
۲۴۷ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷۴۵۱ مورد جدید کووید۱۹ 
در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد.دکتر سیماســادات 
اری گفــت: تا دیروز ۲۳ آذر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۷ هزار و ۴۵۱ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۸۳۳ نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به یک میلیون و ۱۰۸ هزار و ۲۶۹ نفر 
رسید.اری گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴۷ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۵۲ هزار و ۱۹۶ نفر رســید.به گفته وی، خوشبختانه تا 
کنون ۸۱۲ هزار و ۲۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شــده اند.اری ادامه داد: ۵۷۲۳ نفــر از بیماران مبتا به 
کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

ســخنگوی وزارت بهداشت افزود: تا کنون ۶ میلیون و ۷۰۴ هزار و 
۲۴۷ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.اری 
گفت: در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، ۱۲ شهرستان در 
وضعیت قرمز، ۲۸۸ شهرستان نارنجی و ۱۴۸ شهرستان در وضعیت 

زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بی شک انتقام خون شهید عرصه علم و دانش بر اساس منطق عملیاتی جبهه انقاب اسامی در زمان و مکان مناسب از 
نظام استکبار گرفته خواهد شد.، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه اعطای نشان درجه یک نصر از سوی فرمانده معظم کل قوا 
به خانواده شهید فخری زاده با بیان اینکه طی سالیان طوانی توفیق این را داشتیم در جریان تاش ها و خدمات ارزنده و فعالیت های گرانسنگ تحقیقاتی و 
پژوهشی این شهید واامقام در جنبه های مختلف علمی و پژوهشی باشیم، تصریح کرد: شهید فخری زاده فردی کم نظیر از لحاظ علمی، اخاقی، ایمانی و انقابی 

بود و شهادت این دانشمند برجسته ضایعه ای دردناک برای جامعه علمی و نیروهای مسلح است.....
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سرلشکر باقری:
انتقام خون شهید »فخری زاده« در زمان و مکان مناسب گرفته خواهد شد
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بنویسیم صدام، بخوانیم اردوغان
دکلمه شعر اراز، آراز و در اصل و منظور ارس، ارس توسط رجب طیب 
اردوغان نیم درصد از خصایص پنهان این متهم به فراماسون جاه طلب 
را بر ما کرده که قضیه آنقدر شور است که حتی محمدجواد ظریف 
هم به او خطاب آمیز میگوید: » کسی نمیتواند راجع به سرزمین من 
سخن بگوید«. مخاطبین ارجمندم به یاد دارند که در جریان قره باغ 
سرمقاله ای نوشتم با این عنوان که » درجریان قره باغ با کفر باشیم 
یا تزویر؟«. در این ســرمقاله که چند ماه پیش نوشــته بودم جریان 
اردوغان را که از آذربایجان حمایت میکرد توضیح دادم که این خبیث 
بیش از اینکه به طرفداری از آذربایجان بیاندیشد به امپراتوری ترک 
زبانان می اندیشــد. اما حتما مصالح اقتضا میکرد که ما ارمنستان را 
تحت فشار بگذاریم تا منویات اردوغان از طریق الهام علی اف محقق 
شــود. در آن مقاله آورده بودم که »»آیا تاکنون بفکر کســی رسیده 
که ترکیه در طرفداری از آذربایجان در حمله به ارمنستان بخشی از 
سناریوی  نو عثمانیزاسیون را دنبال میکند؟ در اینکه مناقشه قره  باغ 
دارای ابعاد بســیار زیاد و چند بعدی با امثال منشأهای درون مرزی 
و برون مرزی و منطقه ای و حتی بین المللی اســت و به همین دلیل 
هم بازیگران منطقه ای و بین المللی درگیر در این منازعه شده اند««، 
در توجیــه رفتار ترکیه در همان مقاله آوردم که: »» فرض کنیم که 
ما هیچ رابطه مســالمت آمیزی با ارمنســتان که کشور غیر اسامی 
اســت و ما انان را کافر میخوانیم نداشته و نداریم اما اهداف ترکیه را 
چگونه پشــت این مناقشه نبینیم؟ عاقه ترکیه برای حضور فعال در 
منطقه قفقاز و همکاری و نزدیکی با آذربایجان را می توان در اهداف 
ســلطه جویانه تحلیل کرده و اهم آن اهداف را بوضوح  برشمرد.  اوا 
ترکیه با حمایت از آذربایجان نگاه اســتراتژیک به منطقه قفقاز برای 
ایجاد موازنه راهبردی در رقابت با بازیگران منطقه ای مانند روســیه 
و ایران داشــته و به بســتر افزایش طول مرز مشترک با ایران توجه 
ویژه میکند. ثانیــا اهداف اقتصادی ترکیه در منطقه قفقاز مبتنی بر 
تامین انرژی خود از طریق توسعه و گسترش خط لوله نفتی ) باکو- 
تفلیس- جیهان ( و همکاری با آذربایجان راهبردی قدیمی و فرایندی 
 Neo دور اندیشانه در برداشته و جزئی از راهبرد » نو عثمانیزاسیون
Otomanzaion  « در منطقه است. ثالثا انگیزه ترکیه برای ورود 
به منطقه قفقاز جنوبی با یک نگاه ملی  گرایانه و ایدئولوژیک نیز همراه 
اســت. زبان ترکی، دین و مذهب مشترک باعث گردیده که اردوغان 
نگاه ویژه و آمیخته با حمایت را در مسئله قره  باغ از کشور آذربایجان 
داشته باشد. حال کاما واضح است که برخی هزینه ها که پان ترکیسم 
در ایران انجام میدهد از کدام ابشخور سیراب میشود. هوشمندانه باید 
توجه داشت که  شــرایط حاکم بر منطقه قفقاز به گونه ای است که 
کشورهای داری بحران مانند ترکمنستان و آذربایجان به دلیل عدم 
تــوان در مدیریت بحران و حل و فصل منازعه، با تکیه بر بازیگران و 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مناسبات و اهداف خود را دنبال 
 کنند. لذا موفقیت ترکیه در این منطقه هرگز بســود منطقه نخواهد 
بود. علت اصلــی اینکه ترکیه قصد ندارد آذربایجــان را در پذیرش 
میانجیگری ایران بعنوان شــیخ منطقه متقاعد کند در این موضوع 
خاصه میشود که نقش غیرسازنده بازیگران بین المللی مانند گروه 
مینسک )آمریکا، روسیه و فرانسه( برای حل و فصل مناقشه به دلیل 
اختاف منافع با یکدیگر بســیار حساب شده و پر رنگ است و تداوم 
مناقشه و مهمتر از همه موفقیت آذربایجان هرگز به نفع صلح پایدار 
در این جغرافیا نخواهد بود««. حال با اظهارات اردوغان کاما روشن 
است که جریان غربی، عبری عربی در تدارک ایجاد بلوا در منطقه و با 
هدف تجزیه ایران پیش میرود و شک نداشته ام و نداشته باشید که 
بوی کباب به مشام اردوغان رسیده است. گرچه او نمیداند که گویی 
خر داغ کرده اند. خوش رفتاری دولت روحانی با اردوغان در گذشته 
میتواند هماهنگی و یا خامی دولت روحانی را شــهادت دهد و خطر 
اینجاست که وقتی دشمن در تدارک برنامه ریزی جهت سیاستهای 
تجزیه طلبی رفته این اظهارات اردوغان دم خروس چه نقشه ای است 
که از زبان او افشا شــده است. باید بدانیم که خطر اردوغان امروز از 
صدام بسیار بیشتر اســت. زیرا صدام با هیچ جریانی در داخل حشر 
و نشــر نداشت حتی منافقین هم به دستور لندن بعد از سال ۶۰ به 
صدام پناه بردند اما اردوغان حربه ای با ابزار زبان ترکی و به اصطاح 
پان ترکیسم و هم چنین یارکشی در فرایند همزیستی با دولت ایران 
داشته است. من البته فقط هشدار میدهم و قصد متهم کردن کسی 

را در داخل ندارم.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

دولت در ایحه بودجه ۱۴۰۰ طوری روی فروش طای سیاه حساب باز کرده 
و بر واقع بینانه بودن آن تاکید کرده اســت که از یک سو امید آن می رود اگر 
تحریم ها هم به طور کامل لغو نشد، حداقل از فشار آن کاسته شود و از سوی 
دیگر بیم آن است که امکان فروش نفت طبق پیش بینی وجود نداشته باشد و 
کسری بودجه گریبان کشور را بگیرد. دولت با پیش بینی  فروش ۲.۳ میلیون 
بشــکه نفت در روز با قیمت بشــکه ای ۴۰ دار در ایحه بودجه، گرد و خاک 
زیادی به پا کرد. عده ای معتقدند نگاه دولت بسیار خوش بینانه بوده و احتمال 
کسری بودجه چشم گیری را برای دولت پیش بینی کردند. عده ای دیگر اما این 
میزان را دور از دســترس نمی دانند و بر این باورند که با روی کار آمدن دولت 
جدید در آمریکا، احتمال بازگشــت نفت ایران به بازارهای جهانی وجود دارد. 
در این میان اما کارشناسانی هستند که جدا از نگاه سیاسی، به این موضوع با 
دید فنی نگاه می کنند و اعتقاد دارند بازار جهانی از نظر تقاضا، جایی برای نفت 
ایران ندارد و در مقابل این افراد، عده ای هستند که می گویند مشتریان سنتی 
نفت ایران جایگزینی برای آن پیدا نکرده اند و همچنان چشم انتظار بازگشت 

نفت ایران هستند.

واکنش بهارستانی ها و پاسخ دولت
در این میان مجلس نشــینان نیز به پیش بینی نفتــی دولت اعتراض کردند 
و آن را دور از واقعیــت دانســتند. حتی محمد باقــر قالیباف _رئیس مجلس 
شــورای اسامی_ اتکای دولت به نفت را تکیه بر باد دانست! با اینحال حسن 
روحانی_رئیس جمهور_ پس از ســخن قالیباف همچنان بر این موضوع تاکید 
کرد که »بودجه ارایه شــده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط 
پیش رو در ســال آینده تنظیم شده است. بر اساس شرایطی که بودجه سال 
۱۴۰۰ تنظیم شــده ، این بودجه حاوی پیام های روشــن و متعدد و بیانگر 
وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعاان اقتصادی و 
هم عموم مردم می توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه 
دریافت و مســئوان مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام ها را 

بطور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.«

سیگنال های مثبت پاستورنشینان
به طور کلی باید گفت پاستورنشینان سیگنال های مثبتی از فروش نفت ارائه 
کرده اند. برای مثال روحانی در بخش دیگر ســخنان خود اعام کرده است که 
» به دلیل تحریم های قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت ها روبرو 
شــد ولی با عملی شــدن برجام و رفع تحریم ها، توانستیم در مدت کوتاهی 
فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزار های عملیاتی 
و تجربــه های ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش ســریع تولید نفت 
بیشــتر وجود دارد.«می توان گفت که معنای این جمله روحانی آن است که 
با گذشــت سه ماه پایانی سال، انتظار می رود از ابتدای ۱۴۰۰، تولید و فروش 
نفت ایران افزایش ملموس داشــته باشد. در واقع دولت پیش بینی می کند در 
چند ماه آینده گشایشــی در باب تحریم ها رخ دهد که ممکن است رسمی یا 
شاید فقط یک چراغ سبز به واردکنندگان نفت ایران برای از سر گرفتن خرید 
باشد.همچنین محمدباقر نوبخت_رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور_ در این 
مورد توضیح داده اســت که » بازه یک تا ۲.۳میلیون بشــکه نفت برای سال 
آینده پیش بینی شــده است. در واقع، تخمین زده شده که قطعا یک میلیون 
بشکه نفت در روز به فروش برسد اما هدف اصلی وزارت نفت، تحقق صادرات 
۲.۳ میلیون بشکه ای است. عاوه بر این، نوبخت اعام کرده در صورت تحقق 
نیافتن فروش حداکثری، گزینه پیش روی دولت برای حاصل شدن ۲۳ درصد 

سهم نفت در بودجه، پیش فروش داخلی یا فروش اوراق بدهی نفتی است.«

نگاه به سرنوشت نفت ایران از دید جامعه جهانی
پیش از این ســه موسسه بین المللی میزان بازگشت صادرات نفت ایران را در 
صورت موفق شــدن بایدن در انتخابات آمریکا بررســی کردند. بر این اساس، 

مجمع بین المللی انرژی گفته بود تولید ایران به ســرعت در این ســناریو که 
اکنون محقق شده، بازیابی می شود و میزان صادرات ایران به ۲ میلیون بشکه 
در روز خواهد رســید. بانک ژاپنی MUFG نیز در این باره ادعا کرده بود ایران 
در صــورت پیروزی بایدن می تواند تا پایان ۲۰۲۱ ســطح صــادرات خود را 
به ۲.۴میلیون بشــکه در روز برساند.نشــریه پلتس هم معتقد است ایران در 
یک سال حدود ۱.۵میلیون بشــکه نفت را به بازار باز خواهد گرداند. این سه 
پیش بینی قبل از پیروزی بایدن انجام شــده اند اما جی پی مورگان اخیرا گفته 
صادرات نفت ایران در ســال آینده میادی می تواند به ۱.۲ میلیون بشکه در 
روز برسد مشروط بر اینکه توافقی بین تهران و واشنگتن صورت گیرد. موضوع 
دیگری که مطرح است اینکه اگر مانعی هم برای فروش نفت ایران نباشد، بازار 
که اکنون برای رساندن سطح تقاضا به سطح پیش از شیوع کرونا دست و پنجه 
نرم می کند پذیرای بشکه های ایران خواهد بود یا خیر. مخصوصا اینکه انتظار 
نمی رود بازگشــت کامل تقاضا در ســال ۲۰۲۱ رخ دهد.اداره اطاعات انرژی 
آمریکا نیز در آخرین گزارش ماهانه خود، قیمت برنت در سال آینده میادی 
 ING ،را به طور متوسط ۴۷ دار در هر بشکه پیش بینی کرده است. با این حال
متوسط قیمت برنت را در ۲۰۲۱معادل ۵۵ دار در بشکه تخمین زده و انتظار 
دارد بهای این نفت شاخص در پایان این سال به حدود ۶۰ دار برسد. با فرض 
تخفیف دادن ایران به مشتریانش و همچنین واسطه هایی که در این موضوع به 
کشور کمک می کنند، نفت کشور هم اکنون باید در محدوده ۴۰ دار در بشکه 
معامله شود که حدود ۷ دار از سبد نفتی اوپک در هفته گذشته پایین تر است. 
بنابراین، با پیش بینی موسسات از رشد قیمت ها در سال میادی بعد، احتماا 
از این طریق درآمد مازادی برای کشــور ایجاد شود که بتواند بخشی از کمبود 

حجم فروش نفت را جبران کند.

کارشناسان چه می گویند؟
آنچه که دولت برای سرنوشــت نفت در سال آینده پیش بینی کرده است در 
میان کارشناسان هم مخالفان و موافقانی دارد. برخی کارشناسان ضمن انتقاد 
از اعداد مطرح شــده در ایحه بودجه ۱۴۰۰ برای پیش بینی فروش نفت، بر 
این باورند که میزان صادرات مطرح شده در ایحه بودجه منطقی نیست و این 
مساله می تواند مشــکاتی همچون تورم را برای کشور به دنبال داشته باشد. 
هرچنــد این گروه قیمت نفت ۴۰ داری را با توجه به پیش بینی های ســال 
آینده و شــرایط فعلی منطقی دانستند اما صادرات ۲.۳ بشکه در روز را دور از 
منطق می دانند. به گفته این افراد، در خوشبینانه ترین حالت اگر همه تحریم ها 
برداشته شود و از آن طرف وضعیت به گونه ای باشد که هیچ کشوری به دنبال 
کاهش تولید نباشــد، می توان به تولید حداکثری ایران فکر کرد.البته بر این 
نکته تاکید دارند کف اگر فرض  بر رفع کامل تحریم ها گذاشــته شود و ایران 
بتواند جایگاه خود را در بازار پیدا کند باز هم در صورت تداوم شــرایط فعلی 
بازار جهانی و با توجه به میزان تقاضا در جهان، تمام کشــورها باید بین ۲۰ تا 
۲۵ درصد کاهش تولید داشته باشند، لذا اگر ایران نیز وارد بازار شود، مجبور 
به تابعیت خواهد بود.آن ها همچنین فروش داخلی نفت را غیرممکن می دانند 
و این ســواات را مطرح می کنند که آیا می توان چنین مبلغی را جذب کرد و 
مردم چنین اطمینانی خواهند کرد و اصا اجرای این طرح امکان پذیر است؟ 
نــگاه آمار و ارقامی به این موضوع می  گوید اگر قیمت نفت را ۴۰ دار در نظر 
بگیریم، این عدد در ۳۶۵ روز سال حدود ۱۶ میلیارد دار می شود که این عدد 
را نمی توان از مردم اخذ کرد و باید ســاز و کارهای آن لحاظ شود. در چنین 
شــرایطی دولت آینده دچار یک استقراض گسترده خواهد شد. همچنین اگر 
قرار باشــد از منابع داخلی اخذ شود و با سود به مردم برگردانده شود موجب 
تورم خواهد شد.البته این گروه پیش بینی کرده اند که صادرات ایران در کوتاه 
مدت به ۱.۵ میلیون بشــکه در روز خواهد رســید اما بااتــر از آن باتوجه به 
وضعیت بازار که احتمال دارد ویروس کرونا ۶ ماه و یا یکسال آینده ادامه داشته 

باشد و تعهد اوپک و اوپک پاس به کاهش تولید، دور از ذهن است.
ادامه در صفحه چهارم

جزئیات رشد مثبت اقتصادی از زبان همتی

۶ماهه بدون نفت 1/4 و با نفت 1/3 درصد
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا خبر داد:

 تحویل 3۷ پروژه مهم و تاثیرگذار 
تا شش ماه آینده

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص( گفت: به طور متوسط هر هفته یک پروژه عمرانی را تکمیل و تحویل 
داده ایم و طبق برنامه ریزی های انجام شده ۳۷ پروژه کلیدی را تا پایان فعالیت دولت تدبیر و امید تکمیل کرده 
و تحویل می دهیم.سعید محمد دیروز در نشستی خبری محمد درباره ساخت پروژه مهر خلیج فارس اظهار کرد: 
در بحث پارس جنوبی موضوع استحصال گاز از اعماق زمین و انتقال آن به پاایشگاه های عسلویه در ۲۴ فاز را 
انجام می دهیم و میعانات گازی حاصل از آن به بندرعباس و ستاره خلیج فارس منتقل می شود، بنابراین فاز پارس 

جنوبی برای ما بسیار اهمیت دارد...

به دلیل کسری بودجه1400 صورت می گیرد؛

خطر افزایش 1۲۰۰هزارمیلیاردتومانی نقدینگی

وام جدید کرونا به چه کسانی تعلق می گیرد؟

جزییات آخرین تصمیمات در خصوص سهام عدالت

  لزوم ثبت نام مشموان سهام عدالت 
در سامانه سجام وجود دارد

از آزادسازی سهام عدالت حدود ۸ ماه می گذرد و سهام عدالت همچنان یکی از موضوعات بحت بر انگیز 
بازار ســرمایه اســت. در این گزارش تاش شده اســت تا تجمیعی از نکات مربوط به سهام عدالت ارائه 
داده شــود.باوجود توقف فروش سهام عدالت، اخبار زیادی درخصوص کارت اعتباری سهام عدالت، طرح 

جاماندگان سهام عدالت، ثبت نام در سامانه سجام و... منتشر شده است. 

کارت اعتباری سهام عدالت چیست؟
مشموان سهام عدالت می توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت 
خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با اســتفاده از آن می توانند به مراکز خرید مراجعه کرده و به صورت 
اعتباری خرید کنند. اما تفاوت اصلی آن با کارت های اعتباری خرید کاا این است که دارندگان این نوع 

کارت ها می توانند به جای خرید کاا درخواست وام خرد نیز از بانک ها کنند.

نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت
۳۰ میلیون از سهامداران عدالت، روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کرده اند. این مشموان می توانند 
از دی ماه سال جاری با استفاده از کارت های اعتباری سهام عدالت از بانک های دولتی وام خرد دریافت و 
اقدام به خرید کاا کنند. پرداخت وام با سود ۱۸ درصد خواهد بود و نیازی به ضامن وجود ندارد. درواقع 
ســهام عدالت شخص، ضامن وام وثیقه می شــود. به گفته علیرضا ماهیار، معاون شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، افرادی که روش غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، باید در سامانه سجام 
ثبت نام کنند. پس از اینکه شــرکت سپرده گذاری ســجامی بودن فرد را برای بانک تایید کرد، سهامدار 
می تواند دارایی خود را مشــاهده کند و متوجه شود چقدر دارایی سهام عدالت دارد و متناسب با آن، فرم 
مربوطه را داخل سیســتم بانک پر کند. در واقع فرد بدون نیاز به مراجعه حضوری متوجه می شــود که 
می تواند تا چه میزان تســهیات دریافت کند. برخی بانک ها ۶۰ درصد ارزش روز دارایی فرد و برخی تا 
۱۰۰ درصد هم برای اعطای تسهیات پیش بینی کرده اند که مکانیزم آن بستگی به بانک عامل دارد. در 

نهایت درخواست فرد به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شود.

سهام عدالت جاماندگان
چندین ماه اســت که طرح سهام عدالت جاماندگان در دست بررسی بوده و کمیسیون اقتصادی مجلس 
پیگیر این طرح بوده اســت. براســاس آخرین اطاعات، طرح جاماندگان ســهام عدالت در کمیســیون 
اقتصادی مجلس تدوین شده، در صحن علنی مجلس شورای اسامی اعام وصول شده و درنهایت پس از 
بررسی های کمیسیون اقتصادی، سهام عدالت به دهک های کم درآمد به ویژه جاماندگان نهادهای حمایتی 
مثل کمیته امداد و ســازمان بهزیستی با این اولویت واگذار خواهد شد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، 
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس، طرح جاماندگان سهام عدالت با هماهنگی مرکز پژوهش ها و دولت 
طرح تصویب شده است. گزارش به صحن علنی رفته و در دستور کار صحن علنی است. پس قولی که ما 
به مردم دادیم انجام شده و انشاءاه این سهام پس از تأیید شورای نگهبان به همه افرادی که جزء شش 

دهک پائین جامعه هستند ارائه خواهد شد.

لزوم ثبت نام سهامداران عدالت در سامانه سجام
در مراحل ابتدایی آزادسازی سهام عدالت، سهامداران با مدیریت غیرمستقیم نیازی به ثبت نام در سامانه 
سجام نداشتند، اما مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به اطاعیه سازمان خصوصی 
سازی به سهامداران ســهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، 
توصیه کرد: این سهامداران در سامانه سجام )سامانه جامع اطاعات مشتریان( ثبت نام کنند.سود سهام 
عدالت به حساب این افراد واریز می شد، اما در حال حاضر دریافت مرحله آتی سود سهام، صرفا منوط 
به ثبت نام در ســامانه سجام و داشتن کد بورسی خواهد بود. همچنین سهامداران با ثبت نام در سجام 
می توانند در مدیریت شــرکت ها، از جمله حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده جهت بررســی 
عملکرد و فعالیت مدیران، بررســی تراز نامه و صورت های مالی، تصویب ســود، انتخاب اعضای هیأت 
مدیره و بازرس قانونی شرکت، دریافت سود و اعمال رای در مجامع به صورت الکترونیکی شرکت کنند.

همچنین محمدرضا معتمد، عضو هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار اعام کرد که سهامداران 
سهام عدالت، برای اینکه بتوانند سود سهام عدالت شرکت های سرمایه پذیر را دریافت کرده یا در افزایش 
سرمایه ها شرکت کنند یا وام را متناسب با سهام خود دریافت کنند، حتما باید در سایت سجام ثبت نام 
کنند تا بتوانند از چنین مزایایی برخوردار شوند. باید توجه داشت که سهامدارانی که برای احراز هویت 
در سامانه ســجام زودتر اقدام می کنند، در فرآیند کاری پیشتر خواهند بود. تاکنون ۶۰ درصد افراد از 
طریق سامانه الکترونیکی و غیر حضوری اقدام به ثبت نام کرده اند که مجموع ثبت نام کنندگان به ۲۳ 

چه سرنوشتی در انتظار نفت ایران است؟

 بیم و امیدهای بازگشت نفت ایران به جامعه جهانی
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سرلشکر باقری:گزیده خبر

انتقام خون شهید »فخری زاده« در زمان و مکان مناسب گرفته خواهد شد
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: بی شک انتقام خون 
شهید عرصه علم و دانش بر اساس منطق عملیاتی جبهه انقاب 
اسامی در زمان و مکان مناسب از نظام استکبار گرفته خواهد 
شد.، سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در حاشیه اعطای نشان درجه یک نصر از سوی فرمانده معظم 
کل قوا به خانواده شــهید فخری زاده با بیان اینکه طی سالیان 
طوانی توفیق این را داشــتیم در جریــان تاش ها و خدمات 
ارزنــده و فعالیت های گرانســنگ تحقیقاتی و پژوهشــی این 
شهید واامقام در جنبه های مختلف علمی و پژوهشی باشیم، 
تصریح کرد: شــهید فخری زاده فردی کم نظیر از لحاظ علمی، 
اخاقی، ایمانی و انقابی بود و شــهادت این دانشمند برجسته 
ضایعه ای دردناک برای جامعه علمی و نیروهای مســلح است.

وی افزود: ان شــاءاه به برکت تاش های خالصانه و بی ادعای 
این شهید واامقام، شاگردان و همکاران این شهید راه پر فروغ 
او را ادامــه خواهند داد و ســنگری را که این شــهید در آن به 
تولید علم و دانش می پرداخت با همت و تاش هرچه بیشــتر 
حفظ خواهند کرد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با آرزوی 
علّو درجات معنوی برای شــهید فخری زاده گفت: تاش های 
او موجب ترس و دلهره نظام ســلطه و اســتکبار شد.سرلشکر 
باقری، بی ادعایی، اخاص، گمنامی و تاش شــبانه روزی در 
جهت حفظ و ارتقاء امنیت ایران اسامی را از جمله ویژگی های 
بارز شهید فخری زاده دانست و توجه ویژه مقام معظم رهبری 
نسبت به این شهید واامقام را امری مهم و بسیار ویژه توصیف 
و خاطرنشــان کرد: مقام معظم رهبری با اهدای نشــان درجه 

یک نصر به این شــهید واامقام بــه پاس خدمات و تاش های 
ارزنده شــهید در طول دوران پربرکت انقاب اسامی موافقت 
فرمودند.وی، درجه یک نصر را ویژه محققین، پژوهشــگران و 

شــخصیت هایی برجسته ملی که جبهه دفاعی نظام اسامی را 
پشــتیبانی و حمایت می کنند عنوان کرد و افزود: براین اساس 
مقــام معظم رهبری بااترین رتبه آن را که نشــان )درجه یک 

نصر( است برای این شهید واامقام که عمر با ارزشمند خود را 
در راستای پشتیبانی و حمایت از جبهه انقاب اسامی مبذول 
داشته اند در نظر گرفتند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نشان 
اهدای نشــان ارزنده نصر از سوی فرمانده معظم کل قوا و مقام 
معظم رهبری را مایه افتخار، ســربلندی و عزت مســتدام بیت 
معظم شــهید فخری زاده برای تمام نسل ها دانست.سرلشکر 
باقری با اشــاره به اینکه از زمان شهادت دانشمند هسته ای و 
دفاعی کشور، دشمنان ملت ایران اسامی خواب راحتی را تجربه 
نکرده و همواره در هراس، نگرانی و اضطراب به ســر می برند، 
تاکید کرد: بی شــک انتقام خون شهید عرصه علم و دانش بر 
اســاس منطق عملیاتی جبهه انقاب اسامی در زمان و مکان 
مناســب از نظام استکبار گرفته خواهد شــد و شیطان بزرگ 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند که تقاص این جنایت را پس 
خواهند داد.وی در بیان اهمیت سازمان پژوهش و نوآوری های 
دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز، تصریح کرد: 
مراکز تحقیقاتی فراوانی در ارتش جمهوری اسامی ایران، سپاه 
پاسداران انقاب اسامی و سایر نیروهای مسلح به کار و فعالیت 
مشغول اند اما سازمان تحت مدیریت شهید دکتر فخری زاده به 
عنوان یک مجموعه خاص و ویژه با تکنولوژی و فن آوری های 
دفاعی باا با جمعی از محققین و دانشــمندان، موجب خدمات 
شایان توجهی به نیروهای مســلح شده است.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: بی تردید مسیر پر فروغی را که دانشمند 
شهید دکتر فخری زاده در پیش گرفته بود، با استحکام، دقت و 

سرعت هر چه بیشتر ای پیموده خواهد شد.

عراقچی:
سند راهبردی ایران و افغانستان به زودی 

نهایی می شود
معاون سیاســی وزیر خارجه گفت: ســند راهبردی ایران و افغانستان ۵ بخش 
دارد که ۴ بخش آن نهایی شــده و فقط بخش امنیتی این سند مانده است که 
به زودی نهایی می شود. سید عباس عراقچی، در حاشیه سفر به کابل و دیدار با 
مقامات عالی رتبه افغانستان در گفت وگو با خبرگزاری ایران پرس در کابل، درباره 
اهمیت رایزنی های فشــرده دو کشــور تصریح کرد: ایران و افغانستان دو کشور 
همســایه هستند و منافع و نگرانی مشــترک دارند.معاون سیاسی وزیر خارجه 
افزود: افغانستان درگیر مشکات متعدد بوده است و همواره مردم و دولت ایران 
در کنار مردم و دولت افغانستان هستند.عراقچی خاطرنشان کرد: این همراهی 
نشــان می دهد صلح و ثبات در افغانســتان، صلح و ثبات در ایران بوده و رفاه و 
پیشرفت مردم افغانستان ارتباط مستقیم با پیشرفت مردم ایران دارد و این یک 
واقعیت راهبردی است.معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: فکر می کنم همه 
مردم افغانستان اذعان دارند که منشاء مشکات این کشور در ۴۰ سال گذشته 
از جاهای مختلف و جانب کشورهای دیگر بوده است.معاون سیاسی وزیر خارجه 
گفت: آسیب هایی که افغانستان در ۴۰ سال گذشته خورده، هیچ کدام از ناحیه 
ایران نبوده است.به گزارش کانال اخبار معاون سیاسی وزارت خارجه،  عراقچی با 
بیان اینکه برای رایزنی درباره سند جامع راهبردی بین ایران و افغانستان به کابل 
سفر کرده است ابراز امیدواری کرد، این دور از مذاکرات در کابل، دور پایانی باشد، 
چرا که پیشــرفت های خوبی درباره این سند حاصل شده است.معاون سیاسی 
وزیر خارجه با بیان اینکه امیدواریم دیروز جمع بندی نهایی درباره ســند جامع 
راهبردی انجام شود اظهار کرد: سند جامع راهبردی چشم انذار روابط بلندمدت 
ایران و افغانســتان را ترسیم و اصول این روابط مشخص می کند و نقش مهمی 
در تحکیم روابط دو کشور دارد. عراقچی همچنین درباره برخی اظهارنظرها در 
زمینه مکان مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گفت: مذاکرات صلح افغانستان 
در دوحه، مذاکراتی بین خود افغان هاست و کشوری نباید در جزئیات آن دخالت 
کند و محل مذاکرات در حالت ایده آل باید در داخل افغانســتان باشــد و البته 
فقط افغان ها در این زمینه تصمیم می گیرند.وی تصریح کرد: من خیلی امیدوار 
هســتم که در جریان همین ســفر بتوانیم آن را کامل کنیم و اگر نهایی شود، 
سند توسط رئیسان جمهوری دو کشور امضا خواهد شد و چشم انداز درازمدت 
روابط دو کشــور را مشــخص می کند.عراقچی افزود: این سند اصولی را که بر 
روابط بین دو کشــور باید حاکم باشد، تعیین می کند و چراغ راه روابط کابل و 
تهران در طول ســال های آینده خواهد بود.معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در 
ادامه گفت: ســند راهبردی بین دو کشور به گونه ای تکمیل شده است که هر 
دو طرف ایران و افغانستان احساس برد-برد دارند و خواسته های اصلی دو طرف 
رعایت شــده و در عین حال به نفع هردو طرف است.این مقام بلند پایه وزارت 
خارجه ایران افزود: قطعاً تا وقتی که دو طرف از نهایی شــدن ســند جامع ابراز 
رضایت نداشته باشند و به خواست خود نرسند، سند امضا نخواهد شد، اما حاا 
ما نزدیک به نقطه ای هســتیم که دو طرف از آن راضی باشند.به گزارش کانال 
اخبار معاون سیاسی وزارت خارجه، وی همچنین اعام کرد: ایران و افغانستان 
دو کشــور همسایه هستند و روابط تاریخی و طوانی با ارتباطات مردمی بسیار 
گسترده ای دارند که باعث گردیده همکاری ها و روابط تجاری از گذشته های دور 
داشــته باشند، حاا هم با گذشت هر سال رو به افزایش است.عراقچی گفت: به 
هراندازه که دو کشور بر زیرساخت های تجارت و همکاری های اقتصادی بین دو 
کشــور توجه و کمک کنند، باعث رشد فوق العاده این همکاری خواهد شد.این 
مقام ایرانی افزود: راه آهن خواف-هرات اولین خط آهنی است که دو کشور را به 
هم وصل کرده و بدون تردید باعث شکوفایی اقتصادی دو طرف مرز خواهد شد 
و روند تسهیل و تسریع انتقال کاای بازرگانی و مسافر را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: با استفاده از این خط آهن قیمت کااها کاهش خواهد یافت و 
برعکس صادارات دو کشور گسترش می یابد و حتماً این خط برکات زیادی برای 
دو ملت خواهد داشــت که ما باید تاش و سرمایه گذاری بیشتری برای توسعه 
زیر ساخت ها داشته باشیم و کمک کنیم به ارتباطات مطلوبی که بین دو کشور 
وجود دارد برسیم و همچنین آن را بیشتر گسترش دهیم.عراقچی اضافه کرد: ما 
عاقه داریم که همکاری بیشتر داشته باشیم، تا ادامه خط آهن خواف-هرات به 
مقاصد دیگری در مرزهای شــمال و جنوب افغانستان هم برسد، اما این احتیاج 
به سرمایه گذاری دارد.وی افزود: ایران برای تأمین سرمایه به دلیل تحریم ها در 
سال های اخیر با مشکاتی مواجه شده است و راه آهن خواف-هرات را علیرغم 
تحریم ها ساخت و این نشــان می دهد که این تحریم ها بطور واقع تحریم هایی 
شکســت خورده است.این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرد که دو کشور در آینده 
بتواننــد قابلیت های خــود را بکار گرفته و این خط آهــن را امتداد دهند تا به 
مســیرهای دیگری در داخل افغانستان برسد و به سوی آسیای میانه هم برود.

عراقچی در باره ادامه کشــت و تولید مواد مخدر در افغانستان گفت: کمک های 
کشورهای غربی که برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر اعام می کنند صورت 
گرفته و مقدار کمکی را که مدعی هســتند انجام می دهند، به نظر من کفایت 
نمی کرده و کارآیی ازم را نداشــته است.وی گفت: نشانه های آن این است که 
تولید مواد مخدر بجای کاهش رو به افزایش بوده و به ســطح باایی رســیده و 
فکر می کنم که مبارزه با مواد مخدر عزم و اراده جدی بین المللی را می خواهد 
که هم در داخل افغانســتان و همینطور از سوی کشورهای منطقه و در سطح 
بین المللی با این پدیده خطرناک باید بصورت جدی مقابله شــود.معاون وزارت 
خارجه ایران تأکید کرد: ما در ایران از تولید مواد مخدر در افغانستان آسیب های 
زیادی دیده ایم. هم از ورود مواد به داخل و بازارهای ایران و هم از انتقال آن از 
مسیر ایران به کشورهای دیگر که باعث شده گروه های تبهکار و قاچاقچیان این 
پروژه مشکات زیادی را ایجاد کنند.وی افزود: کشورهای اروپایی که مقصد این 
مواد است باید بیشتر به مسئولیت خود عمل کنند و برای جلوگیری از تولید و 
انتقال آن با دولت افغانستان همکاری کنند.عراقچی در باره دست داشتن غرب 
در تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان گفت: اطاعاتی وجود دارد که باندهای 
مافیایی خارجی هم در تجارت مواد مخدر دخیل هستند، زیرا پول زیادی در این 
حوزه وجود دارد و این باعث می شود که افراد زیادی به سمت مواد مخدر گرایش 
پیــدا کنند. ماهم اطاعاتی داریم که باندهای قاچاق خارجی متصل به باندهای 

موجود در افغانستان هستند.

سفیر فرانسه به وزارت خارجه احضار شد
ســفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شــد. در پی صدور بیانیه روز 
گذشته وزارت خارجه فرانســه در مورد روح اه زم، دیروز فیلیپ تیه بو، سفیر 
فرانســه در تهران از سوی دســتیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه 
احضار و مراتب اعتراض رســمی جمهوری اســامی ایران به بیانیه یاد شده به 
وی اباغ شد. سفیر فرانسه اظهار داشت مراتب را به مقامات کشورش منعکس 
خواهد کرد.همچنین در پی بیانیه های مداخله جویانه روز گذشــته ســخنگوی 
ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آلمان در مورد روح اه زم 
، دیروز )یک شــنبه( سفیر آلمان در ایران نیز به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به 

وزارت خارجه احضار شد.

امیر حاتمی:
 کمیسیون امنیت ملی با پیشنهادات تقویت 

بنیه دفاعی موافقت کرد
وزیر دفاع از موافقت اعضای کمیســیون امنیت ملی مجلس با پیشنهادات حوزه 
نیروهای مسلح درباره تقویت بنیه دفاعی خبر داد. امیرحاتمی وزیر دفاع در حاشیه 
نشست دیروز )یکشنبه 23 آذر( کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســامی در توضیح این جلسه گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس همواره پشــتیبان مستحکم حوزه دفاعی نیروهای مسلح بوده و 
همانند سال های گذشته بعد از ارائه ایحه بودجه نشستی را برگزار کرده که ما 
در این جلسه توضیحاتی پیرامون کلیات بودجه ارائه دادیم.وزیر دفاع افزود: برخی 
از موارد در این حوزه نیازمند توجه بیشتر کمیسیون امنیت ملی است که در این 
نشست به آن ها اشاره کردیم و در قالب پیشنهادات روشن به خصوص در حوزه 
تقویت بنیه دفاعی با نمایندگان صحبت کردیم، پیشنهادات به رأی گذاشته شد 
و با نظر موافق اکثریت قاطع تائید شد تا این پیشنهادات برای تقویت بنیه دفاعی 
به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شد.امیر حاتمی در ادامه یادآور شد: اکثر مسائل 
ما در حوزه بودجه دفاعی اســت و موضوعات جاری مورد توجه قرار گرفته، البته 
در شکل، اختاف نظری با سازمان برنامه و بودجه داریم؛ یعنی در چگونگی درج 
این منابع اختاف نظر است اما در مورد اصل این حوزه توجهات خوبی شده است.

سرلشکر موسوی:
ملت ایران هیچگاه از خون پاک فرزندان 

برجسته خود نخواهد گذشت
فرمانده کل ارتش گفت: ملت بزرگ ایران هیچگاه از خون پاک فرزندان برجسته 
خود نخواهد گذشت.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
در مراسم اهدای نشان نصر درجه یک از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا به 
دانشمند شهید محسن فخری زاده با بیان اینکه ملت بزرگ ایران هیچگاه از خون 
پاک فرزندان برجســته خود نخواهد گذشت تصریح کرد: دیروز به نمایندگی از 
ارتش سرافراز جمهوری اســامی ایران، آحاد فرماندهان و کارکنان غیور ارتش 
مراتب احترام و تبریک و تســلیت خود را به خانواده شهید دکتر محسن فخری 
زاده اعام می دارم.وی تکریم و تجلیل از مقام شــامخ دانشــمند شهید محسن 
فخری زاده را پاسداشت علم و دانش و فرهیختگی فرزندان برومند ایران اسامی 
دانســت و افزود: این شــهید واامقام در سخت ترین شرایط تحریم در مقابله با 
نظام سلطه توانستند قله های پیشــرفت و ترقی را طی کرده و ایران اسامی را 
علیرغم همه دشــمنی ها و هجمه های سخت و نرم استکبار جهانی به جایگاه 

واقعی خود نائل کنند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد
ضرورت همکاری دستگاه قضایی و اتحادیه 

های صنفی در مسیر کنترل قیمت ها
در جلسه دیروز یکشنبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه 
های جهاد کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کااهای 
اساســی در سال آینده ارائه شد. پس از ارائه این گزارش ها، سازوکار پیشنهادی 
دولت در خصوص نحوه تامین و توزیع کااهای اساســی، با ماحظه پیش بینی 
درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت 
و فساد در فرایند تامین تا مصرف کاا تشریح و ارزیابی شد.رئیس جمهور  در این 
جلسه گفت: در شــرایط جنگ اقتصادی همه تاش دولت بر این بوده که برغم 
فشارهای تحریمی، مشکات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین 
کااهای اساســی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
جامعه بوده است .حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار 
داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نســبی کااهای اساسی، نرخ تورم درکشور 
و همچنیــن ایجاد رفاه نســبی در جامعه را از مهمترین اهــداف دولت عنوان و 
تاکید کرد: سیاست کان تامین و تخصیص ارز کااهای اساسی نباید زمینه ای 
برای رانت جویی و فساد شود.روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی 
سیاســت کان ارزی و تجاری کشــور باید تاش کرد، همزمان، وزارتخانه های 
صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط موظف شده اند در چارچوب 
یــک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظــام توزیع و نظارت بر قیمت کااها 
را به شــکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.رئیس جمهور ادامه داد: در ســازوکار 
پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کااهای اساسی با محوریت افزایش رفاه 
عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی ازم، در یک حرکت نظام 
مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.روحانی تاکید کرد: در این ساز 
وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف 

کاا، مورد توجه قرار گرفته است.

نمایندگان مجلــس با صدور بیانیه ای در واکنش به 
اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه، آورده اند: ادبیات 
او بسیار تعجب انگیز و غیرپذیرفتنی است و شدیدا 
آن را محکوم می کنیم.، ســید محســن دهنوی در 
جلسه علنی دیروز )یکشنبه( مجلس شورای اسامی 
بیانیه بیــش از 22۵ نماینده مجلس درباره وقایع و 

مواضع اخیر رئیس جمهور ترکیه را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده اســت: مــا نمایندگان مجلس 
شورای اسامی از اســتان های شمال غرب و سایر 
اســتان ها، ضمن محکومیت ادبیات تفرقه پراکنانه 
فوق و تاکید بر تمامیت ارضی، آبی و آســمان پاک 
کشــور بزرگ ایران و آرمان های انقاب اسامی و 
رهنمودهای ولی امر مسلمین حضرت آیت اه امام 
خامنه ای )مدظله العالی( و اصول قانون اساســی از 
ًة  ُتُکْم أَُمّ جملــه اصل ۱۱ به حکم آیه »إَِنّ هــِذهِ أَُمّ
واِحَدًة َو أَنَا َربُُّکْم َفاْعُبُدوِن« همه مسلمانان یک امت 
هستند و دولت جمهوری اسامی ایران موظف است 
سیاســت کلی خود را بر پایه ائتــاف و اتحاد ملل 
اســامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا 

وحدت سیاســی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسام 
تحقق بخشد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی

ملت عزیز و غیور ایران
بکارگیــری ادبیات تفرقه آمیز رئیس جمهور ترکیه 
آقای رجب طیب اردوغان که انتظار ُحسن همجواری 
و تاش در جهت وحدت جهان اسام و ایجاد صلح 
و ثبات در منطقه از ایشــان می رود، بسیار تعجب 
برانگیز و غیرپذیرفتنی است و شدیداً آن را محکوم 
می کنیم.ادبیاتی که یادآور تحمیل داغی جانســوز 
بر پیکر ســرزمین بزرگ ایران و جدایی تحمیلی و 
ناخواســته بخش مهمی از پاره تن ملت ایران بود. 
اشعاری که هم سراینده آن و هم خواننده آن همانا 

ایرانیان عزیز و داغدیده از فراق فوق می باشند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسامی از استان های 
شــمال غرب و سایر اســتان ها، ضمن محکومیت 
ادبیات تفرقه پراکنانه فوق و تاکید بر تمامیت ارضی، 
آبی و آســمان پاک کشور بزرگ ایران و آرمان های 

انقاب اســامی و رهنمودهای ولی امر مســلمین 
حضرت آیت اه امام خامنــه ای )مدظله العالی( و 
اصول قانون اساســی از جمله اصل ۱۱ به حکم آیه 
ًة واِحَدًة َو أَنَــا َربُُّکْم َفاْعُبُدوِن«  ُتُکْم أَُمّ »إَِنّ هــِذهِ أَُمّ
همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری 
اســامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر 
پایه ائتاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و کوشش 
پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی جهان اسام تحقق بخشد و همراه با مردم 
عزیزمان، نمایندگان همه استان های کشور این نوای 
دلنشین را یادآور می شویم.همه با یک نام و نشان، 
به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه 
زنان، به صابت ایران کهن، ز صابت ایران جوان؛ و 
بار دیگــر ضمن تاکید بر یکپارچگی ملت بافرهنگ 
و ریشــه دار ایران اســامی و هم نوا با ده ها هزار 
شهید و جانباز مدافع این مرز و بوم از خطه سرسبز 

و شهیدپرور آذربایجان فریاد سر می دهیم:
»آذربایجان، از حضرت آیت اه خامنه ای، انقاب و 

ایران جدا نمی شود.«

بیانیه نمایندگان:
ادبیات اردوغان غیرقابل پذیرش است

وزیر دادگستری: 
دسترسی کودکان به فضای امن مجازی 

مطالبه جدی ما است
وزیر دادگستری گفت: امکان دسترسی کودکان به فضای مجازی امن و سالم 
یکی از اهداف بزرگ شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
و از مطالبات جدی ما از دســتگاه های متولی است.به گزارش روابط عمومی 
وزارت دادگستری سیدعلیرضا آوایی در جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی 
کنوانســیون حقوق کودک که صبح دیروز به ریاســت وزیر دادگستری و از 
طریق وبینار برگزار شد گفت: ما به دنبال فراگیر کردن آموزش حقوق کودک 
و تبدیل آن به یک فرهنگ و باور عمومی در ســطح جامعه هســتیم و در 
این راســتا آموزش خانواده ها برای ایجاد ارتباط بهتر و موثر تر با کودکان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.وی همچنین تاکید کرد: در شرایط کنونی 
و بــا توجه به محدودیت های ایجاد شــده به واســطه پاندمی کرونا، امکان 
دسترسی کودکان به فضای مجازی امن و سالم، یکی از اهداف بزرگ شورای 
هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و از مطالبات جدی ما از کلیه 
مسئولین ذیربط و دستگاه های متولی است.رئیس شورای هماهنگی مرجع 
ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در 
خصوص کودکان خیابانی باید از برگزاری همایش و سمینار فراتر رفته و با کار 
جدی به دنبال کاهش آمار در این رابطه باشیم افزود: کار آموزش و پرورش 
در رابطه بــا آموزش بیش از ۵۰۰ نفر از کودکان اتباع دیگر کشــورها یک 
حرکت بسیار با ارزش بوده که می بایست در جهت معرفی و اطاع رسانی در 
این خصوص در سطح بین المللی اقدامات قابل قبولی صورت گیرد؛ چرا که 
بدون شک آثار فرهنگی و مهم و مثبتی در پی خواهد داشت.آوائی در پایان 
بر لزوم بهره مندی از ظرفیت مردمی و ســازمان های مردم نهاد در پیشبرد 
اهداف بزرگ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد.محمود عباسی، 
دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک نیز در این جلسه ضمن گرامی 
داشــت هفته پژوهش و روز حقوق بشر اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که در 
اسام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود.وی با بیان این مطلب که در 
شرایط پاندمی کرونا یکی از دغدغه های جدی ما استفاده کودکان از فضای 
مجازی است گفت: ضمن اینکه ایجاد فضای مجازی امن برای کودکان یکی از 
خواسته های ما است باید نگاه ما بیشتر معطوف به صدا و سیما باشد.عباسی 
همچنین اعام کرد: ایجاد کارگروه هنر و خاقیت در ذیل شورای هماهنگی 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را در دستور کار داریم چراکه باور داریم 
باید به دنبال کشــف اســتعدادهای کودکان باشیم و در این راستا مسابقات 
هنری و استعداد یابی در زمینه های مختلفی از جمله نقاشی، داستان نویسی 
و عکاســی و غیره را در استان های مختلف برگزار کرده ایم.دبیر مرجع ملی 
کنوانسیون حقوق کودک با بیان این نکته که قانونگذار، بازماندگی از تحصیل 
را وضعیت مخاطره آمیز می داند، بر لزوم اهتمام جدی تر دستگاه های متولی 

و به ویژه وزارت آموزش و پرورش به این موضوع تاکید کرد.

بادامچیان در دیدار اعضای حزب موتلفه با خانواده شهید فخری زاده
 دشمنان تحمل پیشرفت و توان رقابت با 

دانشمندان ما را ندارند
دبیرکل حزب موتلفه اسامی در دیدار خانواده شهید فخری زاده گفت: دشمنان تحمل 
پیشــرفت های هسته ای و موشکی دانشــمندان ایرانی و توانایی رقابت با آنها را ندارند و 
به منظور جلوگیری از پیشــرفت های کشور دســت به حذف دانشمندان ما می زنند.به 
گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اســامی، اسداه بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه 
اســامی به همراه رییس و اعضای شورای مرکزی و نیز جمعی از اعضای حزب موتلفه 
اسامی اســتان تهران با خانواده شهید محسن فخری زاده دیدار و شهادت او را تبریک 
و تسلیت گفتند.دبیرکل حزب موتلفه اسامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره 
دانشمند شهید فخری زاده اظهار کرد: دشمنان تحمل پیشرفت های هسته ای و موشکی 
دانشمندان ایرانی و توانایی رقابت با آنها را ندارند و به منظور جلوگیری از پیشرفت های 
کشور دست به حذف دانشــمندان ما می زنند.بادامچیان افزود: دشمنان باید بدانند که 
با این حرکات ددمنشــانه و غیرانسانی کوچک ترین خللی در پیشرفت کشور به ویژه در 
حوزه های هســته ای و نظامی پیش نخواهد آمــد، بلکه تجربه ثابت کرده که خون پاک 
این شهیدان عزیز به حرکت پیشرفت کشور شتاب بیشتری داده است.وی تصریح کرد: 
عوامل مــزدور این ترور کور باید بدانند که خون پاک این شــهدا خداوند جبار، قهار و 
منتقم اســت که با دســت مؤمنین انتقام خون این شهید و دیگر شهدا همچون شهید 
حاج قاسم سلیمانی را با عزت و اقتدار خواهد گرفت و اینگونه اقدامات ناجوانمردانه هیچ 
خللی در اراده پوادین و ایســتادگی ملت غیور ایران و ارتش رشید اسام ایجاد نخواهد 
کرد، بلکه خون شهدای ارشد هسته ای در امتداد خون شهدای ترور، به حول و قوه الهی 
تومار ننگین صهیونیست ها و دشمنان انقاب اسامی را در هم خواهد پیچید.بادامچیان 
تاکید کرد: پرورش یافتگان مکتب شهادت و شاگردان این شهید عزیز راه او را با اقتدار 

و شجاعت ادامه خواهند داد.

در پیامی به رییس مجلس موسسان ونزوئا؛
قالیباف برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس 

ونزوئا را تبریک  گفت
رییس مجلس شورای اسامی در پیامی به رییس مجلس موسسان جمهوری بولیواری 
ونزوئــا برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس نماینــدگان ونزوئا را تبریک گفت.به 
گــزارش خانه ملت، محمد باقر قالیباف در پیامی خطاب به »دیوســدادو کابیو« اظهار 
کرد: مایلم بهترین تبریکات خود را به مناسبت برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی 
جمهوری بولیواری ونزوئا صمیمانه ابراز کنم.رییس مجلس در این پیام تصریح کرد: با 
تأکید بر سیاســت راهبردی دو کشور در حفظ استقال و مبارزه با اقدامات سلطه گرانه 
آمریکا و مقابله با تحریم های ظالمانه دولت آن کشور و ضمن تأکید بر نقش مهم مراودات 
پارلمانی در تقویت روابط دوســتانه، امیدوارم در دوره پیش رو با بهره مندی از ظرفیت 
و توانمندی های بالقوه دو کشــور و بهره گیری از دیپلماسی پارلمانی، همکاری های فی 

مابین در عرصه های گوناگون، بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.
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استانها به دلیل کسری بودجه1400 صورت می گیرد؛

خطر افزایش ۱۲۰۰هزارمیلیاردتومانی نقدینگی
بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کســری دارد در صورتی که این مقدار با 
ظرفیت فعلی بازار بدهی به صورت اوراق منتشر شود باز ۱۷۵ هزار آن به صورت کسری 
باقی می ماند. بودجه ۱۴۰۰ از جهات مختلف دارای اهمیت فراوانی اســت. از یک سو 
تورم در کشور رو به رشد است و نباید منابع آن موهومی دیده شود تا با رشد نقدینگی 
به ادامه روند صعودی آن دامن بزند و از طرف دیگر کشور به دلیل تحریم ها با کاهش 
فروش نفت مواجه است و بهترین فرصت برای قطع وابستگی درآمدهای کشور به نفت 
اســت.نگاهی به منابع و مصارف ایحه بودجه سال آینده کشور نشان می دهد بودجه 
کشور نه تنها وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد بلکه بسیاری از 
منابع آن عمًا محقق نخواهد شد و مستقیم یا غیر مستقیم منجر به اضافه شدن پایه 
پولی خواهد شد. در این ایحه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت فروش نفت و گاز 
پیش بینی شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق پیش فروش نفت منتشر خواهد شد. 
البته دولت این اجازه را پیدا می کند که هر میزان از منابع فروش نفت که محقق نشد 
را با انتشار اوراق پیش فروش نفت جبران کند. این در حالی است که در ۷ ماهه سال 
جاری تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت محقق شده است. همچنین 
این رقم نسبت به پیش بینی قانون بودجه ۹۹ بیش از ۴ برابر شده است.وابستگی ایحه 
بودجه ۱۴۰۰ به نفت به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان )مجموع فروش و پیش فروش نفت( 
خاصه نمی شود بلکه دولت در این ایحه به منابع صندوق توسعه ملی نیز برای جبران 
برخی هزینه ها دســت اندازی کرده اســت. در تبصره ۱ این ایحه، دولت این اجازه را 

دریافت می کند که ۱۸ درصد کمتر به صندوق توسعه ملی واریز کند و این مبلغ بعدها 
به صندوق بازگردد. در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس معتقد است طبق تجربه گذشته این مبالغ به صندوق باز نمی گردد و نوعی وام 
باعوض تلقی می شود. طبق برآورد بودجه این رقم ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

کسری 320 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400
عاوه بر آنکه به احتمال قوی فروش این میزان از نفت غیر ممکن اســت برای بررسی 
ابعاد تورمی این ایحه باید منابع دیگر بودجه ۱۴۰۰ و میزان تحقق آنها را نیز بررسی 
کرد. مرکز پژوهش های مجلس میزان تحقق هر یک از منابع و کســری نهایی بودجه 
را تخمین زده است. بر اســاس گزارش بازوی مشورتی مجلس شورای اسامی عمده 
منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش نفت، پیش فروش نفت، درآمدهای عمومی )مالیات 
و …(، فروش اوراق بدهی و واگذاری اموال و ســهام شرکت های دولتی تامین می شود 
کــه در صورت فروش روزانه ۸۰۰ هزار بشــکه نفت، تحقــق ۹۰ درصدی درآمدهای 
عمومی )مالیات و…( و واگذاری ســهام و اموال شــرکت ها، به فروش رسیدن تمامی 
۵۵ هزار میلیارد تومانی که بابت انتشــار اوراق بدهی در بودجه دیده شده است و عدم 
انتشار اوراق پیش فروش نفت )به دلیل آسیب ها(، کسری بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومان خواهد بود.مطابق با برآوردهای کارشناســی، با فرض عدم تغییر قوانین 
و مقررات فعلی درباره الزام صندوق های ســرمایه گذاری و بانک ها به خرید اوراق دولت 

و عدم افزایش نرخ بازده اوراق از ســطح کنونی )بازه ۲۰ تا ۲۱ درصد( ظرفیت خرید 
اوراق مالی اسامی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان )مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در 
بودجه( برآورد می شود.بنابراین با فرض فوق از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مذکور 
همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می ماند که می تواند 
مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد. با توجه به اینکه رشد 
پایه پولی در شهریور ماه ۹۹، ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است این رقم می تواند به 
افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شــده و تورم شدیدی را به 
همراه داشته باشد.عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز در گفتگوی ویژه خبری از 
رشد پایه پولی در صورت در دسترس نبودن منابع خبر داد. وی با تأکید براینکه زمانی 
که ارز در دســترس نیست، باید پول به چاپ برسد، گفت: امسال تنها یک مورد چاپ 
پول برای تامین بودجه صورت گرفت که آن هم برداشت یک میلیارد یورو از صندوق 
توسعه ملی است از ابتدای سال تا به حال بابت تبدیل تقریباً ۷۰۰ میلیون یورو حدود 
۱۶ هزار میلیارد پرداخت شده که ۵ درصد پایه پولی را افزایش داده است.طبق تجربه 
سال های گذشته تغییرات اساسی در ایحه بودجه باید از طریق دولت صورت گیرد و 
مجلس نمی تواند متن را دچار دگرگونی کند بنابراین با توجه به بیش برآوردی منابع 
بودجه ۱۴۰۰ و تقریباً غیر ممکن بودن حصول این منابع در سال آتی و احتمال رشد 
باای نقدینگی و ایجاد تورم، رد کلیات بودجه و اصاح آن در دولت بهترین گزینه برای 

عدم آسیب بودجه به کشور است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
مازندران همچنان درگیر پیک دوم شیوع 

ویروس کرونا است
دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در جلســه ستاد کرونا شهرستان آمل با بیان 
اینکه هدف مــا محدود کردن زندگی مردم نیســت، 
گفت: امنیت و سامت مهمترین نعمت های هر جامعه 
هســتند و این بیماری بایی ســر دنیا آورد که اگر به 

پروتکل های بهداشتی توجه نشود همه را درگیر و این نعمات الهی را به خطر می 
اندازد.وی با بیان اینکه درحالی که کشور درگیر پیک سوم بیماری است استان 
مازندران همچنان درگیر پیک دوم است، افزود: رنگ بندی شهرها از اختیارات 
استانی نیست بلکه بر اساس مصوبه ستاد ملی است که با افزایش تعداد بیماران 
به ســمت رنگ تیره تر می رود.دکتر موسوی به وضعیت شهرستان آمل اشاره 
کرد و ادامه داد: این شهرستان در زمینه درمان بیماران  وضعیت خوبی دارد اما 
در کنترل بیماری دچار بدترین وضعیت در اســتان است و با ادامه این وضعیت 
اگر وارد پیک جدید شویم معلوم نیست چه فردی پاسخگو خواهد بود.شریعت 
با تشــکر و قدردانی از کادر بهداشت و درمان، گفت: نیروی انتظامی با همکاری 
ســپاه شهرستان آمل از آغاز ســاعات اجرای طرح محدودیت ها ، با ۵ گیت در 
ورودی ها فعالیت خود را انجام دادند.وی با بیان اینکه بهداشت استان تا کنون 
۴ هــزار و ۵۷۱ بازدید انجام دادن، افــزود: ۱۹۴ اخطار پلمپ و ۱۲واحد پلمپ 
شد.فرماندار امل به بازرسی صمت اشاره و ادامه داد: ۱۶ تیم بازرسی که ۳ هزار 
و ۶۰۰ بازدید انجام شــد که ۵۳ پلمپ و ۱۱۱ پرونده متخلف به مراجع قضایی 
ارجاع داده است.دکتر تورج اسدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با تشــکر و قدردانی از پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی که جانفشانی کردند، 
گفت: میزان مرگ و میر در اســتان مازندران ۲.۷ درصد نسبت به کشور پایین 
تر است این در حالیست که سومین استان درگیر در کشور بود که  که حاصل 

کمک همه دستگاه ها علی رغم تمام کمبودهایی که وجود داشت بوده است.

بیش از ۲,۲ میلیارد ریال، کمک هزینه و 
 تجهیزات درمان به مددجویان قمی 

پرداخت شد
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم از پرداخــت ۲۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال 
کمــک هزینه درمان به هشــت هزار و ۱۳۰ مددجوی اســتان قــم خبر داد.

به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، اکبر میرشــکار، مدیرکل کمیته امداد 
اســتان قم با اشــاره به فرمایش مقام معظــم رهبری مبنی بــر اینکه ما می 
خواهیم اگر کســی در خانواده ای مریض شــد، غیر از رنــج مریض داری رنج 
دیگری نداشته باشــد گفت: این نهاد برای ارائه خدمات مطلوب به مددجویان 
 بــا پرداخت بخشــی از این هزینه هــا در رفــع دغدغه آنها اقــدام می کند.

وی با بیان اینکه فرانشــیز درمانی از بین ۴۱ هزار مددجو به ۶ هزار و ۷۳۰ نفر 
از آنها پرداخت شــده است گفت: در هشت ماهه نخست امسال، ۱۹ میلیارد و 
 ۴۶۰ میلیون ریال وجه نسخ دارویی و بستری به مددجویان پرداخت شده است.

میرشکار از تأمین تجهیزات پزشکی مددجویان مانند اکسیژن، تشک مواج، تخت 
بیمارستانی، دستگاه فشارسنج و تســت قند خون برای مددجویان با اعتبار ۲ 
میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال خبر داد و گفت: از بین هزار و ۴۰۰ بیمار خاص و 
صعب العاج تحت حمایت، ۴۷۹ مددجوی صعب العاج مبتا به انواع سرطان 
ها، دیابت های شدید، اختال حرکتی، کلیوی پیشرفته و زمین گیر بوده که از 

این امکانات استفاده کرده اند.

مدیرکل حراست شهرداری تبریز:
وایتمداری محض سردار سلیمانی به خوبی 

در جامعه تبیین شود
آذربایجان شــرقی - فاح: مدیرکل حراست شهرداری 
تبریز گفت: برجسته ترین ویژگی سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی عمق وایتمداری ایشان بود که باید این ارزش 
در جامعه به ویژه برای نسل جوان به خوبی تبیین شود.

اســماعیل فتحیان در جلســه هماهنگی گرامیداشت 
سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: توجه ویژه و همه جانبه 
به ویژگی وایتمداری ســردار سلیمانی در گرامیداشت سالگرد شهادت ایشان، 
ماندگارتریــن  اقدام فرهنگی در این خصوص خواهد بود. او ادامه داد: ســپهبد 
شــهید سلیمانی با وایتمداری خود، به ایران اســامی ادای دین کرد و ما نیز 
باید با تبیین این ویژگی بارز، دین خود را به ایشان ادا کنیم. فتحیان افزود: در 
کنار وایت مداری، باید به بصیرت، شجاعت و شهامت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی توجهی ویژه داشت و نسل آتی کشور به شکل توانمند و عمیق، آگاه، 

بابصیرت و شجاع تربیت شوند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی:
کارشناسان رسمی دادگستری از اظهارنظر 

قضایی پرهیز کنند
آذربایجان شرقی - فاح: رئیس کل دادگستری استان 
آذربایجان شــرقی، گفت: با توجه بــه اینکه هر فردی 
در حیطــه کاری و تکلیفی خود بایــد اظهار نظر کند 
کارشناســان باید در حیطه موضوعی که به آنها ارجاع 
شــده، نظر داده و از اظهار نظرهــای قضایی خودداری 

کنند.موســی خلیل الهی در مراســم اتیان سوگند کارشناســان جدید کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری استان با بیان اینکه امر کارشناسی شان و منزلت 
محسوب شــده و باید رعایت شود، اظهار داشت: از لحظه ای که ارجاع داده می 
شود کارشناسا مربوطه باید با مســئولیت این موضوع را بپذیرند. وی افزود: امر 
کارشناســی نباید یک مساله عادی و روزمره تلقی شود چرا که در صورت عادی 
انگاری و روزمره محســوب کردن این مساله موجب بی توجهی در پرداختن به 
پرونده ارجاعی می شود.رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تاکید بر 
در نظر گرفتن صاحیت بررسی توسط کارشناسان، ادامه داد: کارشناسان رسمی 
دادگستری باید نسبت به بررسی پرونده ارجاعی صاحیت خود را در نظر بگیرند 
و در صورتی که نسبت به پرونده ارجاعی صاحیت ندارند مراتب را به مقام محترم 
قضایی اعام کنند. وی با بیان اینکه گاها کارشناسان رسمی دادگستری نسبت 
به پرونده ارجاع شده به منظور بررسی اظهار نظر قضایی می کنند، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه هر فــردی در حیطه کاری و تکلیفی خود باید اظهار نظر کند 
کارشناســان باید در حیطه موضوعی که به آنها ارجاع شده، نظر داده و از اظهار 
نظرهای قضایی خودداری کنند. خلیل الهی گفت: همانگونه که دستگاه قضایی 

موظف به رعایت شان کارشناسان هستند.

بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل و کسب 
و کارهــای حوزه ورزشــی و فرهنگ و هنر تــا پایان دی ماه 
بــرای ثبت نام وام کرونا مهلت دارند.در ادامه حمایت دولت از 
صاحبان مشاغل و کسب وکارهای شدیدا آسیب دیده از کرونا، 
ســتاد مقابله با کرونا پرداخت تسهیات حمایتی به شاغلین 
و کسب و کارهای حوزه ورزشــی و فرهنگ و هنر را تصویب 
کرد.روز گذشــته معاون اقتصادی رئیس جمهوری در جلسه 
ســتاد مقابله با کرونا از تصویب ۱۹۰۰ میلیارد تومان از منابع 
و تسهیات کرونایی برای حوزه فرهنگ وهنر خبر داد و اعام 
کــرد که مهلت ثبت نام برای متقاضیــان وام تا پایان دی ماه 
است و بازپرداخت تسهیات با سه ماه تنفس از خرداد ماه سال 

۱۴۰۰ آغاز خواهد شد تا به تاب آوری بیشتر این دسته کسب 
و کارها کمک شــود.بر این اساس متقاضیان تا پایان ماه آینده 
باید به بانکهای عامل مراجعه کنند و بانکهای عامل نیز موظفند 
تسهیات را تا پایان اســفند ماه اختصاص دهند.شاغلین این 
حوزه از جمله ناشــرین، کتابفروشان، فعاان واحدهای تولید 
سمعی و بصری و مراکز فرهنگی که در این مقوله جای دارند، 
می توانند برمبنای دســتورالعملی که پیشــنهاد آن را وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی مطرح کرده و در کارگروه اقتصادی 
به تصویب رسیده از این تسهیات استفاده کنند.پیش از این 
حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری در 
دستور کار قرار گرفته و بر این اساس اعام شده بود این دسته 
کســب و کارها تا پایان آذرماه برای ثبت نام در  ســامانه کارا  
و دریافت وام کرونا مهلت دارند. بازپرداخت اقســاط تسهیات 
کرونایی مشــاغل حوزه گردشگری از اول اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۰ خواهد بود.نظر به اینکه کسب وکارهای حوزه گردشگری 
اعم از مهمانپذیرها و مراکز اقامتی ســنتی و بومگردی، دفاتر 
خدمات مسافرتی، مجتمع های گردشگری و واحدهای پذیرایی 
در دوران شــیوع بیماری کرونا عمًا امکان کســب درآمد و 

بازپرداخت اقساط بانکی را نداشتند، بازپرداخت تمامی وام های 
فعاان حوزه گردشگری و تسهیات بانکی قبلی دریافت شده 

آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز امهال شد.
از دیگر مصوبات اخیر ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، حمایت از 
کســب و کارهای به شدت آســیب دیده غیردولتی در حوزه 
ورزش و جوانان بود.در بحران کرونا فعالیت بســیاری از اماکن 
و باشــگاههای ورزشی، استخرهای سرپوشیده، مجموعه های 
ورزشی، پارک های آبی و ... دچار آسیب و زیان شد که در پی 
توافقات و هماهنگی های صورت گرفته میان وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان و به دنبال اســتمرار 
تعطیلی این دسته واحدها و متضرر شدن صاحبان این کسب 
و کارها، تمهیدات ازم برای پرداخت تسهیات حمایتی کرونا 
صورت گرفت.بر این اساس مقرر شد تسهیات مذکور به کسب 
وکارهای حوزه ورزش و جوانان مطابق دســتورالعمل اباغی 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا پرداخت شــود لذا 
متقاضیان ابتدا باید از طریق مراجعه به میز خدمت الکترونیکی 
وزارت ورزش و جوانان به نشانی  sd.msy.gov.ir  مراحل ثبت نام 
و تکمیل اطاعات خود را دنبال کنند و پس از تایید اطاعات از 

سوی وزارت ورزش و بارگذاری اطاعات، با مراجعه به سامانه 
کارای وزارت کار درخواســت خود را برای دریافت تسهیات 
کرونا به ثبت برســانند.به این منظور متقاضیان واجد شرایط،  
مدیران باشگاهها و موسسان مجموعه های ورزشی مجازند تا 
پایان دی ماه جاری برای دریافت وام کرونا در سامانه کارا ثبت 
نام و از تســهیات پیش بینی شده استفاده کنند. بازپرداخت 
اقســاط این تســهیات از ابتدای خــرداد ۱۴۰۰ خواهد بود. 
بازپرداخت تسهیات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیتها 
و کســب وکارهای این حوزه نیز تا پایان ســال ۱۳۹۹ امهال 
شده تا بتوانند به چرخه فعالیت بازگردند.اخیرا بانک مرکزی در 
گزارشی از پرداخت تسهیات کرونایی به ۷۰ درصد از کسب 
وکارها خبر داده اســت. برابر اعام بانک مرکزی، تا تاریخ ۱۰ 
آذر ۱۳۹۹ جمعــا ۵۳۳ هــزار و ۷۵۲ واحد به منظور دریافت 
تســهیات کرونا به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این 
تعداد، ۳۶۵ هزار و ۸۴۱ واحد یعنی حدود ۷۰ درصد، با میزان 
اشــتغال ۶۲۱ هزار نفر مبلغ ۷۶.۹۳۳ میلیارد ریال تسهیات 
دریافــت کرده و پرونده مابقی واحدهای کســب و کار نیز در 

دست بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است.

 از سوی پورابراهیمی؛
نحوه ارائه سهام عدالت به جاماندگان اعام شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما به قول خود به مردم عمل کردیم و طرح 
آماده است. اگر در صحن علنی تصویب و شورای نگهبان تائید کند به کسانی که جزء 
۶ دهک جامعه هســتند و از سهام عدالت محروم شدند، ارائه خواهد شد.، محمدرضا 
پور ابراهیمی در خصوص برنامه سهامدار شدن جاماندگان از سهام عدالت اظهار داشت: 
سهام عدالت موضوعی است که مردم بسیار درگیر آن هستند، طبق گزارش ها علیرغم 
اینکه از ســال ۸۴ و ۸۵ واگذاری صــورت گرفته ولی تعداد زیادی از مردم مثل افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد، بهزیستی که جزء مستحق ترین افراد نیز هستند، از این 
سهام محروم شدند. وی افزود: در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشــش کمیته امداد فاقد ســهام عدالت 
هستند که بخشــی از روز اول جامانده اند و بخشــی هم طی مسیر اضافه نشدند. ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشــش بهزیستی نیز فاقد سهام عدالت هستند، 
این ها اعداد بزرگی هستند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در جلسه 
کمیســیون بحث کردیم و طرح جاماندگان از ســهام عدالت تدوین، در صحن اعام 
وصول شده به کمیسیون اقتصادی آمد. چند جلسه روی آن کار کردیم و جمع بندی ما 
این بود که سهام با اولویت دهک های کم درآمد بویژه افراد پوشش سازمان های حمایتی 
واگذار شود، طرح با هماهنگی مرکز پژوهش ها و دولت تصویب شد، گزارش به صحن 
علنی رفته و در دستور کار  است. وی تاکید کرد: ما به قول خود به مردم عمل کردیم 
و طرح آماده است. اگر در صحن علنی تصویب و شورای نگهبان تائید کند به کسانی 

که جزء ۶ دهک جامعه هستند و از سهام عدالت محروم شدند، ارائه خواهد شد.

براساس عملکرد بودجه سال۹۹؛
مردم در ۸ماهه امسال چقدر مالیات دادند؟

مردم در ۸ ماهه امســال در بخش های مختلف اقتصادی اعم از شــرکت ها، مالیات 
حقوق، ثــروت و کاا و خدمات بالغ بر ۱۳۱ هزار میلیــارد تومان مالیات پرداختند. 
براساس عملکرد بودجه سال ۹۹ در ۸ ماهه امسال خزانه داری کل کشور از وصول بالغ 
بر ۱۳۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان مالیات خبر داد.اجزای تشــکیل دهنده درآمدهای 
مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، درآمد، ثروت، واردات و مالیات بر کاا و خدمات 
بوده که عملکرد هر کدام به تفکیک در جدول ذیل وجود دارد.ر هشــت ماهه ســال 
جاری شرکت ها و اشخاص حقوقی ۳۴۷۵۳ میلیارد تومان مالیات داده اند که ۷۸ درصد 
تحقق نشــان می دهد.سازمان امور مالیاتی از درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی نیز 
۲۵۷۷۵ میلیارد تومان مالیات اخذ کرده که ۷۴ درصد محقق شد.مالیات بر ثروت نیز 
۱۵۷۶۸ میلیارد تومان عملکرد داشــته که تحقق ۱۸۶ درصدی دارد.به دلیل کاهش 
واردات کاا، ۳۹ درصد عملکرد این بخش با رقم ۹.۵ هزارمیلیارد تومان بدســت آمد. 
و در نهایــت مالیات بر کاا و خدمات که ارزش افزوده نیز در آن وجود دارد ۴۵ هزار 
۵۹۶ میلیارد تومان یعنی ۴۹ درصد تحقق نشــان می دهد.بیشــترین رشد در بخش 
مالیات ثروت رخداده که به علت رشد مالیات بر نقل و انتقام سهام است. این رقم در 
بودجه سال گذشته ۲۲۶۴ میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۴۰۲۲ 
میلیارد تومان رســیده اســت.علیرغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکتهای دولتی 
باتوجه به اینکه در بودجه سال جاری تعداد ۵۹ شرکت صرفا زیانده اعام شده است.

مالیات یک دوازدهم سال گذشــته از ۵۷۸۱ میلیارد تومان به ۷۲۱۲ میلیارد تومان 
افزایش داده شده این نکته در بخش مالیات عملکرد شرکتهای دولتی کاما مشخص 
شــده است به نحوی که مالیات عملکرد سال گذشته ۶۹۴۲ میلیارد تومان بوده ولی 
در ایحه بودجه سال آینده ۴۰۸۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این امر 
منجر به افزایش غیرواقعی منابع می شود.با توجه به شیوع کرونا و رکود اقتصادی ناشی 
از تحریم ها و تاطم ارزی، مصرف بخش خصوصی در بخش کاا و خدمات به شــدت 

کاهش یافته است.

جزئیات ثبت نام جدید وام کرونا؛
وام جدید کرونا به چه 
کسانی تعلق می گیرد؟
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فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا خبر داد:استانها

تحویل ۳۷ پروژه مهم و تاثیرگذار تا شش ماه آینده
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص( گفت: به طور متوسط 
هــر هفته یک پروژه عمرانی را تکمیل و تحویل داده ایم و طبق 
برنامه ریزی های انجام شده ۳۷ پروژه کلیدی را تا پایان فعالیت 
دولت تدبیر و امید تکمیل کرده و تحویل می دهیم.سعید محمد 
دیروز در نشســتی خبری محمد درباره ساخت پروژه مهر خلیج 
فارس اظهار کرد: در بحث پارس جنوبی موضوع اســتحصال گاز 
از اعماق زمین و انتقال آن به پاایشــگاه های عسلویه در ۲۴ فاز 
را انجــام می دهیم و میعانات گازی حاصــل از آن به بندرعباس 
و ســتاره خلیج فارس منتقل می شود، بنابراین فاز پارس جنوبی 
برای ما بسیار اهمیت دارد چرا که بخش عمده گاز شیرین کشور 
از این منطقه ایجاد و تبدیل به برق و بنزین می شــود.وی با بیان 
اینکه ستاره خلیج فارس برق، گاز و گازوئیل استراتژیک کشور را 
تامین می کند، گفت: هرگونه تصمیم گیری برای این پروژه بسیار 
مهم اســت و میعانات گازی به دلیل تحریم قابل فروش نیست و 
بایــد تمام جنبه های این موضوعــات را در نظر گرفت. اهمیت 
ستاره خلیج فارس از این منظر است که روزانه به صورت اسمی 
۳۶۰ هزار بشکه و به صورت رسمی ۴۰۰ هزار بشکه را تبدیل به 
گازوئیل و بنزین می کند.فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا با بیان اینکه 
این پروژه چهار فاز داشت که مشغول اجرای فاز چهارم آن بودیم 
اما وزارت نفت اعام کرد که ســیراف در اولویت قرار دارد. نهایتاً 
با دولت توافق کردیم که در فاز جدید، شرکت جدید مهر خلیج 
فارس را راه اندازی کنیم و دو ماه پیش کلنگ آن به زمین خورد.

محمد با بیان اینکه این پروژه ظرفیت تبدیل ۱۲۰ هزار بشــکه 
بــه فرآورده ها را دارد، تصریح کرد: زیرســاخت ها در این منطقه 
موجود است اما اگر بخواهیم این پروژه را در منطقه دیگری مانند 
سیراف احداث کنیم که زیرساخت  ندارد باید حداقل یک میلیارد 
یورو منابع صرف آن شــود.وی با بیان اینکه بر اساس طراحی ها، 
قرار بر این است که این پروژه به صورت پتروپاایشگاهی احداث 
شود، گفت: از آنجایی که امروز شاهد واردات بی رویه مواد پایین 
دســتی نفت و گاز هستیم و در این شرایط خروج ارز از کشور به 
صاح نیست، قرار است که این پروژه را به صورت پتروپاایشگاهی 
ساخته شــود.وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید 
بر اینکه معتقدم کشور آنقدر ظرفیت دارد که نباید منتظر بمانیم 
و خودمان باید مشــکل عدم نقدینگی را برطرف کنیم، تصریح 
کــرد: اگر نفت به فروش نرفت باید نقدینگی نزد مردم و از اموال 
دولتی استفاده شود. امروز کشــور در موقعیت سختی قرار دارد 
و فشارهای ظالمانه برقرار اســت و مردم آن را تحمل می کنند، 
باید از این فشــاری که وارد می شــود حداکثر استفاده را برای 

توانمندسازی استفاده کنیم.فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا با اشاره 
به میزان مطالبات قرارگاه از دولت اظهار کرد: مطالبات قرارگاه دو 
بخش ریالی و ارزی دارد اما مجموع مطالبات ارزی و ریالی قرارگاه 
از دولت تا پیش از افزایش نرخ ارز حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان 
بوده که هنوز  هزینه افزایش قیمت ارز بر این مطالبات حســاب 
نشده است.محمد با بیان اینکه پرداخت این مطالبات در بودجه 
دیده شده است البته بخشی از این اعداد و ارقام به سنوات و سال 
های گذشته برمی گردد، اظهار کرد: با دولت توافقاتی انجام شده 
که اوا بتوانیم بخشــی از این مطالبات را با دیون مالیات و بیمه 
تهاتر کنیم. موضوع دیگر اســتفاده از اوراق تســویه خزانه است. 
بخشی دیگر از مطالبات با اوراق بدهی و صکوک پرداخت می شود 
که بخش عمده ای از این اوراق تبدیل به نقدینگی می شــود که 
البته در این مســیر ریزشــی داریم اما این ریــزش بابت تبدیل 
اوراق بــه نقدینگی را تحمل می کنیم.وی با اشــاره به انتقاداتی 
که نســبت به عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا مطرح می 
شود، گفت: قرارگاه از سالم ترین و شفاف ترین مجموعه های کشور 
است، عده ای می گویند قرارگاه سهم باایی از پروژه های عمرانی 
دارنــد اما طبق بودجه، رقم بودجــه پروژه های عمرانی ۸۳ هزار 
میلیارد تومان بوده که در همین بودجه سهم قرارگاه حدود ۳.۵ 
هزار میلیارد تومان است یعنی قرارگاه سهمی حدود سه تا چهار 
درصــدی در پروژه های عمرانی دارد.فرمانده قرارگاه ســازندگی 
خاتم اانبیا با بیان اینکه این روزها شبکه های معاند برنامه هایی 

را علیه قرارگاه تولید می کنند و مدعی می شوند که اگر قرارگاه، 
سود مطالبات خود را دریافت نکند از آن طریق می توان کشور 
را ســاخت، تصریح کرد: این در حالی اســت ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی که قرارگاه دریافت میکند، سود محسوب نمی شود بلکه 
گردش مالی پروژه است.محمد ادامه داد: بر اساس گزارش های 
رســمی تهیه شده از ســوی دولت، نرخ ســود پیمانکاری در 
مجموع هشــت درصد دیده شــده و این در شرایطی است که 
مطالبات قرارگاه به هفت الی هشــت سال گذشته برمی گردد 
که درواقع ارزش پول کاســته شــده است. از ســوی دیگر با 
تبدیل اوراق به نقدینگی، بخشــی از این مبالغ به دلیل تنزیل 
ریزش پیدا می کند از این رو ســود باایی از اجرای پروژه های 
عمرانی نصیب قرارگاه خاتم اانبیا نمی شــود. وی با بیان اینکه 
دو تا ســه درصد این ســود باید به پروژه های محرومیت زدایی 
تخصیص یابد، تاکید کرد: تمــام منابع ورودی از طریق خزانه 
وارد قرارگاه می شود که بر اساس قوانین و مقررات دولتی، این 
منابع هزینه خواهد شد. از سوی دیگر عامل ذی حساب از سوی 
وزارت اقتصاد در قرارگاه مســتقر است و این عامل از خارج از 
ســپاه و توســط وزارت اقتصاد حکم می گیرد . قرارگاه از تمام 
جوانب مورد نظارت و ارزیابی قرار دارد.فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم اانبیا با بیان اینکه از طرف دیوان محاســبات نیز عملکر 
قرارگاه تحت کنترل قــرار دارد، گفت: ماهانه گزارش عملکرد 
خودمان را در اختیــار این مراجع قرار می دهیم. عاوه بر این، 

سازمان حسابرسی هم با استخدام یک فرد حرفه ای به کنترل 
رویدادهای مالی قرارگاه اقدام می کند و گزارش های حسابرسی 
منتشــر و همین گزارش پایان هر ســال به اظهارنامه مالیاتی 
رسمی قرارگاه ملحق و به مجموعه های مالیاتی ارسال می شود.

به گفته وی قرارگاه از سال ۱۳۸۶ تا به امروز تحریم بوده است، 
بنــا بر این برای اینکه اطاعات مالی قــرارگاه بیرون نرود باید 
افراد مورد وثوق برای انجام این فرایندها به کار گرفته شــوند و 
همین دلیل شعبه مالیاتی خاص با افراد مشخص برای قرارگاه 
تعیین شده اســت چراکه برخی از شرکت های قرارگاه تحریم 
شدند و ما شرکت های دیگری را ایجاد کردیم و نباید اطاعات 
این شرکت ها به بیرون درز کند.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
اانبیا با بیان اینکه برخی ها انتظار دارند ما تمام این شرکت ها 
را همراه با اســامی هیات مدیره ها لیســت کنیم تا همه از آنها 
مطلع شوند که در این صورت کشور دچار تحریم های مضاعف 
خواهد شــد به همین دلیل از انجام این کار دوری کرده ایم اما 
در بحث شــفافیت باید بگوییم که در قبال تمام مجموعه های 
نظارتی فراتر از سپاه پاسخگو هستیم و تمام موضوعات قرارگاه 
از سوی نهادهای ذی ربط خارج از سپاه رصد می شود.محمد با 
اشاره به تمایل قرارگاه خاتم اانبیا در بازار سرمایه گفت: بسته 
دقیق و حرفه ای با سود مناســب به ارزش ۴.۵ میلیارد دار و 
۱۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفتیم که وارد فرابورس شود تا 
سرمایه گذاران از سود مناســب آن استفاده کنند. مردمی که 
برای این بسته پذیره نویســی انجام می دادند در واقع سهامدار 
این دارایی می شــدند و ســود آن متعلق به خود مردم بود اما 
فرابورس می گوید باید بابت آن ضمانت نامه بگذارند یعنی پولی 
بــه اندازه همین مبلغ در بانک باشــد و ۲۰ درصد آن به رهن 
بانک در بیاید اما این کار شــدنی نیســت و در دنیا بر اساس 
اعتبار بنگاه ها، این فعالیت های اقتصادی را انجام می دهند.وی  با 
اشاره به تامین منابع مالی قرارگاه در بسیاری از پروژه ها تاکید 
کرد: هر جا که دولت با کمبود نقدینگی مواجه بود برای تامین 
مالی اعام آمادگی کردیم و در شــرایطی که بورس دچار افت 
شدید شد برای تامین مالی در بخش آزادراهی نسبت به فروش 
۲۰۰۰ میلیــارد تومان اوراق منفعت اقدام کردیم که مردم هم 
استقبال خوبی از آن نشان دادند به طوری که تمام این اوراق در 
۱۶ دقیقه به فروش رفت.فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا  با اشاره به 
همکاری قرارگاه با بخش خصوصی گفت: در حال حاضر قرارگاه 
خاتم اانبیا با ۵۰۰۰ شــرکت بخش خصوصی مشغول فعالیت 

است و ارتباط خوبی نیز با آن ها داریم.

تحویل بیش از 158 میلیون متر مکعب گاز 
  CNG طبیعی به جایگاههای سوخت

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از تحویل بیش 
از ۱۵۸ میلیــون متر مکعب گاز طبیعی به جایگاههای 
سوخت CNG  استان در هشت ماهه نخست سالجاری 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره 
به توزیع ۱۵۸ میلیون و ۶۸۷ هزار متر مکعب گاز به جایگاههای CNG اســتان 
گفــت: از این میــزان گاز تحویلی، بیش از ۱۳۴ میلیــون متر مکعب مربوط به 
جایگاههای داخل شهری و بیش از ۲۳ میلیون متر مکعب مربوط به جایگاههای 
بین راهی می باشد.اسماعیلی در ادامه گفت: در حال حاضر ۶۸ جایگاه CNG در 
استان در امر توزیع گاز فعالیت دارند که از این تعداد ۲۳جایگاه دو منظوره و ۴۵ 
جایگاه تک منظوره بوده و تعداد ۲۵ جایگاه در ســطح شهر اردبیل و ۴۳ جایگاه 
در ســایر نقاط استان فعال هستند که با توجه به تعداد جایگاه های سوخت در 
استان ، در زمینه توزیع و تحویل گاز به خودرو ها در حال حاضر مشکلی وجود 
نداشته و دسترسی به جایگاههای سوخت CNG در اقصی نقاط استان به سهولت 

امکانپذیر است.

 ۷5 درصد خطوط و انشعابات شبکه گاز
 ایام نشت یابی شد

ایــام - صمیم نیا _مدیرعامل شــرکت گاز ایام گفت: امســال ۲ هزار و ۹۵۰ 
کیلومتر شــبکه گازرسانی در نقاط مختلف اســتان معادل ۷۵ درصد خطوط و 
انشعابات مورد نشت یابی قرار گرفته است.، عباس شمس اللهی روز شنبه اظهار 
داشت: عملیات نشت یابی خطوط لوله، شبکه تغذیه و توزیع گاز با هدف کاهش 
هدررفت گاز طبیعی، ارتقا ســطح کیفی عملکرد تاسیسات گازرسانی و کاهش 
آاینده های زیست محیطی و با بهره گیری از نرم افزار دقیق نشت یابی به صورت 
مستمر انجام می شود.وی افزود: با توجه به گـستردگی شبکه گازرسانی در شهرها 
و روستاهای استان و اهمیت کنترل شبکه به منظور بهره برداری ایمن، اجتناب 
از بروز حوادث، کنترل خطر و جلوگیری از وقوع نشتی و اتاف گاز طبیعی، نشت 
یابی شبکه گاز از اهمیت باایی برخوردار است.مدیرعامل شرکت گاز ایام یادآور 
شد: طبق برنامه زمانبندی و بصورت مستمر و منظم از ابتدای سال جاری تاکنون، 
۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه پلی اتیلن، ۴۵۰ کیلومتر خط تغذیه فوادی و ۸۶ 
هزار و ۵۰۰ انشعاب علمک در سطح استان مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفت 

که معادل ۷۵ درصد کلیه خطوط و انشعابات استان است. 

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان: 
خدمات برق غیر حضوری و 24 ساعته شد

مهندس حمید رضا پیر پیران  مدیر عامل شــرکت گفت :شــرکت توزیع برق 
اصفهان از سالهای گذشته در حوزه غیر حضوری نمودن خدمات اقدامات خوبی را 
صورت داده است که از جمله راه اندازی سامانه سمیع به شماره ۳۸۱۲۱ بود که 
امکانات زیادی را برای مشــترکین و متقاضیان ایجاد نمود و این خدمات موجب 
شد در زمان انتشار ویروس کرونا ارائه خدمات غیر حضوری بیش از پیش نمایان 
شود و تنها با یک تلفن به تمامی خدمات دسترسی داشته باشند وی خاطر نشان 
کرد :وجود درگاههای متفاوت خدمت رســانی به طور قطع شرایط مناسب تری 
را برای ارائه خدمت ایجاد می کند که در این راســتا مشترکین و متقاضیان می 
توانند با نصب اپلیکشن برق من بر روی گوشی های خود  به کلیه خدمات شرکت 
توزیع دسترسی داشته باشند و با نصب آن کلیه خدمات فروش و پس از فروش 
از جمله سوابق صورت حساب ،ثبت قرائت ،خدمات فروش و پس از فروش ،اعام 
مشکل روشنایی معابر،ثبت خاموشی و ...دسترسی یابند و بدون حضور در مراکز 
خدماتی و پیشخوان های خدمات دولت خدمات برق خود  را به ساده ترین روش 

ممکن به دست آورند.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
نصب علمک  گاز در 12 روستای منطقه 

چهاردانگه کیاسر
سرپرســت شــرکت گاز مازنــدران: علمک هــای گاز 
۱۲ روســتای چهاردانگه کیاســر تا دهــه فجر نصب 
می شــود."حمزه امیرتیموری" سرپرســت شرکت گاز 
مازنــدران در گفتگو بــا واحد خبری صداوســیمای 
مرکز مازندران گفت: حدود ســه ســالی است که خط 
لوله اصلی گاز به مردم روســتا های حاجی کا، کندس بن، اجارســتاق، آخورد، 
سادات محله، روشــن کوه، کارنام، کاکرده، ششک و مزده و روستا های منطقه 
سردسیر و کوهســتانی چهاردانگه کیاسر رسیده است، اما هنوز علمک ها نصب 
نشده است.وی با اشاره به تعیین پیمانکار برای علمک گذاری گاز در ۱۲ روستای 
چهاردانگه کیاســر، افزود: علمک های گاز تا دهه ی فجر در این روســتا ها نصب 
می شود.سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: برای اجرای طرح گازرسانی در دو 
بخش خط تغذیه و خطوط داخلی این مناطق تاکنون ۱۰ میلیارد تومان هزینه 
شده است.وی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹.۳ درصد جمعیت 

روستایی شهرستان ساری از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
گلستان با امام جمعه شهرستان بندر ترکمن

مهندس هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضاب استان 
گلســتان با امام جمعه شهرستان بندرترکمن دیدار و گفتگو کردند.در ابتدای این  
دیدار ،  مهندس هرمزی  گزارشی از فعالیت های شرکت و اقدامات انجام گرفته را 
در حوزه آب و همچنین اجرای  طرح جامع فاضاب در شهرستان بندرترکمن پس 
از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی ارائه نمودند. امام 
جمعه شهرستان بندرترکمن نیز در بیاناتی عملکرد شرکت آب و فاضاب استان 
گلستان را ستود و نسبت به پیشرفتهایی که در این دوره کوتاه پس از یکپارچه سازی 
شــرکتهای آب و فاضاب حاصل شده ابراز رضایت کرد.ایشان در ادامه نیز ضمن 
تشکر از اقدامات انجام شده از سوی آبفا استان گلستان، آمادگی خود را در راستای 
حمایت از اقدامات این شــرکت در زمینه پیشبرد اهداف و تامین رفاه شهروندان 
در حد توان و اختیارات اعام کرد. فرماندار شهرســتان بندرترکمن از مدیر عامل 
و کارکنان شرکت آب و فاضاب استان گلستان تقدیر کرد .مهندس هرمزی مدیر 
عامل شرکت آب و فاضاب استان گلستان با حضور در محل فرمانداری شهرستان 
ترکمن با فرماندار این شهرستان دیدار و اظهار داشت : پس از یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضاب شهری و روستایی در استان با برنامه هایی که در شرکت آب و 

فاضاب یکپارچه تدوین شده انتظار می رود.

کاهش 1٠ درصدی ورودی 
آب به سدهای تهران

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی 
و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: ورودی 
آب به سدهای تهران ۱۰ درصد کاهش یافته است.

محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیســات آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای 
تهران با اعام اینکه ورودی آب به سدهای تهران از 
ابتدای ســال جاری آبی تا ۲۱ آذرماه سال ۹۹، رقم 
۱۶۴ میلیون مترمکعب بوده است، گفت: این میزان 
ورودی آب به ســدهای تهران در مدت مشابه سال 
گذشــته ۱۸۳ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه 
با ورودی آب امسال، ۱۰ درصد کاهش را نشان می 
دهد.ی افزود: در سامانه سدهای غربی تهران شامل 
ســد امیرکبیر و طالقان افرایش ورودی آب را شاهد 
بودیــم در حالی که میزان ورودی آب به ســدهای 
سامانه شرقی شامل ســد ار، لتیان و ماملو کاهش 
ورودی آب را داشتیم.به گفته این مقام مسئول میزان 
ذخیره مخزن ۵ سد تهران ۶۲۴ میلیون مترمکعب 
است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۹۹ 
میلیون مترمکعب بود که بررســی ها، ۷۵ میلیون 
مترمکعب کسری را نشان می دهد.شهریاری میزان 
ذخیره مخزن ســد امیرکبیر را از ابتدای ســال آبی 
جاری تا ۲۱ آذر مــاه ۹۹، ۱۰۸ میلیون مترمکعب 
اعام کرد و اظهار داشــت: این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته، ۱۱۶ میلیون مترمکعب بود. رقم ذخیره 
ســد لتیان، ار، طالقان، ماملو امسال به ترتیب ۳۶، 
۶۲، ۲۵۸ و ۱۶۱ میلیون مترمکعب بوده است که در 
مدت مشابه سال گذشته ذخیره آب مخزن این سدها 
به ترتیب یاد شــده، ۳۵، ۷۵، ۲۶۵ و ۲۰۷ میلیون 

مترمکعب است.

ادامه از صفحه اول
از ســوی دیگر برخی بر این نکته تاکید دارند که رقمی که 
از محل درآمد نفت در ایحه بودجه لحاظ شده است به دو 
عامل قیمت و میزان صادرات بستگی دارد. در مورد قیمت 
نمی توان از هم اکنون صحبت کرد اما به طور کلی ۴۰ دار 
منطقی به نظر می رســد.آن ها تاکید دارند رقمی که برای 
صادرات نفت پیش بینی شــده است باید با دلیل و منطق 
باشــد. رقم صادرات در ایحه بودجه ۱۳۹۹ از عدد تعیین 
شده ایحه بودجه سال۱۴۰۰  بسیار پایین تر بوده و سوال 
اصلی این است که در سال آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد 
که مقدار صادرات نفت چند برابر شود؟ اگر با یک اطمینان 
فرض کنیم که ســال آینده متفاوت از یکی دو سال اخیر 
خواهــد بود و صادرات نفت ایــران جهش خواهد کرد باید 
یک دلیل و منطق دقیق داشــته باشیم، اما اگر قرار باشد 
منطقی عمل کنیم باید رقمی معادل یکی دو ســال اخیر 

را در نظــر بگیریم.آن ها تحقق این میزان از فروش نفت در 
ایحه را منوط به این می دانند که فرض خاصی پشــت آن 
وجود داشته باشد. به طور مثال دولت گمان کرده باشد که 
ســال آینده تمام تحریم های نفت برداشته می شود و ایران 
می تواند در شــرایط عاری از تحریم، نفت را صادر کند. اگر 
این فرض محقق شــود صادرات دو میلیون بشکه و حتی 
بااتر از آن عملی خواهد شــد ولی اگر چنانچه این فرض 
محقق نشــود شاهد کسری بودجه بسیار سنگین برای این 

دولت و دولت بعد خواهیم بود.

نگاه به میزان تولید نفت در ایران از دید فنی
جدا از مسائل سیاســی، بازگشت ایران به بازارهای جهانی 
نفت نیازمند این است که از نظر فنی توانایی این کار وجود 
داشته باشــد. البته ایران تجربه بازگشت پر قدرت به بازار 
جهانی نفت را در ســال ۱۳۹۵ و بعد از امضای برجام را در 
کارنامه خود دارد.از سوی دیگر عاوه بر اینکه رئیس جمهور 
از آمادگی ایران برای افزایش تولید خبر داده، بیژن زنگنه، 
وزیر نفت نیز در جلســه  بررســی درآمدهای نفتی ایحه 
بودجه ۱۴۰۰ اعام کرده اســت کــه مجموع تولید نفت و 

میعانات گازی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه در روز خواهد 
شــد.به گفته وی در بودجه سال آینده حدود ۲ میلیون و 
دویست هزار بشکه برای مصرف داخلی و ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار بشکه نیز برای صادرات پیش بینی شده است. بنابراین 
با این حجم از صادرات حدود ۲۵ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ 
تامین می شود، البته این در صورتی است که نرخ تسعیر ارز 
دولت برای تامین کااهای اساسی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و 
نرخ تسعیر ارز برای شرکت های دولتی ۱۷ هزار تومان باشد.

البته زنگنه بر این موضوع تاکید کرده است که اعداد مذکور 
به شرط رفع تحریم ها در نظر گرفته  شده و اگر شرایط بهتر 
شود این عدد محقق می شود و در غیر این صورت باید اوراق 
مشارکت فروخته شود.بنابراین به نظر می رسد اگر دو روی 
ســکه تحقق بخش نفتی بودجه مسائل سیاسی و مسائل 
فنی باشند، تحقق مســائل فنی دور از انتظر نیست و باید 

چشم انتظار سرنوشت سیاسی نفت باشیم.

چه سرنوشتی در انتظار نفت ایران است؟

  بیم و امیدهای بازگشت نفت ایران 
به جامعه جهانی
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گزیده خبر جهانگیری اعام کرد

توسعه روابط با همسایه ها در اولویت است
معاون اول رئیس جمهور گفت: باید برای اســتمرار یا لغو تحریم  آماده باشــیم اما با 
فرض بهبود شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با اروپا، توجه شود که کشورهای 
همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، اسحاق 
جهانگیری در نشســت با رؤسای اتاق های مشــترک ایران و کشورهای همسایه، با 
تأکید بر اهمیت نقش کشورهای همسایه در توسعه صادرات، گفت: بر اساس آمارها، 
65 درصد از صادرات کشور در هشت ماهه نخست سال جاری به کشورهای همسایه 
اختصاص داشــته است. برای تقویت این سطح از مناســبات ازم است اتاق ایران 
برنامه ای مشــخص و دقیق برای همکاری با هر یک از این کشــورها تدوین و آن را 
در دستور کار قرار دهد.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری 
اســامی ایران توســعه همکاری ها با کشورهای همسایه اســت، افزود: کشورهای 
همســایه هدف اصلی صادرات برای ایران هســتند که باید ضمن تعیین اولویت ها، 
بســترهای ازم را برای گســترش همکاری با این کشورها فراهم کنیم.جهانگیری 
با تأکید بر ضرورت ایجاد و تکمیل زیرســاخت های همکاری با کشورهای همسایه، 
تصریح کرد: در این دوره تاش شــد علی رغم همه محدودیت ها، راه آهن سراسری 
کشــور به راه آهن کشورهای همسایه متصل شــود و در این زمینه گام های مؤثری 
برداشته شد.این مقام مسئول به ضعف هایی که در حمل ونقل جاده ای و ساماندهی 
مرزها وجود دارد، اشاره و تصریح کرد: ازم است تقویت ناوگان حمل ونقل جاده ای 
به شــکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در مرزها نیز شرایطی فراهم شود تا شاهد 
معطلی طوانی مدت کامیون ها برای عبور از مرز نباشیم.جهانگیری با اشاره به نقش 
پراهمیت اتاق های مشــترک ایران و کشورهای همسایه در توسعه مبادات تجاری، 
خاطرنشــان کرد: باید برای اتاق های مشترک اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل شویم. 
حل مسائل و مشکات پیش روی بازرگانان و تجار نیازمند پیگیری و سازمان دهی 
دقیق و منســجم است که اتاق های مشترک می توانند نقش تعیین کننده ای در این 

زمینه ایفا کنند.وی از رؤسای اتاق های مشترک ایران و کشورهای همسایه خواست 
نواقص و گره های اصلی پیش روی توســعه مراودات تجاری را شناسایی و ضمن در 
نظــر گرفتن محدودیت های دولت، برای رفع این گره ها راهکارهای عملیاتی و قابل 
اجرا پیشنهاد دهند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه روابط اقتصادی و مبادات 
تجاری نباید تحت تأثیر برخی مســائل سیاســی قرار گیرد، اظهار داشت: همکاری 
بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای همسایه باید همواره رو به رشد 
باشد چرا که توسعه همکاری های اقتصادی و گسترش مراودات تجاری می تواند در 
حل مسائل سیاسی نیز مؤثر باشد.وی روابط ایران با کشورهای همسایه را راهبردی و 
استراتژیک توصیف کرد و افزود: رویکرد دیپلماسی اقتصادی ایران این است که هیچ 
محدودیتی برای همکاری های تجاری و اقتصادی با کشورها دیگر به ویژه کشورهای 
همســایه وجود ندارد و نباید اجازه دهیم مبادات اقتصادی به دلیل برخی مسائل 

سیاسی حاشیه ای کاهش پیدا کند.

احتمال بهبود شرایط در ایام پیش رو
جهانگیری با اشاره به احتمال بهبود شرایط در ایام پیش رو، گفت: باید برای استمرار 
تحریم ها و یا لغو تحریم ها آمادگی و برنامه دقیق داشــته باشــیم اما با فرض بهبود 
شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با کشورهای اروپایی، باید توجه داشته باشیم که 
کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند ضمن آنکه نباید کشورهایی 
که در شرایط سخت با ما همکاری کردند را نادیده بگیریم.معاون اول رئیس جمهور 
موقعیت جغرافیایی ایران را اســتثنایی توصیف کرد و افــزود: ایران عاوه بر منابع 
طبیعی، از موقعیــت جغرافیایی ویژه ای برخوردار بــوده و محل عبور کریدورهای 
شــمال – جنوب و شــرق – غرب است و همسایگی با 15 کشور امکان مهمی برای 
توسعه در اختیار ما قرار داده است.جهانگیری با تأکید بر اینکه باید بخش خصوصی 

بیش از پیش فعال شود و بسترهای ازم برای حمایت فعاان اقتصادی فراهم شود، 
اظهار داشــت: تجربه نشان داده موانع تحریم معمواً گریبان گیر فعالیت اقتصادی 
دولت اســت اما بخش خصوصی با روابط نزدیک و مراوداتی که با بخش خصوصی 
کشورهای هدف دارد، با محدودیت کمتری برای همکاری اقتصادی مواجه است.این 
مقام مسئول با قدردانی از رؤسای اتاق های مشترک ایران و کشورهای همسایه برای 
تاش ها و زحمات فراوان در شــرایط سخت تحریم، خاطرنشان کرد: اگرچه گاهی 
ســخنانی مطرح می شود که ممکن است باعث رنجش و دلسردی بخش خصوصی 
شــود، اما فعاان اقتصادی و رؤسای اتاق های مشترک همواره با روحیه فداکاری به 

کشور خدمت کرده اند.

لزوم تقویت زیرساخت های حمل ونقل و رفع مسائل مرزی
غامحســین شافعی نیز در این نشست، با اشــاره به اینکه تقریباً نیمی از صادرات 
غیرنفتی به کشــورهای همســایه انجام می شــود، گفت: میزان واردات کشورهای 
همسایه حدود 2 هزار میلیارد دار است که سهم ایران از این میزان 25 میلیارد دار 
است و این یعنی ظرفیت صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از میزان فعلی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکثر مشکات برای توسعه همکاری اقتصادی 
با کشورهای همسایه به مسائل داخلی مرتبط است، خواستار تقویت زیرساخت های 
حمل ونقل و رفع مسائل مرزی و مشکات گمرکی برای توسعه صادرات شد.در این 
جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و رئیس سازمان توسعه تجارت 
نیز حضور داشــتند و رؤسای اتاق های مشــترک ایران و افغانستان، امارات، ترکیه، 
عراق، ارمنستان، عمان، سوریه و پاکستان نیز در سخنانی به بیان مهم ترین مسائل و 
مشکات پیش رو پرداختند و خواستار رفع موانع و محدودیت های داخلی و مدیریت 

یکپارچه در تجارت خارجی شدند.

 برگزاری همایش تجاری ایران و اروپا
همایش بزرگ تجاری ایران- اروپا به صورت وبینار برگزار می شــود و در طول 
20 روز، نشســت های تجاری بین شرکت های دو طرف برگزار می گردد و در 
ســه روز همایش یعنی روزهای 24، 25 و 26 آذرمــاه بیش از 60 نفر از ایران 
واروپا ســخنرانی خواهند کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت 
ایران، ســیدی مشــاور اموربین الملل و توافقنامه های تجاری این ســازمان با 
اعام این خبر افزود: در این رویداد، در طول 20 روز، نشســت های تجاری بین 
شــرکت های دو طرف برگزاری می گردد و در ســه روز همایش یعنی روزهای 
24، 25 و 26 آذرمــاه بیــش از 60 نفر از ایران واروپا ســخنرانی خواهند کرد. 
وی در خصوص هدف از برگزاری این رویداد اظهار داشــت: هدف اصلی، ایجاد 
زمینه برای شرکت های دو طرف جهت ورود به تعامل تجاری- اقتصادی است. 
ایجاد زمینه برای تحوات جدید در این حوزه می تواند منتهی به بازیابی روابط 
تجاری شــده و فرصتهای زیادی را برای توسعه صادرات غیر نفتی کشورمان به 
همراه تامین واردات کااهای ســرمایه ای و واســطه ای از اروپا و زمینه سازی 
برای جذب ســرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات و متنوع سازی بازارهای 
صادراتی و نیز همکاری های مشترک فراهم نماید. برگزاری این رویداد تجاری 
https://www.:به صورت وبیناری و در وبســایت اختصاصی این رویداد به آدرس

europeiranbusinessforum.com/ صورت می گیرد.گفتنی است عاوه بر همایش 
ســه روزه، 12 مبحث آموزشــی مرتبط با تجارت بین الملل ونفوذ در بازارهای 
جهانی با کمک مدرســینی از ایران واروپا ارایه می شود که می تواند به ارتقای 

توان تخصصی شرکت های ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی کمک نماید.

در هشت ماه امسال؛
تولید خودروی سواری با ۲۱ درصد افزایش 

به ۵۴۲ هزار دستگاه رسید
طی هشــت ماه نخست امســال 542 هزار و 600 دستگاه خودروی سواری در 
کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 21.3 درصدی را ثبت 
کرده اســت. بررسی آمار وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور نشان می دهد 
که در هشت ماهه ســال 99 تعداد 542 هزار و 600 دستگاه خودروی سواری 
در کشــور تولید شده است؛ این در حالیســت که در مدت مشابه سال گذشته 
447 هزار و 300 دســتگاه از این محصوات تولید شده بود.بدین ترتیب تولید 
خودروی ســواری در 8 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
21.3 درصدی داشــته است.همچنین در 8 ماه ابتدایی امسال 52 هزار و 828 
دســتگاه وانت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل )43 هزار و 877 
دستگاه( رشد 20.4 درصدی داشته است.تا آبان ماه امسال هزار و 188 دستگاه 
اتوبوس، مینی بوس و ون نیز تولید شــده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
)هزار و 265 دستگاه( با افت 6.1 درصدی مواجه شده است.در هشت ماه نخست 
امســال 383 دستگاه کمباین و 13 هزار و 395 دستگاه تراکتور تولید شده که 
به ترتیب نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 41.3 درصدی و 9.1 درصدی 

ثبت شده است.

دبیر میز محصوات شــیمیایی و سلولزی سازمان توسعه 
تجارت ایــران، گفت: آمار اعامی از ســوی گمرک ایران 
حاکی از تحقق صــادرات محصوات شــوینده به ارزش 
76 میلیون دار و به وزن 185 هزار تن طی هشــت ماهه 
سال جاری اســت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشــان  از رشد 14 درصدی در ارزش و 7 درصدی در وزن 
دارد. ندا عطایی با بیان اینکه شناســایی و توسعه مقاصد 

صادراتــی جدیــد در بازارهای بین المللی و کشــورهای 
منطقــه در حوزه صــادرات محصوات بهداشــتی نقش 
تعیین کننده ای در توسعه صادرات این محصوات در دوران 
فراگیری ویروس کرونــا دارد، افزود: توان باای تولید این 
محصوات باعث شــده ایران در زمــره یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان محصوات شــوینده در منطقه قرار گیرد و 
با توجه به ظرفیــت تولیدی و همچنین تنوع محصوات، 
بدون شــک تحقق اهداف صادراتی این حوزه امکان پذیر 
اســت.عطایی در ادامه گفت: بر اساس آمار گمرک ایران، 
در مدت مذکور محصوات شــوینده اعــم از پودر، مایع 
گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی، 
دترجنت، قرص،  ژل، کنســانتره برای شستشــو، الکیل 
بنزن سولفونه، پاک کننده های صنعتی، دستشویی و انواع 

صابون شــامل )مایع، پودر، بچه، طبی، رختشویی( صادر 
شــده اســت.وی افزود: بیشــترین صادرات به کشورهای 
عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، چین، 
ازبکســتان، ترکیه، قزاقستان و هند بوده است؛  به طوری 
که در مجموع حدود 97 درصد از کل صادرات این بخش 
به این کشورها بوده است. دبیر میز محصوات شیمیایی و 
سلولزی اظهار داشت: همچنین با توجه به بررسی آماری 
صورت گرفته طی ســنوات گذشــته در صنعت شوینده 
ایران، عمــده محصوات صادرشــده، محصوات نهایی و 
عمده کااهای وارداتی محصوات واسطه ای از جمله انواع 
اسانس های مورد اســتفاده در صنایع شوینده، آرایشی و 
بهداشــتی و پاک کننده های صنعتی و موم های مصنوعی 
بوده است که در فرآیند تولید مصرف می شود.عطایی بیان 

داشــت: براساس گزارش های اعام شــده مبنی بر تامین 
مواد شــوینده و ضدعفونی کننده در بازار داخل در شرایط 
کرونا که نتیجه همــکاری بخش های مختلف و همچنین 
توان باا و تنوع محصوات تولیدی صنایع بهداشــتی در 
کشور بوده است و با توجه به این که ظرفیت تولیدی مورد 
نیاز در کشــور بیش از نیاز کنونی است، در صورت تمدید 
مجوز صادرات این گروه محصوات می توان به صادرات 80 
هزارتن انواع پودر شــوینده و65  هــزار تن صابون و انواع 
مایعات در سه ماهه پایانی سال جاری امیدوار بود. وی در 
پایان گفت: با توجه به تقاضای رو به افزایش این محصوات 
در کشورهای منطقه ضروری است از همه ظرفیت های این 
صنعت بزرگ هم در راستای تامین تقاضای نیاز داخلی و 

هم در حوزه صادرات غیرنفتی استفاده شود.

روز پنج شنبه 20 آذر 1399، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به همراه جمعی از معاونان خود از خطوط 
تولید فواد مبارکه بازدید می کرد، طی ســخنانی از وجیه اه جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو خواســت تا پروژۀ نورد گرم 
شــمارۀ 2 فواد مبارکه را با همکاری مدیران این شــرکت در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی نماید.وی ثبات مدیریتی فواد 
مبارکه را یکی از توفیقات این مجموعه دانست و با بیان اینکه هر بنگاهی که از مدیران کارآمد و باثبات برخوردار بوده از توفیقات 
خوبی هم بهره مند شده است، تصریح کرد: فواد مبارکه ازجمله سازمان هایی است که با مدیران شایستۀ پیشین و فعلی خود، 
ازجمله مهندس عظیمیان که سکان دار این مجموعه است، با برنامه هایی کارآمد به ارتقای سطح دانش، فناوری، تولید، کارایی، 
بهره وری و گسترش این سازمان کمک و طرح های توسعۀ خود را به خوبی دنبال کرده اند.رزم حسینی افزود: یکی از برنامه های 
جدید وزارت صمت تأمین ســرمایه از محل بازار ســرمایه است. امروز نقدینگی در کشور به 3400 هزار میلیارد تومان رسیده 
و پول های ســرگردان در اقتصاد ایران در بازارهای غیرکارآمد در حال چرخش اســت؛ در این شرایط وظیفۀ دولت، مدیران و 
سیاست گذاران در عرصۀ پول و ارز این است که نقدینگی را به سمت افزایش تولید و برنامه های تولیدمحور هدایت کنند. از این 
رو وزارت صمت جمع آوری این ســرمایه های سرگردان در بازار سرمایه و جهت دهی آن ها به سوی صنایع خودروسازی، فلزات 
رنگی و نساجی و لوازم خانگی را از برنامه های اساسی خود می داند. بدون شک این اقدام رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در پی 
خواهد داشــت.وی رفع قوانین مزاحم و بروکراسی اداری را دومین اقدام این وزارت خانه دانست و اظهار داشت: یکی از اهداف 
ما در وزارت خانه اجرای این راهبرد است و به طور قطع آن را اجرا خواهیم کرد و چه بسا سایر وزارت خانه ها هم در این مسیر، 
وزارت صمت را همراهی کنند. ما تا حد توان خود، مسیر را برای مجاهدین اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه در حوزۀ 
اقتصاد تولیدمحور  و کسانی که در زمینۀ توانمندسازی جوامع محلی کار می کنند، هموار خواهیم کرد.وزیـــــر صـــمت از 
وجود کارخانه های فوادســازی، پتروشیمی و سایر تولیدکنندگان داخلی به عنوان عاملی مهم در تاب آوری در برابر تحریم ها 
نام برد و گفت: اگرچه تحریم ها و مبارزه با کرونا برای دولت هزینه های زیادی داشته، اما دولت تا امروز سر پا ایستاده و عزت 
خود و کشور را حفظ کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از طرح های توسعه شروع و اجرا شده و به بار نشسته که این امر 
بسیار بزرگ و مهم است.وی در همین خصوص تصریح کرد: فواد مبارکه می تواند محور توسعۀ استان قرار بگیرد. با برنامه ای 
که مدیران در نظر دارند و برنامۀ پیوســت اجتماعی برای شــرکت های نامدار و بزرگ که تقویت کنندۀ شرکت های کوچک به 
شمار می آیند، به راحتی کسب وکارها و  وضعیت فرصت های شغلی خرد و شاخص های امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و بدین 
ترتیب دیگر شــاهد مهاجرت روستاییان به شــهرهای بزرگ نخواهیم بود. به خاطر داشته باشیم مهاجرت ساانه 250 هزار 
نفر به شــهرهای بزرگ و حاشیه نشینی 25 میلیون نفر از جمعیت کشور اصا زیبندۀ ایران نیست. امروز در روستاها اینترنت 
پرسرعت داریم، اما مردم این روستاها هنوز کسب وکار ندارند. از این رو چنانچه استاندار محترم اصفهان، نمایندگان ولی فقیه 
و نمایندگان محترم مجلس در این اســتان همدل باشــند، وزارت صمت نیز این آمادگی را دارد که تجار باشرافت و متدین را 
در جهت توســعۀ پایدار و متوازن در این اســتان بسیج کند و به یقین این امر امکان پذیر است.وزیر صمت در بخش دیگری از 
سخنان خود از آزاد شدن صادرات در هفته های اخیر به عنوان گامی بلند در جهت توسعۀ واردات کااهای ضروری و مواد اولیه 
نام برد و گفت: هم اکنون شــرایطی فراهم شده است که به جای اینکه صادرکننده در دادگاه پرونده پیدا کند، در مسیر تأمین 
کااهای ضروری و مواد اولیۀ کارخانه ها حرکت می کند. طبق تصمیم شــجاعانۀ رئیس جمهوری در چند هفتۀ گذشــته، قرار 
است 8400 میلیون کاای رسوب شده در گمرکات کشور ترخیص شود و این کار در حال انجام است.وی همچنین در پاسخ به 
سؤال خبرنگاران با بیان اینکه عرضۀ محصوات فوادی در بورس به سبب حمایت از تولید بوده است، گفت: بر اساس شیوه نامۀ 
اباغی ســتاد اقتصادی دولت، تمامی محصوات فوادی باید در بورس کاا عرضه شــوند و از مازاد آن صادرات صورت گیرد.

علیرضا رزم حسینی همچنین تصریح کرد: هدف از اباغ این شیوه نامه تقویت تولید بوده است تا عرضه و تقاضای محصول در 

بورس کاا به صورت شــفاف انجام گیرد. اســتفاده از این روش و شیوه نامه باعث تعادل قیمت ها خواهد شد.وی افزود: در سند 
فوادی کشــور با تعامل تشــکل های بخش خصوصی، سهمیه بندی ها انجام شده و هیچ محدودیتی در صادرات وجود ندارد و 
با این روش صادرات نیز می تواند انجام گیرد.رزم حســینی یکی از اهداف بازدید خود و هیئت همراه را راه اندازی و آغاز جدی 
فعالیت های مربوط به طرح توســعۀ خط نورد گرم شمارۀ2 فواد مبارکه خواند و ادامه داد: طرح های توسعه ای این شرکت با 
سرمایه گذاری نزدیک به یک میلیارد یورو و 30 هزار میلیارد تومان در دست اجراست که یک سرمایه گذاری بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه صنعت فواد کشور در رفع تحریم ها و تأمین مواد اولیۀ کارخانه های مرتبط نقش مهمی ایفا کرده است، ادامه 
داد: صنعت فواد کشور عاوه بر تأمین نیازهای داخلی، بخش مهمی از محصوات خود را صادر کرده و برای کشور در مقطع 
حساس کنونی ارزآوری داشته است.وزیر صمت با اعام این مطلب که در این وزارت خانه بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان پروژۀ 
اقتصادی در حوزۀ صنعت و معدن تدوین شــده اســت گفت: برای تأمین مالی این پروژه ها با همکاری خوب وزارت اقتصاد و 
سازمان بورس، از بازار سرمایه کمک می گیریم تا به بانک ها فشار وارد نشود و مردم هم می توانند با مشارکت در این پروژه ها 

به طور مستقیم در تولید شرکت کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
همکاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فواد مبارکه وظیفۀ ملی است

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در حاشــیۀ بازدید وزیر صمت 
از شرکت فواد مبارکه و در مصاحبه با خبرنگار فواد، همکاری در اجرای ابَر پروژۀ 
نورد گرم شمارۀ 2 فواد مبارکه را وظیفه ای ملی خواند.وجیه اه جعفری طرح نورد 
گرم شــمارۀ 2 فواد مبارکه و تأمین مواد اولیه را دو موضوع مهم و اساســی برای 
این مجموعۀ عظیم عنوان کرد و گفت: در خصوص طرح نورد گرم شــمارۀ 2 باید 
پیگیری هایی انجام شود تا به اتفاق همکاران و مجموعۀ مدیریتی فواد مبارکه، در 
یک بازۀ زمانی کوتاه این موضوع را به نتیجه برســانیم.وی افزود: به طور قطع طرح 
نورد گرم شمارۀ 2 باید هرچه سریع تر اجرا شود، چراکه هم در آیندۀ فواد مبارکه و 
هم تأمین بازار ورق کشور بسیار تأثیرگذار است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه بر رفع هرچه ســریعتر مشکات اجرای این پروژه تأکید کرد.رئیس هیئت 
عامــل ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان نهاد ناظر، وظیفۀ خود می دانیم فواد مبارکه 
را در تأمیــن مواد اولیه همراهی کنیم، افزود: ســعی می کنیم در بازۀ زمانی کوتاه، 
بسته ای برای تأمین بدون دغدغۀ مواد اولیه فواد مبارکه تدوین کنیم.وی در پایان 

خاطرنشان کرد: در زمینۀ تأمین مواد اولیه، قطعا همکاری ایمیدرو، وزارت خانه و وزیر صمت را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل فواد مبارکه :
با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شرکت به 304هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید

مدیرعامل فواد مبارکه، در جریان بازدید وزیر صمت از این کارخانه، ضمن ارائۀ گزارشــی از روند تولید و دستاوردهای فواد 
مبارکه در ســال های اخیر گفت: فواد مبارکه مولود انقاب اســامی اســت و مدیران و پیمانکارانی در دوران دفاع مقدس 

با پایمردی خود این شــرکت را بنا کردند و به بهره برداری رســاندند و به این وســیله برای کشــور عزت و افتخار آفریدند.
حمیدرضا عظیمیان از گروه فواد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ آهن اســفنجی در جهان و بزرگ ترین فوادســاز 
منطقۀ خاورمیانه و منطقۀ منا با ســهم 20 درصدی تولید فواد نام برد و گفت: با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش 
ســرمایۀ شرکت به 304هزار و 500میلیارد ریال خواهد رســید و ارزش بازار این شرکت در حال حاضر به باای 300 هزار 
میلیارد تومان رســیده است. هم اکنون 7.2 میلیون تن فواد در داخل شرکت تولید می شود و در گروه فواد مبارکه )فواد 
مبارکه، فواد هرمزگان و مجتمع فواد سبا( نیز ظرفیت تولید به حدود 10.2 میلیون تن افزایش یافته است.وی ادامه داد: 
حدود 1000 کارخانه در کشور تأمین کاا و مواد مصرفی فواد مبارکه را بر عهده دارند و حدود 3000 کارگاه نیز از محصوات 
این شرکت در خطوط تولید خود استفاده و ورق فواد مبارکه را به محصوات نهایی تبدیل می کنند.مدیرعامل فواد مبارکه 
با اشاره به اینکه در حال حاضر به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 350 هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ تولید فواد مبارکه 
وجود دارد گفت: عاوه بر شرکت های یادشده، هلدینگ های دیگری شامل توکافواد، آتیه فواد، هلدینگ سرمایه گذاری توسعۀ 
معادن و فلزات و هلدینگ متیل نیز در گروه فواد مبارکه حضور دارند. این در حالی است که یکی از بزرگ ترین هلدینگ های 
مالی کشور توسط مبارکه در حال تأسیس و راه اندازی است.وی از وجود زنجیرۀ کامل تولید در فواد مبارکه به عنوان عامل 
اصلی افزایش سود و درآمد این شرکت نام برد و اظهار داشت: فروش فواد مبارکه در سال 97 حدود 23 هزار میلیارد تومان 
و در سال 98 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده و امسال پیش بینی می شود این عدد به مرز 55 هزار میلیارد تومان فروش 
برســد. به همین دلیل می توان گفت فواد مبارکه عاوه بر اینکه یک بنگاه صنعتی اســت، یک بنگاه اقتصادی هم هست و 
در بازار ســرمایه نقش بسیار مهمی دارد.وی در تشریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت: شرکت در هشت ماهۀ سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روند روبه رشدی داشته است؛ به نحوی که با تاش کارکنان آن، تولید گندله در بازۀ 
زمانی مذکور در ســال 97 نزدیک به 6 میلیون تن بوده و امســال به حدود 7 میلیون تن افزایش یافته است. در تولید آهن 
اسفنجی از 7 میلیون تن به 7 میلیون و 800 هزار تن و در فواد خام از 6 میلیون و 200 هزار تن به 6 میلیون 690 هزار تن 
رسیده ایم.وی با بیان اینکه شرکت در سال گذشته با افت تولید مواجه شد تصریح کرد: دو دلیل عمده، یعنی نرسیدن مواد 
اولیه و قطعی حدود دوماهۀ گاز مهم ترین دایل افت تولید بوده اســت که می طلبد مسئولین محترم برای آن چاره اندیشی 
کنند و اقدام عاجل به عمل آورند. به خاطر داشــته باشــیم فواد مبارکه در سال 98 حدود 2500 میلیارد تومان، به دایلی 
که به آن اشاره شد، متضرر گردید. نباید فراموش کرد که فواد مبارکه جزو کارخانه هایی است که می تواند بیشتر از ظرفیت 
اسمی خود تولید کند، اما باعث تأسف است که به  دلیل کمبود مواد اولیه از این ظرفیت استفاده نکنیم.وی تصریح کرد: فواد 
مبارکه برای کنترل و آرامش بازار سعی می کند کاا را به مشتری و مصرف کننده برساند و بنا بر تأکید مسئولین وزارت خانه 
بر تأمین حداکثری بازار داخل، امسال شاهد کاهش 32 درصدی صادرات بودیم و کاهش صادرات در درازمدت برای سازمان 
مشکات خاص خود را به همراه می آورد.وی از ایجاد هلدینگ مالی در فواد مبارکه خبر داد و گفت: از سال 97 تا به حال 
سرمایۀ ثبتی فواد مبارکه از 7500 میلیارد تومان تا دی ماه سال جاری با تصویب و تصمیم مجمع عمومی پیش رو به 30 
هزار میلیارد تومان خواهد رســید.عظیمیان تصریح کرد: بسیاری از شرکت های بورسی از محل تجدید ارزیابی ممکن است 
برای افزایش سرمایه اقدام کنند، ولی افزایش سرمایه در فواد مبارکه کاما واقعی است و از محل سود توزیع نشدۀ انباشت شدۀ 
سهام داران انجام می شود و لذا سهام فواد مبارکه سهام بسیار ارزشمندی است.مدیرعامل فواد مبارکه با بیان اینکه به دلیل 
التهابات پیش آمده در دو سه ماه گذشته، اولین مجوز ایجاد سهام خزانه به نام فواد مبارکه صادر شده است، گفت: همان گونه 
که می دانیم هیچ شرکت بورسی حق ندارد سهام خودش را بخرد، اما سازمان بورس راهکاری ایجاد کرد تا صف فروش ایجاد 
نشود و با اخذ مجوز خرید و نگهداری سهام خزانه حدود 2080 میلیارد تومان از سهام فواد خریداری شد. همچنین شرکت 
در راستای حمایت از سهام شرکت های گروه فواد مبارکه، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی با سرمایۀ 800 
میلیارد تومان نموده و این صندوق هم اکنون در بازار ســرمایه در حال فعالیت اســت. وقتی افزایش سرمایۀ شرکت عملیاتی 
گردد، فواد مبارکه بزرگ ترین شــرکت بورسی به لحاظ ارزش اســمی خواهد بود.وی در ادامه از تعریف حدود یک میلیارد 
یورو پروژه در فواد مبارکه خبر داد و گفت: 20 هزار میلیارد تومان نیز سهم داخل است. این پروژه ها شامل نورد گرم شمارۀ 
2، افزایش 500 هزار تنی ظرفیت فواد هرمزگان )رســیدن به ظرفیت 2 میلیون تن(، راه اندازی فوادسازی 800 هزار تنی 
فواد سفیددشت، کارخانۀ تولید الکترود گرافیتی اردکان، افزایش ظرفیت شرکت ورق خودرو کاشان است. همچنین حدود 
20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی در سراسر کشور واگذار می شود که این امر در جهت اجرای دستور مقام معظم 
رهبری برای جهش تولید، اقدام مؤثری خواهد بود.وی از پروژۀ نورد گرم شــمارۀ 2 فواد مبارکه به عنوان یکی از اصلی ترین 
پروژه های حوزۀ صنعت فواد کشور نام برد و گفت: با تولید ورق خام موردنیاز در تولید لوله های انتقال نفت و گازترش از گوره 
به جاسک نشان دادیم که در حوزۀ تولید فواد خام از دنیا عقب نیستیم و همپای دنیا جلو رفته ایم، ولی در تولید ورق از دنیا 
عقبیم. اگر ما در 3 تا 5 سال آینده ورق های با گرید جدید تولید نکنیم، فواد مبارکه نیز به سرنوشت کارخانه های عقب ماندۀ 
کشور دچار خواهد شد.عظیمیان در ادامه از اجرای پروژۀ نسل چهارم تکنولوژی در فواد مبارکه به عنوان دیگر ابَر پروژۀ در 
دست اجرای این شرکت یاد کرد و گفت: فواد مبارکه اکنون دارای نسل سوم تکنولوژی است و می کوشد همگام با دنیا به 
سمت نسل چهارم پیش برود که بسیار هوشمند است و این دقیقا همان حرکت در مسیر دانش افزایی است که همواره مورد 
تأکید رهبر معظم انقاب بوده است. گفتنی است در ابتدای این بازدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه با حضور 
در محل معراج الشهدای فواد مبارکه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و در ادامه در باغچۀ فضای سبز شخصیت های 

این شرکت یک نهال به رسم یادبود غرس نمودند.

وزیر صمت دستور اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فواد مبارکه را صادر کرد

رشد 14 درصدی ارزش 
صادرات محصوات 
شوینده
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همتی با تأکید به بانک ها برای مبارزه با درگاه های شرط بندیگزیده خبر

 تراکنش چندمیلیاردی قماربازان با اجاره کارت های بانکی
رئیس کل بانک مرکــزی درباره ســایت های مرتبط با قمار و 
شــرط بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تاش خود را برای 
مبارزه با این درگاه ها و نظارت بر این تراکنش ها انجام دهند.به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه 
 دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند 
کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی  به خاطر 
آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این 
زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده به مراتب 
وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.رئیس شورای پول 
و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود 
مصوب شــورای پول و  اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در 
روان شــدن فعالیتها در بازار بین بانکی مؤثر بوده و در تعدیل 
نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است.رئیس کل بانک مرکزی 
ضمــن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با 
پولشــویی گفت: بانکها باید تاش کنند به این قوانین و قواعد 
پایبند باشــند و نسبت به پیاده ســازی این قواعد اهتمام ازم 
را داشــته باشند.همتی تأکید کرد: بانک ها باید تمهیدات ازم 
به  منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت های بانکی برای 
اهداف پولشــویی و معامات مخرب در بازارها را با جدیت در 
به کارگیری قوانین مبارزه با پولشویی پیاده سازی کنند، همچنین 

ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان ها و همچنین 
افزایش اختیارات و ایجاد دسترســی های کافی به سامانه های 
مربوطه از ســوی حوزه های مبارزه با پولشویی بانک ها ضروری 
است.وی در ادامه افزود: برای نمونه فعاان معامات و اتاق های 
فردایی ارز و طا اذعان دارند که با اجرایی شدن قوانین و ایجاد 
محدودیت ها از ســوی نظام بانکــی، فعالیت های خاف قانون 

آنها با مشــکل مواجه شده است.رئیس کل بانک مرکزی درباره 
ســایت های مرتبط با قمار و شــرط بندی عنوان کرد: در زمان 
حاضر مباحثی درباره درگاه های اجاره ای مرتبط با سایت های 
قمار و شرط بندی مطرح می شود؛ لذا بانکها باید حداکثر تاش 
خــود را برای مبارزه با این درگاه ها و نظارت بر این تراکنش ها 
انجام دهند.وی با اشاره به گزارش های دریافتی از دستگاه های 

نظارتی و امنیتی مبنی بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیری 
انــدک و اجــاره کارت و حســاب بانکی افــراد، تراکنش های 
چندمیلیاردی با مقاصــد و اهداف قمار انجام می دهند، تأکید 
کرد: از این رو ضروری اســت که بانکها جدیت ازم را داشــته 
باشــند و مردم نیز به عواقب اجاره دادن حساب هایشان توجه 
کنند.همتــی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی 
از عوامــل مهم کنترل نقدینگی اســت و ایــن امر با همراهی 
بانکها محقق می شــود، گفت: بانکها باید رشد دارایی های خود 
را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی 
نائل شــد.وی اضافه کرد: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه 
شــورای پول و اعتبار از دی ماه ســال جاری اجرایی و بر این 
اساس هر ســه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد 
شد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز منجر به 
کنترل تورم از ناحیه فشار عرضه می شود اظهار کرد: امیدواریم 
با آرامش بیشتر در بازار ارز و استمرار روند فعلی شاهد تعدیل 
نرخ ارز باشــیم.همتی در پایان با ابراز اینکه با اجرایی شــدن 
قانون اصاح قانون صدور چک بســیاری از مشکات برطرف 
می شود و چک های برگشتی کاهش می یابد تأکید کرد: بانکها 
باید نسبت به اجرایی شدن این قانون و پیاده سازی آن اهتمام 

کافی داشته باشند.

 انتقاد وزیر اقتصاد از افزایش نرخ حق بیمه
بیمه هوشمند شکل بگیرد

وزیر اقتصاد گفت:افزایش نرخ حق بیمه ممکن اســت تا جایی جواب دهد 
اما بیش از آن، بیمه گزار را زمین گیر می کند بنحوی که اگر اجبار قانونی 
نباشد، قطعا از زیر بار آن شانه خالی می کند.، فرهاد دژپسند طی سخنانی در 
بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور 
در صنعــت بیمه، فرصت ها و چالش ها که به صورت مجازی برگزار شــد، 
اظهار داشــت: نگاه متخصصان، صاحبنظران و فعاان صنعت بیمه، نگرشی 

تطبیقی و توسعه ای و برگرفته از رویدادها و تحوات بین المللی است.
وی افزود: امسال در واقع به نوعی سعی شده است، این زاویه دید از صنعت 
بیمه را گشــوده نگه داریم که صنعت بیمه یک صنعت ایستا نیست و این 
صنعت می تواند، متناسب با تحواِت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خود را 
بــروز و بهنگام نماید.وزیر اقتصاد افزود: وقتی که بحث ویروس کرونا مطرح 
می شــود، حضور و ظهور صنعت بیمه در این عرصه، هم ضرورت پیدا می 
کنــد و هم واقعیت بیرونی می یابد.دژپســند افزود : این ویروس به صورت 
گسترده و عمیق نه تنها جامعه و اقتصاد ما بلکه اقتصاد و جامعه جهانی را 
تحت تاثیر قرار داده است. در ابتدای راه به واسطه تعریفی از رشته فعالیت 
هــای جدید بیمه ای، دولت ها ورود پیدا کردند و جای خالی صنعت بیمه 
را پر کردند، اما اگر در این مورد ســابقه ای وجود داشــت و صنعت بیمه با 
آمادگی بیشتری با موضوع مواجه می شد، می توانست تدابیر و تصمیماتی 
اتخاذ کند که حضور دولت را به حداقل ممکن کاهش دهد .وی در ادامه با 
اشــاره به حادثه خیز بودن برخی مناطق کشورمان گفت: بارها این موضوع 
را در همین دوره کوتاه عرض کردم؛ متاســفانه ایران در نواری قرار دارد که 
حادثه خیزی آن بســیار بااســت و حوادث طبیعی متاسفانه یکی پس از 
دیگری، اعم از ســیل یا زلزله یا سرمازدگی مفرط، اتفاق می افتد و مواجهه 
با هر یک از این حوادث و بایا هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند، 
هرچند دولت به صورت محوری، تکیه گاه تامین مالی است. به همین دلیل، 
قانونگذار به دولت اجازه داده است، سه درصد از وجوه عمومی را برای تامین 
مالی مقابله با این بحران ها استفاده کند .دژپسند تصریح کرد: اگر مناطقی 
که در نوار ســیل خیز یا نوار زلزله قرار دارند، متناسباً واحدهای مسکونی و 
فعالیت های اقتصادی، تجاری مستقر در نقاط مذکور، بیمه مربوط را انجام 

می دادند، در زمان وقوع حوادث، بسیاری از نگرانی ها، موضوعیت نداشت.
وزیر اقتصاد گفت: به نظر من شــاید قبًا صنعت بیمه، چندان متوجه این 
موضوع نبود، بلکه از اوایل دهه 80 موضوع تشــکیل صندوق بیمه حوادث 
را مورد توجه قرار داد. در فرایند و رفت و برگشــت هایی که صورت گرفت، 
سرانجام، ایحه مربوط، به مجلس شورای اسامی رفت تا در مجلس تصویب 
بشود که در نهایت این ایحه در آذر ماه سال 1399 به تصویب و اباغ شد.

 وی در ادامه گفت: هنگامی که در عید ســال 1398 سیل خانمان برانداز، 
تعداد زیادی از استان های کشور را در بر گرفت؛ در دولت این نکته را مطرح 
کردم که اگر این صندوق را زودتر تشکیل داده بودیم و می توانستیم واحد 
های مســکونی و بنگاه های اقتصادی مستقر در محل را بیمه کنیم، اان با 
چنین فشــاری مواجه نبودیم . با راه اندازی این صندوق، مشــارکت کامل 
صورت می گیرد و یک نوع تضمین ایجاد می شــود.وی تصریح کرد: اصواً 
تشــکیل صندوق بیمه حوادث، آغاز رهایی دولت از بار مالی گسترده در هر 
دوره از این حوادث و بحران ها اســت. اگر دقت کنیم، این اقدام خیلی کار 
ساز است. البته هنوز نمی توانیم بگوییم که واقعاً این صندوق چه تحولی می 
تواند ایجاد کند، چون تازه قانون آن اباغ شده و انشااه آیین نامه های مورد 
نیاز آن باید به تصویب برسد، و در مجلس نیز تاش شود تا منابع مورد نیاز 
آغــاز فعالیت این صندوق مورد توجه قرار گیرد.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: 
این اتفاق موجب می شــود صنعت بیمه بتواند یک آسودگی خاطر فردی، 
خانوادگی، قشری، طبقاتی و ملی ایجاد کند و کارکرد گسترده صنعت بیمه 
در حوزه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نیز همین است. همین موارد را در بحث 
کرونا نیز می بینم، کرونا ویروس موذی و آزاردهنده ای اســت، به خصوص 
برای حوزه اقتصاد، کما اینکه در سراسر دنیا، اثر منفی این ویروس بر اقتصاد 
جهانی بسیار زیاد بوده است.دژپسند ادامه داد: یک حالت این بود که صنعت 
بیمه می توانست عافیت طلبی پیشه کرده و خود را به کناری بکشد و بگوید 
مثل همه جا خود دولت کار کند. وقتی از دکتر سلیمانی مدیر بیمه مرکزی 
شنیدم که بیمه ای تعریف شده است که هر فعال اقتصادی در قالب آن می 
تواند فعالیت خودش را برای دو ماه بیمه کند، احســاس کردم این بار بیمه 
خیلی سریع خود را نشان داد؛ به این معنا که این کار، توقف پذیر نیست و 
ادامه دارد.وی تاکید کرد: صنعت بیمه باید خدمات بیمه ای مورد نیاز کشور 
را پیش بینی و طراحی نماید و تجربیات بین المللی و مطالعات تطبیقی را 
مورد توجه قرارداده و بومی ســازی نماید. شاخصی که برای ارزیابی صنعت 
بیمه داریم ضریب نفوذ صنعت بیمه است؛ ابتدا باید بدانیم که ضریب نفوذ 
صنعت بیمه در کشــور فقط با اقدامات متولیان صنعت بیمه افزایش پیدا 
نمــی کند . در صنعت بیمه متولیان می توانند تعریف کنند و نوع رشــته 
فعالیت های جدید را تبیین کنند امادر طرف دیگر باید ابزارها، ســاختارها 
و محیط نیز برای تعامل دوجانبه و عمومی کردن این موضوع فراهم باشــد.

دژپسند اظهار داشت : گفتن این موضوع شاید ضروری باشد و باید بر روی 
آن کار گسترده تری انجام دهیم، از دیدگاه متخصصان اقتصاد بخش عمومی 
خدماتی که توســط صنعت بیمه ارایه می شــود ویژگــی های یک کاا یا 

خدمت خصوصی را دارد. یعنی هم تخصیص پذیر و هم رقابت پذیر است.
وی افزود: بنابراین در نگاه اول این ســئوال مطرح می شــود که چرا دولت 
بایــد دخالت کند. ولی اگر یک گام جلوتر برویم، می بینیم که این خدمت 
درست اســت که دو ویژگی کااهای خصوصی را دارد، اما به واسطه اینکه 
عمل به آن و برخورداری از آن برای همه جامعه هدف ممکن شــود نیاز به 
اعمال سیاست های خاصی دارد، مثا در بیمه شخص ثالث که جامعه هدف، 
عموم را در بر می گیرد به همین دلیل قانوناً اجباری می شود.وی در ادامه 
در تبیین طبقه بندی محصوات بیمه ای گفت: در بیمه مسئولیت، جامعه 
هدف، همه را شــامل نمی شود و برای همین این نوع محصول بیمه ای را 
باید از کاای خصوصی متمایز کنیم و در زمره »کااهای شایســته« طبقه 
بندی کنیم و نمی شود آن را در قالب کاای عمومی طبقه بندی کرد.وزیر 
اقتصاد افزود: در حوزه »کااهای شایسته« در صنعت بیمه باید دو کار انجام 
شود، اول تعریف رشته فعالیت های بیمه ای جدید و دوم تبیین و تبدیل آن 
با تبلیغ به فرهنگ و باور و دغدغه ذهنی آن رشته فعالیت ها، به نحوی که 
همگان نداشتن این بیمه را نقطه منفی تلقی کنند، چنانچه اان اگر کسی 
بیمه شخص ثالث نداشته باشد احساس کمبود و نقصان می کند.دژپسند در 
ادامه گفت: به همین شکل برای سایر بیمه ها نیز باید همین اتفاق بیفتد و 
اگر فردا صندوق بیمه حوادث فعال شــد، هر واحد مسکونی و تجاری، عدم 
برخورداری از این بیمه را یک نقصان تلقی کند . این امر به تبلیغ و تشویق 
نیاز دارد چون »کاای شایسته« به حساب می آید و به نظرم دولت برای یک 
دوره ای باید از این محصول بیمه ای جدید حمایت کند، چنانچه در ایحه 
صندوق نیز این موضوع را مد نظر قرار دادیم. البته اان که دولت سهم اش 

به واسطه ضرورت انطباق با قانون اساسی بیشتر هم شده است .

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش 11۶88 واحدی معادل 0.۷۷ درصد به 
یک میلیون و ۵1۵ هزار و ۷۶۴ واحد رســید. همچنین در فرابورس شــاخص کل 
با رشــد 3 واحدی به 19 هزار و ۷۶8 واحد رسید. دیروز تاار شیشه ای، در دومین 
روز کاری هفته )یکشنبه بیست و سوم آذرماه 99(، شاهد روند نزولی شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش 30۵۶ واحدی 
معادل 0.۷۷ درصد به رقم 39۶ هزار و 38۵ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، 
با افت 8۲0 واحدی معادل 0.18 درصد، عدد ۴۵۶ هزار و 311 واحد را به نمایش 
گذاشت.شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۵3۷ واحدی به رقم ۲98 هزار و 
۷۵0 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 18919 واحد کاهش را رقم 
زد و به سطح ۲ میلیون و 8۴ هزار واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول با 1۲۴0۵ 
واحد کاهش به رقم  یک میلیون و 118 هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، 
بــا 10019 واحد کاهش همراه بود و عدد 3 میلیون و 30 هزار واحد را به نمایش 
گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی 

فملی، شستا، خودرو، ومعادن، وتجارت، رمپنا، حکشتی و تاپیکو، با بیشترین کاهش، 
تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 
نوری، شپنا، فارس، و پارس و شبندر، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل 
بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته، معامله گران 
بورس  1۲ میلیارد و ۶93 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 1 میلیون و 898 
هزار نوبت معامله و به ارزش 1۵3 هزار و ۲8۲ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در 
بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد نوری) پتروشیمی نوری( با 1۴.3 
درصد رشــد بود و پس از آن، نمادهای فاراک، غبهنوش، زمگســا، رکیش، لخزر 
و کفرا بود. همچنین نماد معاماتی وســینا)بانک سینا( با ۴.9۷ درصد، بیشترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای ثامــان، انرژی3، دیران، وملی، 
خرینگ و شکربن بود.روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی شســتا، خودرو، شپنا، فواد، وتجارت و خساپا، به عنوان پرتراکنش ترین 
نمادهای بازار معرفی شــده اند.بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتی بوعلی، 
وپارس، کماســه، شبندر، فروس، سصفها و شسینا با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابل نیز نمادهای انرژی1، وسینا، پدرخش، وپست، انرژی3، وملی و ثشاهد 
بیشترین حجم عرضه را داشتند.در معامات دیروز بازار سرمایه، شاخص صنایعی 

همچون منسوجات، سایر معادن و ذغال سنگ با افزایش همراه شدند.

  چک های جدید صیادی با تاریخ اعتبار
 از ۲۰ دی توزیع می شود

معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: چک های جدید از تاریخ ۲0 دی در 
اختیار مردم قرار می گیرد و این چک ها دارای بارکد، کد صیادی 1۶ رقمی و تاریخ 
اعتبــار خواهند بود. آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی در 
ارتباط تصویری با استودیو پخش خبر ۲1 شنبه شب شبکه یک سیما افزود: این 
طرح به تعویق نیفتاده بلکه بانک مرکزی تصمیم به اجرای تدریجی این طرح دارد 
و باید فرهنگ ســازی انجام شود و زیرساخت ها آماده و مردم بتوانند با سامانه ها 
ارتباط برقرار کنند.وی ادامه داد: زمان های تعیین شده با مجوز قانونی صادر شده 
است مثًا برای چک الکترونیک با دستورالعمل بانک مرکزی یک زمان مشخص 
اعام شــده و همچنین برای راه اندازی سامانه صیاد که نقل و انتقال چک در آن 
ثبت می شود زمان دو ســاله را مد نظر قرار گرفته است.نادعلی زاده گفت: بانک 
مرکزی برای اجرای این طرح از زمانی که مد نظر قانون گذار می باشد آماده است، 
ولی اجرای طرح در ســامانه صیاد مستلزم تغییرات در دسته چک ها می باشد تا 
متفاوت از گذشته شود و مردم نگران چک های قدیمی خود نباشند.وی با بیان این 
که سامانه در تاریخ ۲۲ آذر ماه آماده بوده است هم افزود: اپلیکیشن های بانکی هم 
آماده رونمایی بودند که دیروز بانک مرکزی این رونمایی را انجام داده است.معاون 
اداره نظام پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: قرار اســت چک هایی را در سامانه 
صیــاد ثبت کنیم که تفاوتی با چک های قبلی دارد یعنی روی این چک ها تاریخ 
اعتبار ثبت می شود و توزیع این چک ها از طریق بانک ها مستلزم زمان خواهد بود 
و همچنین اطاع رسانی ها کامل شود و مردم بیشتر آگاه شوند و از تاریخ ۲0 دی 
بتوانند چک هایی که از ویژگی های جدید برخوردار هســتند و دارای تاریخ اعتبار 
می باشند را دریافت کنند.نادعلی زاده با اشاره به این که در حال حاضر چک های 
جدید در شــبکه بانکی توزیع نشده است گفت: چک های جدید از تاریخ ۲0 دی 
ماه در اختیار مردم قرار می گیرد.وی افزود: در چک های جدید تا تاریخ مشخص، 
قابلیت صدور وجود دارد و این تاریخ هم سه سال بعد از دریافت دسته چک است 
و این چک ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند.نادعلی زاده ادامه داد: چک های جدید 
دارای بارکد، کد صیادی 1۶ رقمی و تاریخ اعتبار می باشد.وی درباره ارزیابی اعتبار 
و دارایی افراد در این طرح گفت: افراد دارای یک ســری دارایی و درآمد هســتند 
که مجموع این ها می تواند سقف اعتباری شخص را رقم بزنند که دستورالعمل و 
فرمول های مربوط به آن در بانک مرکزی تدوین شــده و به دستورالعمل حساب 

جاری الحاق شده است که مقرر شده در شورای پول و اعتبار تصویب شود.

جزئیات رشد مثبت اقتصادی از زبان همتی
رشد اقتصادی ۶ماهه بدون نفت 1/4 و با نفت 1/3 درصد

رئیس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، 1.۴+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1.3+ درصد 
است.، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: ایستادگی و همت ملت بزرگ ایران دراوج جنگ اقتصادی و کرونا وتاش 
فعالین اقتصادی کشور در سال جهش تولید جواب داد: همانگونه که قبًابراساس روند شاخصهای تولیدات صنعتی وکشاورزی، و 
نیز رشد تسهیات سرمایه در گردش بانک ها اعام کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد. گزارش اداره حسابهای اقتصادی 
بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )100=1390( در شش ماههٔ اول سال 99 با نفت 
و بدون نفت، مثبت شــد.بنابر گزارش رشــد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 
1.۴+ درصد و رشــد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نســبت به دوره مشابه سال قبل، 1.3+ درصد است.رشد اقتصادی 
با نفت فصل اول و دوم ســال 1399 به ترتیب ۲.9- درصد و ۵.1+ درصد و رشــداقتصادی بدون نفت، به ترتیب، 0.۶- درصد و 

3.۲+ درصد بوده است.

کاهش ۱۱۶۸۸ واحدی 
شاخص کل بورس
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گزارش

انگلیسباپایانضربااجلتعیینشدن؛
راه درازی تا حصول توافق تجاری با 

اتحادیه اروپا داریم
طبققرارقبلی،دیروزآخرینروزازمذاکراتتجاریپســابرگزیتاســت
حالآنکــهبهنظرنمیآیدطرفینبهتوافقبرســندوبایددربارهادامهیا
توقفکاملگفتگوهــاتصمیمگیریکنند.،»دومینیکراب«وزیرخارجه
انگلیسدرمصاحبهبااسکاینیوزگفتکههنوزراهزیادیتاحصولنتیجه
دربابمذاکراتتجاریلندن-بروکســلباقیماندهاست.ویدراینباره
افزود:میخواهیمباماهمانندهردموکراسیقابلاحترامومستقلدیگری
رفتارشــود.اگراتحادیهاروپاچنینچیزیرادرســطحسیاسیبپذیرد؛
دلیلبسیاریوجودخواهدداشتکهباورکنیمهنوزراهزیادی)تاحصول
توافق(درپیشاســت.ایناظهاراتدرحالیاســتکهمذاکراتتجاری
انگلیسواتحادیهاروپاواردآخرینروزخودشــدهاماطرفیندربارهعدم
دستیابیبهتوافقهشدارمیدهند.قراراستبوریسجانسوننخستوزیر
انگلیسبااورزافوندراینرئیسکمیســیوناروپادیداروگفتگوکند.
ایندوپیشترتوافقکردهبودندکهدیروزیکشنبه،مهلتنهاییبرایانجام
مذاکراتفیمابینباشــد.اگرهمبهنتیجهاینرسند؛دربارهادامهیاتوقف
کاملگفتگوهاتصمیمگیریخواهندکرد.موانعاصلیتوافق،نحوهدسترسی
بــهآبهایماهیگیری،قوانینمربوطبهیارانهمشــاغلونحوهنظارتبر
اجرایهرگونهتوافقجدیداست.انگلیسدرپایانژانویه۲۰۲۰،اتحادیهرا
ترککرداماقرارشــدطرفیندریکدورهانتقالی۱۱ماهه،دربارهتوافق

تجاریپسابرگزیتمذاکرهکنند.

 بودجه دفاعی ژاپن برای سال مالی
 آینده رکورد شکست

تلویزیونژاپناعامکردبودجهدفاعیاینکشــوربرایسالمالی۲۰۲۱
احتمااًحدود۵۱میلیارددارخواهدبودکهیکرکوردمحسوبمیشود.
»ان.اچ.کی«دیروزیکشــنبهبااعاماینمطلبافزود:ایننهمینســال
متوالــیخواهدبودکهمیزانبودجهنظامیاینکشــورافزایشمییابد.
وزارتدفاعژاپنپیشازتهیهطرحبودجهســالمالی۲۰۲۱دراواخرماه
میادیجاریتوسطدولت،درحالمذاکرهباوزارتداراییبرسربودجه
درخواستیخودبودهاست.اینبودجهشاملهزینهتحقیقاتبررویساخت
دوفروندکشتیایجیسخواهدبود.کشتیهایجدیدبهجایطرحقبلی
دراستقرارسامانهدفاعموشکیزمینمحورایجیسآشورساختهخواهند
شدکهبرایرهگیریموشکهایبالستیکدرخارجازجوزمینطراحی
شدهاست.اینبودجههمچنینشاملهزینههایساختجایگزینیبرای
جتهایجنگنــدهاف-۲درنیرویهواییدفاعازخودژاپنخواهدبود.
هزینههایطراحییکماهوارهتجسسینیزبرایارتقاءقابلیتهایدفاعی

درفضاتخصیصپیداخواهدکرد.

 روسیه چهار موشک قاره پیمای 
دریاپایه پرتاب کرد

زیردریاییاتمی»وادیمیرمونوماخ«روســیه،چهارفروندموشــکقاره
پیمایدریاپایهازنوعبواواپرتابکرد.بهگزارششبکهدومتلویزیوندولتی
روســیهاعامکرد:زیردریاییاتمیوادیمیرمونومــاخمتعلقبهناوگان
اقیانوسآرامروسیه،چهارموشکبواوارادرجریانیکرزمایشموشکی
دردریایآخوتسکدرشرقروسیهپرتابکرد.زیردریاییاتمی،اینموشک
هارااززیرآبوبهصورتشــلیکپیدرپیپرتابکرد.اینموشــکها
بهســویمیداننظامیچیژادراستانآرخانگلسکدرشمالغربروسیه
پرتابشــدکهازشرقروسیهحدود۱۰هزارکیلومترفاصلهدارد.موشک
هایبواوایپرتابشــدهبهاهداففرضــیدرمیداننظامیچیژااصابت
کردند.موشــکدریاپایــهبواوایاار-۳۰براســاسطبقهبندیناتواس
اس.انایکس-۳۰اســتکهموشکسهمرحلهایبالستیکیقارهپیمابا
ســوختجامدبهحسابمیآید.روسیهدرحالتکاملموشکقارهپیمای
بواوااست.موشکهایجدیدقدرتحملدوبرابربیشترمادهانفجاریاز
موشکهاینسلقبلو۱۲هزارکیلومترپیمایشدارند.اینموشکمجهز
بهکاهکهایتقســیمشوندهاستکهامکانرهگیریونابودیآنبرای

سامانههایپدافندموشکیرابهکمترینحدمیرساند.

روابطروسیهوترکیهازنگاهبلومبرگ؛
خیلی دور، خیلی نزدیک

خبرگزاریبلومبرگدرگزارشــیبابیاناینکهپیچیدگیروابطترکیهوروسیه
درسالهایاخیربهویژهدرمسائلیهمچونقرهباغبیشترشده،ضمناشارهبه
برخاختافنظرهامیانمســکووآنکارا،ازتمایلدولتپوتینبهتقویتروابط
بااردوغاننوشت.بهگزارشخبرگزاریآمریکایی،»رجبطیباردوغان«رئیس
جمهوریترکیهپنجشــنبهبهعنوانمهمانافتخاریدررژهنظامیجمهوری
آذربایجــانحضورپیداکرد؛رژهایکهباکوازآنطریققصدداشــتپیروزی
خودراباکمکآنکارابهارمنستان،متحدمسکوبهرخبکشد.هرچند»وادیمیر
پوتین«رئیسجمهوریروسیهکهازحملهبهاینحیاطخلوتخودخشمگین
بود،واکنشــینشاننداد.بلومبرگنوشت:روســیهآموختهاستکهچگونهدر
مواقعیکهمنافعشباآنکارادرتضاداست،راهبردصبررادرپیشگیرد.امااین
تنهاچالشینیستکهازسویرئیسجمهوریترکیهبرایپوتینپیشمیآید
وویمانندگذشــتهباقاطعیتآنراتحملکردهاســت.زیراپوتینبهخوبی
میدانــددرحالیکهاردوغانتاشمیکندروابطخودرابادولت»جوبایدن«
رئیــسجمهوریمنتخبآمریکااصاحکند،آنکاراهمچونخاریدرچشــم
اعضایناتو)پیمانآتانتیکشمالی(باقیمیماندوبهاختافاتیکهمسکواز
آنلذتمیبرد،دامنمیزند.ازسویدیگر»دونالدترامپ«بهدلیلآنکهترکیه
اقدامبهخریدسیستمدفاعموشــکیاس-۴۰۰ازمسکوکردهاست،اقدامبه
تحریماینکشورنمودهوهمینامرتاشهایرهبرترکیهبرایبازسازیروابط
باواشــنگتنراپیچیدهترمیکند.بلومبرگمینویسد:ازجمهوریآذربایجانتا
سوریهولیبی،تاشاردوغانبرایازسرگیرینفوذترکیهبهعنوانیکقدرت
منطقهای،روســیهرامجبوربهعقبنشینیازجاهطلبیهایخودکردهاست.
»آندریکورتونوف«AndreyKortunov،رئیسشورایاموربینالمللروسیهدر
اینخصوصبهبلومبرگگفت:»درحالحاضرروابطمیانآنکاراومسکوبسیار
پرتنشاست،رقابتوحتیتقابلهمدیدهمیشود.اماهنوزهمهمکاریمسکو
باترکیهازنظرراهبردیآنقدرمهماســتکهروسیهآمادهاستازاینمسائل

چشمپوشیکند«.

شکاف در ناتو
پاسخسنجیدهروسیهبهترکیهنشاندهندهتمایلآنبهتقویتروابطبااردوغان
استکهباتوافقسال۲۰۱۷برایخریدسیستمS-۴۰۰شکافبیسابقهایرا
درناتوایجادکرد.یکمقامارشددولتروسیهبهبلومبرگگفت:اختافاتزیادی
میانترکیهوآمریکاواروپاباقیماندهاســتوایندرحالیاستکهاردوغان
نمیتواندتحملداشــتهباشدکسیبهاودیکتهکندچگونهرفتارنماید.روسیه
تجربهمدیریتروابطناپایداراقتصادیوسیاسیبسیاریباترکیهدارد،حتیدر
شــرایطیکهاردوغاننیروهاونمایندگانترکیهرابرایخنثیکردنپوتیندر
مناطقموردمناقشهگسیلکردهبود.اردوغانشاهدپیوستنحدود۲۰۰نفراز
نیروهایــشبهنیروهایجمهوریآذربایجاندرباکوبودکهدررژههواپیماهای
بدونسرنشینساختترکیهدرجنگ۴۴روزهبرسرمنطقهموردمناقشه»قره

باغکوهستانی«شرکتکردند.

رقابت باستانی
ایندستاختافاتمیانمسکووآنکاراسببشعلهورشدنرقابتهایدیرین
دوپادشاهیقدرتمندپیشینشدهاست.درسال۲۰۱۵روسیهپسازسرنگونی
یکهواپیمایجنگندهروســیدرمرزباســوریهتوســطترکیه،تحریمهای
شدیدیعلیهاینکشوروضعکرد.»آندرهباکانوف«دیپلماتپیشینروسیکه
سمتهاییازجملهسفیرعربستانسعودیرادرکارنامهخوددارددراینمورد
گفت:»ماوآنکاراازبرخیجهاتمتحدهستیماماازبرخیجهاتدیگرمنافعما
کامًادرتضاداست.امابایدیادبگیریمکهبااینوضعیتکناربیاییم«.درسوریه
صحنهدیگررویاروییایندوکشوروجاییکه»بشاراسد«باحمایتپوتینو
ایرانتوانســتکنترلبیشترکشوررادردستبگیرد،ترکیهمانعتاشدولت
اســدبرایبازپسگیریسنگرهایاصلیشورشــیانادلبشدهاست.»خلیفه
حفتر«درلیبِینفتخیزکهشــرقآنرادرکنترلداردوازمتحدانمســکو
بشمارمیرود،درمیانتاشهایمجددبرایمذاکرهبرسریکتوافقسیاسی
بادولتموردحمایتســازمانمللدرطرابلسموردحمایتترکیه،درحالاز
دســتدادنمیداناست.)لیبیدرپیخیزشمردمیسال۲۰۱۱بهدوبخش
شرقیوغربیتقسیمشدهکهبخشغربیبامرکزیتطرابلسدولتیموسومبه
دولتوفاقملیبرســرکارآمدهکهموردتأییدوحمایتسازمانمللمتحدو
برخیکشورهامانندترکیه،قطروایتالیاستوبخششرقیوجنوبنیزخلیفه
حفتربرامورمســلطشدهاستکهازسویکشورهاییمانندعربستان،روسیه،

فرانسه،مصر،امارات،یونانوقبرسحمایتمیشود(.

ردپای توسعه طلبانه ارتش ترکیه
ترکیهیکیازمشــتریانعمدهانرژیروسیهاست،اماهمینامرنیزمسالهساز
شدهاست.زیرادرسالهایاخیرترکیهبهجایخریدگازازمسکو،بهجمهوری
آذربایجانبهعنوانیکیازرقبایگازیروســیهروآوردهاســت.امااینبارهم
پوتیندرجمعوعلیرغممخالفتمتحدانناتو،اردوغانرابهخاطراســتقال
درانجامقراردادهایانرژیوتسلیحاتیباروسیهموردتحسینقرارداد.پوتین
درماهاکتبر)مهرماه(گفت:»کارباچنینشــریکیفقطخوبنیســت،بلکه
قابلاعتماداســت«.ویهمچنیندرپاسخبهســوالیدرخصوصاختافات
موجودافزود:»درمورداختافاتروسیهبایدصبورودرپیسازشباشد«.»ایرینا
زویاگلسکایا«IrinaZvyagelskayaکارشناسروسیامورخاورمیانهنیزتاکیدکرد:
»اردوغانبهحرفســایرکشــورهاگوشنمیدهد.برایروسیه،اردوغانیک

شریکآساننیست،یکبازیگرآسانبرایکنارآمدنوتوافقهمنیست«.

دیروزدرکابل؛
دادستان افغان به ضرب گلوله مهاجمان 

ناشناس کشته شد
مسئوانامنیتیافغانســتانمیگویندکهصبحدیروزیکدادستاندرناحیه
هشــتمشهرکابل،ازسویافرادناشناسترورشــدهاست.بهگزارشآواپرس،
»فردوسفرامز«ســخنگویفرماندهیپلیسکابلاعامکردکهحوالیساعت
۸:۲۰دقیقــهصبحدیروزیکشــنبه،یکیازدادســتانهایافغانســتانبهنام
»حبیباه«ازســویافرادناشناسدرمنطقه»کارتهنو«واقعدرناحیههشتم
شهرکابل،بهضربگلولهترورشدهاست.بهگفتهپلیسافغانستان،بررسیهادر
اینموردآغازشــدهوتاکنونشخصیاگروهیمسئولیتاینتروررابرعهده
نگرفتهاست.ایندرحالیستکهدرکمتراز۱۰روزگذشته،ایندومیندادستان
افغاناستکهدرکابلترورمیشودحالآنکهبهگفته»امراهصالح«معاوناول
ریاستجمهوریافغانستان،عامانحادثهقبلیبازداشتشدهاند.ازسویدیگر،
صبحدیروز،رانندهومحافظ»توفیقوحدت«نمایندهمجلسافغانستاننیزدر

حادثهبمبگذاریجانخودراازدستدادند.

نقض آتش بس در قره باغ و نگرانی ها از آینده
همزمانبــااولیننقضجدیآتشبسجدیــددر»قرهباغ«
واتهامزنــیطرفیــندرگیــردرموردازســرگیریحمات،
نگرانیهاییدرموردتداومدرگیریهادراینمنطقهموردمناقشه
ارمنســتانوجمهوریآذربایجانایجادشدهاست.ارمنستانو
جمهوریآذربایجاندرحالیدیروزیکدیگررابهنقضآتشبس
جدیدحاصلشــدهدرقرهباغمتهمکردندکهپیشتربهدنبال
میانجیگریجدیدروســیهبهمنظــورتوقفایندرگیریهاو
حصولیکتوافقنامهپایداردرقرهباغ،امیدهابرایپایانتنش
میانایروان-باکــوافزایشیافتهبود.خبرگزاری»آرمنپرس«
دیروزبهنقلازوزارتدفاعارمنســتاناعــامکرد:نیروهای
جمهوریآذربایجانعملیاتتهاجمیشــانرادردومنطقهدر
قرهباغازسرگرفتندوبهدنبالآنیگانهایارتشقرهباغتدابیر
مناسبیرابرایمقابلهبااینحماتاتخاذکردند.اینخبرگزاری
همچنینگزارشداد:»مانهگورگیان«ســخنگوینخستوزیر
ارمنستاناعامکردکهحماتنیروهایجمهوریآذربایجان
دردومنطقهقرهباغبایدابتداازســویصلحبانانروســیهبا
پاسخمواجهشود.ارمنســتاندرحالیجمهوریآذربایجانرا
بهازســرگیریحماتدرقرهباغمتهــمکردهکهوزارتدفاع
جمهــوریآذربایجاننیزدیروزدرگزارشــیارمنســتانرابه
خرابــکاریونقضآتشبسدرمنطقهقــرهباغمتهمکرد.بر
اساساینگزارش،ازسوینیروهاینظامیجمهوریآذربایجان
اقداماتپیشــگیرانهانجامشدهاســت.منابعخبریجمهوری
آذربایجانهمچنیندیروزازخرابکاریهایارامنهعلیهنظامیان
اینکشــوردرمنطقه»هــادروت»درقرهباغســخنگفتند.
درگیریهــادرقرهباغ۱۰نوامبر)۲۰آبــان(باامضایبیانیه
سهجانبهروســایجمهوریآذربایجان،روسیهونخستوزیر
ارمنســتانپایانیافت.حصولاینتوافقنامهامیدواریزیادی
رابرایتوقفکاملدرگیریهــاوبرقراریآتشبستمامعیار
ایجادکــردوبهدنبالآنتحواتجدیدیدرایندوکشــور

رخداد.درجمهوریآذربایجانمردممدعیپیروزیشــدندو
درارمنستانمعترضاننســبتبهموافقتدولتایروانبااین
توافق،اعتراضداشــتندکهآغازگراعتراضهاییعلیه»نیکول
پاشــینیان«نخســتوزیراینکشورشــد.معترضانخواستار
اســتعفایپاشینیانشــدهوتاکیدکردندتاکنارهگیریویاز
قدرتبهاعتراضهایشــانادامهخواهندداد.خبرگزاریفرانسه
نیزطیگزارشیدراینراستاتصریحکرد:ارتشروسیهدیروز
ازنقضآتشبسجدیددرقرهباغخبرداد.وزارتدفاعروسیه

طــیبیانیهایاعامکرد:یکمــوردازایننقضتوافقنامهدر
منطقه»هادروت«گزارششــدهاســت.درادامهاینگزارش
خبرگزاریفرانسهآمدهاســت:ارتشارمنستاناعامکردکه
نیروهایجمهوریآذربایجانبهدودهکدهایکهتحتکنترل
نیروهایقرهباغبوده،حملهکردندوایندرحالیاستکهکه
وزارتدفاعاینکشورنیزازاتخاذتدابیرمناسبعلیهاقدامات
تحریکآمیزطرفمقابلمناقشــهقرهباغخبرداد.وزارتدفاع
روســیهنیزپسازتیراندازیهایپراکندهدرمنطقههادروت

درقرهباغازطرفهایارمنیوجمهوریآذربایجانخواستتا
آتشبسرارعایتکنند.یکسخنگوینیروهایصلحبانروسی
درقرهباغنیزتبادلآتشباتسلیحاتاتوماتیکمیاننیروهای
ارمنستانوجمهوریآذربایجانراتاییدکرد.نیروهایقرهباغنیز
اعامکردندکهسهتنازایننیروهاطیحماتجدیدنیروهای
آذربایجانزخمیشــدند.اتهامزنیهایارمنستانوجمهوری
آذربایجانعلیهیکدیگردرموردنقضآتشبسجدیدنشانههای
خوبینیستند،چونمیتواندسرآغازدرگیریهایجدیددراین
منطقهشــودواوضاعراپیچیدهترازگذشتهکند.پیشازاین
درحالیمیانجیگریهایبینالمللیبرایپایاندادنبهمناقشه
طوانیارمنستان-جمهوریآذربایجاندرقرهباغنتیجهنداده
بودکهاینبارروسیهباطرحموردنظرشتوانستنظردوطرف
رابرایکنارگذاشــتناقداماتنظامیمتقاعدکند،امابهنظر
میرسداینمناقشهپیچیدگیهایخاصخودراداردونیازمند
یکاقدامجامعبینالمللیبامشارکتجدینهادهاییهمچون
سازمانمللاست.بهنظرمیرســدمناقشهقرهباغحداقلدر
دوماهاخیرواردمرحلهدیگریشــده،چونتحواتجدیدی
ازجملهاعتراضهادرارمنســتانرابهدنبالداشــتهاست.در
اینمیانبرخیکارشناسانمعتقدندکه»گروهمینسک«باید
بهطورجدیواردعملشــودوقاطعانهبرایاجرایآتشبس
پایدارعملکند،امابهنظرنمیرسداینگروهبینالمللینیزبا
توجهبهسوابقکاریاشدراینمنطقه،بتواندچندانسازندهو
موثراقدامکند.نقضجدیدآتشبسدرقرهباغدرصورتتداوم
میتوانــددوطرفراواردجنگیتمامعیــارباپایانیغیرقابل
پیشبینــیکند،بههمیندلیلایفاینقشپررنگتربازیگران
منطقهایدراینبرههزمانیبیشازپیشامریازموحیاتی
بهشــمارمیرود.تداومناآرامیهادرقرهباغهمچنینمیتواند
زمینهحضورتروریستهارادراینمنطقهفراهمکندکهبهضرر

کشورهایمنطقهاست.

فرماندهســتادفرماندهیمرکزیآمریکادرمنطقه،بهموعدکاهشنظامیاناینکشــوردرعراقاشارهکرد.بهگزارشبغدادالیوم،
»فرانکمکنزی«فرماندهستادفرماندهیمرکزینظامیانآمریکا)سنتکام(دیروزیکشنبهاعامکردکهکاهشنظامیاناینکشوراز
عراقکهبرایآنهابرنامهریزیشدهاستازاواسطژانویهآیندهانجاممیشودومأموریتنیروهایباقیماندهدرعراقونوعکمکیکه
آمریکامیتوانددرعملیاتهایآتیداشتهباشد،مشخصخواهدشد.ویافزود:فقطمابسیاربااحتیاطعملخواهیمکرد.آمریکا
مشکلیباکاهشنیروهایشدرعراقندارد.نیروهایناتونقشوسیعتریایفاخواهندکرد.انتظارمیرودکهمأموریتهایناتودر
عراقگسترشیابدودرعینحالکشورهایمشارکتکنندهنیروهایبیشتریدرعراقبههمراهآمریکاپسازروندکاهشنیروهای
آمریکاییخواهندداشت.مکنزیمدعیشد:مأموریتائتافبینالمللیحفظامنیتوثباتمنطقهاست.ویبیانکرد:مشکلیکه

نگرانکنندهاست؛عدمحلمشکلاردوگاههایآوارگاندرمنطقهخاورمیانهاست.

درحالیکهاینروزهاخبرهایجدیدسازشکشورهای
عرببهصفکشیدهشدهبارژیمصهیونیستیبازهم
بهگوشمیرســد،درکنارآنبرخیخبرهاحکایت
ازرفــعموانعبرایبرقراریرابطــهمیانقطروچهار
کشورعربستان،امارات،مصروبحریندارد.درروزهای
اخیراخباریمنتشــرشددربارهاینکهشاهمغربنیز
بهدنبالســرانکشورهایامارات،بحرینوسودانبه
صفسازشــکارانعرببارژیمصهیونیستیپیوسته
اســت،اقدامیکهبــاگرفتنبــاجازآمریکاوفروش
خونفلســطینیانانجامشــد.هرچنداخبارسازش
نشــانمیدهدکه»دونالدترامــپ«یاهمانرییس
جمهوریشکستخوردهانتخاباتریاستجمهوری
اخیرآمریکاتاآخرینلحظاتحکومتخود،برنامهبه
سازشکشاندنکشورهایعربیبارژیمصهیونیستی
راادامــهمیدهد،ولیدرایــنبینخبراحتمالرفع
کدروتهامیانعربستان،امارات،مصروبحرینباقطر
بادالیمقاماتآمریکایینیزخالیازلطفنیســت.
اعــامپایاننهایــیاختافاتمیانریــاضودوحه
ســاعاتیپسازآنمطرحشدکه»فیصلبنفرحان
آلســعود«وزیرامورخارجهعربســتانجمعهشب
گفتکهبرایحلاختافاتمیانکشورهایشورای
همکاریخلیجفارسبسیارنزدیکشدهایم.»محمدبن
عبدالرحمنآلثانی«وزیرخارجهقطرنیزروزجمعه
باابرازخوشبینینسبتبهحلبحرانمیانکشورش
باعربســتانومتحدانشگفتکهحــلاینبحران
بایدفراگیرباشــدواتحادخلیجفارسراحفظکند.
خبرگزاری»بلومبرگ«دراینارتباطاعامکردکهاین
اقداماتاپسازماههاکوششدیپلماتیکومیانجیگری
کویتو»جردکوشــنر«دامادومشاورترامپرئیس
جمهــوریآمریکاکهبــهتازگیبهخاورمیانهســفر
کردهبود،انجامخواهدشــد.بنابراخباردریافتیرژیم
ســعودیموافقتخودراحتیباچشمپوشیازبرخی
درخواستهایشدربرقراریرابطهباقطراعامکرده،
ولیریاضهنوزنتوانستهنظرمقاماتمصرواماراترا
برایرفــعکدورتهابادوحهجلبکندکهمهمترین
موضوعدراینبینمســالهگروه»اخوانالمسلمین«
اســت.روزنامهآمریکایی»والاســتریتژورنال«در
گزارشیاعامکردهکهماموریتعربستانبرایمتقاعد
کردنشرکایخودبرایآشتیباقطردرسایهمواضع
مخالفمصرواماراتدشواربهنظرمیرسد.بهاعتقاد
کارشناسانمســائلمنطقه،یکیازپروندههایاصلی
اختافنظرکشورهایعربستان،امارات،مصروبحرین
باقطربحثگروهاخوانالمسلمیناست.ابوظبیاین
گروهرابهعنوانیکیازگروههایبسیارخطرناکبرای
امــاراتومنطقهارزیابیمیکندواخوانرادشــمن
بزرگخودمیداندوحاضرنیســتبــااخوانیهادر
منطقهکناربیاید.درعینحالروزنامهکویتی»الرای«
نیزبهنقلازیکمنبعدیپلماتیکنوشــتکهبحرین
ماهجاریمیزباننشستصلحمیان۴کشورعربییاد

شــدهوقطرخواهدبود.اینمنبعدیپلماتیکبهالرای
گفتکهاختافنظرها،شروطوخواستهاییکهدر
طولگذشتبیشازسهسالبحرانبوجودآمده،در
کمیتههایویژهایمتشکلازنمایندگاناینکشورها
بررسیمیشوندتابهراهحلیبرایتضمینجلوگیری
ازشــکلگیریدوبارهاختافاتوتداومارتباطمیان
کشــورهایعربیبینجامد.شــنبهگذشــتهبودکه
خبرگزاریآلمانبهنقلاز»خالدالجاراه«معاونوزیر
امورخارجهکویتگزارشدادکهبحرانکشــورهای
حاشــیهخلیجپایانیافتهوتوافقنهاییحاصلشده
است.پیشازایننیز»محمدبنعبدالرحمنآلثانی«
وزیرخارجهقطردربیانیهایازپیشرفترایزنیهادر
حلبحرانخلیجفارسخبردادهبود.درعینحالبه
نظرمیرسدموضوعاختافاتچهارکشورعربستان،
امارات،مصروبحرینبادوحهکهاز۱۵خردادماهسال
۱۳۹۶وبهدلیلمتنسخنرانیامیرقطردریکرژه
نظامیکهویپنجمخردادماههمانسال،جمهوری
اســامیایرانرا»هژمونی«)قدرتبرتر(منطقهودو
جنبش»حزباه«و»حماس«رانیروهایمقاومت
اسامیوضدصهیونیستیخواندهبود،روبهاتماماست
واحتمــالدارداینکشــورهااختافاتخودراباهم
کنــاربگذارندوازتحریمهمهجانبهقطرکهازهمان
زمانآغازشــده،دستبردارند.نکتهایکهدراینبین
وجودداردایناستکهوزارتامورخارجهمصرچند
روزپسازاعامآشتیریاضودوحهدرموضعگیری
دیرهنگامبهعنواننخســتینواکنشرسمیقاهره
اعامکردکهازتاشهــایامیرکویتبرای»ترمیم
شــکافاعرابوحلوفصلبحرانیکهچندینسال
اســتمیانقطروگروهکشورهایچهارگانهعربیدر
جریاناست،قدردانیمیکند«.وزارتخارجهمصردر
بیانیهایخواستاریافتنراهکارجامعبرایحلوفصل
همهعواملبحرانمیانقطروچهارکشورعربشده
است.اینبیانیهافزودکهمصربراساسمسئوولیتها
وجایــگاهخوددرمیــاناعراب،همیشــهبهحفظ
همبستگی،ثباتوامنیتاینکشورهاتاکیدمیکند.
اماراتمتحدهعربینیزپسازچندروزدرنخســتین
موضعرســمیاینکشور،تاشهایامیرکویتبرای
آشتیریاضودوحهوحلبحرانخلیجفارسراموثر
ارزیابیکردهاســت.»انورقرقاش«وزیرمشاوردرامور
خارجهاماراتمتحدهعربی،اعامکردکهکشورشاز
تاشهایکویتوآمریکابرایتقویتهمبستگیدر
خلیجفارسقدردانیمیکند.ویدرصفحهتوئیترخود
نوشــتکهاماراتمتحدهعربیازهمکاریعربستان
ســعودیبهنمایندگیازچهارکشــورتحریمکننده
قطــر،حمایتخواهدکرد.ازآغــاززمانتحریمهمه
جانبهقطردر۱۵خــرداد۱۳۹۶تاکنون،تاشهای
بینالمللیبسیاریبرایآشتیاینچهارکشورباقطر
انجامشــده،امانتیجهبخشنبودهاست،بااینوجود
هفتهگذشتهاعامشدکهپیشرفتهاییبهابتکارامیر

کویتدرآشتیمیانعربستانوقطرحاصلشدهاست.
شــیخ»نوافااحمدالجابرالصباح«امیرکویتجمعه
شبگذشــتهدرواکنشبهانتشــاراخباریمبنیبر
رفعاختافاتعربستانوقطر،اینرویدادرادستاورد
تاریخینامید.شــیخنوافاعامکردکهنسبتبهاین
رویدادتاریخیکــهدرآنتمامطرفهاتمایلخودرا
برهمبستگیوثباتدرمیانکشورهایحاشیهخلیج
فارسوکشورهایعربیابرازداشتهاند،ابرازخوشحالی

وشعفمیکنم.
چندنکتهمهمدرپروندهاختافمیان۴کشورعربی

وقطروجوددارد:
مهمترینموضوعدرپروندهحلاختافمیان۴کشور
عربیباقطرمسالهسازشمیانکشورهایعربیبارژیم
صهیونیستیاست.بهرغمآنکهدرسالهایاخیردهها
شرکتصهیونیستیفعالیتخودرادرقطرآغازکردهاند
وپسســال۱۳۸۸وبااخراجدههاشــرکتشیعیان
لبنانیازامارات،صدهاشرکتصهیونیستیجایگزین
آنهادردبیوابوظبیشدند،اختافکشورهایعربی
باهمبههیچوجهبهنفعرژیمصهیونیســتینیست،
چراکههماکنوناینرژیمبهرابطهباقطربرایتسلط
کاملبرجنوبخلیجفارسودریایعماننیازداردو
ازاینروکوشنردامادصهیونیستترامپکهمسئولیت
دالیســازشمیانرژیمصهیونیســتیوکشورهای
عربمنطقهرابهعهدهدارد،تاشمیکندتاازفرصت
باقیماندهدردورهمســئولیتترامپنهایتاستفادهرا
بکندوتمامیکشــورهایعربمنطقهرابرســرمیز
مذاکرهوسازشباتلآویوبنشاند.موضوعدیگریکهدر
اینبینوجودداردایناستکهقطرازنظردیدگاهی
اختافکاملباکشــورهایمرتجععربدرخصوص
مسالهاخوانالمسلمین،حماسودرسهسالگذشته
حزباهوایراندارد،اماکشورهایعربستان،امارات
وبحرینکامًادیدگاهضدمقاومتاســامینسبتبه
رژیمصهیونیستیدارندوبادیدگاهاخوانالمسلمین،
حمــاسوحزباهمخالفهســتند؛ازاینرومعلوم
نیستایناختافدیدگاهیچگونهمیاناینکشورها
حلخواهدشــد.درآخراینســئوالمطرحاستکه
هدفدولتترامپازحلپروندهاختافمیان۴کشور
عربیباقطرودرادامهسازشمیانکشورهایعربیبا
رژیمصهیونیستیچیست؟؛آیاایجادجبههواحدبرای
حملهبهکشــوردیگریاست.نکتهمهمدیگریکهدر
اینبینوجودداردایناستکهباآغازاختافاتمیان
قطروچهارکشــورعربی،شکافعمیقیمیاناعضای
شورایهمکاریخلیجفارسایجادشدهاست؛شورایی
کهدرسال۱۳۵۸بهطورغیررسمیودرسال۱۳۵۹
بهطوررســمیبرایمقابلهباجمهوریاسامیایران
تشکیلشدورژیمصهیونیستیعمًااینشوراراسدی
میانخودباتهرانمیدانســتکهدربیشازسهسال
گذشتهفروریختهاســتوصهیونستهابهدنبالآن

هستندتادوبارهاینسدراترمیمکنند.

اهداف پشت پرده رفع اختافات دوحه و چهار کشور عربی

گزیده خبر

 اعام موعد 
کاهش نظامیان 
آمریکا در عراق
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یکی از راه هایی که دانشمندان امیدوارند از طریق آن درمان های بهتری 
برای اختال بینایی ارائه دهند، اســتفاده از ژن درمانی است که در آن، 
ماده ژنتیکی با دقت انتخاب شــده، برای رفع جهش ها به چشم تزریق 
می شود. یک نوع آزمایشی ژن درمانی، باوجود اینکه ژن فقط به یکی از 
چشم ها تزریق  می شود، توانایی درمان اختال بینایی در هر دو چشم را 
دارد. محققان از اثربخشی آزمایشی این روش درمانی که شامل تزریق به 
یک کره چشم و درعین حال بهبود بینایی در هر دو چشم است، متعجب 
شده اند. ژن درمانی توانایی درمان انواع بیماری ها ازجمله سرطان، دیابت 
در ســگ ها، چاقی و نخاع آسیب دیده را دارد. حوزه ای که در آن شاهد 
پیشــرفت های درمانی بسیار شگفت انگیز هستیم، اختال بینایی ارثی 

است. 

یکی از نوســتالژیک ترین قطعات رایانه ای دنیا یعنی نخستین ماوس یا 
موشــواره ای که برای یک رایانه ساخته شده بود، به حراج گذاشته می 
شود. هفته آینده اولین ماوس رایانه ای جهان به حراج گذاشته می شود. 
این ماوس سه دکمه ای برای اولین بار در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۸ توسط 
 Mother of All" داگاس انگلبارت" و در جلســات موســوم بــه"
Demos" رونمایی شــد و اکنون این قطعه رایانه ای تاریخی و نمادین 

قرار اســت در تاریخ ۱۷ دسامبر از طریق حراج "RR" به فروش برسد. 
حراج این موشواره منحصر به فرد از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت منطقه زمانی 
شرقی شروع خواهد شد. اما با کمال تعجب، قیمت پیشنهادی اولیه برای 
این موشواره ۸۰۰ دار تعیین شده است؛ رقمی که برای چنین قطعه ای 

که بخش قابل توجهی از تاریخ رایانه در جهان است.

محققان ادعا می کنند آزمایش جرم گــوش به منظور اندازه گیری 
سطح گلوکز می تواند شناســایی زودهنگام بیماری دیابت نوع ۲ را 
امکان پذیر کند. محققان انگلیسی در مطالعه اخیرشان ادعا کرده اند 
که با اندازه گیری ســطح گلوکز از جرم گــوش یک فرد می توانند 
احتمال ابتــای افراد به بیماری دیابت نوع ۲ را زودتر تشــخیص 
دهند. محققان گفتند که انجام این آزمایش ارزان برای اندازه گیری 
سطح گلوکز تقریباً ۶۰ درصد نسبت به آزمایش استاندارد فعلی که 
برای تشــخیص این بیماری انجام می شود، قابل اطمینان تر است. 
عــاوه بر این محققان گفتند این آزمایــش می تواند در خانه بدون 
نظارت بالینی انجام شــود و عاوه بر آن می تواند برای اندازه گیری 

آنتی بادی های کووید-۱۹ نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 ژن درمانی یک چشم و بینایی
 هر دو چشم

 اولین "ماوس" جهان 
به حراج می رود

 شناسایی زودهنگام دیابت نوع 
2 با انجام آزمایش جرم گوش

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

"مریم نوازشریف" از رهبران اپوزیسیون پاکستان در جمع حامیانش در 
جریان یک تظاهرات ضددولتی در شهر اهور پاکستان

هیوندای کمپانی رباتیک بوستون داینامیکس را خرید!
هیوندای اعام کرد با پرداخت مبلغ حدود ۱ تریلیون وون )۹۲۱ میلیون دار( شــرکت رباتیک بوســتون داینامیکس را از گروه سافت 
بانک خریداری کرده است. گفته شده هیوندای موتور نیمی از این مبلغ را پرداخت خواهد کرد درحالی که شرکت های تابعه آن از جمله 
هیوندای موبیس باقی مبلغ را تأمین خواهند کرد. بوستون داینامیکس در سال ۱۹۹۲ و توسط مارک رایبرت تأسیس شد. این کمپانی 
اساساً در زمینه تحقیقات و رباتیک برای ارتش آمریکا و DARPA فعالیت می کند اما اوایل امسال شروع به فروش سگ رباتیک چهارپا با 
نام اسپات کرد. این سگ رباتیک ۷۵ هزار دار قیمت دارد. بوستون داینامیکس در اوایل دهه جاری میادی و زمانی که گوگل آن را در 
سال ۲۰۱۳ خریداری کرد مشهورتر شد اما گروه سافت بانک در سال ۲۰۱۷ آن را از گوگل خریداری نمود. نه گوگل و نه سافت بانک 
مبلغ این نقل وانتقال را اعام نکرده اند. خرید بوستون داینامیکس توسط هیوندای در اثنای سرمایه گذاری سنگین کره ای ها روی دنیای 
رباتیک انجام شده است. در واقع هیوندای به سرمایه گذاری حداکثر ۱.۴ میلیارد داری روی ربات ها تا سال ۲۰۲۵ متعهد بوده و قبًا 
سرمایه ازم را به استارت آپ هایی همچون ۴۲dot و Realime Roboics تزریق کرده است. همه این اقدامات بخشی از برنامه های 

هیوندای برای تثبیت خود به عنوان یک تأمین کننده حمل ونقل پیشرو می باشند.

حمایت مقامات بین المللی از برگزاری المپیک
تعدادی از مقامات IOC و فدراسیون های جهانی حمایت خود را از برگزاری المپیک اعام کردند. در جریان دیدار مجازی مقامات 
بین المللی ورزشــی با توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک )IOC(، نمایندگان اصلی المپیک با وجود بیماری همه گیر 
ویروس کرونا، از برگزاری بازی های توکیو در تابســتان ســال آینده حمایت کردند. چهار نایب رئیس IOC، روسای ۷ فدراسیون 
جهانی، ۳ رئیس کمیته ملی المپیک، ویتولد بانکا رئیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و کریستی کاونتری رئیس کمیسیون 
ورزشــکاران در این نشســت حضور داشتند. افراد حاضر در این جلســه تعهد خود را نسبت به ساماندهی موفقیت آمیز و ایمن 
بازی های المپیک توکیو اعام کردند. همچنین اعضای حاضر از دولت ژاپن، توکیو و کمیته برگزاری بازی های المپیک به خاطر 
اقدامات متقابل برای مقابله با کرونا تشکر کردند. توافق شد که واکسن کرونا به جعبه ابزار اقدامات متقابل علیه کرونا برای اطمینان 

از بازی های ایمن، اضافه شود.

ن ماند ه قدر او بلندی داد کیوان راگرفته است از همه اجرام ، کیوان ررین جاییفزود آرامش و رامش ه عدل او خراسان راچو شد گسترده ر اهل خراسان ساهٔ عدلشبدو ا جاودان فخرست توران را و اران راظهور اوست ر توران حضور اوست ر ارانچون او صاحب نخواهد بود اران را و توران راجهان آرای دستوری ه رگز ا جهان باشده دین اندر محمد را ه ملک اندر سلیمان رامحمد بن سلیمان آن هنرمندی ه ایب شده ا محشر نظام است او ه حشمت دین زدان راظام د ولت عالی نظام الملک یبغو بیک بدا

پیشنهاد

چهره روز

دختری که پادشاه سوئد را نجات داد
کتاب دختری که پادشاه سوئد را نجات داد نوشته یوناس 
یوناسون است که توسط کیهان بهمنی ترجمه شده است 
و انتشــارت آموت آن را به چاپ رســانده است. داستان 
رمان دربــاره ی نومبکو مایکی، دختری سیاه پوســت و 
نابغه ی ریاضیات اســت که در یکی از فقیرترین محات 
آفریقــای جنوبی زندگی می کند. نومبکو دختر بســیار 
باهوش که در یک موسســه تخلیه چاه های فاضاب از 
۵ سالگی مشغول به کار شــده است. ولی روند اتفاقات 
زندگی به نحوی است که سر از مراکز درست کردن بمب 
هســته ای و نهایتا کشور سوئد در می اورد. نومبکو فکر 
می کند قرار اســت در سوئد به عنوان پناهنده سیاسی 
زندگی آرامی را شــروع کند اما این طور نیســت چون 
محموله پســتی از کشور برای او شامل چیزای خیلی خطرناکی می باشد و… به نظرم کتاب دختری 
که پادشاه سوئد را نجات داد هیجان انگیز ترین کتابیست که خوانده ام. توضیحات زیاد و جزئی و دقیق 
کتاب درباره ی وقایع نه تنها حوصله ام را ســر نمی برد بلکه اشتیاقم را برای خواندن بیشتر می کرد. 
کتاب بسیار وقایع و ماجراهای جالبی دارد و از بخش ششم به بعد بسیار جذاب و خنده دار می شود. 
پادشاه موفق شده بود این نکته را در ذهن پسر خود مسلم کند که خداوند مقام پادشاهی را به پادشاه 
ســوئد عطا کرده است و بنابراین پادشاه و خداوند همچون اعضای یک تیم همکاری می کنند. به نظر 
کسی که می پندارد خدا حافظ اوست،نبرد هم زمان با امپراطور ناپلئون و تزار الکساندر کار آسانی است 
ولی متاسفانه امپراطور ناپلئون و تزار هم عقیده داشتند خداوند حافظ آنهاست و بر اساس همین عقیده 
جنگیده بودند.حاا حتی اگر فرض کنیم هر سه آنها حق داشتند باز هم در این صورت خداوند به اندازه 

ی مساوی هر یک از آنها را مورد لطف خود قرار داده بود....

یوناس یوناسن
»یوناس یوناسن« در سال ۱۹۶۱ در جنوب سوئد به دنیا 
آمد، نوشــتن را با روزنامه نگاری در چند روزنامه سوئد 
آغاز کرد. سپس مشاور رسانه ای و تهیه کننده تلویزیونی 
هم شد، پشــتکار و فعالیت او به قدری بود که روزانه تا 
۱۶ ساعت کار کند به همین خاطر شرکت رسانه ای او، 
به شــرکتی موفق بدل شد. معروف ترین اثر او »مرد صد 
ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد« نام دارد. فکر 
نوشتن این رمان در ۴۷ سالگی ذهن او را به خود مشغول 
کرد و آن را در ذهن ساخته و پرداخته کرد. اما در خال 
گرفتاری های روتین روزانه اش، ســال ها طول کشید که 
به سرانجام برسد چون در این بین اندک اندک فرصتی 
می یافت که بتواند آن را صرف نوشتن بخش کوچکی از 
این رمان کند که به هرحال به پایان رسید و دوره ای تازه در زندگی او را رقم زد. از این رو سرانجام اما 
تصمیم گرفت شــرکتش را بفروشد و همراه همسر و فرزندش به منطقه ای دور افتاده در سوئد برود تا 
تمام وقت به دل مشغولی اصلی اش یعنی نوشتن این رمان بپردازد. یوناسن رمان خود »مرد صد ساله ای 
که از پنجره فرار کرد و ناپدید شــد« اثری توصیف کرده که به نحوی هوشمندانه ابلهانه است. یوناس 
یوناســون سوئدی پیش از شروع کار نویســندگی مدت ها در روزنامه ها به کار نویسندگی مشغول بود. 
نخستین و مشهورترین اثر او »پیرمرد صد ساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد« در سال ۲۰۰۹ 
برای او شهرت بسیاری را به همراه آورد. این اثر تاکنون به ده ها زبان ترجمه شده و در زمره آثار پرفروش 
اســت. یوناسون دومین اثر خود با عنوان »بی سوادی که شمردن بلد بود« را در سال ۲۰۱۳ نوشت. در 
ترجمه انگلیســی این عنوان به »دختری که پادشاه ســوئد را نجات داد« تغییر یافت. کیهان بهمنی، 

مدرس و مترجم، تاکنون آثار نویسندگان بسیاری را به فارسی ترجمه کرده است.

فرهنگ

نخستین جشــنواره بین المللی پویانمایی خانگی در سه بخش و سه گروه جداگانه برگزار می شود. 
حوزه هنری کودک و نوجوان با مشارکت معاونت قرآن وعترِت وزارت ارشاد اسامی و همکاری حوزه 
هنری، نخســتین جشنواره تولید انیمیشن خانگی اســتاپ موشن را برگزار می کند که عاقمندان 
می توانند در سه گروه کودک، نوجوان و بزرگسال در این جشنواره شرکت کنند. استاپ موشن یکی 
از تکنیک های انیمیشن سازی) پویانمایی( است که در آن شی را فریم به فرم حرکت داده و تصویر 
آن را توسط دوربین ، موبایل یا تبلت ضبط می کنند که از پشت سر هم قرار گرفتن این تصاویر، به 
نظر می رســد جسم در حال حرکت است. عروسک هایی با مفاصل متحرک یا عروسک های ساخته 
شده با خمیر یا لگو، در این تکنیک کاربرد زیادی دارند، البته در مواردی به جای عروسک، از اشیای 
دیگری مانند انسان ، وسایل خانه ، گیاهان و... استفاده می شود. با توجه به دسترسی آسان کودکان 
و نوجوانان به ابزارهای ارتباطی مانند تبلت و تلفن همراه ، این آثار می توانند در خانه ، مدرســه و 
دیگر مکان ها با توجه به خاقیت و نوآوری کودکان و نوجوانان تولید شود. استاپ موشن در شرایط 
آماتوری نیاز به صرف هزینه ای ندارد، فقط ذهن خاق کودک و نوجوان و همچنین توجه به مضامین 
و تمرین در چگونگی ساختار مناسب فیلم، منجر به تولید یک اثر مطلوب خواهد شد. تولید استاپ 
موشــن بسیار آسان اســت و جهت آموزش عاقمندان، فیلم های بسیار کوتاه در این زمینه توسط 

دبیرخانه  تولید و منتشر می شود.

در خانه انیمیشن استاپ موشن بسازید


