اوروف :روسیه قاطعانه ترور «فخری زاده» را محکوم کرد

برجام نباید مورد بازنگری قرار گیرد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه جامعه جهانی به نتایج تحقیقات ایران درباره ترور دانشمند هستهای «فخری زاده» عاقه مند است ،درباره اقدامات
مخرب و تحریک آمیز آمریکا در برخورد با ایران و پیشنهادات تهران در حل مناقشه قره باغ ،صحبت کرد.به گزارش خبرگزاری «تاس»« ،سرگئی اوروف»
وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه ،دیروز در مصاحبهای اختصاصی با سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران (صداوسیما) تأکید کرد که جامعه جهانی به نتایج
تحقیقات درباره ترور «محسن فخری زاده» فیزیکدان هستهای ایران عاقه مند است.اوروف با یادآوری این مسئله که روسیه ،در سطوح مختلف ،از جمله در
بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ،ترور این دانشمند ایرانی را به شدت محکوم کرده است.... ،
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مرکز پژوهشهای مجلس:

ایحه بودجه  ۱۴۰۰تورم شدید به همراه دارد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

سیمان از این هم گرانتر؟

3

چرخه معیوب پرداخت یارانه

دود اجرای طرح معیشتی درچشم
دهکهای پایین

چرخه معیوب شــیوه یارانه دهی دولت پایان ندارد و درحالی که از عمر طرح یارانه معیشــتی که با هدف کمک
به دهکهای پایینی جامعه اجرا شــد ،بیش از یک سال میگذرد ،شواهد حاکی از آن است نحوه پرداخت یارانه
به دلیل عدم تحقق درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین از محل میزان مصرف و صادرات ،باری روی دوش
دولت شد و به کسری بودجه دامن زد ،.طبق قانون هدفمندی یارانهها دولت باید از زمان شروع این قانون در سال
 ،۱۳۸۹طی حدود پنج سال قیمت سوخت را به نحوی اصاح میکرد که کمتر از  ۹۰درصد قیمت فوب خلیج
فارس نباشد ،اما از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها این روند اصاح قیمت منظم انجام نشد و بعد افزایش
در ابتدای اجرا یکبار در سال  ۱۳۹۳رشد کرد و یکبار هم در آبان سال گذشته افزایش یافت .به طوریکه بنزین
سهمیهای از  ۱۰۰۰تومان در هر لیتر به  ۱۵۰۰و قیمت آزاد آن به  ۳۰۰۰تومان رسید.در آن زمان دولت تصمیم
گرفت مابهالتفاوت ایجاد شده از افزایش قیمت ...

3

افزایش  20تا  107درصدی قیمت کااهای
اساسی در طول یک سال
3

توزیع دسته چکهای جدید از ماه آینده
6

معاون وزیر راه و شهرسازی اعام کرد

متوسط قیمت خانه در کشور  ۱۵.۲میلیون تومان

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به آماری که این وزارتخانه درخصوص قیمت مسکن در کل کشور
اســتخراج کرده گفت :متوسط قیمت مسکن در کل کشور متری  ۱۵میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است که
استانهای تهران و خوزستان بااترین و کهگیلویه و بویراحمد کمترین قیمتها را دارند .وزارت راه و شهرسازی
با این استدال که اعام قیمت مسکن ،صرفا در تهران می تواند در بازار دیگر شهرها التهاب ایجاد کند از
تیرماه امسال انتشار آمار قیمت و معامات تهران را متوقف و اعام کرد که در آینده آمار کشوری را بر اساس
جزئیات شهرها و استانها منتشر خواهد کرد .با این حال بانک مرکزی به ارایه گزارشهای ماهیانه ادامه داد و
در آبان ماه  ۱۳۹۹اعام کرد که متوسط قیمت خانه در تهران به ۲۷میلیون و  ۱۰۰هزار تومان در هر متر
مربع رســیده است .البته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است
که اگر آمار مناطق  ۱و  ۳را لحاظ نکنیم متوسط قیمت مسکن در تهران  ۲۰میلیون تومان است .او پیش
از آن هم به ایسنا گفته بود که در  ۲۵استان متوسط قیمت مسکن کمتر از  ۱۰میلیون تومان در هر متر
مربع است.به هر ترتیب محمودزاده ،دیروز در نشستی با حضور خبرنگاران اظهار کرد :میانگین قیمت خرید
و فروش هر متر مربع واحد مسکونی در کشور  ۱۵میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است .در این بین استانهای
تهران و خوزستان به ترتیب بااترین قیمت را دارند که علت افزایش غیرمنطقی قیمت خانه در خوزستان،
سرمایه گذاری خارجی است.وی ماک تعیین متوسط قیمت مسکن که توسط بانک مرکزی ،وزارت راه و
مرکز آمار ایران را ثبت کد رهگیری در دفاتر اماک دانست و گفت :در گذشته متوسط قیمت تهران در این
گزارشها استخراج می شد اما بعد از مصوبه دولت در ستاد ملی کرونا مبنی بر لزوم همه معامات مسکن
در سامانه کد رهگیری این امکان به وجود آمد تا قیمت متوسط همه استان ها را داشته باشیم.محمودزاده
همچنین اظهار کرد :مقایسه متوسط قیمت خانه در ایران و برخی شهرها در سایر کشورها ،یکی دیگر از
شقوق ساختار جدید است.معاون وزیر راه و شهرسازی با اعام اینکه قصد داریم در انتشار آمار بازارمسکن به
یک ادبیات مشترک برسیم ،گفت :قیمت پایه شهر تهران که سابقا منتشر می شد اثر ذهنی تورمی را برای
کل کشور ایجاد می کرد؛ در حالی که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در  ۲۶استان زیر  ۱۰میلیون
تومان ۹ ،استان زیر  ۵میلیون تومان ۳ ،استان بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون تومان و فقط تهران بااتر از  ۲۰میلیون
تومان است.محمودزاده بااترین رشد ارزش افزوده بخش مسکن را سال  ۱۳۹۱دانست و گفت :ارزش افزوده
بخش مســکن در سال  ۱۳۹۱به عدد  ۸رسید که بااترین میزان خود بود .در سال های  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
نیز شــاهد رشد ارزش افزوده در بخش مسکن بوده ایم .بیشترین سرمایه گذاری در بخش مسکن ۴۲۰۰
میلیارد تومان بوده که سپس در سال های بعد این روند کند شد .البته در سال  ۱۳۹۸افزایش پیدا کرد.
هم اکنون نیز با توجه به اقدامات انجام شده ،شاهد افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن هستیم.معاون
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازدهی مسکن در سال  ۱۳۹۶بالغ بر  ۱۵۹درصد بوده که بااترین رقم
را طی سالهای اخیر داشته خاطرنشان کرد :در سال های  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸بخش مسکن به ترتیب از سود
 ۶۵و  ۶۰درصد برخوردار بوده است.وی سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری در سال  ۱۳۹۸را حدود
 ۳۶درصد دانســت که بااترین میزان طی سالهای گذشته بوده بوده است.محمودزاده خاطرنشان کرد :از
حدود سال  ۱۳۸۸روند قیمت مسکن در شهر تهران از حدود  ۱.۲میلیون تومان به عدد  ۲۷میلیون تومان
رسیده است .معامات نیز در سال های  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸کاهش داشته که البته امسال خرید و فروش مسکن
افزایش یافته است.وی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه  ۱۳۹۹را بالغ بر  ۲۷میلیون و ۸۰۰
هزار تومان دانست و گفت :در ماه گذشته قیمت مسکن در خوزستان  ۲۳.۵میلیون تومان ،در استان فارس
 ۱۱.۴میلیون ،اصفهان  ۱۱.۴میلیون ،زنجان  ۱۰.۹میلیون و استان مرکزی  ۱۰.۲میلیون تومان بوده است.
همانطور که آمار توضیح می دهد بااترین نرخ مسکن مربوط به استانهای تهران و خوزستان است.معاون
وزیر راه و شهرسازی خبر داد :متوسط قیمت مسکن کشور در حال حاضر حدود  ۱۵میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان است .در این رابطه فقط شهرهای تهران و اهواز عدد بااتر از  ۲۰میلیون تومان داشته اند؛ از سوی
دیگر در کهگیلویه و بویراحمد متوسط قیمت مسکن  ۳.۲میلیون تومان در هر متر مربع است که کمترین
رقم در کشور محسوب می شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از دایل افزایش متوسط
قیمت مسکن در خوزستان را ورود سرمایه های خارجی از کشورهای مختلف به این استان دانست و گفت:
در منطقه یک و سه شهر تهران نیز میانگین قیمت بااتر از  ۵۰میلیون تومان است که نشان می دهد قیمت
درمنطقه یک تقریبا  ۵برابر منطقه  ۱۸بوده است .اگر این مناطق را از آمار خارج کنیم ،متوسط قیمت
مسکن در پایتخت به حدود  ۱۹میلیون تومان می رسد.وی با بیان اینکه بین قیمت مسکن در خوزستان
با شــایر استان های کشور فاصله جدی دیده می شود ،تصریح کرد :باید بررسی کنیم که افزایش قیمت
مسکن برای استان خوزستان چه پیامدهایی دارد و حوزه های سیاستی و پژوهشی چه اقداماتی باید در این
خصوص انجام دهند.محمودزاده درباره علت تفاوت جزئی آمار بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی گفت:
این موضوع به چگونگی ویرایش آمار و اطاعات مربوط می شود .برآورد تحوات قیمت مسکن بر حسب
دار نشــان می دهد بااترین قیمت مسکن به دار مربوط به سال  ۱۳۸۷با حدود  ۲۲۴۴دار بوده است.
در آبان ماه امسال قیمت داری مسکن  ۱۰۲۴دار بوده که متاسفانه کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش
قیمت مسکن در کشور شده است.

ماجرای معامله میلیاردی ذخایر ارزی
و استقراض از بانک مرکزی!
در حالی مرکز پژوهش های مجلس مدعی شده که دولت در سال گذشته امکان استفاده  ۱۰۲هزار میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی را داشته و حداقل  ۷۰هزار
میلیارد تومان برای جبران کسربودجه بوده است که آن را دلیلی بر افزایش تورم در سال گذشته و سال جاری دانسته است؛ موضوعی که چندی پیش از سوی رئیس
کل بانک مرکزی نیز مطرح و نسبت به تبعات خرج ذخایر ارزی به این نحو هشدار داده بود ولی سازمان برنامه و بودجه نپذیرفت .در سال گذشته منابع عمومی دولت
در بودجه  ۴۴۸هزار میلیارد تومان مصوب شد ،ولی طولی نکشید که در نتیجه عدم تحقق منابع ،اصاح بودجه در دستور کار قرار گرفت .زمانی که مشخص شد دولت
حداقل  ۱۳۸هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و قرار شد از محل هایی از جمله صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی این کسری جبران شود ،حتی بحث مجوز
برداشت  ۴۵هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی نیز مطرح بود آن هم در شرایطی که در بودجه پیش بینی شده بود از سهم  ۳۴درصدی صندوق از درآمدهای نفتی
فقط  ۲۰واریز و مابقی در اختیار دولت قرار گیرد.
جزئیات گزارش مرکز پژوهش های مجلس از خرج منابع صندوق توسعه ملی
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عملکرد دولت در بودجه سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و در بخش استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعام
کرده که عملکرد منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی حدود  ۳۰۶درصد رقم مصوب بودجه است که علت آن انعکاس  ۶۵هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق
توسعه ملی و انتشار  ۸۲هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال  ۱۳۹۸و بخش دیگر مطابق مصوبه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.طبق این گزارش ،از مجموع  ۶۵هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۵۰۰۰ ،میلیارد تومان مربوط به جبران
خسارات ناشی از سیل و  ۶۰هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد ،خارج از قانون بودجه سال  ۱۳۹۸صادر شده
است .از سویی مطابق تبصره « »۴قانون بودجه سال  ۲۳۷۵ ،۱۳۹۸میلیون یورو (حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق بهصورت تسهیات ارزی در نظر گرفته
شده است که این رقم در عملکردهای بودجهای منعکس نمیشود .همچنین ،حدود  ۷۰۰۰میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراوردههای نفتی مطابق
قانون بودجه سال ( ۱۳۹۸مابهالتفاوت  ۲۰درصد تا  ۳۴درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب میشود .بهاینترتیب،
مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال  ۱۳۹۸در حدود  ۱۰۲هزار میلیارد تومان است.مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که
با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود هفت رمیلیارد دار ،معادل  ۷۷هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دار نیما) ،در
حسابهایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد ،معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود
را در تورم باای سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹نشان داده است.
سازمان برنامه نرخ ارز را عامل تورم اعام و استقراض از بانک را رد کرد
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه و آثار تورمی آن در حالی مطرح می شود که همتی  -رئیس کل بانک مرکزی  -بارها در این رابطه
هشدار داده بود و حتی بحث هایی در این رابطه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت.در مرداد ماه امسال و در زمانی که نرخ تورم از ابتدای سال با
شدت بیشتری افزایش یافت و در شرایطی که برخی کارشناسان معتقد بودند جبران کسری بودجه از عوامل این تورم است ،سازمان برنامه و بودجه هر گونه استقراضی
از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه را رد کرده و حتی مدعی شد که دلیل این تورم نوسان تند نرخ ارز است و بعد از آن نیز بارها این مورد از سوی نوبخت-رئیس
سازمان برنامه بو بودجه -مورد تاکید قرار گفت.
هشدارکارشناسی بانک مرکزی به دولت درباره آثار تورمی برداشت از صندوق برای کسری بودجه
همتی در واکنشی به جریان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اشاره کرده و گفت که تمام مشکات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک
مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کان و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه
استقراض بانک مرکزی باشد.رئیس کل بانک مرکزی موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه را مورد توجه قرار داده و و اعام کرد که خرید
بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه  ۱۳۹۸تکلیف شد ،تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است
که این روش در کوتاه مدت همان اســتقراض از بانک مرکزی خواهد بود.وی تاکید کرد که در همان زمان نیز براســاس وظیفهای که بانک مرکزی دارد ،نظر کارشناسی
خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.
نوبخت بازهم نپذیرفت ولی مجلس تائید کرد
بــا ایــن حــال نوبخت ،این اعام رئیس کل بانک مرکزی را نیز به نوعی تائید نکرد و گفت که دولت ارز خود را به بانک فروحته و اگر می تواند در بازار عرضه و آن را
متعادل کند ،اما گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس این نوع از استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را تائید کرده است.اما این تمام ماجرای فروش
ارزهای صندوق توسعه ملی نیست و بارها دولت جهت تامین کسری خود درخواست مجوز برای برداشت منابع صندوق را داشته که از جمله آن می توان به برداشت
دو میلیارد داری برای جبران هزینه سیل در سال گذشته ،یک میلیارد داری کرونا و البته سهم صندوق از منابع نفتی در بودجه اشاره کرد که برای سال جاری ۱۶
درصد از سهم  ۳۶درصدی و برای سال آینده  ۱۸درصد از سهم  ۳۸درصدی است.بانک مرکزی که به نوعی مخالف این برداشت و خرج منابع صندوق است تاکید دارد
که با توجه به اینکه منابع ارزی صندوق در دسترس نیست ،برداشت از آن و تبدیل ارز به ریال در شرایطی صورت می گیرد که نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک
مرکزی بوده و با اثرگذاری بر پایه پولی موجب افزایش تورم و تحت تاثیر قرار دادن سیاست های کنترل تورم می شود.
امسال اوراق کسری را جبران کرد
این در حالی است که دولت در سال جاری به دلیل کسری بودجه راههای دیگری را برای تامین منابع در دستور کار قرار داد که در اهم آن بانک مرکزی نسبت به انتشار
اوراق بدهی سقف  ۱۰۰هزار میلیارد تومان اقدام کرد که تا کنون طی چند مرحله بیش از  ۷۰هزار میلیارد تومان فروخته شده است .در همین رابطه اخیرا رییس
کل بانک مرکزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد نحوه تامین کسری بودجه دولت ،روش فروش اوراق و سهام دولت و همچنین نفی استقراض از بانک
مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه گفته که در تامین کسری بودجه در هشت ماهه اول سال جاری از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام اقدام شده
است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده این روند در ماههای باقیمانده سال نیز با جدیت ادامه پیدا کند تا بتوان بودجه سال جاری را به صورت سالم و
با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کان و معیشت مردم تامین مالی کرد.

با پیشــرفت دانش ساختمانسازی در جهان امروزه نقش سیمان در
ســاختمان از منظرهای مختلف هر روز کاربردیتر میشود .بطوری
که همگان بدین امر اذعان دارند که سیمان یکی از مصالح پرکاربرد
در صنعت ساخت و ساز اســت که کاربرد آن سابقهای طوانی دارد
و قدمت استفاده از آن به سالها پیش از میاد مسیح باز میگردد .در
حال حاضر سیمان به عنوان مادهای پر مصرف در ساختمانسازی و
بتنریزی شناخته شده اســت .در حقیقت این متریال یک فرآورده
شیمیایی میباشــد که در صورت ترکیب با آب سفت شده و تبدیل
به جسمی سخت میگردد .در صنعت ساختمان همواره به یک ماده
چسباننده آبی نیاز است ،مادهای که مقاومت بسیار باا داشته و برای
چسباندن مصالح به یکدیگر به کار رود .سیمان به عنوان یک متریال
این نیــاز را برطرف مینماید و با قابلیت ترکیــب با آب ،نوعی ماده
چسبنده ایده آل برای مصارف ســاختمانی ایجاد میکند .این ماده
از ترکیب آهک با اکسیدهای قلیایی ،اکسید آهن ،اکسید سیلیسیم،
اکســید آلومینیوم و اکسید منیزیم بدســت میآید.اگر بخواهم به
تاریخچه تولید و کاربرد سیمان نگاهی گذرا داشته باشم باید بگویم
که تولید و استفاده از سیمان به سالها قبل هنگامی که بیگانگان برای
ساخت کلیساها ،بنادر و سفارتخانهها این ماده را وارد کشورمان کردند
باز میگردد .با گذشت زمان و تحواتی عظیم که در صنعت ساخت
و ســاز رخ داد ،مصالح سنتی دیگر پاسخگوی نیاز بشر نبودند ،از این
رو برای ساخت تونلها ،پلها ،ایستگاهها و سازههای مقاوم از سیمان
استفاده شده و همین روند در مقیاس بسیار بیشتر رو به افزایش است.
رفته رفته پس از ورود ســیمان به ایران ،مهندســین و فعاان حوزه
ساخت و ساز با کشف مواد اولیه آن در مناطق مختلف کشور تصمیم
بــه احداث کارخانههای تولید این محصول نمودند که این امر منجر
به رفع نیاز در توسعه زیربناها با تولید داخلی شد .در حال حاضر این
ماده در انواع مختلف تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
تفاوت کلی ســیمانها در میزان مقاومت آنهــا در برابر واکنشهای
شــیمیایی ،مدت زمان گیرش ،دوام و استحکام و رنگ آنها میباشد.
از زمانی که قالبسازی به کمک ساختمان و بنا آمده کاربرد سیمان
در انواع شکلها و سازهها کاربردها متنوعی یافته است که البته حقیر
بنا ندارم در خصوص نقش سیمان در کاربردهای سازهای ادامه مطلب
بدهــم اما با توجه به حجم اســتفاده از این محصول باید همه قبول
داشته باشیم که امروزه قیمت سیمان و میلگرد در ایجاد ساختمانها
چه نقش عظیمی را به عهده دارد .اخیرا مصاحبهای را از شخصی که
از تولیدکنندگان سیمان در کشور است خواندم که شکایت از افزایش
قیمت مازوت برای کارخانجات ســیمان داشت .ابراهیم غامزاده در
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،با اشاره به اینکه
با شروع فصل سرما به جای حمایت از تولیدکنندگان سیمان قیمت
مازوت فروخته شــده به آنها با احتســاب هزینه حمل و نقل  ۵برابر
شــده است ،گفته اســت که با تصمیمات ضد تولیدی در کشور در
حال حاضر با مازوت هر تن  ۶۰۰هزار تومانی باید سیمان تنی ۵۰۰
هزار تومان باشــد نه  ۲۲۰هزار تومان! وی با اعام اینکه با این روند
 ۹۰درصد کارخانجات سیمان توانایی خرید مازوت با قیمتهای باا
را ندارند ،جالب اینجاســت که شرکت گاز هم سهمیه گاز واحدهای
تولیدی را کاهش داده اســت .در این شــرایط تولیدکنندگان یا باید
تعطیل شوند یا با کاهش باای حجم تولید رو به رو خواهند شد .در
شرایط گران شدنهای متداول در دولت دوازدهم علیالظاهر تقاضای
تولیدکنندگان ســیمان افزایش قیمت سیمان است که دولت با آن
موافقــت ننموده و همین امر موجب کاهــش راندمان تولید و طبعا
قیمت بازار سیاه برای سیمان گردیده است .بنظر میرسد دولت بجای
اینکــه از تولید حمایت کند روند افزایش قیمت مواد حمایتی را ابزار
کاهش تولید نموده اســت و جلوگیری از افزایش قیمت مازوت که با
یک تصمیم دولتی میســر تر است تا جلوگیری از قیمت سیمان که
تولید آن در اختیار دولت نیســت؟ با روند این نوع تصمیمات بنظر
میرسد دولت بنا دارد سیمان را هم به قیمت دوبرابر برساند که البته
این امر بدون شک افزایش بیشتر قیمت بنا و مسکن را بدنبال خواهد
داشت.
والسام

شناسایی  ۹۵۹۴بیمار جدید و
درگذشت  ۲۳۲هموطن
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :تا دیروز  ۲۱آذر بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۹ ،هزار و  ۵۹۴بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شدند که یک هزار و  ۴۰۸نفر از آنها بستری شدند.
وی بــا بیان اینکه تا کنون  ۶میلیــون و  ۶۱۱هزار و  ۷۸۳آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده اســت ،گفت :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به یــک میلیون و  ۹۲هزار و  ۶۱۷نفر
رسید.اری با اشــاره به این نکته که  ۵۷۶۰نفر از بیماران مبتا به
کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند،
ادامه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۳۲ ،بیمار کووید
 ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۵۱هزار و  ۷۲۸نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد:
خوشــبختانه تا کنون  ۷۸۷هزار و  ۸۵۳نفر از بیماران ،بهبود یافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی تصریح کرد :در حال حاضر
و بر اساس آخرین تحلیلها ۳۴ ،شهرستان در وضعیت قرمز۲۶۰ ،
شهرستان نارنجی و  ۱۵۴شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.اری
با بیــان اینکه یکی از نگرانیهای همکارانم در حال حاضر برگزاری
دورهمی و شــب نشینیها به ویژه در شب یلداست ،گفت :با اعمال
محدودیتهــای مصــوب و همراهی و همکاری مــردم با نهادهای
متولی ،شــاهد کاهش جدی در موارد بستری و به دنبال آن کاهش
موارد مرگ و میر بودیم.
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کوثری:

خنثیسازی بسیاری از عملیاتهای
تروریستی گفته نشده است
مشــاور فرمانده کل سپاه گفت :در چند ســال اخیر تعداد زیادی از افرادی
که میخواستند عملیاتهای تروریســتی علیه ما انجام دهند را شناسایی
و دستگیر کردیم اما اعام آن به صاح نبوده است.سردار اسماعیل کوثری
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به ترور شهید فخریزاده ،گفت :شهید فخری
زاده یک فرد شــناخته شده در مجامع علمی و تحقیقاتی بود که سالهای
عمر خود را برای ارتقای سطح علمی کشور در بعد دفاعی و هستهای صرف
کرد.وی ادامه داد :دشــمنان ملت ایران ســالها به دنبال حذف فیزیکی او
بودند که بنابر اراده الهی و کار خوب اطاعاتی و حفاظتی نتوانســته بودند
به هدف خود برســند تا اینکه در آخرین اقدام خود توانستند در یک اقدام
غیر انسانی و بزدانه او را به شهادت برسانند.مشاوره فرمانده کل سپاه دلیل
اقدام تروریســتی علیه شهید فخریزاده را ترس دشمنان انقاب از جایگاه
علمی و تحقیقاتی او و تاش برای توقف پیشرفتهای ایران دانست و گفت:
به فضل الهی این مسیر توسط شاگردانی که شهید فخریزاده تربیت کرده
و البته همکاران او با قدرت ادامه پیدا میکند زیرا این شهید بزرگ نیروهای
خوبی را تربیت کرده است.ســردار کوثری در پاســخ به این سوال که ترور
این دانشــمند هستهای و دفاعی تا چه اندازه به رسیدن دشمنان به اهداف
شــان کمک میکند و در پیشرفتهای هستهای و دفاعی ایران خلل ایجاد
میکند ،اظهار داشت :استکبار جهانی باید بداند که با جنایات این چنینی به
جایی نخواهند رسید ،همانگونه که در ابتدای انقاب و ترور شخصیتهای
برجسته ای چون بهشتی ،رجایی و مطهری به جایی نرسیدند .امام خمینی
(ره) فرمودند که من هم اگر نباشــم این انقاب راه خود را ادامه خواهد داد
و دیدیم که جنگ و ترور نتوانست مانع حرکت انقاب اسامی ایران شود.
وی با بیان اینکه مردم ما با این جنایات آگاهتر میشوند ،گفت :این جنایات
نه تنها مانع پیشــرفت ملت ایران نمیشــود ،بلکه عزم و اراده آنها را برای
ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار جهانی بیشتر میکند.جانشین سابق
قرارگاه ثاراه سپاه با اشاره به تاش رسانهای دشمنان انقاب اسامی برای
نا امن نشــان دادن ایران ،گفت :امنیت ایران به لطف خدا زبان زد خاص و
عام اســت و آنها با این گونه اقدامات بزدانه میخواهند بگویند در جامعه
ایران امنیت نیست .اگرچه دشــمنان ما با هزینههای بسیار فراوان ،برخی
انسانهای سست و خود فروخته که در قبال دریافت پول دست به این گونه
جنایات بزنند را جذب میکنند اما قطعاً باید بدانند که این افراد دســتگیر
شــده و به سزای اعمال خود می رسند.ســردار کوثری در ادامه به اقدامات
نیروهای امنیتی و اطاعاتی کشــور در خنثی سازی عملیاتهای مختلف
دشمنان اشاره کرد و گفت :مردم ما بدانند در همین چند سال اخیر تعداد
زیــادی از این گروهها و افراد که میخواســتند عملیاتهای مختلف انجام
دهند را شناســایی و دستگیر کردیم البته نمیتوانیم آنها را بگوییم چرا که
تیمهایی که دســتگیر میشــوند ،برای اینکه تیمها و افرادی که با آنها در
ارتباط هستند را شناســایی کنیم نمیتوانیم اعام کنیم.وی تصریح کرد:
دشــمنان در آغاز جنگ تحمیلی میخواستند سه روزه به تهران برسند اما
دیدند که رزمندگان اســام به رهبری امام خمینی (ره) چه بائی سرشان
آوردنــد و آبرو و حیثیت آنها به تمام معنا رفت و امروز این ایران اســامی
اســت که با اقتدار و افتخار باقی مانده و صــدام و صدامیان به درک واصل
شدهاند.مشاوره فرمانده کل ســپاه خاطر نشان کرد :آمریکاییها همچنان
میخواهند بگویند مانند دوران جنگ جهانی دوم ابر قدرت هستند در حالی
که اگر ضعیف نبودند و پایههای قدرتشان سست نشده بود ،دست به چنین
جنایتهایی نمیزدند ،آنها چون کاری از دستشان بر نمیآید دست به این
جنایات میزنند اما با این گونه اقدامات پایههای سست قدرت آنها سستتر
میشود.ســردار کوثری در خصوص اینکه برخی میگویند اگر ایران پاسخ
دهد چالشهای امنیتی به وجود میآید ،گفت :ایران به موقع به این جنایت
پاســخ خواهد داد و هیچگاه احساسی نمیتوان با این موضوع برخورد کرد.
هرگاه مسئوان تشخیص دهند و با در نظر گرفتن جوانب کار آنگونه که به
صاح بدانیم به این جنایت پاسخ خواهیم داد.
امیر نصیرزاده:

پیروزی در جنگ نرم ،شناخت دقیق
برنامهها و ابزارهای دشمن رامیطلبد
پیروزی در جنگ نرم ،شناخت دقیق برنامهها و ابزارهای دشمن رامیطلبد
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت :پیروزی در شــکل نرم جنگ ،شناخت
دقیق ابزارهــا ،برنامهها و ابزارهای دشــمن را میطلبد.به گزارش روابط
عمومی نهاجا ،سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش
به همراه حجت ااســام قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا صبح
دیروز در جمع تعدادی از مسئولین نیروی هوایی ،با اشاره به برنامه ریزی
گســترده ی دشمن از دهه هفتاد برای تشــکیل ناتوی فرهنگی با هدف
فروپاشی فرهنگی جامعه ،به تبیین میدان و شکل مبارزه و تمرکز دشمن
در حوزه جنگ شناختی پرداخت و تاکید کرد :پیروزی در شکل نرم جنگ،
مستلزم شناخت دقیق ابزارها ،برنامهها و وسعت میدان نبرد و برنامه ریزی
دقیق و تجهیز متناسب با هجمه و ابزار دشمن است.وی با اشاره به بسط و
گسترش جغرافیای جنگ نرم به داخل منازل و درگیر کردن نهاد خانواده،
اظهار کرد :خانواده قرآنی و متمســک به سیرهی اهل بیت (ع) از آسیب
فروپاشی در امان هستند.فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به کسب رتبه
اول بیســتمین دوره مسابقات قرآنی خواهران شاغل ،همسران و فرزندان
کارکنان آجا توســط اداره عقیدتی سیاسی نهاجا ،از برنامه ریزی گستره
و تاشهای صورت گرفته در راســتای بسط فرهنگ قرآنی تشکر کرده و
بر استمرار این حرکت پر خیر و برکت و ضرورت همراهی همه مسئولین
بویژه فرماندهان یگانهای تابعه تاکید کرد.
نیکزاد خطاب به اردوغان:

دست از تاش برای ایجاد فاصله میان
برادری ایران و آذربایجان بردارید
نایب رییس مجلس شورای اسامی خواستار پیگیری اظهارات اخیر رییس
جمهور ترکیه از سوی وزارت خارجه و ارائه گزارش در این باره به مردم شد.
علی نیکزاد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«جناب اردوغان؛
یا تاریخ نخواندهاید یا قصد تحریف آن را دارید...
دست از تاش برای ایجاد فاصله میان برادری ایران و آذربایجان بردارید؛ این
برادری خونی و دینی قرنهاست که پابرجاست و هر روز مستحکمتر میشود
دســتگاه دیپلماســی نیز به جد این موضوع را پیگیری و گزارش آن را به
مردم ارائه کند».
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

2

هیچ گاه «کرونا» در ایران انکار نشد

رییس جمهور گفت :فقط در  ۱۲شهرســتان شــرایط قرمز است و مابقی نارنجی یا زرد
هستند .حجت ااســام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دیروز (شنبه) ستاد ملی
مقابله با کرونا اظهار کرد کرد :امروز شاهد این هستیم که در روند بیماری کرونا در کل
کشور شرایط رو به بهبود است و فقط در  ۱۲شهرستان در کل کشور شرایط قرمز است
و مابقی نارنجی یا زرد هستند.وی افزود :همه این موفقیتها مرهون تاش مردم و اعتماد
آنان به تصمیمگیریهای ستاد ملی کرونا و نیز تاش مسئوان در کنترل و نظارت این
بیماری بوده است.روحانی با بیان اینکه در کنار مردم ،اقدامات به موقع قرارگاه عملیاتی
و نیروهای ناجا ،هال احمر ،موسسات مردم نهاد و بسیج هم تاثیر فراوانی داشته است،
یادآور شد :امیدواریم با تاش مردم و مسئوان رقم فعلی مرگ و میر بازهم کاهشی باشد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه هر زمان ما حس کنیم که دیگر مســاله کرونا حل شده
است و عادیانگاری شود مشکات بیشتر میشود ،گفت :این بیماری یک بیماری است
که تنها بحث پزشکی درباره آن مطرح نیست .بحث اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را هم
در بر میگیرد و در سطح جهان هم به همین شکل صدماتی را وارد کرده است.وی افزود:
البته که ســامت اول است اما فقط این نیست ،اقتصاد و زندگی مردم هم هست و باید
همه این موارد را رعایت کنیم و در نظر داشته باشیم.رییس جمهور با بیان اینکه آزموده
را آزمودن خطا اســت ،گفت :در این مدت هم مشاهده کردیم هر موقع ازدحام زیاد شد
و اجتماعات بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی افزایش یافت ،بافاصله با پیک بیماری
در بخشهای مختلف مواجه شدیم.وی با اشاره به ابعاد مختلف کرونا گفت :این بیماری
ســبب شده رشد اقتصادی دنیا منفی  ۳شود و ضربه بسیار شدیدی نیز به اشتغال وارد
شود.روحانی ادامه داد :کرونا در بعضی از امور مانند گردشگری ،ورزش ،مسائل فرهنگی،
آموزشــی به شدت اثر گذاشته و حادثه عجیب و بینظیر در یک قرن اخیر است.رییس
جمهور با بیان اینکه ما از آغاز این بیماری یعنی روز آخر بهمن  ۹۸در این باره نه تعلل
کردیــم و نه در پذیرش حادثه دچار تردید شــدیم ،تصریح کرد :هرچند که برخی این
موضوع را انکارکردند اما به محض اینکه چهارشــنبه  ۳۰بهمن وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی در دولت اعام کرد که ما متوجه شدیم دو نفر کووید  ۱۹مثبت اعام
شــده اســت ،بافاصله همان موقع اعام کردم که به مردم اطاع بدهید .با اینکه شب
انتخابات بود و تقریباً کار برای ما سخت بود و شرایط آسانی نبود ،اعام کردیم که مردم
باید این مساله را بدانند .وی یادآور شد :ما حادثه را پذیرفتیم و این خیلی مهم است که
اسم آن را بحران یا هر نامی که برای آن بگذارید را قبول کرده بودیم .برخی از کشورها
منکر کرونا بودند و می گفتند خبری نیســت برخی از کشورها مانند آمریکا و آقایی که
رییــس جمهور بود و چند هفته دیگر هم رییس جمهور هســت ،ادعا می کرد که اص ًا
خبری نیست و فقط یک عطسه و سرماخوردگی است و نیاز به انجام کار خاصی نیست.
یعنی انکار کردن بااترین سنگ اندازی در روز اول و در مسیر حرکت است.روحانی با بیان
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به حذف تدریجی
بودجه عملیاتی پدافند غیرعامل از سال  ۱۳۹۳نسبت به کاهش
اثربخشی اقدامات پدافند غیرعامل هشدار داد.سردار غامرضا
جالی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور ،در گفتگویی با
بیان اینکه با توجه به تغییر رویکرد تهدیدات کشــور به سمت
راهبردهــای مادون جنگ نظامی ،بخش عمــدهای از آمادگی
دفاعی کشــور به حوزه اقدامات پدافند غیرعامل وابسته است،
گفت :مأموریت خطیر سازمان پدافند غیرعامل کشور ،رصد و
پایش تهدیدات علیه زیرساختهای حیاتی کشور ،برنامهریزی و
انجام اقداماتی در جهت افزایش تابآوری ملی است .وظیفهای
که با توجه به تهدیــدات نوظهور ،روز به روز اهمیت و مطالبه
اجتماعــی در خصوص اجرای آن از ســازمان پدافند غیرعامل
کشــور افزایش مییابد.وی با اشــاره به اینکه امروز دشمن به
دلیل ترس از رویارویی مســتقیم بــا ایران در جنگ نظامی به
سمت اشکال نوین جنگ همچون جنگهای سایبری روآورده
اســت که فاعل جنگ در آن مجهول و ناپیداست ،افزود :هدف
اصلی ایــن جنگها اختال در ارائه خدمات زیرســاختهای
حیاتی به مردم است.رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به
اینکه شیوع ویروس کرونا نیز نشان داد ساختار دفاع بیولوژیک
ما نواقصی دارد که باید ترمیم و اصاح شــود ،گفت :ســازمان
پدافند غیرعامل به عنوان یک سازمان حاکمیتی و بین بخشی
متولی اصلی پیشبرد این مباحث است و در سالهای اخیر هم
مطالبه مردم از این ســازمان به حق افزایش یافته است.سردار
جالی به موضوع ارتقای توان دفاعی کشــور در برابر تهدیدات
نوین  CBRNEهم اشاره کرد و اظهار داشت :در سالهای اخیر
ما توانســتهایم صرفاً  ۵۰شــهر بزرگ را به تجهیزات مقابله با

اینکه هیچگاه از ســوی ایران انکاری در مورد کرونا صورت نگرفت ،تصریح کرد :رویکرد
ما پذیرش مساله بود و بافاصله پاسخ به هنگام انجام شد .اگر مساله را ما متوجه شدیم
ولــی در اجرای آن تاخیــر روا بداریم و بگویم فردا یا  ۱۰روز دیگر آن را انجام می دهیم
که اینگونه نبوده است .البته در همان روزهای اولیه که برای مقابله کار را آغار کردیم ،در
بعضی از استان ها و شهرها کمی به هم ریختگی ایجاد شد و هر استانی کاری انجام می
داد که نگرانی عمومی ایجاد شده بود.رییس جمهور با یادآوری اینکه ما در  ۶اسفندماه
 ۹۸به صراحت اعام کردیم که باید به جز مواردی که ســتاد ملی مقابله با کرونا اعام
می کند ســایر کارها طبق روال معمول انجام شود ،اظهار کرد :در آن زمان در یک تا دو
اســتان همه چیز به هم ریخته بود و اعام کردیم فقط یک جا است که می تواند اعام
تعطیلی کند یا مواردی اعام کند و آن ستاد ملی مقابله با کرونا است .غیر از ستاد ملی
مقابله با کرونا ،فرد ،مقام یا اشخاص دیگری حق مداخله نداشتند و این بر مبنای مصوبه
شورای عالی امنیت ملی بود که رهبری نیز آن را تایید کردند و همان هم مبنای کار ما
بود.وی تأکید کرد :استراتژی ما نیز از ابتدا مشخص بود .بعضی از کشورها دچار استراتژی
ســردرگمی شدند و نمی دانستد چه کاری باید انجام دهند ولی اقدامات ما از اول کاما
روشــن بود و آمادگی بسیار بزرگی در روزهای اولیه ،هم بهداشت درمان و هم نیروهای
مســلح داشــت و همه به میدان آمدند.روحانی با تاکید بر اینکه مبنای ما برای مقابله با
کرونا از ابتــدا مبتنی بر علمگرایی بود ،گفت :هیچ زمان دنبــال پندارگرایی و خرافات
نبودیم .دولت و وزارت بهداشت همیشه بر مبنای اصول علمی حرکت کرد و متخصصان
ما به خوبی و روشــنی اعام کردند که حرف آنان با متخصصان دنیا و با آنچه که وزارت
بهداشــت جهانی میگفت ،همســان بود بنابراین ما پندارگرایی نکردیم و با عملگرایی
حرکت کردیم .رییس جمهور افزود :خوشبختانه اعتماد سیاسی و اجتماعی در کشور به
خوبی حفظ شد و ما با بحران اعتماد روبرو نشدیم .مردم نسبت به دستورالعملهای ستاد
ملی کرونا و وزارت بهداشت تردید نکردند و واقعا مردم همکاری کردند .در ایام فروردین
همه مغازهها در کشــور بسته شد و به تدریج ابتدا استانها را باز کردیم و در مرحله بعد
تهران را باز کردیم .مردم از روز اول با ستاد بودند و اعتماد برای همیشه حفظ شد البته
عدهای از رسانههای بیگانه ضد ایرانی کارهایی کردند که همیشه ناموفق بودند و در این
داستان هم ناموفق بودند .وی با اشاره به توانمندی نیروی متخصص درمانی و امکانات و
شرکتهای دانش بنیان و تولیدی ،گفت :ما در زمینه ماسک خیلی سریع توانستیم تهیه
و تولید داشته باشیم و محصوات را به وفور و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.
در موارد شست و شو و بهداشتی ،اکسیژن ،ونتیاتور ،سی تی اسکن کار فوری شروع شد
و همه امکانات تجهیز شــد و امروز هم در شرایط نسبتا خوبی هستیم .روحانی با اشاره
به کنترل مناسب محیطهای اجتماع برخی از افراد ،گفت :برای مراکزی مانند سالمندان،
معلولین ،ســربازخانهها و زندانها رعایت پروتکلها بیش از حد معمول باشد به گونهای

که مطمئن شویم که همه مراکز عاری از ویروس است.رییس جمهور با بیان اینکه صرفاً
رعایت ماســک زدن و شستن دست و فاصله اجتماعی برای مقابله با کرونا کافی نیست،
گفت :تمام دستور العملها باید رعایت شود تا ما را از این ویروس نجات بدهد .مخصوصا
اان که فصل زمســتان و سرما اســت و مردم در خانههای دربسته هستند که منافذ و
پنجرهها را برای جلوگیری از ورود سرما میبندند ،ممکن است تهویه هوا مناسب نباشد و
همه در مکان کوچکتری جمع میشوند و در این شرایط ممکن است مشکل پیش بیاید.
رییــس جمهور افزود :وقتی فردی که ناقل بدون عامت اســت داخل خانواده میآید و
کنار هم هســتند ،در خانه ماسک نمیگذارند و فاصلههای اجتماعی هم معمواً رعایت
نمیشــود .اگر این این قضیه به دورهمی خانوادگــی بدل و یک خانواده تبدیل به چند
خانواده شود و  ۲۰نفر در یک فضای کوچک در بسته اجتماع کرده باشند ،از آنجا که این
اجتماع  ۵دقیقهای نیست ،احتمال آلوده و مبتا شدن بسیار باا است.روحانی گفت :یک
نفر مبتای بی عامت ممکن است  ۲۰تا  ۳۰نفر را آلوده و مبتا کند و اگر آنان بیماری
زمینهای داشته باشند و ســن آنان هم باا باشد ،خطر جانی وجود دارد .بنابراین بسیار
مهم اســت که مردم در این شرایط و در این فصل پیش از همیشه مراعات کنند.رییس
جمهور با بیان اینکه آمار ما خوشحال کننده است و همه نمودارهایی که داشت به سمت
آســمان میرفت ،سر به زیر و متواضع شدند ،تصریح کرد :این به خاطر تاشهای همه
متخصصین و ناظران و همراهی مردم بود که امروز ما شاهد هستیم .خدای ناکرده یک
شب یلدایی میتواند این شرایط خوب را برعکس کند و به هم بریزد خانواده ها دور هم
جمع شوند یک نفر آلوده باشد و همه را مبتا کند و ما دو هفته بعد از شب یلدا ممکن
اســت شاهد موج جدید و موج مرگ و میر باشــیم؛ لذا از همه مردم میخواهم مراعات
کنند.روحانی یادآور شد :قرار شد هم قرارگاه عملیاتی ما هم برای این شب فکر کنند و هم
صدا و سیما برای شب یلدا برنامه های خوبی را آماده کند این موضوع مراقبت میکنند .از
مردم خواهش می کنم این شب یلدا مجازی و الکترونیکی برقرار شود و از طریق مجازی
به یاد هم باشیم و حال هم را بپرسیم.رییس جمهور با اشاره به پیش رو بودن ایام فاطمیه
و همچنین جشــنهای رجب و شعبان ،گفت :همه جا باید دستورالعمل را رعایت کنیم
تا به واکســن و شرایط مطمئن برسیم.وی با بیان اینکه همه اقدامات ازم برای ساخت
واکســن در داخل و واردات خارجی صورت گرفته و انجام خواهد شد ،گفت :دولت آماده
است هر اقدام و کمکی که ازم باشد به شرکتهای دانشبنیان کمک کند و برای خرید
واکســن با توجه به اینکه هنوز سازمان جهانی بهداشت واکسنی را تایید نکرده است اما
دســتور دادیم هر واکسنی که وزارت بهداشت موثر بداند ،خریداری شود و بانک مرکزی
هم هماهنگ است و مشــکلی در این زمینه نداریم.روحانی اظهار کرد :این واکسنها را
وارد می کنیم تا کادر درمان که پرریسک هستند ،از این واکسنها استفاده کنند تا شرایط
بهتری فراهم شود و واکسن های بیشتری در اختیار قرار بگیرد.

سردار جالی مطرح کرد؛

حذف تدریجی بودجه عملیاتی پدافند غیرعامل

تهدیدات نوین مجهز کنیم ،اما همین تجهیزات برای شــهرها
بزرگ هم ناکافی است ضمن اینکه برای سایر شهرهای کشور
نیز باید اقدامات مشابهی صورت پذیرد.وی در خصوص کارآیی
این تجهیزات ،توضیح داد :این تجهیزات که خوشبختانه توسط
مرکز سپند و با مدیریت شهید عزیزمان دکتر فخریزاده تولید
شــدهاند به آتشنشانهای کشورمان این امکان را میدهند که
از جان خودشــان و مردم در شرایط بروز بحرانهای انفجاری،
زیستی ،شیمیایی و پرتوی مراقبت کنند.رئیس سازمان پدافند
غیرعامــل افزود :در حالی که هر روز اهمیت توجه به مســئله
پدافند غیرعامل بیشــتر آشکار میشود ،متاسفانه توجه دولت
روزبهروز به مسئله پدافند غیرعامل کمتر میشود و شاهد این
مدعا نیز ،حذف بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل کشور
طی سالهای اخیر است.سردار جالی با بیان اینکه البته ماجرا
کمتوجهی دولت به بودجه ســازمان پدافند غیرعامل کشور به
ســال  ۱۳۹۳برمیگردد ،توضیح داد :طبق اساســنامه مصوب
و اباغی مقام معظم رهبری ،ســازمان پدافند غیرعامل کشور
به عنوان یک ســازمان حاکمیتی ،مســئولیت سیاستگذاری
و راهبری عملیاتی دســتگاههای اجرایی برای مصونســازی
زیرساختهای حساس و حیاتی و صیانت و حفاظت از مردم در
شرایط بحرانهای ناشی از تهدیدات غیرطبیعی را برعهده دارد.
وی ادامه داد :از همین رو در طول همه این ســالها با پیگیری

موسویارگانی:

مصوبه هستهای اتمام حجت با اروپاییها است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت :مصوبه هستهای اتمام حجت مجلس
با دولتهای اروپایی اســت چرا که نمیتوانند نقش حمایت از برجام را بازی کرده و
از آن طرف برای لغو تحریم اقدامی نکنند.حجت ااسام سید ناصر موسوی ارگانی
بــا انتقاد از تعلل رئیس جمهور در اباغ دو قانون مهم و راهبردی «لغو تحریمها» و
«تامین کااهای اساسی» ،گفت :بهتر است آقای روحانی به قانون گریزی خاتمه داده
چرا که مجلس شورای اســامی در این زمینه با کسی شوخی ندارد.وی بیان کرد:
مصوبه مجلس درباره تامین کااهای اساســی ،مرهمی هر چند اندک بر زخمهای
اقتصادی اســت که دولت روحانی بر اقشار آسیب پذیر وارد کرده و مصوبه هستهای
هم اتمام حجت مجلس با دولتهای اروپایی اســت که نمیتوانند نقش حمایت از
برجــام را بازی کرده و از آن طرف برای لغو تحریم اقدامی نکنند و تازه طلبکار هم
باشــند.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی با اشــاره به اظهارات اخیر وزیر
خارجه آلمان ،گفت :آنان وقاحت را به حدی رساندهاند که از ایران میخواهند علیرغم
تحریم صد درصدی همچنان برجام را اجرا و به جاسوســان هســتهای که در لباس
بازرسان آژانس درآمدهاند ،اجازه حضور دهند!موسوی ارگانی اظهار داشت :قانون لغو
تحریم کام ً
ا روشن و محکم است و دولت و در رأس آن رئیس جمهور ملزم به اجرای
آن هســتند.وی تصریح کرد :عدم اجرای قانون یاد شــده جرم تلقی شده و ممکن
است حبس تا  ۲۵سال را برای قانون شکنان دنبال داشته باشد که در سخنان اخیر
سخنگوی قوه قضائیه هم به آن اشاره شد.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی،
قانون اعطای یارانه برای تامین کااهای اساسی و قانون لغو تحریمها را دو بال ازم
برای در هم شکستن تحریم داخلی و خارجی ارزیابی کرد و گفت :کسانی که دنبال
بازی جناحی خود با «بایدن» هستند ،از مصوبات مجلس به هم ریخته و امیال خود
را در آستانه از دست رفتن میبینند و به همین جهت به کارشکنی و قانون گریزی
روی آوردهاند.موسوی ارگانی تصریح کرد :اجازه نمیدهیم معیشت مردم و مصالح
کشور گروگان کسانی شود که دنبال منافع جناحی خود هستند.

و تــاش و رایزنی با ســازمان برنامه و بودجه کشــور ،قوانین
موضوعهای به تصویب رســید از جمله اینکه قوانینی مرتبط با
حوزه پدافند غیرعامل در احکام برنامه توســعه چهارم ،پنجم
و ششم توسعه پیشبینی شده است که البته این احکام بطور
کامل در قانون بودجه ســالیانه کشور لحاظ نشده است.رئیس
سازمان پدافند غیرعامل در مورد مباحث بودجهای این سازمان،
افزود :از ســال  ۱۳۹۰ردیفی به عنوان بودجه جاری سازمان و
دیگری یک بودجه برای اقدامات عملیاتی و عمرانی ســازمان
که تحت عنوان ردیف بودجه تملک داراییهای سرمایهای ،در
نظر گرفته میشد .این بودجه عملیاتی از سوی سازمان پدافند
غیرعامل کشور برای پیشــبرد پروژههای کان و راهبردی در
حوزه ارتقای تاب آوری ملی و بخشــی از اعتبارات نیز در قالب
تفاهمنامه برای کاهش آسیب پذیریها زیرساختها در اختیار
دستگاههای اجرایی قرار میگرفت.سردار جالی اظهار داشت:
از ســال  ۱۳۹۳به مرور اعتبارات عملیاتی (تملک داراییهای
سرمایهای) به شدت در ردیفهای بودجه کشور یا در واگذاری
اعتبارات کاهش یافت .به طوری که در ســال  ،۱۳۹۴اعتبارات
تملک دارایی سازمان از سوی دولت به  ۵۰درصد کاهش یافت
و در ســالهای بعد عم ًا حذف گردید.وی تصریح کرد :با این
اقدام ،برنامههای عمرانی و زیرساختی سازمان و اعتباراتی که ما
در قالب توافقنامه در اختیار دستگاههای اجرایی میگذاشتیم

روح اه زم اعدام شد
حکم اعــدام روح اه زم مدیر
کانال تلگرامــی آمدنیوز اجرا
شد.دادسرای عمومی و انقاب
تهران اعام کرد« :ســحرگاه
دیروز  ۲۲آذرماه  ۱۳۹۹حکم
اعدام «روحاه زم» مؤســس
و گرداننــده رســانه معانــد
آمدنیوز اجرا و به دار مجازات آویخته شد».غامحسین اسماعیلی
سخنگوی قوه قضاییه سه شــنبه  ۱۸آذرماه در پاسخ به سوالی
مبنــی بر اینکــه که آیا حکم اعــدام روح اه زم در دیوان عالی
کشور تأیید شده است؟ گفت :بله .در حدود بیش از یک ماه قبل،
دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از
دادگاه انقاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
اسماعیلی گفت :در پرونده روح اه زم ،دادگاه  ۱۳مورد از عناوین
ریــز اتهامــات وی را توام باهم از مصادیق «افســاد فی اارض»
دانســت و به این جهت درباره وی حکم اعدام صادر کرد و بابت
چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی اارض نیست ،این
فرد به مجازات حبس محکوم شــده است.سپاه پاسداران انقاب
اســامی دوشنبه  ۲۲مهر  ۱۳۹۸در بیانیهای از دستگیری «روح
اه زم» در یک «عملیات اطاعاتی هوشــمندانه توسط سازمان
اطاعات سپاه» خبر داد.بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه
برای روح اه زم شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی صلواتی در
شــعبه  ۱۵دادگاه انقاب اسامی تهران برگزار شد .اولین جلسه
دادگاه زم ،روز  ۲۱بهمن  ۹۸و ششــمین و آخرین جلسه آن ۲۰
خرداد  ۹۹بود.

مختل و با دشواری مواجه شد.رئیس سازمان پدافند غیرعامل
با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور در موضوع بودجه
هیچگاه به دنبال منافع ســازمانی نبوده است ،تصریح کرد :با
رایزنیهــا با نمایندگان ،تاشها در ســال  ۱۳۹۶نتیجه داد و
منجر به گنجانده شــدن تبصرهای در قانون بودجه شــد که
دســتگاههای اجرایی را مکلف کند یا بــه آنها اجازه دهد که
از محل اعتباراتشان در راستای الزامات پدافند غیرعامل و برای
مصونسازی و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای حیاتیشان
هزینه کنند .بــا این کار عم ًا امکان تامین بخشــی از هزینه
مصونسازی زیرساختها مهیا میشد.سردار جالی گفت :این
اقــدام ثمرات و پیامدهای خوبی در پی داشــت و از طریق آن
اقدامات خوبی در زمینه پایداری و مصونسازی زیرساختها در
دستگاهها از قبیل خرید ژنراتورهای برق اضطرای و مقاومسازی
ســازهها و … اتفاق افتاد.وی خاطرنشــان کرد :البته در سال
 ۱۳۹۶نیز همکاری از سوی دولت صورت نگرفت و این موافقت
مجلس بود که با تبصره مذکور ،دســتگاههای اجرایی را مکلف
کرد که بخشــی از اعتبارات خود را در راستای کاهش آسیب
پذیری زیرســاختهای حیاتی اســتفاده کنند.رئیس سازمان
پدافند غیرعامل تصریــح کرد ،:اما در ســال  ،۱۳۹۷با وجود
همــه تاشها ،دولت نهتنها در ایحــه ،بودجه علمیاتی را در
نظــر نگرفته بلکه با تبصره مذکور نیز مخالفت کرد .در ســال
 ۱۳۹۸نیز اگرچه تبصره در بودجه در نظرگرفته شد ،اما الزامآور
و تکلیــف آور نبود بلکه مجوزی را برای اختصاص بخشــی از
اعتبارات در حوزه اقدامات پدافند غیرعامل در اختیار دستگاهها
قرار میداد .یعنی دستگاه اجرایی مختار بود این هزینه را انجام
دهد یا ندهد.
مالکی:

اردوغان به جای حرفهای بدون مبنای تاریخی در
کنار ایران بایستد
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی گفت که
رییس جمهور ترکیه بــه جای بیان حرفهایی بدون مبنای تاریخی در کنار جمهوری
اســامی برای مقابله با دشمنان مشترک بایستد.سردار حســین مالکی در واکنش به
ســخنرانی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در جشن پیروزی قره باغ در باکو
و بازخوانی ســرود محلی آراز آراز مرتبط بــا رود ارس به عنوان یکی از نمادهای «پان
ترکیســت ها» و با مضمون گایه از جدا افتادن شــهروندان آذریزبان در دو سوی این
رودخانه گفت :وزارت خارجه واکنش خوبــی در برابر صحبتهای اردوغان گرفت ولی
اساســا باید در مقابل برخی جریانات پیرامون کشورمان محکمتر ایستاد و برخورد کرد.
وی ادامه داد :گاهی مسئول کشوری ناخواسته حرفی را میزند که باید جواب مناسب به
آن داد اما آقای اردوغان چند بار این مسائل را مطرح کرده در جنگ قرهباغ مصاحبهای
داشت که در آن بیان کرد که از نخجوان تا تبریز  ۱۵۰کیلومتر فاصله بیشتر نیست این
در حقوق بینالملل معنای خاص خود را میدهد؛ به همین دلیل باید بسیار مراقب باشیم
به خصوص اینکه حضور اسرائیل و آمریکا و گروهکهای معاند و داعش در شمال غرب
کشــور زیادتر شده و نمیتوان چراغ ســبز اردوغان را در این مسائل فراموش کرد مگر
اینکه بتواند خاف آن را ثابت کند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسامی خاطر نشان کرد :اردوغان به جای اینکه به دنبال تعبیر خواب
آشــفته امپراطوری عثمانی باشد در کنار جمهوری اسامی ایران بایستد تا با دشمنان
مشترکمان مقابله کنیم تاکنون چندین بار خواب آشفته اردوغان در برقراری امپراطوری
عثمانی برهم خورد و ازم است کودتای  ۲۰۱۶هم به یادش بیاید.مالکی در پایان و در
جمعبندی اظهار کرد :در حال حاضر دشمنان مشترک ایران و ترکیه در کنار مرزهایمان
هســتند لذا اردوغان به جای بیان حرفهایی بــدون مبنای تاریخی در کنار جمهوری
اسامی ایران برای مقابله با دشمنان مشترک بایستد نه اینکه رجوع به تاریخ کند که
اگر این طور هم باشد اردوغان بازنده خواهد بود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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مرکز پژوهشهای مجلس:

ایحه بودجه  ۱۴۰۰تورم شدید به همراه دارد

مرکــز پژوهشهای مجلــس اعام کرد بودجــه  ۱۴۰۰از ابعاد
مختلفی دارای اشکاات اساسی است و منجر به تورم شدید در
سالهای آتی میشود؛ بنابراین مجلس باید کلیات آنرا رد کند.
مرکز پژوهشهای مجلس دومین گزارش از سلسله گزارشهای
بررسی ایحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور را منتشر کرد .طبق
این گزارش بررسی ایحه بودجه سال  ۱۴۰۰حاکی از آن است
که ایحه تهیه شــده در آخرین ســال دولت دوازدهم از ابعاد
مختلفی دارای اشکاات اساسی است که اهم آنها عبارتند از:
* کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود  ۵۰درصد)
* بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی
بودجه به نفت به  ۳۰درصد (با در نظر گرفتن پیشفروش نفت)
* کاهش ســرمایهگذاری دولت (کاهش شــدید سهم اعتبارات
عمرانی از مصارف عمومی از  ۱۵درصد در قانون سال  ۱۳۹۹به
 ۱۱درصد در ایحه بودجه )۱۴۰۰
* افزایش قابل توجه هزینههای جاری (رشد  ۶۰درصدی)
* کاهش ســهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از
 ۳۶درصد در قانون بودجه  ۱۳۹۹به  ۲۷درصد در ایحه بودجه
)۱۴۰۰
* افزایش کسری تراز عملیاتی (برخاف اهداف تعیین شده در
قانون برنامه ششم)
* پیشبینی منابع قابل توجه از محل پیشفروش نفت و ایجاد
بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز
* حرکــت برخاف جهــت اصاح ســاختاری بودجه (افزایش
کسری بودجه)
درواقع بهطور خاصه میتوان گفت در ایحه تقدیمی ،تمرکز بر
افزایش هزینههای جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و
غیرقابل تحقق بوده است .درنتیجه افزایش  ۶۰درصدی مصارف
عمومی و رشد بســیار کمدرآمدها ۳۲۰ ،هزار میلیارد تومان از
مخارج هزینههای دولت (شــامل حقوق و مســتمری) از محل
فروش دارایی یا اســتقراض تأمین شده است که با هدفگذاری

تومان از هزینههای دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت
و کمک به صندوقهای بازنشســتگی برای پرداخت مستمری
بازنشستگان میشود).

قانون برنامه ششم توســعه ( ۶/ ۲هزار میلیارد تومان) اختاف
فاحشــی دارد.بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که به دلیل
برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت ،حتی با فرض
فروش کامل اوراق در نظر گرفته شــده در بودجه ،حدود ۳۲۰
هزار میلیارد تومان کســری تأمین نشــده برای پوشش مخارج
بودجه وجود خواهد داشــت.حتی در صورت استفاده از ظرفیت
خرید اوراق بیشــتر توسط بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری
(بــه میزان  ۱۴۵هزار میلیارد تومان) همچنان حدود  ۱۷۵هزار
میلیارد تومان کســری تأمین نشــده باقی میماند که میتواند

مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد
و تورمهای شــدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته
باشــد.با توجه به اینکه کنترل هزینههای جاری در اثر افزایش
کارایی و چابک ســازی دولت جز اهداف قوانیــن برنامه بوده،
میبایســت هزینههای مرتبط با حقوق و دســتمزد در مصارف
بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع
موجود در جهت محرومیتزدایی ،تضمین معیشــت عمومی و
ســرمایهگذاریهای زیرساختی صرف شــود (در حال حاضر بر
اســاس اعام سازمان برنامه و بودجه بیش از  ۵۴۰هزار میلیارد

چرخه معیوب پرداخت یارانه

نگاهی به عمیقترین بحران اقتصاد ایران

کسری بودجه چیست و چگونه به افزایش تورم
دامن میزند؟
کسری بودجه از معضات اصلی اقتصاد ایران در شرایط تحریم است .کاهش درآمدهای دولت و افزایش
ساانه هزینهها عما دست به راههایی را برای جبران کسری بودجه عملی کرده که خود به افزایش نرخ
تورم میشــوند .کســری بودجه همواره یکی از مباحث داغ میان اقتصاددانان و مسئوان دولتی است.
کسری بودجه زمانی رخ میدهد که دولت منابع کافی برای هزینههای خود نداشته باشد اما حاضر نشود
از هزینههای خود بکاهد .درواقع منفی شــدن تراز درآمدها و هزینهها در طول اجرای یک ســال قانون
بودجه را کسری بودجه میگویند.دولت در طول سال اجرای بودجه همواره تاش میکند تا به اندازهای
که منابع وصول میشوند هزینه کند .طبعا هر قدر هم منابع وصول نشوند ممکن است از مصارف خود
کم کند .مثا ساانه به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمییابد .اما بخشی از
هزینهها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عما اجتناب ناپذیر تلقی میشوند.
این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تاشی برای تامین منابع برای این مخارج
دریغ نمیکند .به بیان دیگر مساله اصلی این است که در بودجه سالهای اخیر هزینههای اجتناب ناپذیر
در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار میگیرند.
یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را
به اصطاح چاپ پول میگویند .این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی میانجامد و در عمل تورم به
همراه میآورد .روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است .با این همه منابع صندوق توسعه
ملی باید صرف توسعه زیرساخت اقتصادی برای کشور شود و نه مخارج جاری .از سوی دیگر و با توجه
به تحریم اقتصاد ایران احتماا ارزهای صندوق توســعه در حســابهای بلوکه شده قرار دارند .به همین
دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت میکند بانک مرکزی نمیتواند
آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند .به این
ترتیب عما استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل میکند و پایه پولی و
نقدینگی را همراه با تورم افزایش میدهد.از سوی دیگر گاهی دولت برای تامین مخارج خود به بانکهای
تحت نفوذ خود فشار میآورد که پول خرج های دولت را بدهند .مثا به بانک کشاورزی فشار میآورد تا
هزینه خرید گندم تضمینی را متقبل شود .در این روش نیز بانکهای برای پوشش کسری بودجه خود از
بانک مرکزی استقراض میکنند .درواقع به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ،دولت با واسطه
بانکها از بانک مرکزی اســتقراض میکند .اثر این کار رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد
بود .ضمن اینکه این امر سبب میشود که این بانکها در تامین مالی بخش غیر دولتی هم دچار مشکل
شوند .به بیان دیگر در هر سه روش فوق عما کسری بودجه دولت منجر به آثار تورمی خواهد شود.
هر  10هزار میلیارد کسری بودجه دو درصد نرخ تورم را باا میبرد
به عبارت دیگر گرچه دولت یا مجلس با انگیزه خیر و در حالی که منابع کافی ندارند ،هزینههایی را در
بودجه در نظر میگیرند اما در عمل تورم بیشــتری را در سالهای بعد به مردم تحمیل میکنند .نهایتا
دولت با انگیزههای قابل دفاع عملی را انجام میدهد که به زیان اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان
و طبقه کارگر منجر میشود.براساس بررسیهای صورت گرفته میتوان گفت به ازای هر  ۱۰هزار میلیارد
تومان کســری بودجه دو درصد نرخ تورم افزایش پیدا میکند .یعنی اگر براساس روندهاتی کلی اقتصاد
بنا بر این بود که بدون کسری بودجه ،تورم سال آینده  ۲۰درصد باشد با کسری بودجه  ۴۰هزار میلیارد
تومانی نرخ تورم به حدود  ۳۰درصد میرسد.در سال گذشته بنابر آمارها نرخ کسری بودجه حداقل ۱۳۱
هزار میلیارد تومان بوده اســت و این امر به معنای اثر  ۲۶درصدی آن بر نرخ تورم ســال جاری است .به
همین دلیل هم بسیاری که انتظار کاهش نرخ تورم را برای امسال داشتند ناگهان با افزایش این نرخ در
تابستان مواجه شدند.از سوی دیگر باید توجه داشت که وقتی به میانگین در جامعه نرخ تورم  ۲۳درصد
باشــد اقشار فقیر تورم را بیش از ثروتمندان حس خواهند کرد و نرخ تورمی بااتری را تجربه میکنند.
درنتیجه نرخ تورم هر چه بااتر رود در واقع فاصله طبقاتی در کشور را افزایش داده است .به همین دلیل
است که آمارهای اخیر مرکز آمار از افزایش ضریب جینی در تهران خبر میدهد.
دولت چگونه با کسری بودجه در سالهای اخیر کنار آمد؟
دولت در ســالهای اخیر پــس از مصوب کردن ایحه مورد نظر خود در مجلس بودجه را در شــورای
هماهنگی سران سه قوه با اصاحات اساسی مواجه کرده به طوری که هم در سال گذشته و هم امسال
مجوزهایی از ســران قوا گرفته تا بتواند عدم تحقق منابع خود را پوشش دهد .این مجوزها شامل انتشار
بیشــتر اوراق ،برداشت از صندوق توسعه ملی ،برداشــت از حساب ذخیره ارزی و ...بوده است .این میان
عما تمام جلسات و مباحث مربوط به بررسی و تصویب ایحه در مجلس به گونهای تشریفاتی شده که به
معنای تصمیم گیری واقعی در مورد بودجه کشور نبوده است.و مجلس نیز در عمل با تصویب این لوایح
زمینه را برای حذف کردن خود از بازی تصویب بودجه سپردن آن به شورای سران قوا فراهم کرده است.
در عمل نیز کســری بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم
دولت از بانک مرکزی پوشش داده شده است .این امر به گونه ای بوده که بخش مهمی از تورم دو سال
گذشته ریشه در روش جبران کسری بودجه دولت داشته است.

بــا توجه به مــوارد فوق ضمن تأکید بر لــزوم رد کلیات ایحه
بودجه ســال  ۱۴۰۰توسط مجلس شــورای اسامی ،پیشنهاد
میشود تا بهمنظور پیشــگیری از تورمهای شدید در سالهای
آتی ،نمایندگان محترم .دولت را موظف به اصاح ایحه بودجه با
رعایت موارد زیر نمایند:
 -۱کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار
و قابل تحقق،
 -۲کاهش رشــد مخارج هزینههای دولــت از طریق مدیریت
هزینه،
 -۳افزایش سهم مخارج سرمایهگذاری دولت از کل هزینهها،
 -۴اصاح منابع غیرواقعی پیشبینیشده از محل صادرات نفت،
 -۵حذف پیشفروش نفت از بودجه،
 -۶در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کمدرآمد در
مصارف دولت،
طبیعتاً در صورت عدم ارائه ایحه بودجه با اصاحات مورد نظر،
مجلــس محترم میتواند تا زمان اعمــال اصاحات ،طرح اجازه
دریافت و پرداختهای دولت را (همانند برخی تجارب پیشــین
و با افزایش هزینهها نسبت به قانون سال  ۱۳۹۹به میزان درصد
افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
گفتنی است تجربه سالهای اخیر نشان میدهد احتمال موفقیت
راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصاحات در فرایند بررسی در
مجلس بسیار پایین است .همچنان که در بررسی ایحه بودجه
ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد،
عم ً
ا اصاح اساسی در مجلس محقق نگردید .دلیل این امر نیز
به ابعاد باای اصاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای
سیاسی احتمالی انجام این اصاحات در مجلس برمیگردد.

دود اجرای طرح معیشتی در چشم دهکهای پایین
چرخه معیوب شــیوه یارانه دهی دولت پایان
ندارد و درحالی که از عمر طرح یارانه معیشتی
که با هدف کمک به دهکهای پایینی جامعه
اجرا شــد ،بیش از یک سال میگذرد ،شواهد
حاکی از آن است نحوه پرداخت یارانه به دلیل
عدم تحقق درآمدهای ناشــی از افزایش قیمت
بنزین از محــل میزان مصرف و صادرات ،باری
روی دوش دولت شد و به کسری بودجه دامن
زد ،.طبق قانون هدفمندی یارانهها دولت باید
از زمان شــروع این قانون در سال  ،۱۳۸۹طی
حدود پنج ســال قیمت ســوخت را به نحوی
اصاح میکرد کــه کمتر از  ۹۰درصد قیمت
فوب خلیج فارس نباشــد ،امــا از زمان اجرای
قانون هدفمندی یارانهها این روند اصاح قیمت
منظم انجام نشد و بعد افزایش در ابتدای اجرا
یکبار در ســال  ۱۳۹۳رشــد کرد و یکبار هم
در آبان سال گذشته افزایش یافت .به طوریکه
بنزین سهمیهای از  ۱۰۰۰تومان در هر لیتر به
 ۱۵۰۰و قیمت آزاد آن به  ۳۰۰۰تومان رسید.
هدف از اجرای طرح حمایت معیشتی چه
بود؟
در آن زمــان دولت تصمیم گرفت مابهالتفاوت
ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین را به صورت
نقدی بین خانوارها تقســیم کند؛ از اینرو از
جمعیــت  ۷۸میلیون نفری کــه یارانه نقدی
را دریافت میکردنــد ،حدود  ۶۰میلیون نفر
(۱۹میلیون خانــوار) را به عنوان خانوار هدف
قــرار داده و  ۱۸میلیون نفــر دیگر که گفته
میشــد ســه دهک باای درآمدی هستند از
پرداخت یارانه بنزین کنار گذاشته شدند .البته
همچنان این نقد وجود داشــت که از بین ۶۰
میلیــون نفر دیگر هم ممکن اســت تعدادی
نیازمند این کمک نباشــند.درواقع با شــروع
ســهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین در آبان
ماه سال  ،۱۳۹۸دولت طرح حمایت از معیشت
خانوار را در دستور کار قرار داد و اعام کرد که
منابع ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی
که حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شده
بود ،به مردم بر میگردد .این حمایت معیشتی
جدا از یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان بود و

قرار شد دهم هر ماه به حساب مشموان واریز
شود.بر این اســاس ،قرار شد برای خانوارهای
تکنفــره  ۵۵هزار تومــان ،دو نفره  ۱۰۳هزار
تومان ،ســه نفره  ۱۳۸هزار تومان ،چهارنفره
 ۱۷۲هــزار تومان و پنج نفره و بیشــتر ۲۰۵
هزار تومان واریز شــود.به هر صورت از آبانماه
پرداخت یارانه بنزینی در دستور کار قرار گرفت
و طبق آمار ،دولت طی یک سال(از آبان سال
گذشته تا آبان سال جاری) به طور متوسط ۳۲
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان حمایت معیشــتی
پرداخت کرده است.
سرانجام طرح حمایت معیشتی به کسری
بودجه رسید!
دهم آذرماه درحالی سیزدهمین یارانه معیشتی
به حساب مشمولین واریز شد که آخرین امار از
این حکایت دارد که حدود  ۳۵درصد از منابع
هدفمنــدی یارانهها  ۸ماهه اول ســال جاری
محقق نشد و به همین دلیل دولت این منابع
را با کســب اجازه از شورای عالی هماهنگی از
طریــق اوراق تامین کرد.آنطور که مســئوان
گفتهاند ،در شــش ماهه اول امســال به دلیل
کاهش درآمد فراوردههــای صادراتی ،کاهش
مصرف بنزین داخلی در ماههای ابتدای ســال
به دلیل کرونا و بعضاً کاهش ســفرها بخشی
از منابــع هدفمندی محقق نشــد که با اجازه
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور
اجتنــاب از تأخیر در پرداختهــای یارانهای
اجتناب ناپذیر ،نســبت به انتشــار اوراق مالی
اسامی اقدام شده است .حتی برای سال آتی
هم این اجازه برای ســازمان هدفمندی گرفته
شده است که در صورت کسری منابع خود آن
شرکت اوراق را با تضمین خودش منتشر کند.
درواقــع دولت با افزایش قیمت بنزین در آبان
ماه سال گذشته در راستای واقعی کردن قیمت
بنزین قدم برداشت اما به دلیل افزایش قیمت
ارز در کشور ،همچنان تفاوت قیمت این حامل
انرژی در ایران با کشورهای همسایه پابرجا باقی
ماند و اگر شرایط کرونایی نبود ،شاهد قاچاق
مقادیر زیادی ســوخت بودیم.از سوی دیگر به
دلیل شــیوع کرونا بر میزان مصرف سوخت و

همچنین صادرات فراوردههای نفتی ،درآمدی
که دولت پیشبینی میکرد از افزایش قیمت
بنزین کســب کند ،محقق نشد و این موضوع
در نهایت باعث شــد به میزان کسری بودجه
اضافه شــود و دولت راه دیگری به جز انتشار
اوراق نداشــت .این درحالی اســت که کسری
بودجه باعث افزایش تورم در جامعه میشــود
و دهکهای پایینتر بیشتر آسیب میپذیرند.
بنابراین هرچند دولت ســعی کرد با پرداخت
یارانــه از دهکهای پایین جامعه حمایت کند
اما از انجایی که راه و روش پرداخت این یارانه
و مبلغی که برای آن تعیین کرد ،درست نبود،
در نهایــت منجر به تورم و افزایش فشــار بر
دهکهای پایین جامعه شد.
پیشنهاد کارشناسان چیست؟
در همان زمان اجرای طرح معیشتی انتقاداتی
به این طرح وارد و پیشنهاداتی برای بهتر اجرا
شــدن آن مطرح شد .صاحب نظران پیشنهاد
تشکیل یک صندوقی را دادند که هر ماه عواید
حاصل از اصــاح یارانه بنزین به این صندوق
واریز و بر اســاس مبلغی کــه به این صندوق
واریز میشود ،به خانوارهایی که مشمول طرح
معیشتی شدهاند ،یارانه تعلق بگیرد .این افراد
پیشبینی میکردند ممکن اســت مبلغی که
دولت هرمــاه از اصاح یارانــه بنزین دریافت
میکند ،یکســان نباشــد و دولت در مدیریت
درامد و هزینههای خود دچار مشــکل شــود.
در هر صورت این اتفاق نیز رخ داد و همانطور
که مســئوان به آن اشــاره کردهاند ،کاهش
درآمد فرآوردههای صادراتی و کاهش مصرف
داخلی بنزین به دلیل شیوع کرونا ،مانع تحقق
درآمدهای دولت شد .همین به کسری بودجه
دولت اضافه کرد و دولت ناچار به فروش اوراق
شد .بر این اساس از آنجایی که افزایش کسری
بودجه دولت به دلیــل افزایش مخارج جاری
(مصرف) آن بوده و این امر در شــرایطی روی
داده که تولید ملی تغییر نکرده ،در نهایت منجر
به تورم میشود و دود این تورم به چشم همان
دهکهایی پایینی میرود که یارانه معیشــتی
دریافت میکنند!

افزایش  20تا  107درصدی قیمت کااهای اساسی در طول یک سال
قیمت انواع کااهای اساســی از جمله گوشــت قرمز ،گوشت مرغ ،شکر و برنج در آبان امسال نسب به مدت مشابه سال گذشته بین  ۲۰تا  ۱۰۷درصد
افزایش یافته است ،.قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در آبان سال گذشته  ۱۱۷هزار و  ۱۲۵ریال بوده که در آبان امسال با ۱۰۷
درصد افزایش به  ۲۴۲۹۳۶ریال رسیده است .قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز از  ۷۷هزار و  ۱۰۴ریال در آبان ماه سال گذشته با  ۸۸درصد افزایش
به  ۱۴۴هزار و  ۹۷۲ریال در آبان ماه امســال افزایش یافت .براســاس این گزارش برنج ایرانی از جمله برنج طارم و برنج هاشــمی درجه یک نیز در یک
سال گذشته در بازه زمانی آبان  ۹۸تا آبان  ۹۹به ترتیب  ۴۰و  ۳۹درصد افزایش قیمت داشته است .قیمت هر کیلوگرم شکر سفید با  ۶۴درصد افزایش
قیمت از  ۵۰هزار و  ۹۵۷ریال در آبان  ۹۸به  ۸۳هزار و  ۹۰۴ریال در آبان امســال رســید .قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز با  ۸۵درصد افزایش
قیمت از  ۱۳هزار و  ۷۱۶ریال در آبان  ۹۸به  ۲۴۲هزار و  ۱۱۴ریال در آبان  ۹۹افزایش یافت .در بازه زمانی مذکور قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله
 ۲۰درصد و قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی  ۲۱درصد افزایش یافته است .قیمت شکر بسته بندی نیز در آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۵۳درصد افزایش قیمت داشته است.
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استانها
شهردار گرگان:

توسعه گردشگری واحیای بافت تاریخی دو
هدف مهم فرهنگی شهرداری گرگان است
عبدالرضا دادبود شــهردار گرگان دو اولویت «توســعه
گردشــگری» و «احیای بافت تاریخــی» را به عنوان
اهداف مهم فرهنگی شــهر گرگان عنــوان کرد.دکتر
دادبود در نشســت با مدیران میراث فرهنگی کشور و
استان گلســتان به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان اظهار کرد :یکی از اهدافی که در این دوره از
مدیریت شهری برای خود متصور شدیم نگاه بیشتر و دقیق تر فرهنگی در حوزه
بافت تاریخی و میراث فرهنگی شــهر گرگان بوده است.وی افزود :خوشبختانه
اقداماتی که در مدت دو سال و نیم گذشته در سطح شهر گرگان انجام شد نتایج
خوبی داشت و مدیریت شهری را برای ادامه مسیر امیدوارتر و با انگیزه تر کرد.
شهردار گرگان در خصوص راهبرد مهم توسعه گردشگری گفت :با تمام اتفاقاتی
که در بافت تاریخی گرگان رقم می خورد امیدواریم عاوه بر حفظ و حراست از
این مجموعه بزرگ و ارزشمند تاریخی ،بتوانیم از دستاوردهای آن در حوزه های
مختلف به ویژه گردشگری بهره مند شویم زیرا یکی از راهبردهای اصلی توسعه
شــهر گرگان توسعه گردشگری تعیین شده اســت.دادبود با تقدیر از مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان گلستان بیان کرد :از دکتر
تجری مدیرکل میراث فرهنگی اســتان تشکر می کنم که از زمان ورود ایشان
تعامات بین میراث فرهنگی و مدیریت شــهری افزایش یافته است.وی تصریح
کرد :امیدواریم با تعامات شکل گرفته بین اداره کل میراث فرهنگی و مدیریت
شــهری ،بافت تاریخی گرگان جایگاه واقعی خود را در ســال های آینده پیدا
کند.ازم به ذکر است در این نشست ،دکتر محمدحسن طالبیان معاون میراث
فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی ،مصطفی پورعلی
مدیــرکل دفتر ثبت آثار وزارت میراث فرهنگــی ،احمد تجری مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گلستان ،سید محمد مرتضوی رییس ،ناصر
گرزین نایب رییس و حسین ربیعی رییس کمیسیون گردشگری و احیای بافت
تاریخی شورای اسامی شهر گرگان حضور داشتند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج:

نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات حوزه
مشاغل خانگی استان البرز راهاندازی میشود
رئیس ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده
های کشاورزی شهرداری کرج گفت :بخش نمایشگاهی
و عرضه مستقیم تولیدات حوزه مشاغل خانگی استان
از ابتدای بهمن ماه راه اندازی میشود.احمد خیری در
مراسم انعقاد تفاهم نامه بین جهاد دانشگاهی و سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشــاورزی شهرداری کرج جهت راه
اندازی مرکز ســاماندهی مشاغل خانگی استان البرز ،اظهار کرد :این تفاهم نامه
در راستای توانمند سازی مشاغل خانگی منعقد شده و امیدواریم جامعه هدف به
خوبی از نتایج آن بهره مند شوند.وی ادامه داد :سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج به واسطه بازارها و فضاهای عرضه کااها
و تولیداتی که به عنوان بخشی از ظرفیتهای خود در اختیار دارد ،آمادگی ازم
برای اتصال صاحبان کســب و کارهای حوزه مشــاغل خانگی به بازار فروش را
دارد و در همین راســتا است که از بهمن ماه نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات
حوزه مشــاغل خانگی را در بازار سیب گلشهر راه اندازی میکند.رئیس سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج توضیح داد:
بدیهی است با توجه به اینکه  ۳۰۰رشته شغلی در حوزه مشاغل خانگی تعریف
شــده ،امکان اینکه تمامی صاحبان کسب و کارهای خانگی در این نمایشگاه به
شــیوه سنتی غرفه داشته باشند وجود ندارد و بنابراین در تاشیم بخش فروش
مجازی این نمایشــگاه راه هم راه اندازی کنیم.خیری اضافه کرد :با نگاه علمی
جهاد دانشــگاهی و بستر قانونی مناسبی که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ایجاد کرده ،امیدواریم طرحها و برنامههای مرکز ســاماندهی مشــاغل خانگی
البرز اثرات مثبتی به دنبال داشــته باشــد و صاحبان کسب و کارهای کوچک
بتوانند دســتاوردهای خود را به راحتی در بــازار فروش عرضه کنند.وی تاکید
کرد :با تعامل بین دستگاهی امیدواریم به مرحلهای برسیم که سایر استانها از
مدل البرز در اجرای طرح ملی مشاغل خانگی الگو برداری کنند.رئیس سازمان
ســاماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشــاورزی شهرداری کرج گفت :در
اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی استان البرز هنوز در ابتدای راه هستیم و
در تاشیم این مسیر آزموده نشده به درستی طی شود.
مدیرکل بهزیستی استان

مناسب سازی فرهنگی بر مناسب سازی
فیزیکی ارجحیت دارد
همدان -شهناز محمدی :مهدی دینداری مدیرکل بهزیستی استان در نشست
خبری هفته گرامیداشــت افراد دارای معلولیت ،با بیان اینکه حدود  ۱۰درصد
افراد جامعه دارای معلولیت هســتند و سایر ارگانها نیز برای کمک رسانی به
این افراد باید در کنار بهزیســتی باشــند ،اظهار کرد ۴۵ :هــزار و  ۵۳۰نفر در
استان همدان دارای معلولیت هستند و سازمان بهزیستی متولی اصلی معیشت
این افراد اســتوی با بیان اینکه تاش ما این اســت که بتوانیم با کمک مردم و
ســایر ارگانها شرایطی فراهم کنیم تا این افراد بتوانند یک زندگی آبرومند در
کنار خانواده خود داشــته باشند ،خاطرنشان کرد :کمکرسانی به این افراد یک
کار دسته جمعی است و همه باید در این زمینه کمک کنند.مدیرکل بهزیستی
استان همدان با بیان اینکه ما در مباحث پیشگیری ،توانبخشی ،امور اجتماعی
و مشارکتهای مردمی به افراد دارای معلولیت کمکرسانی میکنیم ،ادامه داد:
با اقداماتی که در بحث پیشــگیری وجود دارد مانند غربالگری و مشاوره ژنتیک
تاش میکنیم از تولد این افــراد جلوگیری کنیم.مهدی دیناری با بیان اینکه
تاش ما بر این اســت که فرد معلول در کنار خانواده اسکان داشته باشد گفت:
در مرحله بعد اگر برای خانواده مقدور نباشد از فرد مراقبت کند تاش میکنیم
این افراد خدمات توانبخشی مورد نیاز را توسط مراکز روزانه دریافت کنند و اگر
شرایط این کار هم مهیا نبود این افراد را در مراکز خدماتی شبانه روزی نگهداری
میکنیم.وی در رابطه با اشتغال افراد دارای معلولیت نیز گفت :طبق دستورالعمل
های دولتی سه درصد تمامی استخدامی ها باید از بین این افراد باشد همچنین
مــا به افراد دارای معلولیتی که گواهینامه فنی و حرفه ای داشــته باشــند ،تا
سقف  ۵۰میلیون تومان تسهیات با کارکزد  ۴درصد پرداخت می کنیم و برای
کارفرمایانی که حداقل برای  ۴۰نفر از افراد دارای معلولیت اشتغالزایی کنند تا
سقف دو میلیارد تومان وام درنظر گرفتیم.دیناری افزود ۴۳ :مرکز اقامتی میان
مدت ترک اعتیاد در استان فعالیت می کنند که  ۴۰مرکز ویژه آقایان و سه مورد
برای خانمها اســت.وی با بیان اینکه شلتر بانوان هم یکی از مراکز تحت نظارت
بهزیستی است ،ادامه داد :فضای فیزیکی آن ایراداتی دارد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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استانها
 4آزمایشگاه جدید آب و فاضاب در استان
اصفهان راه اندازی می شود
اگرچه آب آشــامیدنی در استان چه در مناطق شهری
و چه روســتایی ،سالم و بدون هرگونه میکروب و مواد
شیمیایی ُمضر است اما با اینحال برای افزایش اطمینان
هرچه بیشتر در مناطق مختلف آزمایشگاههای جدید
راه انــدازی میشــوند.مدیر مرکز پایــش و نظارت بر
کیفیــت آب و فاضاب اصفهان گفت :چهار آزمایشــگاه جدید مربوط به آب و
فاضاب در این استان راه اندازی میشود تا ضریب اطمینان و سنجش سامت
و بهداشــت در این ارتباط بیش از گذشــته افزایش یابد.فهیمه امیری افزود۲ :
آزمایشــگاه از این تعداد مربوط به آب خواهد بود که در شهرستانهای شاهین
شــهر واقع در شمال و نجف آباد در غرب اســتان به بهره برداری میرسد.وی
اضافه کرد ۲ :آزمایشــگاه دیگر مربوط به فاضاب اســت و در ِسدِه لنجان واقع
در شهرســتان لنجان در غرب اســتان و دیگری در شــهر بهارستان در جنوب
کانشــهر اصفهان اســت.مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضاب
اصفهان تصریح کرد :اگرچه آب آشامیدنی در استان چه در مناطق شهری و چه
روستایی ،سالم و بدون هرگونه میکروب و مواد شیمیایی ُمضر است اما با اینحال
برای افزایش اطمینان هرچه بیشتر در مناطق مختلف آزمایشگاههای جدید راه
اندازی میشوند.امیری خاطرنشان کرد :اکنون  ۲۳آزمایشگاه در بخشهای آب
و فاضاب در استان اصفهان فعالیت میکنند و سنجش سامت و شاخصهای
بهداشتی را در مناطق شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار میدهند.
به علت فرسودگی شبکه آب؛

 ۱۸.۵درصد از آب تولیدی آذربایجان
شرقی به هدر می رود

یک هزار و  ۴۲۴روستای استان تحت پوشش آبفا؛

موازنه منفی تولید و مصرف آب شرب در
کانشهر تبریز
آذربایجان شــرقی  -کاظمی :معاون بهرهبرداری و توســعه آب شــرکت آب و
فاضاب آذربایجانشــرقی گفت :از ابتدای سال  ۹۸مبلغ  ۱۱۵میلیارد تومان از
سوی دولت و از محل منابع عمومی برای تامین آب شرب این استان اختصاص
یافت.خانی با بیــان اینکه از این میزان اعتبار  ۶۵میلیارد تومان در ســال ۹۸
جذب شده است ،افزود :برای ســال جاری نیز  ۵۰میلیارد تومان اعتبار دولتی
پیش بینی شده اســت که از این میزان  ۲۶میلیارد تومان در قالب پروژه های
ملی آبرســانی روستایی هزینه می شود .وی با اشاره به اینکه عاوه بر اعتبارات
دولتی از منابع داخلی شرکت آب و فاضاب نیز برای آبرسانی به روستاها هزینه
می شــود ،اظهار داشت :پس از یکپارچه سازی شرکت آب و فاضاب شهری با
روستایی ،مشکل آب  ۳۰روستای استان با صرف حدود هشت میلیارد تومان از
منابع داخلی این شرکت حل شد.معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و
فاضاب آذربایجانشرقی گفت :هم اکنون این شرکت به  ۶۵شهر و یک هزار و
 ۴۲۴روستای اســتان خدمات آب شرب بهداشتی ارایه می دهد و بیش از ۹۰
درصد از مشــکات آب روستاهای تحت پوشش حل شده است .وی ،ادامه داد:
مشکل آب شرب روستاهایی که تحت پوشش این شرکت نیستند نیز به صورت
مشــارکتی و با خودیاری مردم حل می شود و این روستاها به علت استفاده از
منابع آبی خود مانند چشمه و قنات داوطلب تحت پوشش قرار گرفتن در شرکت
آب و فاضاب استان نیستند.
سرپرست معاونت خدمات مشترکین توزیع برق استان قم خبر داد

ارائه تمام خدمات به مردم از طریق نرم
افزار "برق من"
سرپرست معاونت خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان گفت :تا پایان
آذرماه تمامی خدمات شرکت توزیع برق استان قم از طریق نرمافزار «برق من»
و به صورت غیرحضوری ارائه میشــود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان قم ،سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین و مدیر روابط
عمومی شرکت توزیع برق استان قم با حضور در برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی
"بیتعارف" به ســؤاات و مشکات مردمی ،مخاطبان این برنامه پاسخ دادند.
"سید محمدرضا غفوری" سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت
توزیع برق استان همچنین در این برنامه به معرفی و نحوه استفاده شهروندان از
برنامه نرمافزاری «برق من» پرداخت و گفت :تا پایان آذرماه تمامی خدمات شرکت
توزیع برق استان قم از طریق این نرمافزار و به صورت غیرحضوری ارائه میشود.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر ارائه  ۴۰خدمــت به صورت غیرحضوری و
با نصب نرمافزار «برق من» امکانپذیر اســت ،اظهار داشت :این نرمافزار ویژه
دارندگان گوشیهای هوشمند با سیستمعامل "اندروید" و "آیواس" است که
با نصب آن به راحتی میتوانند از خدمات شــرکت توزیع برق بهرهمند شوند.
سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان یادآور
شــد ۲۸ :خدمت در حوزه خدمات مشترکین از قبیل خرید انشعاب ،افزایش
و کاهش آمپراژ ،تغییر نام ،بررســی صورتحساب و رؤیت پذیری قبوض و ۱۲
خدمت در حوزه بهرهبرداری از قبیل مشکات شبکه برق معابر ،ثبت خاموشی
و خســارت به شــبکه و وســایل برقی مردم در نرمافزار برق من قابل ارائه به
شهروندان است.
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در کمیسیون برنامه با حضور زنگنه مطرح شد
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درصورترفعتحریم،صادراتنفتدربودجه۱۴۰۰محققمیشود

به گفته نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه ،وزیر نفت گفته اســت که در صورت
رفــع تحریم میزان صادرات نفت که در بودجه  ۱۴۰۰پیشبینی شــده محقق خواهد
شد.محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی،
با اشاره به حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه بعد از ظهر دیروز (شنبه) کمیسیون
برنامه و بودجه برای بررسی کارشناسی ایحه بودجه سال  ۱۴۰۰اظهار کرد :براساس
اظهارات آقای زنگنه با فرض رفع تحریمها مشکلی در صادرات دو میلیون و  ۳۰۰هزار
بشــکه در روز نخواهیم داشــت.وی افزود :همچنین طبق اظهارات آقای زنگنه ،رشد
اقتصادی کشورهای عضو اوپک پاس از منفی  ۶.۷به مثبت  ۲.۵افزایش خواهد یافت و
پیشبینی میشود که قیمت نفت نیز بیشتر خواهد شد.پیش از این پیشبینی صادرات
دو میلیون و  ۳۰۰هزار بشــکه نفــت در روز در ایحه بودجه  ۱۴۰۰با انتقاد برخی از
نمایندگان مواجه شده بود.خدابخشی با اشاره به نشست صبح دیروز (شنبه) کمیسیون
برنامه و بودجه با حضور معاونان وزیر اقتصاد و امور دارایی ،اکرمی معاون نظارت مالی
و خزانه داری کل کشور و میراشرفی رئیس کل گمرک برای بررسی میزان درآمدهای
مالیاتی و اوراق در بودجه  ۱۴۰۰نیز گفت :براســاس گزارش اکرمی از ابتدای امســال
تاکنــون به میزان حدود  ۴۱هزار و هفتصــد میلیارد تومان به طلبکاران اوراق تحویل
داده شده و  ۹۰هزار میلیارد تومان اوراق هم فروخته و نقدا پرداخت شده است یعنی
مجموعا  ۱۳۱هزار میلیارد تومان تاکنون از طریق اوراق در بودجه  ۱۳۹۹تامین مالی

اوضاع نامطلوب درآمد صنعت گاز
برآورد اوضاع صنعت گاز از ابتدای تولید تا مصرف نشــان میدهد با توجه به
اجرایی نشــدن قانون هدفمندی یارانهها برای این حوزه در  ۱۲سال گذشته و
وضع نامطلوب صادرات ،دولت بعد وارث شــرایط مطلوبی نیست .با آغاز فصل
سرد تأمین گاز پایدار برای بخش خانگی و در وهله بعدی صنعتی و نیروگاهی
اهمیت دو چندان مییابد .در همین راستا مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران
از مصرف  ۵۳۰میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی طی روزهای اخیر خبر
داد .بر اســاس پیش بینی این مقام مسئول این رقم در روزهای سرد آینده به
 ۶۰۰میلیون مترمکعب میرسد .البته طبق آمار اعام شده ظرفیت تولید گاز
کشور به حدود یک میلیارد مترمکعب رسیده و ظرفیت پاایشی گاز نیز از رقم
یک میلیارد مترمکعب عبور کرده است.
هزینه باا ،درآمد کم  /قانونی که اجرایی نشد
هر چند اوضاع تولید گاز در کشور با وجود عدم توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی و
همچنین افت فشار و تولید برخی از فازها ،مورد قبول است ،اما باید دید چنین
هزینه کانی که از زمان تولید از مبدا تا مصرف در مقصد برای این ثروت ملی
میشــود چه میزان عایدی برای کشور دارد .همان طور که آمار و ارقام نشان
میدهد بیشــترین مصرف گاز در بخش خانگی است .بخشی رفاهی که تقریباً
درآمد کسب شده از محل آن با توجه به یارانهای که دولت بابت آن میپردازد،
بســیار اندک اســت .این در حالی اســت که طبق قانون هدفمندی یارانهها
میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونهای تعیین شــود که به
تدریج تا پایان برنامه پنجم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اســامی ایران ،معادل حداقل  ۷۵درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی
پس از کســر هزینههای انتقال ،مالیات و عوارض شود.این قانون در سال ۸۷
تقدیم مجلس شــورای اسامی و مصوب شد .با گذشت  ۱۲سال از اجرای این
قانون همچنان ســنگینی رقم یارانه گاز روی دوش دولت ســنگینی میکند.
مقولهای که باید در این میان مورد پرسش از دولت قرار گیرد ،اقدامات ازم در
راستای حقیقی شدن نرخ گاز است.
نبض ُکند صادرات گاز ایران
هر چند تأمین گاز بخش خانگی جزوه وظایف دولت در راســتای تأمین رفاه
عمومی است و از سویی دیگر شاهد افزایش جمعیت مورد پوشش شبکه گازی
هســتیم ،اما کمترین عایدی از بخش خانگی است و متأسفانه طی سالهای
گذشــته تعرفه گاز چندان به رقم حقیقی آن نزدیک نشده است .حال باید از
نمایی دور صنعت گاز کشــور در دو بخش عرضه و تقاضا را ترسیم کرد .عمده
تولید گاز کشــور صــرف مصرف در بخش خانگی میشــود که اندک عایدی
را بــرای دولت دارد و از ســویی دیگر همین گاز با ســهم یارانهای در اختیار
واحدهای پتروشــیمی خوراک گازی و نیروگاهها و برخی دیگر از صنایع قرار
میگیرد که با توجه به ســهم یارانه آن ،هرچند درآمد بیشــتری را نسبت به
بخش خانگی نصیب کشــور میکند ،اما همچنان بــا رقم حقیقی بینالمللی
خود فاصله دارد .در این میان صادرات این فرآورده ارزشــمند بیشترین سهم
درآمدی برای کشور دارد.در این میان دولت تدبیر و امید تنها در بخش تولید
و ایجاد ظرفیت سازی که در ادامه کارهای دولت قبل بود ،اقداماتی انجام داد
کــه انتقادات زیادی از جمله عقد قــرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبی و تأخیر بهره
برداری از فاز  ۱۴نیز در بین آن به چشم میخورد و نه تنها در راستای اجرایی
شــدن قانون هدفمندی یارانهها با هدف حقیقی شدن نرخ گاز اقدام چندانی
نکرده است ،بلکه قراردادهای صادراتی گاز به پاکستان و عمان را همچنان ابتر،
صادرات گاز به ترکیه را متوقف و ارتباط گازی را ترکمنستان را به طور کامل
قطع کرده به دولت بعد تحویل میدهد .از طرفی بررســی کارشناســان نشان
میدهد که نیاز گاز عراق به ایران در آینده نه چندان دور به شــدت کاهش و
حتی میتواند برطرف شــود .چرا که این کشور در وهله نخست برنامه مدونی
برای جمع آوری گازهای همراه نفت خود دارد و از سویی دیگر با احداث یک
خط لوله در مدت زمان کمتر از یکسال نیاز نیروگاههای برق خود را با سوخت
مایع ارزان جایگزین کند و این به معنای خداحافظی با گاز ایران است.
 2میلیارد دار عدم نفع صادرات گاز به ترکیه
البته در شــرق کشــور و اجرای قرارداد صادراتی گاز ایران به پاکســتان نیز
اقدامات مؤثری انجام نشــده است و متأسفانه خط لوله به صفر مرزی نرسیده
اســت تا ایران بتواند بر اســاس بند  Take or Payجریمه خود را از پاکســتان
دریافت کند .اوضاع صادراتی گاز ایران به عمان نیز همچنان روی میز مانده و
با وجود اظهارات وزیر نفت ،بعد از  ۵سال همچنان قرارداد آن خاک میخورد.
طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت نیز قطع صادرات گاز ایران به ترکیه
کــه باز هم از ضعف و نقص اقدام وزارت نفت بــود ،حدود  ۲میلیارد دار به
کشــور عدم نفع درآمدی وارد کرده است .البته در این میان از اجرایی نشدن
راهکارهــای مدیریت مصرف گاز عبــور میکنیم .به این ترتیب دولت بعد در
حالــی وزارت نفــت را تحویل میگیرد که در بخش صــادرات گازی نه تنها
دســتاورد چندانی نداشــتیم بلکه فرصتها یکی پس از دیگری از بین رفته
اســت که عاوه بر خسارت مالی ،آسیبهای اســتراتژیک بلند مدت متقابل
را نیز در پی داشــته است .اوضاع صنعت گاز در بخش ایجاد درآمد ،عاوه بر
اینکه رد پای ترک فعل در آن به چشم میخورد ،در مواردی موجب عدم نفع
کشــور و خسارت به منافع ملی شده است که در آینده دولت بعد را با چالش
جدی رو به رو میکند.

انجام شــده اســت.وی افزود :معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص
میزان انتشار اوراق در بودجه  ۱۴۰۰هم گفت ،قرار است سال آینده  ۱۲۵هزار میلیارد
تومان اوراق منتشر شود که نسبت به بودجه سال  ۹۹که  ۸۸هزار میلیارد تومان بوده،
 ۴۲درصد رشــد داشته است .همچنین  ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق هم برای فروش
نفت در نظر گرفته شــده است.خدابخشــی ادامه داد :در ســال  ۵۹ ،۹۹هزار و ۶۰۰
میلیارد تومان ،در سال آینده بیش از  ۸۲هزار میلیارد تومان ،در سال  ۱۴۰۱باید ۹۴
هزار میلیارد تومان ،در سال  ۹۵ ،۱۴۰۲هزار میلیارد تومان و در سال  ۱۴۰۳باید ۱۷
هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شود.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین
گفت :میراشــرفی رئیس کل گمرک هم در این جلســه گزارشی از میزان درآمدهای
گمرکی ارائه کرد که براســاس آن در ســال  ۴۴ ،۱۳۹۸میلیارد دار و امسال به طور
متوســط روزانه  ۹۸میلیون دار واردات انجام شده که تا پایان امسال برآورد میشود،
حجــم واردات به  ۳۶میلیارد دار افزایش پیدا کند .همچنین  ۱۲هزار میلیارد تومان
مربوط به حقوق ورودی و  ۵هزار میلیارد تومان هم در بحث تخفیفات و معافیتها که
مجموعا  ۱۸هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی خواهد بود.نماینده مردم الیگودرز
در مجلس یادآور شد :براساس اعام میراشرفی  ۴۲میلیارد دار درآمدهای پیشبینی
شده در سال آینده از واردات است که از این میزان  ۸میلیارد دار برای کاای اساسی
و  ۳۴میلیارد دار کااهای غیراساسی که عمدتا مواد اولیه تولید هستند ،در نظر گرفته

شــده است .همچنین درباره ریز اقام مربوط به درآمدهای گمرکی اعام کرد ۲ ،هزار
میلیارد تومان با تعرفه  ۸۵درصد و ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات خودرو در سال آینده
پیش بینی شده است که مجموعا  ۲۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان درآمدهای گمرکی در
بودجه سال  ۱۴۰۰پیش بینی شده است.وی با اشاره به طرح نظرات نمایندگان درباره
مباحث مالیاتی و اوراق منتشر شده تصریح کرد :نمایندگان اعام کردند ،ضرورتی ندارد
برخی کااهای وارداتی مانند موارد مربوط به خودرو با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شــود و
باید ارز  ۴۲۰۰تومانی برای خودرو که مبنای محاســبه حقوق ورودی اســت ،حذف و
قیمت آن واقعی شود و در صورت انجام این موضوع بیش از  ۵هزار میلیارد تومان منابع
جدید از طریق واردات خودرو تامین می شود.خدابخشی اضافه کرد :بررسیها در بحث
درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی نشان میدهد ،میزان درآمدهای حاصل از پرداخت
مالیات توســط مردم بیشتر از آن چیزی است که دولت در ایحه  ۱۴۰۰پیشبینی و
ذکر کرده است یعنی برآوردها نشان میدهد ،مالیاتهای پرداختی مردم بیش از ۲۲۵
هزار میلیارد تومانی اســت که دولت در بودجه ســال آینده قرار داده و بنابراین تاکید
کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات این است ،باید میزان مالیات پرداختی مردم به
صورت شفاف در بودجه سال  ۱۴۰۰قید شود.وی در پایان گفت :همچنین کارگروهی
در این کمیسیون برای بررسی موارد مربوط به حقوق ورودی کااهای مختلفی که قرار
است نسبت به آنها تجدید نظر شود ،تشکیل شد.

صعود تقاضای جهانی برای نفت به بااترین
رکورد دو ماهه

تکذیب ارزان شدن بنزین
خانواده های تک خودرویی

بررسی آمار مختلف نشان داد تقاضای جهانی برای سوختهای جاده ای هفته گذشته به بااترین
میــزان در دو ماه اخیر صعود کرد و از افتی که در اکتبر و نوامبر به دلیل وضع دومین قرنطینه
در اروپا داشت ،بهبود یافت.بررسی و تحلیل آمار مختلف درباره استفاده از جاده ،ترافیک خودرو
و خدمات حمل بار جاده ای توســط بلومبرگ نشان داد استفاده جاده جهانی هفته گذشته ۲۴
درصد پایین سطح معمول پیش از شیوع پاندمی ویروس کرونا بود اما در مقایسه با اواسط نوامبر
که اســتفاده جاده ای  ۳۰درصد پایین ســطح پیش از شیوع کرونا بود ،بهبود داشت.ترافیک و
استفاده از سوخت در آسیا قوی است و تقاضا در اروپا که کشورهای متعدد از جمله انگلیس اوایل
ماه جاری به قرنطینه ملی خاتمه دادند ،در حال اوج گیری اســت.طبق آمار ترافیک و استفاده
جاده ای بلومبرگ ،تقاضای جهانی برای نفت با سه سرعت در حال احیا است و تقاضا در آسیا
قویترین است و اروپا و آمریکا بدنبال این منطقه قرار می گیرند.در آسیا تقاضا برای سوخت در
چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان به شمار می رود و همچنین هند که سومین واردکننده
بزرگ جهان است ،تقریبا به سطح پیش از بحران بازگشته است.شرکت ایندین اویل که بزرگترین
پاایشگر نفت هند است ،هفته گذشته اعام کرد پاایشگاههایش در نوامبر برای نخستین بار از
زمان شــروع همه گیری ،با ظرفیت  ۱۰۰درصدی کار کردند تا تقاضای رو به رشد داخلی برای
ســوخت را تامین کنند.تقاضا برای نفت در آســیا به خصوص در چین در هفته های اخیر که
اقتصادهای بزرگ اروپایی در قرنطینه بودند ،قوی بود و از بازار حمایت کرد .دومین قرنطینه در
اروپا به تقاضا برای نفت به شدت قرنطینه های اولیه در آوریل و مه لطمه نزد.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تکذیب
شــایعاتی مبنی بر ارزان شــدن بنزین خانــواده های تک
خودرویی گفــت :چنین چیزی تاکنون مطرح نشــده و به
شــرکت ملی پخش در این باره اباغ صورت نگرفته اســت.
فاطمه کاهیضمن تکذیب و رد تغییر قیمت بنزین و در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است برای خانواده هایی که
تک خودرو هستند و مصرف بنزین کمی دارند قیمت بنزین
در راســتای صرفه جویی کاهش یابد؟ پاســخ داد :بنده این
موضوع را تکذیب می کنم و تاکنــون در این باره چیزی به
شــرکت پخش فراورده های نفتی اباغ نشده است.دولت با
هدف مدیریت مصرف و استفاده از ابزارهای تشویقی از ابتدای
آذرماه برق را برای مشــترکان کم مصرف رایگان کرد و قرار
شــد این طرح از ابتدای دی ماه برای مشترکان آب و گاز نیز
اجرایی شــود و احتماا همین موضوع موجب ایجاد چنین
شــائبه ای در ذهن افراد شــده بود که قیمت مصرف بنزین
برای خانواده هایی که تک خودرو و دارای مصرف بنزین کمی
هستند هم کاهش یابد.

نوبتدوم

آذربایجان شــرقی  -خبرنگار صبح اقتصاد :مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب
آذربایجانشرقی گفت :مصرف آب در سطح استان به علت شیوع ویروس کرونا و
مصرف بیرویه مردم حدود  ۳۴درصد افزایش یافت.ایمانلو ،با بیان اینکه افزایش
میــزان مصرف موجب بهــم خوردن موازنه تامین و مصرف آب شــرب در این
استان شد ،افزود :هر سال به علت رشد جمعیت و افزایش انشعابات پیش بینی
افزایش  ۳تا  ۴درصدی مصرف می شد و بر اساس آن نیز میزان تولید نیز  ۳تا
 ۴درصد افزایش می یافت ولی شیوع کرونا موجب بهم خوردن این پیش بینی
شد .وی اظهار داشت :در بهمن ماه سال گذشته روزانه  ۸۵۰هزار مترمکعب در
سطح استان آب شــرب مصرف می شد که این میزان در اسفند همان سال به
روزانه یک میلیون و  ۱۰۰هزار مترمکعب رسید.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب
آذربایجانشرقی میزان تولید ســاانه آب شرب شهری و روستایی در استان را
حــدود  ۳۳۰میلیون مترمکعب اعام کرد و گفت ۷۵ :درصد تامین آب شــرب
اســتان از طریق آب منطقه ای و  ۲۵درصد نیز از طریق چاه های شرکت آب و
فاضاب تامین می شود .وی ،ادامه داد :میانگین مصرف استاندارد کشور برای هر
فرد  ۱۵۰لیتر در روز بوده که این میزان در زمان شــیوع کرونا در این استان به
حدود  ۲۱۰لیتر در روز رسید .وی یادآوری کرد :هم اکنون بیش از  ۳میلیون نفر
از جمعیت شهری و  ۸۵۰هزار نفر جمعیت روستایی استان تحت پوشش شرکت
آب و فاضاب بوده و این شرکت به آنان خدمات ارایه می دهد.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4524

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
باارزیابیکیفی
شهرداری کرمانشاه در نظــر دارد مناقصه عمومی عملیات تنظیف و رفت و روب
،شستشــوی المانها،ایروبی ،حمل پسماند سبز و غیر ســبز و جمع آوری زباله در
سطح منطقه  ۸به شماره مناقصه  ۲۰۹۹۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۳۷را به صورت حجمی و از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ســتاد به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شــد و ازم است از مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۹۹/۹ /۲۳میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  ۱۳روز پنجشنبه ۹۹/۹/۲۷
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  ۱۳روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۱۳
* زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۱۰صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۹ /۱۰/ ۱۴
* اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص
اســناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :آدرس کرمانشــاه -میدان غدیر شهرداری
مرکزی کرمانشاه ساختمان آیت اه نجومی شماره تلفن ۰۸۳۳۷۲۸۸۱۶۳
* اطاعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس
۰۲۱۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۷ :
سعیدطلوعی-شهردارکرمانشاه

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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مکاتبات گمرک و بانک مرکزی برای کااهایی که ترخیص نشد

ابعاد تازه از تامین ارز  ۱.۳میلیارد داری

به دنبال تاکید چند باره بانک مرکزی مبنی بر اینکه حدود یک میلیارد و ۳۵۰
میلیون دار تامین ارز انجام داده ولی کااها ترخیص نشــده است ،بررسی های
گمرک طبق اســناد دریافتی از بانک مرکزی نشان داده که  ۹۰درصد کااهای
مشــمول تامین ارز  ۳۵۰میلیون داری از گمرک ترخیص شده بوده و در مورد
ادعای بانک مرکزی برای یک میلیارد داری که هنوز اظهار نشــده نیز پیگیری
صورت گرفته حاکی از آن اســت کــه این کااها در جریــان اظهار و ترخیص
قــرار دارند .بیــش از یک ماه پیش و در زمانی که بحــث مذاکره برای ترخیص
فوری کااهای اساســی و مواد اولیه تولید با رفع موانع ارزی مطرح بود در ستاد
اقتصادی هماهنگی دولت مصوبه ای صادر شــد که بــه طور ویژه بر رفع موانع
ارزی تاکید داشت و شرایطی را برای ترخیص کاا از محل ارز متقاضی صادراتی،
ارز اشخاص و بدون انتقال ارز فراهم می کرد.
بانک مرکزی 1.3 :میلیارد دار ارز تامین کردیم ولی کاا ترخیص نشده
بانک مرکزی البته با توجه به شــرایط ارزی و کنترل جریان ارز به نوعی با این
نحوه واردات موافقت نداشــت و حتی رئیــس کل بانک مرکزی طی نامه ای به
رئیــس جمهور انتقاد خود به این نحوه تامیــن ارز واردات را مطرح کرد .با این
وجــود در همان نیمه دی ماه بود که بانــک مرکزی طی اطاعیه ای اعام کرد
که رویه واردات کاا از محل ارز متقاضی از ابتدای ســال  ۱۳۹۷وجود داشته و
تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده اســت .همچنین تاکید شد که حدود ۲۰
میلیــارد دار کد رهگیری اعامیه تامین ارز صادر شــده که حدود یک میلیارد
دار آن در گمرک اظهار نشــده و بیش از  ۳۵۰میلیون دار علیرغم اظهار کاا
در گمرک منجر به ترخیص نشد.
گمرک :مستندات تامین ارز را ارائه کنید
این اعــام موضع بانک مرکزی با واکنش معاون فنی گمرک ایران همراه شــد
و اعام کرد که علیرغم اینکــه طبق قانون وظیفه گمرک از زمان اظهار کاا به
این ســازمان انجام می شود ،اما درخواست می شود بانک مرکزی به قید فوریت
نســبت به ارائه لیســت این کااها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری ازم از
ســوی این ســازمان و الزام صاحبان کاا جهت اظهار کااها به گمرک صورت
گیرد.طولی نکشــید که در  ۲۰آبان ماه ،معــاون فنی گمرک ایران طی نامه ای
به پناهی  -معاون ارزی بانک مرکزی  -رســما خواســتار ارائه مستندات تامین
ارز کااهایی که ترخیص نشــده اند ،شــد.در مکاتبه صــورت گرفته ،ارونقی به
پناهی اعام کرد که «به موجب اطاعات و آمار اعامی از ســوی بانک مرکزی
تــا کنون حدود یک میلیــارد دار از کااهای دارای کد رهگیری اعامیه تامین
ارز در گمرک اظهار نشــده اســت و بیش از  ۳۵۰میلیــون دار علیرغم اظهار
کاا در گمرک منجر به ترخیص کاا نشــده اســت .بنابراین خواهشمند است
دســتور فرمایید به قید فوریت نســبت به ارســال اطاعات مربوط به صاحبان
کااهای مربوطه به این سازمان اقدام شود تا در اسرع وقت رسیدگی ازم انجام

شــود».معاون فنی گمــرک همچنین تاکید کرده بود کــه» اگر صاحب کاایی
علیرغم اخذ کد رهگیری بانک عامدانه نسبت به ترخیص قطعی کاای اظهاری
خــود اقدام نکند گمرک به قید فوریت نســبت به متروکه کردن کاای مربوطه
اقدام می کند .نگهداری کاا در گمرک با وجود کد رهگیری بانک و فراهم بودن
شرایط ترخیص قطعی کاا می تواند از مصادیق احتکار محسوب شده مگر اینکه
کدهای رهگیری صادره از ســوی بانک مربوط به مدت اخیر باشــد که در این
صورت صاحبان کاا باید فرصت متعارف برای ترخیص و خروج داشته باشند».

اسناد به گمرک رفت
در ادامــه نیز معاون بانــک مرکزی در  ۲۷آبان ماه به درخواســت گمرک ایران
پاســخ داده و مســتندات مربوط به اعام بانک مبنی بر عــدم ترخیص بیش از
 ۳۵۰میلیون دار کاای دارای کد رهگیری را در اختیار گمرک قرار داده اســت.
در همین جریان بار دیگر طی روزهای گذشته ،همتی  -رئیس کل بانک مرکزی
 ضمــن اعام مخالفت بانک با واردات بدون انتقال ارز به موضوع تامین ارز یکمیلیارد داری که ترخیص کااهای آن هنوز صورت نگرفته اشاره کرده است.اما
در رابطه با ابهامات مطرح شده برای حدود یک میلیارد و  ۳۵۰میلیون داری که
بانک مرکزی بر آن تاکید داشــته و اعام می کند که تکلیف آن مشخص نیست
مهرداد جمــال ارونقی  -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران  -با اشــاره به
مکاتبات و بررســی های انجام شــده جزئیات تازه ای از آن را مطرح کرده است.
این مقام مســئول در گمرک ایران با اشــاره مکاتبات صورت گرفته بین گمرک
ایران و بانک مرکزی گفت :بر اساس مکاتبه طبقه بندی شده بانک مرکزی ،اعام
شــده که» تعداد  ۴۳۷۶کد رهگیری اعامیه تامین ارز به ارزش ۸۹۲٫۴۵۰٫۵۳۰
یــورو در هیچ اظهارنامه ای ثبت نشــده و  ۲۲۴۱کد رهگیری اعامیۀ تأمین ارز
به ارزش  ۳۶۹٫۴۴۰٫۱۳۵یورو با وجود ثبت در اظهارنامه ،ترخیص نشده است».
 90درصد از  3۶9میلیون یورو تامین ارز شده ترخیص شده بود
ارونقی با بیان اینکــه کلیه  ۲۲۴۱رکورد اعامی مبنی بر اظهار و عدم ترخیص
کاا ،توســط گمرک مورد بررسی قرار گرفت ،افزود ۱۷۴۵ :فقره اظهارنامه ،پس
از صدور و اعمال کدرهگیری بانک های عامل ،در مهلت مقرر قانونی ،از گمرکات
کشــور ترخیص و خارج شده اند .همچنین تشــریفات ترخیص قطعی و خروج
 ۲۸۹فقــره اظهارنامه درحال انجام اســت و اغلب این کااها به صورت درصدی
بــا صدور مجوز خاص از گمرک ترخیص شــده اند ۲۰۶ .فقره از اظهارنامه های
اعامی نیز در حین انجام تشــریفات گمرکی یا اخذ مجوزهای قانونی یا مکاتبه
با دفاتر ســتادی گمرک ایران به دلیل تفــاوت تعرفه ،ارزش یا مباحث مقرراتی
هســتند و نســبت به ابطال یک فقره اظهارنامه نیز وفق درخواست صاحب کاا
اقدام شده است که تمامی این اطاعات با جزئیات ،در اختیار بانک مرکزی قرار
خواهد گرفت.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران یادآور شد شده که بر این
اســاس ،نســبت به ترخیص بیش از  ۹۰درصد اظهارنامه هایی که کد رهگیری

بانک آنها صادر شده ،اقدام شده است و این امر نشان می دهد صاحبان کاا پس
از صــدور کد رهگیری بانک  ،کاای خــود را از گمرکات ترخیص می کنند.وی
همچنین با اشاره به اینکه ایستایی درخصوص  ۲۰۶فقره اظهارنامه درحال انجام
تشریفات گمرکی طبیعی است ،توضیح داد :از عوامل ایستایی این اظهارنامه می
توان به عواملی از جمله تاخیر در تودیع حقوق ورودی توســط برخی شرکت ها
یا موسسات دولتی ،انجام تشریفات و ارائه تعهد توسط صاحب کاا جهت عرضه
کاای اساســی در ســامانه بازارگاه ،تغییر ردیف تعرفۀ اظهاری در پی بررســی
گمرک و لزوم ویرایش ثبت ســفارش صادره ،پیگیری صاحب کاا جهت اخذ و
ارائــه مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی ،اخــذ و ارائه مجوزهای قانونی و
لزوم انجام آزمایش های ازم روی نمونه کاای وارده ،اســتنباط تفاوت ارزش یا
تعرفه یا اتمام مهلت زمانی ترخیص برخی از اقام مشمول مصوبات خاص مانند
خودرو و کااهای گروه ( )۴و مسائلی از این قبیل بوده است.
یک میلیارد دار اظهار نشده و گمرک مسئول آن نیست
در بخشــی از اظهارات معاون فنی گمرک ایران به اعام بانک مرکزی در مورد
یک میلیارد دار اظهار نشــده ،اشاره شده و توضیح داده که با توجه به بررسی
تصادفــی چند رکورد از  ۴۳۷۶کد رهگیری  -کــه مطابق نظر بانک مرکزی به
گمرک اظهار نشــده و تکلیفی در این خصوص متوجه گمرک نیســت  -به نظر
می رســد این وضعیت برای کااهای اظهار نشده به گمرک نیز صدق می کند.
باید توجه داشــت گمرک ایران اخیرا بخشــنامه ای در این خصوص صادر و به
کلیه مراجــع تحویل گیرنده و گمرکات اجرایی اباغ کرد تا کااهای موجود در
بنادر و گمرکات به قید فوریت تعیین تکلیف شــوند.اما بخشنامه ای که معاون
فنی گمرک به آن اشــاره داشته به این بر می گردد که بعد از اخطارهای پی در
پی گمرک ایران به صاحبان کااهای دپو شــده بــرای اقدام به ترخیص فوری،
اخیرا طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی دستورالعمل تعیین تکلیف کااهای
اظهار نشــده ،اظهار شــده و دارای پروانه مشخص شود.بر این اساس ،اعام شد
که در رابطه با صاحبان کااهایی که در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص تعلل
داشــته یا مایل به آن نیستند ،در چارچوب تعیین شده برخورد شود؛ به طوری
که در صورت عدم اقدام به موقع ،کاا مشمول قوانین متروکه شده و به نوعی از
مصادیق احتکار محســوب و با آن برخورد قضایی خواهد شد.به دنبال بخشنامه
گمرک ایران ،سازمان اموال تملیکی که بعد از متروکه شدن کاا مسئول دریافت
و تعیین تکلیف کااســت ،اقــدام در رابطه با تعیین تکلیف کااهای مشــمول
مقررات متروکه را مورد تاکید قرار داده و به ســازمان های اســتانی خود اعام
کرد که «با توجه به بخشــنامه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات کشــور در
خصوص رســوب کاا در انبار بنادر ،گمرکات و انبارهای عمومی ،مراتب به قید
فوریت از گمرکات مربوطه پیگیری و کااهایی که مشــمول متروکه شده است
نســبت به انجام تشریفات قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام ازم انجام
و نتیجه اعام شود».
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گزیده خبر
زیان ۲۵۰۰میلیارد تومان فواد مبارکه به
دلیل نبود مواد اولیه و تعطیلی  ۲ماهه گاز
مهندس عظیمیان در جریان بازدید وزیر صمت از شــرکت فواد مبارکه ،ضمن
خوش آمدگویی به وزیر و هیئت همراهان گفت :امیدواریم بتوانیم از وجود وزیر
محترم و هیئت همراه و همچنین اســتاندار محتــرم اصفهان در فواد مبارکه
استفاده کنیم.عظیمیان به دایل افت تولید فواد مبارکه در سال گذشته اشاره
کرد و گفت :سال گذشته به دو دلیل افت تولید داشتیم؛ یکی به دلیل نرسیدن
مواد اولیه و دلیل دوم به دلیل قطعی دو ماهه گاز که به خاطر همین عدم تولید،
حدود  ۲۵۰۰میلیارد تومان در سال  ۹۸زیان کردیم .در صورتی که فواد مبارکه
جزو شــرکت هایی است که بیش از ظرفیت اسمی خود تولید انجام می دهد و
این باعث تأسف است که ما به خاطر کمبود مواد اولیه نتوانیم تولیدات بیشتری
داشته باشــیم.وی خاطر نشان کرد :فواد مبارکه امسال در صادرات  ۳۲درصد
کاهش داشــته اســت که دلیل آن هم این بود که مسئول این وزارتخانه خیلی
نگاهشان به داخل بود و ما را مجبور کردند عرضه بیشتری در بازار داخلی انجام
دهیم .ما حتی سال گذشــته تا  ۱۶۰درصد عرضه بیشتر داشته ایم یعنی کف
عرضه  ۲۷۰هزار تن گرم مان را در بهمن و اسفند به  ۳۳۰هزار تن رساندیم تا
قیمتها کاهش پیدا کند و این موضوع باعث شد که سهم صادراتیمان کاهش
پیدا کند و کاهش صادرات در دراز مدت برای ما مســئله ایجاد می کند؛ چون
ما سالیانه نیاز به  ۹۰۰میلیون یورو داریم که باید از محل صادرات خودمان آن
را تامین کنیم.
وزیر صمت در سفر به اصفهان:

ذوب آهن اصفهان بانی تمام توفیقات
صنعت فواد کشور
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه ســفر خود به اصفهان از ذوب آهن
اصفهــان بازدید کــرد و به همراه وجیــه ا ...جعفری رئیــس هیات عامل
ایمیدر،عباس رضایی استاندار و جمعی از دیگر مسئولین استان و شهرستان
لنجان ضمن گفتگو با مدیران ذوب آهن و بازدید از خط تولید این شرکت
در جریان آخرین اقدامات این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفت .علیرضا رزم
حسینی پس از بازدید از کوره بلند شماره یک این شرکت که مراحل پیش
گرم را طی می کند  ،در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش مهم ذوب آهن
در شکل گیری صنایع فوادی کشور و تربیت متخصصین در حوزه صنعت
گفت  :به برکت پیروزی انقاب اسامی  ،تولید فواد کشور از  ۵۰۰هزار تن
به  ۲۸میلیون تن رسید و در افق  ۱۴۰۴تولید  ۵۵میلیون تن مد نظر است
که بانی همه این توفیقات ذوب آهن است و این امر جای سپاس و قدردانی
از همــه کارگران  ،متخصصان و مســئولین ذوب آهن دارد .وی افزود  :این
مجتمع عظیم صنعتی ارزش بسیاری برای کشور دارد و لذا چراغ آن باید روز
به روز پرفروغ تر باشــد و به هر شکلی که می توان باید بر کمیت و کیفیت
محصوات آن افزود تا جایگاهی جهانی کسب کند .

پروفسور محمد شریف ملک زاده خبر داد:

برند جهانی گردشگری حال تضمین حلیت ،کیفیت ،سامت
و اصالت کاا و خدمات برای مردم جهان

صنعت گردشگری حال در یک دهه اخیر در دنیا رشد چشمگیری
داشته است ،در حال حاضر برابر آمارهای جهانی  ۴۰درصد درآمد
حاصل از گردشــگری دنیا به گردشــگری حال اختصاص دارد.
پروفسور محمد شریف ملک زاده پدر علم نوین گردشگری جهان
با بیان اینکه گواهی کیفیت ،ســامت ،حلیت و اصالت ســازمان
بین المللــی ســیتی وان در آذربایجان ،بحرین ،چیــن ،آلمان،
مصر ،اتحادیه اروپا ،اســپانیا ،فرانسه ،انگلستان ،گرجستان ،یونان،
هندوســتان ،ایتالیا ،کره جنوبی ،سازمان مالکیت معنوی اتحادیه
آفریقا ،عمان ،روسیه ،ســوریه ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،تونس،
ترکیه ،ایاات متحده آمریکا ،ازبکستان معتبر و نماد اصلی جهانی
کاا و خدمات ایرانی – اســامی اســت.محمد شریف ملک زاده
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
کشــور در بازدید از موزه بومیان کیش ،با اشاره به اینکه سازمان
جهانی گردشگری حال  GHTOتنها سازمانی است که با رعایت
استاندارها در زمینه سامت ،اصالت ،کیفیت و حلیت در تمام حوزه
های مختلف کاا و خدمات به گردشــگران فعالیت می کند ،به
برگزاری نخســتین همایش تخصصی روسای دانشگاه های عضو
 IAUPدر منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی با روسای دانشگاه
های منطقه آزاد کیش به صورت آناین اشــاره کــرد و افزود :با
دیدگاه مثبت مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش ،دفتر منطقه
آســیای مرکزی و خاورمیانه را در کیش راه اندازی کردیم.وی با
بیان اینکه در گردشگری حال تنها به بحث حلیت پرداخته نمی
شــود بلکه اصالت ،کیفیت و ســامت نیز مد نظر است افزود :ما
تنها ســازمانی هستیم که می توانیم استاندارد جهانی گردشگری
حــال را در تمامی بخش های کاا و خدمــات صادر کنیم .این
استاندارد در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،کشورهای عضو
سازمان کنفرانس اسامی ،کشــورهای آسیا و خاورمیانه و حتی
کشورهای آمریکای اتین و کانادا ثبت شده و دارای اعتبار است.
رئیس ســازمان جهانی گردشــگری حال ( ) GHTOبا اشاره به
اینکه شعار این سازمان « یک جهان  ،یک حال »است و شعبات
بسیاری در سرتاســر جهان دارد تصریح کرد :تمام مسلمانان دنیا
این نشان را قبول کرده اند و بسیاری از بزرگان از علمای اسام تا
اهل ســنت و رئیس جمهور سابق اکوادور نیز در شورای عالی این
ســازمان عضو هستند.وی با تاکید بر اینکه در دوران ریاست خود
در میراث فرهنگی تاش کردم تا ادبیات گردشگری را تغییر داده و
ضلع دیگری به سه عنصر انسان ،زمان و مکان در گردشگری اضافه
کنــم افزود :تئوری جدیدی که به نام  MFTارائه و به نام اینجانب
ثبت شد و مورد توجه نیز قرار گرفت؛ افزودن یک ضلع دیگر به سه
ضلع یاد شده بود با عنوان ارتقاء روح و روان در گردشگری که برای
گردشگران بسیار اهمیت دارد .اگر چه به عنوان یک بخش ملموس

در گردشــگری تظاهر ندارد اما دســت یابی به آرامش و احساس
نشــاط و ارتقاء کیفیت روانی از مواردی اســت کــه دیگر زوایای
گردشگری به آن وابسته است و باید مورد توجه قرار گیرد.رئیس
منطقه آســیای مرکزی و خاورمیانه اتحادیه بین المللی روســای
دانشگاه های جهان  IAUPبا تاکید بر اینکه باید برای گردشگران
در اماکن گردشــگری یک بسته کامل سفر ارائه کرد افزود :کیش
دارای ظرفیت های بسیاری است که دیده نشده است مانند خانه
بومیان کیش که متاسفانه به خوبی از این ظرفیت استفاده نشده
اســت.وی ادامه داد :برای اینکه یک بســته سفر کامل ارائه کنیم
باید اماکن تاریخی در بســته های سفر قرار داده شوند و به محض
ورود به مکانی مانند کیش ،شــاهد تبلیغات این امکان باشیم در
حالیکه در تمام شهر هم برای معرفی مکانی با این پیشینه تاریخی
کهن هیچگونه معرفی و تبلیغاتی دیده نمی شــود .باید فراموش
نکنیم که امروزه بسیاری از گردشگران داخلی و به ویژه گردشگران
خارجی در ســفر خــود به مکان های تاریخــی و بازدید از آن ها
اهمیت می دهنــد و این اماکن یکی از جاذبه های گردشــگری
اســت.ملک زاده با تاکید بر اهمیت ثبت ملی خانه بومیان کیش
افزود :اگر خانه بومیان کیش به عنوان یک اثر ملی ثبت شود می
تواند از مزایا و کمک های دولتی برای نگهداری و مرمت و توسعه
اســتفاده کند زیرا نگهداری و مرمت چنین مــکان ها و آثاری از
هزینه های باایی برخوردار است که با هزینه شخصی امکان پذیر
نیست.وی با تقدیر از محمد جاســم پور مدیرخانه بومیان کیش
افزود :اینکه این محل به همان ســبک و سیاق گذشته نگهداری

و حفظ شــده است یک از نکات مثبتی است که باید از مدیرخانه
بومیان تقدیر کرد.وی همچنین گفت ،پس از استقبال مجامع بین
المللی ،اساتید دانشگاهها و پژوهشگران عضو اتحادیه بین المللی
روسای دانشگاه  IAUPو اعضای وابسته  UNWTOاز ثبت اختراع
اینجانب بعنوان مدیریت و کنترل کیفیت تورها با عائق ویژه که
لقب پدر علم نوین مدیریت گردشــگری را کسب کردم ،موضوع
راه اندازی ســازمان جهانی گردشگری حال ( )GHTOهم مورد
توجه قرار گرفته است.پروفســور محمد شریف ملک زاده در این
رابطه به خبرنگار ما گفت :ثبت سازمان جهانی گردشگری حال
اقدامی موثر در مسیر توسعه صنعت گردشگری است که در تمام
 ۲۸کشــور عضو اتحادیه اروپا ۱۷ ،کشور عضو اتحادیه آفریقا۵۷ ،
کشور عضو سازمان همکاری اسامی ( ،)OICآمریکای اتین ،آسیا
و ...به صورت انحصاری ثبت شده است و به عنوان تنها سازمان بین
المللی و انحصاری گردشگری می تواند در زمینه گردشگری حال
گواهینامه صادر کند.پدر علم نوین گردشگری و نظریه پرداز تئوری
 MFTبا بیان اینکه تاســیس سازمان جهانی گردشگری حال در
لندن و ثبت تمام شــاخه های مربوط به صنعت گردشــگری در
سازمان بین المللی مالکیت معنوی  WIPOدر ژنو ،افزود :در حال
حاضر امکان صدور گواهینامه گردشــگری حال برای  ۲۳شاخه
شامل هتلها ،رســتورانها ،کافی شاپها ،انواع حمل و نقل دریایی،
هوایی ،زمینی ،ریلی و فرودگاه ها ،فروشــگاه ها ،لوازم آرایشی و
بهداشتی ،غذا و نوشــیدنی ،مواد دارویی ،کشتارگاه ها ،بانکداری،
بیمه ،فــن آوری اطاعات  ITو  ....وجــود دارد و از طرف دیگر با

در اختیار داشتن بزرگترین متخصصان و نمایندگی های مختلف
در سراســر جهان توانایی ارائه خدمات گســترده ای فراهم است.
ایشــان با تاکید بر اینکه اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های
جهان  IAUPاین ســازمان را به عنوان تنها ســازمان آموزشی و
پژوهشــی در بخش گردشگری پذیرفته است ،اظهار کرد :در حال
حاضر اساتید بزرگ جهان می توانند با این سازمان همکاری داشته
باشــند و ســازمان جهانی جهانگردی  UNWTOهم استاندارد
گردشگری حال را مختص این سازمان دانسته و اعام کرده است
این سازمان از استانداردهای بین المللی برخوردار بوده و براساس
پژوهش های سال های گذشته ،کیفیت را به عنوان یکی از مقوله
های ارائه خدمات بهبود بخشیده است.پروفسور ملک زاده با اشاره
به اینکه در حال حاضر که کرونا در جهان شیوع پیدا کرده و مقوله
ســامت اهمیت بیشتری یافته است ،افزود :در سال های گذشته
این سازمان روی مقوله استانداردسازی سامت و بهداشت کااها،
پژوهش های گسترده ای انجام داده و حتی روی استاندارد سامت
و کیفیت اجسام جامد نیز کار کرده است .برای نمونه صندلی که
در وســایل نقلیه در اختیار مســافران قرار می گیرد یا تخت های
هتل ها و مراکز اقامتی باید تاییدیه و گواهینامه بین المللی سامت
داشته باشد ،زیرا در حال حاضر بیماری های ناشناخته ای زیادی
در جهان در حال بروز است و سازمانی می تواند سامت مسافران
را تضمین کند که تمام بخشها را در سامت و ارتقای روح و روان
انســان ها مد نظر قرار دهد .از این رو ســازمان جهانی بهداشت
و ســازمان ایزو در ماموریت خود در بحث گردشــگری و تضمین
سامت و کیفیت به خوبی عمل نکرده اند .به همین دلیل با افول
و ضرر هنگفتی در صنعت گردشــگری مواجه هســتیم.خدمات
گردشگری حال به گردشگران مسلمان تضمین یک اقامت آسوده
و مطمئن را در مدت سفرشان بر اساس معیار های اعتقادی ( که
اصطاحاً به آن حال توریسم می گویند ) ارائه میکند .هتل ها و
اقامتگاه ها ،رستوران ها و فست فود ها ،ارائه خدمات برای مراسم
عبادی و راهنمایان خاص از جمله سرویس های گردشگری حال
برای گردشــگران است .امروزه گردشگران مسلمان قبل از سفر به
راهنمای کشورها مراجعه می کنند تا از یک اقامت مطمئن شوند.
لذا بنگاه های اقتصادی برای جلب گردشگران باید مرکز خود را به
نشان حال مزین کنند.
ســازمان جهانی گردشگری حال ،سازمانی مستقل و انحصاری و
غیر دولتی است که تنها صادر کننده گواهینامه گردشگری حال
در جهان است .سازمان بین المللی سیتی وان ( )SITI۱با مشارکت
یکی از مجموعــه های بزرگ و معتبر فنــاوری اطاعات جهان
نسبت به تاسیس سازمان جهانی گردشگری حال ( )GHTOدر
ســال  ۲۰۱۹با ایجاد دفتری در لندن و ثبت آن در Company

 Houseانگلســتان اقدام کرد.این سازمان ،عضو وابسته سازمان
جهانی جهانگردی  UNWTOوابســته به ســازمان ملل است و
برای اولین بار در جهان توانسته است استاندارد گردشگری حال
را در ســازمان بین المللی مالکیت معنوی ( )WIPOبه شــماره
 ۱۳۰۵۲۱۲در ژنو سوئیس به ثبت برساند که بر پایه اصول کیفیت،
سامت ،حلیت و اصالت ،خدمات و محصوات را در  ۲۳شاخه کد
گذاری میکند و با صدور گواهینامه اختصاصی گردشگری حال
اعتبار میبخشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد

با برگزاری مجمع فوقالعاده ادغام بانک قوامین ،این بانک رســماً در بانک سپه
ادغام شــد.محمدکاظم چقازردی اظهار کرد :در اجرای مصوبه شورای راهبری
ادغام ،بانک سپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و ســازمان بــورس و اوراق بهادار ،زمینه
برگــزاری مجامع این بانک ها و موسســه را فراهم کرد و در قدم بعدی مجامع
مربوط به بانک قوامین با حضور اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه (  ۱۹آذر
 )۹۹برگزار شد

نگـــاه
پیشنهاداتی برای کاهش وابستگی به دار

راهاندازی معامات فیوچر
یک اقتصاددان با ارائه راهکارهایی برای کاهش وابستگی اقتصاد به دار گفت:
اگر ما قرارداد آتی یا معامات فیوچر را راهاندازی کنیم ،برخی از مشــکات
حل میشود .این روزها اقتصاد ایران در حال پوستاندازی است .بانک مرکزی
در راس سیاســتهای پولی و بانکی در حــال اجرای اقدامات متنوعی برای
کنترل بازار ارز است .حل مسائل اقتصادی ،فرمولهای پیچیدهای را میطلبد
و اینگونه نیســت که هر مســئلهای یک عامل بیرونی مشخص داشته باشد
که اگر آن را شناســایی و برطرف کنیم آن مشــکل نیز حل شود .متاسفانه
پیچیدگــی علم اقتصاد باعث شــده که گاهی برای یک مشــکل اقتصادی
دهها و صدها ســرنخ وجود داشته باشــد که باید با کار کارشناسی و علمی
مورد نقد و بررســی قرار گیرند .در این بین بروز دیدگاههای موافق و مخالف
بسیار طبیعی و حائز اهمیت است.یکی از مشکات اقتصادی حال حاضر ما
وابستگی اقتصاد کشور به دار است که باعث تاثیرگذاری اغلب منفی در دیگر
بازارهای اقتصادمی شود و مهمترین ارمغان آن هم ،تورم کااها و خدمات به
واسطه نوسانات کاذب و حبابی نرخ ارز است .کارشناسان مختلف در اینباره
راهحلهای گوناگونی ارائه میدهند.علی سعدوندی ،کارشناس ارشد اقتصاد
کان و بانکــداری در گفتوگو با خبرنگار ایبِنــا با تحلیلی از وضعیت حال
حاضر اقتصاد ایران ،راهکارهایی نظیر معاهدات دوجانبه و استفاده از ریال در
معامات فرامرزی ،تک نرخــی کردن ارز رایج و حذف رانتهای صادراتی و
حرکت به سوی معامات فیوچر را ارائه داد.
معاهدات دو جانبه و چندجانبه
سعدوندی گفت :هم اکنون دار ارز جهانروا است ،اما اگر طرفهای تجاری خود
را متنوع کنیم و اگر به سمت معامله با ارزهای ملی و پیمانهای پولی دوجانبه
و چندجانبه برویم تا حد زیادی مشکل ما در وابستگی به دار رفع میشود.وی
افزود :متاســفانه ما طرفهای تجاری خود را به جای آنکه متنوع کنیم ،حذف
کردهایم ،در حالی که باید مثل هــر اقتصادی ،ما نیز طرفهای تجاری خود را
داشته باشیم .امر درستی که متاسفانه هنوز به انجام نرسیده است.
ریال جهانروا
این اقتصاددان با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که ریال جهانروا شود،
اظهار کرد :تا حد زیادی این امر اتفاق افتاده بود که از طریق دســتگاههای پوز
که در خارج از کشــور مبادله انجام میدادنــد .یعنی کاا و خدمات در خارج از
کشور داد و ستد میشد ،اما پرداخت از طریق سیستم بانکی داخلی بود که این
امر مزایای گســتردهای برای ما داشت؛ اما به دستور بانک مرکزی ،دستگاههای
پوز خارج از کشــور محدود شد که به نظر من این سیاست درستی نبود و باید
مورد بازنگری قرار گیرد.
ارز شناور
ســعدوندی با تاکید بر اینکه معتقد است ارز باید تکنرخی شود و شناور باشد،
اظهار کرد :شــناور بودن ارز باعث میشــود شوکهای خارجی بر بخش واقعی
اقتصاد در داخل تاثیر نگذارد بلکه به تجارت خارجی تحمیل بشــود .این باز به
نفع ماســت اگر ارز تک نرخی و شناور باشد حتی نوسانات ارزی خیلی به ضرر
اقتصاد کشور نیست .چون تصمیم گیران اقتصادی به سمتی میروند که کااها
را داخلی ســازی کنند و تولید ملی در نتیجه تا حدی تقویت پیدا میکند.وی
افــزود :در این صورت ،افزایش نرخ ارز به ضرر اقتصاد کشــور نخواهد بود چون
صادرکننده منتفع خواهد شــد و با شرط اینکه ارز صادراتی برگردد ،به اقتصاد
کشور کمک خواهد کرد.
حذف رانتهای صادراتی
این تحلیل گر اقتصاد کان یادآور شد :در زمینه صادرات باید دست صادرکننده
را کام ًا آزاد بگذاریم اما چگونه این امر ممکن است؟ از یک طرف ،باید با تفکیک
بخشهای تولیدی ،رانتهای صادراتی حذف شود .مث ًا ما خوراک پتروشیمیها
گاز صنایع فوادی و فلزی را به صورت سوبسیدی پرداخت میکنیم که لزومی
ندارد سوبســیدی روی تولیدات کااهای معدنی و پتروشــیمی پرداخت کنیم.
وی افــزود :از طرف دیگر ،نه تنها نباید به این نــوع محصوات و این بخش از
صادرکنندگان جوایز صادراتی تعلق بگیرد و بخشودگی مالیاتی در این بخشها
داشته باشند ،بلکه مالیات باید به صورت کامل از صادرکننده این صنایع دریافت
شــود ولی از آن طرف ارز صادرکننده در اختیار خودش باشــد ،این امر موجب
میشــود صادرکننده تصمیم بگیرد که ارز خود را برگرداند یا برنگرداند و چون
میخواهد این روند ادامه پیدا کند و باید مالیاتش را پرداخت کند ،در نتیجه ارز
صادراتی به کشــور باز خواهد گشت.این اقتصاددان تصریح کرد :اینها به صورت
کامل اگر انجام شود ،علیرغم تحریم ،مشکل ارزی نخواهیم داشت .سعدوندی
خاطرنشان کرد :مشکل ارزی که در کشور وجود دارد و هر روز عمیقتر میشود،
حاصل تصمیمات سیاســتگذاران در داخل کشور است و اگر سیاستها تغییر
پیدا کند ،بسیاری از مشکات حل خواهد شد.
ایجاد تعهد در معامات فیوچر
یکی از راهکارهای اقتصادی که از ســوی ســعدوندی ارائه شد ،ایجاد معامات
فیوچر اســت؛ معامات آتی یا فیوچر ،قراردادی اســت که فردی بر اساس آن
متعهد میشود در سررسید معین ،مقدار معینی از کاای مشخص را به قیمتی
که اآن تعیین میشود بخرد و یا بفروشد.این اقتصاددان درباره تاثیر این نوع از
تعهدات بر بازار ارزی گفت :برخی میگویند اگر نرخ ارز شــناور باشد ،نوسانات
آن به اقتصاد صدمه میزند .در پاســخ باید گفت معامات فیوچر یا آتی بسیار
موثر اســت و ریسک نرخ ارز را پوشــش میدهد .در واقع این معامات نوعی از
ابزار مدیریت ریسک است و از طرف دیگر ،تقاضای سوداگری که برای ارز ایجاد
میشــود به جای آن که وارد بازار ارز شود ،وارد بازار کاغذی ارز میشود و چون
بر بازار کاغذی ارز کنترل کامل داریم ،بنابراین بسیار راحتتر میتوان نرخ ارز را
کنترل کرد.وی در پایان افزود :اگر ما قرارداد آتی یا معامات فیوچر را راهاندازی
کنیم ،بسیاری از مشکات حل میشود ولی متاسفانه تا به دیروز این کار انجام
نپذیرفته است.
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توزیع دسته چکهای جدید از ماه آینده

در راســتای اجرای گام به گام قانــون جدید چک ،صدور چک
در وجــه حامل از تاریــخ  ۱۳۹۹.۱۰.۲۰و در دســته چکهای
جدید ممنوع بوده و کارســازی برگههای چک که پیش از تاریخ
 ۱۳۹۹.۱۰.۲۰به مشتریان ارایه شده است ،به روال سابق صورت
می گیرد.پیرو اطاعیههای پیشین ،به آگاهی می رساند در اجرای
تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصــاح قانون صدور چک مصوب
سال  ،»۱۳۹۷اقداماتی که در این زمینه ازم است توسط بانکها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد ،از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسامی ایران اباغ شد.
در این راســتا ،ضروری اســت هممیهنان نیز از چگونگی اجرای
قانــون ،اطاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شــده در
شبکه بانکی کشور ،ضمن کســب آگاهیهای ازم در خصوص
قواعد جدید چک ،اقدامات ازم برای صدور ،انتقال و وصول چک
را مطابق با رویههای جدید به شرح زیر اتخاذ کنند:
 -۱همانگونه که در «اطاعیه شــماره ( »)۴قید شــد ،دسته
چکهایی که از تاریخ  ۱۳۹۹.۱۰.۲۰به مشــتریان تحویل داده
میشود ،دارای تاریخ اعتبار هستند .به این معنی که اشخاص تا
تاریخ معینی مجاز هستند که از دستهچک خود استفاده کرده و
چک صادر کنند و بعــد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگههای
دســتهچک نیز با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ
 -------مجاز است» مشخص میشود ،دستهچک قابل استفادهنخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود؛ لذا صدور چک
پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه
صیاد کنترل خواهد شد.
 -۲به موجب قانون اصاح قانون صدور چک ،صدور و پشتنویسی
چک در وجه حامل ممنوع شــده و ثبت انتقال چک در سامانه
صیاد جایگزین پشتنویســی چک میشــود .لذا ،همانگونه که
پیش از ایــن و به دفعات اعام گردیــد ،از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰
صدور چک در وجه حامل مربوط به دستهچکهای جدید ممنوع
است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد .لیکن برگه
چکهای مربوط به دستهچکهای جدید همچنان تا اطاع ثانوی
امکان انتقال به اشخاص از طریق پشتنویسی را خواهند داشت.
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش
 ۲۱۲۳۴واحدی معادل  ۱.۴۱درصد به یک
میلیون و  ۵۲۷هزار و  ۴۵۲واحد رســید.
همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد
 ۳۳۲واحــدی به  ۱۹هــزار و  ۷۶۴واحد
رسید ،.دیروز تاار شیشــه ای ،در اولین
روز کاری هفته (شنبه بیست و دوم آذرماه
 ،)۹۹شــاهد روند صعودی شــاخصهای
منتخب بود .به گونه ای که شاخص قیمت
(وزنی-ارزشی) ،با افزایش  ۵۵۵۳واحدی
معادل  ۱.۴۱درصد بــه رقم  ۳۹۹هزار و
 ۴۴۶واحد رسید .شــاخص کل هم وزن
نیز ،با رشــد  ۶۲۹۳واحدی معادل ۱.۴۰
درصــد ،عدد  ۴۵۷هزار و  ۲۸۹واحد را به
نمایش گذاشت.شاخص قیمت (هم وزن)
نیز با افزایش  ۴۱۲۰واحدی به رقم ۲۹۹
هزار و  ۴۰۳واحد رسید .همچنین شاخص
سهام آزاد شناور ۲۷۲۶۷ ،واحد افزایش را
رقم زد و به ســطح  ۲میلیون و  ۱۰۳هزار
واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول با
 ۱۸۸۲۵واحد افزایش به رقم یک میلیون
و  ۱۳۱هزار واحد رســید و شاخص بازار
دوم نیز ،بــا  ۳۱۳۲۶واحد افزایش همراه
بود و عدد  ۳میلیــون و  ۴۰هزار واحد را
به نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش،
در معامات دیروز بورس تهران ،نمادهای

 -۳ضروری اســت هموطنان آگاهی داشته باشند که در صورت
کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک ،بانک موظف
است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت
متعلق به صادرکننده چک در ســایر حســابهای وی در همان
بانک اقدام کند.
 -۴اعطای دستهچک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده
تحت هیچ عنوان مجاز نیســت؛ لذا هممیهنان میبایســت در
استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت ،دقت کافی داشته و
حتیالمقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.
در صورت برگشــت خــوردن چک ،صادرکننده چــک باید در
کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روشهای
اعامی در قانون و ضوابط اباغی بانک مرکزی جمهوری اسامی
ایــران اقدام کند؛ چراکــه فارغ از مباحث کیفــری و حقوقی،
محرومیتهای الزامی مصرح در قانون ،می تواند آثار و مشکات
جدی در زمینه ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی

که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند ،به همراه داشته
باشد.
در این خصوص شــایان ذکر اســت رفع سوءاثر از چک
برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ،صرف ًا در صورت
تحقق یکی از شرایط زیر امکانپذیر است:
 -۱-۴واریز کســری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه
درخواست مســدودی این وجه .در این صورت حساب مشتری
صادر کننده چک به میزان کســری چک برگشتخورده مسدود
شــده و بافاصله رفع سوء اثر صورت میپذیرد .بانک نیز موظف
است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوهای اطمینانبخش
و قابل استناد ،از جمله مکاتبه ،به اطاع دارنده چک برساند.
 -۲-۴ارائه اشه چک به بانک محالعلیه
 -۳-۴ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی)
از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی

گزارش از بازار سرمایه؛

افزایش  21234واحدی شاخص
کل بورس

معاماتــی فواد ،فملــی ،تاپیکو ،وغدیر،
اخابر ،رمپنا و ومعادن ،با بیشترین افزایش،
تاثیــر مثبت در روند صعودی شــاخص
کل بورس داشــتند .در مقابل ،نمادهای
معاماتی خودرو ،وتجارت ،خساپا ،وبصادر
و شیران ،بیشترین تاثیر منفی را در برآورد
نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت
بازار ســرمایه در اولیــن روز کاری هفته،
معاملهگران بــورس  ۱۵میلیارد و ۷۱۴
میلیــون برگه بهادار و ســهام را در قالب

 ۲میلیــون و  ۲۱۸هزار نوبــت معامله و
به ارزش  ۱۶۶هــزار و  ۴۱۶میلیارد ریال
داد و ستد کردند.در بازار دیروز ،بیشترین
افزایش قیمت متعلق به نماد پتایر(ایران
تایــر) با  ۹.۳۵درصد رشــد بود و پس از
آن ،نمادهای زمگســا ،پارسیان ،سصفها،
شسینا ،کساپا و کفرا بود .همچنین نماد
معاماتی دتماد(تولیدمواداولیهداروپخش)
با  ۴.۴۴درصد ،بیشترین کاهش قیمت را
داشت و پس از آن نیز ،نمادهای ولصنم،

احتمال افزایش شاخص بورس تا سقف  ۲.۱میلیون واحدی
یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه گزارشهای سه ماهه سوم شرکتها بسیار بهتر از سهماهه دوم
است ،گفت :روند رو به رشد بورس غیرمنطقی نیست و پیشبینی میشود شاخص تا  ۲میلیون واحد
رشــد کند.وحید کشمیری پور با اشــاره به روند رو به رشد شاخص کل بورس ظرف روزهای گذشته
گفت :روند رو به رشد شاخص کل بورس منطقی است و این رشد شاخص ،به دلیل تثبیت قیمت دار
در محدوده  ۲۵تا  ۲۷هزار تومانی از یک سو و رشد قیمتهای جهانی از سوی دیگر است؛ ضمن اینکه
این امیدواری وجود دارد که با برطرف شدن بیماری کرونا در سطح جهان ،تقاضا برای فلزات ،نفت و
ســایر کااها افزایش یابد.تحلیلگر بازار سرمایه افزود :همچنین این ذهنیت وجود دارد که رشد تقاضا
در ماههای آینده ،باعث ســودآوری در صنایع مختلف خواهد شــد و بر این اساس به نظر میرسد که
رشد شاخص غیرمنطقی نیست و کم کم شاید بتوان امیدوار بود که شاخص کل ،سقف قبلی یعنی دو
میلیون و  ۱۰۰هزار واحدی را نیز طی ماههای آتی رد کند .در گفتگو با مهر عنوان شدوی در خصوص
الزامات تحقق رشــد شاخص تا ســقفهای قبلی و بااتر از آن تصریح کرد :ماندگاری قیمت دار در
محدودههای کنونی و عدم افت شدید آن یکی از عواملی است که افزایش شاخص را تضمین میکند؛
به نحوی که قیمت دار در محدوده باای  ۲۰هزار تومانی برای رشــد بورس کفایت میکند .از سوی
دیگر ،نرخ ســود بانکی نیز نباید افزایش یابد؛ آنگاه شرایط بهتر برای بورس پیش خواهد رفت و بازار
را جذابتر خواهد کرد.به گفته کشمیریپور ،موضوع دیگری که رسیدن شاخص به رقمهای بااتر را
تضمین میکند ،انتظاری است که از قیمتهای جهانی وجود دارد و برآورد میشود که قیمتها به شدت
رو به رشــد باشند؛ چراکه با برطرف شــدن بیماری کرونا ،تقاضا در سطح جهانی برای کااها افزایش
مییابد و در کشور ما نیز موضوع به همین صورت پیش خواهد رفت؛ پس بسیاری از شرکتها در شرایط
کنونی ،با منطقی شــدن نسبت پی به ای در بازار ،رشد را تجربه میکنند.وی اظهار داشت :رشد بازار
فلزات نیز تا حدی تأثیر خود را بر روی شاخص بر جای گذاشته است و تا حدی هم شرکتهای فلزی
ایران در بورس رشد کردهاند و از شاخص یک میلیون و  ۲۰۰تا یک میلیون و  ۵۳۰رشد کردهاند که
تأثیر آن نمایان شده است؛ این در حالی است که بعد از اعام گزارشهای نه ماهه بورس رشد مناسبی
خواهد کرد؛ چراکه گزارشهای نه ماهه بســیاری از شــرکتها از جمله شرکتهای فلزی بسیار مطلوب
است و سودی که در سه ماهه سوم ،شرکتهای فلزی ،معدنی ،پاایشیها و پتروشیمیها ثبت کردهاند،
بسیار مناسب و چندین برابر سود سه ماهه اول است.به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه ،این امر نشان
میدهد که روند رو به رشد شرکتها در سه ماهه سوم سودآوری مناسبی را در سال آتی ( )۱۴۰۰برای
بورس و شرکتها رقم خواهد زد و اگر به موازات آن ،قیمتهای جهانی نفت و فلزات هم رشد یابد ،قطعاً
شاخص کل بورس رشد مضاعفی را تجربه خواهد کرد.

شکربن ،خاهن ،کهمدا ،ملت و دزهراوی
بود.
پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشان
میدهــد که نمادهای معاماتی شســتا،
خودرو ،وتجارت ،فملی ،خســاپا و شپنا،
به عنوان پرتراکنشتریــن نمادهای بازار
معرفی شدهاند.
بیشترین عرضه و تقاضا
بر اساس این گزارش ،نمادهای معاماتی
بوعلی ،بوعلی ،۴پاایــش ،تملتح ،وتوکا،
وتوصا و فروس با بیشــترین تقاضا مواجه
شــدند و در مقابل نیز نمادهای انرژی،۱
وپست ،وسینا ،وسخراج ،یاقوت ،کمند و
امید بیشترین حجم عرضه را داشتند.
نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه ،شاخص
صنایع مختلف روند افزایشــی را به ثبت
رســاندند .بر این اساس شاخص صنایعی
همچون استیک ،منسوجات ،محصوات
چوبــی ،رادیویی ،محصوات چرمی ،فنی
مهندســی و فلزات اساســی رو به رشد
بودند.

ثبات قیمت دار در صرافیهای بانکی

دیروز هر دار در صرافیهای بانکی  ۲۶هزار و  ۷۰تومان معامله شــد
که این رقم نسبت به روز پنجشنبه گذشته تغییری نداشته و تثبیت
شده است.نرخ فروش دار در صرافیهای بانکی  ۲۶هزار و  ۷۰تومان
اعام شــد و قیمت فروش یورو نیز با افزایش  ۵۰تومانی نســبت به
قیمتهای پایانی روز کاری پنجشــنبه گذشــته ،به  ۳۱هزار و ۶۰۰
تومان رسید.دیروز قیمت خرید هر دار  ۲۵هزار و  ۷۰تومان و قیمت
خرید هر یورو نیز  ۳۰هزار و  ۶۰۰تومان اعام شــد.قیمت خرید هر
دار در بازار متشکل ارزی برای دیروز  ۲۵هزار و  ۸۰۰تومان و قیمت
فروش آن نیز  ۲۶هزار و  ۵۸تومان بود.همچنین قیمت خرید هر یورو
در ایــن بازار  ۳۰هــزار و  ۸۰۰تومان و قیمت فروش آن نیز  ۳۱هزار
و  ۱۰۸تومان اعام شــد.عاوه براین در سامانه سنا در روز معاماتی
گذشته (پنجشنبه) ،هر یورو با قیمت میانگین  ۳۱هزار و  ۳۳۰تومان
به فروش رسید و هر دار نیز به قیمت  ۲۵هزار و  ۸۰۶تومان معامله
شد.ضمن اینکه در سامانه نیما نیز در روز پنجشنبه گذشته حواله یورو
بــا میانگین قیمت  ۳۱هزار و  ۳۱۲تومان فروخته و حواله دار نیز به
قیمت  ۲۵هزار و  ۶۴۱تومان ثبت شد.نرخ خرید و فروش دار و یورو
در صرافیهای بانکی و بازار متشــکل ارزی متغیر است و متناسب با
نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر میکند.به گزارش ایرنا ،در
روزهای گذشــته روند حرکت قیمت دار ،کاهشی بود .اوایل آبانماه
نرخ دار روند صعودی داشت و به بیش از  ۳۰هزار تومان رسید ،اما از
اواسط آبانماه سیر نزولی به خود گرفت.
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غیردولتی دارنده چک
 -۴-۴ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصاح مبنی بر
اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک
 -۵-۴ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حســاب در
خصوص چک
 -۶-۴سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم
پرداخت ،مشــروط به عدم طرح دعوای حقوقــی یا کیفری در
خصوص چک توسط دارنده
 -۵وفــق قانون ،اعمال محرومیتهــای زیر برای صادرکنندگان
چک برگشتی الزامی است:
 -۱-۵عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
 -۲-۵مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر
مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا
مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک
 -۳-۵عــدم پرداخــت هرگونــه تســهیات بانکی یــا صدور
ضمانتنامههای ارزی یا ریالی
 -۴-۵عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
 -۵-۵ممنوعیت صدور دستهچک جدید در سامانه صیاد
همانطــور که در «اطاعیه شــماره  »۲این بانک اعام شــد،
قانونگذار محترم ،محرومیتهــای مذکور در بندهای ۳-۶ ،۱-۶
و  ۴-۶فــوق را صرفــاً در خصوص برخی بنگاههــای اقتصادی،
به تشــخیص شورای تأمین اســتان و با رعایت شرایط مقرر در
آییننامه مصوب هیأت وزیران و البته فقط برای یک ســال قابل
تعلیق دانسته است .لیکن ،قائل شدن استثناء از محرومیتهای
فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص ،به هیچ
وجه امکانپذیر نخواهد بود.
 -۶عملیات صدور ،انتقال و وصول برگههای دستهچکهایی که
پیش از تاریخ  ۱۳۹۹.۱۰.۲۰به مشتریان ارائه شده است ،به روال
سابق انجام می شود.
 -۷ســایر اقدامات ازم و اطاعات تکمیلی در خصوص اجرای
«قانون اصاح قانون صــدور چک» ،متعاقباً و به تدریج در زمان
مقتضی اعام خواهد شد.

الزام ارائه نسخهای از قرارداد اعطای
وام به تسهیات گیرنده
بانکها و موسســات اعتباری موظف هســتند مصوبات شورای پول
و اعتبار و بخشــنامههای بانک مرکزی مبنــی بر لزوم در اختیار قرار
دادن نســخهای از قراردادهای تسهیات بانکی به تسهیاتگیرنده/
وثیقهگذار/ضامــن را رعایت کنند.به گزارش بانک مرکزی ،در اجرای
ماده ( )۲۳قانون «بهبود مســتمر محیط کسب و کار مصوب جلسه»
مورخ  ۱۶بهمنماه  ۱۳۹۰مجلس شــورای اسامی در خصوص لزوم
یکنواختســازی فرم عقود تســهیات بانکی ،نمونه فرمهای یکسان
عقود مختلف تسهیاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در
شورای پول و اعتبار طی بخشنامههای مختلف به شبکه بانکی کشور
اباغ شــد.گفتنی اســت ،در فرمهای یکنواخت مذکور ،ضرورت ارائه
نســخهای از قرارداد اعطای تســهیات دارای ارزش قانونی یکسان با
سایر نسخ قرارداد ،به تسهیات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح
قرار گرفت .عاوه بر این طی بخشنامه شماره  ۹۵.۳۱۳۲۳۸در تاریخ
پنج دی ماه ســال  ۹۵و بخشنامه شماره  ۹۶.۲۹۰۰۰۳به تاریخ ۱۳
آذر ماه سال  ۹۶دوباره بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.مطابق
گزارشهای نظارتی رسیده و بررسیهای انجام شده ،همچنان برخی
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخهای از قراردادهای
تسهیاتی به تسهیات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری میکنند.
بر این اســاس و با توجه به اهمیت فراوان موضوع مراتب در جلســه
 ۱۲آذرمــاه  ۹۹هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شــد با اباغ
بخشــنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق
بازرسیهای حضوری بر حســن اجرای آن نظارت شود.بدیهی است
مسوولیت رعایت نشدن و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.

شرایط جدید صدور و وصول
چک اعام شد
شــرایط جدید صدور و وصول چــک و همچنین وضعیت چکهای
برگشــتی در نشســت خبری اصاح قانون صدور چک اعام شــد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی  -در این نشســت خبری
در مورد ویژگیهای قانون جدید چــک توضیح داد :در قانون جدید
سامانه و سیســتمهای جدیدی برای ثبت اطاعات چک دیده شده
اســت .همچنین روی تعامات بین دستگاهی ،از جمله تعامات بین
بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رســیدگی به شکایات تاکید بیشتر
شــده است ،از ســوی دیگر محدودیت برای دارندگان چک برگشتی
سختگیرانه تر شده است.
نحوه ثبت اطاعات چک در سامانه صیاد
وی با اشــاره به سامانه صیاد اظهار کرد :در اینده ثبت اطاعات چک
در ســامانه صیاد اجباری خواهد شــد .برای این منظور صادر کننده
چک باید با مراجعه به اپلیکیشنها بارکد چک را اسکن کند و با وارد
کردن اطاعات بانکی ،احراز هویت شود سپس مبلغ ،تاریخ و اطاعات
گیرنده را وارد کند.
مدیــر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد :دریافت کننده
نیز باید بارکد را اسکن کند و با شماره کارت احراز هویت شود .سپس
می تواند اطاعات چک را مشــاهده کند و حتی می تواند چک را به
شخص دیگر انتقال دهد.
چکهای قدیمی و فعلی نیاز به ثبت در صیاد ندارد
محمدبیگی تاکید کرد :چکهای قدیمی که درحال حاضر در گردش
هستند،چه صادر شده باشند چه نشده باشند ،مشمول این قانون نمی
شــوند .چک های جدید از  ۲۰دی ماه از سوی بانک ها با مردم ارائه
می شود و حتی پس از ان هم الزامی در ثبت در سامانه صیاد نیست،
زیرا این موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد.
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اوروف :روسیه قاطعانه ترور «فخری زاده» را محکوم کرد

برجام نباید مورد بازنگری قرار گیرد

وزیر امور خارجه روســیه با تأکیــد بر اینکه جامعه جهانی به
نتایج تحقیقات ایران درباره ترور دانشــمند هستهای «فخری
زاده» عاقه مند اســت ،درباره اقدامات مخرب و تحریک آمیز
آمریکا در برخورد با ایران و پیشنهادات تهران در حل مناقشه
قره باغ ،صحبت کرد.به گزارش خبرگزاری «تاس»« ،سرگئی
اوروف» وزیــر امور خارجه فدراســیون روســیه ،دیروز در
مصاحبهای اختصاصی با سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران
(صداوســیما) تأکید کرد که جامعه جهانی به نتایج تحقیقات
درباره ترور «محســن فخری زاده» فیزیکدان هستهای ایران
عاقه مند اســت.اوروف با یادآوری این مسئله که روسیه ،در
سطوح مختلف ،از جمله در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه،
ترور این دانشمند ایرانی را به شدت محکوم کرده است ،گفت:
«ما این ترور را یک اقدام تحریک آمیز با هدف بی ثبات سازی
اوضــاع در منطقه مــی دانیم ،که بدون آن هم سالهاســت با
مشکات بسیار و رویاروییهایی ،در نتیجه دخالتهای خارجی
روبرو اســت».وی افزود« :من شنیدهام که مقامات ایران اعام
کردهاند که در تحقیقات مربوط به این ترور ،نتایجی به دست
آمده اســت .هر زمان که طرف ایرانی این کار را ممکن بداند،
برای همه مهم است که بدانند تحقیقات شما به چه نتیجهای
رسیده است».
ریشه مشــکات بوجود آمده پیرامون برجام ،خروج
آمریکا از این توافقنامه است
وزیر خارجه روســیه همچنین گفت که مواضع واشنگتن در
خصوص بازگشــت احتمالی به برنامه جامع اقدام مشــترک
(برجام)درباره برنامه هســتهای ایران ممکن است در ماههای
آینــده واضحتر شــود.اوروف در پاســخ به ســئوالی در این
رابطه گفت« :من نمیتوانم درباره چگونگی بازگشــت ایاات
متحده به برجام تصوری داشــته باشــم .در این خصوص باید
از مقامات واشــنگتن سئوال شــود .من فکر میکنم که طی
یکی دو ماه آینده بتوان وضوح بیشــتری در این رابطه بدست
آورد .برجــام نباید مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد و در
آن مسائل دیگر مطرح شــود».وی با تأکید بر این مسئله که
ریشه مشــکات بوجود آمده پیرامون برجام خروج آمریکا از
این توافقنامه است ،افزود« :این مشکات همچنین شامل یک
مجموعه عظیم و بی ســابقه از تحریمهای سخت آمریکا علیه
ایران میشــود .در حقیقت ،ایران مجازات شد به این دلیل که
خود آمریکاییها گستاخانه از انجام تعهدات خود در چارچوب
برجام که از ســوی شــورای امنیت ســازمان ملل متحد هم
تایید شــده بودند ،خودداری کردند .من معتقدم که این یک
رفتار متکبرانه در برخورد با قوانین بینالمللی است».اوروف
تأکید کرد که موضع گیری واشنگتن در خصوص این موضوع
غیرســازنده و به معنای کامل کلمه مخرب اســت و به بازی
گرفتن این مسئله ،اقدامی غیرعاقانه و غیرسازنده است.

وزیر خارجه روســیه گفت« :برخی از کسانی که سرشان داغ
اســت ،خواســتار از بین رفتن برجام و خودداری از توافقات
صورت گرفته از ســوی سایر شرکت کنندگان ،از جمله ایران
هستند .من فکر می کنم افراد زیادی در ایاات متحده وجود
دارند که مایل هســتند چنین اتفاقی بیفتد و سرانجام برجام،
بهخصوص بدستان خود تهران به خاک سپرده شود».
به گفته وی ،در این شرایطی رعایت خویشتن داری مشخص
و تاش برای دســت یابی به بازگرداندن تــوان بالقوه توافق
هستهای بسیار مهم است.اوروف با یادآوری اینکه انعقاد توافق
هســتهای در سال  ، ۲۰۱5بزرگترین دستاورد دیپلماسی بود
که از آن «به عنوان دستیابی به موفقیت در حل مشکات منع
گســترش ساحهای هستهای و عادی سازی روابط بین ایران
و کل جهان غرب» ارزیابی شــده است ،با اشاره به به مصاحبه
اخیــر محمد جواد ظریف ،همتای ایرانی خود با روزنامه ایران
 ،جایی که «او به وضوح در خصوص چشــم انداز عادی سازی
روابط بین ایران و ایاات متحده صحبت کرده ،گفت« :به گفته
آقای ظریف ،همه شرکت کنندگان در برجام می توانند کاما
بر اجرای کامل توافقات ســال  ۲۰۱5از سوی تهران حساب
کنند ،اگر واشنگتن به انجام تعهدات خویش بر اساس قطعنامه
 ۲۲3۱شــورای امنیت سازمان ملل ،بازگردد .من کام ً
ا از این
جمله حمایت میکنم و ایشــان را فــردی معقول و خردمند
میدانم .بطور کلی به مواضع تهران بســیار احترام میگذارم.
و علیرغم تمام اقدامات تحریک آمیز توســط ایاات متحده،
ایران همچنان به تعهدات اساســی خــود در چارچوب برجام

وعده آمریکا برای سرمایهگذاری  ۳میلیارد
داری در مراکش

به دنبال عادی ســازی روابط میان مراکش و رژیم صهیونیســتی ،منابع
آگاه از وعده آمریکا برای ســرمایهگذاری ســه میلیارد داری در مراکش
خبر دادند.پس از عادی ســازی روابط میان مراکش و رژیم صهیونیستی
روزنامــه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام در دولت آمریکا اعام کرد که
کشــورش متعهد به سرمایه گذاری ســه میلیارد داری در مراکش طی
ســه سال شده اســت.این منبع افزود :ســرمایهگذاری آمریکا در مراکش
با عادی ســازی روابط میان این کشــور و رژیم صهیونیســتی در ارتباط
نیســت.در همین حال ،پس از به رســمیت شناختن حاکمیت مراکش بر
منطقه صحرا توسط آمریکا ،وزارت تجهیزات و حمل و نقل دولت مراکش
از انجام یک مناقصه برای ســاخت یک بندر در شــهر «الداخله» یکی از
شــهرهای منطقه صحرا خبر داد.این وزارتخانه در بیانیه ای اعام کرد که
این مناقصه  ۲۸ژانویه ( ۲۰۲۱نهم بهمن) به پایان خواهد رسید و ساخت
ایــن بندر علی رغم هزینه یک میلیارد داریاش به تقویت روابط دریایی
و تجاری میان مراکش و دیگر کشــورهای آفریقایــی کمک خواهد کرد.
دونالد ترامپ  ،رئیس جمهور آمریکا  ،پنجشــنبه شب از توافق مراکش و
رژیم صهیونیســتی برای عادی سازی روابط خبر داد و آن را «دستاوردی
تاریخی» توصیف کرد.ترامپ در توییتی در پی عادی سازی روابط مراکش
و رژیم صهیونیستی نوشت که ایاات متحده حاکمیت مراکش را بر منطقه
صحرای غربی به رســمیت میشناسد؛ جایی که مراکش دهه ها با جبهه
پولیساریو بر سر آن اختاف دارد.

مخالفت رئیس جمهور لبنان
با کابینه حریری

رئیسجمهور لبنان با کابینه پیشــنهادی سعد حریری که شامل  ۱۸وزیر
است ،مخالفت کرد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،دلیل مخالفت میشل
عون ،رئیسجمهور لبنان با کابینه سعد حریری این است که وی وزرایی از
تمام طایفهها و مذاهب را بدون هماهنگی قبلی با رهبران شــیعه یا حزب
سوســیال ترقیخواه انتخاب کرده است.در حال حاضر نخست وزیر مکلف
باید از طریق رایزنی با رئیس جمهور و دیگر جریان های سیاسی اصاحات
مورد نظر میشل عون را اجرا کند و یا عون برخی خواسته هایش را تعدیل
ســازد تا راه برای معرفی قانونی نخست وزیر مکلف به پارلمان هموار گردد
در غیر این صورت و با پایان مهلت قانونی معرفی کابینه از ســوی نخست
وزیر ،رئیس جمهور باید شخص دیگری را برای تشکیل کابینه مکلف کند
که در شرایط فعلی لبنان این مســاله بعید به نظر می رسد.حریری اکتبر
متعهد شده بود فورا دولتی تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه
باشد اما اختافات سیاسی مذاکرات برای تشکیل دولت را با مشکل مواجه
کرد .این درحالی اســت که آژانسهای سازمان ملل هشدار میدهند لبنان
به ســمت یک فاجعه میرود که دایل این مســئله فروپاشی اقتصادی و
کاهش ارزش لیره لبنان و انفجار بندر بیروت است.

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل
متحد با محکوم کردن هر نوع استفاده
از ساح شیمیایی ،از کشورهای غربی
خواست تا سیاسیکاری در برخورد با
این نوع تسلیحات را کنار بگذارند.
مجیــد تختروانچــی در نشســت
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد
کــه با موضوع گزارش ســازمان منع
اســتفاده از ساح شــیمیایی درباره
ســوریه برگزار شــد ،ایــن مطلب را
مطرح کرد.وی افزود :سیاســی کاری
در برخــورد با موضوعــات مرتبط با
ساحهای شیمیایی اعتبار کنوانسیون
و ســازمان منع ساح های شیمیایی
را خدشــه دار میکند و غرب باید به
رویه غیرحرفهای و مبتنی بر اغراض
سیاسی خود در این زمینه پایان دهد.

ادامه میدهد».رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد« :ما
اعتقاد نداریم که رویکرد کشــورهایی که مایلند سایر مواردی
که در این توافقنامه به آنها اشــاره نشده ،وارد روند نجات و از
سرگیری برجام شود ،صحیح است .شما میدانید که موضوع بر
سر چیست .برای بررسی این مسائل می تواند گفتگوی موازی
آغاز شود .ولی توان هستهای را نمیتوان با «عطف به ماسبق»
ویرایش و اصاح کرد».سرگئی اوروف تأکید کرد که روسیه
و ایران به دنبال اشــکال جدیــدی از مقابله با تأثیرات منفی
تحریمها بر روابط اقتصادی دوجانبه هســتند .چرا که اتکا به
کشــورهای غربی که تحریمها را اعمــال میکنند غیرممکن
اســت و باید به توانایی کشورهایی که قاطعانه از اصول حقوق
بیــن الملل پیروی می کنند ،تکیه کــرد.وی همچنین گفت
که اتحادیه اروپا از آنجا که خواســتار بازگشت ایاات متحده
به سمت اروپا اســت ،بعید است بتواند همچنان ادعای نقش
مســتقلی در نظم جدید چند قطبی در جهان را داشته باشد
و آمریــکا با حفظ نفوذ خود در اروپا ،تاش خواهد کرد تا حد
امکان تعداد دیگر قطبهای مدعیان در سیستم جدید جهانی
را کاهش دهد.
میانجی گری روسیه در حل مناقشه قره باغ ،بدون در
نظر گرفتن منافع ایران ،صورت نگرفت
وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از این مصاحبه اعام
کرد که حل و فصل مناقشــه قره باغ کوهستانی در قالب سه
جانبه جمهوری آذربایجان ،ارمنســتان و روسیه ،با دور زدن

ایران و بدون در نظر گرفتن منافع این کشــور محقق نشد .به
گفته وی ،طرفین درگیری خودشان به میانجیگری مسکو در
این موضوع ابراز عاقه کردند و در این رابطه «هیچ فکر پشت
پردهای» وجود نداشــت.اوروف توضیح داد« :اکنون نباید به
این فکر کرد که چه کســی و در چه زمانی توانســته به حل
و فصل ای مناقشــه کمک کند یا نتوانسته است کمک کند.
بــار دیگر تأکید میکنم که قالــب مذاکرات انتخاب دو طرف
آذربایجانی و ارمنســتانی بود و دقیقاً این مسئله و هیچ چیز
دیگری ،تعیین کننده ترکیب شــرکت کنندگان در بیانیه سه
جانبه ،در خصوص توقــف کامل درگیریها در قره باغ ،نبوده
است .هیچ تاشی برای انجام این کار در جهت آسیب رساندن
بــه منافع ایران یا ترکیه صورت نگرفته و نمیتوانســته مورد
توجه باشد».رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین یادآور
شــد« :هنگامی که در رابطه با درگیریهای قره باغ ،به عنوان
نمونه از موفقیت «قالب آســتانه» (روسیه ،ایران و ترکیه) در
حل و فصل مشــکات در ســوریه نام برده می شود ،صحبت
دقیقاً بر سر کشورهای شرکت کننده در آن نیست .موضع ما به
شرح زیر است :هنگامی که کشورهایی که توانایی تأثیرگذاری
بــر روند اوضاع در یک منطقه بحرانی خــاص را دارند (حتی
اگر اظهارات مختلفی در این رابطه وجود داشــته باشــد که
همه آنها بر یکدیگر منطبق نباشــد) ،تصمیم گرفته میشود
تا به طرفهای درگیر در این بحران کمک شــود تا خونریزی
پایان دهند و تمامی تاشهای در این جهت با یکدیگر متحد
میشود ،و این همان چیزی است که یکی از ارزشهای «قالب
آستانه» است».سرگئی اوروف تأکید کرد که منافع ایران در
این مســئله به هیچ وجه نادیده گرفته نشده و مقامات مسکو
نگرانی تهران در خصوص تأثیر روابط آذربایجان و ارمنســتان
بر منافع ترانزیتی ایران کــه از اهمیت ویژهای ،بهخصوص در
شــرایط تحریمهای آمریکا برخوردار است ،را به خوبی درک
میکنند.وی ادامه داد« :نمیتوان اصل اساسی را کنار گذاشت
که سالهاست توسط همه تأیید شده است :نتیجه درگیریها
باید عادی سازی روابط در کل منطقه باشد.عاوه بر این ،بیانیه
ســه جانبه رهبران درباره قره باغ کوهســتانی ،در واقع همان
طرح ابتکاری ایران اســت که در اوج درگیریها مطرح شده
و یک رویکرد منطقهای برای حل و فصل اوضاع را پیشــنهاد
کرده بود».اوروف یادآور شد که «رجب طیب اردوغان» رئیس
جمهوری ترکیه نیز دیدگاه مشابهی را با تمرکز بر همکاریهای
منطقــهای ابراز کرده بود که احتمال برقراری همکاریها بین
سه کشــور منطقه قفقاز جنوبی  -ارمنســتان ،آذربایجان و
گرجســتان و سه همسایه نزدیک آنها  -ایران ،ترکیه و روسیه
را مورد توجه قــرار داد.وزیر امور خارجه در پایان گفت« :این
مشــاهداتی است که در سطح قرار داشته و آشکار است .همه
ما در کنار هم زندگی میکنیم و اکنون ،زمانی که مشــکات
بین کشورهای منطقه قفقاز در حال برطرف شدن است ،ما به
عنوان همسایگان آنها باید به این روند کمک کنیم».

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد:

غرب ،سیاسیکاری در برخورد با
ساح شیمیایی را کنار بگذارد
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی
ایران در سازمان ملل یادآور شد :ایران
قربانی اصلی استفاده گسترده از ساح
های شــیمیایی در دوره معاصر است
که کشــورهای غربی در تولید آن به
صدام کمــک کردند و وقتی هم او به
صورت گســترده از این ســاح علیه
شــهروندان ایران و سپس اتباع عراق
اســتفاده کرد ،هیچ اقدامی در مقابل
وی انجــام ندادند.تخت روانچی افزود
به همین خاطر ،ایران بیشــتر از هر

بن بست در مذاکرات برگزیت؛

پیشنهاد جانسون برای مذاکره با مرکل
و ماکرون رد شد

در تحولی که نشــان از بن بست در مذاکرات برگزیت دارد ،درخواست
نخســت وزیر انگلیس برای دیدار با رهبران آلمان و فرانسه رد شد.به
گزارش رویترز ،در ادامه مشکات پیش روی برگزیت رهبران اتحادیه
اروپا پیشنهاد «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس برای مذاکره در
مــورد برگزیت با «آنگا مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون»
رئیس جمهور فرانسه را رد کردند.یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به رویترز
گفت :رهبران اتحادیه اروپا در پاســخ به پیشنهاد جانسون برای سفر
به پاریس و برلین با هدف تاش برای دســتیابی به یک توافق تجاری
جدید میان اتحادیه اروپا و انگلیس ،از او خواستهاند که مذاکرات خود
را با کمیســیون اروپا به پیش ببرد.این در حالی اســت که اورزا فون
دراین ،رئیس کمیسیون اروپا و بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس
به طور جداگانه «احتمال برگزیت بدون توافق» را بیشــتر از دستیابی
بــه هرگونه توافق در این زمینه عنوان کرده بودند.با وجود آنکه دوران
انتقالی برگزیت تا کمتر از سه هفته دیگر 3۱ ،دسامبر ،پایان مییابد ،اما
همچنان بین میشل بارنیه ،مذاکره کننده اتحادیه اروپا و دولت جانسون
در مورد آینده تجارت دو طرف ،توافقی بهدست نیامده است.اگر لندن
و بروکســل تا تاریخ  3۱دسامبر به توافق تجاری ویژهای نرسند ،پس
از آن تاریخ ،مجبور خواهند بود مطابق قوانین سازمان تجارت جهانی
رفتار کنند .این موضوع باعث اعمال تعرفههایی میشود که خود منجر
به افزایش قیمت کااهای وارداتی و صادراتی دو طرف خواهد شد.

کشــوری هم به ماهیت غیرانســانی
این ســاح هــا و هم به آثــار زیانبار
سیاسی کاری در برخورد با آنها واقف
اســت.وی تاکید کرد :از این رو ،ایران
استفاده از ساح شیمیایی توسط هر
کسی ،در هر مکان و زمان و تحت هر
شرایطی را محکوم میکند و خواستار
اجرای کامل ،موثر و غیرتبعیضآمیز
کنوانسیون منع ساح های شیمیایی
و تقویت اعتبار سازمان مربوطه است.
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل

متحد اضافه کرد بسیار تاسفآور است
که طی چند ســال اخیر ،کشورهای
غربی برای پیشــبرد اهــداف خود در
ارتباط با پرونده شیمیایی سوریه ،در
شورای امنیت و ســازمان منع ساح
های شیمیایی بر اساس اغراض سیاسی
خویش رفتــار می کنند.تختروانچی
اظهار کرد نتیجه این اقدامات ،ایجاد
اختاف در شــورای امنیت و سازمان
منع ساحهای شیمیایی در برخورد با
استفاده از این ساحهای غیرانسانی و
در نتیجه خدشــهدار شدن اعتبار این
نهادها است.وی تاکید کرد این رویه،
سابقه بســیار خطرناکی را در برخورد
با موضوعــات مرتبط با ســاحهای
شیمیایی ایجاد می کند و باید به آن
پایان داده شود.

غریبآبادی بر ضرورت بیطرفی آژانس تأکید کرد

ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای بینالمللی در وین ،در واکنش به اظهارات
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران که از تداوم فشارها در هماهنگی با اروپاییها
بــر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ارتباط با ایران ســخن رانده بود ،بر لزوم اســتقال و
بیطرفی این ســازمان تأکید کرد.کاظم غریب آبادی جمعه شــب با انتشار توییتی نوشت:
یوکیا آمانو ،مدیرکل پیشــین آژانس در اظهارات خود در  3۰ژانویه  ۲۰۱۹به مناسبت سال
نوی مسیحی ،گفت« :تاش ها در راستای مدیریت جزئی و اعمال فشار بر آژانس در فعالیت
های راســتی آزمایی هســته ای ،نتیجه عکس داده و بی نهایت مضر هستند».وی با بیان
اینکه «اکنون آشکار است که آمانو به چه کشوری اشاره داشت» افزود :آژانس باید مستقل،
بیطرف و حرفه ای باقی بماند .ما همه باید این فشــارها علیه آژانس را که برای منافع کل
جامعه بین المللی زیان آور اســت ،رد کنیم«.الیــوت آبرامز» نماینده ویژه دولت آمریکا در
امور ایران در مصاحبه با نشــریه صهیونیستی ــ آمریکایی «الگمینر» تأکید کرد که دولت
آینده آمریکا باید سیاست موسوم به «فشار حداکثری» علیه ایران را ادامه دهد و با همکاری
متحدان اروپایی واشنگتن آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در ارتباط با برنامه هستهای ایران
تحت فشار بگذارند.وی در پاسخ به این سؤال که توصیهاش به دولت بایدن در خصوص ایران
چیســت ،با مطرح کردن این ادعای بیاساس که آمریکا اکنون در موضع قدرت قرار دارد و
ایران در موضع ضعف قرار گرفته ،اظهار کرد« :او باید بداند که ایاات متحده دســت باا را
دارد .ایران در طول این سالها با فشارهای شدیدی مواجه بوده و تضعیف شده است .ما در
موضع قدرت هســتیم و باید در هرگونه مذاکرات احتمالی از این برتری استفاده کنیم».او
در حالی این اظهــارات را مطرح کرد که اتحادیه اروپا خواهان همکاری با رئیس جمهوری
منتخب آمریکا برای بازگشت به برجام است.جوسپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا روز پنجشــنبه گذشته با انتشار مقالهای برای نشریه «فارن پالیسی» درخصوص آینده
روابط دو سوی آتانتیک ،خواستار همکاری با دولت جدید آمریکا برای اجرای کامل برجام
و بازسازی اعتماد از دست رفته بین اعضای این توافق شد.
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نگـــاه
اظهارات نسنجیده اردوغان در باکو و واکنش صریح ایران؛

تهران و آنکارا در مسیر تنش هستند؟

اظهارات نسنجیده و مداخلهجویانه رئیسجمهور ترکیه در مراسم جشن پیروزی
جمهــوری آذربایجان بر ارمنســتان ،موجی از واکنشهــای منفی را در تهران
بههمراه داشته است.در مراسم رژه پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قرهباغ
با حضور رئیس جمهور این کشور و یک مهمان ویژه بهنام رجب طیب اردوغان
برگزار شد.
مارش نظامی عثمانی و ذکر نام مناطقی در تبریز
در این رژه که با حضور مشترک نیروهای نظامی ترکیه انجام شد اتفاقاتی افتاد
که واکنشــهای زیادی را در داخل ایران بههمراه داشــته است.پیش از مراسم
سخنرانی رسمی رؤسای جمهور دو کشــور ،مارش ویژه موسوم به «مهتر» که
از مارشهای ســپاه عثمانی بود نواخته شــد که با توجه به برگزاری این جشن
در جمهوری آذربایجان اقدام بیربطی بود و تناســبی با باکو نداشت.در سخنان
حماسی اثنای رژه نیز از سوی مجری به «ارک تبریز»و «کوه سبان» اشاره شد
که ارتباطی با جمهوری آذربایجان نداشت و نام بردن از این اماکن تحریکآمیز
قلمداد میشود.
سخنرانی اردوغان و اظهارات نسنجیده
سخنرانی اردوغان نیز حواشی بسیاری بهراه انداخته است.رئیس جمهور ترکیه
در بخشــی از سخنان خود با مداخله در امور ارمنستان اظهار داشته است :آرزو
داریم که مردم ارمنستان خود را از زیر بار تحمل رهبرانشان که همچنان اسیر
دروغهای گذشته هستند و ملت را به فقر و تنگدستی کشاندهاند رها کنند».این
اظهارات را میتوان مداخله صریح رئیس جمهور ترکیه در امور داخلی ارمنستان
دانســت که مشــابه این جمات را بارها درباره دولت رسمی و مشروع سوریه
عنوان کرده اســت.اردوغان در بخش دیگری از ســخنان خود یک شعر قدیمی
آذری بــا نام ارس را خواند که میگوید« :ارس را جدا کردند و آن را با میلههای
آهنی و ســنگ پر کردند /من از تو جدا نمیشــدم ،ما را بهزور جدا کردند».این
شعر از جمله اشعاری است که در حوزه ادبیات تجزیهطلبانه قلمداد میشود.در
خوشبینانهترین حالت میتوان گفت که انتخاب این شعر یک بدسلیقگی بوده
است و نباید قرائت میشد زیرا حساسیتهای موجود در ایران در خصوص اشعار
یا اقدامات تجزیهطلبانه کام ًا روشن است.
سابقه اظهارات مداخلهجویانه اردوغان
اما با کمی بدبینی هم میتوان گفت که این شعر کنار مداخله در امور ارمنستان
که در همین سخنرانی به چشم خورد حاکی از خوی توسعهطلبانه رئیس جمهور
ترکیه است که در گذشــته نیز بارها در قالب اقدامات نظامی در شمال سوریه
و شــمال عراق و نیز اقدام به براندازی دولت مشــروع دمشــق به چشم خورده
اســت.اردوغان زمانی بهدنبال خواندن نماز پیروزی در مسجد اموی دمشق بود.
عاوه بر بازتــاب اظهارات مداخلهجویانه اردوغــان ،در داخل ترکیه نیز به این
اقدامات و اظهارات واکنشــهای زیادی نشان داده شده است بهنوعی که احزاب
جمهوری خلق و حزب دموکراتیک خلقها بهروشــنی و آشــکارا نسبت به آن
موضع گرفتهاند.کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق مدتی پیش گفته بود
که اردغان بهدنبال تجزیه دیگر کشورهاست.
آیا سیاست خارجی ترکیه در اختیار ملیگرایان است؟
حتی در داخل حزب عدالت و توسعه نیز از اینکه دیدگاههای افراطی ملیگرایانه
همراه با مداخله خارجی در سیاســت خارجی ترکیه پررنگ شــده است نگران
و ناراحت هســتند بهطوری که در ترکیه این دیدگاه وجــود دارد که اردوغان
تحت تأثیر سیاســتهای دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی است که دیدگاه
ملیگرایانه افراطی او در حوزههای داخلی و خارجی بر همگان روشن است.تحقیر
ارمنستان که در جنگ شکست خورده است نیز اقدامی نهچندان جالب بود که
از ســوی اردوغان و الهام علیاف بارها تکرار شده است.آنچه در این خصوص از
رؤســای جمهور ترکیه و آذربایجان انتظار میرفت ،نه تحقیر ایروان و اشاره به
مسائل ملیگرایانه تند و هیجانی ،بلکه تأکید بر بازسازی مناطق ،نزدیک کردن
ملتهــا به یکدیگر و تاش برای تأمین امنیت تجارت و اقتصاد اســت اما گویی
رؤسای دو کشور از پیروزی بر کشوری که تسلیحات آن مربوط به دوره شوروی
است آنقدر سرمست شده بودند که بار حقوقی و سیاسی اظهاراتشان برایشان
چندان قابل بررسی نبوده است.
واکنش صریح تهران
این اظهارات در تهران واکنشهای زیادی بههمراه داشت بهطوری که محمد جواد
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی نوشت:
«به اردوغان نگفته بودند شــعری که بهغلط در باکــو خواند مربوط به جدایی
قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است! آیا او نفهمید که
علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است؟هیچکس نمیتواند درباره
آذربایجان عزیز ما صحبت کند».ظریف به اتفاقی تاریخی اشــاره کرد که باعث
جدا شدن باکو از ایران شده است.همچنین دریا اورس سفیر ترکیه در ایران نیز
به وزارت امور خارجه فرا خوانده شد.بهگفته سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت
امور خارجه کشورمان ،در جریان این احضار به سفیر ترکیه اباغ شد که دوران
ادعاهای ارضی و امپراطوریهای جنگافروز و توسعهطلب سالهاست که سپری
شــده است.همچنین به سفیر ترکیه تأکید شد جمهوری اسامی ایران به هیچ
کس اجازه مداخله در مورد تمامیت ارضی خود را نمیدهد و همانطور که تاریخ
پرافتخارش گواه است ،در خصوص امنیت ملی خود حتی ذرهای کوتاه نمیآید.
آیا اراده بر تنش است؟
با نگاهی به روابط تهران ــ آنکارا طی سالهای گذشته و بهخصوص پس از دوره
بحرانی اوایل دهه جاری که بحران در ســوریه به اوج خود رسیده بود ،میتوان
دریافت که طرفین به سطحی رسیدند که همکاری را بر تنش ترجیح داده برای
حل مسائل منطقهای در چارچوبهای مختلف ،همکاریهایی را میان خود تعریف
کردند.نمونه آن روند آســتانه است که از مهمترین نقطه تنش بین دو کشور به
یکی از نقاط همکاری راهبردی تبدیل شــد و نتایج آن نیز برای مردم سوریه و
کل منطقه قابل مشاهده و بهرهبرداری است.اختافات طرفین هم در موضوعات
مختلف معمواً از ســطح خاصی بااتر نرفته است.در این مورد نیز اگرچه طرف
ترک خواســته یا ناخواسته در موضوعی حســاس از نگاه جمهوری اسامی به
بازیگری پرداخته اســت اما با توجه به پاســخی که دریافت کرد احتمااً شاهد
کاهش موج رســانهای و سیاسی بهراهافتاده خواهیم بود زیرا طرفین در سطوح
عالی مایل به تنش در روابط دوجانبه آن هم در فضای منطقهای کنونی نیستند.
گفتگوهای دوجانبه ،همکاری در محیط دوجانبه و منطقهای و تاش برای توسعه
روابط در بخشهای مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از جمله نکاتی است که
تهران همواره به آن اهتمام ویژهای داشته و علیرغم برخی اظهارات نسنجیده یا
ماجراجوییهایی که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم ،اجازه نداده است که
روابط ترکیه و ایران از کنترل خارج شود؛ در آنکارا نیز ارادهای برای درگیری یا
تنش با ایران به چشم نمیخورد.

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

یکشنبه  23آذر  27 1399ربیع الثانی  13 1442دسامبر2020

@sobheqtesad

تهران ،بلوار مرزداران  ،انتهای خیابان گلستان  ،کوی پژوهش پاک 13

 8صفحه سال هفدهم شماره 4524

صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

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

گنجینه

دلچونگویمنزلفینچونچوگانآنبترا
همیجویدهمهساهچوجوگانگویگردانرا
ناد رمبسعجبگرخمچوگانگویراج
ید
و
ّ
منازگوییعجبدارمهجویدخَمچوگانرا
زهجرانشمراردستوازوصلشمرا
ان
م
ر
مگرهجرانووصلاوسببشدردورمانرا
کجاباشدمراآرامبیرویدارامی
هچندینیارباشدزعشقشوصلوهجرانرا
اگرشدردلمسلطانازینکارمعجعشباید
هر قوهوایاودلمسُخرَهاستشیطانرا
زلراماوگویمههستاوردلمسلطان
ثناراماواخوانماهدستوراستسلطانرا

چهره روز
محمدتقی بهار
محمدتقــی بهار ملقــب به ملکالشــعرا و متخلص به
«بهار» ،شاعر ،ادیب ،نویسنده ،روزنامهنگار ،تاریخنگار و
سیاســتمدار معاصر ایرانی بود .بهار در چهارسالگی به
مکتب رفت و در ششسالگی فارسی و قرآن را به خوبی
میخواند .از هفتســالگی نزد پدر شاهنامه را آموخت و
اولین شــعر خود را در همین دوره سرود .اصول ادبیات
را نــزد پدر فراگرفت و ســپس تحصیات خــود را نزد
میرزا عبدالجواد ادیب نیشــابوری تکمیــل کرد .وقتی
پانزدهساله شد ،اوضاع کشور یعنی مرگ ناصرالدین شاه
و رویکارآمدن مظفرالدین شــاه چنــان بود که پدرش
به این نتیجه رســید که با تغییر اوضاع ،دیگر کسی به
شاعران اعتنایی نخواهد کرد و تقریباً او را از شعر گفتن
منع و تاش کرد تا بهار را به تجارت وادارد.اما این تاش به دو دلیل به نتیجه نرســید ،نخســت اینکه
وی چندان عاقهای به تجارت نداشت ،دوم اینکه پدرش در هجدهسالگی او درگذشت و موفق نشد تا
مانع شاعرشــدن محمدتقی بهار شود .بهار در بیستسالگی به صف مشروطهطلبان خراسان پیوست و
به انجمن سعادت خراسان راه یافت .اولین آثار ادبی-سیاسی او در روزنامه خراسان بدون امضا به چاپ
میرسید که مشهورترین آنها مستزادی خطاب به محمدعلی شاه است .بهار با دیگر شاعران روشنفکر
عصر مشــروطه به خصوص میرزاده عشقی دوســتی و روابط صمیمانه و نزدیکی داشت.آن دو در سال
 ،۱۳0۳در دوره نخســتوزیری رضاخان با همراهی و همکاری هم ،مثنوی معروف «جمهوری نامه» را
در مخالفت با جمهوری رضاخانی سرودند .بهار در  ۱۳2۸روزنامه نوبهار را که ناشر افکار حزب دموکرات
بود ،منتشر کرد و به عضویت کمیته ایالتی این حزب درآمد .این روزنامه پس از چندی به دلیل مخالفت
با حضور قوای روسیه در ایران و مخاصمه با سیاست آن دولت ،به امر کنسول روس تعطیل شد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

ورود نخستین محموله واکسن چینی کرونا (سینواک)
به فرودگاه بینالمللی شهر جاکارتا اندونزی

ورزشی

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند پروتئینی که به
محافظت از ماده ژنتیکی کروناویــروس کمک میکند ،میتواند نقطه
ضعفی برای از بین بردن آن باشــد .پروتئینی که به نظر میرسد برای
تکثیر و گسترش کووید ۱۹-ازم باشد ،یک ضعف بالقوه به شمار میرود
که درمانهای آینده میتوانند آن را هدف قرار دهند .پژوهشــگران بر
این باورند که ایــن مولکول که با نام "پروتئین تراپوســتهای  ۴۱ب"
( )TMEM۴۱Bشــناخته میشــود ،میتواند به شــکلگیری غشای
چربــی بیرونی که به محافظت از ماده ژنتیکــی ویروس هنگام تکثیر
آن میپردازد ،کمک کند .پژوهشــگران نحوه تولید مثل کروناویروس
در ســلولهای آلوده را بــا فرآیندهای مشــابه آن در انواع کشــنده
"فاویویروسها" از جمله آن دسته از ویروسها که به بروز تب زرد،

نقد کتاب کالیگوا
کتاب کالیگوا اولین نمایشنامهی نویســنده الجزایری،
آلبر کامو اســت که در آن به مســئله پوچی میپردازد.
نمایشنامهای که تماماً متکی بر اسناد تاریخی و زندگی
امپراتور روم ،کالیگوا اســت .کامو این کتاب را در سال
 ۱۹۳۸نوشــت و بعدها آن را در فرانسه به روی صحنه
بــرد .در ادامه این مطلب به نقد کتاب کالیگوا خواهیم
پرداخت .کتابهای کامو در ســه دســته تقسیم بندی
میشوند که دســته اول آن درباره موضوع پوچی است.
پیرامون پوچی ،کامو سه کتاب نوشته است که عبارتند
از :بیگانه ،کالیگوا و اسطوره سیزیف .در کتابهای بیگانه
و کالیگوا ،ما شاهد «تجربه احساس پوچی» به واسطه
شخصیتهای داستان هســتیم .در حالی که در کتاب
اسطوره سیزیف کامو نه به تجربه پوچی ،بلکه به «مفهوم پوچی» میپردازد .بنابراین خواندن کالیگوا در
کنار اسطوره سیزیف به درک بهتر فلسفه آلبر کامو کمک میکند .شخصیت اصلی نمایشنامه کالیگوا،
امپراتور جوان کایوس کالیگوا اســت .کسی که شــروع سلطنتش بر روم با آسودگی و فرزانگی همراه
بود اما وقتی مرگ خواهرش – دروسیا – را دید ،به چیزی پی برد که او را دگرگون کرد .کالیگوا به
آگاهی از مرگ ،خود مرگ و هستی مرگ پی برد .امپراتور پس از این حادثه از کاخ میگریزد و تا چند
روز هیچکس از او خبری نمییابد .او هنگامی که به کاخ بازمیگردد آدمی متفاوت است که تاریخ از او
به عنوان فردی نیمه دیوانه یاد میکند .شاید در ابتدا در مورد نمایشنامه کالیگوا دچار سوءتفاهم شویم
و آن را یک نمایشنامه تاریخی در نظر بگیریم .چرا که شخصیت اصلی آن ریشه تاریخی دارد و بسیاری
از بیعدالتیهایی که کالیگوا در نمایشنامه انجام میدهد مستقیم از کتاب سوئیتونیس به نام زندگی
سزارها اقتباس شده که در قرن اول بعد از میاد نوشته شده است.

فرهنگ

بازگشت باشکوه
بیرانوند برای پایان دادن به طلسم نیمکتنشینی در آنتورپ ،یک نمایش دلچسب و تحسینبرانگیز را برابر یکی از آمادهترین تیمهای اروپا کنار
گذاشته بود .دیدار تاتنهام و آنتورپ برای کسانی که در انتظار حضور بیرانوند در فوتبال اروپا و قرار گرفتن او در چارچوب دروازه بودند ،بسیار
دلچســب بود .دروازهبان ایرانی که طی سال های گذشته در فوتبال باشگاهی ایران و تیم ملی خوش درخشیده بود ،اوایل سال جاری برای
رسیدن به رویاهای خود بااخره به فوتبال به بلژیک منتقل شد .بعد از ماهها انتظار و نیمکتنشینی ،سرمربی آنتورپ دیداری دشوار را برای
محک زدن علیرضا بیرانوند در نظر گرفته بود که میتوانست برج آرزوهای او را تخریب کند و شاید نسخه او به دستان ژوزه مورینیو و خط حمله
تیمش بپیچد اما بیرانوند که مدتها در تمرینات حضور داشت ،از نظر ذهنی آماده این بازی شده بود .علیرضا مقابل تاتنهام و مورینیو یکی از
کم نقصترین بازیهای خود را به نمایش گذاشت .او عاوه بر مهار موقعیتها و شوتهای خطرناک بازیکنان تاتنهام ،در بازی با پا و کمک
به مدافعان آنتورپ هم بسیار موفق بود .او با وجود دو گلی که از تاتنهام دریافت کرد ،هشت بار ناجی دروازه تیمش بود .یکی از درخشانترین
واکنشهای او به شوت سون هیونگ مین ،ستاره کرهای بود که اجازه نداد توپ محکم مهاجم آماده تاتنهام به تور دروازه آنتورپ برسد و اگر
خوش شانس بود ،مدافعان تیمش روی گل نخست و ضربه ایستگاهی بیل ،زودتر از وینیسیوس به توپ میرسیدند.

تخت گاز

کارگردانهایی که به تئاتر مجازی راضی نیستند
همه شوق بازیگر تئاتر به این است که روی صحنه برود
و نفس به نفس با تماشــاگر مواجه شود .این رویارویی
مستقیم که بدون هیچ واســطهای انجام میشود ،برای
بازیگر و تماشاگر تئاتر تجربهای است یگانه که در هیچ
مدیوم دیگری یافت نمیشــود و حاا کرونا ،این فرصت
را از بازیگر و تماشــاگر تئاتر گرفته است .درباره حال و
روز فعاان تئاتر در دوران کرونا زیاد گفته و شــنیدهایم
ولی هر از گاهی تاشهایی از ســوی مسئوان صورت
میگیرد تا این دوران ســخت بر خانواده تئاتر آســانتر
بگذرد .به تازگی هم مرکز هنرهای نمایشی اعام کرده
گروههایی که در آستانه یا در میانه اجرای خود به دلیل
تعطیات کرونایی از اجرا بازماندهاند ،میتوانند یک ضبط
حرفهای از اثر خود برای ارایه آن در فضای مجازی داشته باشند و در قبال آن کمک هزینهای تا سقف
 ۳0میلیون تومان دریافت کنند .در همین زمینه ایسنا با چند تن از کارگردانانی که اجرایشان چنین
وضعیتی داشته است ،به گفتگو نشست و دیدگاههای آنان را درباره این طرح حمایتی جویا شد .میکاییل
شهرســتانی که تصمیم داشت نمایش «لبخند با شکوه آقای گیل» را در تماشاخانه سنگلج به صحنه
ببرد ،ترجیح میدهد منتظر بازگشایی سالنهای تئاتر بماند و تمایلی به حضور نمایش خود در فضای
مجازی ندارد .او میگوید :تئاتر آناین برای گروهی مناسب است که اجرای صحنهای خود را انجام داده
باشــند و بعد از اجرا ،کار خود را در فضای مجازی یا آناین هم ارایه دهند تا آن دســته از تماشاگرانی
که موفق نشدهاند نمایش آنان را ببینند ،این فرصت را در مدیومی دیگر به دست آورند .این کارگردان
و بازیگر با سابقه تئاتر اضافه میکند :ما نیز با مدیریت تماشاخانه «سنگلج» صحبت کردهایم و ترجیح
میدهیم منتظر بازگشایی تئاتر بمانیم.

کشف نقطه ضعف جدیدی در
کروناویروس برای از بین بردن آن

تست تصادف ناامید کننده فورد کا در آمریکای جنوبی
پس از هیوندای  ،HB20فورد کا که دومین خودروی پرفروش برزیل اســت در تســتهای تصادف اتین انکاپ شرکت کرده و در کل
صفر ســتاره ایمنی را کسب کرده که عملکردی ناامید کننده است .این خودرو بهصورت استاندارد دارای کیسههای هوای جلویی بوده
اما فاقد کنترل پایداری الکترونیکی میباشــد .فورد کا در تستهای تصادف از جلو و بغل و حفاظت از عابران پیاده شرکت کرده است.
این خودرو که در آمریکای این عرضه میشود  ۳۴درصد امتیازهای بخش حفاظت از بزرگساان ۹ ،درصد حفاظت از خردساان۵0 ،
درصد امتیازات عابران پیاده و تنها  ۷درصد امتیازهای سیســتمهای ایمنی را کسب کرده است .ما به عنوان خریدار باید محصواتی از
خودروســازانی را که محصوات کاس جهانی با استانداردهای ایمنی باا را در برخی بازارها عرضه میکنند قبول نکنیم .این در حالی
است که چنین شرکتهایی در آمریکای اتین محصواتی با سطح ایمنی پایین را ارائه میکنند .اتین انکاپ فورد و هیوندای را به ارتقای
قابلتوجه کا و  HB20تشویق میکند تا سطح ایمنی این خودروها به همان سطح شورولت اونیکس جدید برسد .اونیکس با شش کیسه
هوا و  ESCاستاندارد عرضه شده و توانسته  ۵ستاره ایمنی را برای حفاظت از بزرگساان و خردساان کسب کند .فورد در پاسخ به نتایج
این تستها تصمیم گرفته کا را با کیسههای هوای جانبی و  ESCاستاندارد در تمامی تریم ها عرضه کند

توانایی شنوایی تحت تاثیر
چشمها قرار دارد
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان دادهاند که توانایی
شنیدن تا حدود قابل توجهی تحت تاثیر چشمها قرار دارد .پژوهش
جدیدی نشان میدهد که توانایی ما در شنیدن موثر ،تا حدود زیادی
تحت تاثیر موقعیت چشــمانمان قرار دارد .یافتههای این پژوهش
حاکی از این اســت که توجه شنیداری ما اساسا با توجه بصری در
هم آمیخته است .به عبارت دیگر ،نگاه کردن به منبع صدا میتواند
به بهتر شنیدن آن کمک کند .چگونه ما میتوانیم صحبتهای یک
نفــر را هنگامی که دیگران به طور همزمان صحبت میکنند ،درک
کنیم؟ بینایی ما ،نقش مهمی در کمک به هدایت شنیداری بر عهده
دارد .این مدلها نشــان میدهند که حرکات لب و صورت ،توانایی
پردازش شنوایی را به ویژه برای کسانی که مشکل شنوایی دارند.

خواب ،بهترین درمان
بیماری است
نتایج تحقیقات نشان میدهد که خواب طوانیتر منجر به بهبودی بهتر
میشــود .تعجبآور نیست که مغز ما با افزایش خواب به آسیبدیدگی
واکنش نشان میدهد؛ اما چگونه این اتفاق میافتد؟ مغز از کجا متوجه
آسیب میشــود؟ آیا نوعی پیام دوربرد از زخم به مغز ارسال میشود؟
رهبر گروه تحقیقاتی با بررســی آســیبدیدگی و خواب در کرمها ،به
دنبال پاســخ این ســواات بود .وی اظهار کرد :کرم الگانس سادهترین
حیوانی است که میتوانیم برای مطالعه خواب از آن استفاده کنیم؛ این
مدل به ما امکان میدهد طیف گستردهای از تکنیکهای زیستشناسی
مولکولی را بهطور دقیق با فرایندهای بیولوژیکی اساسی بررسی کنیم.
این گروه کار خود را با جستجوی ژنهای مسئول طوانی شدن خواب
در کرمها آغاز کردند.

