
۲۵۱ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷۵۰۱ بیمار جدید کووید۱۹ 
در کشــور خبر داد و گفت: متاســفانه در طی ۲۴ ســاعت گذشته 
۲۵۱ تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دســت دادند. دکتر 
سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۲۴ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۷ هزار و ۵۰۱ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شــد که ۱۳۲۲ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور بــه یک میلیون و ۱۱۵ هزار و 
۷۷۰ نفر رسید.اری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۲۵۱ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیمــاری به ۵۲ هزار و ۴۴۷ نفر رســید.به گفته وی، 
خوشبختانه تا کنون ۸۲۳ هزار و ۲۳۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری افزود:  ۵۷۱۱ نفر از بیماران 
مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارنــد.وی گفت: تــا کنون ۶ میلیون و ۷۵۰ هــزار و ۳۵۹ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.به گفته وی، 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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فرمانده کل سپاه گفت: در حالی که بیشتر جنبه های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی را عامل استقال ملت ها در نظر می گیرند  اما استقال علمی منشأ اقتدار یک  ملت 
است.به گزارش به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح دیروز )دوشنبه( در جشنواره باقرالعلوم)ع( 
دانشگاه علوم پزشکی بقیةاه ااعظم)عج( اظهار کرد: یک  کشور نمی تواند با توسعه جغرافیا بزرگ  شود حتی  منابع اقتصادی کشورها هم محدود است اما شاید تنها 
بتوان با دانش، ارزش های افروده جدید به دســت آورد.وی با تأکید بر اینکه علم و آگاهی دامنه های عظمت یک کشــور را گسترش می دهد، گفت: اگر  ذخایر علمی  

یک  کشور رشد یابد جامعه بزرگ  می شود....

www.sobh-eqtesad.ir

 سردار سامی:
 دشمن استقال علمی ما را هدف قرار داده است

info@sobh-eqtesad.ir

اقتصاد اسامی مکتب پذیر است
در طول ۴۲ سالی که از عمر پر برکت انقاب اسامی میگذرد همیشه 
این بحث در حوزه و دانشــگاه بین فضا و عقا اعم از سیاســیون و 
اقتصادیون مطرح بوده که آیا اقتصاد اسامی داریم و یا چون اسام به 
فیزیک و شیمی نپرداخته پس به اقتصاد هم نباید پرداخته باشد. قبل 
از انقاب مجاهدین خلق ) منافقین ( اینگونه اســتدال می آوردند 
که: » درست است که اسام علم اقتصاد ندارد ]پیش فرض شیطنت 
آمیز[ اما نظر به اینکه توصیه به عدل در اسام آمده است لذا از منظر 
بشــر؛ عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه؛ پس میتوان 
اقتصاد سویالیستی مارکس را انتخاب و با آن مکتب، زندگی مردم را 
اداره کرد.« که صد البته این گفته بیش از یک مغلطه بزرگ نبوده و 
نیست. مغلطه از آنجا آغاز میشود که اقتصاد را اوا علم بدانیم که در 
طول چهارصد سال گذشته دو نظریه همیشه بین متفکران رایج بوده 
که برخی برای تثبیت نظر چپ و یا راست خود به منویات مدون در 
فراینــد اداره یک اقتصاد اطاق علم میکرده اند. در اصل به دنبال جا 
انداختن نظر خود بوده اند و برخی دیگر هم اقتصاد را علم نمیدانند و 
بسته به شرایط حاکم بر هر جامعه ای و متکی به یک دیدگاه اصولی 
آن را نظام حاکم و منبعث از یک دیدگاه تلقی نموده و با قانونمندی 
فرایند تحقق دیدگاه خود را عملی و اجرایی میدانند. سوسیالیســم 
با دیدگاه همه ســااری و ســرمایه داری با نگاه استعداد سااری در 
بلوکهای شرق و غرب  با یدک کشیدن عنوان یک مکتب به تدوین 
روابــط اقتصادی پرداخته اند و هر یــک دیدگاه خود را در جامعه به 
قانون تبدیل نموده و چارچوب عملی تعریف نموده اند. اکن در اسام 
نه نگاه همه ساارانه و نه نگاه استعداد ساارانه هیچ کدام محور اصلی 
تفکر نیســتند اما از آنجا که محور اصیل و راهبردی تفکر اسامی » 
عدالت « اســت بخشی از همه سااری و بخشی از استعداد سااری 
تا جایی که به اصول عدالت محور خدشه وارد ننمایند قابلیت تحقق 
می یابند. اینکه  برخــی اقتصاددانان معاصر بر این باورند که قوانین 
اقتصادی حاکم بر جوامع بشــری تابع قوانین طبیعی بوده و خالی 
از هرگونه ارزش اخاقی هســتند، پس ناگزیر می توان با کشف آن 
قوانیــن و روابط علت و معلولی میان پدیده های اقتصادی با در نظر 
گرفتن محدودیت  هایی تعادل را در تمامی عرصه های اقتصادی برقرار 
نمود. البته بخشی از مبحث راهبردی در اقتصاد مدون اسامی است، 
امــا اینکه  نظامی را که با این ویژگی ها پدید بیاید را نظامی عادانه 
تلقی نموده و آن را عملیاتی نمود، اصالت ندارد. چنین نگرشــی از 
کارکــرد یک نظام مقبول و قابل ارائه حتــی با مبانی جهان بینی و 
انسان شــناختی مکاتب آنان اعم از )سرمایه داری یا سوسیالیستی( 
ممکن اســت برخی مناسبات مقطعی را پاسخ دهد اکن ماندگاری 
شرایط در حوزه عدل را تضمین نخواهد نمود. نگاه به قوانین طبیعی 
و ایجاد تعریف ماندگار و جامع از عدل در این راســتا وارونه تعریف 
کردن عدالت اســت. حال اینکه به دلیل تفاوت مبانی فلسفی، اعم 
از جهان بینی و انسان شــناختی اسام به نتایجی متفاوت می رسیم. 
در چنین شــرایطی در یک نظام اســامی بســیار ضروری است تا 
محققان مسلمان دیدگاه و رویکرد اسام، به عنوان کاملترین مکتب 
انسان ساز، با استفاده از منابع غنی قرآن، سنت و عقل و بعضا اجماع 
در زمینه ابعاد و ویژگی های یک نظام اقتصادی اســامی )عادانه( 
تعاریف اســتوار و ماندنی فراهم آورند تا به این ســوال که »ابعاد و 
ویژگی های یک نظام اقتصادی عدالت محور چیســت؟« پاسخی در 
حد توان و وسع حوزه و دانشگاه امروزی فراهم آوریم. آنچه که حقیر 
بدان ایمان و اذعان دارم این است که تاکنون برای اثبات توانایی در 
محتوای دانش ها و علوم اسامی موسسات و شخصیت های زیادی به 
تدوین نگاه جامع پرداخته اند که صد البته موضوع با دایره توانمندی 
نظام جمهوری اســامی تنها باز نمیگردد. وجود محتوایی عظیم با 
عنوان » مکاســب « و جود کتابهایی با عنوان » اقتصادنا « و از همه 
مهمتر وجود شرعیاتی که از قران و سنت نشات گرفته و مالکیت را 
در اســام پذیرفته و حدود مشروع رابطه بین دولت و ملت را در بر 
میگیرد و مالیات در اســام را تبیین میکند و تکالیف ملت و دولت 
را مشــخص کرده همه گویای این اصل هستند که میتواند در یک 
چارچوب اصولی که روح عدالت از همه فرایندهای آن شفاف و روشن 
دیده شــود به تدوین مکتب اسامی پرداخت. با این درایت دوعنصر 
مهم که از یک طرف نفی کنــز مال و عدم انفاق را تبیین میکند و 
از طرف دیگر مالکیت را محترم میشمارد، در ساختار تعریف عدالت 

شکل مکتبی خواهند یافت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس جمهور تأکید کرد: دولت نخواهد گذاشت که کسانی پایان تحریم را به تأخیر بیندازد، این اجازه را به آنان نخواهیم داد، تحریم باید پایان پذیرد و این 
حق مردم ماست. حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی دیروز طی سخنانی در ابتدای نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی با 
یادآوری اینکه هفت ماه و چند روز از فرصت دولت باقیمانده است، اظهار کرد: خدا را شاکرم که بار مسئولیت دولت را در سخت ترین شرایط قرن اخیر به 

عهده ما گذاشت و شرایط شیوع ویروس کرونا و تحریم های اقتصادی علیه ملت، سخت ترین اوضاع را برای ملت ما به وجود آورده است.

دولت در سخت ترین شرایط، بار مسئولیت را برای اداره کشور بر دوش دارد
در ابتدای این نشست خبری رئیس جمهور اظهار داشت: خوشحالم که این فرصت به وجود آمد تا با خبرنگاران محترم گفت وگو داشته باشیم و سواات 
مورد نظر آن ها را پاســخ دهم؛ در آغاز باید عرض کنم که ۷ ســال و چندماه از دولت یازدهم و دوازدهم گذشــته و ۷ ماه و چند روز از فرصت این دولت 
باقیمانده است. خدا را شاکرم که بار مسئولیت اداره کشور را در سخت ترین شرایِط یک قرن گذشته بر دوش ما گذاشت. امروز با وجود جنگ اقتصادی و 
هم چنین ویروس کرونا، سخت ترین روزها و ماه هایی است که بر مردم عزیز کشور ما می گذرد و دولت در سخت ترین شرایط، بار مسئولیت را برای اداره 
کشور بر دوش دارد.وی افزود: اگر بخواهم گزارش چند دقیقه ای از ۷ سال گذشته را مطرح می کنم، باید آن را به دو قسمِت قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی 
و دوران جنگ تحمیلی اقتصادی تقسیم کنیم. در دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی، دولت را در سخت ترین شرایِط بعد از جنگ یعنی رکود تورمی 
تحویل رفتیم؛ در شرایطی که رشد اقتصادی ما ۷/۷- و تورم ما باای ۳۰ درصد بود که بعد از جنگ سابقه ندارد. در اولین سال دولت یعنی در سال ۹۳ 
بعد از ۶ ماه به رشد مثبت رسیدیم و تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دادیم.رئیس جمهور گفت: در سال های بعد، رشد اقتصادی ما علی رغم اینکه در 
بدترین شــرایط درآمد نفتی قرار گرفتیم و درآمد نفتی ما قبل از دولت یازدهم حدود ۱۰۰ میلیارد در ســال بوده و در دوران دولت ما در بهترین شرایط 
مساوی با بدترین شرایط دولت قبل بوده یعنی سال ۱۳۹۱. به طور متوسط در سال هایی که درآمد ما خوب بوده، حدود ۵۲ میلیارد دار در سال های ۹۲ 
تا ۹۶ بوده است. علیرغم اینکه در سال ۹۳ دچار کمترین درآمد نفتی شدیم و درآمد ما از بیش از ۱۰۰ میلیون دار به ۳۰ میلیارد دار رسید. بهترین 
شــرایط را از نظر کاهش تورم در ســال های ۹۴ تا ۹۶ داشتیم و متوسط تورم در این سال ها حدود ۱۱ درصد بوده که در ۵۰ سال گذشته سابقه ندارد و 

بیش از دو سال تورم تک رقمی یعنی از اواخر ۹۴ تا ماه های اولیه سال ۹۷ تورم تک رقمی داشتیم.

لوایح مهم دولت در مجالس دهم و یازدهم هنوز تصویب نشده است
وی هم چنین گفت: کار مهم دیگری که امسال داشتیم، تقدیم ایجه بودجه بود که قبل از موعد مقرر یعنی ۱۲ آذرماه  تقدیم مجلس کردیم. لوایح مهم 
ما متاسفانه در مجالس دهم و یازدهم هنوز تصویب نشده و امیدواریم تصویب شود؛ طرح هایی مانند مانند ایحه شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد 
که در مجلس قبلی تقدیم شد و امیدواریم در این مجلس بررسی شود.رئیس جمهور تصریح کرد: کار بزرگ دیگری که در پیش داریم اجرای انتخابات سال 
۱۴۰۰ اســت و امیدواریم این انتخابات شــکوهمند و با حضور همه ی احزاب و گروه ها و با رقابت خوبی برگزار شود.روحانی گفت: در بحث کرونا مدیریت 
متناسبی را از اول شروع کردیم و جزو کشورهایی هستیم که به طور منظم آمار دقیق را در اختیار مردم گذاشتیم و در این زمینه همه کشورها این کار 
را نکردند و تعدادی از کشورها این کار را کردند و ما از روز اول این کار را کردیم و تاش ما این است که موج سوم را کنترل کنیم و تاش بعدی مان این 
اســت که وارد موج بعدی کرونا نشــویم. هم چنین درباره واکسن و واکسینانســیون در زمان نزدیکی تاش می کنیم چه با خرید -خارجی و چه با تولید 

داخلی شروع کنیم.

 وقت پاسخ دادن به حاشیه سازی ها را نداریم
وی بیان داشت: امیدوارم در این مدت بتوانیم به اهدافی که داریم دست یابیم و به همین دلیل چون وقت این را نداریم که به حاشیه سازی ها توجه کنیم، 

پاسخ ندادن ما دال بر جواب نداشتن نیست و فرصت این را نداریم و مبنای ما این است که تا روز آخر خدمات را برای مردم انجام دهیم.

 با تمام توان نگذاشتیم برجام نابود شود
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: یکی از این خدمات ما شکست تحریم است و امیدواریم در این زمینه گام های خوبی برداریم؛ چون جنگ اقتصادی ترامپ 
شکست خورد و همه دنیا به این معترف هستند و نکته بعد همه ی دنیا فشار می آورند به آمریکا که برجام باید برگرد و فعال شود. یکی از خدمات دولت 
دوازدهم این بود که با تمام توان نگذاشت برجام نابود شود و هدف اصلی ترامپ نابودی برجام بود که ناموفق هم شد و در داخل نیز عده ای دنبال از بین 

بردِن برجام بودند و و ما تاش مان را کردیم تا برجام زنده بماند و در زمان مناسب نقش خود را در کشور ایجاد کند.

 برجام با دست و پای شکسته روبروی ترامپ ایستاد
وی ادامه داد: در برجام به حقوق مان دست یافتیم و البته مقصود این نیست که توافق بی نقص است، فقط خدا بی نقص است و ممکن است این توافق هم 
ایراد داشــته باشــد ولی توافقی مهم، تاریخی و بی سابقه بوده که یک کشور با شش قدرت بزرگ در شرایط تحریم مذاکره کند و بتواند موفقیت به دست 
بیاورد. برجام علی رغم اینکه قبا گفتم دســت و پایش را شکســته بودند، با دست و پای شکسته روبروی ترامپ ایستاد و سه بار آمریکا در سازمان ملل 

متحد و ترامپ را مفتضح کرد.

 اگر همه به تعهدات خود برگردند، ما هم به تعهدات خود برخواهیم گشت
روحانی تصریح کرد: پایان تحریم به این معناست که مردم به یکی از حقوق حقه ی خود دست یافتند و پایان تحریم از سوی آمریکا یعنی تروریسم اقتصادی 
و جنایت موقف شــده و جنایتکار اگر جنایتش را متوقف کرد، منتی بر ســر جنایت شده ندارد و اگر کسی که مورد هجمه است، اگر یک ساعت زودتر به 
حق خود برسد، حقش است و دولت نمی گذارد عده ای بخواهند پایان تحریم را به تاخیر بیندازند. عده ای می خواهند این کار را انجام دهند و ما یک دقیقه 
و یک ساعت اجازه نخواهیم داد. تحریم باید بشکند و آمریکا باید به تعهداتی که قبا انجام داده برگردد. اگر همه به تعهدات خود برگردند، ما به تعهدات 

خود برخواهیم گشت.                                                                                                                                     ادامه در صفحه دوم

رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟

 تناقض میان اطاعات بانک مرکزی و مرکز آمار
 رشد 62.9 درصدی 

قیمت خانه طی شش ماه

زنگنه: 
صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت عملی است

طبق بررسی اطاعات منتشــر شده از سوی بانک مرکزی درباره قیمت و معامات خانه در شش ماهه اول 
ســال، ماه های فروردین و تیر به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد معامات مسکن در تهران را داشته اند و 
کمترین و بیشترین قیمت مسکن نیز در ماه های فرودین و شهریور رخ داده است. بنابراین، قیمت و معامات 
مسکن از ابتدای سال تا شهریور روند صعودی طی کرده به گونه ای که قیمت مسکن از فروردین ماه تا ماه 
ششــم ســالجاری معادل ۶۲.۹ درصد و معامات آن نیز در این مدت ۱۴.۱۱ درصد رشد کرده است. بانک 
مرکزی هر ماه آمار مربوط به قیمت، تعداد معامات و شاخص اجاره مسکن در شهر تهران را بررسی می کند 
که تاکنون تحوات بازار مسکن در هشت ماهه ابتدایی سالجاری را منتشر کرده  اما در گزارش حاضر تنها 

متغیرهای اصلی این بازار در شش ماهه....

 وزیر صمت:

 انحصار تولید خودرو را با واردات می شکنیم
باقری کنی:

اروپایی ها با سلب حق حیات مشکلی ندارند

معاون بین الملل قوه قضاییه گفت: حرف ما با اروپایی ها این اســت که شــما با سلب حق حیات مشکل 
ندارید، چرا که در قبال ترور شــهید فخری زاده سکوت مرگبار گرفتید. علی باقری معاون بین الملل قوه 
قضائیه دیروز در جلسه شورای عالی مسئوان قضائی با اشاره به انعکاس بین المللی دو رویداد مهم در آذر 
ماه، یکی از آنها را واقعه ۷ آذر و »جنایت علیه عدالت« و دیگری را واقعه ۲۲ آذر و »اجرای عدالت« عنوان 
کرد و گفت: غربی ها به ویژه دولت های اروپایی در قبال ترور شهید محسن فخری زاده یا سکوت کردند و 
یا مانند اکثر موارد قبلی میان جسد دو قربانی، طرف جسد او را گرفتند و عمًا شریک جرم جنایتکاران 
علیه عدالت شــدند اما همین غربی ها، از سوی دیگر در ۲۲ آذر در قبال اجرای عدالت به میدان آمدند 
و »وحشــیانه« علیه اجرای عدالت موضع گرفتند.وی افزود: اینکه گفته می شود غربی ها مواضع دوگانه 
دارند درست نیست، بلکه اروپایی ها موضع یکسان دارند و آن موضع گیری و اقدام علیه عدالت است و هر 
جا پای عدالت به میان بیاید، غربی ها مقابل عدالت قرار می گیرند؛ چه در قضیه فلسطین، چه در قضیه 
یمن و چه در قبال ملت ایران.دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: حرف ما با اروپایی ها و به 
طور خاص فرانسه و آلمان این است که شما که ادعا می کنید از حق حیات دفاع می کنید و با مجازات 
مرگ تحت هر شــرایطی مخالف هستید، به این ســوال ملت ایران پاسخ دهید که آیا شما با مقام های 
آلمانی که با فروش ســاح کشتار جمعی شیمیایی به صدام موجب قتل هزاران جوان ایرانی شدند هم 
مخالفید؟ آیا کشتار وحشیانه جوانان ایرانی به واسطه ساح های شیمیایی آلمانی را وحشیانه دانسته و 
محکوم می کنید؟باقری با بیان اینکه »سوال ما از دولتمردان فرانسوی این است که شما با مجازات مرگ 
مخالفید با اجرای عدالت مشکل دارید؟«، افزود: تفاوت ما با شما این است که جمهوری اسامی متهم را 
حتی اگر در فرانسه هم باشد به ایران می آورد، محاکمه می کند و بعد از طی یک دادرسی عادانه، حکم 
قانونی را اجرا می کند ولی شما فرانسوی ها بدون طی فرایند دادرسی عادانه و بدون دادن حق دفاع به 
متهم او را در خیابان تیرباران می کنید.وی ادامه داد: تفاوت جمهوری اسامی با غربی ها در این است که 
در جمهوری اسامی مجازات در دادگاه تعیین می شود ولی بدون محاکمه و در خیابان حکم اعدام را اجرا 
می کنید. فرمان ۸ ماده ای امام نشانگر عمق اهمیت جایگاه حقوق مردم در حکومت اسامی است معاون 
بین الملل قوه قضائیه گفت: حرف ما با اروپایی ها این است که شما با سلب حق حیات مشکل ندارید، چرا 
که در قبال ترور شهید فخری زاده سکوت مرگبار گرفتید. مرد باشید و برای یک بار هم که شده راست 

بگویید که حق حیات انسان ها برایتان اهمیتی ندارد، فقط با اجرای عدالت مشکل دارید!
باقری افزود: اینکه در اوج جنایات گروه های تروریســتی در بسیاری از شهرهای کشور و در شرایطی که 
جمهوری اســامی در حال خروج از مرحله انفعالی در جنگ تحمیلی بود و هنوز ابتکار عمل کامل را 
در قبال رژیم متجاوز صدام در دســت نگرفته بود، صدور فرمان حضرت امام خمینی )ره( برای صیانت 
از حقوق مردم که به فرمان ۸ ماده ای معروف شــد، بیانگــر عمق اهمیت و اجرای جایگاه حقوق مردم 
در حکومت اســامی است.وی تصریح کرد: اختصاص ۵ بند از ۸ بند فرمان حضرت امام به قوه قضائیه 
عاوه بر اینکه بیانگر مسئولیت سنگین دستگاه قضائی در قبال حقوق مردم است، نشان دهنده جایگاه 
محــوری و بنیانی این قوه در عرصه صیانت از حقوق مردم و لزوم مشــارکت و همکاری دســتگاه های 
دیگر با قوه قضائیه برای انجام این رســالت شــرعی و مسئولیت ملی اســت. در تحول قضائی »حقوق 
مردم« نقش محوری دارد.باقری همچنین گفت که »اختصاص بخش قابل توجهی از مفاد بخشنامه ها و 
دســتورالعمل های رئیس قوه قضائیه به مسائل مرتبط با حقوق مردم هم بیانگر اهمیت باای صیانت از 
حقوق مردم در برنامه تحول قضائی است« و متذکر شد: یکی از محورهای اصلی فرمان ۸ ماده ای حضرت 
امام خمینی )ره( صیانت از حریم خصوصی مردم اســت که در این عرصه هم نیازمند تقویت قوانین و 

مقررات و هم اهتمام بیشتر به اجرای چارچوب های قانونی هستیم.

روحانی در نشست خبری :
دولت اجازه نمی دهد عده ای پایان تحریم را به تاخیر بیندازند
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 دشمن استقال علمی ما را هدف قرار داده است
فرمانده کل ســپاه گفت: در حالی که بیشتر جنبه های سیاسی، 
اقتصادی یا فرهنگی را عامل اســتقال ملت ها در نظر می گیرند 
 اما اســتقال علمی منشأ اقتدار یک  ملت است.به گزارش به نقل 
از ســپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح دیروز )دوشنبه( در جشنواره 
باقرالعلوم)ع( دانشگاه علوم پزشــکی بقیةاه ااعظم)عج( اظهار 
کرد: یک  کشور نمی تواند با توسعه جغرافیا بزرگ  شود حتی  منابع 
اقتصادی کشورها هم محدود است اما شاید تنها بتوان با دانش، 
ارزش های افروده جدید به دســت آورد.وی با تأکید بر اینکه علم 
و آگاهی دامنه های عظمت یک کشور را گسترش می دهد، گفت: 
اگر  ذخایر علمی  یک  کشــور رشد یابد جامعه بزرگ  می شود؛ در 
حالی که بیشتر جنبه های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی را عامل 
استقال ملت ها در نظر می گیرند  اما استقال علمی منشأ اقتدار 
یک  ملت است.سرلشــکر سامی با ابراز اینکه »هر آنچه سیطره 
بیگانگان را بر شــئون جامعه ما زیاد کند وابستگی است«، اظهار 
کرد: دشــمنانی داریم  که  همواره تاش می کنند ما را کوچک  و 
عقب نگاه دارند زیرا کشــوری که عقب باشد ضعیف خواهد شد 
و مجبور به تســلیم  می شود؛ اما اگر کشور از سلطه علمی بیگانه 
خارج شــود و نیازهای اساسی را درون خود تولید کند حتی اگر 

در محاصره جهانی هم  قرار گیرد، زنده می ماند و رشد می یابد.
فرمانده کل ســپاه در ادامه با تصریح بــه اینکه برای جوان بودن 
یک جامعه باید هر روز شاخصه جدید و تفاضل و برتری جدیدی 
یافت، گفت: ما  می خواهیم مســتقل باشــیم  و در علم استقال 
داشــته باشیم کنار آن، استقال در سامت هم مهم است.وی با 

یادآوری اینکه »امروز دشــمنان با تحریم های ظالمانه حتی دارو 
به ما نمی دهند و دانشــمندان ما را ترور می کنند«، گفت: زمانی 
که فردی به دلیل حرکت در فضای علمی ترور می شــود به این 

معناست که دشمن رشد و اقتدار علمی ما را هدف قرار داده است 
و هر نقطه ای که دشــمن بــه روی آن تمرکز می کند نقطه قوت 
ما اســت؛ دستیابی به این مهم که دانشگاه علوم پزشکی بقیةاه 

پیشــران و پرچم دار رشد علمی و پیشرفت های شتاب دار و نوین  
پزشــکی  در سطح ایران و جهان باشــد از این  منطق سر چشمه 
می گیرد.سرلشــکر ســامی با تأکید بر اینکه »انتظار داریم این 
تاش ها در جهات متنوع با افق های بلند طراحی و دنبال شود«، 
اضافه کرد: علم امکان تســلط و چیرگی ایجاد می کند، به کشور 

عزت می بخشد و استقال را به طور کامل تفسیر می کند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه راه اندازی رکز تحقیقات ژنتیک نور 
از جمله دســتاوردهای مهم سپاه محسوب می شود، متذکر شد: 
وقتی  می توانیم  نقشه ژنتیک انسانی را رمزگشایی کنیم درمان را 
راحت تر و دقیق تر به انجام می رســانیم، از این رو نباید از جهان 
عقب بمانیم.فرمانده کل ســپاه با یادآوری اینکه »امروز دشمنان 
همــه عرصه ها از دارو، غذا، آب و درمان را عرصه جنگ با ما قرار 
داده اند«، گفت: ما تمایلی نداریم همه مسایل را با مدل جنگ بیان 
کنیم اما این اقدام که امروز توسط دشمن صورت گرفته است و با 
همت و تاش می توان تهدید دشمنان را به عرصه رشد و پیشرفت 
تبدیل کرد.سرلشکر سامی در پایان با تقدیر از تاشگران عرصه 
علمی در سپاه و دســت اندرکاران راه اندازی مرکز جامع ژنتیک 
نور گفت: ســپاه با دســتیابی به افتخارات علمی و پیشرفت های 
تکنولوژی، قله های مرتفعی را تســخیر و افتخارات جدیدی را به 
آلبوم افتخارات ایران اسامی اضافه می کند.در ابتدای این مراسم 
دکتر ابوالقاســمی فرمانده دانشــگاه علوم پزشکی بقیةاه)عج( 
گزارشــی از روند اقدامات و فعالیت های دانشــگاه در حوزه های 
مختلف را ارائه کرد.در پایان  برگزیدگان جشــنواره باقرالعلوم و 

خانواده شهدای سامت مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد؛
بدون اغماض با مقصران آبگرفتگی خوزستان 

برخورد شود
رئیس قوه قضاییه گفت: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار 
اســت که اتفاق می افتد و ازم اســت به صورت جدی موضوع پیگیری شود.به 
گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، آیت اه ســید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح 
دیروز شورای عالی قوه قضائیه با تجلیل از شخصیت علمی و انقابی مرحوم آیت 
اه یزدی در همراهی با امام و رهبری اظهار داشت: آیت اه یزدی در دوره ۱۰ 
ساله مدیریت دستگاه قضا، مخلصانه و دلسوزانه گام های ماندگاری برداشتند که 
قدردان زحمات ایشان هستیم.رئیس قوه قضائیه، آیت اه یزدی را فقیهی پارسا و 
زمان شناس توصیف کرد که قبل از پیروزی انقاب اسامی به مبارزه با حکومت 
ستمشاهی به عنوان انکر المنکرات پرداخت و بعد از پیروزی انقاب نیز با همه 
وجود از جمهوری اســامی به عنوان اعرف معروفات حمایت کرد و هر جا ازم 
بود، با احســاس مسئولیت و غیرت دینی و انقابی وارد میدان می شد.رئیسی با 
اشاره به شخصیت ساده زیست آیت اه یزدی اشاره و تصریح کرد: آیت اه یزدی 
بعد از ۹۰ سال زندگی شرافتمندانه و متعهدانه و با وجود مسئولیت های مختلف، 
اندوخته ای از دنیا نداشت و حتی تنها منزل مسکونی خود را وقف حوزه علمیه 

قم و کرد و حقیقتاً دلداده اسام و خدمتگزار ملت و کشور بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به فرا رسیدن »هفته 
پژوهــش« از تحقیق و پژوهش به عنوان یکــی از پایه های مهم تحول در نظام 
قضائی یاد کرد و گفت که در دوره تحول قضائی می توان بســیاری از مســائل 
حقوقی را با نگاهی نو شــناخت و حل کرد.رئیسی افزود: اگر یک قاضی در کنار 
صدور رأی به تبیین استدال و مستندات آن رأی پرداخت و کار پژوهشی کرد، 
این اتفاق ازم اســت که مورد توجه و تقدیر مدیران دستگاه قضائی قرار بگیرد.

وی افــزود: برخی از احکام به لحاظ قوت کار حقوقی و پژوهشــی انجام گرفته، 
می تواند به عنوان موضوع یک رساله دکتری مورد توجه نخبگان حوزه و دانشگاه 
و محققان و دانشــجویان علم حقوق قرار گرفتــه و الگویی برای همه همکاران 
دســتگاه قضا باشــد.رئیس قوه قضائیه ایده پردازی و تدوین نظام مسائل برای 
رسیدن به راهکارهای جدید در حل مسائل قضائی را نیز مورد تأکید قرار داد و 
گفت: باید بررسی کنیم که با چه روش های نوینی می توان به پرونده های جنایی 
و دعاوی خانواده، دعاوی مالی و مباحث مربوط به اسناد و اماک رسیدگی کرد 
که هم به مبانی قرآنی و فقهی نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد.رئیسی دقت در 
آمار و ارقام در فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی را نیز مورد تأکید قرار داد و با 
رد برخی آمار مطرح شــده درباره ورودی پرونده های قضائی گفت: اینکه برخی 
رقم پرونده های ورودی به قوه قضائیه را ۱۷ میلیون پرونده عنوان کرده اند درست 
نیســت و مجموع پرونده های وارده به شــوراهای حل اختاف و دادگستری ها 
حدود ۹ میلیون فقره اســت.رئیس دستگاه قضا متذکر شد »آمار ۱۷ میلیونی 
پرونده های قضائی در واقع مربوط به فرایند رسیدگی به ۲ میلیون پرونده وارده 
به شــوراهای حل اختاف و ۷ ملیون پرونده مفتوح در دادگســتری هاست که 
در یک چرخه از بازپرســی و محاکم تا دیوان عالی کشــور مورد رسیدگی قرار 
می گیرند«.رئیسی با بیان اینکه نتایج مطالعاتی حاصل از آمار نادرست، درست 
نخواهد بود، از محققان و پژوهشــگران خواســت که در آسیب شناسی مسائل 
اجتماعی و بررســی مســائل مربوط به جرم شناسی نیز به آمار دقیق مجرمین 
و بزه دیدگان توجه کنند؛ نه آمار نادرســتی که بعضاً مطرح می شود.رئیس قوه 
قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با ابراز خرسندی از اعام پیروزی مردم 
کشورهای مختلف منطقه بر عناصر تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و اروپا و 
رژیم صهیونیســتی گفت که این پیروزی غرورآمیــز، ثمره مجاهدت ها و خون 
پاک حاج قاســم سلیمانی و هزاران شــهید جبهه مقاومت است.رئیسی درس 
بزرگ پیروزی جبهه مقاومت بر تکفیری ها و عناصر تروریست داعش را »پیروزی 
گفتمان مقاومت« عنوان کرد و گفت: مقاومت راهبرد و سیاست قطعی جمهوری 
اسامی در برابر آمریکا و اروپا و دشمنان است و هزینه ایستادگی کمتر از سازش 

و تسلیم خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ســخن روشــن جمهوری اسامی و پیام ملت 
بزرگ ما مقاومت و تأکید بر اهداف مقدس نظام اسامی است و دشمن باید به 
جای تاش برای دو قطبی سازی و ایجاد چندصدایی در ایران به تعهدات خود 
پایبند باشــد و به تعهداتش عمل کند.رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش 
حجت ااســام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشکر از حضور 
میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان گفت: نفس حضور مسئوان در بین 
مردم در زمان مشکاتشــان موجب می شود مردم بدانند عده ای پیگیر مسائل 
آن ها هســتند و همین امر موجب آرامش خاطر آن ها می شود.رئیســی تأکید 
کرد: موضوع آب گرفتگی در اســتان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق 
می افتد و ازم است به صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و 
ترک فعل افرادی موجب بروز این شــرایط شده، بدون هیچ گونه رودربایستی و 
اغماض برخورد شود.رئیس دستگاه قضا به مدیران دستگاه های موظف در استان 
خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه 

شده برای حل مشکات مردم هستند.

بادامچیان:
  احتمااً نامزد اختصاصی در ۱۴۰۰ 

خواهیم داشت
دبیرکل حزب موتلفه اســامی گفت: در انتخابات ۱۴۰۰ اولین مسأله ما حفظ 
وحدت بوده و با بخش های متعدد روحانیت مبارز، جامعه مدرســین، احزاب و 
افراد صاحب نفوذ و گروه های جامعه ارتباط داریم. اســداه بادامچیان دبیر کل 
حزب موتلفه اســامی پیش از ظهر دیروز در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
در ســخنانی ضمن گرامیداشت مقام شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید دکتر 
فخری زاده، اظهار داشــت: جهان در برهه حســاس و در تحوات جدی است؛ 
آمریکا دچار بحران همه جانبه شده و اروپا بحران چند جانبه دارد و منطقه در 
بیداری اسامی در تحوات خاصی قرار دارد و کرونا از دیگر مسائلی است که با 
آن مواجه هستیم.وی افزود: ما در گام دوم انقاب هستیم و در گام اول موفقیت 
داشــتیم و بعد از این مدت، تجریبات خوبی داریم و کارهای خوبی انجام گرفته 
و ایــران هم به صورت قدرت منطقه ای و جهانــی در آمده و نقش موثری دارد. 
در کنار پیشــرفت ها، مشکات هم داشته ایم و جریانات و گروه ها در این سالها 
آمده و رفته و خودشــان را نشــان داده اند و اان باید به سمت تکامل انقاب و 
تکمیل جمهوری اســامی و پیشرفت و رفع مشکات برویم تا گام دوم محقق 
شود.دبیرکل حزب موتلفه گفت: اکنون که وارد گام دوم شده ایم، با حفظ نظرات 
و سلیقه ها باید به تعامل همه جانبه برسیم. اگر تکامل و پیشرفت کشور و رفاه 
مردم را می خواهد باید دســت به دســت هم دهیم و با پرهیز از درگیری های 
جناحــی و اختیاردادن به مردم که هرکه را می خواهد انتخاب کنند، با تمام قوا 
کشور را به سوی اهداف گام دوم پیش ببرد. ما دوره ای  از همکاری های خوب را 
باید با هم شروع کنیم و تجربه هم داریم و هر جریانی که احساس می کند موفق 
اســت، توفیقات خود را تبلیغ کند و هر جریانی که فکر می کند موفق ندیده و 

موجب نارضایتی مردم بوده از این اعتقاد و مسیر خود بر گردد.

ادامه از صفحه اول
مردم در تهیه کااهای مورد نیاز روزمره دچار مشکل هستند

روحانی در پاســخ به ســوالی درباره اینکه جنابعالی اول مــرداد در مورد افزایش 
قیمت ها و  نظارت و کنترل بر  بازار و مهار گرانی ها و گرانفروشــی تاکید کردید 
و دســتوراتی دادید، با این وجود مردم شاهد هستند که قیمت کااهای مختلف با 
نوسان شدید مواجه اســت و چند برخی هم وجود دارد به شکلی که تهیه برخی 
اقام برای مردم مشــکل شده اســت، گفت:در این  زمینه مشکل همچنان وجود 
دارد مردم در تهیه کااهای مورد نیاز روزمره شــان دچار مشکل هستند.وی ادامه 
داد: مردم عزیز ما باید توجه داشــته باشند که امسال به خاطر کرونا صادرات غیر 
نفتی ما در 8 ماهه اول حدود ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده و کاهش درآمد صادرات 
غیرنفتی نیز داریم، دوم اینکه به خاطر اینکه منابع ارزی ما در کشورهای خارجی 
در بســیاری از موارد با مشکل برداشــت مواجه است، که رئیس بانک مرکزی هم 
توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.رئیس جمهور تصریح کرد: دلیل اینکه برخی 
از کارهایی که گران شــد بر مبنای این بود کــه نهاده های دامی که به موقع می 
بایســت وارد بشود با تأخیر مواجه شــد و این باعث شد که برخی از کااهای دیر 
وارد شد.در سال ۹۰ فروش ۱۱۹ میلیارد نفت داشتیم اما در سال در سال ۹۱ در 
تامین کااهای اساســی مشکل داشتیم ، صف های طوانی داشتیم اما امروز صف 
طوانی نداریم و کمبود کاا نداریم مشکل گرانی کاا مدیریت و عدم برخورد قاطع 

با متخلفین نیز هست.

 هدف ما لغو تحریم های غلط و ظالمانه در اولین فرصت است
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اجرای قانون لغو تحریم ها که اخیراً از سوی 
مجلس تصویب شده است، گفت: هدف دولت این است که در اولین فرصت ممکن 
تحریم غلط و ظالمانه را از دوش مردم بردارد این یکی از وظایف مهم دولت است 
اگر همین ســاعت امکان پذیر باشد بنده به ساعت بعد موکول نخواهم کرد.رئیس 
جمهــور تصریح کرد: اگر ۴+۱ به تمام تعهدات خود عمل کنند دولت بافاصله به 
تمــام تعهداتش عمل خواهد کرد و بنابراین همه آنچه که در توافق برجام آمده را 
انجــام خواهیم داد. مجلس هم طرحی را  تصویب کرده تا باعث شــود، تحریم از 
دوش مردم برداشته شود اما آیا این قانون به هدفی که داره منطبق هست یا نیست 
بحث دیگری است.روحانی اظهار داشت: هر زمانی۴+۱ به کلیه تعهدات خود عمل 
می کننــد کامًا به تعهدات برمی گردیم و هیچ چیــزی مانع اقدام متقابل ما برای 
اجرای کامل تعهدات نخواهد بود .کاهش تعهدات ما از اردیبهشت سال ۹8 شروع 
شد که در پنج مرحله بود و به طرف مقابل هم اعام کردیم که جمهوری اسامی 
ایران برای فعالیت هسته ای دیگر هیچ گونه محدودیتی برای خود قائل نیست. در 
مرحله پنجم که من اعام کردم که ما کاهش تعهدات دادیم صریح اعام کردم که 

ما هیچ تعهدی دیگر برای غنی سازی نخواهیم داشت.

 اولویت امروز مردم شفافیت و مبارزه با فساد است
روحانی همچنین در پاسخ به ســوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه مجلسی 
ها معتقدند لوایح دولت به نفع مردم نیســت، گفت: دولت یک ایحه بســیار مهم 
در مجلس قبلی داد که در دســتور کار قرار نگرفت؛ ما برای ایحه جامع انتخابات 
ماه ها جلســات کارشناسی متعددی برگزار کردیم اما متاسفانه در مجلس قبل رد 
شــد؛ اولویت امروز مردم شــفافیت و مبارزه با فساد است  اما متاسفانه مجلس به 
لوایح خودش اهمیت می دهد  و این به نفع مردم نیســت؛ دولت کار کارشناســی 
عظیمی دارد و ایحه های آن پخته است؛ لوایح باید اصل باشد و مجلس هم طبق 
قانون می تواند طرح هایی را ارائه کند ؛ البته که اینجا بحث دولت و مجلس مطرح 
نیست و بحث مردم اســت.وی افزود: ما در دولت وزیری که حامی مصرف کننده 
باشد نداریم؛ به همین خاطر پیشنهادش را به مجلس قبلی دادیم اما رد شد؛ این 
مجلس هم می توانست آن را با یک اصاح کوچک تایید کند و ما وزارت بازرگانی 
را تشکیل می دادیم اما طرح را رد کردند و بایگانی شد؛ این در حالی است که طی 
جلســه هیئت دولت با رهبری این مساله از سوی خود رهبری مورد انتقاد بود که 
چرا کار ســه یا چهار وزارتخانه را باید یک نفر انجام دهد.رئیس جمهور ادامه داد: 
بعضی ها فکر می کنند فقط مجلس نماینده مردم است در حالی که برای انتخاب 
دولت همن مردم پای صندوق رای رفتند ما هم نماینده مردم هستیم؛ این مفاهیم 
اان دیگر مفهومی ندارد شــاید در رژیم قبل که نــه دولت و نه مجلس به حرف 
مــردم نبودند مطرح بود اما اان نه چرا که هر دوی آن را مردم انتخاب می کنند. 
هر طرحی که نماینده ها بدهند اگر به کمک مردم باشــد حتما از آن حمایت می 

کنیم و باید یکدیگر را یاری کنیم.

جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منظم برگزار خواهد شد

روحانی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه اخیراً شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا، دیداری با رهبری داشــتند و ایشان بر لزوم تداوم جلسات این شورا و تشکیل 
دبیرخانه فعال برای این شــورا تاکید داشــتند، در چند وقت گذشته علت برگزار 
نشــدن جلسات این شورا چیست، گفت: به زودی ان شاءاه جلسات شروع خواهد 
شد، رهبری تاکید فراوانی بر تشکیل جلسات این شورا داشتند.وی ادامه داد پس 
از بیانات ایشان یک کمیته ای که کار کارشناسی را انجام می دهد جلسات خود را 
آغاز کرد و دستور کارهای برگزاری جلسات را تعیین کرده است و در هفته آینده 
یا هفته بعد جلسات شورا تشکیل خواهیم داد.رئیس جمهور تصریح کرد : یکی از 
مشکاتی که در این شورا داشتیم این بود که تصمیمات دیر یا کند گرفته می شد 
که نمی توانســتیم به سرعت مشــکات اقتصادی را حل کنیم، اما تصمیم بر این 
شــده است که جلسات مســتمر را برگزار کنیم و سایر  سران سایر قوا نیز بر این 

موضوع تاکید دارند.

پیش شرطی برای بازگشت آمریکا به برجام نداریم
روحانی در پاســخ به سوالی درباره اینکه اگر آمریکا بخواهد به برجام بازگردد، چه 
میزان باید خســارت از او دریافت کرد، گفت: دولت آمریکا خسارات خیلی زیادی 
از اول انقاب و قبل از انقاب به ایران وارد کرده اســت.وی با بیان اینکه محاسبه 
خسارت های چند سال اخیر آمریکا به ایران خیلی سخت است، ادامه داد: این که 
برای بازگشــت به برجام از سوی آمریکا پیش شرط بگذاریم این است که 5 سال 
دیگر تحریم ها را ادامه بدهیم، اگر 5+۱ به تمام تعهدات خود عمل کند فردا صبح 
ما هم به تمام تعهدات خودمان عمل خواهیم کرد.رئیس جمهور با بیان اینکه ۱+۴ 
نیز به تعهدات خود عمل نکرده است و حتماً باید از آنها نیز خسارت بگیریم، اظهار 
داشت: اگر بخواهیم این روند را پیش بگیریم باید یک جنگ جهانی با دنیا داشته 
باشیم آنچه مهم است این است که آمریکا به تعهداتش عمل کند و به دنیا بگویید 
که اشــتباه کرده اســت.روحانی درباره درخواســت بایدن و آلمان و فرانسه برای 
تجدید نظر در برجام، گفت: تعبیری که اعام شــده را نشــنیده ام مبنی بر اینکه 
باید توافق دیگری داشــته باشیم این حرف ترامپ بود، فرض بر این که این حرف 
وجود داشته باشد ما هیچ پیش شرطی را نخواهیم پذیرفت برجام غیر قابل مذاکره 

است و از قبل در مورد آن مذاکره شده است و باید اجرایی شود.

 برنامه موشکی و مسائل منطقه ای ارتباطی به برجام ندارد و قابل مذاکره 
نیست

وی ادامه داد: برنامه موشــکی ما و یا مســائل منطقه ای به برجام ارتباطی ندارد 
همان موقع نیز در مورد این ها بحث شــد که ما اعام کردیم قابل مذاکره نیست.

رئیس جمهور تصریح کرد: آقای ترامپ شــاید از مذاکرات بــی خبر بود اما آقای 
بایدن می داند که چه مذاکراتی انجام شده است و مسائل دیگر قابل مذاکره نیست.

 زمان و مکان انتقام ترور شهید فخری زاده را ما تعیین کنیم
روحانی در پاسخ به ســوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه ترور شهید فخری 
زاده تنش ها را در منطقه زیاد کرده است و ایران چگونه می خواهد نقش خودش 
را در ایــن مــورد ایفا کند و همکاری اش با چین واینکــه بتواند برجام باقی بماند 
چیســت، گفت: هر دو نکته مهم اســت. هم زنده ماندن برجام و هم همکاری با 
کشورها برای ثبات در منطقه. علت اینکه ترامپ در مقابل ایران ناموفق بود  همین 
امر بود و ما همچنان دنبال این هســتیم که با کشــورهایی مثل روسیه و چین و 
اتحادیه اروپا همکاری داشــته باشــیم.دی ادامه داد: ترور شهید فخری زاده کار 
کســانی بود که می خواستند منطقه را به جنگ بکشانند در واقع هدف ایجاد بی 
ثباتی و جنگ در منطقه آن هم در روزهای پایانی ترامپ بود. ما شهید فخری زاده 
را دانشــمند به نامی می دانستیم و ایران در این خصوص برای خودش حق انتقام 
قائل اســت. اما اجازه نمی دهیم زمــان و مکانش را برای ما تعیین کنند. ما طرح 
صلح هرمز را ارایه داده ایم و بعد هم برای روسای کشورهای منطقه فرستاده ایم.

 به دنبال تقابل با قوای دیگر نیستیم
روحانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در شرایط کرونا و تحریم مردم 
انتظار تعامل قوا را دارند اما شاهد تقابل بین آنها هستند، گفت: ما به دنبال تقابل 
با قوای دیگر نیستیم و مبنای ما فقط قانون اساسی است و با دو قوه دیگر بر اساس 
چارچوب همین قانون  تعامل می کنیم و چیزی فرای قانون اساسی از قوای دیگر 
نمی خواهیم. منتهی ما اهداف مهمی داریم که مردم هم ما را برای همین اهداف و 
اجرای آن انتخاب کرده اند. پس رای مردم به مجلس و دولت بر مبنای منافع ملی 
خودشان اســت. تاکید می کنم ما در شرایط جنگ هستیم و همه باید به فرمانده 

کمک و از تضعیف آن در میدان جلوگیری کنیم.

خطیب زاده خطاب به سفرای آلمان و فرانسه:
کشورهای اروپایی سعی در تطهیر 

تروریسم دارند
خطیب زاده گفت: متاسفانه کشــورهای اروپایی با پناه دادن به 
عوامل تروریســت و جنایتکاری که دستشان به خون ملت ایران 
آلوده است و همچنین چشم بستن بر اعمال مجرمانه آنها سعی 
در تطهیر تروریســم دارند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران امشــب در پاسخ به سوال 
خبرنــگاران مبنی بر اینکه در احضار ســفرای آلمان و فرانســه 
چه گذشــت؟ عنوان کرد: همانطور که قباً نیز به اطاع رســید 
در پی صــدور بیانیه های مداخله جویانــه صورت گرفته، بعد از 
ظهر دیروز ســفرای آلمان در ظرفیت رئیــس دوره ای اتحادیه و 
نیز ظرفیت ملی و سفیر فرانسه توســط مدیرکل اروپای وزارت 
خارجــه به این وزارتخانه احضار شــدند.وی افزود: در دیدارهای 
برگزار شده، مدیرکل اروپای وزارت خارجه مراتب اعتراض شدید 
و صریح جمهوری اســامی ایران به بیانیه های اتحادیه اروپا و دو 
کشــور اروپایی در حمایت از عنصر شــناخته شده تروریستی و 
حمایت های مالی و معنوی برخی کشورهای اروپایی از عناصر و 
گروههای تروریستی که بطور مشخص اقدامات مجرمانه امنیتی 
را در همکاری با سرویسهای جاسوسی غربی و رژیم صهیونیستی 
علیه ملت ایران مرتکب شــده و خود نیز به صراحت بدانها اقرار 
کرده اند، را به آنها اباغ کرد.ســخنگوی وزارت خارجه افزود: در 
این دو دیدار مدیرکل اروپای وزارت خارجه به ســفرای آلمان و 
فرانســه یادآور شد با کدامین استاندارد، تعلیم ساخت بمب های 
آتش زا، برنامه ریزی برای درگیریهای خیابانی، همکاری با دولت ها 
و سرویس های اطاعاتی خارجی با هدف براندازی ساختار سیاسی 
ایران و معاونت در اقدامات مجرمانه مسلحانه، ژورنالیسم نام دارد؟ 
و یا بر اساس کدام تعریف یک ژورنالیست تحت رصد، حفاظت و 
در همکاری با سازمان امنیت داخلی فرانسه و در ارتباط نزدیک 
با موســاد قرار می گیرد، مبادرت به جمع آوری گسترده اطاعات 
حساس ملی از جمله نظامی نموده و آنها را در اختیار سرویس های 
اطاعاتی کشورهای خاص قرار می دهد؟کما اینکه برغم آگاهی 
مقامات فرانســوی از فعالیت ها و تحرکات ضد ایرانی روح اه زم، 
سخنگوی وزارت امور خارجة فرانسه، پیش از این تأیید کرده بود 
کــه از آزادی کامل در تحرکات خود برخوردار بوده اســت.جای 
بســی شرم است که برخی کشــورهای اروپایی سالهاست مامن 
تروریســت ها از گروهک منافقین گرفته تا جنایتکاران ااحوازیه 
شده اند.برخی عناصر اصلی گروهک هایی نظیر تندر که در سال 
۱۳8۷ عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی 
و هدایــت کرده و در صدد انجام عملیات بزرگ دیگر در ســایر 
نقاط ایران بودند که خوشبختانه با تسلط اطاعاتی ایران به نتیجه 
نرســید، نیز تابعیت همین کشورهای اروپایی را دارا بوده اند.این 
یک تراژدی تاریخی اســت که اروپا تروریسم را بر اساس منافع 
خود به خوب و بد تقسیم کرده و از آن بطور گزینشی در راستای 
اهداف خود اســتفاده می کند. این چرخــه باطل نفرت پراکنی، 
خشــونت و تروریســم، میراث همین رویکرد ضد بشری و ضد 
انسانی است.طنز تلخ تر این است که کشوری که مخفیانه به یک 
دیکتاتور کودتاچی که تعداد بیشماری را در تظاهرات سرکوب و 
در سیاهچال زندانی و یا اعدام نموده نشان لژیون دونور می دهد، 
بیشرمانه از دمکراسی و حقوق بشر صحبت کند. کشورهایی که 
سالهاست با حمایت بی چون و چرا از متجاوزین به خاک یمن و 
تجارت پرسود ساح های مخرب، یک ملت را در قحطی و شرایط 
یک فاجعه انســانی و کشتار دسته جمعی قرار داده اند، هیچ گونه 
حقی ندارند که خود را در جایگاه مدافع بشر قرار دهند.بهره گیری 
آمریکا از پایگاه هوایی یکی از این کشورهای اروپایی برای انجام 
عملیات تروریستی در منطقه و از جمله ترور ناجوانمردانه سردار 
شهید سلیمانی که پیش از این منجر به تشکیل ۴ پرونده نزد نظام 
قضائی آن کشور شــده، جایی برای ادعاهای بظاهر بشردوستانه 
این کشــورها باقی نمی گذارد.ملت ایــران همچنین هرگز نقش 
این دســته از کشــورهای اروپایی در تجهیز صدام به ساحهای 
شیمیایی که منجر به شهادت مظلومانه مردم سردشت و حلبچه 
و نیز شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از نیروهای سپاه و ارتش 

در جبهه های جنگ تحمیلی شد را از یاد نمی برد. 

روحانی در نشست خبری :
دولت اجازه نمی دهد عده ای پایان تحریم را به تاخیر بیندازند
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گزیده خبر رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟

 تناقض میان اطاعات بانک مرکزی و مرکز آمار
مرکــز پژوهش های مجلس در گزارشــی با تاکید بر تناقضی 
که در آمار اعامی مرکز آمــار و بانک مرکزی وجود دارد، به 
بررسی رشــد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد کشور 
پرداخته است.مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل 
بخش حقیقی اقتصاد ایران پرداخته است؛ در این گزارش به 
تناقض های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره شده است 
و تاکید می شود این تناقضات سبب سردرگمی تحلیل گران، 
تصمیم گیران و سیاست گذاران شده است و اصاح نظام آماری 
کشور باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.مرکز پژوهش ها در 
ادامه این گزارش به بررســی تاثیر روندهای کان بر عملکرد 
بخش حقیقی و امکان پویایی اقتصادی پرداخت است؛ اولین 
بخشــی که این گزارش مــورد تاکید قــرار می دهد، بخش 
کشاورزی اســت و این بخش را به عنوان معدود بخش هایی 
ذکر می کند که به رشد مثبت خود ادامه داده است. رشد این 
بخش در شــش ماهه امسال 2.1 درصد ثبت شده استدومین 
بخش مورد توجه گزارش، نفت خام و گاز طبیعی اســت که 
بــه دلیل تحریم ها رشــد آن از زمســتان 96 تا کنون منفی 
بوده ست؛ رشــد این بخش در شش ماه ابتدای امسال 1.6- 
درصد بوده اســت. با این حال این نوید را می دهد که براساس 
شــواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپــک، این بخش در ادامه 

ســال از دامنه منفی خارج و مثبت شود.بخش معدن از دیگر 
بخش هایی اســت که مورد بررسی قرار گرفت و اشاره شد که 

با توجه به عملکرد شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی 
در 6 ماه نخســت سال، می توان رشــدی 8.6در صدی را در 

این بخش انتظار داشــت. همچنین در بخش صنعت نیز، به 
چالش در تولید محصوات صنعتی در ســال های اخیر اشاره 
شــده اســت و به تناقض آمار منفی مرکز آمار و آمار مثبت 
بانک مرکزی در این بخش در بهار سال جاری تاکید می شود.

یکــی دیگر از بخش های مورد بحــث در این گزارش، بخش 
صنعت و رکود آن در فصل های پس از ســال1390 است. در 
بخش ساختمان نیز بانک مرکزی رشد 3.9 درصدی و مرکز 
آمار رشدی منفی دو درصدی را گزارش می کنند.در ادامه این 
گزارش به بررسی بخش خدمات و همچنین تاکید بر وابستگی 
رشد این بخش بر رشد سایر بخش ها پرداخته می شود. رشد 
بخش خدمات ازپاییز97 تا بهار99 منفی یا نزدیک به صفر بود 
که دلیل آن نیز کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف 
خصوصی عنوان می شــود.در پایان این گزارش نیز آمده است 
که برآورد می شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، 
رشد اقتصادی در سال1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. 
این رشــد در حدود 0.5درصد برای کل سال برآورد می شود. 
همچنین رشــد غیرنفتی در ســال 1399حدود 0.8درصد 
برآورد می شود. شایان ذکر اســت صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال 2020 )1399( را به 

ترتیب 4.5- و 5.5-درصد برآورد کرده اند.

یک مقام مسئول خبر داد؛
اباغ بررسی مجدد لوایح »FATF« به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقاب با درخواست رئیس 
جمهور مبنی بر ضرورت تمدید زمان بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص 
موافقــت کردند.، مجید انصاری در ارتباط با خبر تمدید مهلت بررســی لوایح 
چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر انقاب ، اظهار کرد: 
این درخواســت توسط رئیس جمهور طی نامه ای به رهبر ارائه شد و ایشان با 
موضوع تمدید مهلت بررسی این موضوع در مجمع موافقت کردند.وی گفت: این 

موضوع به مجمع تشخیص اباغ شده است.
انصاری در پاسخ به این پرسش که زمان اباغ این دستور کی بوده است اظهار 

بی اطاعی کرد.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: 
نقش محوری رسانه ملی در عرصه فرهنگ

آذربایجان شرقی - فاح: اســتاندار آذربایجان شرقی 
با اشــاره به اثرگذاری شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
رسانه ملی در سطح منطقه، بر تقویت زیرساخت های 
فنی صدا و ســیما در اســتان تأکیــد کرد.محمدرضا 
پورمحمــدی در آئیــن تجلیل از برگزیدگان شــبکه 

ســهند در هفدهمین اجاس سراســری فناوری رسانه، با اشاره به هجمه های 
دشمنان علیه فرهنگ و باورهای مردم گفت: امروز فرهنگ کشور آماج حمات 
دشــمنان است و صدا و ســیما در این عرصه نقش محوری و اساسی دارد و با 
توجه به اثرگذاری شــبکه های رادیویی و تلویزیونی در ســطح منطقه، تقویت 
زیرســاخت های فنی آن ضروری است. اســتاندار آذربایجان شرقی با اشاره به 
گسترش اســتفاده از فضای مجازی در میان مردم و خانواده ها، افزود: آموزش 
و فرهنگ ســازی یکی از اقدامات اساسی است که اگر توجه کافی به آن صورت 
نگیرد، شاهد آسیب های متعددی خواهیم بود.وی، کاهش چشمگیر آمارهای 
مربوط به کرونا در استان را مرهون همراهی مردم و اقشار مختلف جامعه دانست 
و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از این موفقیت، مرهون تاش های صداوسیمای 
مرکز آذربایجان شــرقی در اقناع مردم و فرهنگ سازی در بین خانواده هاست. 
پورمحمدی همچنین با اشــاره به نقش تبریز و آذربایجان در مقاطع حساس 
تاریخی کشــورمان، بر همکاری و تعامل همه دستگاه ها با صداوسیمای مرکز 
آذربایجان شرقی برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های استان تأکید و حمایت 
همه جانبه مدیریت ارشــد استان از برنامه های رســانه ملی در استان را اعام 
کرد. مدیرکل صداوســیمای مرکز آذربایجان شرقی هم در این مراسم با اشاره 
به فعالیت 443 ایســتگاه رادیویی و تلویزیونی در استان و نیاز به تحول جدی 
از نظر زیرســاخت های فنی این مرکز، حمایت ویژه مدیریت اســتان را در این 
خصوص خواســتار شــد.مرتضی صفری گفت: بي تردید آذرماه امسال موسم 
تجلي توانمندي و عزم و اراده ي متخصصان فني رسانه ملي در نمایش هرچه با 

شکوه تر فعل ما مي توانیم در هفدهمین اجاس فناوري رسانه بود. 

نماینده ولی فقیه در مازندران:
 یکی از بهترین خدمت ها ، خدمت 

به سامت مردم است
نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه مرکز اســتان در دیدار با مدیرکل 
بیمه سامت مازندران گفت: یکی از بهترین خدمت ها، خدمت به سامت مردم 
است و به فرموده مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(، باید کاری کنیم که یک 
بیمار بیش از رنج مریض داری و درد بیماری دغدغه دیگری نداشــته باشــد و 
این بزرگترین خدمت است. در این راستا سازمانهای بیمه گر مثل بیمه سامت 
فرصت خوبی دارند و این خدمات بیمه ســامت هم جای تشکر و تقدیر دارد.

حضرت آیت ا... محمد باقر محمدی ائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران در 
دیدار با مدیرکل و جمعی از مســئولین این اداره کل ضمن تقدیر از مجموعه 
خدمات سازمان بیمه سامت به مردم، بیان داشت: واقعاً به فکر اقشار مستحق 
و نیازمند باشید، هم از نظر قوانین و بخشنامه ای و هم از نظر حوزه اختیار فردی. 
یعنی هر کاری که یک فرد می تواند انجام بدهد برای نیازمندان و افراد مستحق 
انجام دهید. امام جمعه مرکز استان در ادامه با اشاره به تسهیات سازمان بیمه 
سامت به افراد نیازمند و پوشش بیمه ای رایگان آحاد جامعه در دوران شیوع 
کرونا افزود: اگر بنا باشد برای بهره مندی مستضعفان تسهیات و روزنه ای جهت 
دریافت خدمات ایجاد شود ولی افراد متمکن و فرصت طلب از آن سوء استفاده 
کنند، این خیلی بی انصافی است.وی با اشاره به حرکت بیمه سامت به سمت 
اجرای عدالت در ارائه خدمات ســامت همچنین در راستای کم کردن دغدغه 
بیمــاران علی الخصوص بیماران کرونایی، اعام کرد: در ســال های اخیر و در 
راستای هدفمند نمودن یارانه ها و همچنین اجرای عدالت در سامت سنجش 
ارزیابی وسع در پوشش بیمه ای به اجرا در آمد که در حال حاضر 164 هزار نفر 
به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار دارند و از مهرماه امسال هم به خاطر 
شرایط کرونا و همچنین اجرای مصوبات ستاد کرونای کشور، انجام ارزیابی وسع 
برای پوشش بیمه درمان سامت منتفی شده و تمامی افراد متقاضی می توانند 

دفترچه بیمه سامت را به صورت رایگان دریافت نمایند.

حضور مجازی مخابرات منطقه گلستان در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

بیســت و یکمین نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار استان 
گلســتان آغاز بکار کرد.بیســت و یکمین نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش ، 
فناوری و فن بازار اســتان گلستان که به دلیل شــیوع ویروس کرونا بصورت 
مجازی برپا شــده ، آغاز بکار کرده است.مهندس غامعلی شهمرادی با اعام 
ایــن خبر که مخابرات منطقه گلســتان نیز با هدف اطاع رســانی و آگاهی 
بخشــی به مردم استان در این نمایشگاه شــرکت کرده است افزود: خدمات ، 
محصوات و سرویسهای مخابراتی در غرفه مخابرات در معرض دید قرار گرفته 
و بصورت کامل تشریح شده است .مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین از 
امکان ارتبــاط بازدیدکنندگان با غرفه داران بصورت مجازی خبر داد و گفت : 
درصورتیکه بازدیدکنندگان ســوااتی در خصوص مسائل مخابراتی و خدمات 
و محصــوات دارند می توانند با مراجعه به غرفه مخابرات و بصورت مجازی با 
کارشناسان ، سواات خود را مطرح نموده و پاسخ خود را در کوتاه ترین زمان 
ممکن دریافت دارند.ازم به ذکر است بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش ، فناوری و فن بازار استان گلستان با حضور ادارات ، سازمانها ، نهادهای 
علمی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی استان گلستان از روز یکشنبه 16 آذرماه 

الی پنچ شنبه بیستم آذرماه بصورت مجازی بربا می باشد.

استانها

کووید -۱۹، بای جان اقتصاد جهان
 همه گیری کرونا به غیر از بحران جهانی و تلفات سنگین انسانی که به بار 
آورده، اقتصاد جهان را با افزایش تعداد بیکاران در کشــورها، کاهش بهای 
نفت، تعطیلی بخش های تولیدی، گردشگری و هوانوردی، کاهش اعتماد 
مصرف کننده و ســایر عوامل با رکود بی سابقه ای مواجه کرده است.همه 
گیری کرونا بیشترین ضربه را به اقتصاد آمریکا از زمان رکود بزرگ تاکنون 
وارد کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور 32.9 درصد کاهش یافته 
اســت که بیشترین کاهش از زمان از ســال 1947 تاکنون است.در هفته 
های منتهی به ژوئیه گذشته 30.2 میلیون نفر در این کشور بیمه بیکاری 
دریافت کــرده اند.به گزارش تارنمــای ورد اکونومیک فروم ، همه گیری 
کووید-19باعث کاهش قیمت نفت شــده و به کاهش عمیق تولید نفت 
شــل در آمریکا و اخراج کارگران منجر شده است. بعاوه سرمایه گذاری 
در ساختارهایی همچون اکتشافات معدنی، چاه های نفت و گاز را کاهش 
داده است.کرونا به غیر از اقتصاد آمریکا، چشم انداز اقتصاد جهان را نیز در 
معرض آســیب قرار داده است.تارنمای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل موسوم به انکتاد درگزارشی در زمینه تاثیر کرونا بر صنعت گردشگری 
جهان نوشت: کرونا دستکم 1.2 تریلیون دار بر صنعت گردشگری جهان 
هزینه خواهد داشت که این امر تاثیر چشمگیری بر بیکاری بر جای خواهد 

گذاشت.
این گزارش افزود، گردشــگری پایه و اســاس اقتصاد بسیاری از کشورها 
را تشــکیل می دهد و نقش حیاتی در زندگی میلیــون ها نفر در جهان 
دارد. این صنعت در 20 ســال گذشــته ارزشی ســه برابر پیدا کرده و از 
490 میلیارد دار به 1.6 تریلیون دار رســیده است. اما کووید -19 این 
صنعت را متوقف کرده و تبعات اقتصادی شــدیدی را برای اقتصاد جهان 
داشته است.کشورهای در حال توسعه ممکن است بیشترین و عمیق ترین 
کاهش تولید ناخالص داخلی را داشــته باشند برخی از مقاصد گردشگری 
از جمله کنیا، مصر و مالزی ممکن است بیش از 3 درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود را از دست بدهند.اما بخش گردشگری در بسیاری از کشورهای 
ثروتمند نیز تحت فشار است.آنکتاد پیش بینی کرده مقاصد گردشگری در 
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از جمله فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، 
اسپانیا و آمریکا ممکن است میلیاردها دار را به دلیل کاهش چشمگیری 
در امد بخش گردشگری در ســطح بین المللی از دست بدهند.از ابتدای 
سال 2020 بسیاری از کشورهای جهان در واکنش به شیوع ویروس کرونا 
مرزهای خود را بسته اند و این امر ضمن تاثیر بر کاهش گردشگران باعث 
شــده پروازهای بین المللی کاهش یابد.کاهــش پروازهای بین المللی در 
کنار محدود شدن ســفرهای داخلی به دایل قرنطینه و محدودیت های 
اجتماعی ترددها را کاهش داده و به لغو بســیاری از پروازها منجر شــده 
که این امر تاثیر بسزایی بر کل صنعت هوانوردی در جهان گذاشته است.

گزارش ها نشان می دهد غول های حمل و نقل هوایی جهان از جمله ایرباس 
و لوفتهانزا بیش از سایر شرکت های فعال در این حوزه با بحران مالی شدید 
روبرو شــده اند و به منظور جبران خســارت های خود تصمیم دارند منابع 

انسانی خود را کاهش دهند.
گزارش ها نشان می دهد غول های حمل و نقل هوایی جهان از جمله ایرباس 
و لوفتهانزا بیش از ســایر شــرکت های فعال در این حوزه با بحران مالی 
شدید روبرو شــده اند و به منظور جبران خسارت های خود تصمیم دارند 
منابع انســانی خود را کاهش دهند.کرونا همچنیــن بر بازار بورس جهان 
تاثیر داشته اســت. بی بی سی فارسی در گزارشی در این زمینه نوشت:با 
افزایش شمار مبتایان به کووید، همه بازارهای شاخص بورس در جهان، از 
جمله داو جونز، فوتسی و نیکی، شاهد افت شدید بوده اند.سهام داو جونز 
و فوتســی از سال 1987 تاکنون، بیشــترین افت را در سه ماه اول سال 
2020 داشت.در پاسخ به این افت شدید، بانک های مرکزی در بسیاری از 
کشورها نرخ سود بانکی را کاهش داده اند.بازارهای جهانی با دخالت دولت 
ها اکنون در وضعیت بهتری هســتند، ولی بعضی از تحلیلگران می گویند 
که به دلیل نگرانی از موج دوم شــیوع ویروس، بازارها هنوز شکننده اند.

کرونا شمار بیکاران را افزایش داد. طبق اعام صندوق بین المللی پول، در 
آمریکا درصد بیکاران به بیش از 4 درصد رسیده است. این وضعیت، نشان 
می دهد دوره رشــد و گسترش یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان پایان 
یافته اســت.نحوه ارائه اطاعات در این زمینه، در کشورها متفاوت است، 
مثًا فرانسه، آلمان و ایتالیا، آمار درخواست های کاری را منتشر می کنند 
ولی بریتانیا شمار کسانی که برای دریافت کمک های دولتی ثبت نام کرده 
اند، اعام می کند.طبق گزارش ســایت لینکدین ) LinkedIn(، در چین و 
فرانســه با برداشته شدن محدودیت های وضع شده به دلیل کرونا، اکنون 
میزان اســتخدام نیروی کار بیشتر شده است.بعضی از کارشناسان هشدار 
داده اند که ممکن است سال ها طول بکشد تا وضعیت استخدام نیروی کار 
به حالت قبل از همه گیری بازگردد.صندوق بین المللی پول پیشتر گزارش 
داده بود بحران فعلی »مثل هیچ بحران دیگری نیست« ولی انتظار دارد که 
رشد جهانی در سال آینده به 8.5 درصد برسد، البته در صورتی که شیوع 

ویروس در نیمه دوم سال 2020 کاهش یابد.

طبق بررســی اطاعات منتشر شده 
از ســوی بانک مرکزی درباره قیمت 
و معامات خانه در شــش ماهه اول 
ســال، ماه هــای فروردیــن و تیر به 
ترتیــب کمترین و بیشــترین تعداد 
معامات مسکن در تهران را داشته اند 
و کمترین و بیشــترین قیمت مسکن 
نیز در ماه های فرودین و شــهریور رخ 
داده است. بنابراین، قیمت و معامات 
مسکن از ابتدای سال تا شهریور روند 
صعودی طــی کرده بــه گونه ای که 
قیمت مســکن از فروردین ماه تا ماه 
ششم سالجاری معادل 62.9 درصد و 
معامات آن نیز در این مدت 14.11 
درصد رشد کرده است. بانک مرکزی 
هر ماه آمار مربــوط به قیمت، تعداد 
معامات و شــاخص اجاره مســکن 
در شــهر تهران را بررسی می کند که 
تاکنون تحوات بازار مسکن در هشت 
ماهه ابتدایی سالجاری را منتشر کرده  
اما در گــزارش حاضر تنها متغیرهای 
اصلی ایــن بازار در شــش ماهه اول 
ســال مورد پردازش قرار گرفته است 
تا مشــخص شــود که در این مدت 
بیشترین و کمترین معامات، قیمت 
و شــاخص اجاره خانــه در تهران در 
کدامیک از ماه های شش ماهه ابتدایی 
سال رخ داده اســت.براین اساس، در 
اولین ماه ســالجاری معادل 1.2 هزار 
واحد مســکونی معامله شد و متوسط 
قیمت فــروش یک متر مربع زیربنای 

واحدهای مسکونی تهران 15 میلیون 
و 300 هزار تومان بوده اســت. البته 
شاخص اجاره خانه در ماه موردنظر در 
تهران و کل مناطق شهری به ترتیب 
28.7 و 31 درصــد افزایش را تجربه 
کرده اســت.همچنین، در اردیبهشت 
ماه به میزان 11 هــزار و 200 واحد 
مســکونی معامله صورت گرفته است 
که در این ماه متوســط قیمت فروش 
یک متر مربــع زیربنــای واحدهای 
مســکونی معادل 16 میلیون و 970 
هزار تومان بوده و شاخص اجاره خانه 
در دومیــن ماه ســال در تهران و کل 
مناطق شهری به ترتیب 28.5 و 31.3 
درصد افزایش یافته است.عاوه براین، 
معادل 10 هزار و 800 فقره معامله در 
سومین ماه سالجاری صورت گرفته  و 
در خرداد ماه 18 میلیون و 900 هزار 
تومــان قیمت فروش یــک متر مربع 
زیربنای واحدهای مسکونی در تهران 
بوده که شاخص اجاره مسکن در این 
ماه در تهران و کل مناطق شــهری به 
میزان 27.6 و 30.7 درصد رشد داشته 

است.

قیمت و معامات مســکن در سه 
ماهه دوم سالجاری

از ســوی دیگر، آمار مربــوط به تیرماه 
بیانگر این اســت که در تیر ماه معادل 
14 هزار فقره واحد مســکونی معامله 
شــده و قیمت فروش یــک متر مربع 
زیربنای واحدهای مســکونی به میزان 
20 میلیــون و 910 هــزار تومان بوده 
است که شــاخص اجاره مسکن در این 
زمان در تهران و کل مناطق شهری به 
ترتیب 27.6 و 31 درصد افزایش یافته 
است.طبق این گزارش، در پنجمین ماه 
سال 9.1 هزار واحد مسکونی در تهران 
معامله شده که قیمت هر یک متر مربع 
زیربنای این واحدها معادل 23 میلیون 
و 110 هزار تومان بوده اســت و در این 
ماه شاخص اجاره خانه در تهران و سایر 
مناطق شــهری به ترتیب 27.4 و 30.6 
درصد رشد کرده اســت.همچنین، در 
آخرین ماه نیمه اول امسال قیمت خانه 
در تهــران به 24 میلیــون و 290 هزار 
تومان رســید که در شهریورماه معادل 
8.5 هزار واحد مسکونی معامله شده و 
اجاره خانه در ایــن ماه در تهران و کل 

مناطق شهری رشــدی معادل 27.3 و 
30.1 درصد داشته است.

در  خانه  قیمت  افزایش  بیشترین 
شهریور

با این تفاسیر، ماه های فروردین و تیر 
به ترتیب کمترین و بیشــترین تعداد 
معامات مسکن در تهران را داشته اند 
و کمترین و بیشــترین قیمت مسکن 
در ماه هــای فرودین و شــهریور رخ 
داده اســت که البته ماه های فروردین 
و شهریور بیشترین و کمترین افزایش 
شــاخص اجاره خانه در تهــران را به 
خود اختصــاص  داده اند.بــه عبارت 
دیگــر، قیمت و معامات مســکن از 
ابتدای ســال تا شهریور روند صعودی 
طی کرده اســت به گونهای که قیمت 
مســکن از فروردین ماه تا ماه ششــم 
ســالجاری معــادل 62.9 درصــد و 
معامــات آن نیز در این مدت 14.11 
درصد رشد کرده است.بررسی اعداد و 
ارقام مربوط به بازار مســکن در حالی 
اســت که معاون وزیر راه و شهرسازی 
در آخریــن اظهارت خود برنامه اصلی 
این وزارتخانه را خروج ســفته بازی و 
ســوداگری را از بازار مســکن و برای 
ثبات قیمت در بخش مصرفی، افزایش 
تولید مســکن را هدف قرار داده است.

همچنین، کارشناســان نیــز افزایش 
ساخت و ساز را شــرط اصلی آرامش 

بازار مسکن می دانند.

طبق آمار بانک مرکزی
 قیمت خانه طی شش ماه
 62.9 درصد رشد کرد

محسن زنگنه معتقد اســت علی رغم انتقادات جدی 
نمایندگان و کارشناســان اقتصادی، مجلس با کاهش 
10الی 15درصدی ســقف بودجه و لحاظ کردن برخی 
اصاحات ضروری و تعامل بیشــتر، می تواند قدم های 
بلندی در مســیر اصاح بودجه بردارد. نماینده مردم 
تربت حیدریه با اشــاره به ریشــه های اصلی انتقادات 
بودجه ای گفت: مجموعه انتقادات نمایندگان مجلس 
و تحلیلگــران اقتصــادی، حول محور چند اشــکال 
اساســی است. به نظرم با انجام برخی اصاحات و علی 
رغم چالش ها می توان به یک جمع بندی مشــترک 
در خصوص بودجه رســید. یکــی از محورهای اصلی 
انتقــادات، مربوط بــه بحث درآمدهای نفتی اســت. 
نمایندگان معتقدند پیــش بینی 2میلیون و 300هزار 
بشــکه ای فروش نفــت در بودجه، غیر واقعی اســت 
و باعث افزایش وابســتگی بودجه به نفت خواهد شد. 
انتقاد دوم مربوط به افزایــش 46درصدی هزینه ها و 
تراز منفی درآمدها و هزینه های دولت است. در نهایت 
هم، منتقدان فاصله بودجه ارائه شده را با اهداف مندرج 
در اسناد باادستی باا می دانند. یعنی اعام می کنند 
کــه بودجه هم از حیث درآمدها و هم از حیث منابع با 
برنامه ششــم همخوانی ندارد.زنگنه در تشریح رویکرد 
دولت در خصوص ســهم درآمدهــای نفتی در بودجه 
گفــت: در مورد بحث فروش نفــت در بودجه به نظرم 
دولت یک زیرکی انجام داده اســت. بر اساس اطاعات 
مستندی که از سازمان برنامه و بودجه دارم تا روز آخر، 
قرار بود بودجه مبتنی بر فروش 1میلیون بشــکه نفت 
نهایی شود. اما ناگهان در آخرین روز با تصمیم مقامات 
ارشد دولت، این عدد به 2میلیون و 300هزار بشکه نفت 
تغییر داده شد. فروش این میزان نفت با دار 11هزار و 
500تومانی محاســبه شده  و چنانچه در روزهای سال 
ضرب شــود، عدد 200هزار میلیارد تومانی پیش بینی 

شــده در بودجه محقق خواهد شد. البته 8میلیارد نیز 
دار 4200 تومانی بــا اصرار دولت در بودجه گنجانده 
شده است که آنها در این محاسبه لحاظ نشده اند.او در 
ادامه افزود: بنابراین اگر فرض بگیریم که میزان فروش 
واقعی نفت از پیش بینی دولت کمتر است، برای تحقق 
این منابع، دولت بایــد ارز را با اعداد و ارقام بااتری به 
فروش برســاند. برای حل این مشکل دولت در تبصره  
1 بودجه، بنــدی را قرار داده تا بتوانــد دار را با رقم 
های بااتر از 11هزار و 500 به فروش برساند و درآمد 
حاصل از آن را به هزینه هایش اضافه کند. بر اســاس 
محاسبات ما، اگر ارز 11هزار و 500تومانی کنار گذاشته 
شــود و نرخ فروش نفت بر اساس ارز نیمایی محاسبه 
شود که مورد نظر دولت هم همین است، شما خواهید 
دید که با فروش 1میلیون بشکه نفت در روز می توان 
به 200هزار میلیــارد تومان منابع مورد نظر دولت نیز 
دســت پیدا کرد. بنابراین یکی از موضوعات اختافی 
درباره بودجه با این اصاح می تواند حل شــود.زنگنه 
در بیان سایر مشکات بودجه از منظر نمایندگان گفت: 
در حوزه هزینه های بودجه هم بیشــترین  افزایش ها 
در حوزه حقوق و دستمزدها با رشد بیش از 76درصدی 
ایجاد شــده اســت. یعنی از 118 هزار میلیارد تومان 
در ســال99 به 208هزار میلیارد تومان در سال1400 
رســیده اســت. بعد از دســتمزدها نیز در حوزه رفاه 
اجتماعی رشد بیش از 40درصدی از 150 هزار میلیارد 
به 190 هزار میلیارد تومان رســیده اســت. گمان می 
کنم از طریق مذاکره با دولت می توان بخشــی از این 
افزایش ها را مدیریت کرد و از آنها برای پاایش بودجه 
از رفتارهای پر خطر استفاده کرد.رییس کمیته اصاح 
ساختار بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته سوم 
در باب انتشار اوراق مشارکت و اوراق اسامی است که 
125هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است. اگر 

بخواهیم موضوع را با امسال مقایسه کنیم که 88هزار 
میلیارد تومان بوده، افزایش بیش از 40درصدی محقق 
شده است. ضمن اینکه در بحث مالیات هم عده ای از 
کارشناسان اقتصادی معتقدند سهم درآمدهای مالیاتی 
در بودجه کاهش پیدا کرده و از 204هزار میلیارد تومان 
در سال 99 به 247هزار میلیارد تومان در سال 1400 
رســیده اســت. تصور می کنم با تاش مجلس برای 
پیگیری طرح های مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی 

کشور بسیار بیشتر از این اعداد خواهد شد.
زنگنه گفت:جــدای از این ایرادات عــددی، برخی از 
انتقادات بنیادین هم در خصوص ســهم بودجه از جی 
دی پی و فاصله بودجه با اسناد باادستی اقتصادی نیز 
مطرح اســت. بر خاف برخی اظهارنظرها در خصوص 
اینکه کلیات بودجه باید در مجلس رد شود تا اصاحات 
ازم بر روی آن صورت بگیرد. با توجه به شــناختی که 
از دولت و روند تصمیم ســازی هایش داریم، فکر می 
کنم چنانچــه موارد انتقادی مورد نظــر نمایندگان از 
طریق مذاکره و تعامل با دولت حل و فصل شود، به نفع 
اقتصاد و معیشت کشور خواهد بود. این موارد اصاحی 
هم مواردی نیســتند که شــورای نگهبــان روی آنها 
حساســیت داشته باشد و آنها را رد کند چرا که حجم 
مالی بودجه افزایــش پیدا نمی کند. من فکر می کنم 
چنانچه کمیســیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه 
و صحــن مجلس همراهی کنند، مــی توان اصاحات 
مورد نظر مجلس و کارشناسان را در بودجه ایجاد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این 
پرسش خبرنگار اقتصادآناین در این خصوص که دولت 
اعام کــرده توپ حذف ارز ترجیحی در زمین مجلس 
است. برنامه مجلس، برای حذف ارز ترجیحی چیست؟ 
گفت: تــوپ ارز 4200تومانی همچنان در زمین دولت 

است. 

رییس کمیته اصاح ساختار بودجه مجلس مطرح کرد؛

مجلس سقف بودجه را ۱۰ الی ۱۵درصد کاهش می دهد
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زنگنه: استانها

صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت عملی است
وزیر نفت گفت: اگر تحریم نباشــد و منابــع محدودی که برای 
احیای چاه های نفت نیاز است، تامین شود، صادرات ۲.۳ میلیون 
بشکه نفت در روز قابل تحقق است.بیژن زنگنه  دیروز در حاشیه 
آیین آغاز عملیات حفاری نخســتین چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به عنوان وزیر یک دستگاه هرگز 
کاری را که نمی توانم انجام دهم نمی گویم؛ صادرات ۲.۳ میلیون 
بشکه ای عملی اســت و بازار آن هم وجود دارد. قیمت نفت هم 
نخواهد افتاد.وی با بیان اینکه اوپک حساسیت و تعهد ازم را برای 
حفظ قیمت دارد و سازوکار ازم هم تعبیه شده است، گفت: برای 
افزایش تولید نفت از کسی اجازه نخواهیم گرفت.وی با بیان اینکه 
به عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی توانم انجام دهم 
نمی گویم و برای خود تعهد ایجاد نمی کنم، تصریح کرد: صادرات 
روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت عملی است و بازار آن هم 

وجود دارد و به نظر من قیمت نفت هم کاهش نمی یابد.
وزیر نفت ادامه داد: معتقدم اوپک )سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت( حساســیت و تعهد ازم را بــرای حفظ قیمت نفت دارد و 
سازوکار ازم هم تعبیه شده است. باید دید عاقبت تحریم ها چه 
خواهد شد، فعًا نمی توان در این باره اظهارنظر کرد.زنگنه درباره 
اینکه در شــرایط کنونی که در اوپک بحث کاهش تولید مطرح 
اســت، چطور ممکن اســت ایران تولیدش را اضافه کند و اوپک 
اجازه این کار را بدهد، گفت: اجازه نمی خواهد، افزایش تولید نفت 
حقمان است و بازار آن وجود دارد، ما برای افزایش تولید از کسی 
اجازه نخواهیم گرفت، اما باید صبر کرد.وی به این پرسش که در 
صورت بازگشــت آمریکا به برجام  آیا با شرکت های خارجی وارد 

مذاکره خواهید شد، افزود: بگذارید برگردد؛ بعد.

بار مالی رايگان شــدن گازبها کمتر از 400 میلیارد تومان 
است

وی با اشــاره به مصوبه دولت درباره رایگان شدن گازبهای حدود 
۳۳ درصد از مشــترکان خانگی از ابتدای دی ماه امســال، اظهار 
کرد: بار مالی تأمین این طرح کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان اســت 
و بیشــتر نمی شود و به ما گفته شــده است که پس از شش ماه 
می توانیم برای جبران آن پیشنهادهایی به دولت ارائه کنیم.وزیر 
نفت تأکید کرد: این هزینه ممکن است از مشترکانی که مصرف 
بااتری دارند جبران شود، البته امکان دارد دولت چنین طرحی 
را هم تصویب نکند؛ ۴۰۰ میلیارد تومان هم در هزینه های کان 
انرژی کشــور رقم بزرگی نیست.زنگنه با اشاره به افزایش مصرف 
گاز در کشــور، اظهار کرد: خواهشــی که از مردم دارم این است 
که اصراف نشــود و به حد نیاز مصرف کنند، خانه ها را به حدی 
گرم نکنند که پنجره ها باز شود، اگر موتورخانه ها را هم تعمیر و 
بهینه سازی کنند، ما با سازوکاری که در نظر گرفتیم مبلغ آن را 
پرداخــت می کنیم، به این دلیل که اتاف انرژی زیادی از طریق 
موتورخانه ها انجام می شود. با این حال اگر صرفه جویی شود ما هم 

ناچار به محدود کردن گاز صنایع نخواهیم شد.

کمیته نظارتی اوپک پاس تصمیم گیرنده نیست
وی با اشاره به نشست آینده کمیته نظارتی اوپک پاس، گفت: آنها 
وضع مراعات ها را بررسی می کنند و تصمیم گیرنده نیستند؛ فقط 
درباره نحوه مراعات اعضا گزارش می دهند. مراعات هم در مجموع 
خوب بوده و آنچه بعضی اعضای اوپک به حق انتظار داشتند این 
است که کشورهایی که در ماه های گذشته تولید خود را به اندازه 

کافی کاهش ندادنــد، تا مارس ۲۰۲۱ به اندازه آن مقدار کاهش 
دهند و این مهم ترین کاری اســت که کمیته نظارتی باید درباره 
آن گزارش دهد.وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که پیش فروش 
۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی در بودجه ۱۴۰۰ از چه طریق 
امکان پذیر است، تصریح کرد: پیش فروش مطلق در ایحه بودجه 
نیست، نوشته شده است »فروش اوراق مالی یا پیش فروش«، این 

هم سازوکاری است و اگر مجلس تصویب کرد دولت هم می تواند 
اجرایی کند.

برنامه ای برای توسعه میدان جديد نفت و گاز نداريم
زنگنه درباره توســعه میدان های جدید گازی و نفتی، گفت: فعًا 
برنامه ای برای توســعه میدان های جدیــد نداریم. در بخش گاز 
تمرکز ما روی میدان های بال، فرزاد، پارس جنوبی و کیش است 
و در بخــش نفت، غرب کارون، جفیر، ســپهر و میدان های ایام 
اســت.وی درباره آغاز عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی، ادامه داد: در نیمه نخســت ســال ۱۳۹۶ 
قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بستیم که سه  ضلع 
داشت، توتال، سی ان پی ســی آی )شاخه بین المللی شرکت ملی 
نفت چین( و شرکت پتروپارس ایران که توتال با تحریم آمریکا از 
این قرارداد خارج شد، سهم آن به سی ان پی سی آی منتقل شد و 
آن هم بعد خارج شد و کار به  عهده پتروپارس گذاشته شد.وزیر 
نفت افزود: پتروپارس چنــد ماه پیش جکت را نصب کرد، دکل 
مســتقر و دیروز حفاری چاه نیز آغاز شــد که کار بهره برداری از 
این میدان از پنج حلقه چاه آغاز می شــود و با ســکوی آماده ای 
که در اختیار داریم نصب می شــود و خــط لوله دریایی کوتاهی 
هم کشیده می شود؛ آنها قول دادند که زمستان سال آینده روزانه 
۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به شــبکه تزریق می شود، این فاز 
پاایشگاه ندارد، فشارافزایی دارد که آن هم بیش از نصف هزینه 

چهار میلیارد داری قرارداد را در برمی گیرد.

دولت آينده برای تمديد قرارداد گازی با ترکیه وقت دارد
زنگنه در پاســخ به پرسشی درباره تمدید قرارداد گازی با ترکیه، 
اظهار کرد: فعًا همین را انجام می دهیم. ان شاءاه دوستان دولت 
بعد برای تمدید آن وقت دارند.وی با تأکید بر توســعه پارك های 
علم و فناوری در کشــور، گفت: سرمایه گذاری پارك فناوری ری 
انجام می شود و هم زمان تأسیس مراکز نوآوری آن در دانشگاه ها 
)نفت، تهران، شریف، امیرکبیر، شیراز و ...( در حال پیگیری است. 
از ســویی امسال برای نخســتین بار در ایحه بودجه تبصره ای 
گذاشتیم که به شرکت های تابع وزارت نفت اجازه می دهد ۸۰۰ 
میلیارد تومــان از منابع داخلی خود برای توســعه فعالیت های 
فناورانه، شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها هزینه کنند، 
چه به صورت کمک باعوض و چه با دادن تســهیات.وزیر نفت 
با بیان اینکه پتروپارس هم یک شــرکت دانش بنیان اســت که 
توانایی مدیریت و پیشبرد پروژه را دارد، تصریح کرد: در مجموع 
شرکت های اکتشاف و استخراج همه از منظر دانش بنیانی بررسی 
شدند، نه از نظر داشتن سرمایه و تجهیزات و امکانات. اکنون نیز 
پیرو سخنان اخیر رهبری که فرمودند توسعه صنعت نفت و گاز با 
تکیه بر شرکت های دانش بنیان دنبال شود، در حال تهیه سندی 
هســتیم که به زودی تقدیم دولت و ایشان می شود که این کار با 

جدیت بیشتری دنبال شود.

یک مقام مسوول آبفا آذربایجان شرقی اعام کرد؛
 افزایش نمونه برداری های میکروبی

 از شبکه توزیع روستایی
آذربایجان شــرقی - خبرنگار صبح اقتصاد: مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
آذربایجان شرقی با اشاره به یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضاب شهری 
و روســتایی استان آذربایجان شرقی، از ارتقای کیفی آب شرب چهار روستا در 
این استان خبر داد.وی با اعام این خبر گفت: با یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضاب شــهری و روستایی در آذربایجان شرقی، این شرکت اخیرا با افزایش 
نمونه برداری های میکروبی از شــبکه توزیع روســتایی و افتتاح چندین طرح و 
اقدامات انجام یافته در جهت کنترل کیفیت آب شــرب روستاهای ورگهان اهر، 
ارثی مرند، ســعادتلو هشــترود و بایقوت ملکان از جمله آب شیرین کن، حذف 
آرسنیک، نصب کلرزن های الکترولیزنمک طعام در تامین آب باکیفیت و مطلوب 
اقدام کرده اســت. مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی افزود: به 
منظور تامین آب شرب ۴۳ هزار مشترك روستایی در یک هزار و ۴۳۴ روستای 
زیر پوشش که ۷۵ درصد از جمعیت روستایی استان را شامل می شود، از تعداد 
یک هزار و ۲۱۸ منبع در اختیار از جمله چشمه، قنات، رودخانه، چاه و ... ساانه 
به مقدار ۸۳ میلیون مترمکعب آب استحصال می شود. این مقام مسوول تاکید 
کرد: از این مقدار ۷۵ میلیون مترمکعب توسط مشترکان برای مصارف شرب و 
بهداشت اســتفاده شده و حدود ۳۳ درصد جزو هدررفت و پرت محسوب شده 
که بایستی با اعتبارات ویژه برای کاهش این میزان هدررفت اهتمام جدی داشته 
باشیم. وی افزود: برای تامین و سالم سازی این حجم آب روستایی، ۷۷۶ چاه در 
مدار بوده و ۴۴۳ چشمه و ۵۲ قنات و برداشت از چند رودخانه با امکانات ویژه، 
در حال ســرویس دهی و ارائه خدمات است که بعد از ایجاد شرایط سالم سازی 

توجه ویژه به پایش سامت هم لحاظ می شود .

اعام آمادگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 
تامین و نظارت بر توزیع سوخت استان

مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
قم از آمادگی کامل این شــرکت برای تأمین سوخت 
مصرف کننــدگان جزء و عمده در بخش های شــهری 
و روستایی در فصل ســرما خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم،ســید محمود طاهری مدیر منطقه با اشــاره به شروع فصل زمستان گفت : 
منطقه قم برنامه ریزی های ازم را جهت در ذخیره ســازی مطلوب ســوخت و 
کنترل های بیشتر در زمینه سوخترسانی مستمر و بدون وقفه انجام داده است.

طاهری افزود : استان قم با توجه به قرار گرفتن در شریان محور مواصاتی هجده 
اســتان، یکی از پر رفت و آمدترین استان های کشور بوده و این شرکت وظیفه 
دارد با تاش مضاعف، بهترین خدمات را بصورت مستمر به هموطنان عزیز ارائه 
دهد .مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم در ادامه افزود: استان 
قم دارای ۸۱ نقطه عرضه ســوخت مایع و سی ان جی ، شامل ۵۵ باب جایگاه 
عرضه سوخت تک و دو منظوره، ۶ باب جایگاه عرضه بنزین کوچک کنار خیابانی 
و ۲۰ جایگاه ســی ان جی تک منظوره می باشد که طبق تعامات و هماهنگی 
های انجام شــده با مدیران جایگاه ها و نظارت مستمر در این خصوص، تمامی 

آنها به صورت فعال، مشغول سوخت رسانی می باشند.

بارگیري كاتالیست های HTSC  در  رآكتور  
واحد هاي تولید  هیدروژن پاایشگاه اصفهان

 شــرکت پاایش نفت اصفهان در جهت حمایت از  ســاخت ایران، کاتالیست 
هــای HTSC   مورد نیاز  واحد هاي هیدروژن خود را  از یک شــرکت ایراني 
و دانــش بنیان گســترش فناوري خوارزمي  خریداري کرده اســت.      رئیس 
تدارکات کااي  شرکت پاایش نفت اصفهان با اعام  این خبر گفت: کاتالیست 
HTSC  در واحدهاي تولید هیدروژن صنایع پاایشــگاهي براي تبدیل CO به 
CO۲  و افزایش خلوص هیدروژن اســتفاده مي شود.      مسعود متولي با بیان 
اینکه کاتالیســت هاي این واحدها  هر ۳ الي ۴ سال خریداري  و جایگزین مي 
گردد، افزود: تا سال ۱۳۹۳ این نوع کاتالیست در داخل کشور تولید نمي شد، اما 
پس از آن مطالعات تولید کاتالیست در ایران آغاز شد و در نهایت  سال ۱۳۹۸  
قراردادي با شــرکت گسترش فناوری خوارزمی  مبني بر  تولید و تحویل دهی 
کاتالیســت های شیفت دما باای واحد هیدروژن پاایشگاه اصفهان را که یکی 
از مدرن ترین پاایشــگاه های کشور است، منعقد شد  و تولید این محصول به 
صورت رســمي در کشور میســر گردید.      وي  هزینه تولید کاتالیست را ۴/۲ 
یورو  براي هر کیلوگرم اعام کرد و  ادامه داد:  این در حالي اســت که در سال 
هــاي پیش تریعني ســال  ۹۳ که قیمت ارز کمتر بود، این نوع کاتالیســت از 
شــرکت SUD-CHEMIE هندوســتان با قیمت ۴/۶۸ یورو براي هر کیلوگرم 

خریداري شده بود. 

خبر خوش پتروشیمی ایام برای عاقمندان قوتبال:
حمایت مالی پتروشیمی ایام از تیم نخست 

فوتبال استان
ایام-صمیم نیا -مهندس حســن نجفی سمنانی مدیر عامل شرکت پتروشیمی 
ایام با اعــام این خبر خوش به هواداران ، بازیکنــان و کادر فنی تیم فوتبال 
»چوار۶۵ ایام« گفت:شرکت پتروشیمی ایام از تیم نخست فوتبال استان برای 
حضور قدرتمند در لیگ دسته سوم کشور حمایت مالی می کند.وی افزود:استان 
ایام استعداد ها و ظرفیت های بسیار خوبی در فوتبال دارد و امیدواریم نماینده 
استان در لیگ دسته سوم فوتبال کشور عملکرد موفق و درخشانی داشته باشد.

مهندس نجفی با بیان اینکه حمایت های مالی این شرکت از تیم اول و منتخب 
اســتان خواهد بود افزود:این حمایت در قالب مسئولیت های اجتماعی شرکت 
صورت می گیرد.مدیر عامل پتروشــیمی ایام ادامه داد:پس از مذاکرات هیات 
فوتبال اســتان ، مدیر کل ورزش و جوانان و مدیر عامل باشگاه چوار ۶۵ ایام و 
اخذ موافقت هلدینگ خلیج فارس، مجوز ازم برای حمایت مالی از این تیم اخذ 
شد.علی شائی؛ مدیر کل ورزش و جوانان استان ایام نیز با تقدیر از حمایت های 
مدیر عامل پتروشیمی ایام از تیم اول فوتبال استان گفت:پتروشیمی ایام در 
قالب مالی، لجستیکی و پشتیبانی از تیم فوتبال چوار ۶۵ ایام حمایت می کند.

وی با بیان اینکه ورزش و جوانان استان نیز ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر ایام را 
در اختیار تیم فوتبال چوار۶۵ ایام قرار خواهد داد افزود:به ازای هر برد و صعود 
به لیگ دســته دوم پاداش درخوری به بازیکنان و کادر فنی تعلق می گیرد.علی 
شائی تاکید کرد:تمام ظرفیت های استان برای حضور درخشان این تیم در سطح 
اول کشور بکار گرفته خواهد شد.آبختی سنجابی رئیس هیات فوتبال استان ایام 
نیز با تمجید از حمایت مالی شرکت پتروشیمی ایام از تیم منتخب استان گفت: 
هیات فوتبال استان به عنوان متولی فوتبال در استان عزم خود را برای حمایت 

قاطع از تیم منتخب فوتبال استان جزم کرده است..

صعود نفت در پی انفجار یک نفتکش در عربستان
قیمت نفت در معامات دیروز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر امیدواری به بهبود تقاضا با آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ و انفجار یک نفتکش در عربستان سعودی، صعود کرد.

بهای معامات نفت برنت برای تحویل در فوریه ۳۸ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۵۰ دار و ۳۵ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ژانویه ۳۲ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۶ دار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.پس از این که یک شرکت کشتیرانی از وقوع انفجار در یک 
نفتکش پس از برخورد یک عامل خارجی هنگام تخلیه در بندر جده عربستان سعودی بود خبر داد، قیمتها صعود بیشتری پیدا کردند.هر دو شاخص هفته گذشته برای ششمین 
هفته متوالی صعود کردند که طوانی ترین روند افزایشی از ژوئن بوده است.آمریکا برنامه واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ را آغاز کرده و این امیدواری را برانگیخته که محدودیتهای 
وضع شده ممکن است بزودی رفع شده و تقاضا برای سوخت در بزرگترین مصرف کننده جهان بهبود پیدا کند.ادامه مذاکرات بریگزیت در میان قدرتهای اروپایی هم بازارهای 
مالی را در معامات دوشــنبه تقویت کرد.کشــورهای بزرگ اروپایی برای مقابله با گسترش کووید ۱۹ در قرنطینه بسر می برند و این محدودیتها تقاضا برای سوخت را کاهش 
داده است. به عنوان مثال آلمان که چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است، قصد دارد از روز چهارشنبه برای مبارزه با ویروس کرونا، قرنطینه سخت گیرانه تری را وضع کند.سرمایه 
گذاران به دیدارهای کمیته های اوپک و متحدانش چشم دوخته اند. نشست کمیته نظارتی وزیران اوپک پاس که بر پایبندی اعضای این گروه بر توافق کاهش تولید نظارت 
دارد، روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر و نشست اوپک پاس چهارم ژانویه )۱۵ دی( برگزار می شود تا به بررسی وضعیت بازار پس از تصمیم برای افزایش تدریجی تولید به میزان ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز از ابتدای سال میادی آینده بپردازد. عبدالمجید عطار، وزیر انرژی الجزایر و رییس دوره ای اوپک پس از دیدار مجازی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
عرب )OAPEC( این خبر را اعام کرد.در آمریکا شرکتهای انرژی هفته گذشته بیشترین میزان دکلهای حفاری نفت و گاز را از ژانویه اضافه کردند زیرا تولیدکنندگان با تثبیت 

قیمتها در حال ازسرگیری فعالیت دکلهای تعطیل شده هستند.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:
برداشت گاز از طرح توسعه فاز ۱۱ نیمه 

دوم ۱۴۰۰ كلید می خورد
معاون توســعه و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران گفت: طرح توسعه فاز 

۱۱ پارس جنوبی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به مرحله برداشت گاز می رسد.
به گزارش وزارت نفت، رضا دهقان دیروز )دوشــنبه، ۲۴ آذرماه( در حاشیه 
آئین رسمی آغاز عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان 
گازی پارس جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: قرارداد اولیه این طرح ســال 
۹۶ با کنسرســیوم شرکت های توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی 
نفت چین )سی ان پی سی آی(، و پتروپارس ایران امضا شده بود که متأسفانه 
به دایل خارج از کنترل شــرکت ملی نفت ایران، شــریکان خارجی کار را 
ادامه ندادند و مدیریت کار به پتروپارس ســپرده شد.وی با بیان اینکه برای 
اجرای طرح عملیات حفاری فاز ۱۱، ۴۰ بســته کاری تعریف شــده است، 
افزود: پارسال کارهای مقدماتی و مطالعات مهندسی تکمیل تر و مناقصه ها 
برگزار شد و جکت نخست طرح توسعه فاز ۱۱ در نزدیک نقطه صفر مرزی 
با قطر نصب شد و هم زمان دکل حفاری روی جکت قرار گرفت، امروز آماده 
عملیات حفاری هستیم و انتظار ما این است که با حفر ۵ یا ۶ چاه، مرحله 
نخست برداشت گاز در سال آینده محقق می شود.معاون توسعه و مهندسی 
شــرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: در مجموع طرح توســعه فاز ۱۱ دارای 
۲۴ حلقه چاه، دو ســکو و خط جریان گاز به ســاحل است که سکوی دوم 
در موقعیت دیگری نصب می شود.دهقان هزینه اجرای این عملیات را حدود 
۵۰۰ میلیون دار عنوان و تصریح کرد: قرار بر این بود تأمین مالی این طرح 
از سوی سرمایه گذار خارجی باشد که با توجه به شرایط موجود شرکت ملی 
نفت ایران با امکانات و منابع داخلی و از محل فروش اوراق مشارکت هزینه 
آن را تأمیــن خواهد کرد و امیدواریم در فازهای بعدی این عملیات بتوانیم 

تأمین مالی آن را انجام دهیم.

آگهی مناقصه عمومی به شمـاره  99-32
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خريد انواع کفپوش بتنی مورد نیاز پروژه تپه مراد 

آب را از طريق تجديد مناقصه عمومی  به اشخاص  حقوقی  واگذار نمايد.    

امور قراردادها وروابط عمومی -سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

1-شرايط متقاضی : 
 اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت– آگهي تاسیس و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمي- سایر مدارك ثبتي-  کد اقتصادي – ایمنی و گواهي  ارزش  افزوده) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه 

نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد( اساسنامه مرتبط یا مجوز تولید یا بهره برداری الزامی میباشد.
2- سپرده شرکت درمناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 

* متقاضیان می بایست بابت شرکت در تجدید مناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا ۴۵ روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد (  به مبلغ ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ویا  
* واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر شعبه عظیمیه ۴۵ متری کاج به نام شهرداری کرج 

3- برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
4- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 5-مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه به حساب شماره ۷۰۰۸۲۴۱۲۶۳۹۸بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند .
) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد ( 

6- متقاضیان جهت خرید اســناد مناقصه  از تاریخ نشــر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ســاعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظ  ر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  
واقع - عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقال- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۵۴۰۳۰۳ )۰۲۶( تماس مراجعه نمایند.

7- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان میباشد.
8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ  انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.

9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی میباشد.
10- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است .  11- هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه میباشد .

12- مبلغ ۱۰درصدکل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
13- مبلغ کل رقم قرارداد ۴۰درصد نقد و ۶۰ درصد تهاتر با ملک )در سطح مناطق شهرداري کرج ( محاسبه میگردد.

مبلغ اولیه  ريال موضوع  مناقصه رديف
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آغاز عملیات حفاری نخستین چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی

گازبهای بیش از ۳۰ درصد مشترکان صفر می شود
وزیر نفت به مصوبه روز چهارشــنبه هیات دولت در خصوص رایگان شــدن گازبهای مشترکان کم مصرف اشاره کرد و گفت: بر 
اســاس این مصوبه گازبهای بیش از ۳۰ درصد مشترکان واحدهای مسکونی صفر می شود که عاوه بر کمک به مردم، کاهش 
مصرف را نیز به دنبال خواهد داشت. بیژن زنگنه دیروز در مراسم آغاز حفاری فاز ۱۱ پارس جنوبی زنگنه با بیان اینکه هر کسی 
بتواند مصرف خود را در ماه های سرد سال تا ۱۰ درصد کاهش دهد، گازبهایش ۱۵ درصد کم می شود، اظهار کرد: این درآمدی 
برای دولت ایجاد نمی کند اما بهینه ســازی در مصرف را به دنبال دارد.  وی افزود: عاوه بر این اگر ادارات دولتی مصرف خود 
را نسبت به سال های قبل اضافه کنند کل گازبها ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند.  وزیر نفت با بیان اینکه با وجود تحریم های 
آمریکا علیه صنعت نفت ایران، هیچگاه تولید نفت ایران متوقف نشد، تصریح کرد: در تحریم ثابت کردیم که از تاش دست نمی 
کشیم و با مجاهدت همکاران راه دیگری پیدا کنیم که توسعه صنعت نفت متوقف نشود.به گفته زنگنه حتی در صادرات نفت که 
بیشترین فشارها را دولت ترامپ وارد کرد، صادرات نفت ایران متوقف نشد و ما نشان دادیم زنده و مقاوم هستیم.وی با تاکید بر 
اینکه حتی در دوران فشار کوید ۱۹ تحریم را بیشتر کرد اما باز هم با قدرت کار را پیش می بریم،گفت: امیدوارم برای زمستان 
سال آینده از فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵۰۰ میلیون فوت مکعب تولید داشته باشیم.وزیر نفت اظهار کرد: با حفاری ۵ حلقه چاه در 
این سکو کار شروع می شود و در ادامه تولید و فراورش ابتدایی آغاز و کار انتقال گاز به خشکی شروع می شود.زنگنه با بیان اینکه 
یکی از اهداف ما در قرارداد توســعه فاز ۱۱ فشار افزایی بود، گفت: فشار افزایی یک ضرورت حیاتی برای حفظ تولید است بعد 
از خروج طرف های خارجی، دو موضوع فشار افزایی در دریا و خشکی مطرح شد و در حال تصمیم گیری هستیم و امیدوارم در 
ماه های آینده ساخت کمپرسور و توربین توسط شرکت ایرانی برای فشارافزایی آغاز شود.  وزیر نفت با بیان اینکه این توربین و 
کمپرسور باید متناسب با گاز ترش و مرطوب باشد، تاکید کرد: گزینه های مختلفی که می توانیم برای حفظ و نگه داشت تولید 
در پارس جنوبی داشته باشیم روی میز است.وی با بیان اینکه تولید ایران از پارس جنوبی ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز است 
و مجموع تولید گاز کشور به یک میلیارد متر مکعب در روز می رسد، گفت: کارهای اکتشافی در مناطق حاشیه ای پارس جنوبی 
را باید تقویت کنیم زیرا این میادین از چندین میدان داخل کشور بزرگتر است.زنگنه با بیان اینکه شرکت های پتروپارس و نفت 
و گاز پارس توسعه میادین فرزاد و بال را شروع کنند، اظهار کرد: توسعه و نگهداشت تولید جزو اولویت های صنعت نفت است 
و ۵۰ میلیارد دار سرمایه گذاری برای نگهداشت تولید در پارس جنوبی نیاز است.به گزارش ایسنا، عملیات حفاری نخستین چاه 
طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با دکل دریایی MD-۱ در موقعیت مرزی SPD۱۱B دیروز )دوشنبه، ۲۴ آذرماه( 
با دستور وزیر نفت به طور رسمی آغاز شد.دکل دریایی MD-۱ شرکت مپنا نهم آبان ماه امسال از میدان نفتی سروش ترخیص 
و ۱۶ آبان ماه در موقعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی در آب های خلیج فارس مستقر شد، حفاری ۱۲ حلقه چاه توصیفی - توسعه ای 
این فاز در دو مرحله در برنامه اســت.در مرحله نخســت با حفاری و تکمیل پنج حلقه چاه توصیفی - توسعه ای و نصب سکوی 
SPD۱۱B، تولید اولیه از این طرح به مقدار ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز )معادل ۱۴ میلیون مترمکعب( محقق می شود، 
سپس با انجام عملیات حفاری و تکمیل هفت حلقه چاه توسعه ای دیگر، هم زمان با تولید اولیه، مجموع برداشت از این سکو به 
روزانه یک میلیارد فوت مکعب )معادل ۲۸ میلیون مترمکعب( گاز غنی افزایش می یابد.طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس 
از خروج شرکت های توتال فرانسه و شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( به دلیل تحریم به طور کامل به 
شرکت پتروپارس سپرده شده است. حمیدرضا مسعودی اعام کرده بود: »از ظرفیت همه پیمانکاران داخلی برای توسعه فاز ۱۱ 

استفاده می کنیم و دست همه آنها را برای انجام این طرح بزرگ ملی می فشاریم.«
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گزیده خبر  وزیر صمت:

انحصارتولیدخودروراباوارداتمیشکنیم
وزیر صمت گفت: در طرح واردات خودرو، درصدد شکســته 
شــدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا برای تولید بیشتر 
خودروســازان دولتی باز شود.رزم حســینی وزیر صمت در 
حاشیه جلسه کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
افزود: با اجرای این طرح، خودروســازان دولتی می توانند 50 
درصد افزایش تولید داشــته باشــند و به این ترتیب شاهد، 
کاهش قیمت خودرو خواهیــم بود همچنان که در چند روز 
گذشته، شاهدکاهش قیمت ها بودیم.وی درخصوص نهاده های 
دامی هم گفت: در مورد 5 نهــاده دامی که دولت ارز 4 هزار 
و 200 تومانی به آن اختصاص داده به اندازه مناســب و نیاز 
وزارت جهاد برای توزیــع، نهاده وارد کرده ایم و تحویل داده 
ایم.رزم حسینی اضافه کرد: وظیفه اصلی وزارت صمت، تامین 
نهاده دامی اســت و جهاد کشــاورزی آن را تحویل و توزیع 
می کند، اما در بخش توزیع برای اینکه حجم کاا باا اســت 
ممکن است خطا هایی صورت بگیرد که مسئول پاسخگویی به 
آن، وزارت جهاد کشاورزی است.وی گفت: وزار صنعت بیش 
از مورد نیاز وزارت جهاد کشــاورزی و واحد های تولید دام و 
طیور، نهاده وارد کرده و تحویل داده اســت.وزیر صمت افزود: 
دو نرخی بودن ارز، باعث برخی ناهماهنگی ها و ایجاد فساد در 
این بخش شده است.رزم حسینی گفت: وزارت صمت همکاری 
بســیار خوبی با کمیسیون های اقتصادی مجلس دارد و برای 

تصمیمات مهم این وزارتخانه، حتما با ســه نهاد مهم تصمیم 
گیرنده در کشور که بخش خصوصی، کمیسیون های مجلس 
و دولت هستند هماهنگ هســتیم.وزیر صنعت در خصوص 
جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزود: این جلسه 
به دعوت نمایندگان بوده و بحث اصلی آن بررسی شیوه نامه 
جدید عرضه فواد است که در حال اجرای آن هستیم و باید 
آن را بــا قاطعیت ادامه دهیم تا قیمت فواد متعادل شــود.

وی ادامه داد: از یک هفته گذشته قیمت ها متعادل تر شده و 
سیاست کلی دولت، این است که عرضه محصوات فوادی به 
طور کامل در بورس کاا باشــد.رزم حسینی گفت: در جلسه 
دیروز، برخی نمایندگان در خصوص بعضی از معادن کشــور 
ســوال داشتند که به برخی از سواات آن ها پاسخ داده شد و 
برخی از نمایندگان هم که از جواب ما قانع نشدند قرار بر این 
شد تا معاونان ما برای بازدید از این معادن به شهرستان های 
مورد نظر بروند و نتیجه را گزارش دهند.وی با اشاره به اینکه 
سیاست عمومی ما در بازار، این است که کاای مورد نیاز را به 
حد کافی و نیاز با اولویت کارخانه های تولید، وارد کنیم افزود: 
یکی از کار های بســیار خوبی که در بخش صادرات انجام شد 
رفع تعهد صادر کنندگان از محل واردات کاا بود و همین امر 
باعث شــد تا صادرات افزایش پیدا کند که در پی آن شــاهد 

کاهش قیمت ها هستیم.

 جزئیات آمار صادرات و واردات 
ایران با ترکیه

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارزیابی تجارت مشترک ایران 
و ترکیه در ۱0 ماهه ابتدایی سال جاری پرداخته است. براساس این گزارش از 
ابتدای سال 2020 میادی تا پایان ماه اکتبر ایران حدودا به ترکیه ۷۹5 میلیون 
دار کاا صادر کرده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۷4 
درصدی را نشان می دهد.برآوردها نشان می دهد که علت اصلی کاهش این آمار 
صادراتی تحریم های آمریکا و پایین آمدن صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران به 
ترکیه بوده است.ایران در ۱0 ماهه ابتدایی سال 20۱۹ حدود سه میلیارد دار 
کاا به ترکیه صادر کرده بود.همچنین ایران در ۱0 ماهه ابتدایی ســال جاری 
میادی از ترکیه حدودا یک میلیارد و ۳50 میلیون دار کاا وارد کرده که این 
عدد نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی 2۹ درصدی را نشان می دهد. 
در ســال 20۱۹ این آمار از یک میلیارد و ۹00 میلیون دار عبور کرده بود. به 
این ترتیب تراز تجاری ایران در همکاری با ترکیه حدود ۱.۷ میلیارد دار کاهش 
یافته است.در ماه اکتبر ایران به ترکیه حدودا ۹4 میلیون دار کاا صادر کرده 
که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهشی را نشان 
نمی دهد.همچنین بررسی ها نشان می دهد که از سومین ماه سال جاری میادی 
میزان تجارت مشــترک میان دو کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته که 
علت اصلی آن شیوع ویروس کرونا بوده است.اصلی ترین کااهای صادراتی ایران 
به ترکیه را مواد پاستیکی، مس، روی، کود، آلومینیوم، سوخت های معدنی و 
سنگ های قیمتی تشــکیل می دهند و همچنین اصلی ترین کااهای وارداتی 
از ترکیــه دیگ های بخار آب گرم، ماشــین آات و وســائل مکانیکی، توتون و 
تنباکو، کاغذ و مقوا و همچنین چوب و اجزای آن بوده است.ارزیابی ها از تجارت 
مشترک میان ایران و ترکیه نشان می دهد که با توجه به کاهش صادرات ایران 
به این همســایه غربی ترکیه جایگاه خود در میان اصلی ترین شرکای تجاری 
کشور را تا حدی از دست داده است و در حال حاضر اصلی ترین مقاصد صادراتی 

ایران - عراق، چین، امارات متحده عربی و افغانستان بوده اند.

رئیس کمیسیون و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:
سفره حقوق بگیران ۱۵ درصد کوچک 

می شود
رئیس کمیسیون و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با تورم 40 درصدی 
و پیش بینی افزایش حقوق 25 درصدی می توان گفت سفره حقوق بگیران در 
ســال آینده ۱5 درصد کوچک خواهد شــد. بازنشستگان نیز با افزایش حقوق 
20 درصدی، 20 درصد کوچک شــدن سفره شان مواجه خواهند شد.در مورد 
بودجه ســال ۱400 اظهار داشت: بودجه امســال یک و نیم برابر بودجه سال 
گذشته اســت. حجم بودجه امســال 240 هزار میلیارد تومان است در حالی 
که حجم تولید ملی ما ۳20 هزار میلیارد تومان اســت یعنی بودجه ۷۶ درصد 
از حجم تولید ملی اســت این به آن معناســت که سه چهارم اقتصاد کشور در 
اختیار دولت اســت.وی افزود: بودجه از دو بخش عمومی و بنگاهداری تشکیل 
شــده که قســمت عمومی آن حدود ۹۳0 میلیارد تومان و قسمت بنگاه داری 
آن ۱5۶0 میلیارد تومان اســت. یعنی ســهم بخش بنگاه داری دو برابر بخش 
مدیریت و عمومی اســت در حالی که قسمت اعظم مالیات از بخش مدیریت 
تامین می شود.مستوفی همچنین تصریح کرد: پیش بینی می شود که در سال 
آینده دولت حدود ۳20 هزار میلیارد تومان کســری بودجه داشته باشد چون 
درآمدها با هزینه ها همخوانی ندارد، گردش هزینه ها تقریباً ثابت هســتند اما 
درآمدهای پیش بینی شده خوشبینانه هستند.رئیس کمیسیون پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به مثال هایی از خوشــبینانه بودن بودجه سال 
۱400 خاطرنشان کرد: در حالی که در بودجه سال گذشته روزانه یک میلیون 
بشکه نفت پیش بینی شده بود که محقق نشد و صادرات ما کمتر از 500 هزار 
بشــکه در روز بود چطور می خواهیم این رقم را به یکباره 4 الی 5 برابر کنیم؟ 
این خوشبینانه است.وی در مورد فروش داخلی نفت نیز بیان کرد: وقتی دولت 
و شرکت ملی نفت نمی توانند نفت بفروشند بخش خصوصی چطور می خواهد 
این کار را بکند؟ اگر منظور از فروش نفت در داخل فروش اوراق نفت است این 
به معنای استقراض دولت است.مستوفی همچنین در این باره افزود: در بودجه 
قیمت نفت را بشکه ای 40 دار پیش بینی کرده اند. باید توجه شود که با توجه 
به وضعیت شــروع کرونا تقاضا برای نفت در جهان کاهش پیدا کرده است اگر 
فرض کنیم که بتوانیم روزانه 2 میلیون و ۳00 هزار بشکه نفت بفروشیم یعنی 
با افزایش عرضه و تقاضا نیز کاهش پیدا کرده اســت این به معنای کم شــدن 
قیمت ها می باشــد عاوه بر این نفت کشــورهای دیگر مانند ونزوئا نیز تاثیر 
خود را روی قیمت خواهد گذاشت.وی افزود: بنابراین این به طور کلی درآمدها 
در بودجه ۱400 خوشــبینانه است. روی اتفاقات سیاسی که در حال رخ دادن 
اســت نیز نمی شود تا این حد حساب باز کرد چون هنوز این اتفاقات نیفتادند 
حتی اگر قرار اســت که گشایشی علت این تغییرات سیاسی رخ دهد نمی توان 
اطمینان داشــت که تاثیر خود را روی امســال ما بگذارند چرا که فرایندهایی 
مانند مذاکره وجود دارد.رئیس کمیسیون و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در مورد 
درآمد پیش بینی شده از مالیات گفت: مالیات روی سود تعریف می شود یعنی 
باید سودی رخ داد تا مالیات گرفته شود. سال گذشته با توجه به شرایط شیوع 

کرونا شرکت ها سودی نداشتند تا این افزایش درآمد مالیاتی را محقق کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو: 
همكاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم 

شمارۀ 2 فواد مبارکه وظیفۀ ملی است
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز 
در حاشیۀ بازدید وزیر صمت از شرکت فواد مبارکه 
و در مصاحبه با خبرنگار فواد، همکاری در اجرای ابَر 
پروژۀ نورد گرم شــمارۀ 2 فواد مبارکه را وظیفه ای 
ملی خواند. وجیه اه جعفری طرح نورد گرم شــمارۀ 

2 فــواد مبارکــه و تأمین مواد اولیه را دو موضوع مهم و اساســی برای این 
مجموعۀ عظیم عنــوان کرد و گفت: در خصوص طرح نورد گرم شــمارۀ 2 
باید پیگیری هایی انجام شــود 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 کشــور بســیار تأثیرگذار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر رفع هرچه سریعتر مشکات 
اجرای این پروژه تأکید کرد.رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان 
نهاد ناظر، وظیفۀ خود می دانیم فواد مبارکه را در تأمین 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 
زمینــۀ تأمین مواد اولیه، قطعا همکاری ایمیدرو، وزارت خانه و وزیر صمت را 

شاهد خواهیم بود.

اوراسیا تایمز:
 تحرک جدید در پروژه بندر چابهار با شریكان جدید خارجی

پایگاه خبری اورسیا تایمز گزارش داد در حالی که ایران ، هند و ازبکستان اولین نشست کارگروه سه جانبه درباره بهره برداری مشترک از بندر ایرانی چابهار را برگزار می کنند ، این بندر 
بار دیگر در کشور هند به خبرها بازگشته است.به گزارش اوراسیا تایمز ،  این نشست سه جانبه قرار است روز ۱4 دسامبر – دیروز دوشنبه 24 آذر ماه – برگزار شود و ایران و ازبکستان در 
سطح معاون وزیر و هند با حضور یک مقام در سطح دبیر وزارتخانه در این نشست شرکت دارند.وزارت امور خارجه هند در یک بیانیه مطبوعاتی اعام کرد: این )پروژه( فرصتهای اقتصادی 
برای جامعه تجاری و کســب و کار منطقه خواهد گشــود. عاوه بر ازبکستان ، سایر کشورهای آسیای میانه هم به استفاده از این بندر عاقه نشان داده اند. هند درصدد همکاری نزدیک با 
کشورهای منطقه در باره این موضوع است. وزارت خارجه هند تاکید کرد که این کشور از عاقه مندی ازبکستان برای استفاده از بندر چابهار استقبال می کند چرا که این امر فرصتهای 
اقتصادی برای جامعه تجاری منطقه خواهد گشــود.در همین زمینه اکونومیک تایمز گزارش داده که مســیر تجاری بین هند و ازبکستان می تواند برای هند به منظور ایجاد جای پایی در 
افغانستان سومند باشد. ازبکستان یک اتصال خط آهن به افغانستان برای اتصال به شبکه خط آهن ایران احداث کرده و به استفاده از بندر چابهار به عنوان دروازه ورودی به منطقه اقیانوس 
هند چشم دارد.نکته شایان توجه اینکه بندر چابهار ایران به بندر گوادر پاکستان نزدیک است که چین در حال توسعه آن در چهارچوب »کریدور اقتصادی چین- پاکستان« است. این بندر 
چین را از طریق ابتکار کمربند و جاده به اقیانوس هند مرتبط می کند.ایران نه تنها دروازه ورودی هند به افغانستان و آسیای میانه از طریق بندر چابهار است بلکه دروازه ورود هند به اوراسیا 
و روسیه از طریق کریدور حمل و نقل بین المللی شمال –جنوبی )INSTC( به شمار می رود.روابط ایران با چین در سالهای اخیر به میزان قابل ماحظه ای بهبود یافته و دو کشور در نظر 
دارند یک قرارداد بزرگ اقتصادی و امنیتی به ارزش 400 میلیارد دار امضا کنند که این مساله می تواند فاصله ای بین هند و تهران ایجاد کند هر چند این قرارداد راه تنفسی برای اقتصاد 

ایران است که از تحریمهای آمریکا ضربه خورده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد
ترخیص ۱۴ میلیون تن کاای اساسی 

از گمرکات کشور
دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به ترخیص ۱4 میلیون تن کاای 
اساسی و ضروری از گمرکات کشور از ابتدای سال تاکنون، گفت: 
۷ میلیون تن از این کااها در ســه ماهه اخیر از گمرکات کشور 
ترخیص شده است.، عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار با 
اشــاره به تاطم های اخیر در بازار روغن، مرغ و تخم مرغ، اظهار 
داشت: گزارش های جلسه دیروز نشــان می دهد قیمت مصوب 
روغن نباتی در فروشگاه ها رعایت می شود و قیمت مرغ هم تقریباً 
به قیمت مصوب نزدیک شده است. گزارش های ارائه شده از سوی 
وزارت جهاد کشــاورزی هم این امیــدواری را ایجاد کرده که در 
روزهای آینده قیمت مرغ و تخم مرغ هم به قیمت مصوب برسد.

گمانه زنی ها درباره ممنوعیت صادرات میوه
وی با بیــان اینکه تاش ســتاد تنظیم بــازار، فراوانی و توزیع 
حداکثری کاا اســت، تصریح کرد: در زمینه نحوه ذخیره سازی 
میوه شب عید به طوری که هم مصرف کننده و هم تولید کننده 
منفعــت ببرد و همچنین در زمینه ممنوعیــت صادرات میوه و 
قیمت گذاری بحث شــد، اما تصمیم گیری به جلسه بعد موکول 
شده است.دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین درباره روند خروج کاا 
از بنادر کشور اظهار کرد: از ۱۱ آبان که حدود 4 میلیون تن کاا 
در بنادر کشــور موجود بود در صورتی کــه ورودی کاا به بنادر 
کشــور را ثابت فرض کنیم مشاهده می شود که روند خروج کاا 
از بنادر نسبت به ورود سرعت داشته به طوری که اان موجودی 
کاا در بنادر به ســه میلیون و ۷00 هزار تن رسیده است. عاوه 
بر ســه میلیــون و ۷00 هزار تن کاا در بنادر کشــور حدود دو 
میلیون و ۳00 هزار تن کاا نیز بر روی عرشــه های کشتی هایی 
که در بنادر پهلو گرفته اند کاا موجود است و بر این اساس حدود 
هفت میلیون تن کاای اساسی و ضروری در بنادر و در کشتی ها 
کاا موجود است.وی درباره روند تأمین ارز مورد نیاز واردات نیز 
گفــت: تا امروز حدود 20 میلیارد دار تأمین ارز از ســوی بانک 
مرکزی برای واردات کاا انجام شــده، رقم تخصیص ارز بیش از 

۳0 میلیارد دار است.

تخصیص 4.2 میلیارد دار برای واردات کااهای اساسی
به گفته وی تاکنون 20 میلیارد دار به حساب فروشندگان وارد 
شده و از این رقم حدود 4.2 میلیارد دار هم به کااهای اساسی 
تخصیص داده شده و در حال حاضر مطابق برنامه بحث تأمین و 
تخصیص ارز فروشندگان خارجی انجام شده است.قبادی با بیان 
اینکه از ابتدای امســال تاکنون نزدیک به ۱4 میلیون تن کاای 
اساســی یعنی 25 قلم کاای اساســی و ضروری به کشور وارد 
شــده که ۷ میلیون تن از این ترخیص ها از گمرک در سه ماهه 
اخیر اتفاق افتاده، گفت: این موضوع نتیجه سفر معاون اول رئیس 
جمهــوری و همچنین وزیر صمت و همکاری بانک مرکزی برای 
ترخیص کاا از گمرکات کشــور است. همچنین در مهر و آبان و 
آذر به ترتیب 2.2، 2.4. ۳.2 میلیون تن کاا از گمرکات کشــور 
ترخیص شــده است و بر این اســاس روند خروجی کاا از بنادر 
کشور رشد قابل توجهی داشته و امیدواریم با این روند در روزهای 

آتی روزهای خوبی در بازار مشاهده شود.

برگزاری همایش تجاری ایران و اروپا 
به تعویق افتاد

همایش ســه روزه ایران و اروپا که قــرار بود 24 تا 2۶ آذرماه به 
صورت وبینار برگزار شود، به تعویق افتاد.به گزارش سازمان توسعه 
تجارت ایران، رویداد بزرگ تجاری ایران و اروپا با حضور بیش از 
ســه هزار و ۳00 نفر شــخصیت حقیقی و حقوقی از 40 کشور 
جهان در وب ســایت اختصاصی آن در جریان است که همایش 
سه روزه ایران و اروپا که یکی از فعالیت های تعریف شده در این 
رویداد بود به تعویق افتاده است.از سایر فعالیت های در حال انجام 
در این رویداد می توان به برگزاری نشست های تجاری شرکت ها، 
از ۱۱ آذر مــاه تا یکم دی ماه به مدت 20 روز و به صورت وبینار 
و همچنین مباحث آموزشی مرتبط با تجارت بین الملل و نفوذ در 
بازارهای جهانی توسط مدرسینی از ایران و اروپا در وب سایت این 

رویداد اشاره کرد.

معاون دفتــر امور خدمات بازرگانی وزارت 
صمت با اشــاره به وجود مشــکلی به نام 
دالی و واسطه گری در نظام توزیع کشور 
گفت: برای پر کردن شــکاف بین تولید تا 
مصرف یکسری زیرســاخت ها ازم است 
و آن ایجاد نظام توزیع صنعتی و شــفاف 
اســت. معاون دفتر امور خدمات بازرگانی 
وزارت صمــت گفت: حــذف دال برای 
ساماندهی نظام توزیع مفید است، اما تنها 
راه حل حذف نیست، بلکه با فراهم کردن 
زیرســاخت های ازم برای پر کردن فاصله 
تولید تا مصرف و ایجاد شــفافیت در نظام 
توزیع، می توان مشکل را اساسی رفع کرد.

حمید محله ای با بیان این مطلب افزود: باید 
فرهنگی ایجاد کنیم که هر داد و ستدی در 
اقتصاد کشور شفاف باشد، زیرا این شفافیت 
است که می تواند سود بادآورده سودجویان 
)داان مخرب( را به حداقل برساند.معاون 

دفتر امــور خدمات بازرگانی وزارت صمت 
تصریــح کرد: برای پر کردن شــکاف بین 
تولید تا مصرف یکسری زیرساخت ها ازم 
اســت تا زنجیره تولید را کامل کند و سود 
منطقــی را به تولید کننده بازگرداند و آن 
ایجاد نظام توزیع صنعتی و مکانیزه است.

وی با اشــاره به این که در حوزه برخی از 
تولیدات صنعتی این فاصله برطرف شــده 
اســت گفت: وزارت صمت همیشه تاش 
کرده است تا قیمت ها را منطقی و معقول 
نگه دارد و روش وزارت صمت هم نظارت و 
مدیریت زنجیره تولید و تامین کاا تا توزیع 
با ایجاد شــفافیت از طریق ســامانه هایی 
است که راه انداخته اســت که آن ها را با 
ســامانه های وزارت جهاد کشــاورزی و ... 
مرتبط می کند. محله ای تاکید کرد: از نظر 
اقتصادی تا عرضه کافی نباشــد قیمت ها 
تثبیت نمی شود. محمدعلی اسفنانی معاون 

ســازمان تعزیرات هم با اشــاره به جایگاه 
دالی و واســطه گــری در قانون تجارت 
گفــت: منظور از دالی در بحث امشــب، 
رفتار مخل اقتصاد و سودجویانی ناشناس 
و بی هویت است که نظام اقتصادی کشور 
را دچار مشکل می کنند.وی افزود: اشکالی 
کــه وجود دارد همان فاصلــه نامتعارف و 
غیر منطقی بین تولید تا مصرف است که 
موجب می شود افرادی بدون نام و نشان و 
هویت و گاهی فقط با یــک تلفن، کاا را 
از تولیدکننده بخرند و به قیمتی نامتعارف 
و گران به فروشــندگان خرد بفروشــند. 
اسفنانی با تاکید بر این که بحث ما راجع 
به واسطه های قانونی و شناخته شده و قابل 
رصد که مالیاتشان را هم می پردازند نیست 
گفت: بخشی از مشکل هم در همین نبود 
شفافیت است اگر شــفافیت باشد امکان 
نظارت بهتر فراهم می شود همین شفافیت 

می تواند کمک کند که برآورد درســتی از 
میزان تولید و نیاز و مصرف واقعی کشــور 
هم وجود داشــته باشــد.وی همچنین با 
اشاره به بخشــنامه جدید تعزیرات که به 
اتاق اصناف ارسال شده است گفت: در این 
بخشنامه خواسته ایم که به همه واحد های 
صنفی اعام کنند کاا هــا را نه می توانند 
بااتــر از قیمت مصوب خریداری کنند نه 
بفروشند، به خصوص کاا هایی که قیمت 
تثبیتی دارند در هرصورت اگر مرتکب این 
تخلف شوند مصداق گرانفروشی است و با 
آن ها برخورد می شــود.حمیدرضا رستگار 
نماینده اصناف هم با بیان این که اصناف 
آماده اند که نقششان را براساس قانون در 
نظام توزیع به خوبی ایفا کنند گفت: نظیر 
این مشکات در کشور ناشی از نظام توزیع 
اســت و گرنه ما در بخش تولید کمبودی 

نداریم.

 حذف داان و واسطه ها با ایجاد نظام توزیع صنعتی و شفاف در کشور
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

شاخص های منتخب بورس یکدست قرمز شدند
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۱۶۳۲ واحدی معادل 
۲.۰۹ درصــد به یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۱۲۶ واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل بــا افت ۲۷۴ واحدی به ۱۹ 
هزار و ۴۹۳ واحد رســید.دیروز تاار شیشــه ای، در سومین روز 
کاری هفته )دوشنبه بیست و چهارم آذرماه ۹۹(، شاهد ادامه روند 
نزولی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشــی(، با کاهش ۸۲۷۲ واحدی معادل ۲.۰۹ درصد به 
رقم ۳۸۸ هزار و ۱۱۱ واحد رســید. شاخص کل هم وزن نیز، با 
افت ۴۳۳۱ واحــدی معادل ۰.۹۵ درصد، عدد ۴۵۱ هزار و ۹۲۱ 
واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 
۲۸۳۵ واحدی به رقم ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ واحد رســید. همچنین 
شاخص سهام آزاد شــناور، ۳۵۳۰۹ واحد کاهش را رقم زد و به 
ســطح ۲ میلیون و ۴۹ هزار واحد رسید.همچنین شاخص بازار 
اول با ۲۵۴۷۲ واحد کاهش به رقم  یک میلیون و ۹۳ هزار واحد 
رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۵۵۷۴۵ واحد کاهش همراه بود 
و عدد ۲ میلیون و ۹۷۵ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس 
این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی 
فملی، فواد، فارس، شستا، تاپیکو، کگل، اخابر و شپنا، با بیشترین 
کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. در 
مقابل، نمادهای معاماتــی وبملت، ونیکی، وپارس، و وتجارت و 
بوعلی، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

بــا پایان فعالیت بــازار ســرمایه در ســومین روز کاری هفته، 
معامله گــران بورس  ۱۴ میلیارد و ۷۹۵ میلیــون برگه بهادار و 
ســهام را در قالب ۱ میلیون و ۸۰۵ هزار نوبت معامله و به ارزش 
۱۴۶ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، 

بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد غبهنوش) بهنوش  ایران( 
با ۸.۲۵ درصد رشــد بود و پس از آن، نمادهای ولپارس، ونیکی، 
کبافق، سیســتم، غچین و خمحور بود. همچنین نماد معاماتی 
انرژی۳)سایراشخاص بورس انرژی( با ۵ درصد، بیشترین کاهش 

قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای دیران، کرماشا، جم، 
تکنو، شفا و کروی بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهد که نمادهای 
معاماتی وتجارت، شستا، خودرو، وپارس، شپنا و برکت، به عنوان 

پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی بوعلی، پاایش، کماسه، 
سصفها، بموتو، دانا و فروس با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در 
مقابل نیز نمادهای شپنا، شستا، خساپا، خگستر، شبندر، وپارس 

و خبهمن بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه، شاخص صنایع انتشار و چاپ 
)۸۵۰۲۹ واحد افزایش(، اطاعات و ارتباطات )۴۰ واحد افزایش( 
و محصوات کاغذ )۴۱۷۶ واحد افزایش( ســبزپوش بودند و در 
مقابل شــاخص صنایع فلزات اساســی )۳۵۰۰۴ واحد کاهش(، 
کاشی و ســرامیک )۲۳۸۴ واحد کاهش(، رادیویی )۳۶۴ واحد 
کاهش( و فنی مهندسی )۳۷۸ واحد کاهش(، روند نزولی داشتند.

استاد دانشگاه؛
 تبعات استقراض احتمالی دولت 

از بانک مرکزی
اســتاد دانشــگاه امام صادق )ع( معتقد اســت در صورتی که دولت بخواهد از 
روش های گوناگون برای جبران کســری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض 
کند، رشــد پایه پولی و تورم را به دنبال خواهد داشت.دکتر کامران ندری استاد 
اقتصاد دانشــگاه امام صادق )ع در پاسخ به سوالی در خصوص تبعات استقراض 
احتمالی دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس به منظور جبران کسری بودجه 
اظهار داشــت: پاسخ کوتاه این است که تورم ایجاد می کند. ما در اقتصادمان به 
طور مستقیم برنامه ای تحت عنوان استقراض دولت از بانک مرکزی نداریم. بلکه 
دولت ها به صورت غیرمســتقیم به سراغ اســتقراض از منابع بانک مرکزی می 
روند.این اســتاد اقتصاد در ادامه در خصوص شیوه های غیرمستقیم تامین مالی 
کسری بودجه از نظام بانکی گفت: یک شیوه ای که دولت در سال های اخیر به 
صورت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده، استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی بوده است. این منابع، ذخایری هستند متعلق به این صندوق که در 
حساب هایی در خارج از کشور قرار دارد که البته در حال حاضر به دلیل تحریم 
ها، مسدود هســتند و بلوکه شده اند. خب دولت مستقیم نمی تواند ارز موجود 
در این حساب ها را مورد استفاده قرار دهد. در نتیجه با اخذ مجوز، مالکیت این 
ذخایر را به بانک مرکزی منتقل می کند و بانک مرکزی معادل اینها، ریال چاپ 
می کند و به دولت می دهد. اگر بانک مرکزی آن ارزها را می توانســت بفروشد 
و ریال در اختیار مردم را جمع آوری کند، مشکلی به وجود نمی آمد، ولی چون 
نمی تواند این ارزها را در بازار بفروشد، مجبور است که اصطاحا ریال چاپ بکند 
که البته این امر به گونه ای است که فقط حساب های دولت را بستانکار می کند. 
به عبارت دیگر منجر به خلق پول برای دولت می شود. روش دوم؛ این است که 
از تسهیات بانکی استفاده می شود. یعنی با مجوز مجلس، تسهیات تکلیفی ارائه 
می شــود. بعد وقتی دولت در سررسید آن، نمی تواند از عهده بازپرداخت بدهی 
هایش بربیاید، در نتیجه بانک ها بستانکار می شوند، در واقع مطالباتشان از دولت 
از این محل افزایش پیدا می کند و در نهایت فشار به بانک مرکزی آورده می شود 
و بانک مرکزی نیز مجبور می شود که منابع در اختیار بانک ها قرار دهد، به بیان 
دیگر پول چاپ می کند. از ســویی برای اینکه بانک ها با مشکل مواجه نشوند، 
بعد از مدتی دولت به بانک مرکزی می گوید که آن تعهدات و بدهی های بانک 
ها به خودت را به حساب بدهی های دولت به بانک مرکزی لحاظ کن. یعنی یک 
تهاتری انجام می شود و در نهایت مثل این می ماند که دولت برای تامین مخارج 
خودش از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.سومین راهی که به نوعی خیلی 
ظریف به سراغ استقراض غیرمستقیم از منابع نظام بانکی می رود این است که 
دولت اذعان می کند که کســری بودجه را از طریق فروش سهام در بازار سرمایه 
تامین می کند. این راه خیلی خیلی غیرمســتقیم است که فهم آن دقت باایی 
نیاز دارد.دولت می گوید ســهامم را در بازار سرمایه عرضه می کنم، منتهی برای 
اینکه قیمت سهام باا برود، به بانک مرکزی فشار می آورد که نرخ بهره را پایین 
نگهداری کند، در نتیجه پایین نگه داشتن نرخ بهره در بازار بین بانکی، منجر به 
افزایش قدرت خلق پول بانک ها می شــود. یعنی دولت به هزینه افزایش رشد 
نقدینگی در اقتصاد، یک رونقی را در بازار سهام ایجاد می کند تا در نهایت بتواند 
سهامش را در بازار سرمایه با قیمت بااتر بفروشد. این روش، خیلی ظریف است 
و مستقیما منجر به رشد نقدینگی نمی شود، ولی غیرمستقیم به خاطر اینکه نرخ 
بهره را بانک مرکزی پایین نگه داشته است، رشد نقدینگی در نهایت افزایش پیدا 
می کند.وی تاکید کرد: بانک مرکزی مجبور می شود برای اینکه جلوی افزایش 
نــرخ بهره را بگیرد، منابع به بازار بین بانکی تزریق کند. تزریق منابع یعنی چی، 
یعنــی پایه پولی را افزایش بدهد.ندری در ادامه اظهار داشــت: اینها روش های 
غیرمستقیمی است که به شرایط زمان و در شرایط مختلف، دولت از آنها استفاده 
کرده و در یکی دو سال اخیر بیشتر از روش اول و دوم یعنی منابع صندوق توسعه 
ملی و رونق بازار سهام، استفاه کرده است.ندری معتقد است که دولت تصور می 
کند روش های تامین کســری بودجه، غیرتورمی بوده، اما واقعیت این است که 
تورمی که ما اان با آن مواجه هستیم، عمدتا به کسری بودجه دولت و این شیوه 
های غیرمســتقم و ظریف و در واقع زیرکانه ای که دولت اســتفاده کرده بازمی 
گردد که در نهایت، این روش ها به بانک مرکزی ختم می شود.یعنی با پایین نگه 
داشتن نرخ بهره برای اینکه قیمت سهام باا برود و یا فروش ارز صندوق توسعه 
ملی و همچنین تسهیات تکلیفی، همگی نشان می دهد که همه این راه ها نه به 
طور مستقم ولی به روش هایی به منابع بانک مرکزی منتقل شده و شاهد تورم 
باای این سال ها در اقتصاد کشورمان هستیم.وی با اشاره به هشدارهای رئیس 
کل بانک مرکزی در خصوص استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی اظهار 
داشت: موضع بانک مرکزی و شخص رئیس کل در خصوص منابع صندوق توسعه 
ملی، کاما شــفاف و روشن اســت.ندری افزود: آقای همتی گفته اند این یعنی 
تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی؛ گرچه اسمش این است که دولت 
منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده ولی در واقع از محل رشد پایه پولی، 
کسری بودجه دولت تامین شده است. این موضوع صراحتا توسط دکتر همتی در 
پست های اینستاگرامی اشاره شده است.این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تقویت 
بیشتر استقال بانک مرکزی از دولت اظهار داشت: در کشورهای دنیا، بانک های 
مرکزی بر کاهش تورم متعهد هستند و با مشکات دولت کاری ندارد. روش هایی 
که دولت در این چند سال اخیر برای تامین کسری بودجه خودش استفاده کرده 
است، عمدتا روش های تورم زا بوده و شیوه های غیرتورمی را استفاده نکرده است.

بانک های ایرانی در لیست برترین بانک های اسامی
 بانک های ایرانی رتبه نخست برترین 
بانک های اسامی دنیا را کسب کردند

در جدیدترین گزارش بین المللی از ۱۰ بانک برتر اسامی از لحاظ رشد دارایی ها، 
ایران با ســه بانک ملت، پســت بانک و کشاورزی رتبه نخســت را دارد. نشریه 
بین المللــی بنکــر در جدیدترین گزارش خود از رتبه  بنــدی برترین بانک ها و 
موسسات مالی اسامی در جهان به نام سه بانک ایرانی اشاره کرده که در بین ۱۰ 
بانک برتر اسامی جهان قرار گرفته اند.بر این اساس، رتبه بندی بانک های اسامی 
جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی ها نشان می دهد، کشورمان با بیشترین تعداد 
بانک در بین ده بانک برتر قرار دارد. به گونه ای که بانک ملت با ۸۲۳۰۵ میلیون 
دار دارایی های منطبق بر شــریعت با تغییرات ۵۵.۴ درصدی در رتبه نخســت 
بانک های ایرانی در این بین و در رتبه ششــم رتبه بندی ده بانک برتر اسامی 
از لحاظ بیشترین رشد دارایی ها قرار دارد.پس از بانک ملت، پست بانک ایران با 
۳۷۱۷ میلیون دار دارایی های منطبق بر شریعت و با تغییرات ۴۹.۲ درصدی در 
جایگاه هشتم بانک های برتر اسامی جای گرفته و در نهایت سومین بانک ایرانی، 
بانک کشاورزی است که با ۳۸۹۷۳ میلیون دار دارایی های منطبق بر شریعت و 
با تغییرات ۴۶.۵ درصدی، رتبه نهم را کسب کرده است. مروری بر لیست برترین 
بانک های اســامی از لحاظ رشد دارایی ها، مشخص می کند که کشور سودان با 
دو بانک خارطوم )بیشترین درصد تغییرات: ۳۸۱.۷ درصد( و ملی اُمدورمان، رتبه 
هــای اول و دوم را از آن خود کرده اســت و پس از آن نیز بانک های متعلق به 

کشورهای قطر، عراق و انگلستان قرار گرفته اند.

طبق قانــون جدید، بانک مرکزی مقدمــات تغییر در صدور و 
دریافت چک را فراهم کرد که براســاس آن از ۲۰ دی ماه دیگر 
امکان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد، ضمن آنکه تمامی 
اطاعات باید در سامانه صیاد هم ثبت شود. طبق قانون جدید 
چک، بنا بود از روز ۲۲ آذرماه صدور چک در وجه حامل ممنوع 
و قوانین جدید چک برای صدور و برگشــت و ... اعمال شود اما 
برساس اطاعیه ای که بانک مرکزی منتشر کرد، اجرای برخی 
از بندهای مهم قانون جدید چک با یک ماه تأخیر همراه شــده 
است.همتی رئیس کل بانک مرکزی که چند روز قبل در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری حضور داشــت ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره قانون جدید چک گفته بود که باتوجه به شرایط اقتصادی 
ناشی از شیوع کرونا، احتمااً بانک مرکزی مجوز اجرای تدریجی 
این قانون را از رئیس جمهور خواهد گرفت.بنابراین و براســاس 
تصمیم بانک مرکزی بناست از ماه آینده دسته چک های جدید 
در اختیار مشتریان بانکی قرار گیرد و ضوابط جدید صدور چک 
از جمله ثبت در ســامانه صیاد و تاریخ اعتبار ۳ ساله چک های 

جدید نیز اجرایی شود.

محدودیت های جدید از 20 دی اجرایی می شود
گفتنی اســت، عملیــات صدور، انتقــال و وصــول برگه های 
دســته چک هایی که پیش از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰  به مشتریان 
ارایه  شده است، به روال سابق انجام می شود. بانک مرکزی اعام 
کرده بانک ها برای دسته چک های فعلی به روال سابق عمل می 
کنند و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.بانک مرکزی تأکید 
دارد که صدور چک در وجه حامل در دســته چک های جدید 
ممنوع است ضمن آنکه دســته چک های جدید نیز قرار است 
از یک ماه آینده توزیع شــود بنابراین فعًا اجرای این مرحله از 
قانون جدید چک با تأخیر یک ماهه همراه شــده است.بنابراین 
در صورت اجرای تدریجی قانون جدید چک،  صدور چک بانکی 
در وجه حامل، پشت نویسی و ظهر نویسی چک ممنوع خواهد 
بــود و هر گونــه نقل و انتقال چک باید در سیســتم یکپارچه 
بانک مرکزی به ثبت برســد.بر اساس قانون جدید چک، بانک 
ها موظف شدند از دسته چک های متحدالشکلی با عنوان چک 
صیاد استفاده کنند و چک های قدیمی منسوخ اعام شد. مهم 
ترین ویژگی چک صیاد این اســت که شماره منحصر به فردی 
روی هر برگه چک ثبت شده است. افراد با ارسال این شماره به 
پیامک ۷۰۱۷۰۱ می توانند از سوء سابقه صاحب چک آگاه شوند 

و قبل از آن که دیر شود، معامله شان را به هم بزنند. 
ممنوعیت پشت نویسی چک

به موجب قانون اصاح قانون صدور چک، صدور و پشت نویسی 
چک در وجه حامل ممنوع شــده و ثبت انتقال چک در سامانه 
صیاد جایگزین پشت نویســی چک می شود. لذا، همان گونه که 
پیش از این و به دفعات اعام شده، از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ صدور 
چک در وجه حامل مربوط به دسته چک های جدید ممنوع است 

و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد.
از مهمترین تغییرات قانون جدید چک،ممنوعیت انتقال چک 
از طریق پشت نویسی است؛ طبق قانون، برگه چک های مربوط 
به دسته چک های جدید همچنان تا اطاع ثانوی امکان انتقال 
به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت.این درحالی 
است که پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، از طریق 
یک یا دو امضا کار پیش می رفت و چک به فرد دیگری منتقل 
می شد، اما اکنون  در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد 
داشــت؛ ضمن اینکه باید اطاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه 

صیاد ثبت و تائید شود.

اعتبار چک های جدید 3 ساله است
یکی از مهمترین تغییرات دسته چک های جدید، تاریخ اعتبار سه 
ساله ی آنهاست؛  این مورد هم از ۲۰ دی ماه قرار است در شبکه 
بانکی اجرایی شــود، بانک مرکزی اعام کــرده: در اجرای ماده 
)۶( قانون، در مورد دسته  چک هایی که از تاریخ ۲۰  ۱۰.  ۱۳۹۹. 
به مشــتریان تحویل داده می شود، درج »تاریخ اعتبار چک« با 
عبــارت »صدور این برگه  چک حداکثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز 
اســت.« بر روی هر برگه چک الزامی اســت. وفــق ماده فوق، 
»تاریخ اعتبار چک«، حداکثر ســه سال از تاریخ دریافت دسته 
چک اســت.از دیگر تغییرات قانون جدید چک، سقف اعتباری 
برای صادرکننده، چک است؛ طبق مصوبه اباغی بانک مرکزی، 
دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع 
چک های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف 
اعتباری بر اســاس مولفه هایی همچون وضعیت معیشتی فرد 

صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و دارایی های 
او تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید 
تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری خواهد 
نخواهد داشت.نکته مهم دیگر این است که در دسته چک های 
جدیــد باید تمام اطاعات فرد گیرنــده و دلیل صدور چک در 
سامانه ثبت شود. صادرکننده چک باید اطاعات روی برگه چک 
را از طریق برنامک تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانک که 
در آن حســاب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته، ثبت 
کند. نقد کردن چک تنها توسط  فردی که نامش در سامانه ثبت  
شده است، امکان پذیر خواهد بود.بنابراین در قانون جدید چک، 
کسی که چک را صادر می کند، باید اطاعات چک صادر شده، 
اعم از مبلغ، تاریخ، گیرنده و دلیل صدور چک را در سامانه صیاد 
ثبت کند و در صورت وجود مغایرت بین گیرنده ای که در سامانه 
ثبت شــده با گیرنده ای که چک را به بانک می برد بانک نمی 

تواند آن چک را پاس کند.

شرایط برگشت زدن چک در قانون جدید
طبق قانون جدید، در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای 
وصول وجه چک، بانک موظف اســت نسبت به پرداخت وجه 
چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک 

در سایر حساب های وی در همان بانک اقدام کند.
قوانین سخت گیرانه ای نیز برای کاهش چک های برگشتی تدوین 
شــده و بناست در شبکه بانکی اجرایی شود؛ از جمله آنها عدم 
صدور دسته چک جدید به افرادی است که دارای چک برگشتی 
هستند؛ قانونگذار تأکید کرده اســت که اعطای دسته چک به 
دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز 
نیست. بنابراین مردم باید در استفاده از چک به عنوان یک ابزار 
پرداخت، دقت کافی داشته و حتی المقدور از برگشت خوردن آن 
پیشگیری کنند. یکی از شرط های مهم برای تحویل دسته چک 
در قانون جدید آن اســت که متقاضی ورشکسته یا از نظر مالی 
ناتوان نباشد و اعتبار مالی کافی داشته باشد. به جز این، او نباید 
در سه سال اخیر چک برگشتی داشته یا سوءسابقه ای به نام او 

ثبت شده باشد. همچنین بدهکار نبودن متقاضی دریافت دسته 
چک هم مهم اســت و افراد زمانی می توانند درخواست دسته 
چک بدهند که تمامی بدهی هایشان اعم از چک های پاس نشده 
و وام ها را تسویه کنند. گفتنی است، در صورت برگشت خوردن 
چک، صادرکننده چک باید در کوتاه ترین زمان ممکن نســبت 
به رفع ســوء اثر از آن به روش هــای اعامی در قانون و ضوابط 
اباغی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اقدام کند؛ چراکه  
فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت های الزامی مصرح 
در قانون، میتواند آثار و مشکات جدی در زمینه ارایه خدمات 
بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع 
سوءاثر نشده هســتند، به همراه داشته باشد. طبق اعام بانک 
مرکزی، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک 
مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شــرایط زیر امکان پذیر 
است:۱. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه 
درخواست مســدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری 
صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت خورده مسدود 
شده و بافاصله رفع سوء اثر صورت می پذیرد. بانک نیز موظف 
است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز  به شیوه ای اطمینان بخش 

و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطاع دارنده چک برساند.
۲.  ارایه اشه چک به بانک محال علیه۳. ارایه رضایت نامه رسمی 
)تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارنده چک یا نامه رسمی 
از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک۴. ارایه 
نامه رســمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صاح مبنی بر اتمام 
عملیات اجرایی در خصوص چک ۵. ارایه حکم قضایی مبنی بر 
برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک۶. سپری شدن مدت 
سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم 

طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
طبق قانون اعمال محرومیت های زیر برای صادرکنندگان چک 

برگشتی الزامی است:
۱.عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

۲. مســدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر 
مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا 

مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک
۳. عدم پرداخت هرگونه تسهیات بانکی یا صدور ضمانت نامه های 

ارزی یا ریالی
۴. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

۵. ممنوعیت صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد

تغییر در صدور و دریافت چک؛
همه آنچه درباره قانون جدید چک باید بدانید

طبــق پیش بینی صورت گرفته در ایحه بودجه، 
قرار اســت حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام 
شــرکت ها در واگذار بورس شود. درحالی که این 
رقم در ســال جاری ۱۱.۶ هــزار میلیارد تومان 
بود و قرار اســت برای سال آینده حدود ۸۴ هزار 
میلیــارد تومان افزایش پیدا کند. در این راســتا 
یک کارشــناس بازار ســرمایه این رقم را رویایی 
دانســت و تاکید کرد بهتر اســت به بازار سرمایه 
جهت دهی نشــود.در ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
در بخــش واگذاری دارایی های مالی ردیفی برای 
منابع حاصل از واگذاری شــرکت های دولتی در 
نظر گرفته شــده است. البته این ردیف در بودجه 
تازگی ندارد اما آنچه باعث تمایز آن در این ایحه 
نســبت به سال های قبل شده، رقم چشمگیر آن 
اســت.در واقع طبق پیش بینی صورت گرفته در 
ایحه، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از 
سهام شرکت ها در واگذار بورس شود. درحالی که 
این رقم در ســال جاری ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان 
بود و قرار اســت برای سال آینده حدود ۸۴ هزار 
میلیارد تومان افزایش پیدا کند.البته در کنار ۹۵ 
هزار میلیارد تومان واگذاری ســهام شــرکت ها، 
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی 
اســامی نیز دیده شــده که میزان آن ۱۲۵ هزار 
میلیارد تومان اســت. درحالی که طی هشت ماه 
سال جاری، درآمد دولت از فروش اوراق ۱۱۷ هزار 
میلیارد تومان بود.نکته قابل توجه این اســت که 
دولت در ســال جاری نیز با کسری بودجه مواجه 

شد و برای جبران این کسری به سمت بازار سرمایه 
روی آورد. در این راستا مسئوان زیربط از رئیس 
جمهــور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان 
بورس با تبلیغات گاه و بیگاه برای این بازار، سعی 
کردند نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار 
ســرمایه هدایت کنند و این اطمینان را به مردم 
دادند که بورس بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 
اســت.این اتفاق باعث شد پرونده بازارهای موازی 
برای مردم بسته شود و تعداد قابل توجهی از مردم 
دارایی های خود را فروختند تا ســهمی در بورس 
داشته باشند. با این حال، در نهایت فشار عرضه بر 
تقاضا سنگینی کرد و آغاز ریزش بورس از اواسط 
مرداماه بودیم. ریزشــی که عمر آن حدود سه ماه 
طول کشــید و باعث شد شاخص کل بورس از دو 
میلیون واحد به یک میلیــون و ۲۰۰ هزار واحد 
کاهش یابد. در واقع کسری بودجه تا حدی جبران 
شد، نقدینگی موجود در بازار از بین رفت و سهام 
دارانی که به دولت اعتماد کرده بودند، بازنده اصلی 
این فرایند شدند.حال ایحه بودجه نشان می دهد 
هنوز کار دولت با بازار ســرمایه تمام نشده و برای 
تامین مالی خود حساب ویژه ای روی این بازار باز 
کرده است؛ موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه 
بر این باور است که هم می توان این اتفاق را مثبت 
ارزیابی کرد و هم منفی. در واقع اگر هدف تعمیق 
بازار بازار باشد اتفاق مثبتی است اما اگر نگاه دولت 
فقط تامین کسری بودجه باشد، سهامداران خرد 

باز هم متضرر خواهند شد.

مردم از تبلیغاتی که برای بورس شــد، ضربه 
خوردند

در این راستا روزبه شریعتی  با اشاره به ایحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ اظهار کرد: ایحه انبساطی و فراتر از 
انتظار تدوین شده است. براساس این ایحه باید از 
ابتدای ســال آینده روزانــه دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه نفت بفروشیم تا بتوانیم بودجه را تراز کنیم در 
غیر این صورت پایه پولی کشــور ۳۰ درصد افزایش 
پیدا می کند که باعث می شود حجم نقدینگی کشور 
۲۵ درصد باا برود.وی در مورد سهم بازار سرمایه در 
ایحه بودجه نیز گفت: رقمی که برای بازار سرمایه 
دیده شده رویایی است. امسال نیز این اتفاق افتاد و 
مسئوان به صورت هفتگی برای بازار سرمایه تبلیغ 
می کردند. پس از آنکه فــروش ۳۵ هزار میلیاردی 
دولت محقق شد بازار سرمایه نیز به حال خود رها 
شد.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار نباید 
دست کاری شود و همه چیز باید از طریق عرضه و 
تقاضا تعیین شــود در حالی که در سال جاری به 
بورس جهت دهی صورت گرفت، مردم اعتماد کردند 
و ضربه خوردند.شریعتی با اشاره به انتخابات آمریکا 
بیان کرد: زمانی که نتیجه انتخابات آمریکا مشخص 
شد هیچ کس انتظار نداشت شاخص کل وارد کانال 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شود در حالی که این 
اتفاق بدون دخالــت دولت رخ داد و بازار خود را به 
تعادل رســاند، زیرا در بازارهای موازی حباب شکل 
گرفت و پول های ســرگردان به سمت بازار سرمایه 

بازگشت.

اجازه دهند بورس راه خود را برود!
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گزیده خبر

وزیر اقتصاد آلمان: 
کرونا از کنترل خارج شده  است

 »پتر آلتمایر« وزیر اقتصاد آلمان با اشــاره به شرایط وخیم همه گیری کرونا در 
این کشــور از مردم خواست در تعطیات آخر سال بیش از گذشته پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند. مقامات آلمانی در آستانه اجرای محدودیت های شدید 
کرونایی از مردم خواســتند، برای خرید کریســمس به مغازه ها هجوم نبرند.

نشــریه تاگس اشپیگل دیروز )دوشنبه( نوشت: »پتر آلمایر« وزیر اقتصاد آلمان 
از شهروندان خواسته است تا از خرید هدایای کریسمس در فروشگاه ها دو روز 
مانده به محدودیت های شدید کرونا خودداری کنند. وی ابراز امیدواری کرد که 
مردم فقط برای خرید مواد غذایی از خانه خارج شــوند چرا که مسئله در مورد 
سامتی بسیاری از شهروندان است و هرچه زودتر آلودگی ها کنترل شود برای 
همه بهتر اســت.آلمان روز چهارشنبه به دلیل افزایش تعداد آلودگی های کرونا 
و رکوردشکنی شمار مرگ و میر، محدودیت های سراسری سختگیرانه ای را به 
اجرا می گذارد. این تصمیم روز یکشنبه توسط دولت های فدرال و ایالتی اتخاذ 
شــد.آلتمایر توصیه کرد به جای خرید هدیه در کریسمس برای نزدیکان خود، 
از موارد جایگزین مانند هدیه نقدی اســتفاده کنند. در حال حاضر »هیچ کس 
نمی تواند شرایط را پیش بینی کند.«همچنین »نوربرت والتر-بورژانز« از مقامات 
حزب سوســیال دموکرات نیز در مورد هجوم مردم به فروشــگاه ها در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه هشدار داد. وی در برنامه اینترنتی »بیلد ایو« گفت: این دو 
روز برای پیشرفت کل ماه تعیین کننده خواهد بود. باید از ایجاد صف در مقابل 
مغازه ها خودداری کرد.«محدودیت های شــدید نتیجه وخیم تر شدن وضعیت 
همــه گیری در آلمان برای چندین هفته اســت. »آنگا مرکل« صدراعظم این 
کشــور روز گذشــته پس از رایزنی با دولت های فدرال و ایالتی در برلین گفت: 
»تعطیلی جزئی که از ابتدای ماه نوامبر در حال اجرا است کافی نبود. ما مجبور 
به اقدام هســتیم و اکنون باید اقدام می کنیم.«در همین حال »مارکوس زودر« 
نخست وزیر ایالت بایرن نیز هشــدار داد: »کرونا از کنترل خارج شده است. به 
همین دلیل ما دیگر نمی خواهیم کارها را نیمه کاره انجام دهیم، بلکه باید مداوم 
عمل کنیم. اکنون موارد زیر اعمال می شــود: »از روز چهارشنبه، یک تعطیلی 
واقعی در آلمان برای همه، ســازگار و همچنین به وضوح قابل درک و قابل اجرا 
است. این برنامه تا ۱۰ ژانویه برنامه ریزی شده است، اما باید تا زمان ازم ادامه 
یابــد.«در آلمان ، بیش از ۱۶۰۰۰ آلودگی جدیــد با ویروس کرونا در طی یک 
روز ثبت شده است. همانطور که موسسه روبرت کخ )RKI( صبح روز دوشنبه با 
استناد به اطاعات مقامات بهداشتی اعام کرد ، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۳۶۲ 
مورد جدید آلودگی ثبت شــده و تعداد مرگ و میرهای کرونا نیز در یک روز با 

۱۸۸ مورد افزایش، مجموعا به ۲۱۹۷۵ نفر رسیده است.

آغاز تیم بایدن با حمایت از بازوی رسانه ای 
آشوب در ایران

جیک سالیوان گزینه بایدن برای پست مشاور امنیت ملی کاخ سفید از »روح اه 
زم« بازوی رسانه ای غربی ها برای آشوب و اغتشاش در ایران حمایت و از اعدام او 
در ایران به شدت انتقاد کرد.جیک سالیوان گزینه بایدن برای پست مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید از »روح اه زم« بازوی رسانه ای غربی ها برای آشوب و اغتشاش 
در ایران حمایت و از اعدام او در ایران به شــدت انتقاد کرد.او  در توییتر نوشــت 
که اعدام زم نقض وحشــتناک حقوق بشر است! و آمریکا همراه با شرکایش این 
»بدرفتاری ها« را محکوم می کند.سالیوان مدعی شد: »اقدام ایران در اعدام روح 
اه زم، روزنامه نگاری که اجازه داشتن یک دادرسی مناسب به او داده نشد و به 
 علت انجام حقوق جهانشمولش محکوم شد، یکی دیگر از موارد وحشتناک نقض 
حقوق بشر توســط رژیم ایران است. به شرکایمان خواهیم پیوست و بدرفتاری 

های ایران را محکوم می کنیم و در مقابل آن می ایستیم.«

اسرائیل هیوم:
  تیم بایدن، »فشار حداکثری« بر ایران 

را ادامه می دهد
مشــاوران نامزد دموکرات انتخابات آمریکا در حال ترغیب وی هستند تا با 
حفظ مؤلفه های سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، از آن به عنوان 
اهرم فشــار برای متقاعد کردن تهران به تغییر برجام استفاده کند. به رغم 
گفته »جو بایدن« و مشاورانش درباره قصد آن ها برای بازگرداندن آمریکا به 
توافق هسته ای ایران در دولت جدید آمریکا، نشریه صهیونیستی »اسرائیل 
هیوم« مدعی است به اطاعات جدیدی دست یافته که نشان می دهد چند 
تن از مشــاوران نامزد دموکرات که در آستانه ورود به کاخ سفید قرار دارد، 
تاش می کنند تا وی را برای اتخاذ رویکردی در قبال ایران متقاعد کنند که 
برخی از مولفه های سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در آن حفظ شود.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، در بین برخی از مشاوران بایدن این دیدگاه 
وجود دارد که اتخاذ لحن آشتی جویانه در مقابل ایران نتیجه معکوس خواهد 
داشت.بنا بر این گزارش، برخی از مشاوران حلقه بایدن معتقدند، از بین بردن 
آنچه دستاوردهای دولت در حال خروج از کاخ سفید در قبال ایران خوانده 
شــده، با بازگشت ســریع بایدن به برجام و مفاد توافق سال ۲۰۱۵ اشتباه 
اســت؛ در عوض، آن ها خواستار استفاده از تحریم های سخت آمریکا که در 
دولت ترامپ علیه ایران در چند سال گذشته اعمال شد، به عنوان اهرم فشار 
هستند تا به این شکل ایران مجبور به موافقت با اصاح توافق هسته ای شود؛ 
یعنی همان رویکردی که ترامپ در ســال های گذشته اتخاذ کرد تا ایران را 
بار دیگر به میز مذاکره بکشاند و با آوردن بحث برنامه موشکی ایران و حضور 

منطقه ای آن در »برجام جدید«، به زعم آن ها توافق بهتری رقم بخورد.
بنا بر این گزارش، احتمال می رود که بایدن بین این دو رویکرد تعادل برقرار 
کند و بســرعت و در آینده نزدیک به توافق برنگردد اما با اتخاذ ژست  های 
حاکی از حســن نیت، ایران را برای تغییر توافق ترغیب کند.به نوشته این 
نشریه، برخی از اعضای تیم انتقالی بایدن در واکنش به مخالفت »بنیامین 
نتانیاهو« با بازگشــت آمریکا به برجام، مایلند با رژیم صهیونیســتی درباره 
لزوم ایجاد برخی تغییــرات در توافق ایران گفت وگو کنند اما معتقدند این 
مذاکرات باید پشت درهای بسته برگزار شود. این منابع گفته اند که تاکنون 
از اظهارنظــر درباره مواضع رژیم صهیونیســتی در این خصوص خوددرای 
کرده اند.بــه ادعای این گــزارش، این منابع همچنیــن گفته اند که بایدن، 
»باراک اوباما« نیســت و تصادفی نیست که انتصابات ارشد در تیم سیاست 
خارجی وی را افراد دولت اوباما تشــکیل نمی دهند.ایران و پنج کشور عضو 
دائم شــورای امنیت سازمان ملل )آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین( 
به عاوه آلمان در تیرماه ســال ۱۳۹۴ به توافقی دست یافتند که قرار بود 
در ازای ایجاد محدودیت در بخش هایی از فعالیت های هسته ای ایران، همه 
تحریم هــای بین المللی و یکجانبه مرتبط با برنامه هســته ای ایران را رفع 
کند.کارشــکنی های آمریکا در اجرای برجام از زمان روی کار آمدن »دونالد 
ترامپ« به عنوان رئیس جمهوری آمریکا شــدت گرفــت.  او در اقدامی که 
نقض صریح بندهای توافق هسته ای با ایران محسوب می شود، بارها تهدید 
کرد کشــورش را از توافق خارج خواهد کرد و یــا درباره تجارت با ایران به 
کشــورهای اروپایی هشدار داد. ترامپ سرانجام روز ۸ می سال ۲۰۱۷ )۱۸ 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶( به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی 
را برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران امضا کرد. دولت آمریکا بعد از خروج 
از برجام عاوه بر تمدید تحریم ها به سیاست هایی تحریک آمیز علیه ایران، 
از جمله ترور ســردار »قاسم ســلیمانی« فرمانده شهید نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اســامی روی آورد. ترامپ  وعده داده بود با پیگیری این 
سیاست های موسوم به »کارزار فشار حداکثری« ایران را به حضور پای میز 
مذاکره برای رســیدن به »توافقی بهتر« -به زعم او- مجاب خواهد کرد. اما 
او که در حال ترک کاخ ســفید اســت، در تحقق این هدف ناکام ماند.جو 
بایدن، نامزد حزب دموکرات که به طور غیر رســمی پیروز انتخابات ۲۰۲۰ 
آمریکا اعام شــده، گفته در صورت پایبندی کامل ایران به تعهداتش ذیل 
برجام )بازگشت از گام های کاهش تعهدات هسته ای(، آمریکا را به این توافق 
بازخواهد گرداند. با این حال او مشاورانش همواره به گونه ای سخن گفته اند 
که نشان می دهد بازگشت به برجام را به عنوان، زمینه ای برای آغاز مذاکرات 
درباره مسائل دیگر در نظر دارند. این در حالی است که مقامات ایران هرگونه 
مذاکــره مجدد درباره برجام و بندهای مربوط به آن را رد کرده اند. »محمد 
جواد ظریف« وزیر خارجه ایران اخیرا در این خصوص گفت: ما چیزی خارج 
از برجام نمی خواهیم. ما خواستار حقوق خود و آن چیزی هستیم که درباره 

آن مذاکره کردیم. امکان مذاکره مجدد درباره برجام وجود ندارد.

 تغییر برنامه سفر ماکرون به بیروت
 تشکیل دولت همچنان در بن بست

منابع لبنانی از عدم وجود چشــم اندازی برای تشــکیل سریع دولت در این 
کشور در سایه ادامه اصرار ســعد حریری به مواضع یک جانبه خود در این 
زمینه خبر دادند.به گزارش روزنامه الجمهوریه، منابع لبنانی گزارش دادند 
که برنامه سفر »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه به لبنان که قرار 
بود ۲۲ دســامبر جاری انجام شود بسیار محدود شده و ممکن است او سفر 
خود را تنها به دیدار با نیروهای فرانسوی که در چارچوب نیروهای »یونیفل« 
)نیروهای موسوم به حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان( فعال هستند، 
اختصــاص دهد.به گفته منابع مذکور، پاریس منتظر اســت مقامات لبنانی 
بتوانند به تفاهمی درباره تشکیل سریع دولت برسند تا در زمان ورود ماکرون 
به بیروت پرونده تشــکیل کابینه لبنان بسته شده باشد؛ در غیر این صورت 
لبنانی ها باید منتظر اظهارات تندتری از جانب رئیس جمهور فرانسه باشند.

از ســوی دیگر منابع آگاه از روند تشکیل دولت در لبنان گزارش دادند که 
»میشل عون« رئیس جمهوری لبنان و »سعد حریری« نخست وزیر مکلف 
این کشور هیچ یک قصد عقب نشینی از مواضع خود در پرونده تشکیل دولت 
را ندارند.این منابع که در جریان رایزنی ها میان رئیس جمهور و نخست وزیر 
مکلف هســتند اعام کردند که هیچ یک از دو طرف تصمیم به عقب نشینی 
از مواضع یا کاهش سقف مطالبات خود و یا تن دادن به خواسته های طرف 
مقابل در پرونده تشــکیل دولت را ندارند.سعد حریری پس از دوماه رایزنی 
بی نتیجه با میشــل عون در نهایت جمعه گذشــته لیستی متشکل از ۱۸ 
گزینه پیشنهادی برای تصدی پست های وزارتی به رئیس جمهور ارائه داد، 
درحالی که می دانســت این ساختار و گزینه ها مورد تأیید میشل عون واقع 
نخواهد شد تا  به این ترتیب بتواند مسئولیت عدم تشکیل دولت را متوجه 
تیم رئیس جمهور کند.به عقیده تحلیلگران مســائل لبنان، سعد حریری از 
ابتدا مانند دوره گذشته به دنبال تشــکیل کابینه ای مطابق خواست محور 
آمریکایی ــ فرانســوی ــ سعودی یعنی بدون حضور حزب اه بود و بحث 
دولت تکنوکرات بدون حضور احزاب سیاسی نیز در همین راستا مطرح شد، 
این بار نیز حریری قصد دارد به هر روشی که شده ساختار مورد نظر خود را 
به دولت جدید لبنان تحمیل کند و به همین دلیل به نظر نمی رسد پرونده 

تشکیل دولت در این کشور تا مدت ها به نتیجه برسد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

نباید از بایدن انتظار معجزه داشت
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در یک یادداشت برای 
نشریه فرانسوی »گراند کانتیننت« نوشت، اتحادیه اروپا باید راهی 
برای بازگشت آمریکا به برجام پیدا کند.، »جوزپ بورل« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با نگارش یادداشت ۹ صفحه ای 
درباره مسائل مختلف بین المللی شــامل برجام، مواضع »دولت 
جو بایدن«، روســیه، چین، ترکیه و لیبی اظهارنظر کرد.مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا برای نشــریه فرانســوی »گراند 
کانتیننت« یک یادداشت ۹ صفحه ای نوشته و در آن درباره درباره 
تاثیرات همه گیری ویروس کرونا بر مسائل و تحوات بین المللی 
اظهارنظر کرده است.شبکه »EURACTIV« که مقر اصلی آن در 
بروکسل است، گزارشی درباره یادداشت مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا برای نشــریه فرانسوی گراند کانتیننت منتشر کرد.

جوزپ بورل در بخشــی از این یادداشت که با عنوان »رصدخانه 
ژئوپلیتیکی کووید-۱۹« منتشر شده، درباره توافق هسته ای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( اظهارنظر کرد.او در این مطلب اعام 
کرد که »ما باید راهی را برای باز گشت آمریکا به توافق هسته ای 
پیدا کنیم و همچنین راهــی برای ایران که به طور کامل از این 
توافق پیروی کند«.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از 
این هم در این باره گفته بود: »این توافق )برجام( به عنوان نقطه 
عطف یک دیپلماســی موفق ارزیابی می شود و ما به آن به عنوان 
بزرگترین موفقیت در ظرفیت دیپلماتیک مان افتخار می کنیم«.

بورل نوشــت: »برای اتحادیه اروپا و سیاســت خارجی اش، تاثیر 
بحران کووید-۱۹ وابستگی بسیاری به تصمیمات ما در ماه های 
آینده دارد«.وزیر خارجه اسبق اسپانیا و مسئول کنونی سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در این یادداشــت تاکید کرد، »یک اروپای 
مســتقل تر، متحدی بهتر برای ایاات متحــده خواهد بود«.به 
گفتــه او، همه گیری ویروس کرونا، اولیــن بحران جهانی از آغاز 
قرن بیستم میادی است که در آن آمریکا تاکنون نقش رهبری 
برای رفع آن را برعهده نگرفته ست.از نظر بورل، با توجه به عدم 
نقش آفرینی »گروه ۷« و »گروه ۲۰«، فلج شــدگی و ناکارآمدی 
شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری دیگر از نهادهای بین المللی 
از قبیل »سازمان تجارت جهانی« یا »سازمان بهداشت جهانی«، 
بحران چندجانبه گرایی در جهان ادامه دارد و کشورها در برخی 
حوزه ها در حال تقابل با یکدیگر هستند. این مقام ارشد اروپایی 
معتقد است »پیروزی« جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا باعث افزایش امیدها به تقویت چندجانبه گرایی اســت 
اما اتحادیه اروپا »نباید انتظار داشــته باشــد که معجزه هایی رخ 
خواهــد داد«.وی با تاکید بر اینکه حتی بــا وجود حضور بایدن 

در کاخ ســفید هم نباید انتظــار توافق آمریــکا و اتحادیه اروپا 
درباره همه موضوعات را داشــت، ادامــه داد: »اروپا باید هر وقت 
ضروری اســت به تنهایی وارد عمل شــود امــا هر وقت ممکن 
بود، با همکاری با دیگران اقــدام کند«.بورل افزود: »اتاف وقت 
خواهد بود اگر درباره مفاهیــم انتزاعی از قبیل اینکه آیا ما باید 
یک رویکرد مبتنی بر »استقال اروپایی« اتخاذ کنیم یا رویکرد 
مبتنی بر »مشــارکت فراآتانتیکی«. این دو، دو روی یک سکه 
هستند: یک اروپای از منظر استراتژیک آگاه تر و مستقل تر، برای 
ایاات متحده متحدی بهتر است«.وی در بخش مربوط به روابط 
اتحادیه اروپا با آمریکا پیشــنهاد داد، ایــن اتحادیه به جای ارائه 
درخواســت ها از واشنگتن به این کشور پیشنهاداتی ارائه دهد.از 
جمله پیشــنهادهای مدنظر بورل به آمریکا، تاش اتحادیه اروپا 
برای یافتن راهی به منظور هموار کردن مســیر دولت بایدن به 
منظور بازگشــت به برجام و اطمینان از پایبندی کامل ایران به 
این توافق است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین 
اعام کرد، این اتحادیه باید به تقویت توانمندی های دفاعی خود 
و افزایش قابلیت های عملیاتی تعامــات خود به ویژه در زمینه 

مسائل مربوط به مناطق مجاور خود ادامه دهد.بورل معتقد است، 
اتحادیــه اروپا از منظر امنیتی باید کل مناطق غرب بالکان را زیر 
چتر ساختار های »یوروآتانتیک« درآورد، از حاکمیت اوکراین و 
لزوم انجام اصاحات در این کشــور حمایت کند، یک »رویکرد 
قدرتمندانه و منســجم« در قبال روسیه اتخاذ و از تداوم جدایی 
ترکیه از اتحادیه اروپا ممانعت کند.او البته افزایش قدرت گیری و 
ظهور »رژیم های اقتدارگرا« در جهان و به طور خاص در روسیه، 
چین و ترکیه را یکی از تهدیدات مهم اتحادیه اروپا خواند.از نظر 
مسئول سیاســت خارجی اتحادهی اروپا، روسیه، چین و ترکیه 
دارای این خصوصیات مشترکی هستند: »آنها در تقابل با جهان 
خارج، حامی حاکمیت و استقال هســتند و در درون مرزهای 
خودشان، اقتدارگرا هســتند. آنها خواهان به رسمیت شناختن 
حوزه مناطق نفوذشان هستند و مصمم به حفاظت از این مناطق 
در برابر هرگونه بررســی و تحقیقات هستند. در آخر اینکه، آنها 
خواهــان تغییر قواعد بازی در عرصه جهانی هســتند«.بورل در 
این یادداشــت درباره خطرات ناشــی از اقدامات روسیه و ترکیه 
در منازعاتی از قبیل منطقه قره باغ کوهستانی، لیبی یا سوریه و 

نادیده گرفتن مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا تحت عنوان »فرایند 
انزوای جامعه غرب« هشدار داد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در توصیف نگرانی خود در خصوص انزوای کشورهای غربی 
در مســائل بین المللی، از اصطاح »آستانه سازی« استفاده کرد. 
اشاره بورل به مذاکرات آستانه درباره بحران سوریه است که ایران، 
روسیه و ترکیه در آن حضور دارند.وزیر خارجه پیشین اسپانیا در 
بخش دیگری از یادداشت خود برای این نشریه فرانسوی، بار دیگر 
در انتقاد از مواضع روسیه و ترکیه در قبال تحوات بین المللی این 
بار به بحران لیبی اشــاره کرد.او با ذکر این هشدار که »طبیعت 
از خاء بیزار است«، درباره صف بندی های موجود در بحران لیبی 
گفت: »ما اکنون با این خطر مواجه هستیم که استقرار پایگاه های 
نظامی روســیه و ترکیه را در لیبی و در فاصله چند کیلومتری از 
سواحل مان شاهد باشیم«.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
در نوشته خود به سراغ چین هم رفته و این کشور را با این القاب 
توصیف کرده است: »شــریک، حریف و رقیب سیستمیک«.این 
مقام ارشد اتحادیه اروپا البته تاکید کرد که هیچ یک از کشورهای 
اروپایی به تنهایی قادر به دفــاع از منافع و ارزش هایش در برابر 
کشوری به بزرگی و اندازه چین نیست.از نظر بورل، قدرت گیری 
چین و رقابتش با آمریکا، همچنان عاملی موثر در شــکل گیری 
چشــم انداز تحوات عرصه جهانی خواهد بود.مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا پیشــنهاد داد، این اتحادیه مســیری مجزا 
از موضــع آمریکا در قبــال چین اتخاذ کند و یک دســتور کار 
مثبت را در روابط با چین در مســائلی از قبیل مقابله با تغییرات 
اقلیمی در پیش گیرد.وی همچنین خواستار بازگشت کشورهای 
جهان به چند جانبه گرایی دوره پس از جنگ جهانی دوم شــد 
و بافاصله اذعان کرد که باید در بســیاری از نهادهای بین المللی 
موجود اصاحات صورت گیرد.بورل با بهره گیری از شعار انتخاباتی 
ســال ۲۰۱۶ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا )بار دیگر آمریکا 
را با عظمت کنید(، خطاب به کشــورهای جهان نوشت: »اکنون 
زمان مناســبی است که »بار دیگر چندجانبه گرایی را با عظمت 
کنید«.«او در یادداشت خود بر لزوم همکاری نزدیک تر و بیشتر 
اتحادیه اروپا با کشــورهای ژاپن، کره جنوبی، کانادا، مکزیک یا 
استرالیا درباره مسائلی از قبیل هنگ کنگ، سودان یا باروس شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضع اتحادیه درباره ادامه 
ضدیت کشــورهای عضو این اتحادیه با »الکســاندر لوکاشنکو« 
رئیس جمهور باروس هم را تکرار کرد اما هشــدار داد که »هیچ 
کس عاقه و منفعتی ندارد کــه باروس تبدیل به یک اوکراین 

دیگر شود«.

 تاش متحدان ترامپ در کنگره برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات
گروهی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند یکی از آخرین تاش های خود را برای بازنگری در نتایج انتخابات جنجالی ریاست جمهوری و نگه داشتن 
ترامپ در کاخ سفید انجام دهند.گروهی از جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند آمارهای اعام شده درباره شمارش آرا کالج الکترال را به چالش 
بکشند و این یکی از آخرین تاش های جمهوریخواهان برای بازنگری در نتایج انتخابات جنجالی نوامبر به شمار می رود.روزنامه نیویورک تایمز نوشت: راهبرد جدید 
جمهوریخواهان که از سوی »مو بروکز« سناتور جمهوریخواه ایالت آاسکا هدایت و مدیریت می شود، شامل به چالش کشیدن نتایج انتخابات در ایالت های آریزونا، 
پنسیلوانیا و نوادا و جورجیا و ویسکانسین است.در همه این ایالت ها جو بایدن به پیروزی رسیده ولی برخی جمهوریخواهان ادعاهای بی پایه و اساسی را درباره تقلب 
گسترده در این ایالت ها مطرح کرده اند.بروکز در مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفت: ما بر اساس قانون اساسی یک نقش عالی تر و بااتر از آنچه که دیوان عالی، قضات 
فدرال و قضات ایالتی انجام می دهند، داریم.تاش جمهوریخواهان مجلس نمایندگان برای بازنگری نتایج انتخابات به گونه ای است که در نهایت مایک پنس معاون 
فعلی ترامپ در نهایت مسئولیت و وظیفه قانونی برای اعام پیروز انتخابات را بر عهده خواهد داشت.گریکوری کریاگ مشاور کاخ سفید در دوره اوباما نیز گفت: نقش 

معاون رئیس جمهور در انتقال قدرت چیزی است که مردم هرگز درباره آن فکر نکرده اند ولی با وجود فردی مثل ترامپ شما باید همه احتماات را در نظر بگیرید.
کالج الکترال قرار است نظر نهایی خود را درباره پیروز انتخابات جنجالی ریاست جمهوری اعام کند.برخی رسانه های خبری اعام کرده اند که جو بایدن نامزد دموکرات 

ریاست جمهوری موفق به کسب ۳۰۶ رای الکترال شده که این رقم بااتر از ۲۷۰ رای الکترال ازم برای راهیابی به کاخ سفید است.

روزنامه انگلیسی فایننشــنال تایمز در گزارشی اعام 
کرد که توافق عادی ســازی مغرب با تل آویو در سایه 
شروط دونالد ترامپ، خطر جنگ در صحرای غربی را 
افزایش می دهد.به گزارش روزنامه »فایننشال تایمز« 
انگلیس دربــاره نگرانی ها و خطرات مربوط به آخرین 
معامله »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور کنونی آمریکا 

در آستانه خروج از کاخ سفید گزارشی منتشر کرد.
در این گزارش آمده اســت که به رســمیت شناختن 
حاکمیت مغرب بر صحرای غربی توسط واشنگتن نه 
تنها موجب برقراری صلح در این منطقه نمی شود، بلکه 
زمینه های بروز جنگ را تقویت می کند. آخرین معامله 
ســازش که توسط دونالد ترامپ و مطابق با معیارهای 
وی میــان یک کشــور عربــی یعنی مغــرب با رژیم 
صهیونیستی انجام شد یک معامله عجیب است.مغرب 
در ازای به رسمیت شناختن حاکمیت خود بر صحرای 
غربی توسط آمریکا حاضر به انجام توافق عادی سازی 
روابط با رژیم اسرائیل شــد.روزنامه فایننشنال تایمز 
در ادامه گزارش خود نوشــت که در همه معامله های 
مبتنــی بر اصــل » به من خدمت کن تــا به تو خود 
خدمت کنم« ویژگی های ترامــپ اعم از خودخواهی 
و عشــق به انجام معامات بــدون توجه به پیامدهای 
طوانی مدت آنها و نادیده گرفتن خســارت هایی که 
به بار می آورد دیده می شود.توافق مغرب با تل آویو که 
روز پنجشنبه هفته گذشته اعام شد آخرین توافق از 
گروه کشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی به دستور 
ایاات متحده بود. اما نکته قابل توجه اینجاســت که 
همه توافق های ســازش کشورهای عربی با اسرائیل بر 
مبنای اصل مبادله و قراردادهای تجاری انجام شــده 
اســت؛ چرا که پیش از این سودان نیز به شرط خروج 
از لیست کشــورهای حامی تروریسم به عادی سازی 
با صهیونیســت ها تن داد.پیش از آن دولت ترامپ در 
ازای آغاز روابط دیپلماتیک امارات با رژیم صهیونیستی 
وعده به امضا رســاندن معامله تسلیحاتی برای فروش 

جنگنده هــای اف ۳۵ را به ابوظبی داده بود. امتیازی 
که ترامپ در ازای عادی ســازی مغرب با اسرائیل به 
آن داد موجب بروز یک جنگ گســترده با »جمهوری 
دموکراتیک عربی صحرا« که خواستار استقال است 
می شــود.بر اســاس این گزارش، تنش ها در صحرای 
غربی افزایش یافته و جبهه پولیســاریو ) ســازمانی 
سیاســی نظامی در صحرای غربی که در سال ۱۹۷۳ 
به عنوان یک گروه مقاومت علیه تســلط اســتعماری 
اسپانیا بر صحرای غربی و با هدف استقال این منطقه 
ایجاد شد( با پشتیبانی الجزایر در حال حمله به مواضع 
ارتش مغرب اســت.طبق قطعنامه سازمان ملل که در 
سال ۱۹۹۱ صادر شــد و پارامترهای آتش بس را ۳۰ 
ســال قبل تعریف کرد آینده منطقــه صحرای غربی 
با همه پرســی تعیین می شــود. از این رو به رسمیت 
شــناختن حاکمیت مغرب بر صحرای غربی توســط 
آمریکا این قطعنامه بین المللی را زیر سوال می برد. از 
این رو اتحادیه اروپا تاکید کرده که با منطقه صحرای 
غربــی همچنان بــه عنوان یک مکان مورد مناقشــه 
تعامل خواهد کرد .در ادامه گزارش فایننشــنال تایمز 
آمده که این تصمیم ایاات متحده خطرات مربوط به 
ایجاد بی ثباتی در این منطقه را که همچنان از جنگ 

در لیبــی و مالی رنج می بــرد و تبدیل به مکانی برای 
پرورش عناصر افراطی شده، افزایش می دهد.عاوه بر 
آن در توافق سازش مغرب با رژیم صهیونیستی، منافع 
بلند مدت آمریکا در ازای منافع شخصی ترامپ نادیده 
گرفته شد. ترامپ نتوانســت در وعده خود به اجرای 
طرح ضد فلسطینی موسوم به معامله قرن که به بهانه 
پایان دادن به درگیری های فلســطینی -صهیونیستی 
ارائه داده بود عمل کند، اما همچنان در تاش اســت 
بر »باراک اوباما« رئیس جمهور ســابق ایاات متحده 
که برنده جایزه صلح نوبل شــد غلبــه کند.اگر توافق 
عادی ســازی مغرب با رژیم اسرائیل به عنوان بخشی 
از تاش ها برای حل درگیری فلسطینی- صهیونیستی 
تلقی شود کاما عجیب و غیر منطقی است. استراتژی 
ترامــپ در هر معامله ای مبتنی بر تمایات یکجانبه و 
نابود کردن برگ برنده های طرف مقابل است؛ همانند 
به رســمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی و یا به رسمیت شناختن اشغالگری های 
این رژیم در ارتفاعــات جوان. یکجانبه گرایی دونالد 
ترامپ همچنین در توافق های سازش کشورهای عربی 
با رژیم اسرائیل کامًا مشهود است.این اقدامات موجب 
شد تا فشارها بر رژیم صهیونیستی برای مذاکره درباره 
یک راه طوانی مدت برای حل درگیری با فلسطینیان 
کم شود. همچنین توافق اخیر یک کشور عربی با تل 
آویو که به دســت ترامپ انجام شــد نه تنها ارتباطی 
به حل درگیری فلســطینی- صهیونیستی ندارد بلکه 
ممکن اســت آتش جنگ را شــعله ور کند.این اقدام 
همچنین احتمال تشدید حمات جبهه پولیساریو را 
در صحرای غربی به دنبال خواهد داشــت که ممکن 
است با حمایت کشــورهایی مانند الجزایر درگیری با 
مغرب را افزایش دهد. به طور کلی ترامپ در روزهای 
آخر حکومت خود از خال این توافق نه تنها جایگاه و 
اعتباری برای خود به دست نیاورد بلکه خطر بی ثباتی 

در صحرای غربی را بیش از پیش افزایش داد.

 فایننشنال تایمز: 
توافق مغرب و اسرائیل خطر جنگ در صحرای غربی را افزایش می دهد



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

سه شنبه 25 آذر 1399  29 ربیع الثانی 1442  15 دسامبر2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4526 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

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

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

یافته های اخیر محققان نشــان می دهد عدم تعــادل در جمعیت 
باکتری های روده می تواند منجر به رفتارهایی مانند افسردگی شود. 
افســردگی مهمترین علت ناتوانی در سراسر جهان است و در حال 
حاضر بیش از ۲۶۴ میلیون نفر در جهان از این بیماری رنج می برند. 
صرف نظر از شــیوع افسردگی و تأثیر اقتصادی آن، پاتوفیزیولوژی 
آن بطور استثنایی مورد بحث قرار گرفته است. درک بهتر مکانیسم 
ایجاد افسردگی برای توسعه اســتراتژی های درمانی موثر، ضروری 
اســت. مطالعه جدید محققان نشــان داده اســت، عدم تعادل در 
جمعیت باکتــری میکروبیوتای روده که با نام "میکروبیوتای روده" 
شناخته می شود، می تواند به طور قابل توجهی برخی از متابولیت ها 

را کاهش دهد و باعث رفتارهای مانند افسردگی شود. 

یک گروه بین المللی از پژوهشــگران در بررسی جدیدی توانستند یک 
شــبکیه مصنوعی ابداع کنند که می تواند به پیشگیری از نابینایی در 
افراد مســن کمک کند. این گروه پژوهشی، نخستین شبکیه مصنوعی 
بیوهیبریدی را با استفاده از فیبروئین ابریشم و سلول های شبکیه ابداع 
کرده اند. دژنراســیون ماکوا، مشکلی است که طی آن، تخریب عصبی 
صــورت می گیرد و به از بین رفتن تدریجی بینایی مرکزی و حتی بروز 
پیشرفته ترین مراحل نابینایی منجر می شود. علت اصلی بروز این عارضه، 
مکانیســم های ناهمگن و پیچیده ای هســتند که درک ناچیزی از آنها 
وجود دارد. دژنراسیون ماکوا، دلیل اصلی کاهش برگشت ناپذیر بینایی 
در افراد باای ۶۵ ســال به شــمار می رود. سلول های شبکیه مصنوعی 
باید به یک ایه زیستی بسیار نازک از جنس فیبروئین ابریشم بپیوندند

محققان کشــور موفق به تولید کاغذهای ویژه خوشنویســی شدند که 
این محصول با قیمتی کمتر از نمونه مشــابه خارجی عرضه شده است. 
هومان بابااوادی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان یکی از مشکات 
خوشنویسی و هنرهای مشابه در کشور را نیاز به کاغذهای هنری خاصی 
دانست که با کاغذ گاســه متفاوت است و گفت: این کاغذها از خارج 
از کشــور وارد می شــود و هر برگ از این کاغذها در سایز ۷۰ در ۱۰۰ 
ســانتی متر بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمــت دارد. با توجه به نیاز 
کشور به این محصول توانستیم این محصول را در داخل کشور با عنوان 
»فراینــد تهیه کاغذهای هنری آهار مهره با اســتفاده از آهار دانه های 
گیاهی« به ثبت برسانیم. در حال حاضر این محصول به نوعی به صورت 

دست ساز تولید می شود.

 ارتباط باکتری های روده
 با افسردگی

 درمان نابینایی افراد مسن 
با کمک شبکیه مصنوعی

کاغذهای خوشنویسی 
"ایران ساخت" شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آلودگی هوای تهران

رم 1500 مدل 2021، ایمن ترین پیکاپ آمریکا
 IIHS علیرغم اینکه پیکاپ های فول سایز محبوب ترین کاس خودرویی آمریکا هستند اما از نظر ایمنی شهرت خوبی ندارند. در واقع
دســتور سختگیرانه تری را در نظر گرفته که باعث می شود پیکاپ ها در دست یابی به امتیازهای خوب تصادف نیز به تقا بیفتند. این 
موسسه با انتشار بیانیه ای گفته که تنها یک پیکاپ فول سایز توانسته امتیاز ایمنی Top Safety Pick را در سال ۲۰۲۰ به دست آورد. 
این خودرو رم ۱۵۰۰ کرو کب ۲۰۲۱ است که در زمان تجهیز به چراغ های جلوی سفارشی و سیستم پیشگیری از برخورد جلو موفق 
به دریافت چنین رتبه ایمنی ای می شــود. رم ۲۰۲۱ به خاطر اینکه در زمینه چراغ های جلوی تمام تریم ها نتوانسته اند امتیاز خوب یا 
قابل قبول را کســب کنند از دســتیابی به بااترین امتیاز ایمنی یعنی Top Safety Pick + باز مانده است. سه تریم از چهار تریم این 
 TRX تطبیقی رم که در تریم های انگ هورن، لیمیتد و LED خودرو امتیاز مرزی را در این زمینه به دست آورده اند. چراغ های جلوی
قابل دستیابی است امتیاز خوب را به دست آورده اند. به عنوان یادآوری باید گفت این تریم ها کامًا گران قیمت هستند و بهای آن ها به 
ترتیب از ۴۵۶۲۴، ۴۹۰۵۹ و ۷۰۰۹۵ دار شروع می شود. برای آنکه این سه تریم حداکثر امتیاز ایمنی ممکن را کسب کنند باید سیستم 

پیشگیری از برخورد جلوی سفارشی نیز وجود داشته باشد. 

دنبال راهی برای مدال آوری زنان در آسیا هستیم
لیا ابراهیمی می گوید برای آنکه به المپیک فکر کنیم ابتدا باید در سطح آسیا و سپس جهان عملکرد قابل قبولی ارائه دهیم. فدراسیون 
دوومیدانی برای اولین بار کمیته زنان را تشــکیل داده اســت تا مسائل و برنامه های دختران دوومیدانی کار را به صورت تخصصی مورد 
بررسی قرار دهد. البته این سوال ایجاد شده که این کمیته و تصمیماتی که برای زنان می گیرد در تداخل با تصمیمات سایر کمیته ها 
نیســت و فدراسیون می تواند به درستی بین برنامه های کمیته های مختلف خود هماهنگی ایجاد کند؟  لیا ابراهیمی، ملی پوش سابق 
دوومیدانی ایران یکی از اعضای کمیته زنان اســت. زنان با وجود شرایط سخت شــیوع کرونا، در مسابقاتی که سال جاری برگزار شد، 
رکوردهای خوبی به جا گذاشتند و ارتقاء رکوردها چشمگیر بود. امیدوارم که با مدیریت آقای صیامی بستر اجرای برنامه ای طوانی مدت 
برای مسابقات آسیایی و جهانی فراهم شود تا دختران رکوردهای ورودی را به دست بیاورند. عاوه بر این باید شرایط مهیا شود تا شاهد 
تداوم ارتقاء رکورد آنها باشیم و موفقیت های بهتری بدست بیاورند.قرار است در چند گروه و بخش های مختلف بستر قوی و محکمی برای 
این کار فراهم شود تا شرایط برای افراد مستعد به وجود بیاید که ضمن داشتن تمرینات خوب، از نظر موقعیت ورزشی هم رکوردهای 

خوبی ثبت کنند و به میادین بزرگی مثل مسابقات آسیایی وارد شوند. شروع این کار که در حال انجام است.

ام رِجعَت مَعن و نُعمان رازند د مَعن و د نُعمان نوالش ر زمان طعنهاگر دستش مدد دادی ز جود خویش باران رانبات خاک سراسر همه زّر و دَِم بودیدل پاکش همی ماند کف موسی عمران راکف رادش همی ماند  دم عیسّی مریم راه عمر جاودان دادن، صفت شد آب حَیوان راه لفظ او ز پاکی آب حَیوان نسبتی دارد ن راکجا غالب بود عفوش شمارد آب آتش رااگر باشد د این ایّ ز رای او نباشد نقض رگز شرط و پیمان راز زم او نباشد فَسخ رگز عهد و بیعت راکجا محکم شود زمش سناسد موم سندا

پیشنهاد

چهره روز

سرگذشت هکلبری فین
سرگذشت هکلبری فین را شاهکار مارک توین نامیده اند. 
کتابی که نویســنده نوشــتن آن را در سال ۱۸۷۶ آغاز 
و نهایتاً در ســال ۱۸۸۳ به پایان رســاند. این رمان نیز 
مانند کتاب ماجراهای تام سایر برای رده سنی کودکان و 
نوجوانان نوشته شده است اما بدون تردید هرکسی آن را 
بخواند پشیمان نخواهد شد. دقت داشته باشید که بیشتر 
شخصیت های اصلی کتاب حاضر، در کتاب ماجراهای تام 
ســایر به وجود آمده و شکل گرفته اند اما اگر یک راست 
شروع به مطالعه سرگذشت هکلبری فین کنید مشکلی 
برای شما پیش نمی آید. با این حال پیشنهاد ما این است 
برای درک بهتر شخصیت ها و کارهایی که می کنند ابتدا 
کتاب ماجراهای تام سایر را بخوانید. کتاب ماجراهای تام 
ســایر یکی از بهترین کتاب هایی است که هرکس می تواند بخواند. رمان حاضر نیز دقیقاً از همان جایی 
آغاز می شود که ماجراهای تام سایر به پایان رسیده بود. بنابراین ما در اینجا به شکل خاصه به پایان 
کتاب قبلی اشاره می کنیم و نحوه شکل گیری سرگذشت »هک« و ماجراجویی هایش را تعریف می کنیم. 
اما قبل از هرچیز شــاید بد نباشد جمات ابتدایی کتاب را مرور کنیم. هکلبری فین در ابتدای روایت 
داستانش می نویسد: شما مرا نمی شناسید، مگر اینکه کتاب »سرگذشت تام سایر« را خوانده باشید، ولی 
اشکالی ندارد. آن کتاب را آقای مارک توین نوشته بود و بیشترش هم راست گفته بود. بعضی چیزها را 
چاخان کرده بود، ولی بیشــترش راست بود. عیبی هم ندارد. همه آدمهایی که من دیده ام بااخره یک 
وقت دروغ هم می گویند، غیر از خاله پولی، یا بیوه دو گاس، یا شاید هم ماری. خاله پولی – یعنی البته 
خاله تام – و ماری و بیوه دو گاس، نقلشان تماماً تو آن کتاب آمده، که همان طور که گفتم راست است، 

منتها بعضی جاهایش را نویسنده چاخان کرده.

مارک توین
ســمیوئل لنگهورن کلمنز که بیشتر با نام هنری اش 
مارک توئین شناخته می شــود، نویسنده و طنزپرداز 
آمریکایی بود. او شهرت خود را مدیون رمان ماجراهای 
هاکلبری فین و ماجراهای تام سایر است. مارک توین 
نام مستعار نویســنده ای به نام سموئل کلمنس است 
که به اعتقاد بسیارانی مشهورترین چهره ادبی آمریکا 
و نخســتین نماینــده توده مردم امریکا اســت که به 
مرتبه »نویسنده بزرگ« می رســد. این مرد ژولیده با 
سبیل های بلندش دوران کودکی خوشی دقیقاً شبیه 
سرگذشت تام سایر داشت. مارک توئین در ۳۰ نوامبر 
۱۸۳۵ در مــرز ایالت میســوری آمریکا در روســتای 
فلوریدا با کلبه های چوبی پراکنده به دنیا آمد. پدرش 
قاضــی بخش و تاجری کوچک و اصالتاً اهل ویرجینیا بود که در کنتاکی درس حقوق خوانده و در 
همان جا به جین همپتون موخرمایی برخورده و با او ازدواج کرده بود. در ۱۲سالگی پدرش فوت کرد 
و ســمیوئل مجبور شــد در چاپخانه های محلی پادویی کند و بعد در روزنامه ای که برادرش اوریون 
کلمنز دایر کرده بود، ابتدا حروفچین و ســپس چاپچی شد. صفحاتی از روزنامه به مقاات طنزآمیز 
اختصاص داشت که رفت. سپس به نیویورک رفت و مدت کوتاهی در چاپخانه های کوچک کار کرد. 
در طی ۲–۳ ســال به شهرهای مختلف می رفت و در آنجا حروفچینی می کرد. وی سفر نا فرجامی 
به آمریکای جنوبی داشت. از ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۴ سوار بر کشتی بخار به می سی سی پی سفر می کرد. در 
۱۸۵۹ مجوز ناخدایی کشتی گرفت و در این حین با امضاهای مختلف برای مجات مقاله های طنز 
می نوشــت. در جنگ داخلی آمریکا نقش کوچکی را برعهده گرفت. در سال ۱۸۶۶ با آلتا کالیفرنیا 

برجسته ترین روزنامه غرب قراردادی به این مضمون امضا کرد.

فرهنگ

جان لــوکاره بزرگترین و مشــهورترین نویســنده 
رمان های جاسوسی دنیا به دلیل مشکات ریوی در 
۸۹ ســالگی چشم از جهان فروبســت. گراهام گرین 
در توصیف رمان »جاسوســی که از سردســیر آمد« 
او گفته بود: »بهترین داســتانی اســت که در عمرم 
خوانده ام.« اســتفن کینگ نویسنده نامدار آمریکایی 
در رثای لوکاره نوشته اســت: »این سال وحشتناک 
یکی از بزرگان ادبیات را از ما گرفت.« روزنامه گاردین 
درباره وی نوشته است: لوکاره فقط خالق داستان های 
جاسوسی نبود، او ســال ها در این فضا نفس کشیده 
و کار کرده بود. او که ســال ۱۹۳۱ در انگلســتان به 
دنیا آمده بود، مدت ها در سرویس های اطاعاتی این 
کشور مشغول به کار بود. در مجموع هشت فیلم سینمایی بر اساس رمان های نوشته این نویسنده 
بریتانیایی ساخته شد که از آن جمله می توان به فیلم »مردی که از سردسیر آمد« با بازی »ریچارد 
برتون«، »جنگ شیشــه ای« با بازی »آنتونی هاپکینز«، »دخترک دامر« با نقش آفرینی »دایان 
کیتون«، »خانه روسی« با بازی »شأن کانری«، »بندزن خیاط سرباز جاسوس« با »گری اولدمن« 
و »مرد تحت تعقیب« با حضور »فیلیپ ســیمور هافمن« اشاره کرد. شبکه بی بی سی نیز جند 
سریال با اقتباس از رمان های نوشته »جان لوکاره« نظیر »بندزن خیاط سرباز جاسوس« ساخت 
که در آمریکا نیز عرضه شــد.»میراث جاسوســی« در سال ۲۰۱۷ و »مأمور در زمین می دود« در 

سال ۲۰۱۹ آخرین رمان های نوشته »جان لوکاره« بودند.

 جان لوکاره بزرگترین جاسوسی نویس 
دنیا درگذشت


