
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4528   پنج شنبه 27 آذر 1399  2 جمادی ااول 1442  17 دسامبر 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ســخنگوی دولت گفت: مصرف آب، گاز و برق از این پس برای خانواده های دهک پایین رایگان شــد، البته این طرح شــامل ویاها نمی شود. علی ربیعی 
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: مصرف آب، گاز و برق از این پس برای خانواده های دهک پایین رایگان شد، البته 
این طرح شامل ویاها نمی شود.وی ادامه داد: برای گسترش زیرساختی برای حمل و نقل در کشورمان در این چند سال قابل توجه بوده و ظرفیت اسمی 
و نظر ما افزایش را نشــان می دهد همچنین تا پایان دولت دوازدهم خودروهای کشــور افزایش پیدا خواهد کرد. در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفتیم ۵۰۰۰ 

اتوبوس برای حمل و نقل شهری تهیه شود.

www.sobh-eqtesad.ir

ربیعی در جمع خبرنگاران:
مصرف آب، گاز و برق برای خانواده های دهک پایین رایگان شد

info@sobh-eqtesad.ir

 حذف همه تحریم ها شرط نگاه
 به برجام

عقانیت منبعث از مدنیت برای مذاکره با  طرف قراردادی که  به 
مســئولیت خود بی توجه بوده و در زمان خود تعهد خود را انجام 
نداده، حکم میکند کــه اوا برای تحقق حقانیت طرف منضبط 
به دادگاه برویــم و حق خود را از دادگاه بخواهیم و چنانچه این 
فرایند میســر نبوده باشد از میزان تعهدات با محور گزک بدست 
جریان مخالف ندادن کیاســت مدارانه خارج شویم. قانون اقدام 
متقابــل مجلس که دولت هم ناگزیــر از انجام آن گردید همین 
محتوا را بــر اصول عقانی و تدریج برای کاســتن از تعهدات و 
بازگشــت به روز اول با تجربه ای تلخ تر از زهرمار پیش رو نهاده 
اســت. اینکه طرفهای مقابــل از همگرایی دولت هــای یازدهم 
و دوازدهم ســوء اســتفاده نموده و کاه برجام را بر ســر ایران 
گذاشتند البته تجربه ای تاریخی بوجود آورده که در رابطه بین ما 
و غرب باقی خواهد ماند. غربی ها از جمله آلمانها بیشتر به دنبال 
زیاده خواهی اند. اخیرا »هایکو ماس« در مصاحبه با اشپیگل گفته 
است آلمان به دنبال یک جایگزین و توافق هسته ای گسترده تر با 
ایران است زیرا به ادعای او توافق فعلی دیگر کافی نیست. ما هم 
در ایران به همین موضوع اعتقاد داریم که برجام دیگر یک توافق 
عادانــه و صحیح که دو طرف را بــه انجام تعهدات خود پایبند 
نماید نیست. بنا بر این مصاحبه که خبرگزاری »اسپوتنیک« آن 
را منتشر نموده وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با مجله »اشپیگل« 
مدعی شده که: » شکلی از »توافق هسته ای پاس« نیاز است که 
مطابق با منافع ما است. ما از ایران انتظارات روشنی داریم: نبود 
ساح هسته ای و همچنین نبود هیچ برنامه موشک بالستیک که 
کل منطقه را تهدید می کند. ایران همچنین باید نقش دیگری در 
منطقه بازی کند. او در ادامه ادعا کرد توافق گسترده  تر نیاز است 
زیــرا نمی توان به ایران اعتماد کرد. درخواســت برلین به عنوان 
یکی از اعضــای اروپایی برجام برای محــدود کردن مولفه های 
قدرت جمهوری اســامی ایران همســو با آمریکا در حالی است 
که بارها مقامات کشــورمان تاکید کرده اند که برجام هرگز و بار 
دیگر قابل مذاکره نیست. جالب ترین بخش این گفتگو اینجاست 
که گناهکار عدول کرده از برجام را کشــورهای غربی که به هیچ 
یک از تعهدات خود پایبنــد نبوده اند ندانیم و آنها با وقاحت بی 
بدلیل تاریخی اظهار کنند که نمیتوان به ایران اعتماد نمود حال 
اینکــه گناهکار اصلی در برجام خودشــان بوده اند و ایران هرگز 
در انجام تعهداتی که البته بســیاری از مــردم ایران آن را قبول 
نداشــتند و فقط دولت ایران با تبانی با رئیس مجلس قبلی بدان 
تن داد متعهد انجــام پیش از موعد وظایــف گردید. حال باید 
متهم شــود که قابل اعتماد نیســت. »جو بایدن« که در آستانه 
ورود به کاخ ســفید قرار دارد، در رقابت های انتخاباتی گفته بود 
اگــر ایران به پایبندی کامل به تعهداتش ذیل برجام بازگردد، او 
واشــنگتن را به این توافق بازخواهد گرداند. به طور کلی گرچه 
او و مشــاورانش در چند موضع  گیری از قصد بازگشت به برجام 
در صــورت پیروزی در انتخابات گفته بودند، اما با عباراتی مبهم 
و غیرصریــح از لزوم »توافقی دیگر« با ایران صحبت کرده اند که 
این موضوع بیشــتر با عنوان تقویت توافق فعلی مورد بحث قرار 
گرفته است. دولت آمریکا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ از این توافق 
خارج شد و ضمن اعمال تحریم های متوقف شده ذیل این توافق، 
تحریم های دیگری علیه ایران وضع کرد. تروئیکای اروپا علی رغم 
مخالفت های لفظی با خــروج آمریکا از برجام به وعده های خود 
برای جبران آثار این خروج عمل  نکردند. جمهوری اسامی ایران 
در واکنش به بی عملی کشــورهای اروپایی در ۵ گام طبق مفاد 
برجــام تعهدات خود ذیل این توافــق را کاهش داد. قانون اقدام 
متقابل مجلس به دولت در ایران تکلیف نموده که بستر بازگشت 
به شــرایط اولیه که دولت دهم مناسبات آن را فراهم آورده بود 
فراهم آورد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه همان دولتی اســت 
که برجــام را به ایران تحمیل نمود که امروز در توییتر خود می 
نویسد: »ایران در ۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی حسن 
نیت خودش را ثابت کرد. دولت بایدن هم باید با پایبندی کامل 
بــه قطعنامه ۲۲۳۱ و متوقف کردن جنگ اقتصادی ترامپ علیه 
ایرانی ها حسن نیت خودش را ثابت کند. آن موقع، ایران اقدامات 
اصاحی اش ذیل برجــام را به عقب بازمی گرداند.« حتی ظریف 
در مصاحبه ای گفته است که: »ایاات متحده از توافق هسته ای 
خارج شد ولی از سازمان ملل خارج نشده است. آمریکا به عنوان 
یکی از اعضای ســازمان ملل، مسئولیت ها و تعهداتی دارد و یک 
قطعنامه شــورای امنیت هم داریم که ایاات متحده باید آن را 
بــه عنوان یکی از اعضای دائم این شــورا رعایت کند. آمریکا آن 
قطعنامه را نقض کرده، زیرا دولت ترامپ دولتی یاغی بوده. حاا 
اگر دولت بایدن هم می خواهد دولت یاغی باشد می تواند اجرای 
تعهداتش را به مذاکره منوط کند.« وزیر خارجه ایران در بخش 
دیگری از اظهاراتش تصریح کرده که ایران بر سر توافق هسته ای 
برجــام وارد مذاکره مجدد با آمریکا نخواهد شــد. ] بدین معنی 
که مگر همه غربی ها همه تعهــدات معوق خود را عملی نموده 
و خسارت تاخیر عملکرد خود را نیز بپردازند.[ اینکه نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی در چارچوب گام های کاهش تعهدات 
هســته ای و نامه رئیس جمهور ایران به کشــورهای اروپایی، در 
پاســخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسامی 
ایران با همراهی کشورهای اروپایی اقدام به تصویب قانون نموده 
است، بخش کوچکی از جبران مافات ناشی از فریب های برجامی 
تلقی میشــود. غربی ها باید بدانند که آینده از آن دولت همسو با 
ایشان نیست. نه این مجلس شورای اسامی مجلس گذشته است 

و نه دولت آینده فریب مجدد آنان را خواهد خورد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

حضرت آیت اه خامنه ای فرمودند: تشییع میلیونی شهید سلیمانی، اولین سیلی سخت به آمریکایی ها بود اما سیلی سخت تر »غلبه نرم افزاری بر هیمنه 
پوچ استکبار« و »اخراج آمریکا از منطقه« است، البته آمران و قاتان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، 
قطعی است.حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی صبح دیروز )چهارشنبه( در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار 
سلیمانی و خانواده آن شهید واامقام، شهید سلیمانی را قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسامی خواندند و گفتند: تشییع میلیونی شهید سلیمانی و 
شهید ابومهدی المهندس در عراق و ایران، اولین سیلی سخت به امریکایی ها بود اما سیلی سخت تر »غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار« و »اخراج 
امریکا از منطقه« است، البته آمران و قاتان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است.رهبر انقاب 
اسامی در این دیدار چهار توصیه مهم به مسئوان و ملت ایران داشتند: »در همه زمینه ها قوی شوید«، »به دشمن اعتماد نکنید«، »اتحاد ملی را حفظ 

کنید« و »بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشید، به فکر خنثی کردن تحریم باشید«.

از ظرفیت های مردمی برای بزرگداشت شهید سلیمانی استفاده کنید
حضرت آیت اه خامنه ای در ابتدای این دیدار ضمن تشکر از دست اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم و همچنین قدردانی 
از اقدامات خوب خانواده شهید سلیمانی برای زنده نگه داشتن یاد و راه آن شهید عزیز، تأکید کردند: با توجه به اینکه آن شهید همواره مردمی بود، برای 
بزرگداشت او نیز باید از ظرفیت های مردمی و تاشهای فرهنگی و مبتکرانه استفاده شود.ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند 
و با اشــاره به تبدیل شــدن آن شــهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و قهرمان امت اسامی افزودند: علت آنکه شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و 
قشــرهای مختلف مردم )حتی آنهایی که تصور نمی رفت( او را تکریم و به او ابراز احساســات کردند، این بود که شهید سلیمانی تبلور ارزشهای فرهنگی 

ایران و ایرانی بود.

کسانی که ادعای ملّیت می کنند اّما در مقابل دشمن »زبونی« نشان می دهند، دچار تناقض هستند
رهبر انقاب اسامی »شجاعت و مقاومت« را از جمله ویژگی های بارز شهید سلیمانی برشمردند و گفتند: شجاعت و روحیه مقاومت از خصلت های ایرانی 
اســت و زبونی و انفعال ضد روحیه ملی اســت، بنابراین آنهایی که ادعای ملیت می کنند اما زبونی نشان می دهند، دچار تناقض هستند.حضرت آیت اه 
خامنه ای »درایت، تیزهوشی، فداکاری و نوع دوستی« را از دیگر ویژگی های شهید سلیمانی دانستند و خاطرنشان کردند: آن شهید واامقام همچنین اهل 

معنویت، اخاص و آخرت بود و هیچ گاه اهل تظاهر نبود.

امروز هرکسی در جهان بنای مقاومت داشته باشه، اسم رمزش شهید سلیمانی است
ایشان مجموعه این خصلت ها و روحیات ایرانی را که در شهید سلیمانی تبلور یافته بود و آنها را در کشورهای منطقه به صورت عملی به نمایش گذاشت، 
زمینه ساز تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملت ایران دانستند و خاطرنشان کردند: شهید سلیمانی از طرف دیگر به قهرمان امت اسامی نیز تبدیل شد 
زیرا تاشها، روحیات و شهادت آن عزیز، »اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسام« است و در هر نقطه جهان اسام که بنای مقاومت در 

مقابل استکبار وجود داشته باشد، اسم رمز شان »شهید سلیمانی« است.

رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه را در میان ملت های اسامی رایج کرد.
حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی، هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد، افزودند: رئیس جمهور آمریکا 
گفت ۷ تریلیون دار در منطقه هزینه کردیم اما چیزی به دست نیاوردیم و در نهایت هم مجبور شد در تاریکی شب و برای چند ساعت به یک پایگاه 
نظامی برود. همه دنیا اذعان دارند که آمریکا به اهداف خود در سوریه و بویژه در عراق نرسیده است.ایشان گفتند: قهرمان این کار بزرگ، سردار سلیمانی 

است که در زمان حیات او، انجام شد.

سیلی سخت، غیر از انتقام است؛ انتقام قطعی است
رهبر انقاب اسامی با اشاره به اینکه دشمن پس از شهادت سردار سلیمانی نیز شکست خورد، خاطرنشان کردند: تشییع میلیونی و فراموش نشدنی شهید 
سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق و ایران و مراسم های بزرگداشت این دو شهید، ژنرال های جنگ نرم استکبار را متحّیر کرد و اولین سیلی 
سخت به آمریکایی ها بود.حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به سیلی دیگری که در حمله موشکی به پایگاه امریکایی عین ااسد زده شد، افزودند: اما سیلی 
سخت تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقابی و نخبگان مؤمن ما است و همچنین اخراج آمریکایی ها از 
منطقه که همت ملتها و سیاست های مقاومت را می طلبد.ایشان تأکید کردند: البته این سیلی سخت غیر از انتقام است زیرا آمران و قاتان سردار سلیمانی 

باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است، اگرچه به گفته آن عزیز، کفش پای سلیمانی بر سر قاتل او شرف دارد.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان چند توصیه مهم خطاب به مسئوان و مردم بیان کردند.حضرت آیت اه خامنه ای در توصیه اول تأکید 
کردند: باید در همه عرصه ها از جمله اقتصاد، علم و فناوری و دفاعی قوی شویم چون تا قوی نشویم دشمنان از طمع، تعرض و تجاوز دست بر نخواهند 

داشت.رهبر انقاب اسامی در بیان توصیه دوم گفتند: توصیه قطعی من این است که به دشمن اعتماد نکنید.

دشمنی ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست
ایشان خاطرنشان کردند: برای رفع مشکات مردم و درست شدن آینده کشور به وعده های این و آن اعتماد نکنید، زیرا اینها وعده های خوبان نیست بلکه 
وعده های اشرار است، ضمن آنکه دشمنی ها را نیز نباید از یاد ببرید.رهبر انقاب اسامی افزودند: دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه 
کرد. دشمنی ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست که با رفتن آن تمام شود، آمریکای اوباما نیز با شما و ملت ایران بدی کرد.حضرت آیت اه خامنه ای 

خاطرنشان کردند: سه کشور اروپایی نیز نهایت بدعملی، لئامت، دورویی و نفاق را از خود نشان دادند.
ادامه در صفحه دوم

رییس کل بانک مرکزی:

 بـودجه ۱۴۰۰ بـاید تغییـر کنـد
 قالیباف؛

 مسوولیت نهایی سود و زیان 
به عهده سهامدار است

وزیر نیرو:
 پتانسیل باای ایران در بازار توسعه

 انرژی های تجدیدپذیر

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، بازار ســرمایه کشــور و تمام ابزارهای آن را اسامی دانست و گفت: همه 
ابزارها در این بازار قبل از اســتفاده، در کمیته تخصصی فقهی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرند.به گزارش 
بازار ســرمایه، حسن قالیباف اصل در ششــمین همایش مالی اسامی انجمن مالی اسامی ایران که  با موضوع 
»حکمرانی مطلوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی« برگزار شد، گفت: عملکرد ابزارهای کاربردی در بازار سرمایه بعد 
از استفاده نیز مجددا در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به بحث گذاشته می شود تا بازخوردها و نتایج 

آن در اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.

شریعتمداری؛

بیکارشدگان کرونا حقوق می گیرند
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس:

اثر شوک تحریم های اقتصادی تخلیه شد
در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نســبت به ســال ۱۳۹۶ کوچک تر شد. این 
موضوع ناشی از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه بوده  است. هرچند اثر شوک تحریم ها 
تخلیه شده اســت اما شــیوع ویروس کرونا اقتصاد ایران را با شــوک جدیدی روبرو کرده است. بر خاف 
برآورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به نظر می رسد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ به مسیر 
رشــد مثبت بازگردد. در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ 
کوچک تر شــد. این موضوع ناشــی از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت بود. با این 
وجود در پایان سال ۱۳۹۸ نشانه هایی از تخلیه اثر شوک های داخلی و خارجی در اقتصاد کشور نمایان شد. 
اما با شیوع ویروس کرونا از اسفند ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.بنابراین عامل اثرگذار 
بر اقتصاد در نیمه اول ســال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. اصلی ترین ویژگی شیوع این ویروس 
آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بود. درواقع در حالی که اعمال تحریم ها عمدتاً 
بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروســازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً 
بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور 
هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با 
این حال به نظر می رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.بر این اساس صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی با تعدیل پیش بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۹ به ترتیب 
۵/4- و ۵/۵- درصد برآورد کرده اند. ضمن اینکه براساس اعام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش های 
خدمات در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به نظر 
می رسد نهادهای بین المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش 
برآوردی شده اند.برآورد می شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ 
از دامنه رشــد منفی خارج شود. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ 
و روندهای قابل تحلیل تا پایان ســال، رشد اقتصادی ۰.۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۸ درصد 
برآورد می شود. همچنین برآورد رشد بخش های مختلف اقتصادی حاکی از رشد ۱.۲ درصدی کشاورزی، 
رشــد ۱.۶- درصدی نفت، رشد ۶.4 درصدی صنعت، رشد ۱4.۶- درصدی بخش ساختمان و رشد  صفر 

بخش خدمات است.

مسئولین به وعده ی این و آن اعتماد نکنند
انتقام از قاتان شهید سلیمانی قطعی است
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام کرد
احتمال ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۱۹ در روزهای 

شنبه و یکشنبه
 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام کرد: در صورت تصویب این ستاد محدودیت تردد خودروها در 
روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۲۱ به ۱۹ تغییر می کند و اصناف نیز باید از ساعت ۱۸ تعطیل باشند.

علیرضا رئیسی عصر دیروزچهارشنبه با اعام این خبر افزود: با توجه به خطر افزایش موارد انتقال بیماری 
کووید۱۹ در روزهای مرتبط با شــب یلدا در قرارگاه عملیاتی کرونا اعمال این محدودیت ها مطرح شده 
است و احتماا در جلسه فردا ستاد ملی کرونا مصوب می شود.وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد همه 
اصناف به جز اصناف گروه یک که مشاغل ضروری هستند در روزهای شنبه و یکشنبه باید از ساعت ۱۸ 
تعطیل باشــند و ممنوعیت تردد خودروها در شهرهای قرمز و نارنجی که اکنون از ساعت ۲۱ اعمال می 

شود در روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۹ اعمال می شود.

۲۱۳ فوتی و ۷۶۰۳ ابتای جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناســایی کووید۱۹ در کشور طی ۲4 ساعت گذشته 
را اعام کرد. دکتر سیماســادات اری گفت: تا دیروز ۲۶ آذر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۷ هزار و ۶۰۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۵۷ 
نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۱۳۱ هزار و 
۷۷ نفر رسید.اری گفت: متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۲۱۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر رسید.به گفته وی، خوشبختانه 
تا کنون ۸44 هزار و 4۳۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری ادامه 
داد:  ۵۶۷۸ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

بنابر اعام ســخنگوی وزارت بهداشــت، تا کنون ۶ میلیون و ۸4۶ هزار و ۷۸۱ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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ادامه خبر

گزیده خبر

روحانی در هیئت دولت:

 از آمدن بایدن ذوق زده نیستیم
رئیس جمهور گفت: از روی کار آمدن بایدن ذوق زده نیستیم اما از رفتن ترامپ به عنوان 
فردی که حتی برای تامین واکســن بیماران نیز مانع ایجاد می کرد، خوشحال هستیم. 
حجت ااسام حســن روحانی دیروز چهارشنبه در جلســه هیئت دولت ضمن تبریک 
حلول ماه جمادی ااول و گرامیداشت بانوی بزرگ اسام حضرت صدیقه کبری )س( و 
همچنین دختر برومنــدش حضرت زینب کبری )س( که روز میادش روز افتخار همه 
پرستاران کشور است، گفت: امسال باید با احترام ویژه به قشری که برای سامت مردم 
جان خود را در کف گذاشــتند و در کنار پزشکان، متخصصان، افتخار بزرگی را در یک 
مقطع حساس تاریخی برای بهداشت و ســامت کشور به وجود آوردند قائل شویم.وی 
افزود: ما همه تاش پرستاران، پزشکان و کادر درمان که از پایان بهمن پارسال تا امروز 
که بیش از ۱۰ ماه از زحمات شــبانه روزی و ایثار این عزیزان گذشــته اســت، را پاس 
می داریم. مردم ما غیر از اینکه با زبان هم همیشــه تجلیــل کردند و قدردان بودند، در 
عمل پاسخ بسیار روشن و صریحی به کادر درمان دادند.رئیس جمهور اضافه کرد: مردم 
ما در هفته های گذشــته با تاش و کوشــش و با اجرای دقیق پروتکل ها توانستند همه 
منحنی های موج سوم را به تواضع و کرنش وادار کنند و بحمداه ما شنبه شاهد بودیم که 
همه منحنی های مربوط به کرونا در همه استان ها سر فرود آورده و مسیر کاهشی را آغاز 
کرده بودند به طوری که از ۱۶۰ مرکز قرمز و شهرســتان قرمز فقط ۱۲ شهرستان باقی 
مانده بود که ان شاء اه آن هم به زودی تمام می شود.روحانی اظهار داشت: این کار بزرگی 
بود که مردم ما در کنار کادر درمان در موج سوم انجام دادند و امیدواریم مردم همکاری 
کنند و ما در دوران فصل زمستان شاهد موج تازه ای نباشیم.وی با بیان اینکه همه تاش 
و کوشش ما این است که در داخل واکسن این بیماری تولید شود، گفت: هنوز واکسنی 
مورد تأیید بهداشــت جهانی قرار نگرفته اســت و واکسن های نیمه کاره است، ما دنبال 
خریداری واکسن هستیم تا مردم به موقع بتوانند در ماه های آینده و یا اگر طوانی شد 
در ماه های اول سال جدید شاهد شرایط بهتری برای کشور باشند.رئیس جمهور با بیان 
اینکه ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشــگاه، گفت: نزدیکی و همکاری این دو نهاد برای 
ما بسیار مهم است. الحمداه همکاری و نزدیکی حوزه و دانشگاه بعد از پیروزی انقاب 
اســامی بیشتر شده است که ارزشمند است. از طرف دیگر ۲۷ آذرماه روز جهانی عاری 
از خشونت و افراطی گری است که از افتخارات مهم جمهوری اسامی است که کمتر یاد 
می شود.وی با بیان اینکه ما دو روز در تقویم داریم که بسیار حائز اهمیت است که یکی 
۲۳ تیرماه به نام روز تعامل و گفت و گو با جهان است و یک روز هم روز عاری از خشونت 
و افراطی گری که ۲۷ آذر اســت، اظهار داشت: این جزو نکات مهم در تاریخ دیپلماسی 
ما است که در سال ۹۲ در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل آن سال را به عنوان 
سال جهان عاری از خشونت و افراطی گری پیشنهاد کردم و این پیشنهاد رئیس جمهور 
ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد که یکی از نکات درخشان 
فعالیت های سیاسی ایران است.رئیس جمهور با بیان اینکه البته ایران تنها با شعار مخالف 
افراط گری و خشونت نیست، افزود: در عمل هم همه توان و تاش خود را برای جلوگیری 

از افراطی گری و خشونت و تروریسم در منطقه به کار برده است و اساساً مردم ایران هم 
در سال ۹۲ و هم سال ۹۶ به اعتدال رأی دادند و این رأی قاطع مردم ایران همان است 
که مســیر اعتدال و اخاق و رحمانیت را انتخاب کردند و با هر گونه افراط و خشــونت 
مخالف هستند.روحانی همچنین با اشاره به اینکه برخی از رسانه های داخلی تحت تأثیر 
رسانه های ماهواره ای ضد ایران سخنانی در رابطه با برجام و تفاوت شرایط امروز با شرایط 
سال ۹۴ بیان می کنند، گفت: یقیناً شــرایط امروز با شرایط سال ۲۰۱۵ متفاوت است. 
در سال ۲۰۱۵ که درباره برجام مذاکره می کردیم شمشیری به نام شش قطعنامه باای 
ســر ما قرار داشت و امروز این شمشیر شکسته اســت. در آن روز شمشیر دومی باای 
ســرمان بود و امروز این شمشیر شکســته و وجود ندارد.وی اضافه کرد: در شرایط سال 
۲۰۱۵ افکار عمومی جهان به گونه ای شــکل گرفته بود که اگر ایران تعهدی انجام دهد 
به آن عمل نخواهد کرد اما در برجام ثابت کرده ایم که متعهدترین کشــور دنیا هستیم. 
به سختی و وسواس مذاکره می کنیم اما اگر امضا کردیم به عهدمان وفادار خواهیم ماند. 
این در حالی اســت که حتی کشورهای ۱+۴ هم نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: در آن روزها، کشــورهای ۱+۵ رودر روی ما بودند ولی 
امروز آمریکا تنهاست و تمام کشورهای جهان به استثنای یکی دو کشور مزدور و کوچک 
وابســته به آمریکا، همه با خروج آمریکا از برجام مخالفند بنابراین شرایط امروز ما با آن 
روزها کامًا متفاوت است.روحانی گفت: در آن روزها که به دنبال مذاکره با جهان بودیم 
بنزین و گازوئیل وارد می کردیم و امروز آن را صادر می کنیم، همچنین در زمستان مجبور 
بودیم گاز وارد کنیم و امروز صادرکننده هســتیم. ضمن اینکه در بسیاری از محصوات 
کشاورزی از جمله گندم محتاج واردات بودیم و امروز در اکثر محصوات خودکفا و یا در 
مرز خودکفایی قرار داریم.وی با تاکید بر اینکه قدرت امروز ایران با آن روزها قابل مقایسه 
نیســت، اظهار داشت: امروز قدرت نظامی و پدافندی ایران به هیچ عنوان با سال ۲۰۱۵ 
قابل مقایسه نیست. امروز مدرن ترین سیستم پدافندی، بهترین ناوچه ها و سیستم های 
موشکی را در اختیار داریم و قدرت ایران چندین برابر افزایش یافته است.رئیس جمهور 
گفت: امروز در حوزه هســته ای نیز قدرت کشورمان با آن روزها تفاوت پیدا کرده است. 
 IR۸ در آن روزها فقط یکی دو نوع سانتریفیوژ در اختیار داشتیم و امروز سانتریفیوژهای
و IR۶ در اختیار داریم و توانمندتر و قدرتمندتر از همیشــه هستیم.روحانی گفت: در آن 
روزها آمریکا در سازمان ملل ادعاهای خود را با اتفاق آرا علیه ایران تصویب می کرد و در 
این سال ها منزوی تر از همیشه شده به نحوی که با یک جزیره متحد می شود.ی با بیان 
اینکه امروز همه جهانیان به مقاومت و ایســتادگی ملت ایران پی برده اند، اظهار داشت: 
اگرچه روی پای خود ایســتاده ایم اما در عین حال اگر همه به تعهدات خود برگردند ما 
نیز به همه تعهدات خود بازمی گردیم.رئیس جمهور گفت: اگر امروز فشاری وجود دارد از 
جانب استکباری است که در این دوره به هیچ چیزی پایبند نبود و در آمریکا یاغی ترین و 
قانون شکن ترین فرد روی کار بود.روحانی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان از روی کار آمدن 
بایدن ذوق زده نیســتیم اما از رفتن ترامپ به عنوان فردی که حتی برای تأمین واکسن 

بیماران نیز مانع ایجاد می کرد، خوشحال هستیم چرا که حتی به اصول اخاقی و انسانی 
هم پایبند نبود.وی گفت: دولت بعدی آمریکا نیز خودش می داند چه مسیری را انتخاب 
کند. اگر مسیر درست را بخواهد، ما نیز آماده هستیم و چنانچه مسیر اشتباه را بخواهد 
باز هم شرایط آماده است.رئیس جمهور گفت: امیدوارم رأی مردم آمریکا برای حکومت 
جدید این کشــور روشن باشد و بداند که این رأی به قانون مداری و پایبندی به تعهد در 
مقابل قانون شکنی و بی تعهدی است.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
شــرایط جنگ اقتصادی و فشارهای فراوانی که بر زندگی مردم وجود دارد، اظهارداشت: 
به رغم همه فشارها و تاش همه جانبه برای کاستن از آن، باور نمی کردیم که در شرایط 
کرونا و جنگ اقتصادی بتوانیم در سال ۹۹ به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم.وی 
گفت: بر اســاس آمار بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال جاری با احتساب نفت و بدون 
نفت شاهد رشد مثبت هستیم. بر این اساس رقم رشد با احتساب نفت مثبت ۵.۱ درصد 
است و بدون نفت مثبت ۳.۲ درصد است و در کل شش ماهه رشد با احتساب نفت ۱.۳ 
درصد و بدون نفت ۱.۴ اســت.رئیس جمهور گفت: رشد بخش کشاورزی نیز ۴.۴ درصد 
بوده و در ۱۹ بخش تولیدی- صنعتی شاهد رشد حدود ۲۰ درصد در هشت ماهه امسال 
نسبت به هشت ماهه پارسال هستیم همچنین فواد ۸ درصد، مس ۷ درصد و آلومینیوم 
نیز ۵۲ درصد رشد داشته است و این اقداماتی که انجام شده بسیار ارزشمند است.روحانی 
گفت: اقداماتی که در بخش کشــاورزی در این دولت انجام شده بسیار قابل توجه بوده 
به نحوی که خرید گندم نســبت به دولت قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 
همچنین در سال ۹۲ یک و نیم میلیون تن برنج خریداری شده است در حالی که امسال 
این رقم به ۲.۶ میلیون تن افزایش یافته است.وی اضافه کرد: حتی در بخش نفت که تمام 
فشــارها متمرکز شده بود که این بخش را به زمین بزنند در شش ماهه اول امسال رشد 
بخش نفت مثبت است. لذا حرکت اقتصادی مردم و تولیدگران بسیار افتخارآمیز است و 
مردم با مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان، شعار جهش تولید را محقق کرده و همه 
بخش ها با همه توان به دنبال جهش تولید در کشور هستند.رئیس جمهور با قدردانی از 
تاش های دست اندرکاران بخش حمل و نقل کشور گفت: امسال در شرایط کرونا حتی 
در ماههای اولیه شــاهد بودیم که بخش تولید با همه وجود برای کشــور تاش کرده و 
نگذاشــتند کاایی در بنادر و سامانه ها روی زمین بماند و حمل و نقل بخش کامیون در 
هشت ماهه امسال نسبت به پارسال ۷ درصد و در ریل ۸ درصد افزایش داشته است.وی 
گفت: دولت در طول هفت سال گذشته اقدامات بزرگی در بخش حمل و نقل انجام داده 
است و در بخش ریل ۱۸۲۹ کیلومتر به ریل کشور اضافه شده و در این مدت بخش ریل 
حدود ۵۰ درصد افزایش یافته اســت.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال همچنین به 
رغم کرونا و جنگ اقتصادی فعالیت های عمرانی در کشور افزایش داشته است به گونه ای 
که در آذر ماه پارســال ۳۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اختصاص یافت و 
امسال ۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد بوده یعنی ۶۲ درصد بیش از پارسال به بودجه های عمرانی 

کشور افزوده شده است.

مسئولین به وعده ی این و آن اعتماد نکنند
ادامه از صفحه اول

مگر نمی گویید مذاکره؟ نمی شود با عنصر داخلی مذاکره و حل اختاف 
کرد؟

ایشــان در توصیه بعدی با تأکید بر »حفظ اتحاد ملی«، به صدای واحد ملت در 
بسیاری از امور اشاره کردند و گفتند: مسئوان نباید این اتحاد و هم صدایی مردم 
را از بین ببرند و ملت را تکه تکه کنند، بلکه باید هر سه قوه بویژه رؤسای آنها با 
هم افزایی و همکاری، اتحاد ملی را روز به روز تقویت کنند.ایشان با انتقاد از برخی 
سخنان اختاف افکن، خطاب به مسئوان گفتند: اختافات خود را با مذاکره با 
یکدیگر حل کنید. مگر نمی گویید باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمی شود با عنصر 

داخلی مذاکره و اختافات را حل کرد؟

رفع تحریم دست دشمن است اّما خنثی سازی تحریم، دست ما
توصیه آخر حضرت آیت اه خامنه ای، تأکید بر »خنثی ســازی تحریم ها« بود.

ایشان با بیان این واقعیت که »رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی سازی 
آن به دســت خودمان اســت«، گفتند: بنابراین باید بیــش از آنکه به فکر رفع 
تحریم باشــیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم.رهبر انقاب اســامی افزودند: 
البته نمی گوییم دنبال رفع تحریم نباشــیم، چرا که اگر بتــوان تحریم را رفع 
کرد، حتی یک ســاعت هم نباید تأخیر کنیم، اگرچه اکنون چهار ســال است 
که تأخیر شــده و از سال ۹۵ که بنا بود همه تحریم ها یک باره برداشته شود، تا 
امروز نه تنها تحریم ها برداشته نشد بلکه زیادتر هم شد.حضرت آیت اه خامنه ای 
خطاب به مسئوان گفتند: اگر بتوان با روش درست، عاقانه، ایرانی- اسامی و 
عزتمندانه تحریم ها را برطرف کرد باید این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید 
بر خنثی ســازی تحریم ها باشد که ابتکار آن به دست شما است.ایشان در پایان 
خاطرنشان کردند: من از مسئولین کشور حمایت می کنم به شرطی که به اهداف 
ملت پایبند باشند.پیش از سخنان رهبر انقاب سامی، سردار سرلشکر سامی 
فرمانده کل سپاه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های ستاد بزرگداشت سردار شهید 

سلیمانی و شهدای مقاومت بیان کرد.

وزیر دفاع:
قراردادهایی در حوزه صادرات تسلیحات به 

دیگر کشورها منعقد شده است
وزیر دفاع با بیان اینکه قراردادهایی در حوزه صادرات تسلیحات به دیگر کشورها 
منعقد شده است، گفت: همکاری های تسلیحاتی ایران با کشورهای مختلف در 
حال پیگیری اســت.به گزارش خانه ملت، امیرســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع 
در توضیح همکاری های تســلیحاتی ایران با سایر کشورها، گفت: همکاری های 
تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران با برخی از کشورها در دوره ای که آمریکایی ها 
تاش کردند و تحریم های تسلیحاتی را علیه ما اعمال کردند و بعد از رفع تحریم 
به خوبی در حال پیگیری اســت.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه 
یادآور شد: جمهوری اسامی ایران در این مدت در حوزه صادرات تسلیحات به 
برخی کشــورها به جاهای خوبی رسیده و قراردادهایی هم در این زمینه منعقد 
شده است. در حوزه خرید تسلیحات نیز مذاکراتی با کشورهای مختلف در حال 

انجام است.

خطیب زاده:
ایران هر اقدام تخریبی علیه امنیت 

دریانوردی را مردود می داند
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسامی ایران هر گونه تحرک و 
اقدام تخریبی علیه امنیت و ســامت دریانوردی و آزادی تجارت بین المللی را 
مردود می شمارد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه  در پاسخ  به 
ســوالی  در خصوص حادثه انفجار و آتش سوزی یک نفتکش در دریای سرخ، 
اظهار داشــت: جمهوری اســامی  ایران  هر گونه تحرک و اقدام تخریبی علیه 
امنیت وسامت دریانوردی و آزادی تجارت بین المللی  را مردود می شمارد.وی 
با تصریح بر موضع همیشــگی جمهوری اسامی ایران بر حفظ ثبات  و امنیت 
منطقه ای، ابراز امیدواری کرد: کشــور های منطقه مســاعی خود را در تقویت 
همکاری هــا در خصوص تامین امنیت دریانوردی، مبــارزه با دزدان دریایی و 
مقابله با  تجارت مواد ممنوعه برای نیل به امنیت پایدار منطقه ای افزایش دهند.

قالیباف:
 وظیفه مجلس است که دولت را وادار

 به کار کند
رئیــس مجلس گفت: ما هنگام ورود به مجلس بــه مردم قول دادیم که تاش 
خواهیم کرد تا دولت را وادار به کار کنیم، از شــهریورماه سال جاری توانستیم 
دولت را به فراخور موضوعات مختلف وادار به کار کنیم.   نشست روسای مجامع 
نمایندگان اســتانی با هدف بررسی مشکات اســتان ها و بررسی بودجه سال 
۱۴۰۰ برگزار شــد. در این نشست روســای مجامع نمایندگان استانی به بیان 
مشــکات و مســائل حوزه های انتخابیه خود و اشــکاات بودجه سال آینده 
پرداختند.   روسای مجامع نمایندگان استانی در این جلسه با اشاره به اشکاات 
بودجه سال آینده بر این اعتقاد بودند که بودجه به صورت عادانه تقسیم نشده 
و در آن اولویت بندی صورت نگرفته اســت، در حالی که مشکات در استان ها 
به ویژه مناطق محروم، مردم را بســیار گایه مند کرده اســت.  در این نشست 
همچنین نظر روسای مجامع استانی بر این بود که با توجه به منابع و درآمدهای 
دیده شــده در بودجه سال ۱۴۰۰ تقاضا خواهد شد که نمایندگان با کلیات این 
ایحــه مخالفت کنند، چرا که درآمدها و هزینه ها با یکدیگر همخوانی ندارد و 
باعث کسری شدید بودجه برای سال آینده و فشار اقتصادی بر مردم خواهد شد.  
در ادامه جلســه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی درخصوص 
مشــکات مطرح شده توسط روسای مجامع نمایندگان استانی  گفت: مباحثی 
که ما دنبال می کنیم، بحث گروه های کاری با همت نمایندگان در حوزه های 
انتخابیه است که باید محوریت این گروه های کاری با مجمع نمایندگان استان 
باشد و حتما این گروه های کاری در حوزه انتخابیه و مجمع باید یک عقبه مکانی 
نیز داشته باشد، چرا که می توان با این کار نهاد مجلس را میان مردم برده و با 
استفاده از ظرفیت آن مشکات مردم را رفع کرد.  وی تصریح کرد: ما یک گروه 
کار نیز در سطح ملی می خواهیم که اقدامات مفصلی درخصوص آن انجام شده 
است و جزئیات آن در اختیار مجامع نمایندگان استان ها قرار خواهد داد تا این 
گروه ها در صحن علنی مجلس به صورت موضوعی، مسائل را دنبال کنند و به 
صورت مستقیم مسیر آن طی شود.  رئیس مجلس شورای اسامی درخصوص 
بحث آمایش سرزمینی، افزود: سازمان برنامه و بودجه آمایش را انجام داده است.

ســخنگوی دولت گفت: مصرف آب، گاز و برق از این پس 
برای خانواده های دهک پایین رایگان شــد، البته این طرح 
شــامل ویاها نمی شود. علی ربیعی ســخنگوی دولت در 
حاشــیه جلســه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: 
مصــرف آب، گاز و برق از این پس برای خانواده های دهک 

پایین رایگان شد، البته این طرح شامل ویاها نمی شود.
وی ادامه داد: برای گسترش زیرساختی برای حمل و نقل در 
کشورمان در این چند سال قابل توجه بوده و ظرفیت اسمی 
و نظر ما افزایش را نشــان می دهد همچنین تا پایان دولت 
دوازدهم خودروهای کشور افزایش پیدا خواهد کرد. در ستاد 
ملی کرونا تصمیم گرفتیم ۵۰۰۰ اتوبوس برای حمل و نقل 
شهری تهیه شــود، زیرا یکی از اهداف دولت بود ما تاش 

داریم گسترش حمل و نقل عمومی را اجرایی کنیم.
ســخنگوی دولت با اشاره به رشــد اقتصادی کشور گفت: 
آنهایی که می گفتند اقتصاد ایران دچار فروپاشی اقتصادی 
می شــود اما در ۳ ماه اخیر شــاهد رشــد اقتصادی کشور 
هســتیم، جنگ اقتصادی و تحریم های ترامپ از دستیابی 
به میلیون ها دار و در تهیه دارو با مشکاتی روبرو بودیم و 
زندگی سختی بر مردم به وجود آمد اما مدیریت و نگهداشت 

موجب شد که نوعی اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شود.
ربیعی خاطرنشــان کــرد: بر اســاس پیش بینی های بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد، رشــد اقتصادی کشور در سه ماه 
آینده بیش از ســه ماه پیش خواهد بود و اینها یک عامت 
مبارک است برای اینکه درآمدها مثبت است و اشتغال نیز 

در پی مثبت شدن رشد اقتصادی قطعاً مثبت خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت حمایت از 
اشــتغال ها در حوزه فرهنگ و رسانه است که متقاضیان تا 
پایان دی ماه باید در سامانه ثبت نام کنند و تا پایان اسفند 
تســهیات آنها پرداخت خواهد شد. بخش فرهنگ و رسانه 
آسیب های زیادی در این دوران دید و ما برای بیمه بیکاری 
آنها نیز برنامه هایی داریم.سخنگوی دولت گفت: خوشبختانه 
رعایت پروتکل ها به باای ۹۰ درصد رسیده و منحنی های 
موج سوم در مقابل مردم سر تعظیم فرود آوردند و شهرهای 
قرمز ما به ۱۲ شهر کاهش پیدا کردند و پیش بینی می شود 
که تعداد کشته ها به زیر ۲۰۰ نفر برسد؛ البته در فصل سرما 
و زمســتان قرار داریم بنابراین رعایت پروتکل ها را توصیه 
می کنیم. توصیه دیگر ما در خصوص شــب یلداســت که 
برای رعایت حال ســالمندان و پدر و مادرها از دورهمی ها 
بپرهیزند.ربیعی گفت: دولت معتقد است که پویایی و تحرک 
در جامعه محقق نخواهد شد مگر اینکه همه افراد خانواده از 

حقوق شهروندی خودشان خبر داشته باشند.
وی در پاســخ  به سوالی در خصوص اینکه  برخی معتقدند 
بودجه  ۱۴۰۰ براساس امیدواری نسبت به رئیس جمهوری 
جدید آمریکا و رفع تحریم ها تدوین شــده اســت، تصریح 
کرد: چرا مطرح می کنیم که امیدواری نسبت به »بایدن«!؟ 
چرا نمی گوییم امیدواری نســبت به مقاومت جامعه؟ چرا 
نمی گوییم امیدواری نســبت به تحریم شکنی و تاش های 
تحریم شــکنانه؟ چه بــا ترامپ چه بی ترامپ، شکســتن 

تحریم ها اجتناب ناپذیر بود و باید می شکست.
سخنگوی دولت اظهار داشت: ما نسبت به مقاومت خودمان 
و سیاســت های مان امیدوار بودیم ولی البته از رفتن ترامپ 
خوشحال هستیم. وجود او نه تنها برای ایران که برای جامعه 
جهانی نحس بود اما این امیدواری نتیجه سیاست های خود 

ما بوده اســت.ربیعی با تاکید بر اینکه جفاســت مقاومت 
مــردم و تاش دولت را به امیدواری بــه بایدن گره بزنیم، 
اظهار داشــت: یک اســتراتژی در بودجــه دولت طراحی 
شده است که براســاس آن مازاد درآمد نفت، خرج توسعه 
زیرســاخت ها و توسعه حمایت اجتماعی خواهد شد.وی در 
پاســخ به پرسشی درباره آیین نامه قانون اقدام راهبردی که 
از ســوی رئیس جمهور مطرح شد و اینکه این آیین نامه در 
کدام کمیســیون های دولت در حال بررسی است؟، تاکید 
کرد: ما ماحظات خود را داشــتیم و معتقدیم که خروج از 
پروتکل هــای الحاقی هیچ کمکی به رفع تحریم ها نمی کند 
اما برای احترام به قانون، رئیس جمهور می خواســت که این 
قانون را اباغ کند. رئیس  سازمان انرژی اتمی و وزارت امور 
خارجه مسئول اصلی تدوین آیین نامه اجرایی هستند که در 
کمیسیون ها بحث می شود و در دولت هم مطرح خواهد شد.  
سخنگوی دولت گفت: دولت قطعاً منافع ملی و تاثیر آن بر 
تمامی مراحل اجرای قانون را ماحظه می کند تا منافع ملی 
به بهترین نفع تامین شود. این کار چارچوب خود را دارد و 
در کمیسیون می آید و به دلیل فوریت آن، سریع به صحن 
دولت خواهد آمد.ربیعی همچنین با اشاره به وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور، افزود: رعایت پروتکل های 
بهداشــتی خوشــبختانه به بــاای ۹۰ درصد رســیده و 
منحنی های موج سوم در برابر زحماتی که کشیده شده در 
حال تغییر است و شهرهای قرمز ما به ۱۲ عدد کاهش یافته 
است. همچنین تعداد جانباختگان ما پیش بینی می شود که 
به زودی به زیر ۲۰۰ نفر هم برسد.  وی ادامه داد: نگرانی در 
دولت نسبت به فصل سرماست که در شش هفته گذشته با 
افزایش سرما در دنیا، میزان مرگ و میر ۶۰ درصد افزایش 
پیدا کرده است، بنابراین تداوم دستورالعمل ها را در ماه های 
آتی هم توصیــه می کنیم. برای حفاظــت از جان بزرگان 
خانواده شب یلدا را هم به صورت غیرحضوری برگزار کنیم.

ســخنگوی دولت با یادآوری سالروز صدور فرمان ۸ ماده ای 
بنیانگذار جمهوری اســامی، گفت: ما همچنین ســالروز 
رونمایی از منشــور حقوق شهروندی را هم داریم و دولت با 
اعتقاد بر اینکه تحرک و پویایی جامعه امکان نخواهد داشت 
مگر اینکه همه آحاد جامعه از حقوق خود آگاه شــوند و به 
ســهولت به آن دسترسی داشته باشند، این مسیر را که به 
شالوده شکنی های زیادی نیاز دارد دنبال کرده است و دولت 
همچنین تاش های وافری در زمینه حقوق شهروندی انجام 
داده که در این مجال فرصت بیان شــان نیســت اما لوایح 
مهمــی در این زمینه تدوین شــده که یــا تحویل مجلس 
شده اند و یا تحویل داده می شوند.ربیعی در پاسخ به پرسشی 
درباره تامین کااهای اساســی، گفــت: دولت از هر طرح و 
پیشــنهاد قابل اجرا که بتواند سختی ها و رنج دوران تحریم 
را برای مردم کم کند اســتقبال می کند. دولت تاکید کرده 
که تمام وزارتخانه ها تاش خود را به ســمت کاهش فشار 
تحریم بر مردم متمرکز کنند. ما قطعاً در دولت، همگی خود 

را برابر مردم مســئول می دانیم و بــا توجه به رأی  مردم به 
رئیس جمهور و پیمانی که با آنان بسته ایم راه خود را ادامه 
می دهیم.وی یادآور شد: همه شاهدیم که تا سال ۹۷، کنترل 
تورم و افزایش قدرت خرید مردم صورت می گرفت اما جنگ 
اقتصادی بزرگی راه افتاد و متاســف هســتیم که عده ای از 
این واقعیت چشم پوشی کرده اند و نمی خواهند بپذیرند که 
رنج زندگی ناشی از تحریم برای جامعه ما بیش از هر زمان 
دیگری رخ نموده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح 
مجلس به لحاظ تامین منابع قابــل انجام نبود، افزود: ولی 
ما به دلیل اینکــه احترام بگذاریم و قانون را هم اجرا کنیم 
در چند مورد با مجلس جلســاتی برگزار شد تا بتوانیم در 
ترکیبی قابل اجرا، طرح معیشــتی ناشــی از کرونا و مصوبه 
نمایندگان را اجرا کنیم، تفاهمی صورت گرفته که براساس 
آن، آیین نامه اجرایی سامان پیدا خواهد کرد و جامعه هدف 
ما به نزدیک ۴۰ میلیون نفر  خواهد رسید و گروه های هدف 
تحت پوشش سازمان های حمایتی ۱۲۰ هزار تومان دریافت 

خواهند کرد و از همین ماه نیز اجرایی خواهد شد.
ربیعی درباره اینکه ســخنگوی سازمان انرژی اتمی با طرح 
مجلس برای پروتکل های الحاقی موافقت داشته است، گفت: 
نه، دوستان در مجلس نتوانسته اند میان بحث فنی و سیاسی 
تفکیک قائل شوند.  وی ادامه داد: عمده مباحث سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی در مجلس در زمینه مسائل فنی بوده 
و به حق هم اشاره کردند که برخاف شایعات و تهمت های 
بی اساسی که زده می شد، ظرفیت سازمان انرژی اتمی ایران 
پایین آمده و نابود شده، سخنگوی سازمان آنجا دفاع کرده 
و گفتــه که این ظرفیت وجود دارد و توانایی هم بااســت. 
این جدای از بحث سیاســی بوده است، موضع سیاسی در 
صحن مجلس و در جلسه علنی کامًا مشخص است و قابل 
تشکیک نیست و در صحن علنی مخالفت داشتند.  سخنگوی 
دولت گفت: نامه ای ســری هم در انتهای مهرماه به رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شده 
که در آنجا هم با برشمردن توانایی های فنی سازمان انرژی 
اتمی تاکید شده که در بعد سیاسی به صراحت اعام شده 
بــا توجه به جمیع جهات از هرگونــه اقدام تحریمی جدید 
خودداری شود. البته موضوع چون قانون شده ما به سمتش 
خواهیم رفت اما نقل قول ها باید درست باشد.ربیعی در پاسخ 
به این سوال که اگر کلیات بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس رد 
شود، دولت آمادگی تصحیح آن را دارد؟، تصریح کرد: عدم 
تصویب کلیات یعنی بی برنامگی چهارماهه، یعنی باتکلیفی 
دســتگاه ها برای اقدامات عمرانی در کسر اول سال ۱۴۰۰، 
ما این را اصأ به مصلحت نمی دانیم. این بودجه با مشورت 

کارشناسان دستگاه های اجرایی تدوین شده است.  
وی افزود: این بودجه هم به وضع موجود، هم به اجرای بودجه 
ســال قبل و هم به فرصت های آتی توجه کرده است، کدام 
بودجه هســت که فرصت های آتی کوتاه مدت و میان مدت 
را نبیند؟ مهمترین اشکال مجلس به فروش نفت است که 

ما معتقدیم توان آن را داریم و شــرایط جهانی آینده  حتماً 
چنین ظرفیتی را برای ما آماده خواهد کرد.سخنگوی دولت 
ادامــه داد: اگر هم تحریم ها ادامــه یابد و نتوانیم در فضای 
جهانی ایــن کار را انجام دهیم که بعید می دانیم، با فروش 
داخلی آن را جبران خواهیم کرد و درآمد آن را هم به بودجه 
جاری گره نخواهیم زد.ربیعی همچنین درباره انتقاد مجلس 
از دولت بــرای تدوین آیین نامه جهت اجرای قانون مجلس 
برای پروتکل های الحاقی، گفت: آیا دولت نیاز به تمهیدات 
ازم برای انجام این قانون ندارد؟ هیچ قانونی بدون آیین نامه 
اجرایی و دقایق و ماحظات قابل اجرا نیست. من دلیل این 
همه عجله را درک نمی کنــم.وی درباره موضع دولت برای 
بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت، گفت: با 
توجه به اثر تصویب این لوایح به بهبود روابط بانکی و مالی ما 
با دنیا و رفع برخی موانع موجود در این زمینه، دولت آن را 
از طریق رهبری پیگیری کرد و ایشان هم دستور دادند که 
مجمع مجدد می تواند به آن رســیدگی کند و امیدواریم در 

همکاری با مجمع این مشکل را هم برطرف کنیم.
ســخنگوی دولت ادامه داد: امروز همه باید به منافع مردم 
نگاه کنیم، تحریم ها شکســت می خورد و پس از آن نباید 
در لیســت ســیاه قرارگرفتن ما مشــکلی برای خدمت به 
مردم ایجاد کند. البته خروج از لیســت ســیاه از گذشــته 
ســخت تر شــده اما در صورت تصویب، تاش خواهیم کرد 
که از آن خارج شــویم.ربیعی درباره طرح های دولت برای  
اشتغال زایی، گفت: کرونا در سال ۹۹ و لزوم تعطیل شدن ها 
موجب شــد که جمعیت فعال کشور از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر در تابستان ۹۸ به ۲۶ میلیون نفر در تابستان امسال 
کاهش یافت. برنامه  ما این است که هم این تعداد را به کار 
بازگردانیم و هم شــغل جدید ایجاد کنیــم.  وی افزود: در 
همین یک سال منتهی به تابســتان ۹۹ عمًا ۴۵۹ هزار از 
شــاغلین مرد و ۷۴۹ هزار نفر از شاغلین زن کاسته شدند 
که نشان از تاثیر کروناست. به همین دلیل برای ۸۱۸ هزار 
نفری که در بخش خدمات بیکار شــدند، ۱۴ هزار میلیارد 
تومان تســهیات ۱۲ درصدی به بانک های ۱۹گانه معرفی 
کردیم که ۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شــده اســت. 
جدای از ایــن، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان برای بخش 
حمل ونقل و ۲ هزار میلیارد تومان برای گردشــگری و هزار 
و ۷۰۰ میلیــارد تومان برای بخــش فرهنگ و هنر و ۸۰۰ 
میلیارد تومان برای بخش ورزش در نظر گرفتیم.  سخنگوی 
دولت تصریح کرد: آخرین آماری که داشــتیم در تابستان 
۹۹ نشــان می دهد که از این میزان ریزش، ۵۷۹ هزار نفر 
از بیکاران و غیرفعاان دارای شــغل شــدند و این بازگشت 
بیشتر در بخش صنعت بوده و هنوز در بخش خدمات فاصله 
داریم. در بخش ســاختمان ۳۵۶ هزار نفر و در فعالیت های 
تولیدات محصوات کشــاورزی و دامــداری با ۹۰ هزار نفر 
افزایش اشــتغال در تابســتان را تجربه کرده اند.ربیعی در 
پاسخ به ســوالی درباره پیش بینی اش از نتیجه بازی فینال 
لیگ قهرمانان آسیا، افزود: امیدوار هستیم که مردم ما طعم 
پیروزی را بچشــند.وی گفت: به نظرم بــا توجه به آنچه از 
بازی های قبلی پرسپولیس و رقیبش دیده ایم، خط دفاعی 
رقیب متزلزل اســت و پرسپولیس می تواند از این فرصت ها 
استفاده کند و ما صاحب برد خواهیم شد. از خدا می خواهم 
که تیم پرســپولیس، پیروز شود و مردم ما هم این پیروزی 

خوشحال شوند.

ربیعی در جمع خبرنگاران:
مصرف آب، گاز و برق برای خانواده های دهک 

پایین رایگان شد
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گزیده خبر  قالیباف؛

 مسوولیت نهایی سود و زیان به عهده سهامدار است
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، بازار ســرمایه کشور و تمام ابزارهای آن را اسامی 
دانست و گفت: همه ابزارها در این بازار قبل از استفاده، در کمیته تخصصی فقهی مورد 
بررسی و تصویب قرار می گیرند.به گزارش بازار سرمایه، حسن قالیباف اصل در ششمین 
همایش مالی اســامی انجمن مالی اســامی ایران که  با موضوع »حکمرانی مطلوب و 
تاثیر آن بر بازارهای مالی« برگزار شد، گفت: عملکرد ابزارهای کاربردی در بازار سرمایه 
بعد از استفاده نیز مجددا در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به بحث گذاشته 
می شود تا بازخوردها و نتایج آن در اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.وی در ادامه با اشاره به 
تحوات اخیر در بازار ســرمایه و اقبال عمومی به آن اظهار داشت: حاکمیت مطلوب در 
بازار ســرمایه، موضوعی است که مجددا باید به آن پرداخته شود و در واقع بدون وجود 
یک نظام حاکمیتی مطلوب ، نقش بازار ســرمایه در تخصیص منابع آن طور که باید و 

شاید دیده نخواهد شد.

مولفه های اصلی حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه
قالیباف اصل ســپس  با تقسیم بندی موضوع حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه به چند 
مولفه اصلی گفت: حاکمیت قانون در بازار ســرمایه، حاکمیت شریعت در بازار سرمایه و 
حاکمیت شرکتی که دستور العمل آن در سال ۱۳۹۷ در هیات مدیره سازمان بورس به 
تصویب رســید، مولفه های اصلی حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه را تشکیل می دهند 
.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ، همچنین وجود قوانین مادر در بازار سرمایه از جمله 
قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار  و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را  در 

شــکل گیری و برقراری حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه ، مهم ارزیابی کرد .وی افزود: 
قانونی که در ســال ۱۳۸۴ تصویب و بر اساس آن نهاد »ناظر« از نهاد »اجرا« جدا شد و  
مبنای تشــکیل ۴ بورس یعنی بورس تهران، بورس کاا، بورس انرژی، فرابورس ایران و 
ســایر نهادهای خود انتظام  قرار گرفت،  فعالیتی در راستای  حکمرانی مطلوب در بازار 

سرمایه بوده است .

حرکت رو به جلو در بازار سرمایه
قالیباف اصل  در ادامه با تشریح برخی  فعالیت های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
بازار سرمایه کشور از سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون جدید حرکت رو به جلویی داشته است 
و این حرکت همچنان با حضور طیف وسیعی از مردم با دانش ها و سلیقه های متفاوت  
و افزایش ابزارها و نهادهای مالی تداوم داشته است .وی با بیان اینکه اندازه بازار سرمایه با 
سالیان گذشته قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: هم اکنون پایه سهامداری در این بازار 
به نحو چشــم گیری افزایش پیدا کرده و باای ۵۰ میلیون کد سهامداری داریم.قالیباف 
اصل همچنین حضور فعال در عرضه های اولیه را دلیل دیگری بر اقبال از بازار ســرمایه 
ذکر کرد و گفت: اوایل، کل تعدادی که در عرضه های اولیه شرکت می کردند نهایتا ۵۰ 
هزار نفر بود ، در حالی که این رقم در حال حاضر به چندین میلیون نفر رسیده است و 

اخیرا دفعات معامات به ۴ میلیون رسید که آمار بسیار چشمگیری است .

تامین مالی 450 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به نقش فعال بازار سرمایه در تجهیز منابع 
بنگاه ها به ویژه بنگاه های تولیدی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ، تامین مالی از طریق 
بازار سرمایه  ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال تا اان این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است .قالیباف اصل همچنین از انتشار اوراق توسط بعضی شرکت ها خبر 
داد و گفت: امسال در هیات مدیره سازمان بورس تصمیم گرفته شد که شرکت های حائز 
شرایط  بتوانند بدون ضامن بانکی در بازار سرمایه انتشار اوراق داشته باشند و یک شرکت 

هم در این خصور مجوز فعالیت گرفته است.

مسوولیت نهایی سود و زیان به عهده سهامدار است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به حضور پررنگ فضای مجازی-به عنوان 
فرصت و تهدید - در رویدادهای بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این فضا قابل کنترل 
نیســت ؛ لذا باید هدفمند با آن برخورد کرد و  از پتانسیل آن بهره گرفت .قالیباف 
اصل با تاکید بر اینکه مســوولیت نهایی ســود و زیان در بازار سرمایه به عهده خود 
سهامدار اســت، افزود: سیگنال دهی،  واژه ای است که دایما در بازار سرمایه تکرار 
می شــود و عده ای متاسفانه همچنان با اتکا به این سیگنال های نامعلوم اقدام به 
خرید و فروش می کنند .رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران توصیه 
کــرد قبل از ورود به این بازار، خود را مجهز به دانش کافی در این خصوص کنند و 
جهت مشاوره نیز صرفا به محل هایی که مجوز سازمان بورس را دارند مراجعه کنند 

تا دچار زیان نشوند.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار؛
امکان تمدید وام ۱میلیونی کرونا نیست

رئیــس مرکز روابط عمومی وزارت کار بــا بیان اینکه امکان تمدید ثبت نام وام 
یک میلیونی مجدد وجود ندارد گفت: تمامی افرادی که درنوبت قبل، تسهیات 
کرونای معیشــتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می توانستند متقاضی 
دریافت تســهیات یک میلیون تومانی باشند. حامد شمس رئیس مرکز روابط 
عمومی وزارت کار، درباره زمان تمدید وام یک میلیونی کرونا گفت: جامعه هدف 
ما ۱۱ میلیون سرپرســت خانوار)۲۹میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر( بودند که حدود 
۷ میلیون نفر درخواســت ثبت کردند و به همین ۷میلیــون نفر  وام پرداخت 
شــد. شمس گفت: بر اســاس قانون و مقررات کشور, تسهیات در هر سطحی 
به کســی تعلق می گیرد که درخواست کننده باشــد. درست است که جامعه 
هدف اولیه ما ۱۱ میلیون سرپرســت خانوار بودند, اما ۷میلیون نفر بیشتر ثبت 
نــام نکردند. این افراد کد ملی خود را به ســامانه ۶۳۶۹ پیامک کرده بودند. در 
نتیجه ماک ما همین تعداد اســت.رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار بیان 
کرد: تاریخ تعیین شــده برای ارسال پیامک به سامانه ۶۳۶۹ از۴ آذر ماه تا ۱۱ 
آذر ماه بود, اما در عمل این سامانه بیش از ۲هفته باز بود. به همین دلیل امکان 
تمدید مجدد وجود ندارد. وی با بیان اینکه دریافت یارانه معیشتی، نداشتن شغل 
ثابت و درخواست برای دریافت وام کرونایی یک میلیونی در ابتدای سال ۹۹سه 
شرط برای دریافت وام یک میلیونی کرونا است گفت: ممکن است فردی یارانه 
معیشتی دریافت کند، اما چون حقوق ثابت دارد، مشمول این طرح نمی شود یا 
بالعکس فردی حقوق ثابت ندارد، اما مشمول دریافت یارانه معیشتی در دوره های 
قبل نشده باشد، بنابراین وام یک میلیون تومانی به آنها تعلق نمی گیرد. شمس 
با تأکید بر اینکه  زمان ارسال پیامک به مشموان به اتمام رسیده و پرونده وام 
یک میلیون تومانی کرونا بسته شده گفت: چنانچه نهادهای مربوطه خانواری را 
مشمول دریافت وام تشخیص دهد، پرداخت وام انجام می شود، اما تمدیدی برای 
این وام وجود ندارد.شــمس گفت: تسهیات قرض الحسنه یک میلیون تومانی 
با نرخ کارمزد چهار درصد از محل باقی مانده منابع بســته جبرانی ســتاد ملی 
مدیریت کرونا، با اقساط ۳۰ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد 
بود.وی درباره پرداخت مبلغ یکصد هزارتومانی به سرپرســتان خانوار نیز گفت: 
شناسایی افراد در مراحل پایانی است و تا پایان آذرماه پرداخت کمک هزینه به 
اعضای خانوار انجام می شود. شناسایی این افراد به عهده وزارت تعاون,کار و رفاه 

اجتماعی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر کرج
کوچه های قدیمی کرج نونوار می شود

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج گفت: 
بازسازی کوچه ها و معابر خلج آباد، حصار و سرجوب به عنوان مناطقی که بافت 
فرسوده زیادی را در خود جای داده اند از برنامه های فعلی این کمیسیون است که 
باهدف حفظ هویت و فرهنگ بومی، ایجاد گردشگری روستایی در بستر طبیعی 
محله، ساماندهی بافت ناکارآمد با تأکید بر حفظ الگوی مسکن سنتی و متناسب 
با اقلیم منطقه،رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد طراحی شده 
اســت.احد رسولی در چهل و هفتمین جلسه کمیسیون شهرسازی، معماری و 
بافت های فرسوده شورای شــهر کرج که با حضور اعضای کمیسیون، معاونین 
شهردار و مشاوران شورای شهر برگزار شد به تصویب طرح بازسازی کوچه های 
منطقه خلج آباد، حصار و ســرجوب و جایگاه و کارکرد آن در شــهر پرداخت و 
گفت: نواحی خلج آباد، حصار و ســرجوب در شــرقی ترین نواحی شهر کرج در 
بین نواحی کوهپایه ای و بستر رودخانه قرار دارند، این نواحی افزون بر اینکه در 
دوره های زمانی مختلف در نزدیکی مسیرهای ارتباطی اصلی و کانون های زیستی 
اصلی منطقه کرج قرار داشته اند از دیرباز به عنوان یک منطقه با هویت طبیعی 
ارزشمند و دارای قابلیت های باای باغداری و کشاورزی شناخته شده است.وی 
گفت: باوجود توسعه شهری گسترده در منطقه کرج به ویژه در نیم قرن گذشته، 
نواحی خلج آباد، حصار و سرجوب از معدود نواحی هستند که یکپارچگی و تنوع 
هویتی خود، شامل جنبه های ارتباطی، طبیعی و سکونتی خود را هم زمان حفظ 
کرده اند و به این ترتیب ساختار یکپارچه پهنه های سبز و مسیرهای ارتباطی آن، 
به عنوان نمادی از منطقه و شــهر کرج در اذهان مردم کرج و استان های مجاور 
شناخته می شوند.خزانه دار شورای شــهر کرج بابیان اینکه بازسازی کوچه ها و 
معابر خلج آباد، حصار و سرجوب به عنوان مناطقی که بافت فرسوده زیادی را در 
خود جای داده اند از برنامه های فعلی این کمیسیون است، گفت: موضوعاتی که 
مبنای اصلی پیشنهاد انجام طرح موضعی در نواحی خلج آباد، حصار و سرجوب 
هستند، از یک سو مرتبط با لزوم حل مشکات موجود در این منطقه هستند و از 
سوی دیگر، مبتنی بر پتانسیل های ویژه و اهمیت این مناطق در ساختار فراغتی، 

اقتصادی و زیست محیطی شهر هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد؛
غربالگری بیش از 44 هزار نفر در مازندران 

با اجرای طرح شهید سلیمانی
دکتر ســید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 
طرح ســردار شهید سلیمانی اجزای حمایتی ، نظارتی و مراقبتی دارد، گفت: از 
زمان شروع اجرای طرح در  استان در حدود ۲۰۰۰ تیم  مشارکتی در قالب ۲۱ 
قرارگاه عملیاتی متشــکل از نیروهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران، جمعیت 
هال احمر اســتان و مقاومت بسیج ســپاه کربای مازندران توانستند بیش از 
۴۴ هزار نفر را غربالگری کنند و انجام تســت رپید از افراد دارای عائم بیماری 
آغاز شــده اســت .وی همچنین از انجام حدود ۳۰ هزار مورد بازدید نظارتی بر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در سطح استان توسط تیم های سامت مراکز 
بهداشــت، نیروهای داوطلب بسیج و اعضای هال احمر خبرداد و با حمایت از 
طرح پیشنهادی استاندار مازندران مبنی بر افزوده شدن کارکنان دولت به اجزای 
این طرح افزود: بســیاری از شهرها در شرایط قرمز و نارنجی قرار دارند و ادارات 
با یک ســوم یا دو سوم کارکنان فعالیت می کنند که مشارکت ان ها می تواند 
در اجرای طرح کمک کننده باشــد.دکتر موسوی با بیان اینکه باید از پتانسیل 
های خارج از وزارت بهداشــت و درمان در این طرح استفاده کرد، ادامه داد: در 
حال حاضر نیروهای کادر بهداشت و درمان درگیر بیماری کرونا در بیمارستان 
ها هســتند بنابراین باید نیروهای مجری این طرح خارج از وزارت بهداشــت و 
درمان و به صورت داوطلبانه مشارکت داشته باشند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با بیان اینکه حاکمیت سیستم تخصصی بسیار مهم است، گفت: برای 
گرفتن رپیتســت باید الگوی مناسبی داشته باشــیم که بادتوجه به این که در 
استان مازندران پزشک خانواده وجود دارد می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در این طرح ورود ارگان های مختلف در بخش حمایتی موثرتر 
است، افزود: باید افراد حوزه غیر تخصصی در اقدامات حمایتی تمرکز کنند تا نیاز 

افراد بیمار شناسایی شده را برای جلوگیری از تردد رفع کنند.

استانها

وزیرکار خبر از اشتغال مجدد ۴۰درصد از افراد بیمه شده از کرونا 
داد و گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد برای بیکارشدگان 
کرونا مقرری بیمه بیکاری حداقل به اندازه ۵۰ درصد حداقل مزد 
باید پرداخت شود.به گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، مطابق 
آخرین گزارش های مرکز آمار ایران بررسی نتایج حاکی از مشهود 
بودن اثر کووید ۱۹بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل 
مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور 
افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور )جمعیت فعال( با کاهش 
ملموسی مواجه شده است. بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و 
بیش تر نشــان می دهد که ۹,۸ درصد از جمعیت فعال )شاغل و 

بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن 
است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال۹۸، ۱,۱ درصد 
کاهش یافته اســت.در بهار ۹۹، به میــزان ۴۱,۰ درصد جمعیت 
۱۵ســاله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 
شــاغان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نســبت به فصل مشابه 
در ســال قبل )بهار ۹۸( ۳,۷ درصد کاهش یافته است.جمعیت 
شــاغلین ۱۵ساله و بیشــتر در این فصل ۲۲میلیون و ۹۶۳هزار 
نفر بوده که نســبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون 
و پانصد هزار نفر کاهش داشــته است.بخش خدمات، کشاورزی، 
صنعت و ســاختمان ۴ حوزه اقتصادی اشتغالزای کشور هستند.

بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که 
دربهار ۹۹، بخش خدمات با ۴۹,۷درصد بیش  ترین سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت 
با ۳۱,۸ درصد و کشــاورزی با ۱۸,۶ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری 
جوانان ۱۵تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۴,۵ درصد از فعاان 
این گروه ســنی در بهار ۹۹ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی 

نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )بهار ۹۸( ۲,۰ درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ 
بیکاری گروه سنی ۱۸تا ۳۵ساله نیز نشان می دهد که در بهار ۹۹، 
۱۶,۷درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در 
حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد 
این نرخ نسبت به بهار ۹۸، به میزان ۱,۵ درصد کاهش یافته است.

طبق گــزارش های مختلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس, 
حدود ۲تا۶میلیون نفر در جریان کرونا بیکار شدند و شغل خود را 
از دست دادند که اکنون وزیرکار خبر از اشتغال مجدد ۴۰ درصد از 
افراد بیمه شده از کرونا داده است. محمد شریعتمداری, وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در مورد آخرین آمار بیکاری نیز گفت: مرکز 
آمار ایران به عنوان مرجع آمار، نرخ بیکاری را اعام می کند؛ البته 
به دلیل شرایط کرونا در کشور، فشار زیادی بر نیروی کار به ویژه 
بر بخش خدمات وارد شد و ما سعی کردیم این فشارها به حداقل 
کاهش پیدا کند و در این زمینه سامانه ای برای افراد بیکارشده از 
کرونا طراحی کردیم، البته ۴۰ درصد از افراد بیکار شــده از کرونا، 
اشتغال مجدد پیدا کردند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد 

تشکیل کمیته دستمزد کارگران در سال آینده نیز گفت: جلسات 
کمیته های مزد به صورت مستمر برگزار می شود و در مورد پیشنهاد 
مزد منطقه ای، بررســی دستمزد موضوعی و سایر مباحث برگزار 
می شود، اما تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده معمواً به 
روزهای پایان سال موکول می شود، به خاطر اینکه شاخص  بهای 
خرده فروشی کااها و خدمات در کشور در روزهای پایان سال به و 
اقعیت نزدیک تر می شود و سعی می کنیم به گونه ای انتخاب شود 
که فشار کمتری به کارگران وارد شود.وی در مورد گایه کارگران 
در پرداخت بیمه بیکاری و اینکه عده ای می گفتند بیمه بیکاری به 
صورت علی الحساب گرفته اند، گفت: در شرایط طبیعی، کسانی که 
به صورت اجباری بیکار می شوند و مشمول بیمه بیکاری می شوند، 
مسیر قانونی خود را طی می کنند، اما با بیکار شدن عده زیادی از 
کارگران به خاطر کرونا، با دو قانون بیمه بیکاری و نیز قانون مصوبه 
ســتاد ملی کرونا مواجه شدیم که در قانون بیکاری مواد ۶ و ۷ در 
مورد مقرری بیمه بیکاری تصمیم گرفته می شــود، اما ستاد ملی 
مقابله با کرونا مصوب کرد برای بیکارشدگان حداقل به اندازه ۵۰ 

درصد حداقل مزد باید پرداخت شود.

 کرونا خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی ها 
را کاهش داد

میزان خرید خانه در ترکیه از ســوی اتباع ایرانی در ماه نوامبر نسبت به ماه سپتامبر ۴۸ 
واحد کاهش یافت.به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، به دنبال شــیوع کرونا در ترکیه،  
تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه کاهش داشــته است؛ به گونه ای که طبق 
اعام مرکز آمار این کشــور،  در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر، میزان خرید خانه توســط اتباع 
خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۵ درصد 
کاهش داشته و به ۵۶۴۲ واحد رسیده است. شیوع کرونا و کاهش ارزش پول ملی از جمله 
دایل اصلی کاهش خرید خانه توســط خارجی ها در ترکیه بوده است. استانبول محبوب 
ترین شــهر برای خرید خانه توسط اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۲۴۴۳ مورد از کل 
معامات مسکن صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط به این شهر بوده است. پس از 
استانبول نیز شهرهای آنتالیا با ۸۹۳ مورد و آنکارا با ۲۹۷ مورد، محبوب ترین شهرها برای 
خرید خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده اند. به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این مدت 
اتباع ایرانی با خرید ۸۷۶ واحد خانه، دومین گروه بزرگ خریدار خارجی مســکن ترکیه 
بوده اند و عراقی ها با خرید ۸۷۶ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شــهروندان روسی با 
خرید ۴۳۴ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده اند. در مجموع 
۱۲ ماه منتهی به ســپتامبر امسال ۱۱۲ هزار و ۴۸۳ مورد فروش ملک در ترکیه به ثبت 
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. 

شریعتمداری؛
بیکارشدگان کرونا 
حقوق می گیرند
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استانها

وزیر نیرو:گزیده خبر

پتانسیل باای ایران در بازار توسعه انرژی های تجدیدپذیر
وزیر نیرو با اشــاره به بازار توســعه انرژی های تجدیدپذیر ایران 
گفت: با اتکا به پتانسیل باای منابع انرژی های تجدیدپذیر اعم 
از خورشیدی، بادی، زیســت توده، زمین گرمایی و غیره، وزارت 
نیرو به منظور تحقق سیاست ها و اسناد باادستی در برنامه های 
توسعه ای جمهوری اسامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه ریزی کرده است.

رضــا اردکانیان دیروز چهارشــنبه در پیام ویدئویی به پنجمین 
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و دومین جایزه ملی انرژی های 
تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه امیدوارم نتایج گفتگوها و تعامات 
دراین نمایشــگاه و کنفرانس بین المللی بتواند افق جدیدی در 
مسائل انرژی کشور بگشــاید، اظهار کرد: امروزه اهمیت انرژی 
در عرصه بین المللی و توســعه کشورها دوچندان شده است. از 
مهم ترین رفتارهای دهه های پیش رو، توســعه  استفاده از برق 
به عنوان جایگزین برای ســایر حامل های انرژی است، به گونه ای 
که ظرفیت تولید و مصرف برق به بیش از دو برابر افزایش خواهد 
یافت.وی افزود: یکی از رخدادهای مهم حوزه انرژی، تامین وجه 
غالب برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک اســت؛ اگرچه 
نفــت و به خصوص گاز طبیعی همچنان در فضای گســترده ی 
نیــاز به انرژی حضور فعال دارنــد ولی نقش تبدیل آنها به کاا، 
همچون محصوات پتروشیمی وجه پررنگ تری در عرصه نفت 
و گاز خواهند بود.وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: در سال های اخیر 
بازار انرژی های تجدیدپذیر و نیز چارچوب سیاســت های حاکم، 
به سرعت درحال توسعه و پیشرفت بوده و تحقق 177 گیگاوات 
ظرفیت نصب شده ی جدید با سرمایه گذاری جهانی بیش از 282 
میلیارد داری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در ســال 2019 
میادی )با 1درصد افزایش نســبت به سال قبل از آن( مجموع 
ظرفیت جهانی نصب شــده نیروگاه های تجدیدپذیر به دو هزار 
و 533 گیگاوات رسیده اســت.به گفته اردکانیان، نیروگاه های 
بادی و خورشــیدی به ترتیب با 622 و 584 گیگاوات بیشترین 
ظرفیت را در بین منابع انرژی های تجدیدپذیر به خود اختصاص 
داده اند.وی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در سناریوی 
نقشه راه انرژی های تجدیدپذیر، گفت: بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته در ســناریوی نقشــه راه انرژی هــای تجدیدپذیر 
)REmap( که از ســوی آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر 
)IRENA( ارائه شده، سهم انرژی های تجدیدپذیر »تا سال2030 
میادی می تواند بــه بیش از 30 درصد در ســبد انرژی دنیا« 
برســد که این امر در سایه تکنولوژی هایی که در حال حاضر در 
دسترس هســتند امکان پذیر است که »افزایش بهره وری انرژی 
و همچنین بهبود دسترســی به انرژی می تواند سهم انرژی های 
تجدیدپذیر را در ترکیب انرژی جهانی به 36 درصد هم برساند«.

وزیر نیرو تصریح کــرد: جهان در حال تحول در بخش انرژی از 
یک سیستم مبتنی بر انرژی های فسیلی به سیستمی متشکل 
از انرژی های تجدیدپذیر اســت و تقریباً هر کشوری متناسب با 
محدوده جغرافیایی اش قــادر به مهار انرژی های تجدیدپذیر در 
حــوزه جغرافیایی خــود خواهد بود که این امــر می تواند تأثیر 
عمیقی بر اقتصــاد جهانی بگذارد.وی افــزود: از طرف دیگر از 
نظر ژئوپلیتیک، تجارت نفت و گاز بر پایه و اســاس سیســتم 
ژئوپلیتیکی کنونی مســتقر در دنیا بوده و بیشــتر کشورهایی 

که تولیدکننده سوخت های فسیلی می باشند درگذشته اقتصاد 
خود را برروی این منابع اســتوار و اداره نموده اند و لذا ضرورت 
دارد الگوی جدیــد و متنوعی برای اقتصاد خود انتخاب نمایند.

اردکانیــان اضافه کــرد: این امر عاوه بر آنکــه دغدغه ای برای 
این کشــورها به حساب می آید، فرصت عظیمی برای کشورهای 
تولیدکننده سوخت فسیلی نیز است، زیرا بسیاری از آن ها از نظر 
منابع انرژی های تجدیدپذیر نیز غنی هســتند، بنابراین فرصتی 
برای آن ها وجــود دارد تا بتوانند به عنــوان بازیگر فعال بخش 
انرژی  باقی بمانند.او یادآور شــد: اضافه شدن منابع انرژی های 
تجدیدپذیر به منابع ســوخت های فسیلی، موجب می شود که 
دنیا به سرعت شــروع به حرکت به سمت تغییر ماهیت انرژی 
از نوع ســنتی آن به فن آوری های جدید بنماید و در این راستا 
و درک مقیــاس این تحول انرژی و پررنگ تر شــدن از هر زمان 
دیگری در بازه آینده، ضرورتی غیرقابل انکار اســت.وزیر نیرو با 
اشــاره به بازار توســعه انرژی های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان 
کرد: با اتکا به پتانســیل باای منابع انرژی های تجدیدپذیر اعم 
از خورشــیدی، بادی، زیســت توده، زمین گرمایی و غیره وزارت 
نیرو به منظور تحقق سیاست ها و اسناد باادستی در برنامه های 
توسعه ای جمهوری اسامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه ریزی کرده است.

وی افزود:«حمایــت از بخش خصوصی« برای توســعه کاربرد 
انرژی هــای تجدیدپذیر )100 درصــد نیروگاه های تجدیدپذیر 
ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حال انجام است(، عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر 
با شرایط مناســب، حمایت از تولیدکنندگان با هدف« انتقال و 
بومی ســازی فن آوری های« انرژی هــای تجدیدپذیر، »حمایت 
از مراکز تحقیقاتی« جهت توســعه برنامه های تحقیقاتی برای 

فن آوری های رقابت پذیر و فراهم کردن زمینه »دسترسی به برق 
پایدار در مناطق دورافتاده و روســتاها« با نظارت شــرکت های 
زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله این اقدامات اســت.اردکانیان با 
اشــاره به رویکرد جدید وزارت نیرو برای تحقق بیشــتر اهداف 
بهره وری انرژی برق و توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر، گفت: 
»سیاســت توأمان تولید و مصرف بهره ورانه انرژی برق« که از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در این خصوص اباغ اخیر مصوبه 
»طرح برق امید« گواه بر این ادعا اســت.وی افزود: در این طرح 
از یک سو مصرف کنندگان با استفاده از »روش های بهره ورانه و 
راهکارهــای مدیریت انرژی«، مصرف بــرق خود را منطقی و از 
مزایای اقتصادی آن بهره مند خواهند شد، و از سوی دیگر استفاده 
از »مولدهای کوچک خورشیدی خود تأمین«راهکاری است که 
ضمن مشــارکت مردم با وزارت نیرو در تولید برق پاک، فرهنگ 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف انرژی در جامعه 
را به سرعت گسترش خواهد داد.بنا بر اعام وزارت نیرو، این مقام 
مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تاکنون 
شاهد بهره برداری از حدود 850 مگاوات نیروگاه های انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک بوده ایم، خاطرنشان کرد: نیروگاه های مذکور از 
طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی )بیش از 
160 شرکت فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر( در اکثر قریب 
به اتفاق اســتان های کشور ایران توسعه یافته اند.وزیر نیرو اضافه 
کرد: ظرفیت مذکور شــامل چهار هزار و 500 واحد سامانه های 
کوچک مقیاس )پشت بامی( خورشیدی است که تماماً در مناطق 
محروم و کم برخوردار کشــور احداث شــده اند و همچنین 260 
مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال احداث بوده که پیش بینی 
می شود اکثر آن ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم به بهره برداری 
برسند.وی با اشــاره به اقدامات توسعه ای تجدیدپذیر با احداث 

نیروگاه بادی در منطقه پر پتانســیل بادی )میل نادر، اســتان 
سیستان و بلوچستان( یادآور شد: »استفاده از ظرفیت خدادادی 
طبیعی« در این منطقه برای تولید و تأمین برق موردنیاز منطقه 
که با ایجاد یک زیرســاخت ازجمله احداث خط 400 کیلوولت 
توسط دولت برای انتقال توان تولیدشده توسط نیروگاه های بادی 
بخش خصوصی به شبکه که در فاز اول 50 مگاوات تا پایان دولت 
دوازدهم، و توسعه آن تا هزار مگاوات، می تواند مشوق خوبی برای 

رشد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در آن منطقه باشد.
اردکانیــان ادادمــه داد: ایــن کنفرانس بین المللــی که در آن 
صاحب نظران انرژی از ایران و ســایر کشــورها گرد هم آمده اند 
فرصتی مغتنم برای بررســی تبادات علمــی، فنی و اقتصادی 
مرتبــط با انرژی و میزان جهت دهی به این تبادات و همچنین 
استفاده از مزایای توافق نامه های بین المللی در زمینه تأمین انرژی 
پایدار برای ایران و تقویت »امنیت منطقه ای« از طریق توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی موردنیاز کشورها است.

 او تاکیــد کرد: بــا توجه به موقعیت خــاص جغرافیایی ایران 
و وجــود تقاضای فراوان به برق و انرژی در اغلب کشــورهای 
هم جوار، ابــاغ مصوبه »صادرات برق تجدیدپذیر« از ســوی 
وزارت نیرو و حمایت از آن، یکی دیگر از اقدامات مهمی است 
که زمینه را برای همکاری هــای بین المللی فراهم کرده تا »از 
طریق سرمایه گذاری شرکت های خصوصی داخلی، خارجی و 
یا مشترک« بر روی پتانسیل های جذاب انرژی های تجدیدپذیر 
ایران، برق تولیدی را به کشورهای همسایه صادر کنند.وی اضافه 
کرد: ازآنجا که یکی از دستاوردهای این کنفرانس شبکه سازی 
شــرکت های داخلی و خارجی است، انتظار می رود این فرصت 
بالقوه مورد استفاده واقع شود تا از طریق انعقاد موافقت نامه ها 
و قراردادهای همکاری بین شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی 
با بخش خصوصی داخلی در زمینه  »توســعه انواع نیروگاه های 
تجدیدپذیــر و صادرات برق« آن ها بالفعل شــود.وزیر نیرو در 
خصوص این کنفرانــس بین المللی عنوان کرد: بدون شــک 
فرامــرزی بودن کنفرانــس بین المللــی تجدیدپذیر زمینه ی 
مناســبی را برای همکاری های بیشتر میان جمهوری اسامی 
ایران و سایر کشورها در زمینه  مسائل »آموزشی، انتقال تجربه 
و انتقال دانش فنی در حــوزه انرژی های تجدیدپذیر« را بین 
طرفین فراهم می کند و این در حالی اســت که یکی از عوامل 
مؤثر بر امنیت منابع انرژی، استفاده از آخرین تکنولوژی ها برای 
بهره برداری از این منابع اســت.وی پتانسیل ایران را در منابع 
انواع انرژی های تجدیدپذیر باا دانست و خاطرنشان کرد: کشور 
ایران می تواند در رشد تولیدات علمی و فناوری در سطح جهان 
سهم بسزایی در این رشد داشته باشد.به گفته اردکانیان جایزه 
ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران ضمن تشویق و ترویج استفاده 
حداکثری از انرژی های تجدیدپذیر در میان بدنه جامعه، باعث 
تقویت همکاری گروه های ذی نفع در این حوزه شده و منجر به 
پیشرفت بیش  از پیش این اکوسیستم می شود.این مقام مسئول 
در پایان گفت: امیدوارم اعطای جایزه به الگوهای برتر و موفق 
ملی در این عرصه موجب ایجاد انگیزه، گســترش ارتباطات و 
همکاری های علمــی، صنعتی، تجاری و اجرایی در ســطوح 

کشوری، منطقه ای و جهانی شود.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کشور:
چهار میلیون مشترک آب رایگان دریافت 

خواهند کرد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب کشــور اظهار داشــت: در طــرح آب امید 
مشترکین به سه دسته خوش مصرف، کم مصرف و بد مصرف تبدیل می شوند. 
مشــترکینی که تا 30 درصد الگوی مصــرف را رعایت کنند تخفیف صد در 
صدی برخواردار خواهند شد. حمیدرضا جانباز در نشست اطاع رسانی آغاز به 
کار رســمی طرح آب امید اظهار داشت: اصاح الگوی مصرف با مصوبه هیات 
وزیران و در قالب طرح آب امید اجرا خواهد شد.وی با اشاره به بودجه 1400 
گفت: به رغم محدودیت های مالی دولت در بودجه سال آتی 36 درصد افزایش 
را در بخش آب و فاضاب شاهد هستیم که نشان می دهد دولت به طرح های 
زیربنایی آب و فاضاب توجه دارد. امیدواریم با حمایت مجلس به ســرانجام 
برســد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کشور با اشاره به طرح تشویق اصاح 
مصرف و حمایت از مشــترکین کم مصرف جهــت ترغیب به کاهش مصرف 
همزمان با طرح برق امید تهیه شد تصریح کرد: ترجیح وزارت نیرو این بود که  
برق امید در اولویت باشد و طی هفته های گذشته با مصوبه دولت اصاح الگوی 
مصرف آب هم در دستور کار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: هیات وزیران در 
راســتای طرح آب امید چهار تکلیف را در مصوبه تعیین کرده که اولین مورد 
مربوط به صورت حساب مشترکینی است که یک سوم الگوی مصرف، مصرف 
آ ب داشته باشند تخفیف صد در صدی اعمال خواهد شد.جانباز افزود: در سال 
94 مصوبه ای به نام قانون توســعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی 
کشــور داشــتیم که دولت مکلف به تهیه الگوی مصرف آب شود باید در نظر 
داشت که کشــور ما به لحاظ اقلیمی متنوع است بنابراین میزان مصرف آب 
متفاوت خواهد بود.وی تاکید کرد: طبق مصوبه یاد شــده مشترکین مناطق 
سردســیر که الگوی سرانه مصرف شان در هر ماه 13 متر مکعب و در مناطق 
گرمســیر 18 متر مکعب محاسبه شده است و به طور متوسط میزان مصرف 
برای هر نفر در هر ماه 15 متر مکعب در نظر گرفته شــده اســت.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب کشور تاکیدی کرد: بر اساس مصوبه چنانچه مشترکین 
الگوی مصرف را رعایت کنند با تخفیف صد در صد مواجه خواهند شد. الگوی 
مصرف 15 متر مکعب تعیین شــده و متوسط بعد خانوار 3.4 نفر خواهد بود 
بنابراین حدود 53 لیتر برای هر نفر در روز محاسبه خواهد شد که بنا به تعریف 
ســازمان جهانی بهداشت این میزان آب نیاز مشترکین را رفع خواهد کرد.وی 
تاکید کرد: طبق مصوبه اگر مشترکین یک سوم الگوی تعیین شده آب مصرف 
کنند با تخفیف صد در صدی صورت حســاب مواجه خواهند شــد البته این 

تخفیف شامل سکونت گاه های غیردائم و باغ ویاها نمی شود.

 همزمان در سراسر کشور برگزار می شود
 مانور سراسری اصاح ولتاژ شبکه توزیع 

برق اصفهان
مهندس حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان  گفت 
: مانور سراســری اصاح ولتاژ شبکه در محدوده امور برق منطقه 10 شرکت 
توزیع برق اصفهان در پل تمدن خیابان شهید خزائی خیابان کوشش روز پنج 
شــنبه 27 آذر اجرا خواهد شد وی در ادامه گفت :این مانور در سراسر کشور 
در روزهای 27 و 28 آذر ماه به منظور ســنجش میزان آمادگی پرسنل شاغل 
در صنعت برق با رعایت پروتکل های بهداشــتی اجرا خواهد شــد و اصفهان 
نیــز به عنوان یک بخش بزرگی در این مانور حضــور جدی و پررنگ خواهد 
داشت. مدیر عامل و رییس هیات مدیره  در ادامه تصریح کرد : اصاح ساختار 
و بهینه ســازی شبکه های توزیع ،اصاح و بهبود ولتاژ شبکه های توزیع برق 
،ایجاد ظرفیت جدید به منظور نیرو رسانی به مشترکین منطقه ،اصاح سیستم 
روشنایی معابر ،متعادل سازی بار ترانســفورماتورهای توزیع موجود ،افزایش 
قابلیت اطمینان شــبکه ،ارتقا سطح آمادگی پرسنل به منظور مقابله با بحران 
های احتمالی ،کاهش خاموشــی ها و انرژی توزیع نشده ،استفاده هدفمند از 
بودجه و اعتبارات و آراستگی ظاهری شبکه و مبلمان شهری از اهداف برگزاری 
این مانور بوده اســت وی با بیان اینکه این مانور از ساعت 8:30دقیقه روز پنج 
شنبه 27 آذرماه آغاز می شود گفت : در این پروژه اصاح شبکه ،تبدیل شبکه 
سیم به کابل خود نگهدار ،احداث پست هوایی،اصاح سیستم روشنایی معابر 
،تعویض کابل سرویس ،اصاح انشعاب،اصاح ولتاژ و تعادل بار و نصب سیستم 
اتصال زمین شبکه انجام می شود .این مقام مسئول خاطر نشان کرد :در این 
مانور 5 اکیپ مشارکت می کنند  که شامل 4 اکیپ خط سرد و یک اکیپ خط 
گرم دربرق منطقه 10 می باشد و 8 اکیپ در دیگر مناطق مشارکت خواهند 
داشت .وی به ماحظات ایمنی اجرا اشاره کرد و گفت :کامل بودن لوازم ایمنی 
فردی ،گروهی خود نمادی از اهمیت جایگاه ایمنی در اجرایی شدن تمام پروژه 
های فنی و مهندسی  می باشد .وی ابراز داشت :در برگزاری این مانور سازمانها 

و نهادهایی از جمله پلیس راهور و اورژانس حضور خواهند داشت

سرپرست شرکت گاز استان مازندران:
مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند

 سرپرست شرکت گاز اســتان مازندران از مشترکان 
گاز طبیعی درخواست نمود با توجه به برودت هوای 
سرد در شمال و شمال شرق، مدیریت مصرف و صرفه 
جویی را در راســتای تامین گاز پایدار در دستور کار 
قرار دهند.حمزه امیرتیموری با اشاره به اهمیت رعایت 
مصرف بهینه گاز طبیعی در سازمان ها و بیان این مطلب، گفت: رعایت توصیه 
ایمنــی و مصرف بهینه منابع انرژی بخصــوص گاز طبیعی در ادارات دولتی، 
امری ضروری و مهم اســت.وی ادامه داد: براساس ماده 43 قانون بودجه سال 
99، ادارات و ارگان های دولتی مکلفند در سال جاری با راهکارهای عملی 10 
درصد از مصرف گاز طبیعی را کاهش دهند و برای رصد این مصوبه، شــرکت 
گاز استان مازندران گروه پایش انرژی را تشکیل داده است.امیرتیموری افزود: 
بــا توجه به اهمیت تامین پایدار گاز طبیعی و پیش بینی های صورت گرفته 
مبنی بر کاهش دمای اســتان در روزهــای آینده و افزایش میزان مصرف گاز 
طبیعی، مصرف بهینه گاز طبیعی و رعایت نکات ایمنی توســط مشترکان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اشاره 
به اینکه دمای رفاه اتاق ها بین 18 تا 21 درجه ســانتیگراد تعیین شده است 
اظهار کرد: اســتفاده از دماسنج برای تنظیم دمای اتاق، استفاده از پرده های 
ضخیم، پوشــیدن لباس گرم در منزل و عایقکاری موتورخانه ها از ساده ترین 
راهکارهای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی است.امیرتیموری افزود: در حال 
حاضر بیش از یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار مشترک از خدمات شرکت 

گاز مازندران بهره مند هستند.

ضرر چند ده میلیارد داری ایالت های 
آمریکا از سیاست انرژی بایدن

یافته های یک مطالعه نشان داد ممنوعیت لیزینگ برای حفاری جدید 
نفت و گاز در زمینهای فدرال باعث از دســت رفتن 8.1 میلیارد دار 
درآمد مالیاتی و 34.1 میلیارد دار سرمایه گذاری در هشت ایالت غربی 

آمریکا در مدت پنج سال آینده می شود.
این مطالعه به ســفارش ایالــت وایومینگ انجام گرفــت که یکی از 
بزرگترین ایالتهای تولید نفت و گاز در آمریکاســت و هدف آن اعمال 
فشار بر کمپین جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکاست که قول 
داده است لیزینگ زمینهای فدرال برای حفاری جدید نفت و گاز را در 
راســتای مقابله با تغییرات جوی ممنوع کند.مارک گوردون، فرماندار 
وایومینگ در یک کنفرانس مطبوعاتــی مجازی نتایج این مطالعه را 
اعام و اظهار کرد پیش بینیهای اقتصادی برای وایومینگ به صراحت 
نگران کننده هستند.سیاست ممنوعیت حفاری بیش از همه به ضرر 
وایومینگ و نیومکزیکو خواهد بود که بیشــترین فعالیت حفاری در 
زمینهای فدرال انجام می گیرد. بدون لیزینگ جدید، این ایالتها فرصت 
درآمدزایی از چاههای جدید در زمینهای فدرال را از دست می دهند. 
در نتیجه این ایالتها تا سال 2025 ساانه به ترتیب 304 میلیون دار 
و 946 میلیون دار درآمد مالیاتی از دست خواهند داد.طبق نتایج این 
بررسی، ضرر ساانه درآمد و سرمایه گذاری تا سال 2040 که صنعت 
نفت و گاز بهره وری بیشــتری پیدا کرده و قیمتها رشــد می کنند، 
افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود ضرر سرمایه گذاری بین سال 

2036 تا سال 2040 به 164.5 میلیارد دار می رسد.

ساخت بزرگترین پارک انرژی 
تجدیدپذیر جهان در هند

نخست وزیر هند پروژه ساخت مگاپارکی با ظرفیت تولید 30 گیگاوات 
انرژی تجدیدپذیر که بزرگترین تاسیســات انرژی تجدیدپذیر جهان 
خواهد بود را افتتاح کرد.، دفتر نارندرا مودی، نخســت وزیر هند اعام 
کرد پارک انرژی تجدیدپذیر هیبریدی در منطقه کاچ ایالت گجرات، 
بزرگتریــن پارک تولید انرژی تجدیدپذیر در این کشــور خواهد بود.

خبرگزاری فرانــس پرس به نقل از نارندرا مودی نوشــت: این پارک 
انرژی تجدیدپذیر هیبریدی با تولید 30 هزار مگاوات نیرو، بزرگترین 
تاسیســات انرژی تجدیدپذیر در جهان خواهــد بود.طبق اعام دفتر 
نخســت وزیر هند، این پارک در زمینی به مســاحت 72600 هکتار 
احداث می شود و یک منطقه اختصاصی برای تاسیسات ذخیره انرژی 
بادی و خورشــیدی و یک منطقه انحصاری بــرای تولید انرژی بادی 

خواهد داشت.

رییس اوپک در اظهاراتی مجددا تاکید کرد 
این گروه نباید برای افزایش تولید در اوایل 
سال آینده تعجیل کند و تقاضا برای انرژی 
با ادامه شیوع ویروس کرونا در سراسر نقاط 

جهان ضعیف مانده است.
 عبدالمجید عطــار، وزیر انرژی الجزایر که 
امســال ریاســت دوره ای اوپک را برعهده 
دارد، در مصاحبه بــا بلومبرگ اظهار کرد: 
هیچ تضمینــی وجود ندارد که این گروه و 
متحدانش حتی پــس از توافق ماه جاری 
برای افزایش تدریجی تولید، تولید نفت را 
تا آوریل دو میلیون بشــکه در روز افزایش 
دهند.نفت برنت تحــت تاثیر اعام توزیع 
واکســنهای کووید 19، از ابتــدای نوامبر 
تاکنــون بیش از 33 درصد رشــد قیمت 
داشــته و به 50 دار در هر بشکه رسیده 
اســت. با این حال از ابتدای ســال 2020 
تاکنون 24 درصد کاهش نشــان می دهد. 
همزمان با افزایش مــوارد ابتا در آمریکا 
و تشــدید قرنطینه در بخشــهایی از اروپا، 

اوپک در گزارش ماهانه دسامبر که دوشنبه 
هفته جاری منتشــر شد، پیش بینی خود 
از مصرف جهانی سوخت در سه ماهه اول 
سال 2021 را به میزان یک میلیون بشکه 

در روز کاهش داد.
عطار گفت: با وجود ســیگنالهای مثبت و 
بهبود قیمتهای نفت، تصور می کنم ما باید 
خیلی محتاط باشیم. در بهترین سناریوی 
ممکن می توانیم تولید روزانه را تا آوریل دو 
میلیون بشکه افزایش دهیم. اما این موضوع 
به خودی خود یک هدف نیست. آنچه که 
مهم اســت اطمینان از تداوم روند کاهش 
مازاد ذخایر جهانی نفت و قرار داشــتن در 
مســیر ثبات پایدار بازار نفت اســت.گروه 
اوپک پاس تصمیم گرفته است در ژانویه 

تولیدش را 500 هزار بشکه در روز افزایش 
دهد و ســپس برای تصمیم گیری درباره 
اقدامات بعدی، نشســتهای ماهانه برگزار 
کنــد. این گروه در آوریل کــه اوج بحران 
شــیوع ویروس کرونا بود، با هدف تقویت 
قیمتها، موافقت کرده بود محدودیت عرضه 
9.7 میلیون بشکه در روز را به اجرا بگذارد 
و در تسهیل مرحله ای محدودیت عرضه، 
تولید نفت را در ژانویه سال 2021 به میزان 

دو میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
نشســت مجازی بعدی وزیران انرژی این 
گــروه در چهارم ژانویه برگزار می شــود و 
ممکن اســت شــاهد تنش دیگری میان 
اعضایی باشــد که خواهــان افزایش تولید 
برای تقویــت اقتصادهای رکودزده شــان 

هستند. عربستان ســعودی که بزرگترین 
عضو اوپک اســت در نشست ماه جاری با 
امــارات متحده عربی که بــه پایین بودن 
ســهمیه تولیدش معترض بود، درگیر شد. 
ســایر اعضا مانند عــراق، نیجریه و آنگوا 
از زمان اجــرای توافق کاهش تولید اوپک 
پاس از ماه مه، ســهمیه تولیدشان را به 
دفعات نقض کــرده اند.با این حال رییس 
اوپک گفت: اوپک پاس در آســتانه ورود 
به ســال 2021 متحد است. بحرانی که ما 
امسال تجربه کردیم، به نظر من همکاری را 
تحکیم کرد و بر این باورم که یک چارچوب 
پایــدار و بلندمدت برای همکاری بنا کرده 
ایم.وی از روســیه بابت محدودیت عرضه 
ای که برعهده گرفته است با وجود این که 
کاما به اهداف تولیدش پایبند نبوده است، 
تمجید کرد و گفت: نرخ پایبندی روسیه به 
توافق کاهش تولید از ماه مه ســال 2020 
بین 95 تا 98 درصد بوده و این آمار بسیار 

رضایت بخش است.

مخالفت رییس اوپک با افزایش 
شتابزده تولید نفت
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گزیده خبر رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران حدود یک هفتم ترکیه است
رییس انجمن ســرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی 
اظهار کرد: ما می توانســتیم ســاانه 40 تا 50 میلیارد دار 
ســرمایه گذاری خارجی جذب کنیم اما بــه دلیل تحریم ها، 
عدم ارتباط، نبود اعتمــاد تجاری و غیره وضعیت ما مطلوب 
نیست.سیدحسین ســلیمی در مورد همایش تجاری ایران و 
اروپا که روز گذشــته به تعویق افتاد اظهار داشت: در اینگونه 
همایش هــا اطاعاتی در مورد وضعیت امروز تجاری کشــور 
به کســانی که می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند داده 
می شود. این اطا ع رســانی ها می توانند به جذب شرکت ها و 
سرمایه گذاران شود. این همایش می توانست بازده خوبی برای 
کشور داشته باشد اما متاســفانه به دایلی برگزار نشد. زیان 
این وضعیت به فعالین اقتصادی کــه می خواهند با اروپا کار 
کنند و طرف تجاری خود را پیدا کنند می رســد.وی در مورد 
وضعیت امروز جذب ســرمایه گذاری خارجی و تاکید بر تاثیر 
این همایش بر آن گفت: این همایش می توانست تاثیر مثبتی 
روی سرمایه گذاری خارجی بگذارد. اگر جذب سرمایه گذاری 
خارجی در دیگر کشــورها 40 تا 50 میلیارد دار یا در ترکیه 
20 میلیارد دار است در کشــور ما این رقم حدود ساانه 3 
میلیارد دار است که رقم بسیار کمی است. ایران در حوزه گاز 
و برق جزو کشورهای اول دنیا است، یکی از مسائل تاثیرگذار 
در صنعت داشتن نیروی انسانی مناسب است، ما افرادی داریم 

که تحصیلکرده و آماده به کار هستند. ما می توانستیم ساانه 
40 تا 50 میلیارد دار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم اما 

بــه دلیل تحریم ها، عدم ارتباط، نبــود اعتماد تجاری و غیره 
وضعیت ما مطلوب نیســت.رییس انجمن سرمایه گذاری های 

مشــترک ایرانی و خارجی ادامه داد: قرار بود بتوانیم از طریق 
صندوق اینستکس واردات داشته باشیم که آن هم میسر نشد، 
خیلی محدود و در حد وارد کردن دارو از آن استفاده می شود.

وی با تاکید بر نقش حل مسائل داخلی بر جذب سرمایه گذاری 
اظهار کرد: ما باید بتوانیم مشکات داخلی خود را حل کنیم 
و ثبات اقتصادی داشــته باشیم. برای مثال اگر کسی بخواهد 
در ایران سرمایه گذاری کند و ببیند که امروز می گویند واردات 
در مقابل صادرات انجام شــود و دو هفته بعد لغو می شود از 
ســرمایه گذاری در ایران منصرف می شــود چون نمی داند به 
پشــتوانه کدام قانون و ثبات باید ســرمایه گذاری کند. ثبات 
اقتصادی همه کشــورها 10-15 ساله است و سرمایه گذاران 
تکلیف خود را می دانند.ســلیمی خاطرنشان کرد:  این حجم 
از بخشنامه ای که در دهه های اخیر صادر شده دلیل بی ثباتی 
اقتصادی است. هیچ گروهی در کشوری که ثبات اقتصادی و 
سیاسی نداشته باشد سرمایه گذاری یا همکاری اقتصادی کند. 
این یک قانون کلی اســت و فقط هم در مورد ایران نیســت. 
کســی که بخواهد با هند هم معامله کند می خواهد بداند که 
آیا این فقط به یک ســال محدود می شــود یا در چند سال 
آینده نیز ادامه دارد. وقتی ســرمایه گذار می فهمد که قوانین 
در ایران چند روز بعد امکان تغییر دارد کمتر کسی تمایل به 

کار خواهد داشت.

 رشد ۸.۱ درصدی اقتصاد کشورهای عضو 
گروه ۲۰ در سه ماهه سوم ۲۰۲۰

ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی اعام کرد که تولیــد ناخالص داخلی 
کشــورهای عضو گروه 20 در سه ماهه سوم سال 2020، ۸.1 درصد رشد کرد 
اما نسبت به دوران قبل از بحران کرونا در سه ماهه آخر سال 201۹، هنوز 2.4 
درصد پایین تر است.به گزارش شینهوا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز 
دوشــنبه اعام کرد که تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو گروه 20 در سه 
ماهه سوم سال 2020، ۸.1 درصد رشد کرد اما نسبت به دوران قبل از بحران 
کرونا در سه ماهه آخر سال 201۹، هنوز 2.4 درصد پایین تر است.بسیاری از 
اقتصادهای گروه 20 پس از افت دو رقمی در ســه ماهه دوم 2020، با رشــد 
دورقمی در ســه ماهه سوم مواجه شدند.ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
در بیانیه مطبوعاتی خود گفت: تولید ناخالص داخلی در هند به دنبال کاهش 
25.2 درصدی در ســه ماهه دوم که شدیدترین رکود اقتصادی ثبت شده بود، 
در سه ماهه سوم به میزان 21.۹ درصد افزایش یافت.تولید ناخالص داخلی در 
فرانسه نیز )با رشد 1۸.7 درصدی پس از کاهش 13.۸ درصدی، ایتالیا )با رشد 
15.۹ درصدی، پس از کاهش 13.0 درصدی( ، ترکیه )با رشد 15.6 درصدی، 
پس از کاهش 10.۸ درصدی(، انگلستان )با رشد 15.5 درصدی، بعد از کاهش 
1۹.۸ درصدی(، آفریقای جنوبی )با رشــد 13.5 درصدی، پس از کاهش 16.6 
درصدی( و مکزیک )با رشــد 12.1 درصدی، پــس از کاهش 17.0 درصدی( 
مواجه شد.ســایر اقتصادهای بزرگ نیز شاهد رشــد اقتصاد خود در سه ماهه 
ســوم 2020 بودند: ۸.۹ درصد در کانــادا، ۸.5 درصد در آلمان، 7.7 درصد در 
برزیل، 7.4 درصد در ایاات متحده، 5.3 درصد در ژاپن، 3.3 درصد در استرالیا، 
3.1 درصد در اندونزی، 2.1 درصد در کره جنوبی، و 1.2 درصد در عربســتان 
سعودی.در این بیانیه آمده است: تولید ناخالص داخلی در کل منطقه G20 به 
طور قابل توجهی زیر ســطح سه ماهه مشابه سال قبل )منهای 2 درصد( باقی 
مانده است، فقط ترکیه و چین به ترتیب رشد مثبت 5.4 و 4.۹ درصدی را به 
ثبت رسانده اند در حالی که انگلستان بزرگترین سقوط اقتصادی )منهای ۹.6 

درصد( را تجربه کرد.

وزارت صمت:
 قیمت لوازم خانگی کاهش می یابد

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: با عرضه اختصاصی ورق های فوادی به تولید کنندگان لوازم خانگی در 
کشور، قیمت لوازم خانگی در بازار کاهش می یابد.» کیوان گردان« افزود: با این 
اقدام انتظار داریم در زمینه کاهش قیمت لوازم خانگی در کشــور تا پایان سال 
جاری گام های اساســی بر داریم.وی با بیان اینکه عرضه اختصاصی ورق های 
فوادی به تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشــور از همین هفته آغاز می شود، 
گفت: در این راستا تمام مسیرهای منتهی به فروش ورق های فوادی در بازار 
ســیاه را بستیم.مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داشــت: در این شیوه جدید عرضه اختصاصی ورق های 
فوادی به تولیدکنندگان لوازم خانگی همانند خودروسازان ادامه خواهد داشت 
و تمام تولیدکنندگانی که پروانه بهره برداری دارند، می توانند با استفاده از این 
فرصت ورق های فوادی مورد نیاز خود را خریداری کنند.گردان با بیان اینکه 
عرضه اختصاصی ورق های فوادی به کاهش قیمت ورق نیز کمک خواهد کرد، 
گفــت: پیش از این تولیدکنندگان نمی توانســتند کمتر از 100 تن در بورس 
فواد خریداری کنند، اما در شیوه نامه جدید تولیدکنندگان لوازم خانگی می 
توانند با حجم کمتری از بورس، ورق های فوادی خریداری کنند.ســخنگوی 
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفت: شیوه نامه فروش فواد 
به تولیدکنندگان لوازم خانگی در بورس نیازمند آیین نامه است و انتظار داریم 
با توزیع فواد ارزانقیمت به روش صحیح، زمینه کاهش قیمت لوازم خانگی در 
بازار فراهم شود.»حمیدرضا غزنوی« افزود: با این شیوه فروش ورق های فوادی 
به تولید کنندگان لوازم خانگی به قیمت مناســب آغاز خواهد شــد و این در 
کاهش قیمت محصوات لوازم خانگی موثر خواهد بود.سخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ایــران اظهار امیدواری کرد: با کاهش قیمت ورق 
های فوادی قیمت لوازم خانگی در بازار از یک تا ســه ماه آینده، برای مصرف 

کنندگان در بازار کاهش یابد.

 قیمت تخم مرغ در روزهای آینده
 کاهش می یابد

معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اظهار کرد: 
رصــد تولید تخم مرغ و عرضه در خرده فروشــی تا رســیدن به قیمت های 
مصوب ادامه خواهد یافت و توزیع تخم مرغ از طریق شبکه های توزیعی شامل 
فروشگاههای مصرف و زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، اصناف و اتحادیه های 
مرتبط انجام خواهد شــد. بــا توجه به تولید مطلوب این کاا شــاهد کاهش 
قیمت ها در روزهای آینده خواهیم بود.ســعید محمدی پور با اشاره به برگزاری 
چهل و هفتمین جلســه کارگروه تنظیم بازار استان تهران، اظهار کرد: در این 
جلســه مصوب شد عرضه تخم مرغ در ســطح خرده فروشی با قیمت مصوب 
ادامه پیدا کند. همچنین با توجه به ثبات بازار مرغ گرم در ســطح شهر تهران، 
مقرر شد مازاد تولید و موجودی درسطح شهرستان های استان توزیع شود.وی 
افزود: با تولید کنندگانی که نهاده دامی دولتی دریافت کرده اما کاای خود را با 
قیمت های مصوب عرضه نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.همچنین 
به گفته این مقام مسئول در جلسه امروز مقرر شده عرضه بشقابی مرغ نیز به 
قیمــت مصوب و با رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام و جلســه توجیهی و 
هماهنگی دراین خصوص توسط معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت برگزار 
و با متخلفان برابر قانون برخورد شــود.اخیرا سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اســتان تهران اعام کرد که با سهمیه داران و فروشگاه های زنجیره ای 
که خارج از عرضه شبکه مرغ، به بهانه فروش قطعه بندی مرغ، آن را بااتر از نرخ 
مصوب می فروشند برخورد می شود و در صورت تداوم روند قطعه بندی و فروش 
با نرخ جدید در فروشگاه های زنجیره ای، عرضه این محصول در این مراکز قطع 
می شود.محمدی پور در پایان گفت که گزارش روند قیمت کااهای اساسی در 
سطح عرضه حاکی از افزایش قیمت موز، هندوانه، شیر خام و استیک خودرو 
و کاهش و ثبات سایر قیمت ها است. از اوایل آذر ماه  قیمت هر کیلو مرغ گرم 
در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش از 30 هزار تومان رسید. این در 
حالیست که اواخر مهر ماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم 
مرغ گرم را 20 هزار و 400 تومان تصویب کرده بود. در نهایت مقرر شــد برای 
تنظیــم بازار این محصول، مرغ منجمد به قیمــت هر کیلو 15 هزار تومان در 
فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده 
مــرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی 1۸ هــزار و 500 تومان در میدان اصلی و 
اقماری میوه و تره باره شهرداری توزیع شود و سهم استان تهران روزانه تا سقف 
300 تن مرغ گرم تعیین شــده است. در نهایت با آغاز هفته جاری قیمت مرغ 
در خرده فروشی های سطح شهر تهران به 22 تا 24 هزار و۹00 تومان رسید.

دبیر انجمن قطعه ســازان با تشریح بسته 
پیشنهادی به ســران قوا برای حمایت از 
صنعت خودرو، گفت: آزادسازی قیمت 45 
درصد خودروها و تعیین قیمت 55 درصد 
باقی خودروها توســط شورای رقابت مد 
نظر است.مازیار بیگلو با اشاره به پیگیری 
طرح قیمت گذاری خودرو در جلساتی با 
راهبری ســازمان گسترش، اظهار داشت: 
این طرح بر مبنــای اصاح طرح مجلس 
تهیه شده است.وی ادامه داد: طبق طرح 
مجلــس ابتدا قرار بود خــودرو در بورس 
عرضه شــود، اما این طرح به مرور اصاح 
شــد و در حال حاضر به سمتی رفته که 
55 درصــد خودروهای تولیدی توســط 
شــورای رقابت قیمت گذاری شوند و این 
کار بر مبنای اسناد و مدارک خودروسازان 
صورت خواهد گرفت. در عین حال، قیمت 
45 درصد باقی خودروها خارج از شورای 
رقابت و توسط هیأت مدیره شرکت های 
خودروساز تعیین خواهد شد.دبیر انجمن 
قطعه ســازان با بیان اینکه رئیس شورای 
رقابــت چند روز پیش اعام کرده بود که 
هنــوز زمان برای بررســی این طرح نیاز 
داریم، گفت: تقریباً همان لیســت اعامی 
شــورای رقابت مدنظر سازمان گسترش 
اســت یعنی قرار شــد قیمت یکســری 

خودروهــای اکچری و با رده قیمتی باا 
توسط خودروسازان تعیین شود و قیمت 
خودروهای پر تیراژ توسط شورای رقابت 
اعام شود.بیگلو تصریح کرد:  به این ترتیب 
قیمت خودروهای پر تیراژ مانند تیبا، پژو 
405، پژو پارس و برخی انواع ســمند که 
توسط طبقه متوســط جامعه خریداری 
می شــوند به وسیله شورای رقابت تعیین 
خواهد شد.وی تصریح کرد: طبق آخرین 
جلسه ای که طی هفته جاری در سازمان 
گســترش برگزار شــد، مدارک ازم ارائه 

شــد و رئیس شــورای رقابت نیز تقریبا 
توجیه شد که پایه قیمتی خودروها باید 
اصاح شــود. در همین راســتا قرار شد 
آقای شیوا)رئیس شورای رقابت( دوشنبه 
هفته جاری پاســخ نهایی را بدهد، ولی تا 
این زمان هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم 
و شنیدیم که رئیس شورای رقابت اعام 
کرده که به زمان بیشــتری برای بررسی 
موضوع نیاز دارد.دبیر انجمن قطعه سازان 
با بیان اینکه در سال های گذشته نیز روال 
اینطور بود که شــورای رقابت خودروهای 

بــا قیمت کمتر از 40 میلیــون تومان را 
قیمت گــذاری می کــرد و خودروهای با 
قیمــت باای 40 میلیون تومان توســط 
خودروسازان تعیین قیمت می شد، گفت: 
از ســال ۹7 که بازار خودرو متاطم شد 
این رویه کنار گذاشــته شد، ولی در حال 
حاضر دوباره مطرح شــده است.به گفته 
وی، اگــر این اتفاق بیفتد با حالت ایده ال 
برای صنعت خودرو و قطعه سازی فاصله 
دارد، ولی کمک بزرگــی به جبران زیان 
خودروسازان و سرازیر شدن نقدینگی به 
سمت صنعت خودرو و افزایش تیراژ تولید 
خواهد شد.بیگلو با بیان اینکه این موضوع 
طــی چند روز آینده نهایی خواهد شــد، 
گفت: برای حمایت از صنعت خودروسازی 
و قطعه ســازی یــک بســته حمایتــی 
پیش بینی شده که شامل قیمت گذاری و 
تأمین مالی است و این بسته برای اجرایی 
شدن نیازمند تأیید ســران قوا است. در 
عین حال پس از آن نیز باید به شــورای 
پول و اعتبــار برود و بــرای تأمین مالی 
نیازمند مصوبه این شــورا هستیم.وی با 
بیان اینکه این بسته حمایتی چند هفته 
است که قرار اســت، در جلسه سران قوا 
مطرح شود، گفت:  موضوع هنوز مطرح و 

نهایی نشده است.

سرپرست سازمان صنایع کوچک اعام کرد:
عرضه بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال 

محصوات شرکت های دانش بنیان به 
صنایع

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
بیش از ۹00 میلیارد ریال محصوات شــرکت های دانش بنیان از 

طریق شبکه فن بازار به صنایع کشور عرضه شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »اصغر مصاحب« افزود: 
یکی از مهمترین عوامل پایداری نظام اقتصادی یک کشور که آن 
را در نظام اقتصادی حاکم بر جهان تثبیت می کند، »اقتصاد مبتنی 
بر فنآوری و نوآوری« اســت.وی گفت: براساس تجارب جهانی، در 
بعد حاکمیت و سیاســت گذاری، دولت مکلف به تدوین قوانین و 
رویکردهای تســهیل کننده و حمایت از این مهم اســت.مصاحب 
خاطرنشــان کرد: یکی از ماموریت های اصلی این سازمان عاوه بر 
اقدامات انجام گرفته در تامین زیرســاخت مورد نیاز شهرک ها و 
نواحی صنعتی، توســعه فناوری اســت که در این راستا، ایجاد و 
توســعه فن بازارها و مراکز مبادله فناوری را در دســتور کار خود 
دارد.وی با اشــاره به هزینه بر بودن توسعه فناوری برای بنگاه های 
کوچک و متوســط، به نقش فن بازارها و مشاوران توسعه فناوری 
به عنوان تسهیلگران این عرصه اشاره کرد و ادامه داد: این مشاوران 
با شناســایی نیازهای صنایع در بــازار، راه را برای انتخاب فناوری 
مناسب برای صنعتگر تسهیل می کنند.سرپرست سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران اضافه کــرد: 15 فن بازار 
منطقه ای با هدف تأمین نیاز فناوری صنایع با تولی گری شــرکت 
شــهرک های صنعتی 15 استان کشور راه اندازی شده که با انجام 
برنامه های توسعه ای در حوزه تامین نیازهای صنایع، جذب سرمایه 
و به هم رسانی فناوران و متقاضیان در نیمه نخست امسال نزدیک 
به 500 میلیارد ریال گردش مالی داشــته اند.وی، با اشاره به بستر 
ایجاد شــده در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران برای اعام نیاز صنعتگران و حضور 
فناوران برای رفع نیازها، اعام کــرد: یک هزار و 100 نیاز فناورانه 
بنگاه ها شناسایی شده که با انجام فعالیت های به هم رسانی توسط 

مشاوران و فن بازارها، تا کنون 270 نیاز رفع شده است.
این مقام مســوول همچنین به حمایت مالی این ســازمان از رفع 
مسائل فناورانه صنعتگران اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال 177 
نیاز فناورانه شناســایی شده و درحال رفع است که تاکنون منجر 
به 200 میلیارد ریال افزایش فــروش، 50 هزار دار صرفه جویی 
ارزی و کیفی ســازی محصوات، جلوگیــری از تعطیلی و تثبیت 
اشــتغال بنگاه های هدف شده است.وی، طراحی و ساخت مخازن 
چند جداره اســتیل در صنایع دارویی، تولید پارچه آنتی باکتریال 
کیســه جاروبرقی با فناوری نانو، پوشــش دهی لوله های فواد با 
اســتفاده از پلی آمید، اصاح عملکرد خشک کن تونلی خط تولید 
پنل گچی، تولید پمپ هیدرولیک و رفع مشــکل زیست محیطی 
صنایع کاغذســازی، تبادل فناوری دانش فنی آنتی باکتریال سازی 
ورق های اســتیل و تولید رول فیلم پلی اتیلن با طرح برجسته را از 
جمله نیازهای رفع شــده صنایع کوچک و متوسط در سال جاری 
عنوان کرد که توســط شــرکت های دانش بنیان و فناور یا اساتید 
دانشــگاه های کشور به نتیجه رسیده اســت.مصاحب، در ادامه به 
مطالعات شناســایی گلوگاه های فناوری در شهرک های صنعتی و 
فناوری نیز اشــاره کرد و افزود: با انجام این مطالعات که تا سطح 
محصول ورود می کند، فناوری های کان مورد نیاز صنایع شناسایی 
و با برگزاری نشســت های به هم رسانی با شــرکت های داخلی و 
خارجی، زمینه انتقال فناوری و رفع گلوگاه های شناســایی شده 
فراهم می شود.سرپرســت ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایــران اضافه کرد: تا کنون در صنایع رنگ، پاســتیک، 
قطعات خودرو، محصــوات پروتئینی صنایع غذایی، تولید پارچه 
مبلی در صنایع نساجی و ســازندگان قطعات فلزی، گلوگاه های 
فناوری شناسایی شده و هم اکنون نیز همزمان با هفته »پژوهش 
و فناوری« رویدادهای به هم رسانی در صنایع مختلف در استان ها 
به صورت مجازی درحال برگزاری است.به گفته وی، توسعه فن بازار 
و مراکز مبادله فناوری به عنوان یکی از برنامه های توسعه فناوری 
در معاونت صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران درحال پیگیری اســت که شرکت های دانش بنیان و 
فنــاور و نیز واحدهای صنعتی دارای نیازهای فناورانه می توانند با 
eservice. مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک این سازمان به نشانی

isipo.ir از ظرفیت های به وجود آمده بهره مند شوند.

جزئیات بسته پیشنهادی خودرویی به سران قوا
آزادسازی قیمت 45 درصد 

خودروها
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رییس کل بانک مرکزی:گزیده خبر

 بودجه ۱۴۰۰ باید تغییر کند
رییــس کل بانک مرکزی درباره نامــه رهبر معظم انقاب درباره 
بودجــه گفت: با توجه به این نامه، حتما باید تغییراتی در بودجه 
۱۴۰۰ داده شــود.عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در 
حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره 
تأمین ارز برای بخش سامت اظهار داشت: از اول سال تا اان ارز 
برای ســامت را تأمین کرده ایم که برخی ۴۲۰۰ تومانی و برخی 
هم نیمایی بوده اســت.وی افزود: تنها مشکل مان درباره واکسن 
کروناســت چون به هر بانکی می خواهیم حواله کنیم می گویند 
»باید مجوز خاص از آمریکا بگیریم«؛ یکبار برای انتقال پول از کره 
جنوبی گرفتیم و کشور کره نتوانست تضمین بدهد که آمریکایی ها 
پول را هنگام انتقال برداشــت نکنند؛ از مسیرهای دیگری دنبال 
می کنیم که مجوز بگیریم و این کار را انجام دهیم.رییس کل بانک 
مرکزی درباره نامه رهبر معظم انقاب در خصوص بودجه ۱۴۰۰ 
گفت: در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی 
از فروش ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه همان ۲۰ درصد باشــد و 
ایشــان فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت همان ۲۰ درصد باشد 
و باقی آن نیز ۳۸ درصد بماند و همچنین در تبصره ۴ که حدود 
دو میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی هست، داخل بودجه برود.

همتی ادامه داد: همچنین مواردی مثل برداشت یک میلیارد یورو 
برای بحث کرونا باید به صندوق توسعه ملی بازگردد که رقم قابل 
توجهی می شــود و حتما با توجه به نامه مقام معظم رهبری باید 
تغییراتی در بودجه داده شــود.رییس کل بانک مرکزی درباره ارز 

۴۲۰۰ تومانی اظهار داشــت: ارز ۴۲۰۰ تومان اگر درست توزیع 
می شــد و در زنجیره واردات تا اینکه کاا به دســت مردم برسد، 
درست عمل می شــد کمک خوبی به مردم می کرد و تا اان هم 
کمک خوبی کرده ولی متاسفانه در عمل به طور کامل درست اجرا 
نشــد و وقتی در اجرا انحرافاتی ایجاد شود، نتیجه آن در کاایی 
است که به دست مردم می رسد.وی ادامه داد: با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نباید مرغ ۳۰ هزار تومانی و تخم مرغ با این قیمت به دست مردم 
برسد. اشکاات آن باید اصاح شود و این اصاح هم باید با تدیبر 
انجام بگیرد تا شــوک قیمتی برای مردم ایجاد نکند و دولت این 
دغدغــه را دارد و در این باره بررســی خواهیم کرد ولی اینکه چه 
اتفاقی بــرای ارز ۴۲۰۰ می افتد را نمی توانم نظری بدهم.رییس 
کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی 
برای تسعیر ارز چگونه در بودجه محاسبه شده است؟ بیان داشت: 
نرخ ۱۱۵۰۰ تومان بر اســاس نرخ تســعیری است که به بانک ها 
اباغ کردیــم و اان بانک ها دارایی های خود را بر مبنای این نرخ 
ارز تسعیر می کنند.همتی درباره نرخ ارز در سال آینده عنوان کرد: 
نرخ ارز را بازار تعیین می کند و تجارت و بنیادهای اقتصادی در آن 
تاثیر می گذارد و امیدواریم سال آینده شرایط ارزی، روند تجاری 
و صادرات ما بهتر باشد و این حتما روی بازار تاثیر می گذارد ولی 
باید بپذیریم که نرخ ارز بر مبنای سیاستگذاری شکل می گیرد.وی 
درباره نرخ ارز برای بودجه ســال آینده گفت: بودجه یک مسئله 
حسابداری اســت و چیزی که ما نگاه می کنیم مسئله بازار است 

و معتقدیم ارز در بازار شکل می گیرد و امیدواریم شرایط بازار در 
ماه ها و هفته های آینده بهتر شود.رییس کل بانک مرکزی در پاسخ 
به ســوالی درباره بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
درباره »دانه درشــت ها« در چند ماه گذشته موفقیت های خوبی 
داشتیم و ۱۱ نفر که به آن ها »نفرگروه« می گوییم یعنی هر کدام 
چندین شرکت زیرمجموعه شان است، در کمیته فرادستگاهی ما 
مطرح شــده و مانده  بدهی این ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان 
است. خوشــبختانه با همکاری خوب قوه قضائیه و ضابطین این 
قوه توانســتیم حدود ۳۰ درصد این ها را وصول کنیم و امیدوارم 
در آینده به نتایج خوبی برســیم.همتی تصریح کرد: قوه قضائیه 
به طور جدی این مســئله را دنبال می کند و امیدواریم در کمیته 

فرادستگاهی که شــامل همه دستگاه ها و سازمان های نظارتی از 
قوه قضائیه، مســئولین اطاعاتی و مسئولین بانک مرکزی است 
که زیر نظر بانک مرکزی تشکیل شــده، بتوانیم این ۱۱ گروه را 
که مهمترین بدهکاران هستند و چندین سال است که بدهی شان 
باقیمانده را حل کنیم و البته برخی شان انجام گرفته و امیدواریم 
در آینده خبرهای خوبی به مردم بدهیم.وی در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اینکــه آیا برای این افراد درخواســت ممنوع الخروجی 
هم داشــته اید؟، اظهار داشــت: این یک روال است و اگر بانک از 
ما بخواهد اجازه اش را از قوه قضائیه می خواهیم. رییس کل بانک 
مرکزی در پایان درباره نرخ سود بانکی اظهار داشت: برنامه ای برای 

تغییری در نرخ سود بانکی نداریم.

 فعال سازی سامانه های ردیابی برای 
شناسایی درگاه های اجاره ای

یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک معتقد است برای مقابله با سایت های 
قمار و شــرط بندی،  باید سامانه های ردیابی عملکرد مالی درگاه های اجاره ای را 
ایجاد و تقویت کنیم.به تازگی درباره ســایت های مرتبط با قمار و شــرط بندی 
اعام شــده که در حال حاضر مباحثی درباره درگاه های اجاره ای مرتبط با این 
ســایت ها وجود دارد و در نتیجه رییس کل بانک مرکزی به بانک ها اعام کرده 
تــا حداکثر تاش خود را برای مبارزه با این درگاه ها و نظارت بر این تراکنش ها 
انجام دهند.در همین باره، یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک با اشاره به 
اینکه نحوه نظارت بر تراکنش های مالی سایت های مختلف در ایران با کشورهای 
اروپایی متفاوت اســت اظهار کرد: این اتفاق با ترند پول در حســابی که تسویه 
حســاب مالی را انجام می دهد کاما قابل ردگیری است. یعنی هر چند که این 
درگاه اجاره ای توســط فردی که ربطی به کســب و کار الکترونیکی ندارد مورد 
استفاده قرار می گیرد، اما حجم تبادات مالی این فرد با صاحب آن کسب و کار 
در زنجیره مبادات مالی که قابل ردیابی اســت، نشان می دهد که درگاه اجاره 
ای اســت اما متاسفانه از این جنس سامانه ها و ردیابی ها در ایران وجود ندارد.

علیرضا سفیدپور در گفت وگو با ایِبنا تصریح کرد: به نظر می رسد استفاده از این 
سامانه ها که ردیابی عملکرد مالی را نشان می دهد می تواند به شناسایی سایت 
های شــرط بندی و برخورد با آنها کمک کند. این یک موضوع تشــخیصی و 
شناسایی است، اما موضوع نظارتی دیگر هم وجود دارد.وی ادامه داد: از آنجایی 
که درگاه های ما به هیج وجه در کشور به صورت نظارتی وارد فرآیندهای مالیاتی 
و کدهای مالیاتی نمی شــوند و هر فردی که این درگاه را دریافت می کند بدون 
بررسی های جنبه عملکردی مالی است و درگاه به آن تخصیص می یابد در نتیجه 
فــرد حقیقی برای کســب و کاری که مجوز خاصــی را از وزارت صمت دارد و 
نــه پروانه بهره برداری دارد، چنین ســرویس و خدماتی را دریافت می کند.این 
کارشــناس حوزه بانکداری الکترونیک با تاکید بر اینکه در خارج از ایران برای 
دریافت درگاه باید کد مالیاتی داشته باشید، تصریح کرد: این باعث می َشود که 
عملکردها قابل رصد باشد و از او می پرسند که در کدام طبقه اجتماعی هستید 
که چنین درآمدی را دارید و کســب و کار شــما چیست که به چنین درآمدی 
دست یافته اید؟ در نتیجه صاحب کسب  و کار باید توضیحات ازم را ارائه دهید.

به گفته سفیدپور، این راهکارها هرچند احتمال چنین اتفاقاتی را صفر نمی کند 
اما تا حد بســیاری کاهش می دهد. معموا در بانک ها در غالب سیســتم های 
احراز هویت مشتری )KYC( مدیریت انجام می شود که در ایران این موضوع کمی 
متفاوت اســت در واقع گردش عملکردهای مالی که در کشور در حال رخ دادن 

است به نحوی باید در شبکه مالی کشور قابل تشخیص باشد.
وی افزود: اگر می خواهید اتفاق را مدیریت کنید باید نظارت وجود داشته باشد 
نــه اینکه فرآیندی را ممنوع کرد چرا که هر زمانی یک موضوع را ممنوع کنید 
اصطاحــا انجام آن از دید خود خارج کرده اید و آن موضوع را نبســته اید بلکه 
دیگــران در قالب رفتــار غیرقانونی آن را انجام می دهند.این کارشــناس حوزه 
بانکداری الکترونیک تصریح کرد: چنین سایت هایی نیز اگر خوب یا بد هستند 
باید نظارت قوی روی آنها باشد که در این صورت می توان بررسی کنیم و اثرات 
آن را ببینیم. ســایت های شرط بیندی در ایران به واسطه اینکه یک نگاه بلند 
مدت در مردم برای کســب درآمد و چشــم اندازی ترسیم نشده به این معنی 
است که شاید من یک شبه پولدار شوم و احتماا با تبلیغات گسترده ای هم که 
وجــود دارد تعداد زیادی را هم جذب می کند. بنابراین با این موضوع به صورت 
ذاتی مواجه هســتیم و نه فقط در بخش بانکداری بلکه در سطح اجتماعی هم 
با آن درگیر هستیم.سفیدپور گف: حتی اگر بانک ها تاش کنند و مشکات را 
حل و فصل کنند باز هم راهکارهایی به دســت خواهد آمد که در قالب کسب و 
کار مورد تایید آن را پنهان می کنند و انجام می دهند. شاید باید نگرش نظارتی 
خود را تغییر دهیم و برای انجام این مسائل سازوکاری متناسب با شرایط ایران 
تعریف و مجوز برای آن صادر شــود، اما با این نگرش کنونی آمادگی قانونی در 

ایران هنوز وجود ندارد.

 تداوم روند نزولی شاخص کل بورس 
در آخرین روز هفته

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهــش ۱۴۸۷۰ واحدی معادل ۱.۰۴ 
درصد به یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۴۵۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس 
شاخص کل با افت ۳۲  واحدی به ۱۸ هزار و ۹۱۳ واحد رسید. دیروز تاار 
شیشه ای، در پنجمین و آخرین روز کاری هفته )چهارشنبه بیست و ششم 
آذرماه ۹۹(، شــاهد ادامه روند نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای 
که شاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با کاهش ۳۸۸۸ واحدی معادل ۱.۰۴ 
درصد به رقم ۳۶۹ هزار و ۶۳۰ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت 
۴۶۱۹ واحدی معادل ۱.۰۵ درصد، عدد ۴۳۶ هزار و ۵۲۹ واحد را به نمایش 
گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۳۰۲۴ واحدی به رقم ۲۸۵ 
هزار و ۷۹۹ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۱۸۰۳۷ واحد 
کاهش را رقم زد و به ســطح ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار واحد رســید.همچنین 
شاخص بازار اول با ۹۱۲۰ واحد کاهش به رقم  یک میلیون و ۳۹ هزار واحد 
رســید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۳۶۲۸۶ واحد کاهش همراه بود و عدد 
۲ میلیون و ۸۳۷ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اســاس این گزارش، 
در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی شســتا، شــپنا، فارس، 
تاپیکو، شــتران، شــبندر، وغدیر و وپارس، با بیشترین کاهش، تاثیر منفی 
در روند نزولی شــاخص کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 
فملی، کگل، کچاد، نوری و فواد، بیشــترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر 

کل بورس داشتند.

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: قانون جدید چک در حد تضمین وصول است، به 
این معنا گیرنده آن مطمئن می شود که به اندازه عدد نوشته شده، قدرت دارد و این 
امر تا اندازه ای از میزان چک های برگشتی می کاهد.عزت اه یوسفیان ما، کارشناس 
اموراقتصادی و نماینده پیشین مجلس درباره قانون جدید چک گفت: از سال ۱۳۰۷ 
که قانون چک به تصویب رسید، مرتب دچار تغییر شد. تغییراتی که کمتر زمینه رفع 
مشکات را به وجود آورده است.وی درباره تعریف چک بیان کرد: چک در قانون بنا بر 
تعریف با شیوه عمل به آن در جامعه تفاوت دارد. قانون چک در دنیا یعنی فردی دارای 
وجوهی در بانک است و حواله ای به نام چک به بدهکاران خود می دهد تا از طریق این 
وجوه، طلب خود را بردارند. در این قانون طوانی بودن زمان و یا خالی بودن حساب 

در حین صدور چک پذیرفته نشــده، زیرا بابت چنین مواردی ســفته یا برات مدنظر 
است.این نماینده پیشین مجلس در ادامه یادآور شد: استفاده از چک در کشور جدا از 
رسالت آن صورت می گیرد. بر فرض مالک در قرارداد اجاره از مستاجر درخواست چک 
می کند تا چنانچه زمان تحویل منزل بدعهدی کرد، آن را مورد استفاده قرار دهد، این 
درحالی است که  این حرکت و رفتارهای مشابه آن در قبال چک درست نیست، زیرا 
اساسا برای چنین کاری به وجود نیامده، حتی در ازدواج و طاق هم به همین شکل 
رفتار می  کنند و برای تصمین درخواست چک می شود.یوسفیان ما در این خصوص 
تصریح کرد: واقعیت این است که باید به اصل قانون چک نزدیک شویم. به این معنا؛ 
صادر کننده آن باید پیش از انجام هر تعهد مالی از این طریق وجه کافی در حســاب 
بانکی خود داشته باشــد. چنانچه با قانون جدید به این نقطه برسیم، معنای آن این 
است که  فاصله کشور ما با قانون چک در دنیا کم شده است. البته تا به امروز بارها در 
این خصوص تاش شد، ولی موفقیت چندانی به دست نیامد.وی در ادامه افزود: قانون 
تجارت سال ۱۳۰۵ به تصویب رسید، اان بیش از ۹۰ سال از عمر آن می گذرد، تازه 
دست به تغییر زدند، ولی قانون چک از سال ۱۳۰۷ تا امروز بالغ بر ۱۰ بار مانند داشتن 

تاریخ و ... تغییر پیدا کرد، ولی تاثیر آنچنانی بر مشکات آن نداشت.این نماینده پیشین 
مجلس درباره قانون جدید ابراز کرد: قانون جدید در حد تضمین وصول است. به این 
معنا گیرنده چک مطمئن می شود که به اندازه عدد نوشته شده، دارای قدرت خواهد 
بود و این امر تا اندازه ای از میزان چک های برگشتی می کاهد، ولی تا جایی مثبت است 
که برای شانه خالی کردن از زیر بار این تعهد فرمول جدید کشف نشود.یوسفیان ما 
در ادامه اظهار داشــت: باید به جایی برسیم که هر کسی به اندازه ظرفیت مالی خود 
از چک اســتفاده کند و به تمام آدم ها یه جور دســته چک داده نشود. شاهد هستیم 
که همان دسته چکی که در دست یک تولیدکننده خودرو است در دست یک کارگر 
ساده هم می تواند باشد، بنابراین باید از آن ظرفیت مالی که باا مورد اشاره قرار گرفت، 
استفاده شود تا مبلغ چک به اندازه میزان درآمد ماهیانه به نگارش درآید. قانون چک 
جدید یه قدم به این سمت برداشته است، ولی مشکات ناشی از آن به این وسیله تمام 
نمی شود.وی در این رابطه بیان کرد: تا زمانی که چک از معامات حذف و تعریف آن 
بازگردانده نشــود، مشکات به اشکال مختلف وجود دارد. در باا به سفته اشاره کردم 

که به همان مبلغ که نیاز است، دریافت می شود، چک هم باید به این شکل درآید، 

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
چک برگشتی کاهش می یابد
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گزیده خبر

حمات سایبری سفر مشاور 
امنیت ملی ترامپ را نیمه کاره 

گذاشت
در پی حمات گســترده سایبری به سازمان های دولتی 
آمریکا، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید سفر غرب آسیا و 
اروپای خود را برای رســیدگی به این مســئله نیمه کاره 
گذاشــت و زودتر از موعد به واشــنگتن بازگشــت. به 
گفته ســخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در پی هک 
سازمان های دولتی آمریکا »رابرت اوبراین« مشاور امنیت 
ملی این کشور مجبور شده سفر خود به منطقه غرب آسیا 
و اروپا را نیمه کاره بگذارد و برای بررسی حمات سایبری 
زودتر از موعد به کشــورش بازگردد.به گفته یک منبع 
آگاه، قرار بود وی روز شنبه به واشنگتن بازگردد اما فقط 
توانســت به فلسطین اشغالی و فرانسه برود و توقف های 
خود در ایتالیا، آلمان، ســوئیس و انگلیس را لغو کرد. او 
سه شــنبه عصر به وقت آمریکا به واشنگتن بازگشت.به 
گزارش »بلومبرگ«، »جان اولیوت« ســخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریــکا در این خصوص گفت: اوبراین برای 
رسیدگی به حادثه هک در حال بازگشت است. او امشب 
و فردا صبح )سه شــنبه شب و چهارشنبه صبح به وقت 
آمریکا( جلسات شــورای امنیت ملی را برگزار می کند و 
این هفته یک جلســه سطح باای بین سازمانی تشکیل 
خواهــد داد.به گفته یک منبع آگاه، این جلســات برای 
بررسی حمات سایبری علیه وزارت خزانه داری، خارجه، 
تجارت، امنیت داخلی، دفاع و موسســه ملی ســامت 
آمریکا برگزار می شود.پیشــتر رســانه های آمریکایی از 
جمله »واشنگتن پست«، این حمات را کارزار جاسوسی 
سایبری خوانده و مدعی شده اند روسیه پشت آن ها قرار 
دارد.بنابر این گزارش، گرچه میزان خسارت ناشی از این 
حمات مشــخص نیست اما به گفته کارشناسان، میزان 
خســارت زیاد برآورد شده است.به گفته مقامات و منابع 
آگاه که به دلیل در جریان بودن تحقیقات به شرط فاش 
نشدن نامشان حاضر به گفت وگو شدند، همچنین تصور 
می شود این فهرست گسترده تر شود و سایر آژانس های 
فدرال و تعداد زیادی از شرکت های خصوص را هم در بر 
بگیرد.خبرگزاری رویترز اولین بار یک شــنبه شب خبر 
داد که وزارت خزانه داری آمریکا مورد حمله سایبری قرار 
گرفته و هک شــده است. رویترز در گزارش خود مدعی 
شــد که یک گروه هکری پیچیده که مورد حمایت یک 
دولت خارجی بــوده،  اقدام به ســرقت اطاعات وزارت 
خزانــه داری آمریکا و یک ســازمان آمریکایی مســئول 
درباره تصمیم گیری در خصوص سیاســت های اینترنت 
و ارتباطات کرده است.رســانه ها گــزارش دادند که این 
حمله ســایبری باعث شد تا نشســت اضطراری شورای 
امنیت ملی در کاخ ســفید برگزار شود.بعد از آن روزنامه 
واشنگتن پست مدعی شد که هکرهای روسی در پشت 
حمله سایبری یک شنبه شب به وزارت خزانه داری آمریکا 
هستند.این در حالی است که سفارت روسیه در واشنگتن 
به ادعای دســت داشتن این کشور در حمله سایبری به 
خزانــه داری آمریکا واکنش نشــان داد  و آن را رد کرد.

سفارت روسیه اعام کرد، حمات در فضای اطاعات با 
اصول سیاست خارجی روسیه مغایرت دارد و رسانه های 
آمریکا بار دیگــر اتهاماتی بی اســاس را درباره حمات 
هکری روسیه به ارگان های دولتی آمریکا مطرح کرده اند. 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین هم روز دوشنبه 
بــا رد اتهامات اخیر در خصوص نقش مســکو در حمله 
سایبری به خزانه داری آمریکا از ایاات متحده خواست تا 

به این اتهامات بی اساس علیه روسیه پایان دهد.

ابراز نگرانی ایران از قصد آمریکا برای 
انجام آزمایش های انفجاری هسته ای

 ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین نسبت 
به قصد آمریکا برای انجام آزمایش های انفجاری هســته ای ابراز نگرانی و 
تصریح کرد که این اقدام رژیم عدم اشــاعه ســاح های هسته ای و صلح 
و امنیــت بین المللی را تضعیف می کند. کاظــم غریب آبادی  در پنجاه و 
پنجمین نشست کمیسیون مقدماتی معاهده منع جامع آزمایش های هسته 
ای )ســی.تی.بی.تی(، با تاکید بر موضع دیرینه و اصولی جمهوری اسامی 
ایران در مورد ضرورت حذف کامل تمامی ساح های هسته ای، فزود: ایران 
از اهداف مندرج در معاهده درخصوص خلع ساح هسته ای با هدف نهایی 
برچیدن این ســاح ها، و همچنین خلع ساح عمومی و کامل ذیل کنترل 
دقیق و موثر بین المللی حمایت می کند.وی توضیح داد که ما همچنین قویا 
معتقدیم توقف تمامی آزمایش های انفجاری ســاح های هسته ای و سایر 
انفجارهای هسته ای و همچنین پایان دادن به توسعه کمی و بهبود کیفی 
این دسته از ساح ها، اولین گام ضروری در جهت خلع ساح هسته ای است 
.غریب آبادی  با ابراز تاسف از اینکه بعد از گذشت بیش از دو دهه از تصویب 
این معاهده، دستیابی به هدف مذکور بیش از هر زمان دیگری دست نیافتنی 
شده است، افزود: اگر قرار باشد اهداف این معاهده به طور کامل تحقق یابند، 
تعهد کشورهای دارای ساح هسته ای به خلع ساح هسته ای ضروری است 
.دیپلمات ارشــد کشورمان سپس با ابراز تاسف از رویکرد مخرب آمریکا در 
قبال معاهدات خلع ساح و عدم اشاعه هسته ای، ادامه داد: ما ابراز نگرانی 
عمیق خود، به ویژه در مورد گزارش هایی درخصوص مباحث مطرح از سوی 
مقامات ارشد آمریکا در مورد امکان انجام آزمایش های انفجاری هسته ای 
را ابــراز می کنیم. چنین اقدامی نه تنها به عنوان نقض واضح توقف موقت 
جهانی )موراتوریوم( آزمایش های انفجاری هسته ای تلقی می شود، بلکه به 
شدت خلع ساح و رژیم عدم اشاعه ساح های هسته ای و در نتیجه، صلح 
و امنیت بین المللی را تضعیف می کند. غریب آبادی  همچنین از تصویب 
بودجه ۱۰ میلیون داری در کمیته ســنای آمریکا برای آماده سازی انجام 
چنین آزمایش هســته ای ابراز نگرانی شدید کرد و از واشنگتن  خواست تا 
به تعهدات خود در این حوزه پایبند باشد.نماینده دائم کشورمان همچنین 
به وضعیت عربســتان سعودی در رابطه با معاهده منع جامع آزمایش های 
هسته ای اشاره کرد و از اینکه این ریاض این معاهده را امضاء نکرده است، 
انتقاد کرد و از این کشور خواست تا هرچه سریعتر این معاهده را امضاء کند.

ایران و روسیه بر همکاریهای پارلمانی دو 
کشور تاکید کردند

»محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس شورای اسامی و »ویاچساو والودین« 
رئیس مجلس دومای روسیه )مجلس سفای پارلمان روسیه( در گفت و گوی 
تلفنی بر گسترش همکاریهای پارلمانی دو کشور تاکید کردند. دومای روسیه 
در بیانیه ای اعام کرد: قالیباف و والودین در این گفت و گوی تلفنی راجع به 
همکاری های پارلمانی در چارچوب دو جانبه و چندجانبه تبادل نظر کردند. 
والودین رئیس دومای روسیه خاطرنشان کرد که روابط و همکاری های ایران 
و روســیه که ماهیت راهبردی دارد، توسعه می یابد. روسای مجالس ایران 
و روســیه درخصوص امکان دیدار دو طرف در آینده نزدیک نیز گفت و گو 
کردند.والودین در این گفت و گو بر اهمیت روابط پارلمانی فدراسیون روسیه 
و جمهوری اسامی ایران تاکید کرد و گفت: خوشبختانه دیدارها و مذاکرات 
سطح باای پارلمانی میان مجالس دو کشور جریان دارد و این روابط سهم 
مهمی در توسعه و تسهیل مناسبات فیمابین داشته است.وی ضمن تجدید 
دعوت از قالیباف جهت سفر به مسکو با اشاره به ابتکار وجود کمیسیون عالی 
مشترک پارلمانی ایران و روسیه گفت: امیدواریم در آینده  با رعایت  شرایط 
ناشی از همه گیری کرونا- شاهد برگزاری سومین نشست کمیسیون عالی 
مشترک پارلمانی ایران و روسیه باشیم.رییس دومای روسیه در پایان روابط 
ایران و روســیه را ممتاز و استراتژیک توصیف کرد و افزود: پارلمان و دولت 
روسیه آمادگی دارد که گفتگو و همکاری های همه جانبه خود با جمهوری 
اسامی ایران را پیرامون گســترش مناسبات سیاسی، پارلمانی، اقتصادی، 
فرهنگی، توریسم و همچنین مســائل مهم منطقه ای و بین المللی تداوم 
بخشیده و توسعه دهد.محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسامی نیز 
در ابتدای این تماس تلفنی ضمن تاکید بر مناســبات راهبردی دو کشــور 
گفت: مجلس شــورای اسامی آمادگی دارد که روابط پارلمانی با روسیه را 
بیش از پیش ارتقاء بخشــد و  پارلمان های دو کشور باید نقش خود را در 
تقویت و تحکیم مناسبات فیمابین بخوبی ایفا کنند.وی با اشاره به روابط و 
مشورت های نزدیک روسای مجالس و پارلمان های دو کشور ابراز امیدواری 
کرد: در زمانی مناســب به روسیه سفر نماید.رییس مجلس شورای اسامی 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به جایگاه مهم فدراتیو روسیه 
و جمهوری اسامی ایران و همچنین ظرفیت های فراوان موجود دو کشور، 
طرفین می توانند نقش مشترک بیشتری در زمینه های مختلف ایفا کنند. 
قالیباف در پایان گفت: با توجه به وضعیت کنونی و تحواتی که در صحنه 
روابط بین الملل در حال وقوع است، ضرورت رایزنی های مستمر مقامات دو 

کشور و توسعه مناسبات دو جانبه مورد تاکید ما است.

آناتولی از سفر غیر منتظره وزیر خارجه قطر 
به عمان گفت

خبرگزاری آناتولی از سفر غیر منتظره وزیر امور خارجه قطر به سلطان نشین 
عمان خبر داد.به گزارش آناتولی، وزارت امور خارجه قطر در حساب توئیتری 
خود اعام کرد: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه این کشور 
طی سفری غیرمنتظره وارد عمان شده و در فرودگاه مسقط مورد استقبال 
بدر بن حمد البوســعیدی، وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت.این سفر 
در حالی صورت می گیرد که گزارش هایی از حل و فصل بحران موجود میان 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس با میانجیگری کویت در روزهای 
اخیر منتشر شده اســت.احمد ناصر المحمد الصباح وزیر خارجه کویت به 
تازگی گفت وگوها برای حل بحــران در حوزه خلیج فارس را امیدوارکننده 
خوانده اســت.وی افزود: همه طرف هایی که در گفت وگوی آشــتی شرکت 
داشــتند، پافشــاری خود برای برقراری ثبات خلیج فارس را ابراز داشتند.

عربستان ســعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ 
روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع و علیه این کشور تحریم های اقتصادی 
اعمال کردند.این کشورها قطر را به »حمایت از گروه های تروریستی« متهم 
کرده و بر دوحه یک درخواســت ۱۳ ماده ای برای عادی سازی روابط با این 
کشور تحمیل کردند.قطر نیز اتهام ها این کشور را رد و اعام کرد که هیچ 
درخواست مغایر حقوق بین المللی را نخواهد پذیرفت. روابط این کشورها با 
قطر، به رغم تمــام تاش های کویت برای میانجیگری هنوز به حالت عادی 

باز نگشته است.

رویترز

بایدن به استفاده از ساح تحریم ادامه خواهد داد
به گفته منابع آگاه از دیــدگاه رئیس جمهور منتخب آمریکا، 
او بعد از روی کار آمدن در بیســتم ژانویه همچنان از سیاست 
تحریم به عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی این کشور با کمی 
بازبینی و تعیین اهداف دقیق تر اســتفاده خواهد کرد.به گفته 
منابع آگاه به دیدگاه »جو بایدن«، او از ساح انتخابی »دونالد 
ترامپ« یعنی تحریم ها در عین تاش برای بازسازی سیاست 
خارجی آمریکا در دولت جدید این کشور استفاده خواهد کرد.

این منابع افزودند انتظار می رود زمانی که بایدن بیستم ژانویه 
)اول بهمن( روی کار بیاید، به ســرعت رویکرد تند ترامپ را 
مورد بازنگری قــرار دهد و در عین حال قبل از آنکه تغییرات 
اساسی در ارتباط با هدف های اصلی تحریم مثل ایران و چین 
ایجاد کند، مدتی را به بررسی بپردازد.به گفته آن ها، چالش های 
او این خواهد بود که کدام تحریم ها را حفظ کند، کدام موارد را 
لغو و کدام موارد را بسط دهد. به نوشته رویترز، این چالش ها 
بعد از چهار ســال اقدامات اقتصادی تنبیهی ترامپ با سرعت 
کم نظیر و بی سابقه،  ایجاد شده که با این وجود نتوانست رقبای 
ایاات متحده را به خم شدن در مقابل آن وادارد.این منابع به 
شرط فاش نشدن نامشان گفتند این رویکرد بازبینی شده که 
با کمک بررسی گســترده برنامه های تحریم ها آماده می شود، 
بافاصله بعد از مراســم تحلیف بایدن اعمال خواهد شــد. اما 
حتی قبل از آن که این ارزیابی کامل شــود، احتمال می رود 
که بایدن این موضوع را روشن کند که تحریم ها همچنان ابزار 
اصلی قدرت آمریکا باقی خواهد ماند گرچه دیگر با اف »اول 
آمریکا« که اساس سیاســت خارجی ترامپ شناخته می شد، 
اعمال نخواهد شــد.یک فرد نزدیک بــه تیم انتقالی بایدن در 
این خصوص گفت: این یک عقبگرد یا فشــار به جلو نخواهد 
بود، بلکه تنظیم دوباره اســتفاده از ابزار تحریم خواهد بود.این 
منابع تاکید کردند که بایدن به اســتفاده از اقدامات قهری با 
قوت ادامه خواهد داد و آنچه می توان انتظارش را داشت، ایجاد 

تغییراتی از جملــه تصمیم گیری در خصوص آن ها به صورت 
مشورتی و هماهنگی نزدیکتر با متحدان آمریکا خواهد بود. به 
نوشته رویترز، انتخاب »آنتونی بلینکن« به عنوان وزیر خارجه 
و »جیک ســالیوان« به عنوان مشــاور امنیت ملی هم نشان 
می دهد گرچه بایدن در استفاده از تحریم ها به چندجانبه گرایی 
روی خواهد آورد، توقف این سیاست در دستور کار نخواهد بود. 
به گفته چند منبع، »ادویل ادیمو« که قرار اســت فرد شماره 
دوی وزارت خزانه داری دولت بایدن شود، قول داده که بر روی 

امنیت ملی متمرکز باشــد و از رژیم تحریم ها برای آنچه وی 
»مســئول شناختن بازیگران بد« خوانده، استفاده کند. فردی 
که گفته می شــود ارزیابی تحریم ها را در دوره بایدن برعهده 

خواهد داشت.

 ایران، بزرگترین دو راهی بایدن 
جو بایدن از بازگشــت به برجــام در صورت تعهد کامل ایران 
به این توافق ســخن گفته اســت. بنابر گزارش رویترز،  ایران 

اولین اقدام را به عهده دولت جدید آمریکا گذاشــته و ممکن 
است به دنبال امتیازگیری باشد.به گفته یک فرد نزدیک به تیم 
بایدن، گرچه ممکن است برای او دادن تخفیف تحریمی قابل 
توجه به ایران در آینده نزدیک دشوار باشد، می تواند با کاهش 
محدودیت هایی که مانع دستیابی ایران به کااهای بشردوستانه 
در میانه همه گیری کرونا شده، راهی را برای تعامل مجدد باز 
کند.»رابرت مالی« که مشــاور دولــت اوباما در امور مرتبط با 
ایران بود و به طور غیر رســمی به تیم بایدن مشاوره می دهد، 
با اشــاره به اقدامات دولت ترامپ علیه ایران گفت: با نزدیک 
شــدن به زمان خروج این دولت، با عجله اقداماتی برای ایجاد 
رنج اقتصادی بیشتر علیه ایران، عقب انداختن برنامه هسته ای 
آن و دشوارتر کردن راه بایدن در حال انجام است.در حالی که 
بنابر این گزارش، مقامات دولت ترامپ معتقدند با این اقدامات 
در حال لطف به بایدن هستند تا اهرم فشار بیشتری علیه ایران 
در اختیار آن قرار دهند. »الیوت آبرامز« نماینده دولت آمریکا 
در امور ایران و ونزوئا در همین خصوص به رویترز گفت: این 
)تحریم ها( دستان آن ها را باز خواهد کرد.دولت آمریکا بعد از 
خروج از »برنامه جامع اقدام مشترک« یا برجام تحریم ها علیه 
ایران را از سر گرفت و به سیاست هایی تحریک آمیز علیه ایران، 
از جمله ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقاب اســامی روی آورد.ترامپ وعده داده بود با 
خروج از برجام و پیگیری سیاســت موســوم به »کارزار فشار 
حداکثری« ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رســیدن 
به »توافقی بهتر« -به زعم او- مجاب خواهد کرد.در حالی که 
دوران ۴ ســاله ریاست جمهوری ترامپ رو به اتمام است او در 
تحقق این هدف ناکام مانده و ترامپ از سوی گروه های مختلف 
در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته است.منتقدان ترامپ او را 
به نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بی مورد تنش ها با این 

کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم کرده اند.

شش پرونده مهم در روابط عراق-ترکیه، محور 
سفر الکاظمی به آنکارا

مســووان دولتی در عراق می گویند، نخست وزیر این کشور در سفرش به ترکیه 
پیرامون مسائل مهم مشترک از جمله پرونده حیاتی امنیت مرزها، مساله آب، نفت 
و حضور حزب کارگران کردستان در عراق رایزنی خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، وزارت خارجه عراق در بیانیه ای اعام کرد، فواد حسین، وزیر خارجه این 
کشور برای هماهنگی مقدمات سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به ترکیه 
که قرار اســت فردا انجام شود، وارد آنکارا شده است.مسووان دولتی در عراق می 
گویند، این سفر الکاظمی در صدر یک هیئت دولتی به آنکارا به دلیل وجود برخی 
پرونده های مشــترک میان دو طرف حائز اهمیت است و پرونده های نفت، امنیت 
مرزها، مساله آب، سرمایه گذاری، تجارت، حضور نیروهای حزب کارگران کردستان 
در اقلیم کردســتان عراق و پرونده پولهای بلوکه شده در خارج از کشور در صدر 
موضوعات مورد بررســی قرار خواهند داشت .جمال کوجر، عضو پارلمان عراق نیز 
تاکید کرد که شش پرونده مهم در سفر الکاظمی به ترکیه بررسی خواهد شد. وی 
گفت، پرونده حضور نیروهای حزب کارگران کردستان در اقلیم کردستان عراق در 
رأس همه پرونده ها قرار دارد و عاوه بر این، پرونده نفت، مساله آب، اموال بلوکه 
شــده در خارج از عراق و دعوت از ترکیه برای سرمایه گذاری در عراق نیز بررسی 
خواهد شد.ســفیر عراق در ترکیه پیش از این اعام کرده بود، الکاظمی به دعوت 
رئیس جمهوری این کشــور ۱۷ دسامبر به ترکیه می رود و مسائل مختلف مانند 
تامین امنیت مرزهای دو کشــور، تبادات تجــاری، همکاری در زمینه آب، نفت، 

صادرات و واردات و اقتصاد را بررسی می کند.

 فلین »مک کانل« را به دلیل تبریک به بایدن 
»بزدل« خواند

مشــاور ســابق امنیت ملی ترامپ که اخیراً با فرمان عفو وی از زندان آزاد شد،به طور غیرمستقیم رهبر 
اکثریت جمهوری خواه ســنا را که پیروزی بایدن را به وی تبریک گفت »بزدل« خواند و بر محقق شدن 
پیروزی ترامپ تاکید کرد.، »مایکل فلین« مشــاور ســابق امنیت ملی آمریکا که به تازگی با فرمان عفو 
»دونالد ترامپ« از زندان آزاد شــده و بعد از آزادی در چند اظهارنظر از ادعاهای انتخاباتی رئیس جمهور 
آمریکا حمایت کرده، در توییتی به »میچ مک کانل« رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا که به »جو بایدن« 
تایید پیروزی اش در انتخابات را تبریک گفته، تاخت.وی در توییتی در پاسخ به توییت یکی از طرفداران 
ترامــپ که از اقدام مک کانل انتقاد کرده بود، با خطاب قرار دادن ترامپ نوشــت: میلیون ها و میلیون ها 
و میلیون هــا میهن پرســت در این لحظه مهم تاریخ آمریکا که خود )حــزب( جمهوری خواه ما در خطر 
واقعی قرار دارد، پشــتت، کنارت و جلوتر از تو ایســتاده اند.او در ادامه تاکید کرد: ما مثل برخی در حزب 
جمهوری خواه، شکست نمی خوریم یا از ترس سر خم نمی کنیم. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا پیشتر 
هم در مصاحبه با شبکه »فاکس نیوز« در اشاره به شکایت های انتخاباتی تیم رئیس جمهور آمریکا، گفت 
دونالــد ترامپ همچنان چنــد راه در مقابل خود برای باقی ماندن در قدرت برای دومین دور را دارد. وی 
گفت: در درجه اول، رئیس جمهور همچنان راه های زیادی دارد که در جریان است و اگر از من بپرسند که 
در مقیاس یک تا ده بگویم چه کسی رئیس جمهور بعدی خواهد شد، با شماره ده می گویم دونالد ترامپ.

فلین روز شنبه هم در جمع هواداران رئیس جمهور آمریکا به سخنرانی پرداخت. او در جمع معترضان به 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: »اکنون زمان حساسی است. باید دعا کنیم تا حقیقت بر 
دروغ، عدالت بر نقض قانون و تقلب و صداقت بر فساد پیروز شود«.او با تکرار ادعاهای اخیر ترامپ و برخی 
جمهوری خواهان گفت: »ما فقط می خواهیم اندکی شفافیت از خود نشان دهید. چرا بازشماری آراء انجام 
نمی شود؟ چرا امضاهای ]رأی دهندگان[ بررسی نمی شود؟ چرا داخل این دستگاه های ]دسته بندی آراء[ 

را بررسی نمی کنید؟ چرا؟از چه چیزی می ترسید؟ از چه چیزی خود را مخفی می کند؟«

 سه نامزد اصلی جانشــینی »آنگا مرکل« برای ریاست 
حزب دموکرات مسیحی آلمان رقابت  سیاسی خود را در 
بحبوحه موج جدید همه گیری کرونا در این کشــور آغاز 
کرده اند.گمانه زنی ها در مورد نامزدهای احتمالی ریاست 
حزب دموکرات مسیحی آلمان )CDU( با ورود سه چهره 
شناخته شده این حزب به عرصه رقابت سیاسی، سرانجام 
روندی جدی به خود گرفته است.رســانه های آلمانی از 
جمله خبرگزاری د.پ.آ. با اشــاره به نخســتین مناظره 
انتخاباتی »فردریش مرتس«،  »آرمین اشت« و »نوربرت 
روتگن« چهره هــای مطرح این حزب برای جانشــینی 
مرکل نوشــتند که یکی از این سه نفر از ۱۶ ژانویه )۲۷ 
دی( ریاســت حزب را به دســت خواهد گرفت.در اولین 
دور رســمی مناظره نامزدها در مرکــز حزب در برلین ، 
شــباهت بسیاری از نظر محتوای برنامه ها بین مرتس به 
عنوان رئیس پیشین گروه پارلمانی حزب ، اشت نخست 
وزیر ایالت نوردراین وستفالن و راتگن سیاستمدار مسائل 
خارجی مشــاهده شــد. آنها تنها در موارد اندکی مانند 
سیاست های آموزشی و مسئله سازگاری خانواده اختاف 
نظر داشــتند.این مناظره تلویزیونی که در اینترنت نیز به 
صورت مستقیم پخش شد، آغاز مبارزات انتخاباتی رسمی 
داخلی برای تعیین رهبری حزب بود. بیش از ۷۰۰ عضو 
از طریق ویدئو ، ایمیل یا پیام صوتی ســواات خود را از 
آنــان مطرح کرده بودند و هر نامزد به نوبت پاســخ های 
خود را به این ســواات می داد.اشت به مقامات حزبش 
هشــدار داد که فقط به حزب ســبزها به عنوان شرکای 
احتمالــی ائتاف در کارزار انتخاباتــی آینده نگاه نکنند. 
وی به تجربه خود در تشــکیل دولــت ائتافی محلی با 
حزب دموکرات آزاد )FDP( در ایالت نورد راین وستفالن 
به عنوان یک نمونه خوب اشاره کرد و گفت: »این حزب 
شریکی است که خصوصاً به ما نزدیک است. طبق بررسی 
ها احتمال ائتاف با مشارکت FDP در حال حاضر وجود 
ندارد. اما من فکر می کنم تنها تمرکز روی سبزها اشتباه 

اســت.«با این حال روتگن خواستار یک کارزار انتخاباتی 
مســتقل شــد و گفت: »یک کارزار انتخاباتــی ائتافی 
اشتباهی اســت که نباید مرتکب شویم. حزب دموکرات 
مســیحی در سیاســت های اقلیمی به اعتبار نیاز دارد و 
بایــد این را با صاحیت خود در اقتصــاد بازار که به آن 
شــهره است، ترکیب کند.« مرتس نیز با تاکید بر ویژگی 
های این حزب یادآور شد: ما باید اطمینان حاصل کنیم 
که در همه مســائل، احزاب سیاسی دیگر خود را در برابر 
ما بســنجند و ما خود را در برابر آنها بسنجیم«.پیش از 
این اعام شــده بود کنگره حزبــی در تاریخ مقرر برگزار 
خواهد شــد اما همه گیری کرونا موجب شــده در میان 
رهبــران CDU بحث در مورد بــه تعویق انداختن مجدد 
بــرای انتخاب رئیس جدید مطرح شــود. طبق اطاعات 
نشریه ›بیلد‹ ، آنگا مرکل صدراعظم )CDU( روز دوشنبه 
در هیئت رئیســه حزب در این مورد به رایزنی پرداخته 
و ۱۶ ژانویــه به عنــوان تاریخ برگــزاری این گردهمایی 
دیجیتال مشخص شده اســت.در حال حاضر »آنه گرت 
کارن باوئر« ریاســت حزب را به عهده دارد، اما او در ماه 
فوریه از این سمت کناره گیری کرده و به شکل موقت تا 
انتخاب رئیــس جدید به اداره امور می پردازد. در کنگره 
حزبی عــاوه بر رئیس حزب ، معاونین و ســایر اعضای 
نهادهای مدیریتی نیز انتخاب می شوند. اما روند انتخاب 
رئیس و دیگر اعضای هیئت مدیره با شرایط کنونی کمی 
پیچیده شده اســت. آنچه که تا کنون مشخص شده این 
است که دست کم هیچ کنفرانس حضوری برگزار نخواهد 
شــد.از آنجا که یک رای دیجیتالی اطمینان قانونی کافی 
برای انتخاب رهبر جدید حزب را ارائه نمی دهد، ســران 
حزب به یک مدل مرکب رسیده اند: ابتدا ۱۰۰۱ نماینده 
باید بصــورت آناین رای دهند و ســپس نتیجه را کتباً 
تأیید کنند.نظرسنجی ها نشانگر پیشتازی مرتس نسبت 
به دو رقیبش است و پس از او روتگن و اشت قرار دارند. 
مرتس رهبر پیشــین گروه پارلمانــی اتحادیه دموکرات 

مســیحی در همه نظر سنجی ها درباره رهبری حزب در 
جایگاه نخســت قرار دارد. وی با سیاست های مشخص و 
اقتصاد آزاد قطب قدرتمندتری نســبت به دو رقیب خود 
ایجاد کرده اســت. در این میــان آرمین اش در بدترین 
وضعیت است. نخست وزیر نوردراین-وستفالن نه تنها با 
وضعیت بحرانی کرونا در ایالت خود دســت و پنجه نرم 
می کند ، بلکه چندین اشــتباه نیز مرتکب شــده است. 
اخیراً ، وی با بســتن یک قرارداد چنــد میلیون یورویی 
با یک تولید کننده ماســک محافظ ، خبرساز شد.این در 
حالی است که طرفداران مرتس در این حزب می ترسند 
که حضور اشــت در رقابت، در نهایت وزنه را به سوی او 
بچرخاند. آنها می گویند نباید اشت را دست کم گرفت؛ 
تا اندکی قبل از انتخابات گذشته در این ایالت ، به سختی 
کســی فکر می کرد که او شــانس جدی داشته باشد اما 
امروز نخست وزیر است.در این میان از چهره هایی مانند 
»ینس اشپان« وزیر بهداشت که جاه طلبی خود را برای 
رسیدن به ریاســت حزب، پنهان نکرده به عنوان گزینه 
های دیگر یاد می شــود. در این میان »مارکوس زودر« 
نخست وزیر ایالت بایرن و رئیس حزب سوسیال مسیحی 
)CSU( خواهر خوانده حزب حاکــم آلمان، از مهره های 
صاحب نفوذ در بحث تعیین جانشین مرکل است. ناظران 
می گویند بعید است که او با رئیس جدید CDU در مورد 
صدارت اختاف پیدا کند. اما این به شــرطی اســت که 
گزینه ضعیفی برای ریاســت انتخاب نشود.دولت مرکل 
زمان برگزاری انتخابات سراســری پارلمان این کشور را 
که تعیین کننده صدراعظم آینده است، روز یکشنبه ۲۶ 
ســپتامبر ۲۰۲۱ )۴ مهر ۱۴۰۰( تعیین کرده اســت. به 
طور ســنتی در آلمان رئیس حزب پیروز انتخابات مامور 
تشــکیل دولت می شود. آنگا مرکل اعام کرده که قصد 
ندارد در این دوره از انتخابات حضور یابد و سرانجام پس 
از ۱۶ ســال ریاست دولت، از سیاســت کناره گیری می 

کند.

رقابت نامزدهای جانشینی مرکل برای ریاست حزب حاکم آلمان
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مقامات اتریشــی مجوز پرواز تاکسی هوایی ای هانگ ۲۱۶ را صادر 
کردند. این تاکســی هوایی توسط شــرکت چینی ای هانگ تولید 
شــده است. این شــرکت چینی در تاش است تا خدمات تاکسی 
هوایی خود را در نقاط مختلف جهان ارائه دهد و ســرمایه گذاری 
گســترده ای در این زمینه در کشــورهای اروپایی انجام داده است. 
تاکسی های هوایی ای هانگ در اوایل سال جاری میادی در اسپانیا 
به پرواز درآمدند و حاا مجوز پرواز اولین تاکسی هوایی این شرکت 
در اتریش صادر شــده است. ای هانگ همچنین مجوز پرواز در کل 
کشــورهای اتحادیه اروپا را به دست آورده است. تاکسی های هوایی 
خودران این شرکت از اوایل ســال ۲۰۱۸ پروازهای آزمایشی خود 

را آغاز کردند. 

پژوهشــگران آلمانی طی بررســی های خود در برزیل، گونه جدیدی از 
دایناســور را شناســایی کرده اند که به "ارباب نیزه" مشهور شده است. 
از ایــن ویژگی های غیرمعمول می توان به وجود یک یال بلند از جنس 
خز و ساختارهای میله مانند اشاره کرد که از پشت این دایناسور بیرون 
آمده اند. این دایناســور، حدود ۱۱۰ میلیون ســال پیــش و در دوره 
"کرتاســه" می زیسته است. "دینو فری"، پژوهشگر "موزه ایالتی تاریخ 
طبیعی کارلسروهه" آلمان و همکارانش هنگام بررسی صفحات سنگ 
آهک در شمال شــرق برزیل، این گونه از دایناسور را شناسایی کردند. 
آنها با کمک اشعه ایکس، تصاویری با وضوح باا از صفحات سنگ آهک 
ثبت کردند که تنه گونه ناشناخته ای از دایناسورها را با طول تقریبی ۵۰ 

سانتی متر نشان می داد. 

عضو هیئت علمی گروه زمین شناســی دانشگاه بوعلی سینا گفت: زلزله 
ســال ۲۰۱۵ در نپال موجب اندازه گیری مجدد ارتفاع قله اورست بود 
و در اندازه گیری جدید ۸۶ ســانت به ارتفاع آن افزوده شــد. دکتر رضا 
علی پور با بیان اینکه در طبقه بندی کوه ها دو نوع کوه  داریم، اظهار کرد: 
برخی کوه ها از فعالیت آتشفشانی و برخی دیگر بر اثر برخورد دو صفحه 
زمین شناسی به وجود آمده اند. وی افزود: باا آمدن ماده مذاب از داخل 
زمین باعث ایجاد کوه های مخروطی می شــود و برای افزایش ارتفاع این 
تیپ کوه ها باید مجدد مواد مذاب باا بیاید اما از طرفی این کوه ها تحت 
فرســایش نیز قرار دارند و ممکن اســت در یک بازه زمانی ارتفاع آن ها 
کاهش پیدا کند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: کوه های دماوند، سبان 
و تفتان در ایران از نوع کوه های آتشفشــانی هستند که ما خیلی توقع 
افزایش ازتفاع در این کوه ها را نداریم چراکه تحت فرسایش هم قرار دارند. 

چینی ها در قلب اروپا تاکسی 
هوایی راه اندازی کردند

کشف فسیل گونه جدیدی از 
دایناسور مشهور به "ارباب نیزه"

»اورست« چطور قد کشید؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کارگاه تولید عروسک بابانوئل در شهر کلکلته هندوستان

فراری کاسکوروسو کانسپت
خودرویی که در تصاویر مشاهده می کنید از فراری تستاروسا مشهور که معنی نامش کله قرمز می باشد الهام گرفته است. کانسپت 
موردبحث کاسکوروســو نام داشــته و معنی آن نیز کاه قرمز است. البته برخاف تستاروسا، این خودرو یک رندر غیر رسمی از 
محصوات فراری بوده و خودرویی واقعی نیست. کاسکوروسو توسط دژان ریستف طراحی شده و او به وضوح نشان داده سوپرکار 
آتی فراری می تواند طراحی خشــن تری داشته باشد. البته این رندر از نظر ابهت و خشونت کمبودی نداشته و حس قدرت را به 
خوبی القا می کند. با توجه به طراحی خودرو می توان گفت پیشرانه در بخش جلو قرار گرفته اما خب بسته به تصوری که افراد 
دارند شاید این موضوع تفاوت داشته باشد. عناصر آئرودینامیکی زیادی هم در بدنه کاسکوروسو دیده می شود که از جمله آن ها 
می توان به ورودی های روی گلگیر، ورودی روی سقف و بال عقب فعال اشاره کرد. نکته دیگر درباره درب های این کانسپت است 
که فاقد دستگیره های مشهود بوده و احتمااً همانند پاگانی هوایرا به صورت گالوینگ باز می شوند. طراحی بخش عقب نیز بسیار 
خشن و گیرا بوده اما درعین حال هنوز هم به عنوان محصولی از فراری قابل شناسایی است. البته نمای جلوی این خودرو عمومی تر 
بوده و شما می توانید نشان خودروساز دیگری را نیز روی آن قرار داده و برای مثال یک نوع کانسپت از شورولت کوروت را بسازید. 

شکستن رکورد پله؛ هدف مسی برابر رئال سوسیداد
مهاجم بارسلونا در دیدار برابر رئال سوسیداد دو هدف مشخص دارد.به گزارش مارکا، دو گل برابر رئال سوسیداد می تواند لیونل مسی 
را به دو هدفش برســاند. نخســتین هدف رسیدن به رکورد پله است که برای ســانتوس ۶۴۳ گل به ثمر رساند و دومین برابر شدن با 
اویارسابال، بهترین گلزن این فصل الیگا است. عاوه بر این مهاجم بارسا با گلزنی در دیدار امشب )چهارشنبه( می تواند نشان دهد به 
روزهای خوب خود بازگشته است. ستاره آرژانتینی برابر لوانته تک گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند. در هر صورت مسی فرصت دارد 
چهارشنبه به تاریخ سازی اش ادامه دهد. او تنها دو گل با پله فاصله دارد. ستاره سابق سانتوس در ۱۹ فصل توانست ۶۴۳ گل برای این 
تیم به ثمر برساند اما مسی می تواند با ۱۷ فصل حضور در بارسا چنین رکوردی را به نام خود ثبت کند. تنها چند روز یا چند ساعت 
دیگر کاپیتان آبی اناری ها می تواند رکورد بیشترین گلزنی برای یک باشگاه را به نام خود ثبت کند. این رکورد ۵۰ سال است که به پله 
اختصاص دارد. اگر ستاره آرژانتینی برابر رئال سوسیداد دو گل به ثمر برساند به صدر جدول برترین گلزنان الیگا هم نزدیک می شود. 
اکنون اویارسابال با هفت گل بااتر از همه است. مهاجم رئال سوسیداد نمی تواند در نوکمپ به تعداد گلهایش بیفزاید چون آسیب دیده 

است. مسی تاکنون پنج گل در الیگا به ثمر رسانده  که دو گلش از طریق ضربه پنالتی بوده است. 
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پیشنهاد

چهره روز

خروج اضطراری
کتــاب خروج اضطراری اثری از نویســنده ایتالیایی، 
اینیاتسیو سیلونه است که شامل چند داستان کوتاه 
و یک مقاله بلند است. سیلونه در این مقاله به شکل 
مفصل درباره زندگی خود و اینکه چه چیزهایی باعث 
شد تا به حزب کمونیسم ایتالیا محلق شود و سپس 
از آن خارج شود می پردازد. همچنین در این مقاله از 
جایگاه ادبیات و نوشــتن صحبت می کند. پشت جلد 
کتاب به شکل خاصه درباره کتاب آمده است: خروج 
اضطراری در واقع دو کتاب در یک کتاب است. کتاب 
اول مجموعــه ی چندتایی از زیباترین داســتان های 
کوتاهی اســت که از سیلونه، نویسنده ی بزرگ نان و 
شراب و دانه ی زیر برف می شناسیم. کتاب دوم، یعنی 
فصل بلندی که نام خود را به کل کتاب داده، شــرح کشمکش های تاریخی حزب های کمونیست 
و نهادهای نظام مقتدر روســیه ی شوروی در دوران پرالتهاب حکومت استالین است، رویدادهایی 
که ســیلونه به عنوان یکی از سران بزرگ ترین حزب مارکسیســتی اروپای غربی خود از نزدیک 
شاهد آن بوده است. این فصل که ترکیبی از خاطرات فردی، خاطرات سیاسی و تاماتی درباره ی 
قدرت است، یکی از مهم ترین اسناد مربوط به دورانی است که درباره ی آن نوشته شده است. اما 
بخش اصلی کتاب حاضر همان فصل »خروج اضطراری« است که تقریبا نیمی از کتاب را به خود 
اختصاص داده اســت. اینیاتسیو سیلونه در این بخش مهم از کتاب از زندگی و دوران کودکی اش 
می گوید و سپس به شکل خاصه شرح می دهد که چطور به فردی انقابی تبدیل شد. در نهایت 
به شــکل مفصل تری به جلسات کومینترن در مسکو می پردازد. جلساتی که در آن اعضای حزب 
اسیر سیاست ها و اوامر استالین شدند و دیگر اعضای بلندپایه مانند تروتسکی را حذف می کردند.

کنراد آدناور
ُکنراد آِدناؤر دولت مرد محافظــه کار آلمانی از حزب 
اتحادیه دموکرات مســیحی آلمان بــود. گرچه دورهٔ 
فعالیــت سیاســی او ۶۰ ســال )از ۱۹۰۶( را در بر 
می گرفت اما مردم او را بیشــتر به عنوان اولین صدر 
اعظم جمهوری فدرال آلمان می شناسند که از ۱۹۴۹ 
تا ۱۹۶۳ بر آن کشــور حکم رانــد. آدناور در کلن به 
دنیا آمد و در دانشــگاه های مونیــخ، فرایبورگ و بن 
تحصیاتش را در رشته های اقتصاد و حقوق به پایان 
رساند. او از سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۳۳ که به دستور دولت 
تازه به قدرت رســیده نازی از کار برکنار شد شهردار 
شــهر کلن بود. او در همان سال و پیش از به قدرت 
رســیدن آدولف هیتلر دســتور داده بود تا در هنگام 
دیدار هیتلر از شهر کلن پرچم های نازی ها را پایین بکشند. آدناور در طول سلطه نازی ها بر آلمان 
دو دوره به زندان رفت. پس از پایان جنگ نیروهای آمریکایی او را برای بار دیگر به عنوان شهردار 
شــهر کلن منصوب کردند اما با انتقال شهر به منطقه تحت نفوذ بریتانیا، فرمانده نظامی او را به 
عنوان بی کفایتی از سمتش معزول کرد. آدناور در سال ۱۹۴۹ به عنوان اولین صدر اعظم آلمان 
غربی انتخاب شــد و تا سال ۱۹۶۳ این سمت را در دست داشت. وی در آزادی اسیران آلمانی در 
اسارت شوروی پس از جنگ جهانی دوم نیز نقش داشته است. در دوره صدارت او و با کمک وزیر 
اقتصادش لودویگ ارهارد اقتصاد نابود شده آلمان در آنچه که به نام معجزه اقتصادی آلمان معروف 
شــد تا حد زیادی بازســازی و آلمان دوباره به کشوری مهم در سطح جهان تبدیل گردید. آدناور 
همچنین از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۶ رئیس حزب اتحادیه دموکرات مســیحی آلمان بود. کنراد آدناور سر 

انجام در ۱۹ آوریل ۱۹۶۷ در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

بخوانید در اینستاگرام


