دیدار باقری با مهاجران در «خانه کابل»؛

همزیستی ایرانیان و افغانستانیها الگوی جدید مهاجرت

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه همزیستی ماطفتآمیز ایرانیان و افغانستانیها الگوی جدید در مهاجرت است ،گفت :برای یافتن تفاوتهای بین این دو ملت باید
از ذرهبین استفاده کرد.به گزارش پایگاه اطاعرسانی ستاد حقوق بشر ،علی باقریکنی،دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران در دیدار با مهاجران افغانستانی در
«خانه کابل» ،با بیان اینکه «همزیستی ماطفت آمیز» افغانستانیها با ایرانیها ،الگوی جدیدی در مهاجرت را ارائه کرده است ،اظهار داشت :اشتراکات دینی ،فرهنگی
و تمدنی دو ملت ایران و افغانستان به حدی است که برای یافتن تفاوتها باید از ذرهبین استفاده کرد.باقریکنی افزود :غربیها از همه ظرفیتها استفاده میکنند تا
«تفاوتها»ی دو ملت ایران افغانستان را به «اختاف» و سپس «نزاع» تبدیل کنند....
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وعده بیسرانجام وزیر صمت

کاهش قیمت کااها از کدام هفته؟

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

ِ
شگرد غرب  ،بهانه جویی است
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وزیر تجارت ترکیه:

زمینه را برای استفاده ایران از منابع
بانکیاش در ترکیه فراهم میکنیم

وزیر تجارت ترکیه در مذاکره تلفنی با وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشــورمان با اشاره به درخواست ایران
برای استفاده از منابع بانکی خود نزد بانکهای ترکیه ،تصریح کرد :در روزهای سخت کنار ایران خواهیم بود،
مواد غذایی و دارویی را در اولویت قرار میدهیم و زمینه را فراهم میکنیم که ایران از منابع بانکی خود برای
واردات مواد غذایی و دارویی اســتفاده کند.به گزارش وزارت صمت ،رخسار پکجان در این مذاکره تلفنی بر
آمادگی این کشور برای افزایش حجم تجارت میان ایران و ترکیه بر اساس اصل برد -برد و توسعه همکاری
ها به خصوص در شرایط کرونا تاکید کرد....
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تجارت  8ماهه با کشورهای اکو به بیش
از  5.7میلیارد دار رسید
5

مدیر برنامهریزی شرکت سپردهگذاری مرکزی مطرح کرد:

رونمایی از کارت اعتباری دارندگان
سهام در دیماه
3

ممنوعیت تردد شبانه امروز و فردا از ساعت ۲۰
اســتاندار تهران گفت :مصوبه ممنوعیت تردد خودروهای شخصی از امروز و یکشنبه در تهران اباغ شد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی
بر ممنوعیت تردد خودروهای شخصی از ساعت  20الی  ۴بامداد از امروز و یکشنبه همزمان با شب یلدا به
دستگاه های ذیربط اباغ شد.وی تشریح کرد :شرایط استان تهران به لحاظ بیماری کرونا به شدت ناپایدار
است و همانطور که بارها گفته شده شرایط نارنجی در استان تهران به لحاظ نزدیکی و پیوستگی شهرهای
این استان به منزله وضعیت قرمز است و لذا بار دیگر از شهروندان فهیم استان تهران درخواست میکنم
تا همانند دیگر آیینهای ملی نظیر روز  13فروردین که با هدف قطع زنجیره بیماری کرونا در منازل خود
ماندند این بار نیز در دو روز منتهی به شــب یلدا در روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش رو یاریگر ما در
اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی کرونا باشند .استاندار تهران گفت :بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شد
از امروز شنبه و فردا یکشنبه  30آذرماه ،اصناف از ساعت  1۸تعطیل و تردد خودروهای شخصی نیز در
این دو روز ،از ساعت  20تا  ۴بامداد ممنوع شود و این مصوبه به دستگاه های ذیربط در استان تهران اباغ
شد و در روزهای فوق عملیاتی میشود.
آخرین آمار کرونا در ایران

فوت  ۱۷۸نفر در  ۲۴ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :در طول  2۴ساعت گذشته  1۷۸نفر بر اثر ابتا به بیماری کرونا جان
خود را از دست دادند .دکتر سیما سادات اری اظهار کرد :تا دیروز  2۸آذر  1399و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۷121 ،بیمار جدید مبتا به کووید 19در کشور شناسایی شد که  10۸5نفر از آنها
بســتری شدند و مجموع بیماران کووید 19در کشور به یک میلیون و  1۴5هزار و  651نفر رسید.وی
افزود :متاسفانه در طول  2۴ساعت گذشته 1۷۸ ،بیمار کووید 19جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به  53هزار و  2۷3نفر رسید البته خوشبختانه تاکنون  ۸65هزار و  ۴۷۴نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.اری متذکر شد 562۷ :نفر از بیماران مبتا
به کووید 19در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قــرار دارند.به گفته وی ،تاکنون  6میلیون
و  9۴۴هزار و  ۴62آزمایش تشــخیص کووید 19در کشور انجام شده است.بر اساس اعام سخنگوی
وزارت بهداشت  12شهرستان در وضعیت قرمز 2۸۸ ،شهرستان نارنجی و  1۴۸شهرستان در وضعیت
زرد قرار دارند؛ شهرستانهای زرین دشت در استان فارس ،بافت در استان کرمان ،گمیشان در استان
گلستان ،آستارا ،بندرانزلی ،رودسر و تالش در استان گیان و آمل ،بهشهر ،رامسر ،گلوگاه و نکا در استان
مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.

طای جهانی در بااترین قیمت یک هفته اخیر ایستاد
قیمت طا در معامات روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر پیشرفت مذاکرات پیرامون بسته کمک مالی
و ضعیف شدن ارزش دار در بااترین قیمت یک هفته اخیر ایستاد.در بازار معامات آتی آمریکا ،هر اونس
طا با  0.5درصد افزایش ،به  1۸6۸دار و  20ســنت رســید .بهای معامات این بازار روز چهارشنبه با
 0.2درصد افزایش ،در  1۸59دار و  10سنت بسته شد.به گفته ایلیا اسپیواک ،استراتژیست ارزش دیلی
فارکس ،قانونگذاران آمریکایی به توافق پیرامون بسته کمک مالی نزدیک شده اند و این موضوع از قیمت
طا پشتیبانی کرده است اما بازارها احتماا از میزان این بسته مایوس می شوند و بعید است روند نزولی
مشــاهده شده بازار طا در چند ماه گذشته معکوس شود.مذاکره کنندگان کنگره آمریکا روز چهارشنبه
ســرگرم چانه زنی روی جزئیات ایحه کمک کرونایی  900میلیارد داری بودند که شامل چکهای 600
تا  ۷00داری و تمدید حمایتهای بیکاری است و این امر باعث شد دار نزدیک به پایینترین سطح خود
در بیش از دو سال اخیر معامله شود.بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه
به شکل صریحی وعده داد برنامه خرید اوراق قرضه خود را تا زمانی که روند اشتغال به طور کامل بهبود
پیدا کند و تورم به هدف دو درصد برســد ،ادامه خواهد داد .نرخهای بهره هم احتماا در ســالهای آینده
همچنان نزدیک صفر باقی خواهد ماند.بر اســاس گزارش رویترز ،ســرمایه گذاران اکنون منتظر تصمیم
سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس هستند که احتماا از تصویب اقدامات محرک مالی بیشتر در آستانه
بریگزیت خودداری خواهد کرد.در بازار ســایر فلزات ارزشــمند ،بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با
 0.۴درصد کاهش ،به  25دار و  25سنت رسید .بهای هر اونس پاتین برای تحویل فوری با  0.3درصد
افزایش ،به  1036دار و  9۴سنت رسید .بهای هر اونس پاادیم برای تحویل فوری با  0.1درصد افزایش،
 2329دار و  30سنت معامله شد.

فرمانده کل سپاه:

دشمنان آرزوی تسلط بر مسلمانان را به گور میبرند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با تأکید بر اینکه تمام لوازم شکست دشمنان را در اختیار داریم ،گفت :دشمنان آرزوی تسلط بر مسلمانان را به
گورســتان میبرند .سردار سرلشگر حسین ســامی صبح روز پنجشنبه در پیش کنگره سردار شهید قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم شمال کشور در
مصلی ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و کسانی که سخاوتمندان رشیدترین جوانان خود را برای دفاع از دین خدا و عزت اسام و ملت زره جهاد
پوشیدند و جوانانشان را بدرقه کردند ،افزود :برخی از پیکرهای مطهر بازگشت و برخی هنوز در انتظار بازگشتند هستند.وی با بیان اینکه شهادت یک اعجاز
است و آن را معامله با خداوند دانست که شهید جان ارزشمند خود را با خداوند معامله میکند و خداوند وی را در نزد خویش روزی خوار میکند ،ادامه داد:
عند ربهم یرزقون زیباترین موقعیت است زیرا قرب معنوی به خداوند متعال دارای اجرا شهادت است و رسیدن به بااترین نیکویی ،میل درونی و کششش
درونی شهیدان است.وی با بیان اینکه عزت و آبروی مسلمانان از مسیر شهادت به دست آمده است ،گفت :شهیدان این هنر را دارند که واقعیتهای پنهان در
ذهن دشمن را بشناسند.سردار سامی گفت :شهیدان قدرت بصیرت و نفوذ نگاه در اعماق و رفتار دشمن دارند تا طراحی دشمن را برای مسلمانان دریابند
و آنان میدانند که اگر دستهایشان قطع نشود ،کافران و مشرکان از بیش از  10هزار کیلومتر دورتر از باد اسامی با تلفنگ هایشان می آیند و ما را دست
بسته میکنند.
شهیدان دست میدهند تا دستهای ما باز شود
فرمانده کل سپاه پاسداران با اظهار اینکه شهیدان دست میدهند تا دستهای ما باز شود ،تصریح کرد :شهیدان میسوزند و قطعه قطعه میشوند تا امت به
آرامش برسد و در درون آتشی که در دشمن برافروخته است ،بردا و ساما هستند تا مردم با آرامش و امنیت زندگی کنند.سرلشگر سامی با عنوان اینکه
تفنگی که دشــمن از  12هزار کیلومتر میآورد و ســینه شهیدمان را میگشاید و در نیمههای شب در خانههای مسلمانان را میگشایند و زنان و بچهها را
از خواب بیدار میی کنند و گلولهها را روی سینه آنان میگذارند ،نقشه دشمنان است ،گفت :اگر شهیدان نباشد این داستان همه جا تکرار میشود و خانه
مسلمانان را بمباران میکنند.فرمانده سپاه پاسداران با اظهار اینکه شهدا مظاهر غیرت الهی هستند ،تصریح کرد :شهدا نمیتوانند ببییند در سرزمینهای
اسامی به نوامیس مسلمین تعرض و آنها بی خانمان شود و قدرت تحمل این درد را ندارند.وی ادامه داد :شهیدان نقشه دشمنان را میبینند زیرا قدرت رؤیت
ملکوتی دارند اما دشمن میگوید شما نباید مستقل باشید و باید آنگونه عمل کنید که ما میگوئیم و همه چیز را باید از ما بخرید.سردار سامی با اظهار اینکه
دشمن میخواهد نیازمند باشیم و با کسانی دوست باشیم که آنان میخواهند ،تصریح کرد :دشمن میگوید ز مسلمانان و مظلومان و حتی از خودتان دفاع
نکنید ،موشک نداشته باشید تا ما بدون ترس از موشک ،شب و روز شما را بزنیم و دانش نداشته باشید زیرا دانشمندانتان را می کشیم.
دشمنان غلط میکنند برای ما تصمیم بگیرند
فرمانده سپاه با عنوان اینکه دشمنان میخواهند تا زنان بدون حجاب آزادانه حرکت کنند ،تصریح کرد :دشمن میخواهد تا عقب بمانیم و میگوید ما برایتان
سلطان تعیین میکنیم و نیازی نیست با هویت اسام زندگی کنید ،آنان همه وجود ما را میخواهند و ما هم به آنان میگوئیم شما غلط میکنید برای ما
تصمیم بگیرید ،ما مسلمانیم و فقط در مقابل خدا تعظیم میکنیم.وی با اظهار اینکه ما آزاد و مستقل هستیم ،یادآور شد :آنها میگویند ما آمدهایم اینجا و ما
برای شما امنیت برقرار میکنیم ،مسلح نباشید زیرا ما میگوئیم چقدر ساح داشته باشید و پیشرفت کنید.
جوانان برومند سرزمین اسامی خوابهای شیطانی دشمنان را باطل میکنند
فرمانده کل سپاه پاسداران با این پرسش که چرا رؤیای دشمن باطل میشود ،گفت :به دلیل شهیدان این رؤیا تعبیر نمیشود زیرا جوانان برومند سرزمین
اسامی خوابهای شیطانی دشمن را باطل میکنند و سینههای ستبر شهیدانی چون سردار سلیمانی و یارانش اجازه نمیدهد تیرهای با برجان مردمان
ما بنشیند.وی گفت :مردانی مانند شهید سلیمانی وجود دارند که  ۴1سال لباس جهاد را از تن بیرون نمیکند و جغرافیا و مرز نمیشناسد و ایران ،یمن و
سوریه و لبنان همه جا میدان نبردش است.
دشمنان آرزوی تسلط بر مسلمانان را به گورستان میبرند
سردار سامی با تاکید براینکه باید به مردان و جوانان شهید افتخار کنیم و اگر نبودند ما نبودیم ،گفت :شهادت آنان معادل حیات ،عزت ،امنیت ،پیشرفت ما
است و با آنکه دشمن رها نمیکند ما ایستادهایم و تا آخر میایستیم و همه شما را اخراج میکنیم و آرزوی تسلط بر مسلمانان رابا شما در گورستان همراهی
میکنیم و به رهبرانشان میگوئید شمار را افسرده میکنیم و از آرزوهای پست دست بکشید و به مردم ما کاری نداشته باشیم.
تمام لوازم شکست دشمنان را در اختیار داریم
فرمانده کل سپاه با عنوان اینکه تمام لوازم شکست دشمنان را دراختیار داریم ،و لوازمی که در اختیار ما است منحصربفرد است ،گفت :رهبر متفکر ،شجاع،
برجسته دارای تفکر الهی ،دشمن شناس ،حکیم ،درد اندیش ،حافظ داریم که هیچ جای عالم آن را ندارد.سردار سامی با عنوان اینکه مقام معظم رهبری
شجاعانه با دلی آرام روح و قلب مطمئن و ضمیری روشن ،قلبی امیدوار به آینده ،امت را هدایت میکند ،گفت :ما دشمن را میشناسیم زیرا مکتبی به نام
اسام داریم و میراث گرانبهای الهی برای بشریت را داریم.
با مدل عاشورا از دین و کشور دفاع میکنیم  /فشار حداکثری دشمن شکست خورد
وی با عنوان اینکه مکتب اسام شکست ناپذیر است ،یادآور شد :ما فرزندان عاشوراییم و با مدل عاشورا از دین و کشور دفاع میکنیم.سردار سامی با اظهار
اینکه فشار حداکثری دشمن شکست میخورد ،گفت :دشمن دیگر رمقی برای تهدید کردن ندارد و هرگز در مقابل دشمن شکست نمیخوریم.فرمانده کل
سپاه پاسداران با عنوان اینکه همه آرزوها و هدفهای دشمن شکسته شده است ،گفت :نه فشار حداکثری ،ملت ایران را از ادامه راه و استقال خویش منصرف
کرد و نه ضجه ها و فشــارهای دشــمن این کشور را از گسترش قدرت دفاعی و موشکهایش و نه ترور شهیدان عزیزی همانند فخری زاده ملت را از ادامه
راه پیشرفتهای علمی بازداشت و نه شهادت سردار بزرگ ما را از پای نشاند و ما راه را ادامه میدهیم و خسته نمیشویم.سردار سامی با تاکید براینکه به
پیروزی اطمینان داریم و میدانیم تا پیروزی راه زیادی نمانده است ،گفت :ملت تا آخر این ماجرا ،نقشه این شکوه را کامل میکند و ملت ما نقشه شکوه را
با استمرار ایستادگی کامل میکند.

علوم بشــری بر محور زمان و در طول هزاران سال مبتنی بر مبدل
شدن تجاربی بدســت آمده اند که یا با کنجکاوی بشر به شناخت
رســیده اند و یا در رفتار ها و نیاز او به تکرار در اقدام و پدید آمدن
تجربه به نوعی علم مبدل شده اند  .در تداوم بوجود آمدن هر تجربه
ای که کرارا نصیب بشریت شده وقت و هزینه های هنگفتی مصرف
شده و این هزینه ها طبعا زمینه منافع طلبی بشر را هم بوجود آورده
است .امروزه انسان ها به هر دانشی دست یافته اند آن را به تجارتی
گره زده و از ان دانش و تجارت مبانی برتری نسبت به دیگری فراهم
کرده اند .یک سلسله از این علوم را میتوان علوم اجتماعی و یا جامعه
شــناختی نامید که بشر در مسیر حیات خود به اشتراکات و پیوند
ها و رابطه ها شکل و نماد تجربی داده و آن را در مسیر منافع خود
علم ااجتماع تعریف میکند .زیر بنای این جهان شناختی را نگرش
به جهان یا جهان بینی میداند .و مبتنی بر آنچه از این جهان بینی
بدست آمده مکاتب زیست رفتاری متناسب با حیطه جغرافیای خود
را در نوع پذیــرش مردمش تعریف کرده و بر قانون مدار کردن آن
برای تبعیت همگانی پای میفشــارد .نقطه انفکاک رفتار ها در هر
مردم و یا ملت از همین مبنا آغاز و از این نگاه برخوردار اســت که
اگر در مسیر یک جریان پذیرش ها در مردم منطق چرایی دیگری
را مطالبه کنند مورد چالش واقع میشوند .تئوری های غربی و شرقی
بر این رویه استوارند که به لطایف الکام یکدیگر را متهم میکنند.
منطق غرب در یک نماد کلی امروزه انسان محوری را بهانه کرده و
با پوشش رویه و روش و مکتبی به نام لیبرالیسم دیگران را ارزیابی
میکنــد .حال آنکه امروز در شــرق و غرب عالم کشــور ها و ملتها
همه لیبرالیسم را نپذیرفته اند .باید پذیرفت که با همین نگاه غربی
همانگونه که لیبرالیسم میتواند منافع و مضاری برای بشریت داشته
باشد مکاتب و ادیان و مناسبات دیگران هم میتواند منافع و مضاری
در اجرا و یا ســرپیچی های رفتاری برای ملت ها فراهم آورد .نگاه
غربــی به هیچ نحوه ای حاضر به پذیرش ضعف ها و نداشــته های
تامین بشــر در شکل و محتوا نیســت .یکی از این عدم پذیرش ها
دین گریزی دولت محور در غرب و شرق است .با دین گریزی امروز
بشریت از ماوراء طبیعت بدور مانده و به زندگی مادی قناعت نموده
است .حد اکثر نیاز بشری در دین مداری و اعتقادات به خدا جویی
فردی محدود گردیده اســت .در جامعه غربی خدا نوعی زندانی در
دل افراد است و بروز آن نه تنها ترویج نمیشود بلکه با آن مبارزه هم
میشود .به همین معنا و مفاهمه  ،غربِ امروز منطق چرایی خود در
پذیزرش نظرات دیگران را از دست داده است .با دستاویز های خود
ساخته امثال حقوق بشر باور دیگران را به چالش کشیده و محکوم
میکند .اجرای مجازات اعدام در منطق استدالی بسیاری از رفتار ها
و باور ها قانون مدار است  .ولی غرب امروز از اینکه هر کشوری و هر
ملتی برای گنهکاران و مفسده جویان حوزه جغرافیایی خود قانون
مرتبط با خود را داشــته باشد ،مخالفت و مبارزه و حتی هیاهو براه
می اندازد .در کانادا که به بهشت فراریان ( ) Land of Wanted
مشهور شده است به مجرمین پناه میدهند و ایشان را در خیانت به
مردم و کشورشان تحریک میکنند .از اینکه کسی مزدور ایشان باشد
و با انواع حیل موجب تشوش افکار ملت خود را فراهم نماید ،تمام قد
حمایت نموده و اجرای مجازات برای او را امری در مغایرت با حقوق
بشــری تلقی میکنند حال اینکه حتی حقوق بشری که خود بر آن
پای میکوبند اجازه تشویش افکار مردم را نداده و آن را جرمی بیین
و واضح میداند .این رفتار قبل از اینکه یک مرام و مســلک و حتی
منطق برای غرب بوجود آورد ابزار و بهانه برای مخالفت با استقال
بشریت در جای جای جهان را بوجود آورده است .امروز براحتی و با
منطق استدالی میتوان غرب را بهانه جو دانست و رفتار آن را بیش
از یک دستاورد بشری به یک شگرد مبارزاتی تشبیه نمود.
والسام

مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران؛

خودروهای رفع توقیف شده فعا امکان
ترخیص ندارند
گمرک ایران ،بایســتی در خصوص آخرین وضعیت خودروهای در
گمرک مانده بدون مشکل قضایی شفاف سازی کند.
مدیــر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشــنامه ای به گمرکات
اجرایی در خصوص تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده اعام
کرد ،پیرو بخشــنامه  12مهر ماه سال جاری معاون فنی گمرک ،در
خصوص بخش پایانی بخشنامه فوق ااشاره مبنی بر «در خصوص ما
بقی خودروهای توقیفی مطابق با مقررات حاکم اقدام ازم و قانونی
معمول گردد» خواهشــمند است دســتور فرمایید در مواردیکه از
خودروهای سواری رفع توقیف گردیده و خودروی مورد نظر مشمول
فهرســت منضم به بخشــنامه مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
نمیباشــد ،با توجه به اینکه مهلت ترخیص سایر خودروها بر اساس
بخشــنامه سوم تیر ماه این دفتر مستند به مصوبه هیئت دولت ،در
تاریخ  26شهریور ماه امســال به پایان رسیده مطابق مقررات عمل
شــود.بر این اساس ،اجرای احکام صادره و ترخیص خودروهای رفع
توقیف اعام شده ،منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای
ســواری موجود و اباغ آن توســط این دفتر میباشد.سوالی که در
اینجا وجود دارد این اســت که اگر خودرویی در ســه ماه گذشته به
لحاظ قضایی رفع توقیف شده است آیا باید در اختیار سازمان اموال
تملیکی قرار میگرفت یا نه؟ برای شفاف شدن تعداد و آخرین وضعیت
خودروهای در گمرک مانده بدون مشــکل قضایی گمرک ایران باید
شفاف سازی کند.بر اساس بخشنامه ای که اخیرا از سوی معاون فنی
گمرک اباغ شــد هیچ کاایی بیــش از دو ماه نمیتواند در بنادر و
انبارهای عمومی معطل بماند در غیر این صورت کاا باید مشــمول
مقررات متروکه شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
نامه «قالیباف» به «روحانی» برای اصاح
ایحه بودجه  ۱۴۰۰براساس نامه رهبری
نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس از نامه رئیس مجلس
به رئیس جمهور برای اصاح بخش مصارف بودجه ســال آینده خبر داد.محمد
خدابخشــی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای
اســامی ،با اشــاره به نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی به
رئیسجمهــور برای اصاح قانون بودجه ســال  ،۱۴۰۰گفت :در جلســه اخیر
کمیســیون ،نامه رهبر انقاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس جمهور
واصل شــده بود قرائت شد.وی با بیان اینکه در نامه ای که رهبر انقاب خطاب
به رئیسجمهور واصل داشــته بودند درباره فروش نفت تاکید شده بود تجدید
نظر انجام شود ،ادامه داد :در نامه رهبر انقاب به رئیس جمهور تاکید شده بود
اگر فروش نفت از یک میلیون بشــکه نفت انجام شد ،سهم صندوق توسعه ملی
پرداخت و بدهی ها نیز تسویه و برای مصارف بودجه ای از صندوق توسعه ملی
برداشــتی انجام نشود .نماینده الیگودرز در مجلس تصریح کرد :با توجه به نامه
رهبر انقاب به رئیسجمهور باید در بخش مصارف پیشــنهاد شــده در ایحه
بودجه  ۱۴۰۰تجدیدنظری انجام شود و تغییراتی اعمال شود که به همین دلیل
رئیــس مجلس طی نامهای از رئیس جمهور خواســتار ایجاد این اصاحات در
ایحه بودجه ســال آینده شده است .نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس عنوان کرد :فارغ از اینکه ایحه بودجه سال آینده در مجلس
تصویب یا رد می شود دولت باید این تغییرات را اعمال کند و بار دیگر اصاحات
را به مجلس واصل کند.
کاظم جالی:

ایران به همکاری نظامی با روسیه
ادامه میدهد
ســفیر ایران در مسکو با اشــاره به اینکه تحریمهای آمریکا بر تحقیقات علمی
و تواناییهای نظامی ایران تاثیری نداشــته اســت ،اعام کرد که ایران و روسیه
همکاریهای نظامی دوجانبه خود را ادامه خواهند داد .کاظم جالی ،سفیر ایران
در مسکو در گفتوگویی با اسپوتنیک با اشاره به اینکه تحریمهای آمریکا تاثیری
بر تواناییهای نظامی ایران نگذاشــتهاند ،بیان کرد :این رفتار ایاات متحده در
آینده نیز ادامه خواهد داشت و دلیلش نیز این است که این کشور دیگر از برتری
که در گذشته داشــته لذت نمیبرد .آمریکا میخواهد بگوید که قدرت شماره
یک جهان است درحالی که این مسئله واقعیت نداشته و شماری از کشورها به
واشــنگتن رسیده و حتی آن را گرفتهاند.جالی با اشاره به تحریمهای یکجانبه
آمریکا گفت :روسیه ،چین ،ایران و دیگر کشورها که هدف تحریمها قرار گرفتهاند
باید درکنار یکدیگر بایستند و نشان دهند که استفاده اجباری از ابزار قدرت در
صحنه بینالمللی اقدامی غیرقانونی است که ممکن است به پیامدهای زیانباری
برای کشــور و مردم منجر شود.سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود با
بررسی جوانب مختلف احتمال بازگشت آمریکا به برجام اعام کرد که به ایران
باید غرامت پرداخت شود
دیدار باقری با مهاجران در «خانه کابل»؛

همزیستی ایرانیان و افغانستانیها الگوی
جدید مهاجرت
دبیر ســتاد حقوق بشــر با بیــان اینکه همزیســتی ماطفتآمیــز ایرانیان و
افغانستانیها الگوی جدید در مهاجرت است ،گفت :برای یافتن تفاوتهای بین
این دو ملت باید از ذرهبین اســتفاده کرد.به گزارش پایگاه اطاعرســانی ستاد
حقوق بشــر ،علی باقریکنی،دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران در
دیدار با مهاجران افغانستانی در «خانه کابل» ،با بیان اینکه «همزیستی ماطفت
آمیز» افغانســتانیها با ایرانیها ،الگوی جدیدی در مهاجرت را ارائه کرده است،
اظهار داشــت :اشتراکات دینی ،فرهنگی و تمدنی دو ملت ایران و افغانستان به
حدی است که برای یافتن تفاوتها باید از ذرهبین استفاده کرد.باقریکنی افزود:
غربیها از همه ظرفیتها استفاده میکنند تا «تفاوتها»ی دو ملت ایران افغانستان
را به «اختاف» و سپس «نزاع» تبدیل کنند تا در سایه این اختاف و نزاع ،منافع
نامشروع خود را تامین کنند.دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد :تاش ستاد
حقوق بشــر آن است که کوچکترین حقی از مهاجران مقیم ایران ضایع نشود.
در این چارچوب آماده دریافت دیدگاههای مهاجران هستیم.وی در ادامه تصریح
کرد :دشمنان ملتهای منطقه با وجود اختافهای ریشهای و متعدد ،هنگامی
که موضوع منافع نامشروعشان در منطقه مطرح شود ،ائتاف تشکیل میدهند
و در قالب یک مجموعه مشترک برای غارت منافع اقتصادی کشورهای منطقه
و به گروگان گرفتن منافع سیاسی این ملتها همسو و هماهنگ به اشغالگری و
تجاوزگری پرداخته و حتی از قتل و کشتار دستهجمعی مردم نیز ابا ندارند.معاون
بینالملل رئیس قوه قضائیه ادامه داد :ملتهای منطقه با تأکید بر اشــتراکات
عمیق و گســترده دینی ،فرهنگی و تمدنی و بهمنظور صیانت از منافع مشترک
سیاسی باید با ائتاف سازی در مقابل تجاوز غربیها به مرزهای حقوقی ،سیاسی
و فرهنگی خود بایستند و اجازه ندهند تا دشمنان با تمرکز بر روی باطل ،حق
ملتهای منطقه را پایمال کنند.بنا به گفته باقریکنی دســتاورد حضور نظامی
غربیها در افغانستان قتل و کشتار انسانهای بیگناه و افزایش  ۴۵برابری تولید
مواد مخدر در افغانستان است.دبیر ستاد حقوق بشر گفت :دوران نشستن غربیها
بر روی کرســی مدعی حقوق بشر و اتهامزنی به دیگران پایان یافته و آنها باید
بهعنوان متهم نقض حقوق ملتهای منطقه بهویژه افغانستان و عراق پاسخگوی
جنایات خود باشــند.وی با تاکید بر اینکه آلمانیها باید با مســئولیت پذیری،
درباره نقش پایگاه آمریکایی رامشتاین در حمات پهپادی آمریکاییها و کشتار
غیرنظامیان در افغانستان و عراق شفافسازی کنند ،یادآور شد :سوغات غربیها
برای ملتهای منطقه ،قتل و کشتار و ناامنی است؛ یا از طریق عوامل و مزدوران
تروریســت و یا با نقشآفرینی مســتقیم خود.باقریکنی گفت  :اگر غربیها به
جای ارسال تانک به افغانستان ،تراکتور به مردم افغانستان میفروختند ،پس از
 ۲سال شاهد افغانستانی امن و با اقتصادی رو به توسعه بودیم و عم ًا هم امنیت
افغانستان تأمین و هم مشکات اقتصادی مردم رفع شده بود اما منافع نامشروع و
متجاوزانه غربیها در افغانستان وجود تروریسم و ناامنی و عقبماندگی اقتصادی
را اقتضا میکند.وی در ادامه بیان کرد :اگر غربیها در مبارزه با تروریسم صادق
هستند ،فقط «سازوکار اینستکس» را برای تروریستهای مقیم اروپا اجرا کنند.
دبیر ســتاد حقوق بشر همچنین گفت :غربیها ســرمایهگذاری سنگینی برای
پوشاندن اختافات خود و برجستهسازی تفاوتها میان ملتهای منطقه کردهاند.
آنها با تقسیم نقش ،هر یک مدعی بخشی از ملتهای منطقه میشوند و بر آتش
اختافات مذهبی ،سیاسی و اجتماعی می دمند و با گرفتن ژست حقوق بشری
خود را بهعنوان منجی وارد صحنه میکنند و در شــرایطی که ملتهای منطقه
درگیر مسائل داخلی خود هستند ،به غارت و چپاول این کشورها میپردازند.وی
اذعان کرد :حقوق بشر برای غربیها نقش صداخفه کن تفنگ قتل و کشتار آنها
را دارد .غربیها با برجستهسازی ابزاری حقوق بشر میخواهند سرپوشی بر غارت
کشورهای منطقه بگذارند.
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سرلشکر باقری:

ایجاد صنایع دفاعی مشترک میتواند به وحدت مسلمانان کمک کند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با برشمردن شاخصهای همگرایی و وحدت مسلمانان،
بر اهمیت وحدت جهان اســام در مواجهه با اســتکبار جهانی و ایجاد صنایع دفاعی
مشترک میان کشورهای اسامی تأکید کرد .سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل
نیروهای مســلح در ششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسام که در دانشگاه خوارزمی
بل اه َجمیعاً َو ا تَف ََرق ُوا» و درود بر
برگزار شــد ،با اشاره به آیه شــریفه « َواع َتصِ م ُوا ب َِح ِ
پیامبر وحدت و مودت حضرت محمد (ص) اظهار داشــت :درود به روان پاک شهیدان
راه اسام و بهویژه دانشمندان و نخبگان مسلمان که با تأسی از پیامبر اکرم (ص) جان
عزیز خود را در راه اعتای کلمه توحید و وحدت مســلمانان تقدیم کردند.وی با اشاره
به اهمیت برگزاری این مراســم علمی پژوهشی افزود :حضور و سخنرانی در این جمع
فرهیخته هرچند به شــکل غیرحضوری ،چه بهعنوان یک مسئول دفاعی در کشور و یا
بهعنوان یک دانشآموخته و معلم جغرافیا مایه مباهات اینجانب است.رئیس ستاد کل
نیروهای مســلح در تبیین گســتره و در برگیری علم جغرافیا و از برگزاری این کنگره
علمی بینالمللی گفت :هدف متعالی این کنگره ،هرچند برای تمامی اقشــار و صنوف
در میان نخبگان و دانشــمندان کشورهای اســامی حائز ارزش و اهمیت است ،لیکن
برای جغرافیدانان جهان اســام دارای اهمیت خاص و فوقالعاده است؛ چرا که حیطه و
تعریف جغرافیا ،بسیار فراتر از توصیف و تحلیل صرف پدیدههای طبیعی و انسانی است.
سرلشکر باقری ادامه داد :به گفته استاد ارزشمند جغرافیا ،مرحوم دکتر حسین شکوهی،
بدون توجه و بکارگیری اقتصاد سیاسی و باز ساخت جوامع و بدون توجه به ویژگیهای
نظامهای سیاسی ،ارائه نسخههای درمان شفابخش برای پیشرفت میسر نخواهد بود و
تمامی اینها با توجه عمیق نسبت به عوامل جغرافیایی در جوامع قابل اقدام خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد :به عبارت دیگر ،مسئولیت جغرافیدانان جهان اسام بسیار فراتر
از مرحله توصیف و تحلیل واقعیات جغرافیایی جهان و کشــورهای اسامی و بلکه ارائه
راهکار ،برای پیشرفت و همافزایی تمامی اعضا و کشورهای جهان اسام است.سردار باقری
با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشورهای اسامی در پهنه جغرافیایی
جهان ،بیان کرد :اگر ساختار فضای جغرافیایی جهان اسام را متشکل از کشورهایی با
اکثریت جمعیت مســلمان فرض کنیم ،شامل سرزمینی با وسعت بیش از  ۳۱میلیون
کیلومتر مربع و قریب یکچهارم مساحت خشکی جهان با بیش از یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون نفر مسلمان در قالب  ۵۷کشور و در محدوده غرب اقیانوس اطلس تا غرب چین
و جهت جغرافیایی تقریباً جنوب غربی – شمال شرقی میشود.رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در این رابطه افزود :سرزمینهای اسامی دربرگیرندهی حدود دو سوم منابع انرژی
فسیلی جهان ،مهمترین تنگهها و گذرگاههای اجباری تجارت دریایی جهانی ،مرکزیت
ادیان ابراهیمی ،بازارهای پرجاذبه و بسیاری ویژگیهای متمایزکننده دیگر و به عبارتی
در بر دارنده مهمترین مناطق جهان هســتند.وی ادامه داد :ســرزمینی که با وجود در
برگیری مجموعه انسانهای دارای نژاد ،قومیت ،زبان و رنگ پوست متنوع ،خدای واحد
را پرســتش میکنند ،به سوی یک قبله نماز میگزارند ،دارای یک پیامبر و یک کتاب
آسمانی هستند و خداوند دلیل این تنوع انسانی در خلقت انسانها را صرفاً تمییز دادن
آنها از یکدیگر عنوان میکند.سرلشکر باقری با تأکید بر اینکه دین اسام فرارتر از نژاد
و قومیت است ،به آیه  ۱۳سوره حجرات که میفرماید «یا اَیُ َها ال ّناس اِن ّا خَ لَقنا ُکم مِن َذ َک ٍر
لیم خَ بیر»
کر َم ُکم ع َ
ِنداه اَتقی ُکم ،ا َِن اهَ َع ٌ
َو اُنثی َو َج َعلنا ُکم شُ ع ُوباًَ َو َقبائ َِل لِت َ
َعارف ُوا ا َِن ا َ َ
اشاره و عنوان کرد :در همین آیه شریفه برابری انسانها در محضر خداوند متذکر شده و
برتری را صرفاً بر خداترسی استوار میکند ،که این تأکید در صورت عمل ،خود زمینهساز
وحدت جوامع اسامی خواهد بود.وی در بررسی علل از بین رفتن حاکمیت اسامی که
در قرون گذشــته بخشهای وسیعی از اروپا و آفریقا را در بر گرفته بود ،گفت :مطالعه
تاریخ شــکلگیری حکومت یکپارچه در قرون اولیه توسعه اسام در بخشهای وسیعی
از آســیا ،آفریقا و اروپا که آفتاب در آن غروب نمیکرده و بررسی علل و عوامل تشتت
و از هم پاشیدن آن اقتدار ،بس ضروری و عبرتآموز خواهد بود .عاوه بر برخی عوامل
داخلی شــامل وجود حاکمان ناایق و عدم رعایت عدالت در حکومت آن روز نسبت به
اقوام و قبایل غیر عرب و مانند آن ،عوامل بیرونی نقش عمدهای را در تضعیف و چندپاره
شدن آن حکومت یکپارچه ایفا کرده است.
تاش استکبار جهانی در اختافافکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به تاش استکبار جهانی در اختافافکنی
و ایجاد تفرقه میان مسلمانان بیان کرد :استکبار جهانی از آن زمان تا به امروز با ترفندهای
شیطانی بسیار عمیق و اندیشــههای خطرناک سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی همواره در
جهت ایجاد کینه و عداوت و فساد در میان کشورهای اسامی و مسلمانان تاش داشته
اســت و روز به روز بر این تاش میافزاید.ســردار باقری در این رابطه گفت :در همین
دهههای اخیر و پس از غصب ســرزمین فلســطین و قبله اول مسلمانان در میانه قرن
بیســتم میادی و بهویژه پس از پیروزی انقاب اسامی ایران بهعنوان مهمترین نمونه
گوناگون انتصاب و حمایت از
منادی وحدت و بازگشــت به خویشتن اسامی ،در اشکال
ِ
حکام سرســپرده در برخی از کشورهای اسامی ،دامن زدن به اختافات ارضی و مرزی
رئیسجمهور گفت :ایســتادگی ملت
ایــران موجــب کرنش دولــت آینده
آمریکا خواهد شــد .حجت ااســام
حســن روحانی رئیس جمهور در آیین
افتتــاح  ۸۷طرح ملی وزارت کشــور
طی ســخنانی با تبریک میاد حضرت
زینب(س) اظهار داشــت :در جلســه
جداگانهای در روز یکشــنبه از خدمات
پرستاران تقدیر خواهیم کرد.وی افزود:
طرحهایــی بــهارزش  ۷9۵۰میلیارد
تومان و تا پایان دولت  ۱۸۰طرح دیگر
بــهارزش  ۲۵هزار میلیــارد نیز افتتاح
خواهد شد.روحانی ادامه داد :با جمعیت
شــهری که مــا داریم بحــث خدمات
شهری بســیار مهم است ،البته یکی از
مسائل این است که به روستاها برسیم
تا مهاجرت معکوس به روســتاها شکل
بگیرد و یکی از خدمات بینظیر دولت
دوازدهم خدمترســانی به روســتاها
است.رئیس جمهور گفت :اداره شهرها
بســیار اهمیت دارد و یک بخشــی از
این اداره مستقیماً به دولت برمیگردد
اما برخی خدمات ویژه شهری بهعهده
شهرداران است .در زمینه اداره شهر از
لحاظ حملونقل و حوادث غیرمترقبه
این موضوع خیلی مهم اســت و اگرما
اقدامات بجا نداشــته باشــم یک باران
و یک آتشســوزی میتواند یک شهر
را مختل کند.وی ادامه داد :متأســفانه
شــاهد بودیم که در شهر بزرگی مانند

و اقتصادی در جهان اســام ،ایجاد و حمایت از مجموعههای تندروی وحدتشکن چه
در میان اهل تشــی ِع مرسوم به انگلیسی و چه در میان بخشی از اهل سنت و جماعت،
ایجاد گروههای تروریستی با جذب نیرو از جوانان ناآگاه کشورهای اسامی تحت عنوان
داعش و مانند آن و ایجاد جنگ و خرابی در کشورهای اسامی و نهایتاً ایجاد رابطه میان
برخی کشــورهای اسامی با رژیم غاصب صهیونیستی با گروکشی از امنیت ساطین و
حاکمان سرسپرده آنها کام ًا مشهود و ملموس است.وی در ادامه به آسیبشناسی عدم
تحقق وحدت جهان اســام در برابر جبهه کفر پرداخت و اظهار داشــت :جهان اسام با
وجود موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و برخورداری از ظرفیتها و منابع و
مزیتهای بینظیر طبیعی و انسانی ،دارای قابلیتهای فراوانی برای تبدیل شدن به یک
قدرت تراز برتر جهانی در نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به دلیل وجود برخی عوامل
و زمینهها همچون گســیختگی فضای جغرافیایی ،تفاوتهــای نژادی ،مذهبی و زبانی،
اندیشه و نوع نظام سیاســی ،شدت و ضعف در میزان استقال و وابستگیهای سیاسی
و اقتصادی ،تعارضات ســرزمینی ،رقابتهای داخلی میان قدرتهای برتر جهان اسام و
دعوت از قدرتهای استکباری برای برقراری امنیت در قالب پیمانهای سیاسی ،امنیتی
و نظامی دچار واگرایی شده است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :قرآن کریم
بهعنوان یکی از عوامل و پایههای وحدت میان مســلمانان در آیه  ۲۸ســوره آل عمران،
مؤمنان و مســلمانان را از دوســت ،رهبر و یارگیری کافران منع کرده است؛ درحالیکه
برخی کشــورهای اســامی کام ًا خافِ آن را عمل کردهاند.سرلشکر باقری افزود :پس
اولین عامل وحدت در جهان اســام ،همانگونه که رهبر معظم انقاب اســامی تأکید
دارند ،بازگشت مسلمانان و کشورهای اسامی به صراط مستقیم الهی و عمل به دستورات
قرآن اســت .این اصل بایستی در میان تمامی رهبران و نخبگان جهان اسام برتر از هر
عامل متمایزکننده و اختافبرانگیز شمرده شده و شاخص اتخاذ تصمیم نهایی در میان
جوامع اسامی و نسبت به سایر قدرتها و کشورهای جهان قرار گیرد.وی ادامه داد :رهبر
معظم انقاب اسامی همچنین تدوین منشور وحدت اسامی توسط نخبگان جهان اسام
را خواستار شدند که با اجرای آن ،امکان تکفیر و طرد یکدیگر درجهان اسام از بین برود
و با اجرای نقشــهی اسامستیزان ،دوستی با دشمنان اسام جایگزین وحدت و برادری
مسلمانان نشود.سردار باقری در ادامه ،عدم واکنش و همراهی برخی کشورهای اسامی
در مواجهه با ظلم و ســتم به مسلمانان را از دیگر آسیبهای جبرانناپذیر جهان اسام
عنوان و بیان کرد :اگر مسلمانان و در رأس آنها ،رهبران و حاکمان کشورهای اسامی،
مقابل غصب قبله اول مسلمین و سرزمین فلسطین
مطابق دســتور اســام عمل و در
ِ
ایســتادگی میکردند و اگر مســلمانان در برابر اهانت به مسلمانان عزیز کشمیر و سایر
بخشهای شبه قاره هند عکسالعمل مناسب نشان میدادند و اگر در سایر درگیریها و
منازعات فیمابین مسلمانان با غاصبان ایستادگی و همراهی بین اسامی نشان میدادند
و اگر در برابر اهانت عدهای قلم به مزد به پیامبر اسام (ص) یا احکام اسامی و آیات قرآن
کریم مقاومت یکپارچه نشان میدادند ،چنین وضعیتی در تداوم این هتاکیها و تجاوزات
امکانپذیر نبود و دشمنان عبرت میگرفتند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد:
اینها تأکیداتی است که در دو سدهی اخیر توسط بیدارگرانی همچون سیدجمالالدین
اسدآبادی ،محمد عبده ،اقبال اهوری ،امام خمینی (ره) و آیتاه خامنهای مورد تأکید
قرار گرفته ،لیکن کمتر به آن عمل شده است.

مؤلفههای وحدت جهان اسام
سرلشــکر باقری گفت :سیدجمالالدین اســدآبادی معتقد بود که «علمای کشورهای
اسامی باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و برای تجمع خویش در اطراف جهان مراکز
ارتباط و مشــاوره به وجود آورند و از طریق ماقات و مذاکره راههای کمک به یکدیگر
را جســتجو کنند»؛ بدیهی اســت که در این گفتوگوی علمی ،تحمل نظرات مخالف،
شــنیدن گفتارها با حســن نیت و بدون پیشداوری و پذیرش سخن حق و پیروی از
عامل شکلگیری و توسعه
بهترین گفتارها ،ضرورتی انکارناپذیر است.وی افزود :دومین ِ
و قوام وحدت در جهان اســام ،نقشآفرینی دانشــمندان و نخبگان جوامع اســامی
اســت که با قلم و زبان و روشهــای جذاب هنری و بهرهگیــری از فناوریهای نوین
مجازی و مجامعــی همانند اینگونه همایشها ،با تبیین مــداوم و مکرر ضرورتها و
بیان شــاخصهای همافزایی و انسجام و همگرایی جوامع و کشورهای اسامی در برابر
بیگانگان و غاصبان ممالک و منابع جهان اسام ،به روشنگری در میان مردم و نصیحت
معاندان این امر ضروری بپردازند.ســردار باقری با اشــاره به تأکی ِد دین
حاکمان و طرد
ِ
مبین اسام بر برادری و حمایت از یکدیگر در برابر جبهه کفر و باطل ،خاطرنشان کرد:
بدیهی اســت این امر مهم مستلزم جامعنگری و تشخیص مصالح کان امت اسامی و
حمیتهای کور و جزءنگریهای بیفایده است .این توصیه به هیچ
دوری از تعصبات و ّ
وجه نفیکننده مباحث علمی میان نخبههای فکری در میان دانشــمندان مسلمان و
در محیطهای علمی بسته یا دفاع از خود با منطق و تبیین واقعیتها نیست ،اما آنچه
بروز و ظهور دارد ،بایســتی نشــانگر برادری و وحدت در میان مســلمانان باشد.رئیس
ســتاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد :بدیهی است از مهمترین وظایف اینگونه جوامع

روحانی:

دولت جدید آمریکا در برابر
ملت ایران کرنش خواهد کرد
اهواز مردم دچار مشــکل شدند و من
به استاندار خوزســتان و شهردار اهواز
تأکید میکنم مشکات مردم را کاهش
دهند و برنامهریــزی دقیقی برای این
کار انجام دهند.روحانــی تصریح کرد:
شــهرداران عزیز در ایام کرونا زحمات
زیادی کشــیدند .من خوشحالم که با
همکاری مردم و بســیج از موج ســوم
کرونــا عبور کردیــم و امیدواریم دچار
موج زمســتانی این بیماری نشــویم.
رئیس جمهوری گفت :در اداره شهرها
هم مردم و هم شهرداریها و هم دولت
باید حضور داشته باشند .مسئله ایحه
مدیریت شهری و مسئله ایحه درآمد
پایدار برای شهرداریها و اینکه بخشی
از مالیــات بر ارزش افــزوده در اختیار
شــهرداری قرار گرفت اقدامی مهم بود
که انجام شد .قب ًا شهرداریها در تهران
مجبور بودند برای کســب درآمد فضا
را بفروشــند اما در حقیقت حق مردم
محله را میفروختند .امــا اگر بتوانیم
درآمد پایدار ایجــاد کنیم و دولت هم
ظرفیت خود را بــهکار گیرد میتوانیم

از این اقدامات ناصحیح فاصله بگیریم.
دولت همه کمک خود را برای توســعه
حملونقل از جمله اتوبوس و مترو انجام
میدهد .تصویب تهیه پنجهزار اتوبوس
از اقدامات امســال دولت در حملونقل
شــهری بهویژه در کانشــهرها بوده
اســت.وی ادامه داد :سند ملی معماری
و شهرسازی ایرانی و اسامی که مصوب
شــده اســت و در این دولت برای آن
زحمت زیادی کشــیده شد باید به آن
توجه شــود .زیبایی شهرها بهخصوص
در شهرهای قدیمی برای ما بسیار مهم
اســت و این میتواند برای گردشگری
داخلی و خارجی خیلی اثرگذار باشد و
امیدواریم شهرداریها و وزارت کشور به
این موضوع توجه کنند.روحانی با بیان
اینکــه «امروز آلودگی هوا و ترافیک دو
موضوع مهمی است که باید به آن توجه
شــود» ،تأکید کرد :بــرای آلودگی هوا
اقدامات مهمی صورت گرفته اســت و
باید تولید گاز را افزایش دهیم و کیفیت
بنزین و گازوییل که در مســیر یورو ۴
و  ۵قــرار گرفتند بســیار کمککننده

خواهد بود .در جلســه ســتاد مقابله با
کرونا روی آلودگی هوا تصمیم خواهیم
گرفت زیرا آلودگی روی کرونا تأثیرگذار
است ،همچنین شهرهای بزرگ باید به
شــهرکهای اطراف پناه ببرند و روی
ایجاد شــهرکها و اتصال آنها با قطار
حومه ســرمایهگذاری بیشتری را انجام
دهند.وی با بیان اینکه «ما در سومین
ســال جنگ اقتصادی تحمیلی بر ملت
ایران هســتیم» ،عنوان کــرد :اما من
تأکیــد میکنم بر توصیــه دیروز مقام
معظم رهبری که فرمودند وحدت ملی
باید تقویت شود .اگر یک روز از عمر قوا
بگذرد و ســخنی گفته شود که شکاف
بین مردم را افزایش دهد ،خاف شرع،
قانون و توصیه رهبری است .همه باید
برای تقویت قــدرت ملی تاش کنیم
زیرا افزایش قدرت و وحدت ملی باعث
میشود همه در برابر ملت ایران سر خم
کنند و من مطمئن هستم که ایستادگی
ملت ایــران موجب کرنش دولت آینده
آمریکا خواهد شــد .بایــد تاش کنیم
تحریمهــا بیاثر شــود و همانطور که
مقام معظــم رهبری گفتند باید تاش
کنیم تا برداشتن تحریمها یک ساعت
هم به تأخیر نیفتد و دولت همه تاش
خود در این مسیر را انجام خواهد داد و
به مردم اطمینان میدهم که مقاومت و
ایستادگی آنها موجب تسلیم دشمن در
برابر ملت ایران خواهد شد.

جهان اسام ،یافتن و توصیه و تشریح شاخصهای سیاسی ،اقتصادی ،دفاعی،
نخبگی در
ِ
رسانهای ،فرهنگی ،علمی و اجتماعی است که راههای همافزایی و قدرتافزایی متقابل و
بازی برد-برد را برای کشورهای اسامی فراهم کند.سرلشکر باقری اضافه کرد :سومین
عامل وحدت در جهان اســام ،مطالعه و توجه عمیق و اکتشاف و درک نیات خصمانه
دشمنان اســام و ایجاد دژ واحد و سنگرهای پیوسته کشورهای اسامی در برابر آنان
مقرر میفرماید « َو
است .قران کریم قاعده نفی سبیل را در آیه  ۱۴۱سوره نساء چنین ّ
ِنین َســبیا» .خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران
ِرین َعلَی ال ُموم َ
لَن یَج َع َل اه ل ِلکاف َ
بر مؤمنین قرار نداده اســت.وی با اشــاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آثار تخریبی
آن بر جهان اســام ،گفت :امروزه اگر کسی در جوامع اسامی و بهخصوص نخبگان و
دانشــمندان نسبت به نیات پلید و دشمنی قطعی استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب
علیه مسلمانان تردیدی داشته باشد ،جای تعجب وافر دارد .استقبال و تشییع بینظیر از
شهدای مقابله با توطئهگران علیه جوامع اسامی همچون شهیدان سلیمانی و ابومهدی
المهندس در عراق و ایران و به شکل نمادین در سایر کشورها ،نشانگر توسعه و فراگیری
این درک و برداشت در میان مسلمانان است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد:
گردش حاکمان در پســتهای مسئولیتی آمریکا و اســرائیل ،انواع رویکردهای سخت
و نرم یا به عبارتی پوادین و مخملین ،اما خصمانهی آنها نســبت به جهان اســام را
نشان داده است ،بهویژه در دورهی اخیر که رئیس جمهور آمریکا با به کاربردن الفاظ و
جمات سخیف و شرمآور نسبت به حاکمان عربستان که خود را خادم حرمین شریفین
میدانند ،اما نســبت به این اهانتها سکوت میکنند ،چنین رویکردهایی کام ً
ا شفاف
و قابل قضاوت قطعی است.ســردار باقری افزود :مصوبه سال  ۲۰۰۷سنای آمریکا برای
تجزیه کشــورهای اسامی غرب آسیا به واحدهای کوچک و نیازمند و طرح خاورمیانه
بزرگ در این زمینه قابل دقت و تأمل اســت .نمونه دیگر ،طراحی و پیشبرد طرحهایی
همچون «معامله قرن» است که میزان اندک و حداقلی از حاکمیت صاحبخانه فلسطینی
بر سرزمین آبا و اجدادی خود را برنمیتابد و با کمال تعجب با استقبال و دالی برخی
حاکمان سرســپرده در کشورهای اسامی مواجه میشــود .در همین زمینه تأکید بر
مقاومت یکپارچه اســامی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی در برابر اتهام بی اساس
هال شــیعی کام ً
ا ضروری است؛ لذا بیان شــیوا و مداوم این توطئهها و نهراسیدن از
غولهای رسانهای اســتکباری جزو وظایف اساسی نخبگان و دانشمندان جهان اسام
تلقی میشــود.وی عنوان کرد :عامل چهارم تأکید بر کلنگری و پرهیز از بخشینگری
تا حد ممکن اســت .جوامع اسامی بایستی حداکثر پرهیز را نسبت به موارد افتراق و
بیشترین تأکید و تکیه را بر عوامل اشتراک داشته باشند .در ادامه نیز بایستی بهعنوان
عامل پنجم بر نهادســازی در میان کشورهای اســامی بر اساس نقاط اشتراک تأکید
کرد.رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح تأکید کرد :همانگونه که اشاره شد ،شناخت و
تبیین شاخصها برای حرکت در مسیر عملیاتی و فعال کردن عوامل ذکرشده با هدف
همگرایی و وحدت هرچه بیشتر در جهان اسام امری مهم و ضروری است.

لزوم برقراری روابــط عمیق نظامی با ایجاد صنایع دفاعی مشــترک میان
کشورهای اسامی
سرلشکر باقری در ادامه شاخصهای همگرایی و وحدت مسلمانان را برشمرد و گفت :در
میان شاخصها مواردی مانند کماثرکردن اختافات جزئی و حرکت به سمت اتحادها و
ائتافهای سیاسی و مطالبه جایگاه دائمی برای جهان اسام در شورای امنیت سازمان
ملل متحد ،برقراری روابط عمیق دفاعی و نظامی با ایجاد صنایع دفاعی مشترک ،تبادل
آموزشها و تجربیات ،برقراری رزمایشهای مشــترک در ابعاد گوناگون نظامی ،ایجاد
بازارهای مشترک تجاری و مبادلهی کاا با تعرفههای ترجیحی ،کمک به ایجاد یک بنیه
اقتصادی قدرتمند در جهان اســام و ایجاد بانکهای مشترک اسامی ،ایجاد و توسعه
اتحادیه رادیو تلویزیونها و رسانههای کشــورهای اسامی ،نشستها و همفکریهای
فرهنگی و دینی با تأکید بر مشــترکات و پرهیز از موارد اختافی ،ممنوعیت اهانت به
مقدسات مذاهب مختلف اســامی و همچنین ویژگیهای متنوع نژادی ،قومی ،زبانی
و مانند آنها و اســتفاده از ظرفیت باای مراســم وحدتبخش حج ابراهیمی و اربعین
حســینی ،میتواند در این رابطه مثمر ثمر باشــد.وی اظهار داشــت :بدیهی است که
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران در تمامی موارد مرتبط با مسئولیت و اختیارات
خــود ،با تمام تــوان از چنین ارتباطات و همگراییهایی اســتقبال و به نوبه خود ،این
موضوع را دنبال میکند.سردار باقری افزود :در بُعد امنیت سرزمین پهناور جهان اسام
در برابر تهدیدات نیز ،تأکید جمهوری اســامی ایران بــر دفاع و امنیت درونزا و عدم
اعتماد به برقراری دفاع و امنیت از سوی بیگانگان و واگذاری آن به دشمنان اسام است.
عاریســازی منطقه غرب آسیا از ساحهای هســتهای و تأمین دفاع و امنیت به شکل
دستهجمعی و توسط کشورهای مسلمان منطقه میتواند مبنایی برای گفتوگو و توسعه
همکاریها باشد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان از برگزارکنندگان این کنگره
که با هدف همگرایی ،ارتقا وحدت و امنیت منطقهای در میان کشورهای اسامی ،نسبت
به تشکیل این مجمع وزین علمی همت گماردهاند ،قدردانی کرد.

برای تحقق بیانیه گام دوم ،تحول علمی و
تعالی معنوی در نهاد علم ضروری است
نخســتین نشســت تخصصی پودمان تربیت مدرس بیانیه گام دوم؛ ویژه اساتید
دانشگاه در دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد.در آستانه روز وحدت حوزه و
دانشگاه اولین نشست تخصصی پودمان تربیت مدرس بیانیه گام دوم انقاب ویژه
اساتید دانشگاه ها به صورت ویبنار در دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شد.حجت
ااسام علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر
معظم انقاب و محمدرضا حســنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع)
در این نشست به ایراد سخن پرداختند.ذوعلم در سخنان خود ،بیانیه گام دوم را
فراتر از یک سند راهبردی دانسته و به نقش برجسته دانشگاه در تحول و پیشرفت
جامعه ،در اندیشــه رهبر انقاب اشاره کرد و گفت :دانشگاه قوه عاقله نظام است.
رئیس اندیشــگاه بیانیه گام دوم مؤسســه تنظیم و نشر آثار رهبر معظم انقاب،
اظهار داشت :حسب بررســی و مطالعه درباره چگونگی ایفای نقش نهاد علم در
تحقق بیانیه گام دوم ،انتظار می رود دانشگاه های کشور از طریق ایجاد اندیشکده
های فعال و البته کم هزینه و پر بازده ،به تبیین و تحقق بیانیه گام دوم بپردازند*.
برای تحقق بیانیه گام دوم ،تحول علمی و تعالی معنوی در نهاد علم ضروری است
محمدرضا حســنی آهنگر نیز در این نشست که با حضور استادان دانشگاه های
تهران برگزار شد ،بیانیه گام دوم را نقشه جهانی شدن انقاب و الگوی حکمرانی
ویژه آن دانســت.وی نهاد علم ،متشکل از دانشگاه و حوزه را ،به مثابه لوکوموتیو
قطار پیشرفت انقاب اسامی توصیف کرد و افزود :از این رو تشکیل کارویژههای
ســه گانهای برای بیانیه از سوی دانشگاه ضروری اســت.آهنگر تاکید کرد :این
کارویژه شامل نخســت ،طراحی و تدوین الگوی گفتمان سازی برای نخبگان و
مردم ،دوم ،طراحی و تدوین نقشــه راه عملیاتی شــدن بیانیه با افق چهل ساله
و ســوم ،نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی برای تحقق بیانیه است.رئیس دانشگاه
جامع امام حسین (ع) با اشاره به این که نظام مسائل دانشگاه ناظر به عرصه اجرا
و حوزه ناظر به مســائل نظری است ،تلفیق این دو فرهنگ در یکدیگر را موجب
ایجاد ظرفیت منحصر به فردی برای تحقق اهداف نظام اسامی و بیانیه گام دوم
برشمرد که عالمان دنیای معاصر تشنه دریافت آن هستند.وی ضمن تأکید بر این
اصل که برای کادرسازی باید مدل و الگو داشته باشیم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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تلفیق نظر مجلس و دولت در پرداخت یارانه؛

جزئیات یارانه جدید کمک معیشتی ابهام دارد

در حالی قرار است از امشب کمک معیشتی سرانه  ۱۰۰هزار تومان برای هر یک
اعضای خانواده واریز شــد که در رابطه با تعداد دریافت کنندکان این تسهیات
و همچنین بازه زمانی پرداخت آن ابهاماتی وجود دارد که ســازمان و دستگاهی
در این زمینه پاســخگو نیســت.در پی مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی
بــر حمایت از خانوادههای آســیب دیده از این ویــروس وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی در تاریخ ســوم آذر درباره چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها
در محدودیتهای شــدید کرونایی طی اطاعیهای اعام کرد:در راستای عمل به
بیانات مقام معظم رهبری درباره حمایت از خانوارها در شــرایط شــیوع بیماری
کرونا و بند  ۱2مصوبه چهلویکمین نشســت ستاد ملی مبارزه با کرونا ،سازوکار
حمایت جبرانی معیشت خانوارها به شرح زیر اعام میشود:
الف) پرداخت کمک باعوض یک میلیون ریال ماهانه به اعضای خانوار
چند درصد از مردم یارانه میگیرند؟
 .۱کمــک باعوض (ماهانه مبلغ یــک میلیون ریال به ازای هــر یک از اعضای
خانــوار) از آذرماه تا پایان ســال جاری به مدت چهار ماه ،به سرپرســت خانوار
پرداخت میشــود .تعداد اعضای خانواده نیز با توجه بــه زمان پرداخت وام اول
یعنی فروردین سال  ۱399در نظر گرفته میشود.
 .2خانوارهای مشــمول دریافت یارانه کمکمعیشــتی که منبــع درآمدی ثابت

آینده مبهم ETFها
دولت درحالی عزم خود را برای عرضه صندوقهای ســرمایه گذاری یا
همان  ETFجزم کرده اســت که دومین صندوقی که عرضه شــد ،بعد
از تاخیــر فراوان در امــکان معامله ،این روزها تحــت تاثیر روند نزولی
بازار قرار گرفته اســت و باید دید آیا صندوقهای آتی با استقبال مردم
مواجه میشــوند یا خیر .اردیبهشت ماه بود که زمزمه های عرضه سهام
شرکتهای دولتی در بورس شنیده شد و مسئوان اعام کردند که قرار
اســت باقی مانده ســهام دولت در چند بانک ،بیمه ،پاایشگاه و خودرو
در بازار ســرمایه عرضه شــود .ویژگی این صندوقها از این قرار بود که
همه افراد جامعه با داشــتن کد ملی می توانستند خریدار آن ها باشند
و تخفیف ویژه ای نیز برای خریداران در نظر گرفته شــده شــود.البته
اعام شــد که مدیریت این صندوق ها تا ســال  ۱4۰۰با دولت خواهد
بود و از ســال  ۱4۰۰به بعد دولت حق مدیریت ندارد و یکدهم درصد
سهامدارانی که سهم یک شرکت را خریدهاند ،جایگزین دولت میشوند.
بر این اســاس نخســتین  ETFکه باقی مانده سهام دولت در بانکهای
ملت ،تجــارت و صادرات ایران و بیمههای البــرز و اتکایی امین بود با
نمــاد دارایکم در اوایل خردادماه پذیره نویســی و امــکان معامله ان از
اوایل تیرماه امکان پذیر شد .صندوقی که میزان بازدهی آن تحت تاثیر
روزهای صعودی بازار ،به مرز  ۱2۰نیز رســید.پس از آن پذیره نویسی
پاایشی یکم که باقی مانده سهام دولت در پاایشگاههای تبریز ،تهران،
اصفهان و بندرعباس بود در  3۰شــهریورماه به پایان رســید و انتظار
میرفت معامات آن از اواخر مهرماه اغاز شــود ،اما این اتفاق رخ نداد و
معامله آن از  ۱۱آذر امکان پذیر شــد .البتــه خریداران این صندوق به
دلیل روزهای نزولی بازار ،حتی قبل از اینکه صندوق قابل معامله شــود
نیز تا  ۱۰درصد زیان کردند! درواقع قیمت ســهام شرکتهای پاایشی
در زمان عرضه بســیار حبابوار رشد پیدا کرده بود و بعد از عرضه نیز
افت زیادی داشــت.با این حال برنامه دولت برای عرضه این صندوق ها
نه تنها در ســال جاری ،بلکه در سال آینده نیز ادامه دارد .بر این اساس
به گفته فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصاد و دارایی ،اعام کرده است که
«واگــذاری از طریق  ETFفرصتی را ایجاد میکند که عاوه بر اجتناب
از محدودیتهای ناشــی از روشهای مزایده ،مذاکــره و عرضه بلوکی
سهام در بورس ،گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم
رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به ســمت فعالیتهای مولد
از طریق بازار ســرمایه اتفاق افتد .بدیهی است این امر عاوه بر توسعه
و تعمیق بازار ســرمایه ،امکان فروش سهام در حجم ریالی باا بصورت
کام ً
ا شفاف منجر به تأمین منابع بهصورت نقد را فراهم آورده و ریسک
عدم وصول اقســاط در آینده را به صفر میرســاند .با اســتفاده از این
ظرفیــت تا کنون ما دو  ETFبانکی و پاایشــی را به ارزش بیش از 2۰
هزار میلیارد تومان با مشارکت بیش از پنج میلیون نفر در بازار سرمایه
عرضــه کردیم ،و در برنامه داریم تا پایان ســال صندوق های دیگری را
نیز در بازار عرضه کنیم .از ســوی دیگر در ایحه بودجه سال  ۱4۰۰به
وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شــده اســت تمام یا بخشی از
سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه
و باقیمانده ســهام متعلق به دولت و شــرکتهای دولتی در بنگاه های
مشــمول واگذاری را مطابق روش های مندرج در قانون اجرای سیاست
های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساســی مصوب  2۰خرداد ســال
 ۱3۸7بــا اصاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف
3۱۰۵۰2واریز کند.بر اســاس بند الف تبصره  2ایحه بودجه ،عاوه بر
روش های فوق ،واگذاری ســهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری
قابل معامله در بورس ( )ETFمشــروط به اینکه تشــکیل این صندوق
هــا با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشــد یا عرضه ســهام به روش
ثبت ســفارش نیز مجاز است.باید دید با توجه به اینکه ارزش ذاتی این
صندوق ها تحت تاثیر شــرایط این روزهای بازار ســرمایه نوسانی یا رو
به پایین بوده اســت ،مردم همچنان خواهان مشارکت در پذیره نویسی
خواهند بود یا خیر.

اغلب سهام آسیا اقیانوسیه افت کردند
اغلب ســهام آسیا اقیانوســیه در واکنش به اقدام بانک مرکزی ژاپن که
نــرخ بهره خود را  6ماه دیگر پایین نگاه داشــت ،افت کردند.به گزارش
سیانبیســی ،اغلب ســهام آسیا اقیانوســیه در واکنش به اقدام بانک
مرکــزی ژاپن که نرخ بهره خود را  6ماه دیگر پایین نگاه داشــت ،افت
کردند.جامعترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی بدون سهام
ژاپن  ۰.۵6درصد افت کرد و نیکی ژاپن  ۰.۱6درصد پایین آمد.در بازار
چین ،کامپوزیت شــانگهای  ۰.29درصد از ارزش خود را از دست داد و
هانگســنگ در هنگکنگ  ۰.67درصد پایین آمد.ایاساکس استرالیا
 ۱.2۰درصد سقوط کرد اما کوسپی کرهجنوبی برخاف بازارهای منطقه
توانست  ۰.۰6درصد رشد کند.در بازار ارز ،دار اندکی در مقابل ارزهای
مهم آســیا اقیانوســیه رشــد کرد و در مقابل ین ژاپن و یوآن چین به
ترتیب به نرخ برابری  ۱۰3.43واحد و  6.۵4۰4واحد رسید.

ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تســهیات کرونایــی خانوارها بودهاند،
حــدود  29.7میلیون نفر ( ۱۱میلیون خانوار) تحت پوشــش این طرح حمایتی
قرار میگیرند.همچنین شب گذشــته سازمان برنامه و بودجه طی اطاعیهای از
پرداخت یارانه معیشتی کرونا از ساعت  24امشب  27آذر خبر داد.
در اطاعیه این سازمان آمده است :با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین
مصوبه مجلس شــورای اســامی و بهدنبال تفاهم حاصله مبنــی بر حمایت از
معیشــت اقشار کمدرآمد که در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا کسب درآمد
آنها مختل شده اســت ،مقرر شد که به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر
نفر ماهیانه  ۱2۰هزار تومان پرداخت شــود .همچنین به سایر افراد با مشخصات
زیر نیز ماهیانه  ۱۰۰هزار تومان پرداخت خواهد شد:
 افرادی که هیچیک از اعضای خانواده آنها حقوق ماهانه دریافت نمیکنندافرادی که هیچیک از اعضای خانواده آنها بیمهپرداز نباشندافــرادی که اعضای خانوارشــان طبق شــاخصهای بانکــی از درآمد حداقلیبرخوردار نباشند
افرادی که در گروه یارانه معیشــتبگیر باشندپیش از این نیز محمدباقر قالیبافرئیس مجلس شــورای اســامی بر هماهنگی دولــت و مجلس در طرح حمایت
معیشتی تأکید کرده بود .همچنین بر اساس مصوبه مجلس (قانون پرداخت یارانه

کااهای اساســی) که از سوی رئیس مجلس شورای اسامی به دولت اباغ شده
بود مقرر شــده بود به مدت  6ماه تا پایان سال جاری یارانه جدید به  6۰میلیون
نفر پرداخت شــود .اعتبار کلی برای پرداخت ایــن یارانه  3۰هزار میلیارد تومان
عنوان شده بود .در گزارش سازمان برنامه اعام شده است به تمام افرادی که در
گروه یارانه معیشت قرار دارند نیز ماهیانه  ۱۰۰هزار تومان پرداخت خواهد شد.در
حالی قرار اســت از امشب کمک معیشتی  ۱۰۰هزار تومانی به حساب خانوادهها
واریز شود که همچنان در رابطه تعداد افراد دریافت کننده این تسهیات ابهاماتی
وجود دارد که آیا تعداد آنها بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا  29میلیون و 7۰۰
هزار نفر اســت یا بر اســاس مصوبه مجلس  6۰میلیون نفر!همچنین در رابطه با
زمان پرداخت این تســهیات نیز ابهام وجود دارد که بر اساس مصوبه ستاد ملی
کرونا زمان پرداخت کمک معیشتی  ۱۰۰هزار تومانی  4ماه پایانی سال  ( 99آذر،
دی ،بهمن و اسفند) در نظر گرفته شده است اما بر اساس مصوبه مجلس (قانون
پرداخت یارانه کااهای اساســی) که از ســوی رئیس مجلس شورای اسامی به
دولت اباغ شــده بود مقرر شده بهمدت  6ماه تا پایان سال جاری یارانه جدید به
 6۰میلیون نفر پرداخت شود.بر اساس پیگیریهای انجام شده و برخی شنیدهها
قرار است یارانه کمک معیشتی جدید ( ۱۰۰هزار تومانی) تلفیقی از مصوبه ستاد
ملی کرونا و مجلس شورای اسامی باشد!

چقدر از منابع صندوق توسعه خرج اشتغال شد؟
طی ســالهای  ۱397و  ۱39۸مبلغ  ۱۱۰6۵۰میلیارد
ریال از منابع صندوق توســعه ملی به منظور پرداخت
تسهیات به صورت ریالی سپرده گذاری شده که البته
این رقم به غیر از منابع اشتغال روستایی است.خاصه
عملکرد تبصره  ۱۸در راستای اجرایی نمودن بند (الف)
تبصره ( )۱۸قوانین بودجه سال های  ۱39۸ ،۱397و
 ۱399کل کشــور ،تاکنون  ۵4برنامه تولید و اشتغال
تدوین و فرایند اجــرای آن از طریق انعقاد  ۱4تفاهم
نامه بین ســازمان برنامه و بودجه کشور و  ۱۰دستگاه
اجرایی در حال پیگیری است.تفاهم شد از محل منابع
بانکی و منابع صندوق توســعه ملی حدود  4۸4هزار
میلیارد ریال تســهیات برای اجرای برنامههای مورد
اشاره پرداخت شــود.برای کاهش نرخ سود تسهیات
تلفیقی مذکور از محــل منابع بانکی و منابع صندوق
توســعه ملی ،حدود  2۰هزار میلیارد ریال یارانه نرخ
سود تســهیات در نظر گرفته شده اســت.افزون بر
این ،حدود  26هزار میلیــارد ریال کمک باعوض به
برنامههای مذکــور اختصاص خواهد یافت .همچنین،
حدود  3۰هزار میلیارد ریال نیز به شــکل وجوه اداره
شده به منظور اجرای برنام های مصوب مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.به منظور اجــرای  ۵4برنامه مورد
اشــاره ،تاکنون مبلغ  3۱۸۸9میلیارد ریال معادل 42
درصد در قالب کمک باعوض ،وجوه اداره شده و یارانه
کاهش نرخ ســود تسهیات توسط ســازمان برنامه و
بودجه به دستگاههای اجرایی ذی ربط تخصیص داده
شده است.همچنین طی سالهای  ۱397و  ۱39۸مبلغ
 ۱۱۰6۵۰میلیارد ریال از منابع صندوق توســعه ملی
به منظور پرداخت تســهیات تلفیقی موضوع تفاهم
نامه های مزبور ،در موسســات عامل طــرف قرارداد
دستگاههای مجری به صورت ریالی سپردهگذاری شده
است.با توجه به آخرین گزارش های عملکرد دریافتی،
میزان جــذب کمک های باعــوض تخصیص یافته،
 ۸933.4میلیارد ریال بوده و با اهرم نمودن ۱2۱9۱6
میلیارد ریال در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود،
مبلغ  ۱۱2۱۰۵میلیارد ریال تســهیات به متقاضیان
پرداخت شده اســت.این موضوع عملکرد قابل توجه
برنامه های مزبور در اســتفاده اهرمی از منابع محدود
را نشان میدهد.
خاصه عملکرد اشتغال روستایی با استفاده از

منابع صندوق توسعه ملی
قانــون ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روســتایی و
عشایری در شهریور ماه سال  ۱396به تصویب مجلس
شورای اسامی رســید .مقدمات اجرایی این قانون از
اواخر پاییز ســال  ۱396شروع شــد و عما پرداخت
تســهیات به متقاضیان طرح های سرمایهگذاری نیز
از اواخر این ســال وارد مرحله اجرایی شــد.بر اساس
دادههای اســتخراج شــده از ســامانه ناظر تا تاریخ
 ،۱7/6/۱3۸9از تعداد  ۱394۵۰تقاضای تســهیات
مصوب شــده به مبلغ  ۱3۵۰9میلیارد تومان ،تعداد
 ۱3796۱طــرح به مبلــغ  ۱2639.۵میلیارد تومان
به متقاضیان پرداخت شده اســت که بر اساس تمام
شماری  42درصد از طرح های پرداخت شده ،تاکنون
تعداد  77669فرصت شــغلی واقعی پــس از اجرای
طرح ها محقق شده است.از مجموع ارزش تسهیات
طرحهای پرداخت شده ،ســهم بخش کشاورزی ۵6
درصد ،صنعت  ۱۵درصد و خدمات  ۱4درصد است.
اقدام های دولت در دوران کرونا برای حمایت از
اشتغال
از اواخر سال  ۱39۸کشور درگیر شیوع ویروس کرونا
شد و همه فعالیتهای کشور را تحتالشعاع قرار گرفت.
بررســی نتایج آمارگیری بازار کار در فصل بهار حاکی
از مشــهود بودن اثر اپیدمی کرونا بر بازار کار کشــور
اســت .چرا که جمعیت غیر فعال کشور افزایش یافته
است ،جمعیت فعال کشور (جمعیت شاغل و بیکار) با
کاهش ملموس حدود  2میلیونی مواجه شده است و
نرخ مشارکت به  4۱درصد کاهش یافت (کاهش حدود
 3.7واحد درصدی نسبت به بهار .)۱39۸مطابق همین
آمارها ،جمعیت شاغان  ۱۵ساله و بیشتر تقریبا یک
میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است.دولت در
راستای حمایت از خانوارها و بنگاه های اقتصادی برای
حفظ ســطح تولید و اشتغال بنگاهها و اشتغال جدید
توسط آنها اقدامهای مختلفی انجام داد که اهم آن به
شرح زیر است:اجرای طرح پرداخت به متقاضیان بیمه
بیکاری ناشی از بیماری .در مرحله اول از یک میلیون
و صد هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری به بیش از 9۰۰
هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت شــد که روند بررسی و
پرداخت ادامه دارد.اقدام به امهال چند ماهه مالیاتی و

عضو کمیسیون بودجه مجلس:

ارقام بودجه  1400واقعی نیست
جبار کوچکی نژاد با اشاره به اینکه بودجه سال  ۱4۰۰غیر واقعی و تورم زا است،
گفت :مسئوان دولت حرف های متناقضی در زمینه میزان فروش نفت و بودجه
می زنند.جبار کوچکی نژاد عصر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره
به اینکه ارقام بودجه  ۱4۰۰واقعی نیست ،اظهار کرد :میزان فروش دو میلیون و
 3۰۰هزار بشــکه نفت در سال آینده قطعاً تحقق نمییابد زیرا ما در حال حاضر
کمتر از یک میلیون بشکه نفت در سال صادر میکنیم.نماینده رشت در مجلس با
بیان اینکه دولت باید  3۸درصد از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص
میداد اما آن را به  2۰درصد کاهش داده و این موضوع با سیاستهای کلی نظام
در تضاد اســت ،افزود :دولت برای فروش اوراق مشارکت رقم هزار میلیارد تومان
پیشبینی کرده که این موضوع قطعاً دولت بعدی را با بحران مواجه میکند.
وی به پیش بینی فروش  9۰هزار میلیارد تومانی اموال از ســوی دولت اشــاره و
با بیان اینکه این در حالی اســت ســال گذشته کمتر از  2۰میلیارد تومان اموال
فروخته شده اســت ،تصریح کرد :دولت بحث فروش سلف نفت را به میان آورد
و امسال نیز میخواســت آن را اجرایی کند که سران قوا رد کردند.کوچکینژاد
با بیان اینکه بودجه  ۱4۰۰واقعی نیســت و بیشــتر آن صرف هزینههای جاری
دولت میشــود ،ادامه داد :دولت در بودجه ۱۰2 ،هزار میلیارد تومان برای بودجه
عمرانی در نظر گرفته و با توجه به آنکه امســال ایــن میزان  ۵7۰هزار میلیارد
تومان بود ،در ســال آینده بیش از هــزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده
که قطعاً تورم زا اســت.وی با اشاره به نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری
مبنی بر کاهش ســهم صندوق توســعه ملی از  3۸به  2۰درصد ،بیان کرد :به
طور قطع دولت نمیتواند شــروط رهبری در این باره را محقق کند و با کسری
بیش از  7۰۰هزار میلیارد تومان کســری بودجه مواجه خواهد شد که نمیتواند
آن را از طریق نفت جبران کند.عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان

حق بیمه پیش بینی منابع ازم برای اعطای تسهیات
 ۱2درصدی به کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا
که روند پرداخت در حال جریان است.
گــزارش آخرین وضعیــت اطاعات ســامانه کارا در
خصوص پرداخت تســهیات به مشاغل آسیب دیده
کرونا تا  2۱مهر ماه  ۱399نشــان میدهد که حدود
 ۵44هزار پرونده در بانکها رسیدگی شده و  292هزار
مورد پرداخت به مبلــغ  ۵۸۰۰میلیارد تومان صورت
گرفته اســت .مقرر شــده با پیگیری های مســتمر،
پرداخت تسهیات شتاب بیشتری پیدا کند .مشکات
و چالش های بازار کار و راه کارهای عملیاتی در ایحه
بودجه  ۱6۰۰مشــکات و گلوگاههای بازار کار نشأت
گرفته از دو بخش طرف عرضه و طرف تقاضا اســت.
در طرف عرضه بازار کار ،بســیاری از دانش آموختگان
نظام آموزش عمومــی و عالی کیفیت پایینی دارند و
فاقد تجربه و مهارتهای مورد نیاز بازار کار هســتند
که به اشتغال پذیری پایین آنها منجر شده است.طرق
تقاضای بــازار کار تحت تأثیر سیاســت های اقتصاد
کان ،سیاســتهای بازار کار و فضای حاکم بر اقتصاد
کشور ،دچار برخی مشــکات و تنگناها است که در
مقطع کنونی به شدت تحت تأثیر تبعات منفی ناشی از
شیوع ویروس کرونا نیز شده است.برخی از مهم ترین
چالشها و مشــکات منشاء بازار کار شامل موارد زیر
است:
عدم تعادل های بازار کار کشور در ابعادی چون ستی،
جنسیتی ،تحصیلی و منطقهای
فقدان نگرش جامع به امور بازار کار و ناهماهنگی بین
سیاستهای اقتصادی و سیاستهای بازار کار
حکمرانی نامطلوب بازار کار
فقدان نظام جامع و کارآمد جمع آوری ،انتشار و تحلیل
اطاعات بازار کار
پایین بودن سطح بهره وری کار با وجود افزایش سطح
دانش نظری نیروی کار
ناکارایــی نهادهای آموزش فنــی و حرفه ای و مراکز
کاریابی
وجود قوانین و مقررات پیچیــده و انعطاف ناپذیر در
روابط کار
کمبود نیروی انسانی ماهر و عدم تناسب بین تخصصها
و نیازهای بازار کار
توسعه مشاغل غیر رسمی و اشتغال بیکیفیت

اینکه بودجه استانی نیز همانند بودجه کشوری در حوزه عمرانی و سایر بخشها
دچار اشکاات جدی اســت ،افزود :قرار بود دولت بودجه را در جهت حمایت از
محرومین به خصوص آسیبدیدگان از کرونا تهیه و تدوین کند که افزایش حقوق
آنچنانی به ویژه برای کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند،
دیده نمیشودکوچکینژاد با تاکید بر اینکه بنای مجلس کمک به دولت است اما
این بدان معنا نیست که هر چه دولت گفت ،بپذیریم ،تصریح کرد :دولت میداند
که این میزان فروش نفت قابل تحقق نیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز
رســماً به مجلس اعام کرد که این بودجه اشــکاات اساسی دارد و مجلس باید
تغییرات بنیادینی در آن ایجاد کند.نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دولت حرفهای متناقضی درباره میزان
فروش نفت و بودجه ســال آینده میزنند ،اظهار کرد :به اعتقاد بنده حرفهای
رئیس ســازمان برنامه و بودجه واقعیتر است و باید اشکاات اساسی آن را رفع
کنیم.وی با اشــاره به اینکه اگر مجلس به سمت قطع کلیات بودجه برود دولت
اینطور فضاسازی میکند که مجلس جلوی فروش دو میلیون و  3۰۰هزار بشکه
نفت را گرفته است ،بیان کرد :بودجه  ۱4۰۰با توجه به انتخابات پیش رو نیز بسته
شده و دولت از طریق آن پیام مذاکره نیز به طرفهای غربی داده است.کوچکی
نژاد بستن بودجه واقعی با توجه به شرایط کشور را راهکار کاهش اثرات تحریمها
عنوان و خاطرنشان کرد :معتقدم بودجه  ۱4۰۰در مجلس رد میشود و دولت باید
حداکثر فروش یک میلیون بشکه نفت را پیشبینی کند و مابقی کسری خود را از
روشهای دیگری مانند کوچک سازی دولت و حذف بودجه برخی نهادها تأمین
کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی ادامه داد :دولت برای
حمایت از نیازمندان و آســیبدیدگان از کرونا مبالغی به میزان  42هزار میلیارد
تومان و  32هزار میلیــارد تومان در نظر گرفته که معتقدم این برای این میزان
حجم آسیبها کافی نیســت.وی با بیان اینکه دولت باید به سمت انتشار اوراق
مشارکت حرکت کند ،تصریح کرد :دولت سال گذشته  23۰هزار میلیارد تومان از
طریق مالیات ،درآمد کسب کرد و میتواند بخشی از درآمد خود را از طریق حذف
فرار و معوقات مالیاتی که مربوط به افراد متمول جامعه میشود ،تأمین کند.
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گزیده خبر
مدیر برنامهریزی شرکت سپردهگذاری مرکزی مطرح کرد:

رونمایی از کارت اعتباری دارندگان
سهام در دیماه
مدیــر برنامهریزی شــرکت ســپردهگذاری مرکزی اظهار داشــت :برای حفظ
داراییهــای مالی موضوع اعطای کارت اعتباری مطرح شــد که در حال حاضر
کارهای نهایی آن در حال انجام اســت تا از فشار فروش سهام جلوگیری شود.
برای اینکار چند بانک پیشقدم شــدهاند و به احتمال زیاد در دیماه رونمایی
شــود که با برنامهریزی بانک مرکزی قابل تحقق است.محمد جواد فرهانیان در
مورد آخرین وضعیت ســهام عدالت متوفیان اظهار داشت :در این راستا شورای
عالی بورس چندین مصوبه برای تســهیل امر داشته است اما باید توجه داشت
که هماهنگیهایی بین دفاتر پیشــخوان و سامانههای قوه قضاییه و همچنین
ســامانههای ارتباطی سپرده گذاری مرکزی با قوه قضائیه برقرار بشود .قب ًا این
اقدامات از طریق دفاتر پیشــخوان انجام میشد که قرار شد تمام امور مکانیزه و
زیرساختهای آن نیز فراهم شود .از همین روی پیشنهاد شرکت سپرده گذاری
مرکزی درحال حاضر این اســت که تمام وراث قانونی اولین گامهای خود مانند
انحصار وراثت و ســپس ثبتنام در سامانه ســجام را انجام دهند .وی ادامه داد:
ســامانه مربوط به جمع آوری و جابجایی سهام طراحی شد و درگاههای اتصال
سهامداران انجام شده است .اان این موضوع باید در قوه قضاییه در اولویت باشد
تا تمام نامههای استعامی و اطاعات از طریق قوه قضاییه به درستی در اختیار
ســپردهگذاری مرکزی قرار بگیرد .چون در این موضوع جابهجایی مالی صورت
میگیرد بدنبال انجام امور از طریق درگاههای امن قوه قضاییه هستیم و اینگونه
نباشد که سپردهگذاری مرکزی تک تک با مراجع ذیربط ارتباط برقرار کند ،بلکه
تمام امور از طریق یک مبدا متمرکزکننده از قوه قضاییه هدایت شود.فرهانیان
تصریح کرد :متاســفانه این موضوع در سمت قوه قضاییه خیلی در اولویت قرار
ندارد و امیدواریم که با توصیههایی که مرتب میشــود به عنوان دغدغه در این
قوه مطرح شده و با اعمال نظر آیت اه رئیسی این انتقالها صورت بگیرد.وی در
مورد آخرین آمار در مورد متوفیان سهام عدالت گفت :تا تاریخ  ۱۰خرداد امسال
تعداد متوفیان مشمول سهام عدالت  2میلیون و  2۰۰هزار نفر بود که طبیعتاً از
آن تاریخ تا به امروز تعداد این افراد اضافه شده است ،بنابراین باید آمار رسمی را از
سازمان ثبت احوال استعام کنیم.این مقام مسئول خاطرنشان کرد :از عزیزان در
فناوری اطاعات قوه قضاییه درخواست داریم تا نگاه اولویتدار به موضوع داشته
باشــند و تمام امکانات سپرده گذاری مرکزی در اختیار آنها است .پیشنهاد ما
در این زمینه یکپارچهسازی اســتاندارد است ،مث ًا عزیزانی که گواهی انحصار
وراثت آنها برای ده ســال پیش است با مکانیزم جدید قوه قضاییه آپدیت شوند
و اطاعات به صورت متحدالشــکل در اختیار سپردهگذاری مرکزی قرار بگیرد
تا از پیچیدگی پروندهها جلوگیری شود.مدیر برنامهریزی شرکت سپردهگذاری
مرکزی ورد توقف فروش سهام عدالت گفت :این موضوع مربوط به مدیریت بازار
و ســازمان بورس اســت و امیدواریم با کنترل بازار هیجانهای اضافی برداشته
شود .واقعیت این اســت که تمام سهامداران عدالت بیش از آنکه به فکر اضافه
کردن سهام در پرتفوی خود باشند به فکر فروش آن هستند ،متاسفانه از زمانی
که بحث آزادسازی مطرح شده بیشتر تمرکز بر فروش آن بوده تا خرید ،بنابراین
این ذهنیت ایجاد شده که سهام عدالت تنها برای فروش است.ی ادامه داد :بازار
سرمایه یک بازار بلندمدت است همانطوریکه سهام یک میلیونی سهامداران در
حال حاضر  ۱۰میلیون تومان اســت اگر خریداران سهام جهت گیری درستی
داشــته باشند مطمئناً برندگان کسانی خواهند بود که داراییهای مالی خود را
نگه داشــته باشد .متاسفانه در این مورد اطاع رسانی صورت نگرفته است تا از
داراییهای مالی صیانت شــود .همچنین در حکم رهبری برای آزادسازی سهام
عدالت نیز به این موضوع اشاره شده تا مردم برای نگهداری سهام تشویق شوند.
فرهانیان افزود :برای حفظ داراییهای مالی موضوع اعطای کارت اعتباری مطرح
شــد که در حال حاضر کارهای نهایی آن در حال انجام است تا از فشار فروش
سهام جلوگیری شود .برای اینکار چند بانک پیشقدم شدهاند و به احتمال زیاد
در دیماه رونمایی شود که با برنامهریزی بانک مرکزی قابل تحقق است.

استانها
مدیرکل بیمه سامت مازندران:

پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از
محورهای اصلی مورد توجه سازمان بیمه
سامت است
مدیرکل بیمه سامت مازندران در نشست با معاونین
بهداشــتی دانشگاههای علوم پزشــکی مازندران و
بابل گفت :پزشــکی خانواده و نظــام ارجاع یکی از
محورهای اصلی مورد توجه ســازمان بیمه سامت
است تا از این طریق هم بتواند خدمات مناسبی به
بیمه شــدگان ارائه و مدیریت بهینه منابع را نیــز انجام بدهد .تمام تاش
سازمان بیمه سامت این است که توجه ویژهای به این برنامه داشته باشیم.
مدیرکل بیمه ســامت مازندران در نشست هماهنگی با معاونین بهداشتی
دانشگاههای علوم پزشــکی مازندران و بابل که به منظور بررسی چالشها
و موفقیت های پزشــک خانواده و نظام ارجاع بــا توجه به اباغ تفاهمنامه
روســتایی و در راستای ایجاد تسهیات بیشــتر در تداوم اجرای این طرح،
در ســالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد بیان داشت :پزشکی خانواده و
نظام ارجاع یکی از محورهای اصلی مورد توجه سازمان بیمه سامت است
تا از این طریق هم بتواند خدمات مناســبی به بیمه شدگان ارائه و مدیریت
بهینه منابع را نیز انجام بدهد .تمام تاش سازمان بیمه سامت این است که
توجه ویژهای به این برنامه داشته باشیم.دکتر ظفرمند مدیرکل بیمه سامت
مازندران طی سخنانی در این نشست بیان داشت :با توجه به پوشش باای
 ۸۰درصدی جمعیت بیمه شدگان استان در صندوق بیمه روستایی و ارائه
خدمت به این دسته از عزیزان ضرورت بررسی دقیق و موشکافانه محتوای
تفاهم نامه از درجه اعتبار ویژه برخوردار اســت از طرفی با توجه به اجرای
پروژه های الکترونیک نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک تعمیم این
طرح در پزشــک خانواده روســتایی نیز امری بسیار مهم بوده بدین منظور
بررسی بسترهای ســختافزاری و نرمافزاری موردنیاز در سطح مراکز ارائه
دهنده خدمات بهداشــتی و درمانی به بیمهشدگان روستایی امری ضروری
اســت  .وی افزود :با توجه به مشــارکت و تعامل و همدلی بیمه ســامت
و معاونین بهداشــتی دانشگاه های علوم پزشکی استقرار پروژه الکترونیکی
نسخهنویســی الکترونیک قابلیت اجرایی داشته و امیدواریم با تاش ستاد
اجرایی پزشــک خانواده روستایی دو دانشــگاه در خدمت رسانی به بیمه
شــدگان عزیز روســتایی بتوانیم خدمات با کیفیت باا به این عزیزان ارائه
نماییم .وی افزود :حرکتهای خوبی در زمینه برنامه پزشکی خانواده و نظام
ارجاع روستایی انجام شده و هماهنگی مناسبی بین بیمه سامت و معاونت
های بهداشتی در زمینه این برنامه وجود دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی:

هیچ مشکلی در ذخیره سازی ،تأمین و
توزیع سوخت نداریم

آذربایجان شــرقی  -فاح :جلسه مشترک شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتــی منطقه آذربایجان
شــرقی و شــرکت پاایش نفــت تبریــز برگزار
شد.نشست مشترک شــرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی و شرکت پاایش
نفت تبریز در راستای تعامل و همکاری برای تأمین و توزیع مطلوب سوخت
با حضور مدیران و کارشناسان این دو مجموعه برگزار شد .مدیر شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی در این نشست با ارائه
گزارشی از عملکرد سوخت رســانی گفت :با برنامه ریزی بعمل آمده هیچ
مشــکلی در ذخیره ســازی ،تأمین و توزیع سوخت نداریم .علی روح اللهی
افزود :شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی با
تعامل و همکاری با مجموعه عظیم صنعت نفت ،شرکت ها و رانندگان حمل
ونقل فرآورده های نفتی ،شرکت پاایش نفت تبریز ،شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت آمادگی کامل دارد تا سوخت مورد نیاز مردم را بی وقفه تأمین
کند .روح اللهی با اشاره به پتانسیل ارزشمند شرکت پاایش نفت تبریز در
جنب انبار نفت شــهدای پخش تبریز ،اظهار داشت :وجود این تأسیسات و
بهره مندی مناســب از آن می تواند عاوه بر رفع نیازهای اســتانی موجب
کارآفرینی و رشد و توسعه اقتصادی منطقه را بهمراه داشته باشد .وی ادامه
داد :هم اندیشــی و همکاری پژوهشی و عملیاتی در بین این دو شرکت در
اســتان چشم انداز و افق روشنی را در خدمت رسانی مطلوب به شهروندان
در پی خواهد داشــت .مدیرعامل شرکت پاایش نفت تبریز نیز با تشکر از
تعامل خوب مدیریت و مســئولین شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه آذربایجان شــرقی در خصوص هماهنگی ازم جهت تولید مستمر
فرآورده های نفتی و ذخیره سازی و انتقال به موقع سوخت مورد نیاز مناطق
همجوار و مقاصد تعیین شده ،گفت :انتظار داریم با سعی و کوشش جهادی
فرآورده های نفتی تولید این پاایشــگاه را با استانداردهای جهانی و با برند
این شــرکت در داخل و خارج از مرزهای میهن اســامی ایران به مصرف
کنندگان عرضه کنیم.
مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز خبر داد؛

خودکفایی در طراحي و اجراي طرح Ani
 Icingتوربین SGT600
آذربایجان شــرقی  -فاح :مدیر منطقه  8عملیات
انتقال گاز از طراحــي و اجراي موفقیت آمیز طرح
 Ani Icingدر توربیــن  SGT6۰۰تاسیســات
تقویت فشار گاز هشــترود خبر داد.فیروز خدائي با
اعــام این خبر اظهار کرد :بــا اعتماد به توان فني
پرســنل و صنعتگران بومی و بهره مندی از ظرفیت هاي داخلي ،منطقه 8
عملیات موفق شــد در طراحي و اجراي موفقیــت آمیز طرح Ani Icing
توربین  SGT6۰۰تاسیسات تقویت فشار گاز هشترود به خوداتکایي کامل
دســت یافته و با باور ملي زمینه ســاز تولید ملی در رفع نیازمندیهای فنی
باشــد .خدائي افزود :با در نظرگرفتن هزینه بــااي تعویض بلیدهاي ثابت
و متحرک کمپرســور هواي محوري و فیلترهاي ضد رطوبت ،طرح Ani
 Icingتوربین  SGT6۰۰واحد  Aتاسیسات تقویت فشار گاز هشترود پس
از بررسي کارشناسان و متخصصان منطقه  8عملیات انتقال گاز با حداقل
هزینــه طراحي و با موفقیت در مدار ســرویس قرار گرفت .مدیر منطقه 8
عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به اینکه طرح مذکور براي واحدهاي دیگر
تاسیســات نیز در مرحله برون سپاری مي باشــد ،اضافه کرد :با اجراي این
طرح ،ضمن افزایش ضریب اطمینان پایداري انتقال گاز ،از یخ زدگي در Air
 Intakeتوربین ،آســیب دیدگي بلیدهاي کمپرسور هواي محوري و ایجاد
 dpدر فیلترهاي هواي ورودي توربین  SGT6۰۰جلوگیري بعمل مي آید.
وي همچنین تصریح کرد :همکاران ما با همت و تاش شبانه روزی در تعهد
به رســالت خویش کوشا بوده و موفق شــدند با دستیابي به این تکنولوژي
عاوه بر صرفه جویي قابل ماحظه ارزي و ریالي ،در زمینه اقتصادي ،علمي،
کارآفریني و خود باوري نیز فرصتي فراهم نمایند تا ضمن اثبات توانمندي
خویش ،گامهاي بزرگي در خوداتکایي هر چه بیشــتر و کاهش وابســتگي
بردارند .خدایی یادآور شــد :طرح  Ani Icingپیش از این نیز در ســه
واحد توربین هاي  SGT۴۰۰ایستگاه تبریز ،یک واحد توربین  NPایستگاه
مرگنلر و یک واحد توربین  DU8۰ایستگاه تکاب توسط منطقه  8عملیات
انتقال گاز طراحي و اجرا شده است که این بخشی از تعهدات مسئولیت های
اجتماعی این منطقه در توانمند سازی جوامع محلی می باشد.

آمادگی جهت جذب سرمایه گذار
در حوزه سی ان جی
به منظور بررســی مســایل سوخت بخشــهای مختلف مصرف در حوزه
انتخابیه ،نشست مشــترک مجمع نمایندگان استان گلستان و مسوولین
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان منطقه برگزارگردید.
مدیر منطقه ضمن خوش آمد گویی به نمایندگان مردم مستحق خدمت
استان گلستان ،فصل مشترک دوقوه مقننه و مجریه ودستگاههای اجرایی
را ،تصویب و اجرای باکیفیت قانون و قانون مداری دانسته وتعامل سازنده
وتعمیق روابــط درچارچوب قوانین ،مصالح ومنافــع عمومی را ازهمگان
خواستارشدند.عیســی افتخاری با اذعان به قدمت وخدمت باکیفیت ۹۳
ساله شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور و افتخارات سالهای اخیر
منطقه گلســتان ،به بیان ظرفیت ها و عملکرد منطقه درعرصه تامین و
توزیع فر آورده های نفتی ،فعالیت های مجاری عرضه ،تقویت حمل ونقل
فرآورده های نفتی ،ســوختگیری هواپیمایی ،ســی ان جی ،سامانه های
هوشــمند سوخت ،تجارت آســان و نحوه تخصیص سهمیه ،به طرحهای
در دست اجرای تخصیص نفت سفید ،نفتگاز و گاز مایع برپایه زیر ساخت
بانکی و الکترونیکی و همچنین اجرای رایگان دوگانه سوز نمودن تاکسی
ها و وانت های عمومی اشاره نمودند.بر پایه این گزارش ،نمایندگان مردم
شریف اســتان گلستان در مجلس شورای اســامی ،ضمن ابراز تشکر از
اقدامات مطلوب منطقه درچرخه سوخترسانی ،با طرح موضوعات مرتبط
به ســوخت در حوزه ماموریت خود و بیان دیدگاه و دغدغه های مردمی،
پاســخ مقتضی پیرامون موضوعات مطروحه ازسوی مدیر منطقه گلستان
ارائه گردید.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از
آمادگی این شــرکت برای جذب سرمایه گذاری به منظور احداث جایگاه
سی ان جی(گاز طبیعی فشــرده) در استان گلستان بویژه شهرستانهای
گرگان و گنبدکاووس خبر داد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir
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براساس پیش بینی بانک جهانی؛

قیمتنفتسالآیندهافزایشمییابد

بانک جهانی پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشــکه نفت
که به عنوان متوســط قیمت های نفت برنت ،وســت تگزاس
اینترمدیت و دوبی تعریف می شــود ،در ســال  ۲۰۲۱به ۴۴
دار و در ســال  ۲۰۲۲به  ۵۰دار در مقایســه با  ۴۱دار در
ســال  ،۲۰۲۰افزایش پیدا میکند.بانک جهانی در جدیدترین
گزارش خــود درباره روســیه اعام کرد پاندمــی کووید ۱۹
همچنان تقاضای جهانی برای نفت را متاثر خواهد کرد و میزان
مصرف در سال  ۲۰۲۱همچنان پایینتر از سطح پیش از شیوع
ویروس کرونا خواهد ماند .انتظار می رود مصرف نفت تا پایان
ســال  ۲۰۲۱حدود پنج درصد پایینتر از سال  ۲۰۱۹بماند.بنا
بر گزارش بانک جهانی ،چشــم انداز تولید نفت در روسیه که
صادرات انرژی برای درآمدهای بودجه این کشور حیاتی شمرده
می شــود ،به مدت و میزان کاهش تولید اوپک پاس بستگی
خواهد داشت.در حالی که بهبود بهتر از حد مطلوب اقتصادی
در سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۰باعث شد بانک جهانی چشم انداز
اقتصادی خود درباره روسیه را به رشد منفی چهار درصدی در
مقایسه با پیش بینی سپتامبر از رشد منفی پنج درصدی بهبود
ببخشد اما این وام دهنده جهانی هشدار داد که اقتصاد روسیه
قیمت نفت در پی موافقت سازمان غذا
و داروی آمریکا با واکســن کووید ۱۹
شرکت فایزر و بایون تک ،در روزهای
اخیر به بااترین حد از اوایل بهار صعود
کرده است و روز پنج شنبه در بااترین
حد  ۹ماه اخیر ایستاد .مقامات دولت
آمریکا اعام کرده اند واکسن کووید ۱۹
در اختیار چند صد مرکز واکسیناسیون
در سراسر کشور قرار خواهد گرفت .اما
معامله گرانی کــه قراردادهای نفت و
سوخت را با اشــتیاق جدید در چند
هفته اخیر خریداری می کردند ،اکنون
آماده اصاح بازار می شــوند .معامله
گران صندوقهای پوشــش ریســک
خرید قراردادهای نفت و مشــتقات را
کاهش داده اند.اگرچــه معامله گران
برای پنجمیــن هفته متوالی اســت
که با عاقه به خرید مــی پردازند اما
حتی پس از آغاز واکسیناســیون در
آمریــکا به دو دلیل حفــظ این عاقه
خرید دشوار است؛ یکی این که معلوم
نیست چه مدت طول خواهد کشید تا
واکسیناسیون همه جمعیت انجام شود
و دیگــری مربوط بــه عوامل بنیادین
بــازار نفت اســت.موافقت رگواتوری
با توزیع واکســن فایزر-بایون تک در
آمریکا گام مهمی در جهت مثبت برای

با افزایش شــیوع ویروس کرونا در سه ماهه چهارم ،کم رمقتر
خواهد شــد.بودجه فدرال روســیه به دلیل هزینه بااتر برای
مهار شــیوع ویروس کرونا و ضرورت حمایت از اقتصاد در برابر
درآمدهای پایینتر نفت و گاز در  ۱۰ماه نخست سال  ۲۰۲۰با
کسری روبرو شد در حالی که در مدت مشابه سال  ۲۰۱۹مازاد
درآمد داشــت .درآمدهای نفت و گاز روسیه بر مبنای ساانه
در فاصلــه ژانویه تا اکتبر  ۲۰۲۰به میزان  ۳۵.۲درصد کاهش
پیدا کرد که ناشــی از ریزش قیمتهــای نفت و تولید کمتر به
دلیل مشــارکت در توافق کاهش تولید اوپک پاس بود.بانک
جهانــی اعام کرد روبل ضعیفتر نمــی تواند ریزش قیمتهای
نفت و کاهش فعالیت اقتصــادی را به طور کامل جبران کند.
واکسیناســیون در ســال  ۲۰۲۱می تواند اقتصاد روسیه را در
مســیر احیای پایدار قرار داده و فقر را کاهش دهد اما ریسکها
به ســمت نزول متمایل هستند.بر اساس گزارش اویل پرایس،
بانک جهانی اعام کرد ریزش قیمت نفت که روسیه هم در آن
نقش داشت به همراه رکود جهانی ناشی از پاندمی ویروس کرونا
باعث خواهد شــد اقتصاد روسیه امسال بزرگترین رشد منفی
مشاهده شده در  ۱۱سال گذشته را تجربه کند.

آیا زمان اصاح قیمت نفت
فرا رسیده است؟
نفت شمرده می شــود اما به تنهایی
کافی نیست .چالشهای بی شماری در
خصوص دسترس پذیری به واکسن و
مسائل لجســتیکی وجود دارد .شبکه
ســی ان ان در گزارشــی اعــام کرد
اگرچه کارکنان بهداشــتی نخستین
کسانی بودند که از روز دوشنبه واکسن
را دریافت کردند اما ماهها طول خواهد
کشید تا همه جمعیت آمریکا واکسینه
شــوند.دولت فدرال اوایل امسال ۱۰۰
میلیون دوز واکسن فایزر را خریداری
کرد که با توجه به دو مرحله ای بودن
این واکسن ۵۰ ،میلیون نفر واکسینه
خواهند شــد .فایزر اعام کرده که تا
اواسط ســال آینده قادر نیست مقادیر
بیشتری واکسن تولید کند .به عبارت
دیگر مدتــی طول خواهد کشــید تا
اوضاع به حــال عــادی برگردد.اروپا
در وضعیــت نامعلومــی در خصوص
واکسیناسیون قرار دارد .دولتها نگران
اجباری کردن واکسیناســیون کووید
 ۱۹هســتند اما بی اعتمادی عمومی

فزاینــده ای وجــود دارد کــه ممکن
اســت تاشها برای دستیابی به ایمنی
جمعی از طریق تزریق واکســن را به
خطر بیاندازد.ســپس مســئله عرضه
و تقاضــا وجود دارد که ممکن اســت
نفت را از مســیر صعــودی منحرف
کند .اوپک پاس آماده افزایش تولید
روزانه به میزان نیم میلیون بشــکه از
ژانویه می شــود .آمریکا نفت بیشتری
تولید می کند و لیبی هم تولید روزانه
نفت را اوایل دسامبر به  ۱.۲۵میلیون
بشــکه رســاند.از ســوی دیگر اوپک
در جدیدتریــن گــزارش ماهانه خود،
برآوردش از تقاضای جهانی برای نفت
در ســال  ۲۰۲۰را پایینتر برد .اوپک
اکنــون انتظار دارد تقاضــای جهانی
بــرای نفت در ســال  ۲۰۲۰به میزان
 ۹.۷۷میلیون بشکه در روز کاهش پیدا
کرده و به  8۹.۹۹میلیون بشکه در روز
برســد در حالی که در گزارش نوامبر
میزان تقاضای امســال را بیش از ۹۰
میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده

پیش بینی ترافیگورا از صعود نفت به  60دار
غول بازرگانی کاای ترافیگورا انتظار دارد بهبود تقاضا برای نفت پس از واکسیناسیون انبوه جمعیت قیمت هر
بشــکه نفت را در سال آینده به  ۵۵تا  6۰دار برساند ،.سعد رحیم ،اقتصاددان ارشد ترافیگورا به پایگاه خبری
آرگوس گفت :بهبود قوی تقاضا در نقاط بسیاری به خصوص در چین و همچنین در اروپا و ژاپن مشاهده شده
است .آمریکا در برخی از نقاط همچنان ضعف نشان می دهد اما می تواند بهبود قویتری را مشاهده کند .تقاضا
در هند آســیب شــدیدی دیده اما روند بهبود در این کشور هم قوی به نظر می رسد.تقاضا برای نفت در چین
مطمئنا بهبود یافته به طوری که نرخ پاایش در پاایشــگاههای نفت این کشور در اکتبر و نوامبر به بااترین
رکورد صعود کرد .تقاضای هند هم با تمایل مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی به جای وسایل عمومی که
تقاضا برای بنزین را باا برده ،احیای قابل ماحظه ای داشته است .اما در اروپا همچنان کشورهای متعددی برای
مهار شیوع کووید  ۱۹مبارزه می کنند و مقررات قرنطینه در چندین کشور با وجود در راه بودن تعطیات سال نو
اخیرا تشدید شده است.با این حال اقتصاددان ارشد ترافیگورا با توجه به تدابیر محرک مالی که از سوی دولتهای
اروپایی به اجرا درآمده و بسته کمک مالی که در آمریکا تحت مذاکره قرار دارد ،به آینده کوتاه مدت نفت خوش
بین است .سعد رحیم خاطرنشان کرد این وضعیت پیش از عرضه گسترده واکسنهای کووید  ۱۹است.وی عرضه
نفت بیشتر از سوی لیبی را کم اهمیت شمرد و گفت :تولید نفت لیبی به سرعت احیا شد و بنابراین بشکه های
بیشتری اضافه نخواهد شد و بازار این حجم نفت را جذب کرده که به معنای احیای تقاضا بوده است .این کشور
همزمان با اجرای توافق محدودیت عرضه اوپک ،تولیدش را به بیش از  ۱.۲میلیون بشــکه در روز افزایش داده
است.بر اساس گزارش اویل پرایس ،با وجود احیای تولید نفت لیبی ،قیمتهای نفت در چند هفته گذشته تحت
تاثیر اخبار مثبت از ساخت و عرضه واکسن کووید  ۱۹و امیدواری به تقویت تقاضا و همچنین نشانه های بهبود
تقاضا در مصرف کنندگان بزرگی نظیر چین و هند روند افزایشی داشته اند.قیمت نفت روز پنج شنبه تحت تاثیر
آمار رسمی که کاهش ذخایر نفت آمریکا را نشان داد و همچنین پیشرفت مذاکرات پیرامون بسته کمک مالی
جدید در آمریکا ،به بااترین حد در  ۹ماه اخیر صعود کرد .بهای معامات نفت برنت آخرین بار با  ۳۴ســنت
افزایش ،به  ۵۱دار و  ۴۲سنت در هر بشکه رسید .بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۴۵سنت
افزایش ۴8 ،دار و  ۲۷سنت در هر بشکه بود.

ورشکستگی ،یک چهارم تولید نفت آمریکا را
در  ۲0۲۱از بین میبرد
تولید نفت ساحلی آمریکا به خاطر ورشکستگی شرکتهای نفت این کشور  ۲۵درصد تا پایان  ۲۰۲۱کاهش مییابد.
به گزارش اویل پرایس ،تحلیلهای ریستاد انرژی نشان میدهد تولید نفت ساحلی توسط شرکتهایی که طی دو
ســال گذشته در آمریکا اعام ورشکستگی کردهاند ،حدود  ۲۵درصد تا پایان  ۲۰۲۱نسبت به سطح فعلی تولید
کاهش مییابد که معادل  ۲۰۰هزار بشکه در روز است .تولید نفت در شرکتهایی که در منطقه ایگل فورد و باکن
اعام ورشکســتگی کردهاند ،به شــدت کاهش یافته و به حدود  ۴۰۰هزار بشکه در روز رسیده است .اپراتورهای
مستقر در حوزه پرمین هم که در حال تغییر ساختار هستند ،تنها  8۰هزار بشکه در روز تولید دارند .حدود 8۰۰
هزار بشــکه در روز از تولید نفت ساحلی آمریکا توسط شرکتهایاکتشاف و تولید صورت می گیرد که طی ۲۰۱۹
و  ۲۰۲۰اعام ورشکســتگی کردهاند .تخمین زده میشود تولید از طرف این گروه از شرکت ها تا پایان  ۲۰۲۱تا
 6۰۰هزار بشــکه در روز کاهش یابد .اطاعات به دست آمده است از درآمد شرکتهای نفت آمریکا در سه ماهه
سوم سال جاری میادی نشان میدهد تولیدکنندگانی که هنوز فعال هستند قصد دارند همین سطح تولید خود
را در سال آینده میادی حفظ کنند .بنابراین احتماا شاهد  8۰هزار تا  ۱۲۰هزار بشکه در روز رشد تولید تا پایان
 ۲۰۲۱خواهیم بود.آرتم آبراموف ،سرپرست تحقیقات شیل در ریستاد انرژی میگوید«:ورشکستگی ها کل صنعت
نفت را تحت تاثیر قرار داده است.

بود .همچنین برآوردش از رشد تقاضا
در ســال  ۲۰۲۱را کمتر کرد و اکنون
انتظار دارد تقاضا برای نفت در ســال
 ۲۰۲۱به میزان  ۵.۹۰میلیون بشــکه
در روز رشد کرده و به  ۹۵.8۹میلیون
بشکه در روز برسد که  ۴۱۰هزار بشکه
در روز کمتــر از برآوردهای قبلی این
گروه اســت .ایران هم به تازگی اعام
کرده که صــادرات نفت را در ســال
آینــده به  ۲.۳میلیون بشــکه در روز
افزایش می دهد.از سوی دیگر ،احیای
اقتصادی آسیا و خروج اروپا از دومین
قرنطینه اش مطمئنا برای نفت مثبت
اســت .طبق گزارش اخیر بلومبرگ،
ذخایر ســوخت پیوسته روند کاهشی
داشــته اند و هند ،چین و ژاپن بهبود
تقاضا برای بنزین را گزارش کرده اند.
از نظر بســیاری از تحلیلگران ،بهبود
تقاضــا زمان می برد و تا ســال آینده
طول خواهد کشید و قیمت را با وجود
چالشــهایی که وجود دارند ،بااتر می
برد.بر اساس گزارش اویل پرایس ،ابرها
از روی بازار نفت کنار می روند و ممکن
است مدتی طول بکشد تا آسمان بازار
نفت کاما صاف شود اما نباید فراموش
کرد که در حال حاضر ،تقاضا مهمترین
عامل تاثیرگذار روی بازار است.

به بهانه حمایت از فروش محصوات پتروشیمی
ایران؛

آمریکا تحریمهای جدیدی
علیه ایران وضع کرد

وزارت خزانهداری آمریکا چند شــرکت را به بهانه
حمایت از فــروش محصوات پتروشــیمی ایران
تحریم کرد .وزارت خزانــهداری آمریکا اعام کرد
چهار شرکت مستقر در امارات متحده عربی و چین
را به بهانه تســهیل فروش محصوات پتروشیمی
شــرکت «تریلیانس» در فهرســت تحریمها قرار
داده اســت.در بیانیه خزانهداری آمریکا آمده است:
«این شرکتهای مستقر در چین و امارات اقدام به
ارائه خدمات کشــتیرانی یا انجام مبادات مالی از
طرف این شرکت کرده و تریلیانس را قادر به ادامه
واسطهگری برای صادرات پتروشیمی ایران و انتقال
آن کردهاند».استیون منوشــین ،وزیر خزانهداری
آمریــکا گفــت« :بخشهای نفت و پتروشــیمی
ایران جزو منابــع اصلی تأمین مالــی برای رژیم
ایران هســتند .ایران از این منابع برای حمایت از
برنامههای مخرب داخلی و خارجی خود اســتفاده
میکند».وزارت خارجه آمریکا اعام کرد همزمان با
تحریمهای وزارت خزانهداری علیه  ۴شرکت مستقر
در امارات و چین ،یک شرکت مستقر در ویتنام را به
دلیل نقشآفرینی در انتقال محصوات پتروشیمی
ایران تحریم کرده اســت.وزارت خزانهداری آمریکا
پیش از این در شــهریورماه هم اعام کرده بود ۳
فرد و  ۱۱شرکت دیگر را به بهانه ارتباط با شرکت
پتروشیمی تریلیانس و تســهیل مبادات مربوط
به محصوات پتروشــیمی ایران تحریم کرده بود.
این نهاد آمریکایی  ۱۳شــهریور در بیانیهای اعام
کرده دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه
و وزارت خارجه آمریکا  ۱۱شــرکت و  ۳فرد را به
دلیل حمایت از شرکت پتروشیمی «تریلیانس» که
ژانویه  ۲۰۲۰در فهرســت سیاه آمریکا قرار گرفته
تحت تحریم قرار داده است.در این بیانیه آمده بود:
«فروش محصوات پتروشیمی جزو منابع درآمدی
کلیــدی رژیم ایران اســت و به ایــن رژیم برای
کسب منابع مالی جهت حمایت بیثباتکننده از
رژیمهای فاســد و گروههای تروریستی در سراسر
خاورمیانه و اخیرا ً ونزوئا کمک میکند».

امید به صادرات و توسعه تجدیدپذیرها
معاون وزیر نیرو در امور انرژیهای تجدیدپذیر گفت :در شرایطی که تحریم
ها برداشته شود امکان سرمایه گذاری و صادرات تجدیدپذیرها افزایش می
یابــد و می توان کل برق تولیــدی از تجدیدپذیرها و نیروگاه های برق آبی
کوچک و بزرگ را صادر کرد.محمد ساتکین در گفت و گو با ایسنا ،با تاکید
بر اینکه اگر تحریم ها برداشته شود قاعدتا سرمایه گذاران زیادی وارد کشور
خواهند شد ،اظهار کرد :برنامه ای که وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها
درنظــر گرفته حدود  ۴۰۰۰مگاوات بوده اســت که بــه دلیل تحریم ها و
مشکاتی که وجود داشت حدود  ۱۰۰۰مگاوات را عملیاتی خواهیم کرد.
وی افزود :اگر تحریم ها برداشــته شود به شرایطی بازمیگردیم که احتماا
توسعه بیشتر محقق شود البته این قول داده نمی شود که به سرعت بتوان
بــه برنامه  ۴۰۰۰مگاوات رســید ولی قطعا برنامه توســعه تجدیدپذیرها با
ســرعت زیادی ادامه پیدا خواهد کرد.معاون وزیــر نیرو در امور انرژیهای
تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه نیاز کشــور از طریق برق حرارتی و روش های
دیگر تامین می شــود و با توجه بــه اینکه مصرف نیروگاه های حرارتی گاز
تولیدی کشــور و قیمت آن نیز نزدیک به رایگان اســت اساسا طبق قانون
نبایــد آن برق را صادر کرد ،تصریح کــرد :آنچه برق صادراتی درنظر گرفته
می شود برق تجدد پذیر و برق مربوط به نیروگاه های آبی بزرگ و کوچک
اســت.به گفته ساتکین اساســا تمام صادرات کشور از طریق برق حاصل از
انرژی تجدید پذیر و نیروگاه های آبی است نه موارد دیگر بنابر این آنچه که
صادر خواهد شــد از همین حوزه است بنابر این و باتوجه به این مساله می
توان گفت که ظرفیــت صادراتی ایران افزایش خواهد یافت و عددد ۱۰۰۰
مگاوات به دو تا سه برابر می رسد و هرآنچه که از طریق تجدیدپذیرها تولید
می شود صادر خواهد شد.
وزیر انرژی عربستان

دنبال ثبات بازار نفت هستیم
نه یک قیمت خاص!
وزیر انرژی عربســتان سعودی در اظهاراتی تاکید کرد :گروه اوپک پاس به
رغم اختافاتی که وجود دارد ،همچنان به مدیریت بازار نفت ادامه می دهد.
شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان در دیداری برای بحث درباره بودجه گفت:
ما درباره بازارهای باثبات ،بازارهای پایداری که از سرمایه گذاری و توسعه
حمایت می کنند ،صحبت می کنیم.اوپک و متحدانش شــامل روسیه در
قالــب گروه اوپک پاس در طول ســال  ۲۰۲۰در دیدارهای متعددی به
بحث دربــاره نحوه مدیریت عرضه نفــت در دوران پاندمی ویروس کرونا
پرداختند و اختاف نظراتشــان را عیان کردند.شــاهزاده عبدالعزیز گفت:
ترجیح عربســتان سعودی این اســت که آماده کاهش عرضه پیش از هر
گونه افت تقاضا باشــد زیرا همه گیری ویروس کرونا در کشورهای غربی
ادامه دارد.با این حال سایر اعضای این گروه شامل روسیه و امارات متحده
عربی مایل هســتند محدودیت عرضه به منظور دفاع از ســهم بازارشان
تســهیل شــود .اعضای اوپک پاس در آخرین نشست این گروه که سوم
دســامبر برگزار شــد ،با افزایش گروهی تولید به میزان  ۵۰۰هزار بشکه
در روز از ژانویــه و برگــزاری ماهانه دیدارها بــرای تصمیم گیری درباره
ســطح تولید نفت موافقت کردند.مقامــات اوپک پاس می گویند که این
امر تولیدکننــدگان را قادر می کند در برابر شــرایط متغیر بازار واکنش
سریعتری نشــان دهند .شاهزاده عبدالعزیز گفت :ما در عربستان سعودی
درباره پاندمی نقطه نظر متفاوتی داشتیم و حداقل در بخش انرژی بر این
باور بودیم که اقدامات زودهنگام اتخاذ شــود .دست به اقدام زدن و اتخاذ
تدابیر زودهنگام نتایج بهتری خواهند داشــت تا این که بگذاریم مســائل
دشوار و حل آنها بســیار پرهزینه شود.عربستان ســعودی که بزرگترین
صادرکننده نفت جهان اســت ،با ســقوط  ۳۰.۷درصدی درآمد نفتی در
ســال  ۲۰۲۰به  ۴۱۲میلیارد ریال سعودی ( ۱۰۹.8۱میلیارد دار) روبرو
شــده است و وزارت دارایی این کشــور هفته جاری بودجه ای را رونمایی
کرد که هزینه ها را حدود هفت درصد در مقایســه با سال  ۲۰۱۹کاهش
داده تا کســری بودجه را کمتــر کند.ناظران بازار ایــن بودجه را عامت
انتظارات عربستان ســعودی از قیمت نفت می دانند اما مقامات سعودی
دربــاره این که چه قیمت نفتی را هدف گرفته انــد ،اظهارنظر نکرده اند.
شــاهزاده عبدالعزیز گفت :ما ســطح قیمت خاصی را هدف نمی گیریم.
هدف ما تثبیت بازار نفت و تشویق سرمایه گذاران به ادامه سرمایه گذاری
از طریق بازارهای باثبات اســت.بر اســاس گزارش پاتس ،تحلیلگران در
شــرکت الرجحی کپیتال می گویند پیش بینی درآمد نفتی  8۴۹میلیارد
ریــال ( ۲۲6میلیارد دار) در بودجه بر مبنای قیمت  ۴8دار هر بشــکه
نفت برنت منطقی به نظر می رســد.آمار رسمی ارایه شده از سوی ریاض
به سازمان  JODIنشان داد صادرات نفت عربستان سعودی برای چهارمین
ماه متوالی رشد کرده و در اکتبر به  6.۱6میلیون بشکه در روز در مقایسه
با  6.۰۷میلیون بشــکه در روز در سپتامبر رسید .مجموع صادرات نفت و
فرآورده های نفتی این کشور بر مبنای ماهانه  ۲8۱هزار بشکه در روز رشد
کرد و به  ۷.۳8میلیون بشکه در روز رسید.
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وعده بیسرانجام وزیر صمت

گزیده خبر

کاهش قیمت کااها از کدام هفته؟

آنطور که وزیر صمت  ۱۳آبان وعده داد قیمتها باید از اواســط
آبان «به طور محســوس» در بازار کاهش می یافت اما نه تنها
این اتفاق نیفتاد بلکه قیمت اقامی مثل تخم مرغ و پوشــک
سیر صعودی هم به خود گرفت .ماههاست بازار کااهای شاهد
نابســامانی ،گرانی و در مواردی ،رشد لحظهای قیمت هاست؛
موضوعــی که نه تنها منجر به گایه مندی مردم شــده بلکه
صدای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را هم درآورده اســت؛
به طوری کــه منجر به تذکر رهبر انقاب به مســئوان هم
شــد.تداوم گرانیها و روند رشــد قیمتها در حالی است که
 ۸.۳میلیون تن کااهای اساســی و مواد اولیه ماهها در بنادر و
گمرکات کشور بدلیل ناهماهنگی دستگاههای اجرایی معطل
مانده بود و حدود ســه هفته قبل با مصوبه شورای هماهنگی
اقتصادی دولت قرار شد از طریق تهاتر صادرات با واردات و از
محل ارز متقاضی این اقام تأمین ارز شــده و ترخیص شوند.
به گفتــه وزیر صمت ،از روز اباغ مصوبه شــورای هماهنگی
اقتصــادی دولت ،حدود یک میلیــون و  ۲۰۰هزار تن از این
کااها ترخیص شــده که  ۸۰۰هزار تن آن ،کااهای اساسی و
 ۴۰۰هزارتــن مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی بوده
است .رزم حسینی اخیرا ً وعده دادکه  ۴میلیون تن از کااهای
مرتبط با خطوط تولید هم بزودی ترخیص خواهند شد.فارغ از
اینکه این حجم کااهای اساسی و مواد اولیه بدلیل ناهماهنگی
در صف تخصیص ارز ماهها معطل مانده اند اما متأسفانه بدلیل
ســوءمدیریت و عدم نظارت کافی ،بسیاری از اقام ترخیصی
با ارز  ۴۲۰۰تومانی یا بدســت تولیدکننده نمی رسند ،یا اگر
می رسند ،منجر به تولید نمیشــوند.مصادیق این موضوع را
طی ماههای گذشــته در بازار برخی از اقام همچون روغن و
نهادههای د امی مشاهده کردیم.

وزیر تجارت ترکیه در مذاکره تلفنی با وزیر صمت کشورمان:

زمینه را برای استفاده ایران از منابع
بانکیاش در ترکیه فراهم میکنیم

واردات تهاتری ،در اختیار واردکنندگان کااهای اساســی و
مواد اولیه تولید (در چارچوب ضوابط و اولویتهایی که وزارت
صمت مشــخص میکند) قرار دهند و این تهاتر بعنوان رفع
تعهد ارز آن پذیرفته شــود .از آنجا که با تهاتر دیگر نیازی به
انجام نقل و انتقاات بانکی نخواهد بود ،پیش بینی میشــود
این تصمیم منجر به تسریع و تسهیل فرایند واردات کااهای
اساســی و مواد اولیه تولید شود .همچین تصمیم دیگر دولت
یعنی واردات با ارز متقاضی نیز آنطور که مسئوان میگویند
بــه کاهش صف تخصیــص ارز مقابل بانــک مرکزی منجر
میشــود.بر همین مبنا ،علیرضا رزم حسینی وزیر صمت ۱۳
آبان ماه وعده داد که «در هفته آینده تغییرات محسوسی در
قیمت کااهای اساسی خواهیم داشت».

وعدههای بی سرانجام دولت برای تنظیم بازار
بر این اســاس ،با توجه به محسوس شدن مشکات در بازار،
ســتاد تنظیم بازار  ۱۳آبان ماه با تشکیل جلسهای فوری به
موضوع گرانیها پرداخت و آنطور که مسئوان وزرات صمت
اعام کردند مقرر شــد با تسهیل و اســتفاده از روشهایی از
جمله استفاده از ارز صادراتی ،متقاضی و یا ارز تأمین شده از
طریــق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری ،کااهای دپو
شده در گمرک ترخیص شوند؛ همچنین آنطور که مسئوان
اعام کردند در کنار اجازه ترخیص درصدی به گمرک ،روند

صادرات  13میلیارد و  377میلیون داری
ایران به کشورهای همسایه
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توسعه تجارت ،گفت :در  ۸ماه امسال
صادرات ایران به کشــورهای همسایه  ۱۳میلیارد و  ۳77میلیون دار بوده است.
فرزاد پیلتن ،گفت :براســاس آمار ،صادرات غیرنفتی ایران در  ۸ماه امسال حدود
 ۲۱میلیارد و  ۴۴۸میلیون دار بوده اســت کــه از این رقم حدود  ۲۰میلیارد و
 ۳6۱میلیون دار به  ۲۰کشور اول هدف صادراتی ایران صادر شده است .مدیرکل
دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران ،افزود :بیشترین صادرات ایران
در  ۸ماهه نخست امســال به کشورهای چین ،عراق و امارات بوده است .وی در
مورد وضعیت صادرات ایران به کشــورهای عربی بیان داشت :طی  ۸ماه نخست
امسال صادرات ایران به عراق حدود  ۵.۳میلیارد دار ،امارات حدود  ۳.7میلیارد
ار ،عمان  ۲۴۴میلیون دار ،کویت  ۱77میلیون دار و قطر  9۸میلیون دار بوده
اســت .مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت:
مجموع صادرات جمهوری اسامی ایران به کشورهای عربی در  ۸ماه امسال حدود
 ۸میلیارد و  ۵6۵میلیون دار بوده اســت .وی بیان داشت :چین ،عراق ،امارات،
ترکیه ،افغانستان ،هند ،پاکستان ،اندونزی ،آذربایجان ،روسیه ،تایلند ،ارمنستان،
عمان ،کویت ،آلمان ،ونزوئا ،قطر ،قزاقستان ،میانمار و هنگ کنگ ۲۰ ،کشور اول
هدف صادراتی ایران در  ۸ماه ســال بودهاند .پیلتن بیان داشت :سایر کشورهای
عربی مانند سوریه ،اردن ،لبنان و عربستان ،بحرین و یمن در فهرست  ۲۰کشور
اول صادراتی ایران در مدت مذکور قرار نگرفتهاند .پیلتن در مورد میزان صادرات
به کشورهای همسایه بیان داشت :طی  ۸ماه گذشته امسال ،حدود  ۱۳میلیارد و
 ۳77میلیون دار صادرات به  ۱۵کشور همسایه صورت گرفته که همان طور که
اشاره شد  ۸میلیارد و  ۵6۵میلیون دار آن صادرات به کشورهای عربی بوده است.
یک مقام مسئول خبر داد

معرفی یک بانک خصوصی متخلف
به دستگاه قضایی
قائم مقام رئیس ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید ،از معرفی یک بانک خصوصی
به دســتگاه قضایی به دلیل همکاری نکردن برای رفع موانع تولیدکنندگان خبر
داد ،.بابک دین پرست با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،مهمترین
و بااترین مرجع رســیدگی به مشــکات واحدهای تولیدی است ،گفت :قانون
صراحت دارد که مصوبات این ســتاد نافذ و اجرایی اســت.وی با اشاره به اینکه
برخی شایع میکنند که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،ضمانت اجرایی
ندارد ،افزود :این حرف ،خاف واقع است و هر دستگاه یا نهادی ،که مصوبات ستاد
تسهیل را اجرایی نکند به دستگاه قضائی و سازمان بازرسی معرفی میشود.دین
پرست همچنین از بررسی مشکات سه واحد تولید بزرگ استان مازندران ،در صد
و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت :نخستین واحد،
یک هلدینگ بزرگ متشکل از  7واحد تولیدی بود که بدلیل مشکاتی با بانکها،
ده سال تعطیل شده بود.وی افزود :مشکات این هلدینگ با ده بانک پیگیری شد
که  9بانک با این هلدینگ مســاعدت کرد و تنها یک بانک خصوصی در جلسه
حاضر نشد که مقرر شد آن بانک به دستگاه قضائی و سازمان بازرسی معرفی شود.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960331011001540مورخ  1399/09/04هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای داود بخشی پور خدائی
بشناسنامه شماره9986صادره از کرج فرزند قربان در شش دانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی در آن به مســاحت201/71مترمربع مفروز از پاک شماره  661فرعی از
 143اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای حســن مدیرروستا که خود مالک اولیه
میباشــد تایید مینماید .لذا به منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
محمدلشکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه سه کرج
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/15:
م الف/99/768:ف

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران
و عــراق اظهار کرد :اگــر ما بخواهیم
با سیاســتهای ارزی و مالی کشور
را اداره کنیــم بقیه فرصتهــا را از
دســت میدهیم .لــذا مجموعهای از
سیاســتهای پولــی ،مالــی و ارزی
و سیاســتهای تجاری بــه صورت
هماهنگ پیش بروند ،میتوان نقطه
بهینه را پیدا کرد.یحیی آل اســحاق
اظهار داشــت :وضعیت امــروز روابط
تجاری و ارزی ما به گونهای است که
صرفا با سیاســتهای ارزی و مبتنی
بر تهاتر ارز نمیتوان مشکات کشور
را حــل کرد بلکه بایــد با هماهنگی
کامــل بیــن سیاســتهای ارزی و
مالی و سیاســت های تجاری به حل
مشــکات پرداخت .وی بــا تاکید بر
لــزوم هماهنگی سیاســتها تصریح
کرد :اگر این دو سیاســت با توجه به
شرایط و اقتضائات امروز کشور به طور
هماهنگ پیش گرفته شوند میتوان از
همه فرصتها راحتتر استفاده کرد و

ترخیص کااها از گمرکات ،تسریع خواهد شد و این موضوع
موجب متعادل شــدن قیمتها و دسترسی مصرف کنندگان
به این کااها میشــود.همچنین عاوه بر ستاد تنظیم بازار،
شورای هماهنگی اقتصادی دولت نیز مصوبهای برای تسهیل
در ترخیص کاا تحت عنوان تهاتر واردات در برابر صادرات و
واردات با ارز متقاضــی داد تا از این طریق کااهای مانده در
گمرک هر چه ســریعتر ترخیص و به بازار برسد.به این شکل
که در حوزه تهاتر مصوب شده که صادرکنندگان اجازه داشته
باشند بیش از  ۳۰درصد سقف قبلی ،ارز صادراتی خود را برای

 46روز از وعده وزیر گذشت
امروز  ۲9آذر ماه اســت و بیش از  ۴6روز از وعده رزم حسینی
میگذرد اما نه تنها قیمت لجام گســیخته کااها چه در بخش
خوراکی و چه در بخش غیرخوراکی کنترل نشده بلکه بعضاً شاهد
افزایش قیمت هم بوده ایم .فارغ از مصوباتی که ستاد تنظیم بازار
برای افزایش قیمت بسیاری از اقام داده است ،اما قیمت پوشک
و تخــم مرغ همچنان صعودی اســت .البته قیمت مرغ با عرضه
گســترده و برخوردهای تعزیراتی کنترل شــده است اما فعاان
حوزه تولید میگوینــد این کاهش قیمت احتمااً پایدار نخواهد
بود چرا که دولت از محل ذخایر استراتژیک در حال عرضه مرغ و
نهادههای دامی به بازار است و این روند نمیتواند ادامه پیدا کند.
انها میگویند حل این چالش مســتلزم ان است که دولت فساد
گستردهای که در حوزه ارز  ۴۲۰۰تومانی نهادههای دامی وجود
دارد را حذف کند.

آل اسحاق:

صدور مجوز واردات کااهای
اساسی در ازای مطالبات

تنظیم بازار و تنظیم تعادل اقتصادی
را در حوزههــای تولیــد ،صــادرات،
واردات ،نظــام پرداختهــای ارزی و
تعادل ترازهــای بانک مرکزی اعمال
کرد.وی افزود :بــه دلیل تحریمها و
وضعیــت ارتباطها صرفــا پرداختن
به یک محوریت امــکان عملی برای
بهبود وضعیت اقتصادی نیســت .اگر
ما بخواهیــم با سیاســتهای ارزی
و مالــی کشــور را اداره کنیــم بقیه
فرصتهــا را از دســت میدهیم .لذا
مجموعــهای از سیاســتهای پولی،
مالی و ارزی و سیاستهای تجاری به
صورت هماهنگ پیش بروند ،میتوان
نقطه بهینه را پیــدا کرد .رییس اتاق
بازرگانی مشــترک ایــران و عراق در

رییس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد؛

تشدید مشکات نقل و انتقال پول با عدم
تصویب FATF
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است کشورهایی که در شرایط
تحریمی با ما همکاری داشــتند ،به دلیل اینکه ایران در لیست سیاه FATF
قرار گرفت از پرداخت منابع ما خودداری کردند.به رغم تصویب همه لوایح اف
ای تی اف در مجلس دهم شــورای اسامی دو ایحه مهم «پالرمو» و «سی
اف تی» هنوز توســط مجلس تشخیص مصلحت نظام تأیید نشده است .اما
هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت
به رهبر انقاب درباره بررســی لوایح مربوط به  FATFخبر داد .روز دوشنبه
لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگویی اعام کرد که رهبر
انقاب با درخواســت دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح  FATFموافقت
خود را اعام کردهاند.محمد اهوتی رییس کنفدراســیون صادرات ایران در
خصوص چرایی ضرورت بررسی ایحه  FATFو ارتباط آن با تبادات تجاری
ایران اظهار داشت :موضوع  FATFو لوایحی که به مجلس رفت (که دو مورد
آن تایید شــد) ،با چالش زیادی مواجه شــد و موضوع به مجمع تشخیص
مصلحت نظام کشیده شد و در مجمع هم متاسفانه  FATFبه تصویب نرسید.
ولی از زمانی که به تصویب نرسید تا به امروز که ایران در لیست سیاه FATF
قرار گرفت ،شــاهد این بودیم که علی رغم اینکه تحریمها به اقتصاد کشور
فشــار میآورد ،کشورهایی نظیر هند ،چین و کره ،که در شرایط تحریمی با
ما همکاری داشتند ،به دلیل اینکه ایران در این لیست قرار گرفت از پرداخت
منابع ما خودداری کردند و وجوه را در کشورهای خود بلوکه کردند .به بیان
دیگر ،این کشــورها ،از ایران چه نفت خریداری کردند و چه کااهای دیگر،
وجــوه را پرداخت نکردند .در حقیقت صادرات بدون وصول وجه اتفاق افتاد.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود :امروز هم شاهد هستیم
که این موضوع با کره و چین مطرح اســت و در نتیجه عما می شود گفت
که به بهانه عدم تصویب  FATFیا حضور ایران در لیست سیاه ،کشورهایی که
در شرایط تحریمی به نوعی در کنار ما بودند ،آن ها هم به گروه کشورهایی
نظیر آمریکا و اروپا پیوستند .لذا به نظر می رسد با توجه به اتفاقاتی که افتاد
و نتایجی که حاصل شــد و منابع ارزی کشور را محدود کرد ،رئیس جمهور
محترم کشــورمان مجددا از مقام معظم رهبری درخواســت کردند که این
موضوع در دست بررســی قرار بگیرد ،که گویا ایشان هم موافقت کرده اند،
و حاا باید منتظر ماند تا ببینیم این بررســی مجدد به چه سرنوشتی دچار
خواهد شد .ولی آنچه مسلم است عدم تصویب  FATFمشکات نقل و انتقال
پول را در این شرایط سخت تحریمی به مراتب تشدید میکند و منابع کشور
را متاسفانه محدود و محدودتر میکند.

اینباره توضیح داد :تا دو سال گذشته
عمده محوریت تنظیم بازار و تنظیم
اقتصــاد سیاســتهای بانک مرکزی
بود و سیاســتهای تجاری نیز تابع
سیاستهای بانک مرکزی بود.
وی با اشــاره به تغییــر انجام گرفته
در سیاســتها اظهار کرد :آقای رزم
حسینی بعد از روی کار آمدن به این
نکته توجه کردند که این سیاستها
به تنهایی کافی نیســت و بخشــی
از تصمیمگیریهــا باید بر اســاس
سیاســتهای تجاری مثــل واردات
در مقابــل صادرات ،تهاتر ،اســتفاده
از پولهای ملی و اســتفاده از روابط
طرفینی باشــد .وی افزود :رای مثال
اگر فــرض کنیم مــا  ۵میلیارد دار
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از عراق طلبکار هســتیم زمانی گفته
میشــد که پــول نفــت و گازی که
فروختیم باید به بانک مرکزی برود و
بانک مرکزی نظامات تعیین مصرف را
مشخص کند .اما امروز اینطور نیست
و اجازه داده شــده تا در مقابل طلب
ارز از محــل آن برای واردات کااهای
مــورد نیاز و اساســی مثــل گندم،
روغن ،برنج و دارو وارد شــود و وارد
کنندگان و صادرکنندگان تهاتر کنند
یا در سایر حوزهها با کشورهایی مثل
پاکستان ،کره جنوبی و غیره سیاست
واردات در مقابل صــادرات میتواند
راهگشای بخشــی از مشکات باشد
که خوشــبختانه در حال انجام است.
آل اســحاق با اشــاره به لزوم سرعت
بیشتر در این سیاستهای اقتصادی
خاطرنشان کرد :بنابراین سیاستهایی
مثــل واردات در مقابل صــادرات و
تهاتر میتواند برای ما راهگشــا باشد
کمااینکه درحال انجام است ولی باید
سرعت و هماهنگی آن بیشتر شود.

تجارت  ۸ماهه با کشورهای اکو به بیش
از  5.7میلیارد دار رسید

وزیــر تجــارت ترکیه در مذاکره تلفنــی با وزیر صنعت ،معــدن و تجارت
کشورمان با اشاره به درخواست ایران برای استفاده از منابع بانکی خود نزد
بانکهای ترکیه ،تصریح کرد :در روزهای سخت کنار ایران خواهیم بود ،مواد
غذایی و دارویــی را در اولویت قرار میدهیم و زمینه را فراهم میکنیم که
ایران از منابع بانکی خود برای واردات مواد غذایی و دارویی استفاده کند.
به گزارش وزارت صمت ،رخسار پکجان در این مذاکره تلفنی بر آمادگی این
کشور برای افزایش حجم تجارت میان ایران و ترکیه بر اساس اصل برد -برد
و توسعه همکاری ها به خصوص در شرایط کرونا تاکید کرد.وی با اشاره به
ظرفیتهای دو کشور در حوزه مبادات و مراودات تجاری ،بیان کرد :آمادگی
همکاری کامل با ایران را داریم و حجم تجارت میان دو کشور در دوران کرونا
و پساکرونا باید افزایش یابد.وزیر تجارت ترکیه همچنین با اشاره به مذاکره
تلفنی با محمــود واعظی «رئیس دفتر رئیس جمهور کشــورمان» ،گفت:
آمادگــی داریم که راه را برای کارآفرینان و تاجران دو کشــور برای افزایش
حجم تجارت و مبادات تجاری اقتصادی ،باز کنیم.پکجان در ادامه با اشاره
به برگزاری بیست و هفتمین کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی دو
کشور در سپتامبر  ،۲۰۱9بیان کرد :در آن کمیسیون در  ۴مجموعه مرتبط
با تجارت و سرمایه گذاری مالی ،بهداشت ،اجتماعی فرهنگی و حمل و نقل،
برنامهریزیهــای ازم انجام و تفاهمات و پروتکلهای ازم منعقد شــد که
متاسفانه ســه ماه بعد از امضای پروتکلها کرونا شروع شد و امکان اجرای
کامل مفاد تفاهمنامهها میسر نشد.وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست
ویدئو کنفرانسی مسئوان اقتصادی دو کشور در آگوست  ۲۰۲۰گفت :در آن
نشست اجرای توافقات بیست و هفتمین کمیسیون همکاری های مشترک
اقتصادی که سپتامبر برگزار شده بود ،مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر
اجرای کامل آن تأکیــد کردند.وزیر تجارت ترکیه همچنین بر اجرای مفاد
موافقتنامه تجارت ترجیحی که در ژانویه  ۲۰۱۵به امضا رسید ،تاکید کرد.
وزیر صمت مطرح کرد؛

افزایش سطح مبادات ایران و ترکیه به
صورت برد-برد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از وزیر تجارت ترکیه خواســت تا راهی برای
استفاده کشورمان از منابع بانکی خود نزد بانکهای ترکیه برای خرید کاای
مورد نیاز مستقیم از طریق ترکیه یا با واسطه شرکتهای ترکیهای از طریق
دیگر کشــورها استفاده نماید.به گزارش وزارت صمت ،علیرضا رزم حسینی
در مذاکره تلفنی با رخســار پکجان با یادآوری و تاکید بر روابط دیرینه دو
کشور ایران و ترکیه بیان کرد :ایران و ترکیه دو کشور همسایه ،دوست و برابر
هستند که همواره مبادات گستردهای را در حوزه تجارت در کنار پیشینه
تاریخی و تشــابهات فرهنگی داشــتهاند.وی با اعام اینکه حجم مبادات
تجاری ایران و ترکیه در پنج ســال گذشــته ساانه حدود  ۱۰میلیارد دار
بوده است ،تصریح کرد :به خاطر شیوع ویروس کرونا و تاثیراتی که در کسب
و کار و تجارت داشته است ،حجم مبادات در  ۸ماهه امسال به  ۴.۳میلیارد
دار رسید که درصدد ارتقاء این میزان از تجارت هستیم و ظرفیتهای ازم
نیز وجود دارد.
فصل جدیدی برای گسترش مبادات میان دو کشور ایجاد شود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به مذاکره ویدیوکنفرانســی رئیس
جمهور کشــورمان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خصوص
افزایش مبادات و اســتفاده از منابع بانکی ایــران در بانکهای ترکیه گفت
 :وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ایران مســئول پیگیری امورات مرتبط با
حوزه های صنعت ،معدن و تجارت است و امیدواریم که این مذاکره تلفنی
فصل جدیدی برای گســترش مبادات میان دو کشور شود.رزم حسینی با
بیان اینکه شرایط بینالمللی هم اکنون برای ارتقاء مبادات مناسب است،
اضافه کرد :امکان گسترده شدن مبادات در حوزه تجارت را داریم و آمادگی
گســترش روابط دو کشور در این حوزه وجود دارد.وی همچنین با یادآوری
این که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد بین الملل و تجارت دنیا تأثیر گذاشته
است ،افزود :امیدواریم سطح مبادات به مرور زمان ارتقا یابد.
افزایش سطح مبادات دو کشور به صورت برد-برد
وزیــر صمت همچنین تصریح کرد :مذاکرات و توافقات در خصوص تجارت
ترجیحی که در کمیسیون مشترک دو کشور (ماه آگوست) مورد اشاره قرار
گرفت را دنبال می کنیم تا دو کشور به صورت برد برد سطح مبادات خود
را افزایش دهند.رزم حسینی همچنین با اشاره به منابع بانکی کشورمان در
بانک های ترکیه ،بیان کرد :می خواهیم از منابع کشــور ایران در بانکهای
ترکیه برای خرید اقام مورد نیازمان استفاده کنیم.

تجارت خارجی ایران ومجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی
اکو طی  ۸ماه ســال  99به بیش از  ۵میلیــارد و  76۲میلیون و  9۳۵هزار دار
رسیده اســت.به گزارش گمرک ،ســید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک گفت:
تجارت خارجی جمهوری اســامی ایران با مجموعه کشــورهای عضو اکو در ۸
ماه اول ســال  99بالغ بر  ۵میلیارد و  76۲میلیون و  9۳۵هزارو  ۵۰۰دار برابر
با  ۱۰میلیون و  9۱۱هزار و  7۲7تن کاا بوده اســت.لطیفی افزود :سهم صادرات
کشورمان به کشورهای عضو اکو بالغ بر  ۲میلیارد و  9۴۵میلیون و  6۲۳هزارو ۴9
دار و برابر با  7میلیون و  ۴۳۰هزارو  ۴۲۳تن کاا اســت.وی در ادامه گفت :گاز
مایع ،مشتقات نفتی ،ماهی ،میگو ،رب گوجه فرنگی ،انواع سبزیجات ،میوه تازه و
خشک ،انواع گل و گیاه ،زعفران ،خشکبار محصوات صادراتی ایران به کشورهای
عضو این اتحادیه بوده است.دبیر شورای اطاع رسانی گمرک افزود :میزان واردات
کشورمان از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اکو نیز بالغ بر  ۲میلیارد و ۸۱7
میلیون و  ۳۱۳هزار و  ۴۵۱دار معادل  ۳میلیون و  ۴۸۱هزار و  ۳۰۴تن کاا بوده
است.لطیفی خاطرنشــان کرد :مواد اولیه تولید ،نخ ،پنبه ،جو ،دانه کتان ،عدس،
لوبیا ،تجهیزات پزشکی ،مواد اولیه صنعتی ،انواع اسید ،تجهیزات صنعتی ،ماشین
آات کشاورزی و...کااهای وارداتی کشــورمان از کشورهای عضو اکو است.دبیر
شورای اطاع رسانی گمرک افزود :اعضای اکو مشتمل بر  ۱۰کشور ایران ،ترکیه،
پاکستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،تاجیکستان و
افغانستان هستند که کشورمان با تمامی این کشورها دارای تجارت است.لطیفی
افزود :بیشترین حجم صادرات کشورمان در بین کشورهای اکو با افغانستان با یک
میلیارد و  ۲۱۲میلیون و  ۴9۸هزارو  ۲۱7دار و پس از آن با ترکیه و آذربایجان
بوده است .وی در ادامه در خصوص شرکای اول تامین کاا برای کشورمان در این
اتحادیه گفت :در بین اعضای این اتحادیه اقتصادی ،بیشترین واردات را از کشور
ترکیه با  ۲میلیارد و  6۰۴میلیون و ۴۸۱هزار و  ۸۲دار داشتیم که پس از آن از
کشورهای پاکستان و ازبکستان قرار دارند.

اســتفاده از منابع بانکی ایران در ترکیه برای خرید کااهای مورد
نیاز کشورمان
وی گفت :اکنون به کااهای مورد نیاز از جمله گندم ،ذرت ،کنجاله ســویا،
دانه هــای روغنی و روغن خام نیاز داریم کــه در صورتی که این کااها را
کشــور ترکیه داشته باشد ،عاقمند به خرید از این کشور هستیم و در غیر
این صورت عاقمند خرید این کااها با واسطه از طریق شرکتهای ترکیه
هستیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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سوییس متهم به دستکاری ارزی شد
وزارت خزانهداری آمریکا نام سوییس را وارد فهرست کشورهای دستکاری کننده
در نــرخ ارز کرد.به گزارش رویترز ،وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی که می
تواند منجر به تنش های تجاری جدیدی شود ،نام کشورهای سوییس و ویتنام را
به فهرست کشورهایی که تعمدا در نرخ ارز خود دستکاری میکنند ،افزود :طبق
قوانین آمریکا ،دولت این کشور می تواند علیه کشوری که نامش در این فهرست
قرار گیرد ،تعرفه های تجاری بیشــتری وضع کند .وزارت خزانه داری آمریکا با
متهم کردن این دو کشور به دستکاری عمدی در نرخ ارز با هدف کسب مزیت
های تجاری در مقابل آمریکا اعام کرده اســت این رفتار ناعادانه می تواند به
ضرر رشد اقتصادی آمریکا و شاغلین آمریکایی باشد .وزارت خزانه داری امریکا
با تاکید بر حق این کشور در انجام اقدام متقابل علیه این دو کشور خواهان آغاز
مذاکرات بین طرفین برای از میان برداشته شدن موانع ناعادانه در تجارت شده
است.آمریکا پیش از این نیز بارها و بارها سوییس را به دستکاری عمدی در نرخ
ارز متهم کرده بود .بر اساس قانون تجارت خارجی و رقابت پذیری مصوب سال
 ،۱۹۸۸باید با این گونه اقدامات برخورد شــود .پیشتر و در میانه جنگ تجاری،
وزارت خزانه داری آمریکا نام چین را وارد این فهرســت کرده بود که منجر به
اعمــال موجی از تعرفه ها روی محصوات وارداتی چینی شــد .پس از امضای
فاز نخســت توافق تجاری ،نام چین از فهرســت خارج شد .خزانه داری آمریکا
همچنین نام شماری از شرکای تجاری عمده این کشور نظیر چین ،آلمان ،ژاپن،
کره جنوبی ،ایتالیا ،ســنگاپور ،تایوان ،تایلند ،هند و مالزی را در فهرست نظارت
ویژه خود قرار داده است و احتمال افزوده شدن نام آن ها به فهرست سیاه وجود
دارد .با وجود اتهام زنیهای مقامات آمریکایی ،کشــورهای دیگر تاکنون بارها و
بارها اتهام دستکاری عمدی در نرخ ارز را با هدف کسب مزایای تجاری تکذیب
کرده و گفته اند تابع قوانین بازار آزاد و سازمان تجارت جهانی هستند.

فدرالرزرو چشمانداز اقتصادی خود
را بهبود بخشید
خاصه پیشبینیهای اقتصادی بانک مرکزی آمریکا منتشــر شد که نشان
میدهد فدرالرزرو چشمانداز خود برای امسال و سال آینده را بهبود بخشیده
است.به گزارش سیانبیسی ،خاصه پیشبینیهای اقتصادی بانک مرکزی
آمریکا دیشب منتشر شد که نشان میدهد فدرالرزرو چشمانداز خود برای
امسال و سال آینده را بهبود بخشیده است.بنابر این گزارش فدرالرزرو حاا
انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا امســال تنها  ۲.۴درصد افت
کند ،در حالی که قب ً
ا در ماه سپتامبر افتی  ۳.۷درصدی را پیشبینی کرده
بود.همچنین بانک مرکزی آمریکا که قب ً
ا اعام کرده بود اقتصاد این کشور
در  ۲۰۲۱با رشــدی  ۴درصدی روبرو خواهد شد ،حاا در پیشبینی جدید
خود اعام کرد این رشــد به  ۴.۲درصد خواهد رسید.در بخشی دیگر از این
گزارش پیشبینی شده اســت که نرخ بیکاری آمریکا امسال تا  ۶.۷درصد
پایین خواهد آمد .این در حالی است که قب ً
ا در ماه سپتامبر پیشبینی شده
بود نرخ بیکاری تا  ۷.۶درصد پایین میآید.
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گامهای جدید بانک مرکزی برای مراقبت از منابع ارزی
بانک مرکــزی ســپردهگذاری ارزی را از فهرســت گزینههای
مرتبط با رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان خارج و در عین حال،
درصد مجاز برای رفــع تعهد ارزی را از  ۲۰درصد به  ۱۵درصد
کاهش داده اســت .بازگشــت ارز صادراتی از یک سو و استفاده
بهینه از ارز برای تأمین کااهای مورد نیاز کشور از سوی دیگر،
روزهای حساســی را برای سیاســتگذار ارزی و پولی کشور رقم
زده اســت .روزهایی که باید بــه دقت موضوع تأمین ارز را رصد
کــرده و ضوابطی را قــرار دهد که کمترین خطــا در تأمین و
توزیع ارز را داشــته باشد.در این میان سیاستهای سختگیرانه
در مقطعی از ابتدای ســال  ۹۹برای بازگشــت ارز صادراتی از
ســوی بانک مرکزی در نظر گرفته شــده بود که اگرچه تاش
داشــت منابع ارزی کشور را متمرکز کند؛ اما به نوعی تأمین ارز
برای کشــور از محلهایی غیر از منابع نفتــی و دولتی را قفل
کــرده بود؛ اما به هر حال چند هفتهای هســت که این موضوع
اصاح شــده و به نظر میرســد روند بازگشت ارز سرعت گیرد.
در مقابل اما ،سیاستگذار تاش کرده تا از هدر رفت ارز از سوی
واردکننــدگان نیز که این روزها عمده ارز مورد نیاز خود را باید
از صادرکنندگان تأمین کنند ،جلوگیری کند.حال بانک مرکزی
در دو بخشــنامه که طی هفته گذشــته صادر شده تاش کرده
تــا منابع ارزی حاصل از صادرات را مدیریت کرده و در ســوی
دیگر ،ارز در اختیار واردکنندگان را به خوبی کنترل نماید تا آنها
نیز بتوانند رفع تعهد داشــته باشند.در بخشنامهای که نسخهای
از آن به صورت اختصاصــی در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته
است ،بانک مرکزی «سپرده ارزی» را به عنوان یکی از روشهای
مجاز بازگشــت ارز صادراتی نخواهد پذیرفت و اعام نموده که
استفاده از این روش ،مجاز نیست .این در حالی است که برخی
از صادرکنندگان مطابق با بخشنامههای قبلی این بانک ،سپرده

ارزی یا پرداخت وامهای ارزی خود را به عنوان استفاده از منابع
ارزی خود لحاظ کرده و آن را در ســرفصلهای رفع تعهد ارزی
خود محاسبه میکردند.در بخشنامهای که از سوی اداره صادرات
بانــک مرکــزی و چرخانداز رئیس جدید این اداره صادر شــده
است ،به این نکته اشاره شده است که گروهی از صادرکنندگان،
مبادرت به ایفای تعهدات ارزی خود به شــکل «ســپردهگذاری
ارزی» مطابق مفاد دســتورالعمل  ۲۱۰۷۸۲/۹۷مورخ ۲۰/۶/۹۷
کردهاند که مبالغ ســپردههای ارزی حاصل از صادرات اعامی
توســط برخی بانکها برای برخی شرکتها در آمار بازگشت ارز
صادرکنندگان لحاظ شــده اســت .از این رو نظر به اینکه وفق

مفاد نامه شماره  ۲۹۹۸۷۴/۹۷مورخ  ۹۷/۰۸/۲۷موضوع تصمیم
«کمیته سیاستگذاری بازگشــت ارز حاصل از صادرات بند ()۲
مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی»
سپردهگذاری و پردخت بدهی تسهیات ارزی به عنوان یکی از
صور بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ دستورالعمل مزبور
امکان پذیر نبوده و صادرکنندگان می باید به یکی از انحاء مقرر
در مقررات برگشــت ارز اباغی این بانــک ارز خود را به چرخه
اقتصادی کشور برگردانند.کمتر کسی از خاطرش برده است که
برخی از واردکننــدگان از منابع ارز رانتی  ۴۲۰۰تومانی دولتی
بهره گرفته و نه تنها کااهای ازم را با این ارز وارد کشور نکردند؛

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛

راهکارهای بانکی برای برخورد با سایتهای شرطبندی
یک کارشناس اقتصادی با اشــاره به خروج روزانه صدها
هزار دار ارز از طریق ســایتهای شــرطبندی از کشور،
راهکار بانکــی برای برخورد با اینگونه سوءاســتفادهها را
تشــریح کرد .ایــن روزها خود فضای مجــازی که روزی
مبلغ اصلی ســایتهای شــرطبندی بود ،با افشــاگری
و اطاعرســانی به دشــمن شــماره یک همین سایتها
تبدیل شده است .به نظر میرسد ،حاا دیگر ،حداقل نزد
درصدی از جامعه ،حنای یک شــبه پول درآوردن از این
کازینوهای مجازی رنگ باخته اســت .خیال خامی که با
وجود این موج افشــاگری جدید هم از پا ننشسته و هنوز
هم قربانی میگیرد .حاا اما وضع جدیتر شده و برخورد
با این درخت تنومند فســاد ،پولشویی و کاهبرداری آغاز
شده است.در حال حاضر سایتهای شرطبندی و قمار در
ایران بسیار رواج پیدا کردهاند و بسیاری از مردم به صورت
آگاهانه و نا آگاهانه ،مالباخته شــدهاند .امری که با وجود
خاءهای قانونی اما حاا با فضایی که در رســانهها ایجاد
شده ،مطالبه بیشــتر افکار عمومی برای برخورد با چنین
منافذ اقتصادی را به دنبال داشــته اســت.بهزاد خسروی
آدینهوند ،پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی
در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت :روزانه بیش از صدها هزار
دار از طریق همین ســایتهای شرطبندی ارز از کشور
خارج میشــود ،تراکنشهای بانکی گســترده در کشور
ایجاد میشــود و هیچگونه مالیاتی هم پرداخت نمیشود.
این در حالی اســت که هم از لحاظ قانون اساسی این نوع
معامات جرم محسوب میشــود و هم از لحاظ شرعی و
اسامی قمار و شــرطبندی و مصداق فعل حرام هستند.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد :متاسفانه اینگونه
ســایتها درآمدزایی برای درگاههای بانکی دارند که در
همین مورد ما دارای خاءهای قانونی هستیم.وی توضیح
داد :حدودا ً بین  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰دامنه ســایتی در کشــور
فعالاند که هرکدام به صورت خوشــهای با صدها وبسایت
زیرمجموعه در ارتباط هستند .طبق دادههایی که گرفته
شده این سایتها روزانه به طور متوسط حدود یک میلیارد
تومان گردش مالی دارند که رقم کمی نیست و باید تاسف
بخوریم که اغلب آنها توسط ســلبریتیها و افراد مشهور
ایجاد و تبلیغ میشــوند.وی افزود :حتی گردش مالی در
سایتهای شــرطبندی فوتبال ،در ایران ،به حدود  ۱تا ۳
میلیون دار در روز میرسد.

این سایتها چگونه ایجاد میشود؟
خســروی آدینهوند یادآور شد :این سایتها با هدف فروش
کااهای مجاز در وزارت صمت ثبت میشوند و نشان اعتماد
میگیرند و درخواســت درگاه بانکی میدهند و با استفاده
از یکی از این  ۱۲شــرکت  PSPتحت نظر شــاپرک امکان
پرداختهــای الکترونیکــی پیدا میکننــد.وی ادامه داد:
ســایتهای شــرطبندی پا را از این هم فراتر گذاشتهاند
و با ارائــه درگاههای بانکی جعلی اطاعــات کارت ملی و
اعتباری افراد را به سرقت میبرند.این کارشناس اقتصادی
توصیــه کرد :در این مورد باید قــوه قضاییه برای این مال
باختگان مصونیت قضایی ایجاد کند تا آنها بتوانند شکایت
کنند تا ســرگروههای سایتها برای قوه قضاییه افشا شوند
و با آنها برخورد شــود.وی اضافه کــرد :در حال حاضر اما،
افراد نمیتواند مراجعه کنند ،چون مشــارکت همین افراد
از نظر قانون جرم محسوب میشود و افرادی که سایتهای
شرط بندی دارند از این موضوع سوءاستفاده میکنند چون
خیالشان راحت است که مال باختگان نمیتوانند شکایتی
داشــته باشند.خســروی آدینهوند در ادامه اظهار کرد :این
سایتها از یک آیپی یونیک متصل به درگاه بانکی استفاده
میکنند و آن را در میان دهها سایت به اشتراک میگذارند،
به طوری که همه وبســایتها به طور همزمان میتوانند به
سیستم بانکی دسترسی پیدا کنند یعنی به صورت خوشهای
این سوءاســتفاده صورت میگیرد.وی خاطرنشــان کرد:
بانکها نباید فقط روی آیپیهای این ســایتها متمرکز
شوند بلکه باید دامینها را نیز بررسی کنند و با بررسی این
دامینها این سایتها را شناسایی کنند .هرچند سایتهای
شرطبندی و قمار از دامینهای  amو  cvاستفاده میکنند
و دائما در حال تغییر دامین هستند.
راهکارهای برخورد با سایتهای شرطبندی
خســروی آدینهوند اولیــن کار را ایجــاد محدودیت برای
دامینها دانست و گفت :اگر این محدودیت در سیستم بانکی
اعمال شود ،در کمتر از  ۴۸ساعت تمام این سایتهای شرط
بندی میتوانند شناســایی ،مســدود و برای برخورد به قوه
قضاییه معرفی شوند.وی راهکار دوم را پیگیری تراکنشها
توســط بانکهای عامل عنوان و اظهار کرد :به این شــکل
که وقتی ما میبینم قیمــت کاایی که به صورت مجاز در
وبســایتها یک میلیون تومان است اما تراکنشها در قالب

تراکنشهــای  ۱۰هزارتومانی تا  ۳۰هزارتومانی اســت این
خود نشــان میدهد که این امر از گزینههای مشــکوک به
شرطبندی است.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد :شاپرک
به عنوان رابط بانک مرکزی با شــبکه بانکی و شرکتهای
 ،PSPنبایــد منتظر اخطار پلیس فتا باشــد .بلکه خود این
ســرویسدهندهها میتوانند زودتر دســت به اقدام بزنند تا
حجم پول از دست رفته مالباختگان بیشتر نشود .چرا این
کار انجام نمیگیرد؟وی یادآور شد :شرکتهای  PSPکه زیر
نظر شاپرک هستند تنها سودی که میبرند از نظر تراکنش
اســت ،یعنی تعداد تراکنشی که در درگاه بانکی وجود دارد
برای این شرکتها سود ایجاد میکند بنابراین اگر اراده بانک
مرکزی وجود داشــته باشد ،جلوی فعالیتهای مجاز و غیر
مجاز در این زمینه گرفته میشود.خسروی آدینهوند گفت:
قوانین مربوط به تجارت الکترونیک تقریبا  ۱۵ســالی است
که در دنیا رایج شــده اســت .در صورتی که ما قوانین امور
بانکیمان برای  ۸۰سال پیش است و هنوز خیلی از قوانین
جدید نه در طرحهای مجلس و نه در ایحههای دولت آمده
اســت.وی افزود :در حوزه نظارت افرادی که دامنه اینترنت
دریافت میکنند باید احراز هویت به صورت شفاف و کامل
انجام شــود .این افراد وقتی احراز هویت شــوند ،مسئول و
پاسخگو میشوند .این مسئله تقریبا شبیه قضیه کارتهای
بازرگانی اســت که پیرزن  ۸۰ساله  ۱۰۰خودروی پورشه را
وارد کرده بود! در صورتی که اصا ســواد و پول نداشــت و
تنها از اسمش سوءاستفاده شده بود.این کارشناس اقتصادی
تاکید کرد :راهکار کلیتر آن است که همکاری پلیس فتا و
معاونت فضای مجازی دادســتانی و اداره مبارزه با پولشویی
وزارت اقتصاد باید هرچه سریعتر به دستورالعملهای مبارزه
با ســایتهای شرطبندی و قمار مبادرت ورزند و از در کنار
آن ،خاء قانونی آن را باید در قالب طرح یا ایحه به مجلس
ارائه کنند تا دستورالعملهای جدید این خاءها را پوشش
دهد و این دســتگاهها بتوانند وظایف خود را به درســتی
انجام دهند.خســروی آدینهوند همچنین نســبت به نقش
صرافیها در این فرایند هم هشدار داد و افزود :در این حوزه
صرافیها هم بیتقصیر نیستند ،چون در حوزه ارزی وقتی
تراکنشهای مالی را دنبال میکنیم میرسیم به صرافی که
ایــن منابع مالی را تبدیل و از ایران خارج و به یک کشــور
مقصدی مثل حســابی در کانادا ارسال کرده است که باید
نظارتها در این بخش هم تقویت شود.

بلکه اگر هم وارد کردند از کریــدور دیگری آن را صادر نمودند
تا بلکه ســود بیشــتری را از اختاف قیمت ارز و باا رفتن نرخ
نصیب خود کنند .در نهایت میلیاردها دار از منابع ارزی کشور
بــه صورت رانتی و ارزان قیمت در اختیار عدهای قرار گرفت که
مشخص نشد سرنوشــت آنها چه شده است.در بخشنامهای که
اداره سیاســتها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر کرده ،درصد
مجــاز برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده و از  ۲۰درصد به
 ۱۵درصد رســانده و البته اعام هم نموده که این درصد ممکن
اســت دوباره کاهش یابد؛ به این معنا که واردکنندگان صرفاً در
صورتــی خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت و فاینانس و
سایر خدمات ارزی را میتوانند از بانکها دریافت کنند که ایفای
تعهد ارزی خود را تا ســطح  ۸۵درصد صورت داده باشــند؛ در
غیــر این صورت بانکها اجازه ندارند که به آنها خدمات بدهند.
در متن این بخشنامه آمده است :احتراماً پیرو نامه عمومی شماره
 ۴۳۸۵۲۴/۹۸مورخ  ۱۹/۱۲/۹۸مرتبط با دســتورالعمل اجرایی
سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان بدینوسیله در اجرای مصوبه
یکهزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار
و حســب تصمیمات متخذه ،حد نصاب تعیین شده در ماده ۴
دســتورالعمل اجرایی مذکور از  ۲۰درصد به  ۱۵درصد کاهش
مییابــد .بدین لحاظ مقتضی اســت در صــورت فزونی درصد
تعهدات ارزی ایفا نشــده واردکننده اعم از شــخص حقیقی یا
حقوقی از  ۱۵درصد ضمن رعایت سایر مفاد نامه عمومی شماره
 ۱۱۸۰۳۴/۹۸مورخ  ۱۱/۴/۹۸از ارائه خدمات بانکی مورد اشاره
در نامه عمومی اخیرالذکر به واردکنندگان مزبور اجتناب نمائید.
ضمناً ازم اســت پیگیری ازم تــا حصول نتیجه و ایفای کامل
تعهدات حسب ضوابط و مقررات صورت پذیرد .یادآور میگردد
حد نصاب مذکور به درصدهای کمتر نیز کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی اعام کرد؛

بازخرید ۳۴۰۰میلیارد تومان اوراق
بدهی دولت از بانکها
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده و از طریق سامانه بازار بین بانکی،
از سوی  ۳بانک ســفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار
توافق بازخرید در مجموع به ارزش  ۳۴.۵هزار میلیارد ریال دریافت
کرد ،.پیرو اطاعیه روز یکشنبه  ۱۶آذرماه  ۱۳۹۹مبنی بر برگزاری
حراج خرید مدتدار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز ۳ ،بانک
در مهلت تعیین شــده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق
ابــزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش  ۳۴.۵هزار میلیارد ریال از
طریق سامانه بازار بینبانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.با توجه
به پیشبینی بانک مرکــزی از کمبود نقدینگی در بازار بینبانکی،
موضــع پولی بانک مرکزی در این هفتــه تزریق نقدینگی در قالب
قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررســید  ۱۴روزه بود .در مجموع،
بانــک مرکزی با تزریق  ۳۴.۵هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل
نرخ  ۱۹.۶درصد به بانکهای متقاضی موافقت کرد .معامات مربوط
بــه این عملیات و معامات مربوط به سررســید توافق بازخرید دو
هفته قبل به ارزش  ۳۲.۴هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک
مرکزی در روز چهارشــنبه  ۱۹آذرماه انجام شد.به عاوه ،در هفته
جاری هیچ بانکی از اعتبارگیری قاعدهمند استفاده نکرد .بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه
از اعتبارگیــری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی)
مشروط به در اختیار داشــتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق
بازخرید با نرخ ســود سقف داان ( ۲۲درصد) استفاده کنند.شایان
ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار
بینبانکی ریالی ،عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند.
موضــع این بانک (خرید یا فروش قطعی یــا اعتباری اوراق بدهی
دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با
هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف ،از طریق
انتشار اطاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعام میشود.

افزایش  ۳۶درصدی
سپردههای بانکی
آمارهــای بانک مرکزی از افزایش  ۳۶درصدی مانده ســپردهها و
 ۳۵.۲درصدی مانده تســهیات بانکی در پایان شــهریورماه ۹۹
نســبت به مقطع مشابه ســال قبل حکایت دارد.گزارش وضعیت
کل مانده ســپردهها و تسهیات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات
اعتباری به تفکیک اســتان در پایان شهریورماه سال  ۹۹حاکی از
آن اســت که مانده کل ســپردهها بالغ بر  ۳۱۹۵۴.۴هزار میلیارد
ریال گردیده اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۴۶۰.۵
هزار میلیارد ریال ( ۳۶درصد) و نســبت به پایان سال قبل معادل
 ۴۷۹۱.۶هزار میلیارد ریال ( ۱۷.۶درصد) افزایش نشــان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۲۷۸.۷
هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر
احمد معادل  ۷۸.۹هزار میلیارد ریال است.مانده کل تسهیات بالغ
بر  ۲۲۷۵۳.۲هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به مقطع مشابه
ســال قبل  ۵۹۲۸.۶هزار میلیارد ریال ( ۳۵.۲درصد) و نسبت به
پایان سال قبل  ۳۳۹۷.۴هزار میلیارد ریال ( ۱۷.۶درصد) افزایش
داشــته است .بیشترین مبلغ تسهیات مربوط به استان تهران با
مانده  ۱۴۴۷۸.۷هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان
کهگیلویه و بویر احمد معادل  ۸۰.۲هزار میلیارد ریال است.شایان
ذکر است نسبت تسهیات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی
 ۷۸.۵درصد اســت که نســبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان
سال قبل ،به ترتیب  ۱.۳و  ۰.۹واحد درصد کاهش نشان میدهد.
نســبت مذکور در استان تهران  ۹۱.۵درصد و استان کهگیلویه و
بویراحمد  ۱۱۳.۶درصد اســت.بانک مرکزی اعام کرده است که
یکی از علل مهم باا بودن رقم تســهیات و ســپردهها در استان
تهران اســتقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکتها و مؤسسات
تولیدی ســایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای
بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران
انجام میشود.
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در سفر نخست وزیر عراق به ترکیه چه گذشت؟

نخســت وزیر عراق که در صدر هیاتی بلندپایه به آنکارا ســفر
کرد ،درباره چند پرونده مهم دوجانبه با مقامات ترکیه رایزنی و
به توافق ها و تفاهم هایی در این زمینه دست یافت.ـ «مصطفی
الکاظمی» نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه در صدر یک هیات
وزاری رهسپار ترکیه شد و مورد استقبال «رجب طیب اردوغان»
رئیــس جمهور ترکیه قــرار گرفت.وی در جریــان دیدارش با
اردوغان مســائل دوجانبه را مورد بحــث و تبادل نظر قرار داد.
در این نشســت تقویت همکاری اقتصادی بین بغداد و آنکارا و
دعوت از شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری در زمینه های
مختلف در عراق مورد بحث قرار گرفت«.حسن الجنابی» سفیر
عراق در ترکیه پیش از سفر الکاظمی به آنکارا پرونده های مورد
بحث بین دوطرف را تشــریح کرده و گفته بود که در این سفر
پروندههــای مهمی در زمینههای اقتصــادی ،تجاری و امنیتی
ر مورد بحث و بررســی قرار می گیــرد.وی افزوده بود که نفوذ
تروریستها از مرزها و عملیات نظامی مرتبط با آن ،فعالسازی و
افزایش مبادات تجاری که در حال حاضر  1۵میلیارد دار است
و نیز مســائل همکاری در زمینه آب ،مرزها ،صادرات و واردات
نفت و اقتصاد و همچنین فعالسازی کمیتههای مشترک بین دو
کشور بویژه شورای عالی همکاری راهبردی بین عراق و ترکیه
و کمیته مشترک اقتصادی عراق به ریاست وزیران نفت و انرژی
دو کشور از مهمترین پروندههای مورد بحث خواهد بود.الجنابی
همچنین به «وجود پرونده حقوقی دشواری اشاره کرده بود که
برخی از اجزای آن درباره اموال بلوکه شده عراق» است.اردوغان
و الکاظمی پس از دیدار خود در آنکارا در کنفرانسی مطبوعات
به توافق های انجام شــده درباره این پرونده ها اشاره کردند.در
این میان ،سه پرونده امنیت مرزی و مبارزه با تروریسم ،توسعه
و گســترش روابط اقتصادی و تبادل انرژی و نیز حضور نظامی
ترکیه در شمال عراق درسایه برخی اتهامات محافل داخلی عراق
به ترکیه مبنی برطمع ورزی به خاک شمال عراق ،بیش از سایر
پرونده ها مورد تاکید نخست وزیر عراق و رئیس جمهور ترکیه

در این کنفرانس مطبوعاتی قرار گرفت.نخست وزیر عراق درباره
امنیت مرزی و تروریسم گفت که که کشورش اجازه استفاده از
خاک خود برای تهدید همســایگانش را نخواهد داد.وی افزود:
موضع عراق درخصوص رد هرگونه اقدامات خصمانه علیه ترکیه
از سوی گروه های تروریستی واضح است.رئیس جمهوری ترکیه
نیز به نوبه خود گفت :ما روابط دوجانبه را بررســی کردیم و در
کنار عراق در مقابله با گروه های تروریســتی می ایستیم .ما به
تــوان دولت عراق برای مقابله با چالش هــا و برقراری امنیت،
ثبات و عدالت اعتقاد راسخ داریم و از جنگ عراق علیه تروریسم

آژانس امنیت سایبری ایاات متحده:

حمله هکری به زیرساختهای مهم و
حساس آمریکا یک «تهدید جدی» است

مقامات فدرال آمریکا نسبت به نفوذ طوانیمدت و ناشناس به سیستمهای
رایانهای ایااتمتحده اکیدا ً هشدار داده و آن را یک تهدید جدی خواندند.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،آژانس امنیت سایبری ایاات متحده نسبت به
وجود یک تهدید جدی علیه شبکههای رایانهای دولتی و خصوصی در این
کشــور هشــدار داد.در واقع میتوان گفت که هشدار مقامات فدرال آمریکا
نســبت به نفوذ ناشناس و بلندمدت به سیستمهای رایانهای ایاات متحده
که به ظن آنها توسط هکرهای روسی انجام میشود ،رو به افزایش است.
آژانس امنیت ســایبری و امنیت زیرساختها در آمریکا در یک پیام هشدار
غیرمعمول اعام کرد که شناســایی حمله هکری بــه آژانسهای فدرال و
«زیرساختهای مهم و حساس» و همچنین خنثی سازی این حمله کاری
بســیار دشوار اســت.در این میان ،وزارت انرژی آمریکا نیز حمله هکری به
شبکههای این وزارتخانه را تأیید کرد.به حمله سایبری گسترده اخیر علیه
مراکز و نهادهای دولتی این کشــور واکنش نشان داد.بر اساس این گزارش،
«جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا نیز در واکنش به حمله ســایبری
گســترده اخیر به مراکز و نهادهای دولتی این کشور ،این حملههای هکری
را مایه نگرانی جدی دانست.بایدن با صدور بیانیهای اعام کرد« :دشمنان ما
باید بدانند که من به عنوان رئیسجمهور آمریکا در برابر حمات ســایبری
به کشورمان دســت روی دست نخواهم گذاشت».وی از امنیت سایبری به
عنوان اولویتهای نخست دولتش نام برد و گفت« :به صراحت میگویم که
دولت من از لحظه آغاز به کار خود ،امنیت سایبری را در تمامی سطوح دولت
در راس اولویتهایــش قرار خواهد داد و عامان اینگونه حمات ســایبری
بهای هنگفتی خواهند پرداخت».گفتنی است که خبرگزاری رویترز یکشنبه
گذشــته مدعی شــد که یک گروه هکری پیچیده با پشتیبانی یک دولت
خارجی نســبت به سرقت اطاعات وزارت خزانهداری آمریکا و یک سازمان
آمریکایی ناظر بر سیاستهای اینترنتی و ارتباطاتی اقدام کرده است.

تمدید تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا
علیه روسیه

اتحادیه اروپا تحریمهای موجود علیه برخی بخشهای اقتصادی روســیه را
برای مدت شــش ماه دیگر تمدید کرد و بسته سوم تحریمها علیه مقامات
دولتی باروس را نیز مورد تصویب قرار داد.به گزارش خبرگزاری «نووستی»،
اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی علیه روسیه که اولین بار در سال 2014
اعمال شــده بود ،را رسماً برای مدت شــش ماه دیگر تمدید کرد.در بیانیه
منتشره در بروکسل در روز پنجشنبه ،یادآوری شده است که شورای اتحادیه
اروپــا در این خصوص اتفاق نظر دارند که اقدامــات محدود کننده کنونی
در بخشهای خاصی از اقتصاد روســیه را تا  31جوای سال ( 2021اوایل
تابستان سال آینده) تمدید کند.در تاریخ  10دسامبر ( 20آذر ماه) ،مشخص
گردید که در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد تا
تحریمهای اقتصادی علیه روسیه باز هم تمدید شود .محدودیتهایی که قب ً
ا
اعمال شده بود ،در تاریخ  31ژانویه  2021منقضی خواهد شد.این تصمیم
در نشست سران کنونی و بدون هیچ مباحثهای اتخاذ شده است .البته باید
به طور رسمی توسط شــورای اتحادیه اروپا هم تصویب شود.در عین حال
گزارش شده که اتحادیه اروپا بسته سوم تحریمها علیه مقامات باروسی را
نیز تمدید کرد 29 .فرد حقیقی و هفت شخصیت حقوقی دیگر به فهرست
سیاه افراد تحت تحریم قبلی اضافه شدند.رئیس مجلس عالی باروس ،معاون
نخست وزیر ،دادســتان کل ،وزیر ارتباطات و اطاعات ،تعدادی از مقامات
رده پایینتر و همچنین چند تن از قضات منطقه مینسک ،در این فهرست
گنجانده شدهاند.

ماکرون به کرونا مبتا شد

کاخ ریاســت جمهور فرانســه اعام کرد که امانوئل ماکرون به کرونا مبتا
شده است.به گزارش الجزایر ،کاخ الیزه اعام کرد که امانوئل ماکرون رئیس
جمهور فرانسه به ویروس کرونا مبتا شده است.بر این اساس ،رئیس جمهور
فرانسه به مدت یک هفته در قرنطینه به سر خواهد برد.

ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد
ســازمانهای بینالمللی مستقر در
وین در واکنش به اظهارات مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید
کــرد که احیــای برجام ،نیــازی به
ســندی جداگانه ندارد ،.کاظم غریب
آبادی در صفحه توئیتر خود نوشت:
همانگونــه که قبا هــم گفتم ،تنها
نقش آژانس ،نظارت و راستی آزمایی
اقدامــات مرتبط هســته ای و ارائه
گزارشــات بروز رسانی واقعی در این
خصوص اســت .ارائه هرگونه ارزیابی
در مورد اینکه ایــن تعهدات چگونه
اجرا می شوند (بهعنوان مثال ،اشاره
به عباراتی مانند نقض) ،قطعا فراتر از
ماموریت محوله به آژانس بوده و باید
از آن اجتناب شــود.وی تصریح کرد:
آژانس نقش و سهم خود را به هنگام
مذاکرات برجام ایفــاء کرد .تعهدات
اعضاء و وظایف آژانس به طور ظریف
و دقیقی مکتوب شــده و مورد توافق
قرار گرفــت و هر طرفی می داند که
برای اجــرای توافق چــه کاری باید

حمایت می کنیم.دومین پرونده ای که مورد تاکید نخست وزیر
و رئیــس جمهور ترکیه قرار گرفت ،توســعه روابط اقتصادی و
تجاری و ســرمایه گذاری بود.در این ارتباط ،الکاظمی تصریح
کرد که به توان شــرکت های ترکیه برای کار موفقیت آمیز در
عراق اعتقاد داریم و درهای عراق به روی همه ســرمایه گذاران
ترکیه باز اســت و برای برچیدن موانع پیــش روی آنها تاش
مــی کنیم.اردوغان نیز به نوبه خــود گفت :ما بر لزوم باا بردن
میزان تبادل تجاری بین دو کشــور تأکید می کنیم و از تداوم
پروژه های توســعه به ویژه پروژه های انرژی حمایت می کنیم.

در همین ارتباط بود که دوطرف از امضای توافقنامه ای برای لغو
مالیات مضاعف جهت تسهیل مبادات تجاری سخن گفتند.در
خصوص سومین پرونده مطرح بین دو کشور ،اردوغان گفت که
آنکارا به حمایت از عراق ادامه خواهد داد و از وحدت سرزمینی
این کشور حمایت می کند.وی این مطلب را به طور ضمنی در
پاسخ به کسانی مطرح کرد که آنکارا را به طمع ورزی به خاک
شمال عراق متهم کرده اند.اما الکاظمی و اردوغان در عین حال
در کنفرانس مطبوعاتی خود به موضوع حضور نظامی ترکیه در
شمال عراق و سرنوشــت این پرونده به طور مستقیم اشاره ای
نکردند.موضوع تعمیــر خط لوله نفت عراق به ترکیه چهارمین
پرونده ای بود که اردوغان از بررســی آن بین دو کشــور خبر
داد و در کنفرانس مطبوعاتی با الکاظمی تصریح کرد که آنکارا
از تعمیــر خط لوله نفت بین عراق و ترکیه حمایت می کند.اما
درخصوص پرونده مهم آب و سهمیه های آبی به نظر می رسد
کــه دوطرف فعا توافق کرده اند که یک برنامه مشــترک بین
آنها برای رسیدگی به آن تدوین شود.از همین رو ،نخست وزیر
عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود دربــاره پرونده آب اینگونه
ســخن گفت که « ما آمادگی خود را بــرای تدوین یک برنامه
کاری مشترک درباره پرونده آب ،ابراز داشتیم».درمقابل ،رئیس
جمهور ترکیه نیز گفت که دربــاره پرونده آب صحبت کردیم
و یک برنامه کاری مشــترک در این زمینه مطرح شــد و این
پرونده ،یک نقطه اختاف بین ترکیه و عراق نخواهد بود.تاش
برای فعال سازی کمیسیون عالی همکاری راهبردی بین عراق و
ترکیه دیگر پرونده مورد بحث بین دوطرف بود که الکاظمی به
آن اشاره کرد.لغو روادید ورود برای عراقی ها که قبا برقرار بود،
از دیگر محورهای مورد بحث بین آنکارا و بغداد بود که مقامات
ترکیه قول دادند که آن را لغو کنند.از این رو می توان گفت که
دو موضوع امنیت و اقتصاد و توافق بر سر آنها بیشترین میزان از
گفت وگوهای دوطرف را به خود اختصاص داد و در کانون توجه
آنکارا و بغداد قرار داشت.

غریب آبادی:

احیای برجام به سندی جداگانه
نیاز ندارد

انجام دهد.ســفیر کشورمان با تاکید
بر اینکه «برجام مورد مذاکره مجدد
قرار نمی گیرد» خاطر نشان کرد :در
صورت احیای آن ،ضرورتی برای یک
سند ،توافق یا تفاهم جدید در رابطه
با نقش آژانس نیز وجود ندارد .نیازی
نیست که وضعیت را پیچیده تر کنیم.
«رافائل ماریانو گروســی» مدیرکل
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی روز
پنجشــنبه در مصاحبه اختصاصی با
خبرگــزاری رویترز از لــزوم امضای
یک تفاهمنامه یا سند فرعی بهمنظور
احیای برجام ســخن گفت.روسی در
خصوص آینده برجام پس از استقرار
دولت جدید آمریکا که مدعی شــده
اســت که قصد دارد به ایــن توافق
چندجانبه -کــه دولــت ترامپ در

نخست وزیر انگلیس:

توافق با اتحادیه اروپا خیلی بعید است

نخســت وزیر انگلیس عصر پنجشنبه در تماس تلفنی با «اورسوا فون دراین»
رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اندک زمان باقیمانده تا پایان دوره گذار خروج
لندن از اتحادیه اروپا تصریح کرد :احتمال دســتیابی به توافق تجارت آزاد خیلی
بعید است مگر آنکه اتحادیه اروپا موضع خود را تغییر دهد.به گزارش دفتر نخست
وزیری ،بوریس جانسون عنوان کرد که مذاکرات دو طرف در شرایط سختی قرار
دارد .وی با بیان این ادعا که لندن تا حد ممکن تاش میکند تا درخواســتهای
معقول طرف اروپایی را اجابت کند تصریح کرد :به رغم اینکه فاصله اختافات کم
شده اما همچنان برخی مسائل اساسی باقیمانده است.نخست وزیر انگلیس عنوان
کرد که اگر در فرصت باقیمانده توافق حاصل نشد ،انگلیس مانند و اتحادیه اروپا
مانند دوست یکدیگر را ترک کرده و آینده روابط دو طرف مشابه معیارهای رابطه
اتحادیه با استرالیا خواهد بود .دو طرف در این گفتوگو توافق کردند تا در تماس
نزدیک با یکدیگر باشند.رئیس کمیسیون اروپا روز (چهارشنبه) برای اولین بار از
پیشرفت در واپسین روزهای مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا خبر داد.فوندراین
با ایراد سخنانی در پارلمان اروپا بیان داشت که هنوز قادر به اعام قطعی توافق یا
عدم توافق با انگلیس نیست؛ اما میتواند اعام کند که مسیر رسیدن به توافق پیدا
شده است .وی افزود :این مسیر خیلی باریک است اما وجود دارد.رئیس کمیسیون
اروپا توضیح داد که دو طرف برای عبور از بســیاری از اختافات ،به راهحلهایی
رسیدهاند اما هنوز مساله دسترسی به آبهای غنی سواحل انگلیس برای صیادان
اروپایی و شرایط برابر برای نیروی کار دو طرف حل نشده است.او با این حال خاطر
نشــان کرد که اختاف نظر بر ســر نقش دیوان دادگستری اروپا در اختافهای
طرفین بهطور عمده رفع شده و لذا روزهای آینده سرنوشتساز خواهد بود.اتحادیه
اروپا که پیشــتر خواستار حفظ دسترسی کامل به آبهای انگلیس بود پیشنهاد
کرده که صیادان اروپایی از  1۸درصد ســهمیه قبلی ماهیگیری خود صرف نظر
خواهند کرد .با این حال انگلیس می خواهد  ۸0درصد سهمیه صیدهای اروپا به
این کشور مرجوع شــود.فون دراین گفت که مذاکرات در این باره خیلی دشوار
است« .گاهی اوقات به نظر میرسد که مسائل قابل حل نیستند» وی با این حال
عنوان کرد که مذاکره کنندگان به تاشهای خود برای رســیدن به توافق ادامه
میدهند.انگلیس  31ژانویه  11( 2020بهمن  )139۸رسماً اتحادیه اروپا را پس
از چهار دهه عضویت ترک کرد .این کشــور تا پایان امسال تابع مقررات اتحادیه
اروپاســت بدون آنکه حق رأی داشته باشــد .دو طرف در  10ماه گذشته تاش
کردند تا برای دوران پسابرگزیت به یک توافق تجارت آزاد دست یابند اما تاکنون
این امر محقق نشده است.

ســال  201۸از آن خارج شده بود-
بازگــردد ،به رویترز گفــت« :احیای
توافق هســتهای در دوران ریاســت
جمهوری جو بایدن مســتلزم امضای
یک تفاهمنامه جدید است که در آن
مشخص شود که ایران چگونه باید به
تعهدات هســتهای خود ذیل برجام
بازگردد».وی در ادامه توضیح داد« :در
این توافق [برجام] آنقدر تخلفات رخ
داده است که نمیتوان انتظار داشت
که همهچیز بهراحتی بــه جای اول
خــود بازگردد .مــن نمیتوانم تصور
کنم که آنها خیلی ساده بگویند که به
پله اول بازگشتهاند زیرا پله اول دیگر
وجود ندارد».رافائل گروســی افزود:
«مشخص است که باید یک پروتکل
یا یــک توافقنامه یا یک تفاهمنامه یا

نوعی سند فرعی [برای احیای برجام]
ایجاد شود».مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در حالی در مصاحبه خود
با رویترز صرفاً از «تعهدات هســتهای
ایــران ذیل برجــام» و نگرانی درباره
نقض این تعهدات ســخن گفته است
که در واقع کاهش تعهدات هستهای
ایران واکنشی به تحریمهای یکجانبه
آمریکا و بیتفاوتی طرفهای اروپایی
به تعهداتشــان در قبــال برجام بوده
اســت؛ موضوعی که حتی شــخص
رافائل گروســی نیز در مصاحبه اخیر
خود با شــبکه آمریکایی سیبیسی
به آن اذعان کرده است.درســت یک
ســال پس از خروج آمریکا از برجام
و اعمال تحریمهای یکجانبه گسترده
علیه افــراد و نهادهــای ایرانی که با
کوتاهیهای مکرر طرفهای اروپایی
برجام در عمل بــه تعهدات برجامی
و وعدههای خود به ایران همراه شد،
جمهوری اســامی ایران تصمیمات
تــازهای را برای ایجاد توازن در برجام
اتخاذ کرد.

واکنش وزارت خارجه به تصویب قطعنامه
ضدایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه تصویب قطعنامه ضدایرانی در مجمع عمومی سازمان
ملــل را فاقد وجاهت قانونی دانست.ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور
خارجه ،در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل
که به روال چند ســال گذشته به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای اروپایی و
رژیم صهیونیستی مطرح شد ،این قطعنامه را فاقد وجاهت قانونی دانست و رویکرد
بانیان قطعنامه در اســتفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی برای اعمال فشار علیه
ایران را تقبیح نمود.خطیب زاده با اشاره به سابقه بسیاری از بانیان اصلی قطعنامه
در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق انسانها بخصوص از طریق مداخات نظامی
در ســایر کشورها و فروش تســلیحات به رژیم های دیکتاتور و خودکامه ،گفت:
قطعنامهای که روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل با رای کمتر از نیمی از
کشــورهای عضو سازمان ملل و عدم همراهی بیش از  110کشور تصویب شد در
واقع همان متنی است که چندی قبل در کمیته سوم مجمع عمومی با آرای مشابه
تصویب شــده بود و طبق رویه کاری سازمان ملل در صحن مجمع عمومی تایید
گردید.سخنگوی دستگاه دیپلماسی با ابراز انزجار از عمق نفاق بانیان قطعنامه که
تحت تاثیر قلدرمآبی آمریکا چشمان خود را به روی تروریسم اقتصادی این کشور
علیه ملت ایران بسته و به جای محکوم نمودن تحریم های غیرقانی و ضدبشری
آمریکا ،عما خود را در ســطح همدســتان رژیم امریکا تقلیل دادهاند ،به کانادا و
دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کــرد رفتار مداخله جویانه و غیراخاقی در
قبال ملتهای مســتقل را متوقف نمایند.سخنگوی وزارت خارجه تصریح نمود:
چنین اقدامات غیر ســازندهای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشــر در
سطح جهانی نمی کند بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه سازی های منفی
و برچسب زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل میگردد.خطیب زاده افزود :اقدام
دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز ســو استفاده از مفاهیم و
ارزش های متعالی حقوق بشــری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است،
محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی میدانیم.خطیب زاده با اشــاره به این
واقعیت که این بار نیز همانند رای گیری در کمیته ســوم ،از حدود  190کشــور
عضو سازمان ملل متحد 114 ،کشور از حمایت از این قطعنامه خودداری کردند،
اقدام کانادا و بانیان اصلی قطعنامه را در راستای سیاست فرافکنی این کشورها در
حوزه حقوق بشر توصیف نمود و تاکید کرد که تکرار گزارشهای جعلی و کذب از
سوی این دسته از کشورها علیه مردم ایران صرفا باعث بی اعتباری بیشتر ادعاهای
حقوق بشری انها خواهد شد.
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گزیده خبر
پوتین در کنفرانس خبری ساانه

ترامپ قصد ندارد زندگی سیاسیاش
را ترک کند

رئیس جمهوری روســیه روز (پنجشــنبه) در کنفرانس خبری ساانه خود
ضمــن پرداختن به مســائل مهم داخلی و خارجی گفــت :جو بایدن یک
سیاستمدار باهوش و بابصیرت است و امیدوارم او در حل مشکات موجود
در روابط آمریکا-روســیه کمک کند.به گزارش خبرگزاری تاس ،امسال در
بحبوحه محدودیتهای پاندمی کرونــا این رویداد به صورت آناین برگزار
میشود.امســال نیز به رسم هر ســاله در این کنفرانس خبری سوااتی از
وادیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه پرســیده شــد و وی پاسخ این
ســواات را داد.حدود  ۸00خبرنگار از روسیه و سراسر جهان برای شرکت
در این رویداد معتبر شــناخته شدهاند که در مکانهای ویژهای در مسکو و
دیگر شهرها حضور دارند .فورمت کنفرانس خبری امسال تغییر یافته و اجازه
میدهد تا نه تنها رسانهها بلکه مردم نیز از رئیس جمهوری سوااتی بپرسند.
این ســنت پوتین برای برگزاری کنفرانس خبری پایان سال از سال 2001
میادی آغاز شــد .اما بین مه  200۸تا مــه  2012یعنی زمانی که پوتین
نخست وزیر روسیه بود ،این رسم متوقف شده بود .پس از انتخاب پوتین در
سال  2012میادی برای یک دوره ریاست جمهوری شش ساله ،این رویداد
ساانه از سر گرفته شد.
پاندمی کرونا
پوتین در پاســخ به ســواات مربوط به کرونا گفت :اگرچه روسیه امسال با
چالشهای بســیاری روبهرو بود اما شــاید خیلی بهتر از برخی کشورهای
توســعهیافته به مشکات نشــات گرفته از پاندمی کرونا رسیدگی کرد.وی
افــزود :راحت میتــوان گفت که ما با چالشهای بســیاری مواجه بودهایم
اما شاید خیلی بهتر از کشــورهایی که به حق به انعطافپذیری و مقاومت
اقتصادهایشان و توسعه خدمات اجتماعی و بهداشتیشان افتخار میکنند ،از
پس مشکات نشات گرفته از پاندمی کرونا برآمدیم.پوتین تاکید کرد :اگرچه
روســیه نیز همانند دیگر کشــورهای جهان امسال با چالشهای اجتماعی
و اقتصادی بســیاری رو به رو بود اما مقاومت خود را در برابر ســختیها و
مشــکات نشان داد.وی ضمن آنکه از کشورهای غربی خواست تا تحریمها
علیه کشــورهایی را که با مشکات بسیاری در زمینه غلبه بر پاندمی کرونا
مواجه هســتند ،بردارند ،گفت :برخی از شــرکای غربی ما بر اصول انسانی
خود در سیاستهایشــان چه سیاســتهای داخلی و چه سیاست خارجی
تاکید دارند .فکر کنید که اگر تحریمها و محدودیتها علیه کشورهایی که با
مشکات بسیاری در زمینه پاندمی کرونا مواجه هستند را رفع کنید ،چقدر
به مردم آنها کمک کردهاید.
دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن
وی افزود :جو بایدن ،رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمینه سیاستهای
داخلی و سیاست خارجی یک مرد باهوش و با بصیرت است .ما انتظار داریم
همه یا بخشــی از مشــکاتی که در روابط واشنگتن-مسکو به وجود آمده
توسط دولت جدید آمریکا به رهبری بایدن حل شوند.
همکاری با شرکای خارجی
پوتین تاکید کرد :میان شرکای خارجی خوب یا بد هیچ فرقی نمیگذارم .من
با همه شــرکای خارجیام به منظور دستیابی به بهترین نتیجه برای روسیه
همکاری میکنم.وی گفت :درخصوص شــرکای خوب ،خوشایند یا بد باید
بگویم که چنین شــرکایی وجود ندارند .نیازی نیســت که بخواهم به کسی
درســی دهم ،همه آنها بسیار باهوش هستند .به من اعتماد کنید ،این افراد
از تحصیات عالیه برخوردارند .همه آنها میخواهند برای کشورشــان کاری
انجام دهند اما این کار را با روشهای مختلف انجام میدهند.پوتین افزود :به
نظر من رهبر خوب یا بد وجود ندارد چرا که تنها منافع ملی اهمیت دارد .من
شرکای خارجی خود را به دو دسته افراد خوب یا بد تقسیم نمیکنم .من با
همه آنها برای دستیابی به حداکثر نتیجه در منافع روسیه همکاری میکنم.
هکرهای روس
پوتین تاکید کرد :وزارت امور خارجه و آژانسهای اطاعاتی آمریکا نویسندگان
اخبار جعلی درباره هکرهای روس هستند.وی افزود :آنها مینویسند که یک
فرد ناشــناس اهدافی را که برای همه ما نامشــخص است دنبال میکند و
ســپس این فرد ناشناس یک تغییر فشار ناگهانی را حس میکند .این اخبار
جعلی مشابه همان اخباری هستند که در سال  201۶میادی منتشر شدند
مبنی بر اینکه هکرهای خافکار روسی با همکاری اطاعات نظامی روسیه
ایمیل یکی از اعضای حزب دموکرات آمریکا را هک کرد .باز هم پای یک فرد
ناشــناس در میان است .فکر میکنم کاما مشخص است که چه کسی این
هکرها را خافکارانی مرتبط با اطاعات نظامی روسیه دانست .این کار وزارت
امور خارجه و آژانسهای اطاعاتی آمریکاست .در حقیقت آنها نویسندگان
این اخبار هستند و این اخبار با دستورات آنها تهیه و منتشر میشوند.پوتین
در ادامه گفت :هکرهای روسی نه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری  201۶میــادی آمریکا کمک کردند و نه بــه هیچ وجه در امور
سیاســی داخلی آمریکا مداخله کردهاند .پوتین گفت :ترامپ هیچ نیازی به
پیدا کردن شــغلی دیگر ندارد .اگر تنها آرای مردمی را در نظر بگیریم و نه
آرای کالج الکترال را ،متوجه میشویم که ترامپ دستکم  ۵0درصد از آرای
مردمی را بدست آورده است .او از حمایت قابل توجهی برخوردار است و فکر
میکنم که او قصد ندارد زندگی سیاسیاش در آمریکا را ترک کند.
بحران قرهباغ
پوتین نسبت به اینکه تنشها در منطقه ناگورنو-قرهباغ به خاطر نفوذهای
خارجی تشدید شــده باشد ابراز شک و تردید کرد و گفت :اوضاع به دنبال
سالها تنش از کنترل خارج شد.وی افزود :چرا این اتفاق اکنون رخ داد؟ این
اوضاع به خاطر ســالها تنش از کنترل خارج شد .فکر نمیکنم این مساله
به خاطر مداخله خارجی بوده باشد .تنشها ،برخوردها و کشمکشها بارها
رخ دادند .در نهایت این تنشها به یک درگیری شــدید ختم شدند .روسیه
همیشه گفته است که هفت منطقه پیرامون ناگورنو-قرهباغ باید به جمهوری
آذربایجان بازگردانده میشد.
ناوالنی
پوتین گفت :روســیه آماده است تا تحقیقاتی را درخصوص حمله ادعا شده
به الکســی ناوالنی آغاز کند و منتظر دریافت اطاعاتی است که از ادعاهای
غربیها درخصوص مسموم شدن ناوالنی با گاز نوویچوک حمایت میکند.
وی افزود :ما برای آغاز یک تحقیقات آمادهایم .اگر کسی اطاعاتی دارد که
نشــان میدهد ماده شــیمیایی نوویچوک در این حمله استفاده شده ،از او
میخواهیم تا این اطاعات را به دست ما برساند.
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چهره روز
ماگدا سابو
ماگــدا ســابو در ســال  ۱9۱۷در خانــوادهای
پروتســتان و در شهر دبرســن مجارستان (ملقب
به رم کالونیســت) متولد شد .سابو که در کودکی
پدرش با او به زبانهای اتین ،آلمانی ،انگلیســی
و فرانســوی حرف میزد در دانشگاه دبرسن زبان
و ادبیــات اتیــن و مجاری خوانــد .در  ۱9۴۴و
 ۱9۴5در مناطق تحت اشــغال آلمان و شوروی
به کار معلمی پرداخت .در ســال  ۱9۴۷نخستین
آثار خود را در قالب شعر منتشر ساخت؛ دو دفتر
شــعر با عنوانهای بره و بازگشــت به انسان که
در  ۱9۴9جایــزۀ باومگارتن را برای او به ارمغان
آورد ،امــا در دوران حاکمیت رژیم کمونیســتی،
ســابو را دشــمن حزب کمونیســت خواندند و این جایزه را بافاصله از او پس گرفته شد.
ســابو اولین رمان خود را با نام فرســکو به ســا  ۱95۸منتشــر ســاخت .در  ۱959رمان
دیگری منتشــر کرد با عنوان آهوبره .در همین ســال جایزۀ یوژف آتیا به او رســید .پس
از این بود که بیش از پیش به نوشــتن رمان پرداخــت؛ از جمله خیابان کاتالین (،)۱9۶9
داستانی قدیمی ( ،)۱9۷۱در ( .)۱9۸۷سابو درعینحال در زمینههای دیگری مثل ادبیات
کودکان ،نمایشــنامه ،داســتان کوتاه و متون غیرداســتانی قلم زده اســت .یکی از همین
متون غیرداستانی نوشتهای اســت در رثای همسرش تیبور سوبوتکا که نویسنده و مترجم
بود و در ســال  ۱9۸۲درگذشت .ســابو یکی از اعضای آکادمی علوم اروپا بود و همچنین
سرپرســت ســمینار الهیات کالونیستی .او سرانجام در همان شــهر زادگاهش در حالی که
کتابی به دســت داشت در سال  ۲۰۰۷از دنیا رفت.

پیشنهاد

از هر دری خبری

اردوی تیم ملی کاراته در کیش

فشار خون باا میتواند "زوال
شناختی" را تسریع کند

ورزشی

مطالعه اخیر محققان برزیلی نشــان میدهد ابتا به فشار خون باا در
هر سنی حتی برای مدت کوتاهی میتواند سرعت ابتای افراد به "زوال
شناختی" را افزایش دهد .متخصصان برزیلی در این مطالعه هفت هزار
فرد بزرگســال را تحت نظر قــرار دادند و دریافتند که حتی تجربه ابتا
به فشــار خون در یک دوره کوتاه مدت نیز میتواند بر عملکرد حافظه،
تســلط کامی و تمرکز افراد تأثیر بگذارد .آنها دریافتند اگر به بیماران
مبتا به فشار خون بااتر از محدوده طبیعی  ۸۰/۱۲۰میلی متر جیوه،
داروهای ضد فشار خون داده شود ،سرعت ابتا به زوال شناختی میتواند
کاهش یابد .تخمین زده میشود یک چهارم جمعیت افراد بزرگسال در
انگلیس(حدود  ۱۴.۴میلیون نفر) از فشار خون باا رنج میبرند و از این
تعداد ،پنج میلیون نفر بیماری آنها تشخیص داده نمیشوند.

خیابان کاتالین
خیابان کاتالین اثر دیگری از نویسنده مجارستانی ،ماگدا
ســابو است که میتوان گفت با «رمان در» به محبوبیت
رســید .کتاب حاضر برنده جایزه سه ِون – بهترین رمان
اروپایی در سال  – ۲۰۰۷شد و برای درک بهتر داستان
آن ،نیاز است خواننده پیشزمینهای از تاریخ مجارستان
در قرن بیســتم داشته باشــد .خیابان کاتالین ،داستان
زندگی ســه خانواده را روایت میکند که در همسایگی
هم ،در بوداپســت قبــل از جنگ جهانــی دوم زندگی
میکنند و روابط نزدیک و صمیمانهای با هم دارند .بعد از
شروع جنگ ،زندگی این سه خانواده از هم فرو میپاشد،
مجارستان توســط نازیها اشغال و تمام اعضای یکی از
این سه خانواده که یهودی هستند ،کشته میشوند .پس
از جنگ هم رژیم کمونیستی ،آنها را مجبور به ترک خانههایشان در خیابان کاتالین و زندگی در یک
آپارتمان کوچک و محقر میکند .از همین رو خیابان کاتالین تبدیل به بهشــت گمشده شخصیتها و
نمادی از کودکی و زندگی از دسترفته آنها میشود .دیگر هیچچیز درباره زندگی آنها مثل گذشته
نیست ،و تضاد بین زندگیای که باید وجود میداشت با زندگیای که وجود دارد ،غیرقابل است .شروع
کتاب خیابان کاتالین چنین اســت :فرایند پیرشــدن آدمها به چیزی که رمانها یا کتابهای پزشکی
دربارهٔ پیرشدن میگویند ربط چندانی ندارد .نه هیچ اثر ادبی نه هیچ دکتری آن نور روشناییبخش را
به ساکنان سابق خیابان کاتالین نبخشیده بود که بنا بود در سنین پیری بر گذشتهشان بتابد ،نوری که
دهلیز تار و محوی را که در دهههای گذشتهٔ زندگیشان از آن گذر کرده بودند روشن میکرد ،نوری که
به خاطرهها و ترسهایشان شکلی تازه میبخشید و به این ترتیب داوریهای اخاقی و نظام ارزشیشان
را زیر و رو میساخت .روایت رمان خطی نیست و اتفاقات از زوایای دید متعدد نشان داده میشود.

فرهنگ

لواندوفسکی بهترین بازیکن جهان شد
ستاره های بایرن مونیخ در مراسم برترین های فیفا نیز خوش درخشیدند و عناوین را به خود اختصاص دادند.در سالی که مراسم
توپ طای فوتبال جهان برگزار نشد ،فیفا مراسم برترین های خود را به صورت آناین برگزار کرد تا برترین های این سال یعنی
سال  ۲۰۲۰میادی مشخص شوند.در این سال بازیهای فوتبال مطابق رشته های ورزشی دیگر با وقفه چند ماهه به خاطر شیوع
کرونا روبرو بود و بایرن مونیخ توانست عنوان قهرمانی در لیگ ،جام حذفی ،لیگ قهرمانان اروپا و سوپرجام را به دست بیاورد.
مهمترین بخش جوایز به انتخاب برترین بازیکن سال اختصاص داشت که روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ و آقای
گل فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا بااتر از کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به آن دست یافت.همچنین مانوئل نویر دروازهبان تیم
ملی فوتبال آلمان و بایرن مونیخ که با این تیم سه گانه فوتبال اروپا را به دست آورد به عنوان بهترین دروازه بان سال انتخاب شد.
گل سون هیونگ مین مهاجم کره ای تاتنهام به برنلی نیز به عنوان زیباترین گل سال انتخاب شد.همچنین یورگن کلوپ سرمربی
تیم لیورپول نیز برای دومین بار به عنوان برترین مربی سال انتخاب شد .این در حالی بود که هانس فلیک در مدت کمتر از یک
سال تمامی جام ها را برای بایرن مونیخ به ارمغان آورد.

تخت گاز

«پایتخت  »7ساخته نمیشود؟

در پی انتشــار خبرها و ادعاهای اخیر از جمله دستمزد  5میلیاردی محسن تنابنده برای ساخت فصل
جدید از سریال «پایتخت» و نقدهایی که در فضای رسانهای و مجازی به دنبال داشت ،تنابنده با انتشار
متنی اعام کرده اســت که ادامهی «پایتخت» را نمیســازد .ادعای محسن تنابنده درباره ملغی شدن
ســاخت فصل جدید از «پایتخت» در حالی مطرح میشود که این نویسنده و بازیگر در فصلهای قبلی
هم مطالبی از این دست را بیان کرده بود اما در نهایت به همکاری با این مجموعه راضی شد .حاا پس
از حاشیههای پیشآمده برای دستمزدها و حذف اجباری برخی بازیگران ،تنابنده با انتشار متنی بار دیگر
ساخت «پایتخت» را فعا منتفی اعام کرده است .او در بخشی از متن خود از عشق به مردم برای ساخت
«پایتخت» ســخن گفته و اینکه خودش به تمام کاســتیها واقف است .تنابنده با احترام به رسانههای
موافق و مخالف ســاخت «پایتخت» و همچنین منتقدان و در عین حال با نشانه گرفتن برخی رسانهها
از یک طیف سیاسی خاص ،چنین عنوان کرده است که استخراج مفاهیم عجیب و غریب از پایتخت ،با
هدف انتقامگیری از جناح مخالف یا ابراز وجود ،صورت گرفته است .بازیگر و نویسنده پایتخت در بخشی
از نوشــتهاش از همکاری صداوسیما و توافقات صورت گرفته برای ساخت «پایتخت  »۷خبر داده و در
عین حال آورده است که توان ساخت را در شرایط فعلی ندارد و آنرا به فضایی پالودهتر محول میکند.

رکورد جدید پورشه تایکان در پیست رود آتانتا
پورشــه پادشاه سرعت در پیستهای مختلف است .به عنوان یکی از پرافتخارترین خودروسازان لمانز با  ۱۶پیروزی ،ژرمنها به خوبی
میدانند که چهکاری میکنند .به همین خاطر وقتی شنیدیم پورشه توانسته با تایکان رکورد جدیدی را برای خودروهای الکتریکی در
پیست رود آتانتا میشلین ثبت کند سورپرایز نشدیم .این پیست با طول  ۴کیلومتری جزو پیستهای سرعتی بوده و دارای  ۱۲پیچ و
مسیر مستقیم طوانی است .شاید طول پیست روی کاغذ زیاد به نظر نرسد اما نیازمند دقت و تخصص زیاد برای ثبت یک رکورد سریع
است .به همین خاطر پورشه از لن کین که یک راننده حرفهای است برای این رکورد زنی دعوت کرده و او پشت فرمان خودرو قرار گرفته
اســت .تایکان توربو  Sحاضر در این پیســت توانسته رکورد  ۱دقیقه و  ۳۳.۸۸ثانیه را ثبت کند .پورشه گفته برای ثبت این رکورد تنها
فشار استیکها را تنظیم کرده است .جدای از اطمینان از عملکرد خوب استیکهای پیرلی در پیست ،همهچیز استاندارد بوده است.
کین البته به تنهایی این رکورد را ثبت نکرده زیرا خودروی موردبحث به تکنولوژیهایی همچون فرمان پذیری چرخ های عقب ،سیستم
تعلیق بادی تطبیقی و هدایت گشتاوری مجهز بوده است .این پیست بخشنده نیست و بنابراین باید بهطور کامل به خودرو اعتماد کنید.
پیشرانههای الکتریکی تایکان بسیار سریع واکنش نشان دادند و قدرت درست همانجایی بود که من نیاز داشتم.

نخستین کنترل همزمان اندامهای
پروتزی با ایمپلنت مغزی
بــرای اولین بار در جهان ،محققان با یــک ایمپلنت مغزی به یک مرد
دچــار فلج چهار اندام امکان دادند تا با ذهن خود دو دســت مصنوعی
را کنترل کند .به لطف فناوری دانشــمندان دانشگاه "جانز هاپکینز" و
برای نخســتین بار در دنیا ،یک فرد مبتا به "فلج چهار اندام" قادر به
کنترل همزمان یک جفت بازوی مصنوعی شــد .محققان برای کاشت
شــش الکترود در مغز "رابرت بوز چمیلوســکی" در یک عمل جراحی
 ۱۰ســاعته همکاری کردند .نتیجه این شــد که "چمیلوسکی" از نظر
احساســی ،بهبودی را در دستان خود احســاس کرد و اکنون میتواند
بازوهــای مصنوعی خود را به صورت ذهنی حرکت دهد .بیش از ســه
دهه است که "چمیلوسکی" در پی یک حادثه موج سواری فلج شده و
این حادثه باعث شده تنها اندکی حرکت در اندام هایش داشته باشد.

ساخت کود مایع از ادرار برای
کشاورزی در فضا
پژوهشگران ژاپنی در بررســی جدید خود ،روشی را برای ساخت کود
مایع از ادرار فراهم کردهاند که امکان کشاورزی در فضا را فراهم میکند.
یکی از مهمترین چالشهایی که پیش روی هرگونه سکونت بلندمدت
چه در قطب جنوب و چه در مریخ قرار دارد ،دســتیابی به درجهای از
خودمختاری اســت تا حتی در صورت بروز شکست فاجعهبار نیز امکان
نجات یافتن وجود داشته باشد .کلید دست یافتن به این خودمختاری،
اطمینان از کافی بودن و تامین مواد غذایی به صورت مســتقل اســت؛
بنابراین عجیب نیست که فناوری کشــاورزی فضایی ،یکی از مباحث
پژوهشی باشد که در حال حاضر در "دانشگاه علوم توکیو"( )TUSانجام
میشود .پژوهشــگران این دانشگاه امیدوارند که روزی بتوانند پیشگام
توسعه فناوری برای کشاورزی فضایی ایمن و پایدار باشند.

