که »آمار اعامی صادرات 
و واردات توسط رئیس کل بانک مرکزی مبتنی بر اطاعات 
سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۶ آذر ماه امسال بوده است، 
این سامانه منبع رســمی آمار تجارت خارجی است.« در 

حالی بانک مرکزی  سازمان توسعه تجارت را منبع اصلی 
آمار تجارت خارجی اعام کرده که طی روزهای گذشــته 
رزم حســینی - وزیر صمت - طی نامه ای به دژپســند - 
وزیــر اقتصاد - خواســته بود تا آمار تجــارت خارجی از 
گمرک ســریع تر به وزارتخانه مربوطه اطاع رسانی شود. 
این موضوع از نگاه مسئوان گمرک نیز بر این تاکید دارد 
که وزیر صمت به عنوان مســئول تجارت و تولید  وظیفه 
آمار تجارت خارجی می داند، اما بانک مرکزی آمار سازمان 
توسعه تجارت را منبع رسمی این آمار دانسته است! مورد 
دیگر به این برمی گردد که پیش از اینکه امروز بانک اعام 
کند اســتناد آمار آن به سازمان توسعه تجارت است، روز 
گذشــته لطیفی - ســخنگوی گمرک ایران - در رابطه با 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد تجارت خارجی  
به این اشــاره کرده بود که ســازمان توسعه تجارت طی 
روزهای گذشته میزان صادرات را ۲۶.۵ میلیارد دار اعام 
کرد که بر روی خروجی این سایت قرار گرفت اما گمرک 
ایران با اعام به زادبوم - رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
- اعام کرده که این آمار اشــتباه است و سازمان توسعه 
تجارت نیز به ســرعت و در کمتر از چند دقیقه دســتور 
حذف آمار که به نقل از مشــاور این ســازمان اعام شده 
بــود حذف کردد. لطیفی این را هــم گفته بود که ظاهرا 
مشاور سازمان اشتباها میزان صادرات ۲۱.۵ میلیارد داری 
را ۲۶.۵  میلیارد دار اعام کرده بود یعنی همان رقمی که 

در گزارش بانک مرکزی دیده می شود. 

اختاف تراز تجاری این بار به 3.6 میلیار دار رسید
اما نکته قابل توجه در آمارهای منتشــره و توضیح بانک 
مرکزی این اســت که اشاره شده گزارش تجارت خارجی 
اعامی رئیس کل تا نیمه آذر ماه سال جاری بوده است، 
این در حالی اســت که در اعام همتی تراز تجاری مثبت 
۱.۵ بود که در مقایسه با آمار گمرک مبنی بر منفی ۱.۶ 
میلیــارد دار تا پایان آبان ماه بیش از ســه میلیارد دار 
فاصله داشــت، اما بعد از موضع گیــری بانک مرکزی در 
مورد تاریخ ۱۶ آذر ســخنگوی گمرک ایران اعام کرده 

»اگر شاخص آماری را هم نیمه آذر لحاظ کنیم، برای تراز 
تجاری غیرمعمول به شــمار می آید  و مانند اعام تورم 
در مقایســه در روزهای میانی ماه اســت ، با این اوصاف، 
صادرات کشور نه تنها ۲۶.۵ میلیارد دار نبوده است، بلکه 
۲۲ میلیــارد و ۹۰۱ میلیون دار تــا ۱۵ آذرماه بوده که 
با رقم اعامی رییــس کل بانک مرکزی ۳.۶میلیارد دار 
فاصلــه دارد و واردات نیز ۲۴ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دار 
بوده که از لحاظ اینکه آن بانک به تامین ارز و تایید منشا 
آن مــی پردازد برای مدت زمان مورد ادعا نزدیک به رقم 
اعامی  است.« لطیفی همچنین گفته که با اینکه عاقمند 
هستیم تا تراز مثبت ۱.۵ میلیارد داری اعامی از سوی 
رییس کل بانک مرکزی  درســت  باشد اما متاسفانه تراز 
تجاری کشور در این دوره زمانی غیر معمول اعامی )نیمه 
آذرماه( حدود منفی دو میلیارد دار بوده است و به عبارتی 
تراز منفی ۱.۶ میلیارد داری هشتماهه با اضافه شدن این 
۱۵ روز به منفی دو میلیارد رســیده است.بر این اساس 
آمــار توضیحی که بانک مرکــزی در رابطه با چگونگی و 
زمان انتشار آمار اعام کرد نه تنها موجب رفع ابهام  و یا 
اصاح نشده بلکه اختاف آماری با گزارش تجارت خارجی 
گمرک به عنوان مرجع آماری تجارت خارجی را بیشــتر 
کرد و فاصله آمار تراز خارجی که ســه میلیار دار بود به 

۳.۶ میلیارد دار رساند.

 گمرک: مسئول آمار تورم و نقدینگی نیستیم ولی 
مسئول آمار تجارتیم

به هر صورت در هر حوزه فعالیت مرجع آمار مشخص بوده 
و استناد دســتگاه ها و کارشناسان به آن خواهد بود، این 
در حالی است که به گفته ســخنگوی گمرک ایران آمار 
گمرک در همه کشورها به عنوان شاخص تجارت آن کشور 
است ک  در همه مراجع قابل استناد است و در کشورمان 
نیز  همین رویه در قدیمی ترین سازمان اداری کشور مورد 
انتظار بوده و بخش آماری این ســازمان در حال خدمت 
رســانی شبانه روزی به دســتگاه های مرتبط با تجارت و 

ذینفعان است.

ماجرای آمار اشتباه تجارت خارجی

 توضیح بانک، اختاف را بیشتر کرد!
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هدف بانک مرکزی باید کنترل تورم باشدگزیده خبر

حمایتپولیازبورستورمراافزایشمیدهد
کارشــناس مســائل اقتصادی در خصوص تغییر نرخ بهره در شرایط فعلی کشور گفت: 
سهامدارانی که در حال حاضر در بازار سرمایه هستند، عاقه چندانی به افزایش نرخ بهره 
ندارند اما در صورتی که نرخ بهره تغییر نکند، کنترل تورم نشدنی خواهد بود. وضعیتی 
که کشــور در شرایط فعلی دارد، بیشــتر متاثر از سیاست هایی است که دولت در سال 
های گذشته و در سال جاری اعمال کرده است. تشویق مردم برای حضور در بازار سرمایه 
یکی از تصمیمات و اقدامات اشــتباه دولت در یک سال گذشته بوده است. در وضعیت 
فعلی که کشور با نرخ تورم باایی دست و پنجه نرم می کند، یکی از راهکارهای کاهش 
نقدینگی، افزایش نرخ ســود سپرده ها اســت. یعنی ورود پول به بانک ها می تواند در 
شرایط فعلی بخشی از نقدینگی را کاهش دهد.اما در صورتی که این سیاست توسط بانک 
مرکزی اعمال شود، ممکن است خروج پول از بازار سرمایه این بازار را با یک روند نزولی 
مواجه کند. یعنی بانک مرکزی در شرایط فعلی با یک دوگانگی در اعمال سیاست درست 
مواجه است. سهامداران نسبت به هرگونه افزایش نرخ سود بانکی واکنش نشان می دهند. 
بی توجه به این نکته که بخشی از حباب قبلی بورس ناشی از کاهش بی موقع سود بانکی 
و حرکت پول از حســاب های بلند مدت به حساب های کوتاه مدت و تبدیل شبه پول به 
پول بوده اســت.این واقعیت نیز همواره از سوی ذینفعان مختلف نادیده گرفته می شود 
که هر نوع افزایش حقوق و دارایی ها از طریقی که به افزایش تورم منجر شــود، عما به 
کاهش قدرت خرید عموم مردم از جمله ذینفعان یاد شده منجر خواهد شد.کامران ندری، 
کارشناس مســائل پولی و بانکی معتقد است، یک سیاست متوازن در شرایط فعلی می 
تواند تا حدود زیادی وضعیت کشــور را از تورم باا و نارضایتی سهامداران رهایی بخشد. 

مشروح گفت و گوی فارس با کامران ندری را می خوانید:

 به عنوان اولین سوال بفرمایید، روند فعلی بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می 
کنید؟

بازار ســرمایه در این روزها با توجه به افتی که در ماه های گذشته داشته در حال ورود 
به یک فاز جدید اســت. این روند می تواند در بلند مدت متاثر از دو موضوع نرخ بهره و 
انتظارات از آینده شــکل دیگری به خود بگیرد. یعنی در صورتی که هر دو این عامل ها 
متناسب با ذائقه سهامداران باشد، می توان یک روند صعودی را در ماه های آینده پیش 
بینی کرد. به عبارت دیگر، عوامل مختلفی بر بازار ســرمایه تاثیرگذار اســت. اما باید در 

وضعیت فعلی به دو موضوع نرخ بهره و انتظارات متمرکز شد.

چه عواملی در شرایط فعلی می تواند وضعیت بورس را تغییر داده و دوباره وارد 
فاز اصاح کند؟

در کشــور ما سیاســتگذار پولی بر ســر یک دوراهی قرار گرفته اســت که هر دو برای 
کشــور هزینه های زیادی را به همراه خواهد داشت. بانک مرکزی یا باید جلوی افزایش 
غیرمنطقی شاخص در بازار سرمایه را بگیرد و تورم را کنترل کند و یا به افزایش نرخ تورم 
تن دهد. هر دوی این مسائل می تواند در شرایط فعلی برای کشور هزینه های فراوانی را 
به همراه داشته باشد.به عبارت دیگر، رشد نامتعارف بازار سرمایه در ابتدای سال جاری، 
اقتصاد کشور را به سمت تورم پیش برد؛ کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که بازار 
سرمایه نیازمند مدیریت درست است و نباید اجازه داده شود تا هیجانات، بر این بازار غلبه 
کند. با این وجود، آثار تورمی عدم مدیریت درست بر بازار سرمایه، اکنون نمود پیدا کرده 
و اگر روند بازار به درستی مدیریت نشود، ممکن است بورس همچنان دچار ریزش شود.

 رئیس کل بانک مرکزی ســخن از حمایت از بازار سرمایه به میان آورده است، 
این حمایت در حال حاضر باید چگونه باشد؟

بگذارید صریح بگویم؛ حمایت از بازار ســرمایه به شیوه های مطرح شده زیاد تاثیرگذار 
نیست. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، در حال حاضر تمام ابزارهای خود برای 
کنترل تورم را به کار گرفته اســت تا تورم افسارگسیخته را تا حدودی کاهش دهد. اما 
اصلی ترین ابزار این بانک برای کنترل نقدینگی یعنی نرخ سود در وضعیتی قرار دارد که 
نمی توان زیاد با آن دســت زد. بانک مرکزی توانســته تا حدودی سرعت گردش پول را 

مهار کند. اما این همه موضوع نیست.

در ماه های گذشته چندین بار شــایعه افزایش نرخ سود بر سر زبان ها افتاد، 
اما بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. تغییر نرخ بهره چه تاثیری بر بازار سرمایه 

دارد؟
نرخ بهره یکی از موضوعاتی است که می تواند تاثیر فراوانی بر بازار سرمایه داشته باشد. 
اینکه نرخ بهره باا برود، ســبب خواهد شد که پول ها وارد بانک ها شود که این مساله 
می تواند تاثیر منفی فراوانی بر بورس داشــته باشد. پایین آمدن نرخ بهره نیز اثر تورمی 

برای کل اقتصاد کشور دارد.

بانک مرکزی باید چه راهکاری را در پیش بگیرد؟
سیاست گذاران باید یک توازن در نرخ بهره برای حمایت از بازار سرمایه و از طرف دیگر 
کاهش تورم ایجاد کنند. در صورتی که این توازن ایجاد نشــود، هم تورم رشــد خواهد 
داشت و هم بازار سرمایه مانند ماه های گذشته روند نزولی پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی 
در حال حاضر به اشتباه فکر می کند، در حال حاضر تنها روشی که می توان به صورت 
واقعی از بازار سرمایه حمایت کرد به ثابت نگه داشتن نرخ بهره و یا کاهش آن است. در 
حالی که این مساله تنها خیال سهامداران را برای معامله در بورس راحت می کند. یعنی 
در حال حاضر یک تناقض در سیاســت گذاری بانک مرکزی جهت خواسته سهامداران 
و کاهش تورم را شــاهد هستیم.به عبارت دیگر، ســهامداران خواستار کاهش نرخ بهره 
هســتند. چون از این طریق پول های بیشــتری وارد بورس می شود. اما بانک مرکزی 
باید بتواند با یک تصمیم گیری درست یک توازن در این میان، بین منافع سهامداران و 

منافع ملت ایجاد کند.

همه می دانند، یکــی از اصلی ترین دایل تورم در ایران، کســری بودجه و 
استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران این کسری بودجه است. دولت در 
سال جاری یک روش دیگر یعنی فروش سهام شرکت ها در بورس را برای حل 

این مشکل انتخاب کرده است. این مساله می تواند مشکل را حل کند؟
دولت مدعی است برای جبران کســری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمی کند. اما 
روش هایی که در حال حاضر انتخاب کرده اســت سبب خواهد شد سیاست گذار پولی 
دستش برای اعمال سیاست بسته باشد. دولت هم اکنون با فروش باقی مانده سهام خود 
در شــرکت ها در بورس در قالب صندوق های ETF به دنبال جبران کسری بودجه خود 

است که این موضوع دست بانک مرکزی در تغییر نرخ بهره را بسته است.

تاثیرگذاری این روش دولت برای جبران کسری بودجه، تنها در کاهش قدرت 

بانک مرکزی خاصه می شود؟

خیر؛ این شــیوه که دولت در پیش گرفته که با باا نگه داشــتن قیمت برخی نمادها به 
دنبال جبران کسری بودجه خود اســت، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی 
دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند؛ اما حمایت پولی از بازار سرمایه می 
تواند تورم را به شدت افزایش دهد. دولت با باا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال 
مثبت شدن شاخص کل بورس است تا بتواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران 
کند. به عبارت دیگر، اتفاقاتی که اکنون در بازار سرمایه رخ می  دهد، نتیجه همان سوء 
مدیریتی است که در سال  های گذشته، بر بازار طا، ارز و مسکن نیز حاکم بوده و نتیجه  
ای جز کاهش ارزش پول، رشد نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید و صدها پیامد جبران 

 ناپذیر نداشته است.

چه روشــی را می توان برای جبران کســری بودجه دولت در چنین شرایطی 
پیشنهاد کرد؟

متاســفانه دولت از روش فروش اوراق استفاده نمی کند. هرچند درست است که عرضه 
دارایی ها در بازار ســهام رشد نقدینگی را افزایش نمی دهد و باعث می شود دولت کمتر 
به ســراغ اســتقراض از بانک مرکزی برود. اما باز هم اثرات تورمی خواهد داشت و باعث 

می شود مردم نخواهند پول ملی را نگه دارند.

بانک مرکزی در شرایط فعلی چه کاری می تواند انجام دهد؟
مشــکل اقتصاد ما این اســت که هدف را گم کردیم؛ زیرا هدف باید کنترل تورم باشد و 
نه رونق بازار سرمایه. در صورتی که این هدف درست انتخاب شود، می توان امیدوار بود 

بانک مرکزی روش درستی را برای کنترل تورم انتخاب کند.

عامل دومی که گفتید انتظارات است؛ این مساله این روزها همه بازارها از جمله 
بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است. انتظارات چه تاثیری بر بورس دارد؟

بله. عامل بعدی به انتظارات سهامداران از آینده و اقتصاد کشور برمی گرد. این انتظارات 
مــی تواند، آینده را برای افراد خوب یا بد جلوه دهد. در صورتی که ســهامداران و افراد 
حاضر در بورس از آینده روند مثبتی را انتظار داشــته باشند، می توان به آینده بورس و 
یا اساســا بازارهای مالی و یا کل اقتصاد امیدوار بود. آینده روابط ایران با ســایر کشورها 
و یا به زبان دیگر نتیجه  انتخابات امریکا می تواند بر بازارها اثر مثبت یا منفی داشــته 
باشد. بعد از چند هفته التهاب به دلیل انتخابات در آمریکا می توان گفت بازارهای مالی 
در ایران به یک ثبات دســت پیدا کرده اند.به عبارت دیگر، در چند هفته گذشته بازارها 
بیشــتر تحت تاثیر این عامل بودند و نمی شد براساس روندهای این چند هفته تحلیل 

خاصی برای بازارها ارائه کرد.

یعنی انتطارات ســهامداران و در حالت کلی سرمایه گذاران از آینده روندهای 
بازارها را تغییر داده است؟

انتظاراتی که افراد از آینده دارند و اساسا انتظارات مثبتی که از آینده به جهت بازگشت به 
مذاکرات شکل گرفته است، می تواند در کوتاه مدت بازارها را با روند صعودی مواجه کند. 

اما بعد از آن را باید دید چه اتفاقاتی در روندهای سیاسی در کشور می افتد.

اثر کسری بودجه بر بازار ارز
 کلید مهار نوسانات در بازارها

یک اقتصاددان با بیان اینکه بازار ارز متاثر از کسری بودجه است، گفت:  مهم ترین 
راهکاری که برای کاهش کسری بودجه دولت وجود دارد، این است که هزینه های 
خود را کاهش دهد. مدتی است بازار ارز بعد از چند شوکی قیمتی حاا به سکون 
رســیده و یک ماهی است که نرخ ارز روند کاهشی داشته است. اما برای پایدار 
ماندن این وضعیت و تخلیه حباب ارز، چه شاخص هایی را باید مد نظر قرار داد. 
بســیاری از کارشناسان با تایید بهبود عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، 
بر این باورند که آنچه موجب شوک های ارزی می شود نه در اقتصاد خرد که در 
اقتصاد کان نهفته اســت.میثم رادپور، تحلیل گر مسائل اقتصادی در این باره 
یکی از این شــاخص های کان را کسری بودجه دانست و به ایِبنا گفت: در این 
موضوع نمی توان به طور مستقیم دخالت داشت اما اگر ما بتوانیم کسری بودجه 
را کنترل کنیم، مسئله تا حد زیادی حل می شود.وی با اشاره به تاش های بانک 
مرکزی در مدیریت بازار ارز افزود: البته در سطح خرد که همان ریز ساختار بازار 
اســت، مواردی وجود دارد که به آنها باید توجه کرد و در این امر، بانک مرکزی 
اقداماتی را برای ارز چیده و انجام داده اســت. اما این امر فقط یک سمت ماجرا 
است که به نظرم اگرچه موارد بی اهمیتی نیست، اما برای یک جهش اقتصادی، 
اهمیت متغیرهای کان بسیار بیشتر است.رادپور خاطرنشان کرد: وقتی کسری 
بودجه دولت بزرگ باشد ما نمی توانیم برای بازار ارز در سطح خرد به طور موثر 
کاری انجام دهیم. چرا که دولت مجبور به استقراض پول از بانک مرکزی است و 
یا بخشی از آن را از بازارهای دیگر تامین می کنداین تحلیل گر مسائل اقتصادی 
یافتن یک راه حل برای اقتصاد کان کشــور را تنها راه برون رفت از این وضعیت 
دانست و افزود: حتی در این شرایط انتشار اوراق هم می تواند تورم زا باشد. اگرچه 
در این میان، بدترین راه آن است که از بانک مرکزی به طور مستقیم استقراض 
شود.رادپور با بیان اینکه تعادل در بازار ارز بیشتر مربوط به اقتصاد کان است و 
نه اقتصاد خرد، تصریح کرد: کســری بودجه دولت در دست ما نیست که بتوان 
برای بازار ارز کاری کرد و مهم ترین راهکاری هم که برای دولت وجود دارد، این 
است که هزینه های خود را کاهش دهد که به این سادگی ها انجام پذیر نیست.از 
آنجایی که بودجه عمومی کشــور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و 
منعکس می گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر 
از آنجایی که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه 
عمومی کشور را در سیستم پولی کشور منعکس می کند، تأثیرات بودجه عمومی 
کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم هم مشهود می شود. این در حالی است که 
وابســتگی بخشی از بودجه به مصارف ارزی کشور در شرایط تحریم و نقش ارز 
به عنوان یکی از پایه های درآمدی دولت از نفت را نباید از نظر دور داشت. چرا 
که در صورت محقق نشــدن این درآمدها، تراز هزینه ها افزایش یافته و موجب 
تنش در بازارهای دیگر می شــود.رادپور درباره این موضوع با اشاره به اهمیت و 
نقش کسری بودجه در نوسانات اقتصادی اضافه کرد: اینکه کسری بودجه داریم 
تا حدودی قابل پذیرش است و چیزی هم که می گویند این است که حدود ۹۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم؛ اما آیا واقعا این عدد ثابت می ماند و یا 

چیزی بیش از این مقدار خواهد شد؟

بانک مرکزی و شــبکه بانکی به منظــور اجرای قانون جدید 
صدور چک، دســته چک های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ 
 ســال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت 
ثبت در ســامانه صیاد را منتشــر می کند. به گــزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی،  به اســتناد ماده )6( قانون صدور چک 
مصوب مورخ 1۳ آبان ماه 1۳۹7 مجلس شورای اسامی، دسته 
چک های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳  سال از زمان دریافت 
چک و با درج شناســه یکتا در اختیار مشــتریان قرار خواهد 
گرفــت، بدین  نحو که در متن هر برگه چــک عاوه بر درج 
شناســه یکتا )16 رقم(، عبارت »تاریخ صدور این برگه چک 
حداکثر تا تاریخ ...  معتبر اســت« نیز قید شده اســت. بر این 
اساس و در راســتای اجرای ماده )21( مکرر قانون یاد شده، 
صدور برگه چک  های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و ازم 
اســت همه صادرکنندگان چک، چک های جدید را صرفاً در 
وجه گیرنده مشخص )شخص حقیقی/حقوقی(  صادر کنند و 
گیرندگان چک نیز از پذیرش چک های مذکور در وجه حامل 

خودداری کنند.
همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد 
از تاریخ اعتبار چک )تاریخ قید شده در عبارت موصوف( نبوده 
و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ های یادشده خواهند 
بود.چک های جدید که براســاس ماده )6( قانون مذکور صادر 

می شــوند، قابلیت ثبت در ســامانه صیاد را خواهند داشت و 
صادرکننــدگان چک می توانند از طریق درگاه های بانکی و یا 
برنامک های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطاعات 
ذی نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در ســامانه صیاد ثبت 
کنند.همچنین گیرندگان چک هــای جدید نیز می توانند به 
طرق موصوف با استعام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، 
مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعام کنند.انتقال 
چک های جدید نیز در ســامانه صیاد میســر بوده، چنانچه 
گیرنده چک پس از تایید اطاعات آن متمایل به انتقال چک 
به شــخص دیگری )شخص ثالث( باشد، این امکان در سامانه 
یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه /کدملی 
وی(  برای وی فراهم اســت.در صورت عدم ثبت انتقال چک 
در سامانه صیاد، ازم است اطاعات مربوط به هویت گیرنده 
جدید )شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه 

ملی( در ظهر چک پشت نویسی  شود.
همچنیــن همانگونه که در اطاعیه شــماره )1( قانون چک 

مورخ 4 آذرماه 1۳۹7 ا  عام شــده اســت، نحوه دسترسی به 
ســامانه صیاد و اســتفاده از برنامک های موبایلی به شرح زیر 

یادآوری می شود: 
1- صادرکننده چک می تواند با مراجعه به بانک افتتاح کننده و 
نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه های 
نوین بانکی )شامل اینترنت بانک و همراه بانک( و یا استفاده 
از برنامک های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه 

صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
2- شناســایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطاعات 
چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک 
و یا برنامک موبایلی اســت که احــراز هویت در برنامک های 

موبایلی به صورت زیر انجام می شود:
الف - انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی.
ب - استفاده از یکی از کارت های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده چک می تواند با به کارگیری یکی 
از کارت های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در 

اختیار وی قرار گرفته و با اســتفاده از سیم کارت ثبت شده 
به نام وی، اقدام به ثبت اطاعات چک در سامانه صیاد کند.

۳- گیرنــده چک با مراجعه به شــعب بانک های مورد تعامل 
خود )بانک های نگهدارنده حســاب وی( و اخذ دسترسی به 
درگاه های نوین بانکی )شامل اینترنت بانک یا همراه بانک( و یا 
مراجعه به برنامک های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت 
اطاعات چک ثبت شــده برای وی در سامانه صیاد را داشته 
و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می تواند مراتب تائید 
چک را به سامانه اعام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، 
مشخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه /کدملی وی( را در سامانه 

صیاد وارد کند.
4- شناســایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطاعات چک 
توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا 
برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک های موبایلی 

به صورت زیر انجام می شود: 
الف - انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی.
ب  - استفاده از یکی از کارت های بانکی گیرنده چک.

به عبارت دیگر گیرنــده چک می تواند با به کارگیری یکی از 
کارت های بانکی متعلق به خود و با اســتفاده از سیم کارتی 
که به نام وی ثبت شده است، اقدام به تایید اطاعات چک و یا 

انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

 صدور دسته چک های جدید با مدت
 اعتبار 3 سال

پرداخت وام یک میلیونی به ۶.۹ میلیون 
سرپرست خانوار

بانک مرکزی اعام کرد: در دو مرحله پرداخت تســهیات به یارانه بگیران معیشــتی، 
تاکنون بالغ بر 6 میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار از تسهیات یک میلیون 
تومانی بهره مند شده اند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسب اعام مدیریت 
کل اعتبارات این بانک، براساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا بالغ بر 21 میلیون 
و ۵6۹ هزار و 1۵۵ نفر تاکنون از تســهیات یک میلیون تومانی سیستم بانکی )طی 
پنج مرحله( بهره مند شده اند که مقرر شده اقساط تسهیات پرداختی طی ۳1 قسط 
از حساب یارانه ای ایشان کسر شود.همچنین در ادامه حمایت های ستاد ملی مدیریت 
کرونا و شــبکه بانکی از یارانه بگیران در هفته گذشــته، تعداد 4 میلیون و ۵1۳ هزار 
و 7۳۹ نفر سرپرســت خانوار که یارانه معیشتی دریافت می کنند و فاقد درآمد ثابت 
هســتند از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها )با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی( شناسایی و به نظام بانکی معرفی شدند، از تسهیات مجدد یک میلیون 
تومانی بهره مند شدند.ضمن اینکه در مرحله جدید تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 
2۰ آذر ماه 1۳۹۹ از تعداد 2 میلیون و 4۸1 هزار و 2۹۰ سرپرست خانوار یارانه بگیر 
معیشــتی که از سوی سازمان هدفمندی به شــبکه بانکی معرفی شده اند، تسهیات 
مربوط به حساب ۹۹.۹ درصد از افراد یاد شده واریز شده است. همچنین امکان واریز 
تعداد 1.64۹ فقره تســهیات به دایلی از جمله مســدودی حساب، فوت سرپرست 
خانوار و سایر خطاها میسر نشده است.بر این اساس در دو مرحله پرداخت تسهیات به 
یارانه بگیران معیشتی، تاکنون بالغ بر 6 میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار 
از تسهیات یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.بدیهی است در صورت اخذ اطاعات 
افراد مشمول جدید در مراحل بعدی )یارانه بگیران معیشتی فاقد درآمد ثابت( از سوی 
سازمان هدفمند ســازی یارانه ها تسهیات یک میلیون تومانی به حساب متقاضیان 

متعاقباً واریز خواهد شد. 

در عملیات بازار باز؛
سه بانک ۳۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی 

دولت را خریداری کردند
ســه بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق 
ابــزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۳4.۵ هــزار میلیارد ریال از طریق 
سامانه بازار بین بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند. پیرو اطاعیه روز یک شنبه 
16 آذرمــاه 1۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت دار اوراق بدهی دولتی 
در عملیات بازار باز، ۳ بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی 
دولتی از طریق ابزار توافــق بازخرید در مجموع به ارزش ۳4.۵ هزار میلیارد 
ریال از طریق سامانه بازار بین بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.با توجه به 
پیش بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگــی در بازار بین بانکی، موضع پولی 
بانــک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگــی در قالب قرارداد توافق بازخرید 
)ریپــو( با سررســید 14 روزه بود. در مجموع، بانک مرکــزی با تزریق ۳4.۵ 
هــزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ 1۹.6 درصد به بانک های متقاضی 
موافقت کرد. معامات مربوط به این عملیات و معامات مربوط به سررســید 
توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۳2.4 هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری 
بانک مرکزی در روز چهارشنبه 1۹ آذرماه انجام شد.به عاوه، در هفته جاری 
هیچ بانکی از اعتبارگیری قاعده مند استفاده نکرد. بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی می توانند در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند 
)دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی( مشــروط به در اختیار داشتن اوراق 
بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ ســود سقف داان )22 درصد( 
اســتفاده کنند.شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی 
مورد نیــاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار بــاز را به صورت هفتگی اجرا 

می کند. 
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گزیده خبر

ظریف خطاب به اردوغان:
 هیچکس نمی تواند درباره 

آذربایجان عزیز ما صحبت کند

وزیــر خارجه ایــران در واکنش بــه اظهــارات مداخله جویانه 
رئیس جمهور ترکیه، در توئیتر نوشت که او درباره جدایی مناطق 
شــمالی ارس از ایران شعر خواند اما هیچکسی نمی تواند درباره 
»آذربایجــان عزیز ما« صحبت کند. »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه جمهوری اســامی ایــران دیروز )جمعه( به برخی 
اتفاقات و صحبت های انجام شــده در رژه نظامی روز گذشته در 
باکو واکنش نشان داد.ظریف در صفحه توئیتر خود نوشت: »به 
اردوغان نگفته بودند شــعری که به غلط در باکو خواند مربوط 
به جدایی قهری مناطق شــمالی ارس از ســرزمین مادریشان 
ایران اســت!«وی ادامه داد: »آیا او نفهمید که علیه اســتقال 
جمهوری آذربایجان ســخن گفته اســت؟ هیچکس نمی تواند 
درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند«.»رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه روز گذشــته برای شــرکت در مراسم رژه 
نظامی نیروهای جمهوری آذربایجان به مناســبت اتمام اشغال 
منطقه »قره باغ کوهستانی« توسط ارمنستان، به باکو سفر کرده 
بود.اردوغان که در این مراســم به همراه »الهام علی اف« رئیس 
دولت باکو شــرکت کرده بود، بیتی از یک شــعر جدایی طلبانه 
دربــاره رود ارس در مرز ایران و جمهــوری آذربایجان را علیه 

تمامیت ارضی جمهوری اسامی ایران خواند.

واکنش غریب آبادی به اظهارات 
گروسی درباره برجام

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر 
در ویــن در واکنش بــه اظهارات جدید »رافائل گروســی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی در خصوص برجام 
هشــدار داد. »کاظم غریــب آبادی« ســفیر و نماینده دائم 
ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین در واکنشی 
توئیتری به اظهارات جدید »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در خصوص برجــام گفت که ارائه 
هرگونــه ارزیابی و تحلیل، خــارج از ماموریت محوله به این 
سازمان تحت توافق یاد شده است.غریب آبادی بامداد جمعه 
با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود اعام کرد که تنها نقش 
آژانــس در برجام، نظارت و راســتی آزمایی اقدامات مرتبط 
هسته ای و ارائه گزارشات بروز شده در این مورد است.»رافائل 
گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا در 
گفت وگو با شبکه خبری اسکای نیوز به طرح اقدام راهبردی 
مجلس شورای اسامی برای تعیین ضرب ااجل لغو تحریم ها 
و توسعه فعالیت های هسته ای ایران واکنش نشان داد و گفت: 
در صورت اجرایی شــدن این طرح و افزایش غنی ســازی و 
اخراج بازرســان، انحراف بیشــتر ایران از تعهدات برجامی را 
شاهد خواهیم بود.وی ضمن درخواســت از ایران برای عدم 
اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد که 
اگر قرار بر این باشــد که تعداد بازرسان محدود شود و سطح 
بازرســی ها کاهش یابد، باید در این زمینه به روشنی اطاع 
رسانی کنیم، اما این تصمیم به هیچ کس از جمله ایران هیچ 

کمکی نخواهد کرد.

ترامپ در پی شکایت، بایدن به فکر دولت
 نشســت برگزینندگان رئیس جمهوری آمریکا در حالی چهار روز دیگر برگزار 
می شود که دونالد ترامپ به عنوان  بازنده انتخابات، در پی شکایت در دیوان عالی 

است و جو بایدن مدعی پیروزی، اعضای کابینه خود را معرفی می کند.
، بیست و چهارم آذرماه، نوبت برگزاری نشست برگزینندگان موسوم به الکترال 
کالج است تا رئیس جمهوری بعدی آمریکا به طور قطعی مشخص شود.تاکنون بر 
اساس قوانین ایالتی و همچنین تاییدیه های انجام شده، جو بایدن نامزد دموکرات 
در رقابت ریاســت جمهوری توانسته است ۳۰۶ رای الکترال را از آن خود سازد 
و دونالد ترامپ رئیس جمهــوری فعلی و نامزد جمهوری خواهان هم ۲۳۲ رای 
الکترال را به دســت آورده است.اما از روز انتخابات که ۱۳ آبان ماه بود تا کنون، 
تیم انتخاباتی ترامپ به ارائه دادخواســت های متعدد و طرح دعاوی گوناگون در 
دادگاه های مختلف ایالتی اقدام کرده اند تا شاید بتوانند نتیجه انتخابات را تغییر 
دهند.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و متحدانش می گویند در صورتی که 
فقط قضات اجازه رسیدگی به پرونده ها را داشته باشند، پرونده های قضایی آنها 
با هدف براندازی انتخابات ۲۰۲۰ و برگرداندن نتایج برضد جو بایدن، قابل اثبات 
است.اما تاکنون قضات مختلفی شکایات تیم به اصطاح حقوقی ترامپ را شنیده 
و دیده اند و هرکدام رای بر رد ادعاهای آنها صادر کرده اند.حتی در مورد پنسیلوانیا 
هم دیوان عالی، شکایت آنها را رد کرد و گفت نمی توان پس از انتخابات و شمارش 
آرا، حکم بر ابطال روند رای گیری صادر کرد. حتی همان هایی که در دوره ترامپ 
معرفی شــده بودند هم به رد درخواســت جمهوری خواهان رای دادند.ترامپ با 
اعضای مجلس های ایالتی برخــی از ایالت های صحنه رقابتی هم دیدار کرد تا 
شاید بتواند آنها را برای ابطال روند رای گیری و پیگیری حقوقی بعدی آن تشویق 
کند، اما آنها هم نتوانستند با میلیون ها آمریکایی که به اندازه کافی از سیاست های 
تفرقه افکنانه ترامپ خشمگین هستند، درافتند و زیر بار این خواسته مدعی »هنر 
معامله« نرفتند.حال ترامپ در جدیدترین اظهارات خود نشــان داد که به حکم 
دیوان عالی دلخوش کرده اســت و این روند را با دادخواســت دادستان تگزاس 
علیه انتخابات چهار ایالت جورجیا، ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا آغاز کرد.

این دادخواست از دیوان عالی آمریکا می خواهد تا روند انتخاب برگزینندگان را 
در این ایالت ها متوقف سازد و اجازه ندهد بر مبنای قوانین ایالتی، مطابق آرای 
مردمی، برگزینندگان تعیین شوند. آنها می خواهند با تاخیر در برگزاری نشست 
برگزینندگان، مجالس ایالتی الکتورها را انتخاب کنند.۱۷ دادســتان ایالت های 
قرمز هم از این دادخواســت حمایت کرده اند و شخص ترامپ هم زیر پای این 
درخواست را امضا کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست، دادستان کل آمریکا 
که زمزمه اســتعفای وی هم شنیده می شود، زیر بار حمایت از این دادخواست 
برود یا خیر اما به طور مشخص نشان داد که ترامپ به هر وسیله ای نمی خواهد از 
قدرت و »کاخ سفید زیبایش« دل بکند.با این حال، هنوز ایالت های قرمز دیگری 
همچون آیووا هم هستند که زیر بار دادخواست تگزاس نرفته اند و می گویند اجازه 
ندارند در مســیری قدم بگذارند که آرای میلیون ها آمریکایی را باطل کند.۱۰۶ 
عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم در اقدامی شبیه »دادگاه یاری« 
از دیوان عالی خواستند به دادخواست تگزاس توجه نشان دهد و از آن حمایت 

کردند.عاوه بر آن، جمهوری خواهان دو طرح دیگر را هم دنبال می کنند:
نخست آنکه با طرح پرونده ای علیه هانتر بایدن فرزند رئیس جمهوری منتخب، 
از دونالد ترامپ خواســته اند تا با تشــکیل کمیته ویژه رسیدگی به این پرونده 
و پیگیری آنچه که ارتباط با کشــور خارجی )چیــن( خوانده اند، موافقت کند. 
جمهوری خواهان بر این فرض هستند که پای جو بایدن را به میان بکشند.این 
اقدام، شــبیه آن چیزی است که دموکرات ها از ســال ۲۰۱۷ و پس از پیروزی 
ترامپ به اتهام دخالت روســیه در انتخابات ۲۰۱۶ آغاز کردند و پس از ۲ سال 
و تعییــن بازرس ویژه برای این کار با صــرف هزینه زیاد و بازجویی های فراوان 
از حلقــه نزدیک ترامپ بــه کار خود پایان داد.دموکرات هــا همچنین، ترامپ 
را بــا ۲ اتهام مرتبط به میز اســتیضاح کشــاندند و در نهایت، بــا وجود تایید 
اســتیضاح در مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات ها، محکمه سنا با اکثریت 
جمهوری خواهان حکم بر برائت ترامپ، صادر کرد.دوم آنکه جمهوری خواهان بر 
این طرح حرکت می کنند که در صورت به نتیجه نرسیدن حفظ  ترامپ، فرایند 
رای اعتماد به کابینه و ســایر مقاماتی که بایدن به رای سنا نیاز دارد یا لوایح و 
طرح های مورد نیاز دولت وی، مشکل سازی کنند.در این صورت، آنها می خواهند 
بایدن را زمین گیر کنند و اجازه ندهند بتواند هزاران پست دولتی که خالی خواهد 
شــد را پر کند. در ســال ۲۰۱۶ ، یکهزار و ۷۱۴ پست دولتی منوط به انتصاب 
ریاست جمهوری وجود داشت که از بین آن یکهزار و ۲۴۲ پست به تایید سنا نیاز 
داشت و ۴۷۲ مقام بدون تایید سنا می توانست پر شود.اما در ورای این هیاهوی 
جمهوری خواهان، جو بایدن و کاماا هریس روزانه تعدادی از مقام های شاخص 
دولت آتی خود را معرفی می کنند و جریان رســانه ای را به این سو می برند که 
برنده انتخابات ۲۰۲۰ کسی نیست جز نامزد حزب دموکرات و او مشغول کابینه 
ســازی است. هرچند فرایند انتقال هم آغاز شده اســت و بایدن و تیم انتقالی 
وی به اطاعات دسترسی یافته اند.آنها و البته جمهوری خواهانی چون ترامپ و 
مایک پنس معاون اولش به دنبال پیروزی در کرسی باقی مانده دور حذفی ایالت 
جورجیا هستند تا بتوانند وزن سنا را هم به نفع خود سنگین سازند.در جورجیا 
رقابت بر ۲ کرســی سنا نتوانســت در ۱۳ آبان به سرانجام برسد و قرار است در 
پنجم ژانویه تکلیف آن روشن شود اما رای دهندگان جورجیایی می توانند از ۲۴ 
آذر و همزمان با نشســت برگزینندگان، رای دادن پیش از موعد را آغاز کنند.در 
این رقابت ، دیوید پردو و کلی لوفلر از حزب جمهوری خواه و جان اوسوف و رافائل 
وارنوک از حزب دموکرات به دنبال کسب کرسی سنا هستند. جمهوری خواهان 
برای حفظ برتری خود در این مجلس به یک رای نیاز دارند تا ۵۱ به ۴۹ شوند.

اما اگر دموکرات ها این دو کرســی را از آن خود سازند، آن گاه شرایطی مساوی 
خواهند داشت که با توجه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری بر سنا، رای وی 
تعیین کننده خواهد شــد.به این ترتیب، انتخابات هم در ریاست جمهوری، هم 
در سنا و هم در مجلس نمایندگان برای سه کرسی، پایان نیافته است و باید دید 
بــا وجود تاییدیه ۵۰ ایالت و منطقه کلمبیا از نتیجه انتخابات، آیا تیم ترامپ با 
کمک دیوان عالی می تواند نتیجه را به نفع خود برگرداند یا اینکه از هفته آینده، 

به سمت دولت در سایه حرکت خواهد کرد.

رویترز:
 آمریکا ظرف روزهای آینده یک نهاد نظامی 

ترکیه را تحریم می کند
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در کاخ سفید گزارش داد که دولت آمریکا 
قصد دارد یک نهاد نظامی بلندپایه ترکیه ای را در ارتباط با خرید سامانه های دفاع 
موشکی اس ــ ۴۰۰ از روسیه تحریم کند.خبرگزاری رویترز پنج شنبه شب به نقل 
از ۴ منبع آگاه در کاخ سفید گزارش داد که دولت آمریکا ظرف چند روز آینده 
تحریم هایی را علیه ترکیه در ارتباط با خرید سامانه های دفاع موشکی اس ــ ۴۰۰ 
از روسیه وضع خواهد کرد.این منابع آگاه به رویترز گفته اند که احتمااً »حوزه 
ریاست صنایع دفاعی ترکیه« و رئیس این نهاد نظامی هدف تحریم های آمریکا 
قرار خواهند گرفت.حوزه ریاست صنایع دفاعی ترکیه یک نهاد دولتی است که 
وظیفه تقویت صنایع مرتبط با امنیت ملی و همچنین مدیریت و ســازماندهی 

تأمین فناوری های نظامی این کشور را به عهده دارد.

نشست سران اتحادیه اروپا در سایه ابهامات برگزیت
 آخرین نشســت سال ۲۰۲۰ سران ۲۷ کشــور عضو »اتحادیه 
اروپــا« در حالی از روز )پنجشــنبه( در بروکســل آغاز به کار 
خواهد کرد که انتظــار می رفت تکلیف روابط تجاری انگلیس و 
این اتحادیه در دوره »پســابرگزیت« روشــن شده باشد، تا مهر 
تائید اعضای شورا را کسب کند.به گزارش ایرنا، ماقات اضطراری 
»بوریس جانســون« نخســت وزیر انگلیس و »اورســوا فون 
دراین« رئیس »کمیسیون اروپا« که دیروز برای عبور از موانع 
رسیدن به توافق تجاری در بروکسل برگزار شد، به جایی نرسید 
و گفته می شــود اختافات زیادی باقی مانده است. قرار شد دو 
طرف در روزهای آینده به رایزنی هــای خود ادامه داده، بلکه تا 
روز یکشنبه به نتیجه نهایی برسند. این در حالی است که نتیجه 
ماه هــا مذاکرات نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا، از بهمن ماه 
۱۳۹۸ به این سو پیشرفت ملموسی نداشته و ۲۱ روز دیگر پیوند 
قوانیــن این اتحادیه در انگلیس پس از نزدیک به ۴ دهه خاتمه 
می یابد. به این ترتیب آینده روابط دو طرف بر مبنای تعرفه های 
»سازمان تجارت جهانی« خواهد بود که هزینه  تبادل کاا میان 
دو طرف را به میزان چشــم گیری افزایش می دهد و انگلیس به 
شدت متضرر خواهد شــد.دفتر نخست وزیری انگلیس با صدور 
بیانیه ای اعام کرد که جانسون مایل است تمام راه های ممکن را 
برای رسیدن به توافق تجاری با اتحادیه اروپا آزمایش کند. با این 
حال دو طرف همچنان در خصوص نقش دیوان دادگستری اروپا 
در اختاف های طرفین و میزان دسترسی صیادان اتحادیه اروپا 
به مناطق ماهیگیری غنی انگلیس در دوره پسابرگزیت اختاف 
نظر دارند.رئیس کمیسیون اروپا پس از جلسه دیروز با جانسون 
که سه ساعت به طول انجامید، با صدور بیانیه ای جداگانه اعام 
کرد: ما گفت وگوهای جان داری را درباره مجموعه ای از مســائل 
مورد اختاف داشــتیم. درباره مواضع یکدیگر فهم روشنی پیدا 
کردیم و متوجه شــدیم که فاصله آن ها خیلی از هم دور است. 
وی افزود: پــس از این توافق کردیم تا تیم مذاکره کننده بدون 
فــوت وقت گفت وگوها را آغاز کرده و تاش کنند تا مســائل را 

حــل و فصل نمایند.اگر چه انتظار نمی رفت که نتیجه مذاکرات 
نخست وزیر انگلیس و رئیس کمیسیون اروپا به عقد توافق منجر 
شود، اما ناظران امیدوار بودند که دو طرف درباره کلیات مسائل 
مورد اختاف به ســازش برسند.برخی کارشناسان معتقدند که 
توافق اولیه حاصل شــده و دو طرف مشغول تنظیم متن نهایی 
توافق هســتند. اما صدور بیانیه جداگانه جانسون و فون دراین 
گواهی این است که به تعبیر برخی تحلیل گران، حاکی از اختاف 
نظر میان آنها اســت؛ چون زمانی که دو طرف با یکدیگر توافق 
دارند، یک بیانیه مشــترک صادر می کنند.به این ترتیب باید تا 

یکشنبه منتظر ماند و دید که انگلیس و اتحادیه اروپا مسیر آینده 
برگزیت را در روزهای آینده چگونه ترســیم خواهند کرد.هر دو 
طرف از سوی جناح های مختلف در داخل تحت فشار قرار دارند. 
گروهی از هم حزبی های جانسون معتقدند که برگزیت بی توافق 
پیامدهای بدی را برای اقتصاد کشــور در پی داشــته و گروهی 
دیگر بر این باورند که عدم توافق با اتحادیه اروپا به نفع انگلیس 
خواهد بود. برخی کشــورهای اروپایی به ویژه فرانسه نیز حاضر 
به عقب نشــینی در مذاکرات با انگلیس نبوده و این مســاله کار 
مذاکره کنندگان اروپایی را برای هرگونه ســازش با لندن دشوار 

کرده است.»استفن لوفن« نخست وزیر ســوئد امروز در آستانه 
برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: نظر به 
شکســت مذاکرات جانســون و فون دراین، بعید است بتوان به 
توافق تجاری دســت پیدا کرد. چالش بزرگی پیش رواست. ما 
همواره اعام کرده ایم کــه در حالی خود را برای بدترین حالت 
آماده می کنیم که برای رسیدن به بهترین حالت امید بسته ایم.

گزارش ها از بروکســل حاکی است که بیشــتر رهبران اروپایی 
معتقدنــد که باید برای تحقق برگزیت بدون توافق آماده شــد. 
رئیــس جمهوری لیتوانی در همین پیونــد اظهار کرد که طرح 
ثانویه اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت بدون توافق، باید بدون 
فوت وقت تدوین و از ابتدای ســال آینده اجرا شود.این در حالی 
اســت که باید در نظر داشــت اتحادیه اروپا بزرگترین شــریک 
تجاری انگلیس به شــمار می رود و ســال گذشته ۲۹۴ میلیارد 
پونــد معادل ۴۳ درصد کل صادرات انگلیس کاا مبادله شــده 
است.ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی به تازگی در گزارشی 
هشدار داده که اجرای برگزیت بی توافق ضربه مهلکی را به اقتصاد 
انگلیس وارد خواهد کــرد و در دراز مدت پیامدهای ناگواری را 
برای بازده اقتصادی و گســترش بیکاری در این کشور به همراه 
خواهد داشــت.نهاد ناظر بر عملکرد اقتصادی دولت انگلیس )او 
بی آر( هم پیش بینی کــرده که اگر مذاکرات با اتحادیه اروپا به 
نتیجه نرسد، رشــد اقتصادی این کشور در سال آینده ۲ درصد 
منقبض خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت 
تحقق برگزیت بی توافق، انگلیس بیشترین زیان مالی را در میان 

کشورهای صنعتی گروه ۲۰ متحمل می شود.
انگلیس در ماه های گذشــته تعدادی توافقنامــه تجارت آزاد با 
ژاپن، کانادا، نروژ، ایســلند و امروز هم با ســنگاپور برای توسعه 
همکاری های اقتصادی در دوره پسابرگزیت امضاء کرده است؛ اما 
توافق های جدید تا حد زیادی تجارت انگلیس با این کشورها را به 
عنوان بخشی از روابط تجاری اتحادیه اروپا تکرار کرده و مزایای 

جدیدی به همراه ندارد.

وزیر امــور خارجه روســیه گفــت، عدم 
توجه آمریکا و متحدانــش در ناتو، گویای 
انتخاب آنها در ادامه سیاست »بازدارندگی 
روسیه« در شــدیدترین شکل آن است و 
تمامی پیشنهادات مسکو با نظرات تشدید 
رویارویی و افزایش تحریم ها مواجه می شود.

به گزارش خبرگزاری »تاس«، »ســرگئی 
اوروف« وزیــر امور خارجه روســیه روز 
پنج شــنبه در مجمع شــورای سیاســت 
خارجی و دفاعی این کشــور که به صورت 
کنفرانس ویدیویی برگزار شــد، اعام کرد 
که ابتکارعمل های روسیه در زمینه کنترل 
تسلیحات همچنان در هوا معلق مانده است، 
برای اینکه به نظر می رسد، ایاات متحده و 
متحدان آن در ناتو تصمیم گرفته اند تا خط 
مشی »بازدارندگی روسیه« را به شدیدترین 

شکل آن دنبال کنند.
اوروف گفــت: »پیشــنهادهای روســیه 
در خصــوص ثبــات اســتراتژیک، کنترل 
تســلیحات و امنیت اروپــا گویای آمادگی 
دائمی ما برای دســتیابی به درک متقابل 
در این زمینه اســت. از لحاظ مفهومی، ما 
مدتهاســت که پیشــنهاد کرده ایم که دو 
کشور و احتمااً روسیه و ناتو، غیرقابل قبول 
بودن جنگ هسته ای را تأیید کنند، اگرچه 
تاکنون هیچ اقدام متقابلی از سوی ایاات 

متحده دیده نشده است.«
وزیر امور خارجه روســیه اضافه کرد: »اجرا 
یا حداقــل مباحثات حرفــه ای، ملموس 
و اساســی درباره این ابتــکارات همراه با 
اقدامات اعتماد برانگیــز احتمالی دیگر به 
سمت یکدیگر، مســلماً به بهبود جو کلی 
حاکم بر روابط روسیه و غرب کمک خواهد 
کرد، ولی تاکنون همه این پیشنهادات در 
هوا معلق مانده اند. آقای مارشال بیلینگزلی 
]نماینده ویــژه رئیس جمهوری آمریکا در 
امور کنتــرل تســلیحات[ در واقع تمامی 
اقداماتی که قبًا انجام شده را انکار می کند 
و تمامی پیشنهادهای ما را با نقطه نظراتی 
برای رویارویی جدید، از جمله تحریم همه 
خریداران محصوات نظامی از روســیه و 
چین، مواجه کرده اســت.«اوروف یادآور 
شد که چنین خط مشــی از سوی ایاات 
متحده و متحــدان آن در ناتو، احتمااً به 
این معنی است که آنها یک انتخاب آگاهانه 
»به نفع نه تنها ادامه سیاست بازدارندگی، 

بلکه به نفــع دنبال کردن یک سیاســت 
تهاجمــی و شــدیدالحن بازدارندگی و به 
نفع تحریک رویارویی« انجام داده اند.رئیس 
دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین اعام 
کرد که کشــورهای غربی تاش خود برای 
مناسب روسیه  از همکاری های  جلوگیری 
با ســایر کشــورها را متوقف نکرده اند. وی 
گفت: »اکنون برای ما روشن شده است که 
هدف غرب دقیقاً جلوگیری از ایجاد شرایط 
مساعد خارجی برای توسعه داخلی روسیه 
است. هر اقدامی که برای بازدارندگی روسیه 
انجام می شــود، دقیقاً این هدف را دنبال 
می کند و احتمااً تاش برای از بین بردن 
ارتقای توســعه  فرصت های خارجی برای 
روسیه همچنان ادامه خواهد یافت.«اوروف 
افــزود: »من اطمینــان دارم کــه اگر ما 
مدل های توســعه غربی را در پیش بگیریم 
، راه به هیچ کجا نخواهد داشــت. شــیوع 
ویروس کرونا بطور قانع کننده ای نشان داده 
اســت که ما باید خودمان و بطور مستقل 

چیزی بسازیم. بله این یک کار بسیار بلند 
پروازانه و دشــوار اســت، ولی در لزوم آن 
تردیدی وجود ندارد و بدون تأمل باید اقدام 
کرد.«وزیر امور خارجه روســیه همچنین 
یادآور شد که بیشــتر کشورهای جهان از 
رویکرد مسکو در احترام به تنوع فرهنگی، 
تمدنی و همچنین به رســمیت شناختن 
مدلهای مختلف توسعه کشورها حمایت می 
کنند و این نشان دهنده عدم موفقیت غرب 
در به انزوا در آوردن روســیه ر عرصه بین 
المللی است.سرگئی اوروف همچنین اعام 
کرد که ابتکارعمل رئیس جمهور وادیمیر 
پوتین در خصوص برگزاری نشست سران 
اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، 
یکی از مظاهر سیاســت خارجی روســیه 
اســت که دقیقاً در راستای  مسئولیت های 
مسکو در قبال منشور سازمان ملل متحد، 
مطرح شــده وگویای تمایل ما برای تاش 
جمعی بــرای کاهش تنش هــا و مقابله با 
چالش های کنونی جهان است.به گفته وی، 
توافق اصولی برای این رویداد از سوی همه 
دائمی شورای  اعضای  رهبران کشــورها- 
امنیت بدست آمده است، ولی بیماری همه 
گیر ویروس کرونا مانع از توافق در خصوص 
تاریخ مشــخص برگزاری چنین نشســت 

سرانی شده است.

 اوروف: 
سیاست بازدارندگی آمریکا و ناتو 

تهاجمی تر شده است

کوشنر :
  عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل

 قطعی است
داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا پس از اعام توافق برای عادی سازی روابط میان 

مراکش و رژیم صهیونیستی اعام کرد که صلح عربستان و اسرائیل قطعی است.
به گزارش ا المیادین، جارد کوشــنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که 
به تازگی به کشــورهای منطقه ســفر کرده گفت ، »عادی سازی کامل روابط بین 
عربستان و اسرائیل در این مرحله اجتناب ناپذیر و حتمی است«.این اظهارات کوشنر 
اندکی پس از اعام  خبر توافق برای عادی ســازی روابط میان رژیم صهیونیستی 
و مراکش ایراد شد.کوشــنر گفت که دولت آمریکا با اعام عادی سازی روابط بین 
مراکش و اســرائیل ، »گام تاریخی« دیگری برداشته است و خاطرنشان کرد که دو 
طــرف بافاصله دفاتر ارتباطی در رباط و تل آویو را به قصد افتتاح دو ســفارتخانه 
تاسیس خواهند کرد.پیش از این ، دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا اعام کرد که 
مراکش با عادی سازی دیپلماتیک کامل روابط خود با اشغال اسرائیل موافقت کرده 
اســتو در مقابل آمریکا اعام کرده حاکمیت مراکش را بر منطقه صحرا به رسمیت 
می شناســد؛ جایی که دهه ها محل نزاع و اختاف با جبهه پولیساریو بود.مراکش 
چهارمین کشور عربی اســت که پس از اقدام مشابه امارات ، بحرین و سودان طی 

چهار ماه گذشته روابط خود را با اشغال اسرائیل عادی می کند.

ریانووستی خبر داد؛
مرگ ۶نفر در مراحل آزمایش واکسن کرونا 

شرکت فایزر
پایگاه خبری روسی ریانووستی به نقل از اداره غذا و دارو آمریکا اعام کرد که شش نفر 
پس از دریافت واکسن آزمایشی تولید شده توسط شرکت داروسازی آمریکایی »فایزر« و 
شرکت آلمانی »بایون تک« جان خود را از دست دادند. خبرگزاری بین المللی روسیه »ریا 
نووستی« )RIANovosti ( افزود، چهار تن از افراد متوفی دارو نما و دو نفر نیز داروی واقعی 
دریافت کرده بودند.همچنین اعام شد که میان شرکت کنندگان در آزمایش این واکسن، 
یک نفر دچار تصلب شرایین شد و سه روز پس از دریافت اولین دوز دارو درگذشت.یکی 
دیگر از افراد داوطلب نیز پس از گذشت ۶۰ روز از دریافت دومین دوز دچار سکته قلبی 
شــد و جان داد.در میان شرکت کننده در این آزمایش دو نفر که دارونما دریافت کرده 
بودند، در نتیجه سکته قلبی و مغزی فوت کردند و هم اکنون علت درگذشت دو تن دیگر 
از آزمایش دهندگان در دست بررسی است.در میان شش نفر جان باختگان، سه تن بیش 
از ۵۵ ســال سن داشــتند.این آزمایش ها بر روی  ۳۸ هزار نفر جمعیت باای ۱۶ سال 
انجام شده است.بر  اساس این گزارش، اداره غذا و داروی آمریکا چندی پیش بر کارآمد 
بودن واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر و بایون تک تاکید کردند. اسناد و مدارک نشان 
می دهد که دارو در سطح مناسبی از امنیت قرار داشت و هیچ مانعی بر سر راه استفاده 

از آن در موارد اضطراری وجود ندارد.

 حمایت ۱۰۶ نماینده جمهوری خواه از شکایت تگزاس به دادگاه عالی آمریکا
یکصد و شش نماینده جمهوری خواه آمریکا حمایت خود را از شکایت ایالت تگزاس به دادگاه عالی در رابطه با ممنوعیت شرکت چهار ایالت در کالج الکترال اعام کردند.به گزارش الجزیره، 
یکصد و شــش نماینده جمهوری خواه از شــکایت دادستان تگزاس به دادگاه عالی آمریکا مبنی بر عدم احتساب آراء چهار ایالت این کشور شامل »جورجیا«، »میشیگان«، »پنسیلوانیا« و 
»ویسکانسین« حمایت کردند.دادگاه عالی آمریکا به چهار ایالت نامبرده دستور داد تا روز پنجشنبه به شکایت ثبت شده از سوی دادستان کل تگزاس که به دنبال ممنوع کردن شرکت چهار 
ایالت در کالج الکترال بعد از تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات توسط آنهاست، پاسخ دهد.هفده ایالت آمریکا نیز روز چهارشنبه از شکایت ایالت تگزاس به دیوان عالی برای ابطال نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری حمایت کردند.بر اســاس نتایج تأیید شده از سوی دولت های ایالتی آمریکا، جو بایدن با کسب ۳۰۶ رأی الکترال در برابر ۲۳۲ رأی الکترال دونالد ترامپ، برنده 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است.رسانه های جریان اصلی آمریکا روز شنبه ۷ نوامبر )۱۷ آبان( در حالی که شمارش آرا و اختافات حقوقی درباره روند انتخابات در برخی ایالت های 
همچنان در جریان بود، جو بایدن را پیروز نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کردند.اما دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه در برخی ایالت ها موارد متعددی از تقلب و تخلف در روند 
برگزاری انتخابات و شمارش آرا اتفاق افتاده است، تاکنون از پذیرش پیروزی رقیبش امتناع ورزیده و با انتشار پیام های متعدد در توئیتر و فیس بوک، خود را برنده انتخابات خوانده است.رئیس 

جمهور آمریکا با این حال گفته در صورتی که کالج الکترال جو بایدن را در ۱۴ دسامبر به عنوان رئیس جمهور منتخب تایید کند، کاخ سفید را ترک می کند.
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نتایج یک آزمایش بالینی جدید نشان داده است که گروه خونی تاثیری بر 
کاهش یا افزایش وزن افراد ندارد و یک رژیم غذایی گیاهی بدون توجه به 
گروه خونی خاص فرد، دارای تأثیرات متابولیکی مفید است.به گزارش نیو 
اطلس، یک مطالعه جدید با بررسی داده های یک آزمایش بالینی و بررسی 
اثرات مفید یک رژیم غذایی گیاهی نشــان داده است که گروه خونی فرد 
هیچ تاثیری در کاهش وزن یا سامت قلب و عروق در واکنش به مداخات 
رژیم غذایی ندارد.در اواسط دهه ۱۹۹۰، رژیم های غذایی وابسته به گروه 
خونی فرد توســط »پیتر جی د آدامو«، محبوب شــد و رژیم های غذایی 
مختلفی برای انواع گروه خونی پیشنهاد می شد. به عنوان مثال، گروه خونی 
O قدیمی ترین گروه خونی و مناسب برای رژیم های غذایی به سبک اجداد 

انسان ها همراه با پروتئین های حیوانی در نظر گرفته می شود. 

»گلبول های سفید« که »لوکوسیت » نیز نامیده می شوند، بخشی مهمی 
در سیســتم ایمنی بدن هستند زیرا با حمله به باکتری ها، ویروس ها و 
میکروب هایی که بــه بدن حمله می کنند، به مقابله با عفونت ها کمک 
می کنند.به گزارش تک اکسپلوریست، مطالعه اخیر محققان »دانشکده 
پزشکی دانشگاه ایالتی پنســیلوانیا« آمریکا نشان داده که نوع خاصی 
از گلبول های ســفید می توانند ســبب مرگ بافت های ســرطانی مغز 
شــوند. این خبر خوبی است اما خبر بد این اســت که تعداد زیادی از 
این مرگ های بافتی با نرخ/شــانس پایین زنده ماندن بیماران مبتا به 
گلیوباستومای تهاجمی مرتبط هستند.گلیوباستوم یا گلیوباستوما 
شایع ترین تومور بدخیم اولیه سیستم عصبی مرکزی است که در نخاع 

یا مغز بروز می کند.

پژوهشــگران آلمانی با الهام از ساختار شنوایی پشه ها، ابزاری ابداع 
کرده اند که می تواند به شناسایی گونه و جنسیت پشه ها کمک کند 
و شاید در آینده بتوان از آن برای از بین بردن پشه های ناقل بیماری 
استفاده کرد.به گزارش یواطلس، برای ریشه کن کردن پشه های ناقل 
بیماری، دانســتن این نکته مهم است که گونه ماده پشه های مورد 
نظر، چه زمانی و در کجا وجود دارند. شاید یک ابزار آزمایشی جدید 
بتواند با تقلید از دستگاه شنوایی حشرات، به انجام گرفتن این کار 
کمک کند.اگرچه پشــه ها به معنای سنتی دارای گوش نیستند اما 
آنتن هایی دارند که با مو پوشیده شده است. این موها در اثر برخورد 
با امواج صوتی، مرتعش می شوند و سیگنال هایی را به واسطه تقریبا 

۱۵ هزار سلول عصبی، به مرکز شنوایی در مغز می فرستند.

گروه خونی هیچ تاثیری بر کاهش 
وزن ندارد

مرگ بافت های سرطانی به دست 
گلبول های سفید

ساخت ابزاری برای شناسایی 
پشه های ناقل بیماری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 انفجار راکت ماهواره بر »اسپیس ایکس«هنگام فرود در زمین
 در جنوب ایالت تگزاس آمریکا

معرفی آلفارومئو استلویو ولوسی
آلفارومئو نســخهٔ جدیدی بنام ولوسی Ti را برای مدل ۲۰۲۱ به خانوادهٔ اروپایی کراس اوور استلویو اضافه کرده است. این نسخه 
برای کسانی در نظر گرفته شده که خواهان ظاهر جذاب نسخهٔ پرفورمنس و پرچم دار کوادریفولیو هستند اما به آن همه قدرت 
نیازی ندارند. در ظاهر استلویو ولوسی Ti سپر عقب و دیفیوزر جدید به همراه رینگ های ۲۱ اینچی آلیاژی از کوادریفولیو الهام 
گرفته اند.در کابین این نســخه ویژگی های بیشــتری از کوادریفولیو گرفته شده که شامل صندلی های اسپرت با چرم و آلکانترا، 
رو ســقفی مشکی رنگ و تریم فیبر کربنی می شود. ازجملهٔ دیگر ویژگی های استلویو ولوسی هم می توان به شیشه های دودی و 
نشــان های بیرونی تیره اشاره کرد.اروپایی ها می توانند استلویو ولوسی Ti را با دو پیشرانهٔ مختلف شامل ۲ لیتری چهار سیلندر 
بنزینی توربو و ۲.۲ لیتری چهار سیلندر توربودیزل خریداری کنند که به ترتیب ۲۸۰ و ۲۱۰ اسب بخار قدرت دارند. انتقال نیروی 
هردو موتور از طریق یک گیربکس هشــت سرعتهٔ اتوماتیک صورت می گیرد و هردو به سامانهٔ چهارچرخ محرک Q4 آلفارومئو 
مجهز هستند.برای مدل ۲۰۲۱، هردو مدل استلویو و جولیا با مجموعه ای از جدیدترین خدمات اتصالی آلفارومئو مثل مشاهدهٔ 
مکان خودرو از راه دور، ارسال مقصد به سیستم ناوبری و اشتراک اینترنت با قابلیت اتصال حداکثر هشت دستگاه ارائه می شوند. 

مهدی خدابخشی قهرمان اروپا شد
ملی پوش سابق و عنوان دار تکواندوی ایران یک سال پس از تغییر تابعیت موفق شد مدال طای اروپا را برای صربستان به دست 
بیاورد. مهدی خدابخشی پس از ازدواج با یکی از تکواندوکاران تیم ملی زنان صربستان، سال گذشته با تغییر تابعیت به عضویت 
تیم ملی صربستان درآمد.خدابخشی که مدال های طای جهان، آسیا و بازی های آسیایی را برای تیم ملی ایران به دست آورده 
بود، این بار و پس از تغییر تابعیت موفق شد با اقتدار مدال طای اروپا را برای صربستان کسب کند.خدابخشی در این رقابت ها 
که در شهر سارایوو در حال برگزاری است، در وزن المپیکی ۸۰+ کیلوگرم ابتدا ریان اسپال از بریتانیا را ۸ بر 4 برد، سپس برابر 
کوتالم آتسلی از ترکیه ۱۹ بر ۶ پیروز شد. خدابخشی در سومین مبارزه، وادیساو بوندار از اوکراین را از پیش رو برداشت و در 
فینال نیز برابر دژان گئورگیوسکی از مقدونیه با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ پیروز شد و بر سکوی نخست اروپا ایستاد.ورزشکاران اسپانیا و 
اوکراین نیز به مدال برنز مشترک رسیدند.مهدی خدابخشی که در زمان حضور در ایران از فدراسیون جهانی تکواندو لقب نابودگر 
را گرفته بود، در المپیک ۲۰۱۶ ریو نیز نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم ایران بود اما با شکست برابر میاد بیگی دیگر تکواندوکار ایرانی 

تیم ملی آذربایجان از رسیدن به مدال بازماند.

من خاکم و من گردم من اشکم و من ردمچون باد سحرگاهم ر بی سر و سامانیچون زلف تو ام جاا ر عین ریشانی
تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی ا آتش جانم را بنشینی و بنشانیخواهم ه را ر ر بنشانم و بنشینم من چشم را مانم تو اک مرا مانیای شاهد افاکی ر مستی و ر پاکی یی و پنهانیر سینه سوزانم مستوری و مهجوری رم پیدا ر دیده بیدا من سلسله موجم تو سلسله جنبانیمن زمزه عودم تو زمزه ردازی

پیشنهاد

چهره روز

 استونر
کتاب استونر داســتان معمولِی یک شــخصیِت کاما 
معمولی اســت ولی باعث شد نویســنده آمریکایی آن 
یعنی جان ویلیامز به شهرت برسد. البته این رمان پس 
از انتشار )شاید مانند بسیاری از کتاب های خوب دیگر( 
مورد توجه قرار نگرفت اما به مرور به جایگاهی رســید 
که اکنون از آن به عنوان یکی از کاســیک های بزرگ 
ادبیات معاصر آمریکا یــاد می کنند. جان ویلیامز برنده 
جایزه کتاب ملی نیز شده است.داستان کتاب درباره یک 
شخصیت خیالی به نام استونر است. ویلیام استونر فرزند 
پدری فقیر و کشــاورز است که پدرش در نوزده سالگی 
اســتونر را به دانشگاه می فرســتد. هدف از این کار این 
است که اســتونر در دانشکده کشاورزی درس بخواند و 
بتواند با روش های جدید در کار مزرعه کمک حال پدر باشد. استان کتاب استونر بسیار ساده و سرراست 
است و نکته قابل توجه این است که نویسنده در همان ابتدای کتاب خاصه ای از کتاب ارائه می کند و 
خواننده در طول کتاب نباید منتظر اتفاقات ناگهانی و عجیب باشد. استونر یک فرد کاما عادی است و 
سخت بتوان میان او با دیگران فرق گذاشت. از همین رو به این رمان، یک کتاب معمولی با یک قهرمان 
معمولی می گوییم. اما قلم اســتادانه جان ویلیامز از این داستان ساده، روایتی زیبا و در عین حال تلخ 
می سازد. چیزی که باعث می شود با یک کتاب تاثیرگذار روبه رو باشیم. سختکوشی، عشق، ازدواج، فرزند، 
خیانت، دشمنی، جنگ، بیماری، مرگ و غیره موضوعاتی هستند که زندگی استونر را تشکل می دهند.

قطعاً هنگام مطالعه کتاب استونر حس خواندن کتاب های کاسیک به شما دست می دهد. شما با استونر 
وارد دانشگاه میزوری می شوید، احساسات مختلفی تجربه می کنید، عصبانی می شوید، عاشق می شوید 

و شاهد دو جنگ جهانی نیز خواهید بود.

ناصر حجازی
ناصــر حجــازی )زاده ۲۳ آذر ۱۳۲۸ در تهــران – 
درگذشــته ۲ خرداد ۱۳۹۰]۲[ در تهران( دروازه بان 
نامدار تیم ملی و مربی مشهور فوتبال اهل ایران بود. 
حجازی یکی از بهترین دروازه بان تاریخ ایران و ملقب 
به عقاب آســیا و دروازه بان اول تیم ملی فوتبال ایران 
در دهــه ۱۳۵۰ بود و ۲ قهرمانــی در جام ملت های 
آســیا، ۱ قهرمانی در بازی های آسیایی و شرکت در 
المپیک و جام جهانی فوتبــال را در کارنامه دارد. او 
هم چنین به هم راه تیم تــاج قهرمانی در جام تخت 

جمشید و جام باشگاه های آسیا را تجربه کرده است.
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال ناصر حجازی 
را چهل و یکمین دروازه بان برتر قرن بیستم جهان و 
دومین دروازه بان برتر قرن بیســتم قاره آسیا پس از محمد الدعایه عربستانی معرفی کرده است.

روزنامه نیونیشــن ســنگاپور در ۲۷ فوریه ۱۹۸۰ حجازی را به عنوان یکی از ۱۰ دروازه بان برتر 
جهان برگزید و وبسایت معتبر ای اس بی ان اف سی نام او را در فهرست »۱۰ بازیکن برتر قارهٔ آسیا 
در تمامی ادوار مسابقات جام جهانی« قرار داده است. ناصر حجازی با رکورد ۸۳۷ دقیقه در بسته 
نگاه داشتن دروازه، دارای رتبه ۱۳4 جهان و رتبه دوم ایران از نگاه فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال 
جهان اســت.حجازی در دوران مربی گری اش تیم استقال تهران را به عنوان نایب قهرمانی جام 
باشــگاه های آسیا و قهرمانی لیگ آزادگان رساند.او که به عنوان یکی از نمادهای باشگاه استقال 
شناخته می شود.در روز ۲ خرداد ۱۳۹۰ پس از تحمل مدت ها رنج ناشی از بیماری سرطان ریه در 
بیمارســتان کسری تهران درگذشت و در تاریخ 4 خرداد ۱۳۹۰ خورشیدی در »قطعه نام آوران« 

بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

فرهنگ

»جرمی آیرونز« بازیگر انگلیسی برنده اسکار به فهرست 
بازیگران فیلم »گوچی« ســاخته »جرمی آیرونز« اضافه 
شد.به گزارش هالیوود ریپورتر، در این فیلم که بر اساس 
حوادث واقعی ساخته خواهد شــد تاکنون حضور »آل 
پاچینو«، »آدام درایور«، »جارد لتو«، »جک هیوستون« 
و »لیدی گاگا« نیز قطعی شده است و »جرمی آیرونز« 
نیــز جدیدترین بازیگری اســت که به پــروژه »ریدلی 
اســکات« برای کمپانی »MGM« پیوســته است. فیلم 
»گوچی« بــا اقتباس ازکتابی با عنــوان »خانه گوچی: 
داســتان مهیج قتل، جنون، شکوه و طمع« ساخته می 
شود و روایتگر داســتان قتل »مائوریزیو گوچی« چهره 
نامدار صنعت ُمد اســت و »لیدی گاگا« در این فیلم در 
نقش  »پاتریزیا رجیانی« همسر »مائوریزیو گوچی« بازی می کند که به نقش داشتن در قتل او محکوم 
شد. »آدام درایور« بازیگر نقش »مائوریزیو گوچی« خواهد بود و »جرمی آیرونز« نیز برای بازی در نقش 
پدرش »رودولف گوچی« در نظر گرفته شده است، نقشی که پیش از این گفته می شد قرار است »رابرت 
دنیرو« آن را ایفا کند. »آیرونز« به عنوان یکی از برجســته ترین بازیگران سینما و تئاتر در عرصه بین 
الملل، در تعداد زیادی از آثار تلویزیونی و ســینمایی بازی کرده و ســابقه همکاری با کارگردان بزرگی 
چون »دیوید لینچ« )امپراطوری درون(، »ریدلی اســکات« )قلمرو بهشت(، »فولکر اشلوندروف« )قوی 
عاشق(، »لوئی ماله« )آســیب(، »برناردو برتولوچی« )زیبایی ربوده شده( و ... را در کارنامه دارد. او که 
بیشتر برای فعالیت درخشان در عرضه تئاتر وِست اند انگلیس شناخته شده است، در اولین حضورش در 
تئاتر برادوی آمریکا در نمایش »یک چیز واقعی« در سال ۱۹۸4 به کارگردانی »تام استوپارد« به روی 

صحنه رفت و توانست جایزه تونی بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند. 

»جرمی آیرونز« جایگزین »دنیرو« در فیلم گوچی


